
สรปุผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2560

จงัหวดัสมทุรปราการ 

วนัท่ี 22 – 24 กมุภาพนัธ ์2560

คณะท่ี 1 

การสง่เสรมิสขุภาพ 

ป้องกนัโรค และการ

ค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค

ดา้นสขุภาพ
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คณะท่ี 1 การสง่เสรมิ สขุภาพ ป้องกนัโรค และการค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นสขุภาพ 

1. อตัราสว่นการตายมารดา 

2. เด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการ

สมวยั 

3. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0 – 5 ปี สงู

ดสีมส่วนและส่วนสงูเฉลีย่ที่อาย ุ5 

ปี

4. เด็กวยัเรียนสงูดสีมส่วน

5. เด็กกลุม่อาย ุ0-12 ปีฟันดไีมม่ี

ผ ุ(cavity free) 

6. อตัราการคลอดมชีพีในหญิง

อาย ุ15 –19 ปี

7. Long Term Care 

8.รอ้ยละ 80 ของจงัหวดัมศีนูย์

ปฏิบัตกิารภาวะฉกุเฉิน (EOC) และ

ทีมตระหนกัร ูส้ถานการณ ์(SAT) ที่

สามารถปฏิบตังิานไดจ้ริง 

9.อตัราความส าเร็จการรกัษา

ผูป่้วยวณัโรครายใหม่

10.อตัราการเสียชีวิตจากการ

จมน า้ของเด็กอายตุ า่กว่า 15 ปี

11.อตัราการเสียชีวิตจากการ

บาดเจ็บทางถนน 

12.อตัราผูป่้วยความดนัโลหิตสงู

และ/หรือเบาหวานรายใหม่

13.รอ้ยละของผลติภณัฑอ์าหารสด

และอาหารแปรรปูมีความปลอดภยั 

14.รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพติดที่หยดุ

เสพตอ่เนือ่ง 3 เดอืน หลงัจ าหนา่ย

จากการบ าบดัรกัษาตามเกณฑ์

ก าหนด

15. รอ้ยละของผลิตภณัฑส์ขุภาพที่

ไดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 

16. รอ้ยละของสถานพยาบาลและ

สถานประกอบการเพื่อสขุภาพไดร้บั

การตรวจสอบมาตรฐานตามเกณฑท์ี่

ก าหนด 

15.รอ้ยละของรพ. 

ที่พฒันาอนามยั

สิ่งแวดลอ้มไดต้าม

เกณฑ ์GREEN & 

CLEAN Hospital

แผนงานท่ี 1

พฒันาคณุภาพชีวิตทกุกล ุม่วยั

แผนงานท่ี 2

ป้องกนั ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ

แผนงานท่ี 3

ลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

แผนงานท่ี 4

บรหิารจดัการสิ่งแวดลอ้ม

17 KPIs

= PA 
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1.อตัราสว่นการตายมารดาไมเ่กิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

รายจงัหวดัเขตสขุภาพที ่6 ปี 2559 

แผนงานท่ี 1

พฒันาคณุภาพชีวิต

 ทกุกล ุม่วยั

( 1-7 ) ปี 60 แมไ่ทยตาย 4 ราย ชลบรุ ี1 ฉะเชิงเทรา 1 ระยอง 2
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2. เด็ก 0-5 ปี มีพฒันาการสมวยั

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 80

3. เด็ก 0-5 ปี สงูดีสมสว่น 

ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 51 
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เป็นจงัหวดัท่ีคดักรองพบสงสยัลา่ชา้ครัง้แรกสงูสดุในเขตฯ 6รอ้ยละ 15.77 (HDC 15ก.พ.60)
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9 18 30 42 ด. 
คดักรองพบ
สงสยัลา่ชา้ (20%)

13.23 5.88 17.79 21.26 15.42 18.67 15.40

ประเมนิซ า้ ภายใน 30 วนั
(100%)

53.81 48.15 42.53 41.63 38.46 64.52 47.67

LBW (<7%) 10.97 8.01 5.77 8.90 0 0 9.15

BA (<25:1,000) 23.86 21.48 34.62 20.55 11.36 0 24.79

EBF (>30%) 70.12 77.63 74.33 76.13 87.05 42.99 72.19

ผลการด าเนินงานกล ุม่สตรแีละเด็กปฐมวยัปี 2560

ตวัช้ีวดั

เมือง บางบ่อ บางพลี บางจาก พระสมทุรเจดีย์ บางเสาธง ภาพรวม

จงัหวดั

ANC<12wks (60%)
46.24 54.17 46.96 58.79 62.5 32.56 49.96

Completed ANC (60%)
34.1 40.85 33.04 50.00 52.34 25.58 38.50

ดแูลหลงัคลอด (65%)
36.11 23.94 38.26 48.90 39.84 23.26 37.49

โลหิตจาง (<20%)
16.95 6.79 8.25 16.60 11.63 31.25 15.12
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

- MCH B. เขม้แข็ง ทีมสสจ.ประสานดี รพ.จว. เป็นแกน

น า,พ่ีเลี้ยง หมอสติูหมอเด็กใหค้วามรว่มมือ

- CPG PPH, PIH ของจงัหวดัโดยทีมสติูแพทย์

- การเยี่ยมเสรมิพลงัและติดตามสนบัสนนุการด าเนินงาน MCH 

B.ระดบัอ าเภอ

- LBW 9.15 สาเหต ุPreterm รอ้ยละ 70.76

- ฝากครรภก์อ่น 12 สปัดาห ์และฝากครรภค์รบ

- ตามเกณฑ ์ยงัต ่ากว่าเป้าหมาย

- เรง่รดัจดัการใหใ้ช ้Progesterone ในหญิงตัง้ครรภก์ล ุม่

เสี่ยงคลอดกอ่นก าหนด เพ่ือลดอตัราทารกน ้าหนกันอ้ยจาก 

Preterm

- ควรสรา้งเครอืขา่ยสนบัสนนุการด าเนินงานอนามยัแม่และ

เด็กในโรงงานอตุสาหกรรมซ่ึงเป็นกล ุม่เป้าหมาย

คดักรองพฒันาการ กลยทุธดี์ด าเนินการเป็นระบบ เนน้ 

เชิงรกุ พฒันาศกัยภาพเครอืขา่ย  

- ครอบคลมุต ่า ไดแ้ก ่อ.บางพลี และอ.บางเสาธง 

- พบสงสยัลา่ชา้นอ้ย อ.บางบ่อ และ อ.เมือง 

- ทบทวนหาปัญหา ในอ าเภอท่ีผลงานนอ้ย ทกุหน่วยบรกิาร

- ติดตามสถานการณท์กุหน่วยบริการใน 43 แฟ้มอยา่ง

ต่อเน่ือง เพ่ือสะทอ้นขอ้มลู ติดตามแกไ้ขปัญหาไดร้วดเรว็

- สงูดีสมสว่น รอ้ยละ 48.08

- ภาวะเต้ีย และผอม (จากขาดสารอาหาร) รอ้ยละ 

8.52 และ 4.27

-    คน้หาปัญหารายกล ุม่ รายพ้ืนท่ี เพ่ือการเฝ้าระวงัและ

สง่เสรมิภาวะโภชนาการตามบริบท 

- เนน้เรง่รดัการแกปั้ญหาในอ าเภอท่ีไมผ่า่นเกณฑ ์(เมือง     

พระประแดง พระสมทุรเจดีย)์
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

1. มีกรอบแนวคิด แนวทางการด าเนินงาน

ตัง้แต่นโยบายผ ูบ้รหิารจนถึงผ ูป้ฏิบติัชดัเจน

2. มีการจดัการแกไ้ขปัญหาดา้นอาหาร 

โภชนาการและสขุภาพทกุดา้นของเด็กวยั

เรียนอยา่งเป็นระบบ

3. มีการท าวิจยัและใชข้อ้มลูในการพฒันา

งาน เช่น  พฒันาระบบและกลไกในการ

แกปั้ญหาเด็กอว้นในโรงเรยีน  

1. น าผล/โมเดลในโรงเรียนท่ีประสบ

ความส าเร็จเก่ียวกบัการด าเนินงาน

ศนูยเ์รยีนร ูโ้รงเรียนตน้แบบเด็กไทย

แกม้ใสไปขยายใหค้รอบคลมุทัง้จงัหวดั

2. น าผลการวิจยั การพฒันาระบบและ

กลไกการแกไ้ขปัญหาเด็กอว้นในวยั

เรียน เช่ือมโยงและขยายผลส ู่

ครอบครวั/ชมุชนโดยต าบลจดัการ

สขุภาพ/FCT ใหเ้ห็นผลเป็นรปูธรรม
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5.รอ้ยละของเด็กกล ุม่อาย ุ0 - 12 ปี ฟันดีไมมี่ผ ุ(Cavity free) ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 52

9
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ปัญหา ขอ้เสนอแนะ

.ขาดแคลนบคุลากร/ ภาระงานมาก  ควรใหม้กีารหมนุเวียน เพื่อไปรับผดิชอบรพ.สต.ที่ขาดแคลน

..ขาดทกัษะองค ์ความรู้ PCC จดัอบรมพฒันางาน PCC ใหแ้กบ่คุลากร

. เขตขาดความตอ่เนือ่งใน การสนบัสนนุงานเครือขา่ย

เด็กไทยฟันดี

.ใหม้แีผนการจดัการและสนบัสนนุตอ่เนือ่ง        

 ในเร่ืองเครือขา่ยเด็กไทยฟันดี  โรงเรียนอ่อนหวาน

 ระดบัเขตและระดบัประเทศ

ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 52



สง่เสรมิสนบัสนนุการจดับรกิารสขุภาพท่ีเป็นมิตรส าหรบัวยัร ุน่

และเยาวชน ( Youth Friendly Health Services) และการ

ด าเนินงานอ าเภออนามยัการเจรญิพนัธ ุ์

การลดการตัง้ครรภซ์ ้าในวยัร ุน่อายนุอ้ย

กว่า 20 ปี 

การขบัเคลื่อนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการตัง้ครรภใ์น  วยัร ุน่ระดบัจงัหวดั

6.อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปีต่อประชากรหญิง

อาย ุ15-19 ปี เป้าหมาย 42 ต่อ 1,000 คน

ประเด็นการตรวจราชการ
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อตัราการคลอดมีชีพ รอ้ยละการตัง้ครรภซ์ ้า รอ้ยละหญิงอายนุอ้ยกว่า 20 ปี ไดร้บั

บรกิารคมุก าเนิด

เมือง

บางบ่อ

บางพลี

พระประแดง

พระสมทุรฯ

บางเสาธง

ภาพรวมจงัหวดั

เป้าหมาย  50 ตอ่ ปชก 1000 คน. เป้าหมาย  ร้อยละ10
เป้าหมาย ร้อยละ 80

การด าเนินงานไตรมาส 1/2560

ท่ีมา : HDC 43 แฟ้ม สสจ. สมทุรปราการ และรายงานการคลอด ก-2
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

• - มี Teen Manager ท่ีสามารถเป็นแกนน าในการ

จดัอบรมพ่อแม ่ผ ูป้กครอง เรื่อง ทกัษะการ

พดูคยุกบัลกูหลานเรือ่งเพศ

- สรา้ง Teen Manager ขยายวิทยากรท่ีสามารถ

เป็นแกนน าในการจดัอบรมพ่อแม ่ผ ูป้กครอง 

เรื่อง ทกัษะการพดูคยุเรือ่งเพศ

• -มีการจดัตัง้คณะอนกุรรมการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการตัง้ครรภว์ยัร ุน่ ระดบัจงัหวดั และใช้

แผนท่ีทางเดินยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัร ุน่  

• -ผลกัดนั เพ่ือขบัเคล่ือนงานใน

คณะอนกุรรมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการ

ตัง้ครรภว์ยัร ุน่ ระดบัจงัหวดั และใชแ้ผนท่ี

ทางเดินยทุธศาสตรฯ์

• เรง่รดั ติดตาม การใหบ้รกิารคมุก าเนิดกึ่ง

ถาวร (ยาฝังคมุก าเนิดและใสห่่วงอนามยั

- บรูณาการรว่มกบั อปท.และศพด.

• - ไดร้บัทนุสนบัสนนุจาก อบจ. ในการ

ด าเนินงาน
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7.รอ้ยละต าบลท่ีมีระบบสง่เสรมิสขุภาพดแูลผ ูส้งูอายรุะยะยาว (Long Term Care)      

ในชมุชนผา่นเกณฑ ์ 

สถานการณก์ารด าเนินงาน Long Term Care

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ

ต าบลตน้แบบ LTC ผา่นเกณฑ ์   

รอ้ยละ 50

25 21 84.00

จ านวน CM ผา่นการอบรม 49 73 148.98

จ านวน CG ผา่นการอบรม 200 388 194.00

ผสอ.ไดร้บัการประเมินและท า     

Care plan รอ้ยละ 80-100

1.873 480 25.23

จ.สมทุรปราการ ม ีผสอ. 13.74% (เขต 15.3% และประเทศ 16.5%)

แบง่เป็นผสอ.กลุม่ตดิสงัคม 90.17% กลุม่ตดิบา้น 8.81% ตดิเตยีง 1.02%
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

1. การสรา้งเครือขา่ยในการขบัเคลื่อน ผสอ.ท่ีเขม้แข็ง เชน่ นายก

เหลา่กาชาดสนบัสนนุเตยีงลม 30 เตยีง เตยีงฟลาวเลอ่ร ์3 

เตยีง,พมจ.สนบัสนนุเกา้อ้ีเจาะร ู500 อนั

2. กระบวนการท างานใช ้PDCA มีการวิเคราะหปั์ญหา  

และวางแผนพฒันา อยา่งเป็นระบบ

3. ระบบการดแูล ผสอ.ครอบคลมุ  โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาสและ

ไมม่สีิทธิใดๆ มีการใชข้อ้มลูเพื่อขอรบัการสนบัสนนุจาก 

พมจ.ดว้ย

1. ควรตดิตามและประเมนิระบบการดแูล

รายบคุคลของ CM และ CG ท่ีผา่นการ

อบรม จนถึงผูส้งูอายท่ีุไดร้บับริการ

2. สนบัสนนุการจดักิจกรรมในชมรม

ผูส้งูอาย ุ/เสริมสรา้งความเขม้แข็งชมรม

ผูส้งูอาย ุเพื่อสง่เสริมสขุภาพผูส้งูอายกุลุม่

ตดิสงัคม
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

-มีการเตรยีมความพรอ้มทรพัยากร(หอ้ง/อปุกรณ)์ และ

บคุลากร เพ่ือรองรบัศนูย์ EOC 

-จงัหวดัมีการจดัทีมตระหนกัร ูส้ถานการณ ์(SAT) แต่อย ู่

ระหว่างการพฒันาตามบทบาท

จดุเด่น

- มีเครอืขา่ย ระดบัอ าเภอท่ีเขม้แข็ง รว่มด าเนินงานควบคมุ

โรคในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด /มีระบบสัง่การชดัเจน  ใน อ.บาง

พลี อ.เมือง 

- มีการจดัท า Flow chart ของกระบวนการตอบโตภ้าวะ

ฉกุเฉิน

-ควรเพ่ิมอปุกรณส์ื่อสารในหอ้งEOC (โทรศพัท)์

-ควรมีการรวบรวมสรปุผลการด าเนินงาน ระดบัอ าเภอเพ่ือ

สรปุเป็นภาพรวมจงัหวดั

-ควรการมี Mapping จดุเกิดเหตท่ีุเห็นไดช้ดัเจนในหอ้ง EOC

-ควรมีการน าบทเรยีนจาก EOC Zika มาทบทวน เพ่ือ

ปรบัปรงุ

8.จงัหวดัมีศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉกุเฉิน (EOC) และ

ทีมตระหนกัร ูส้ถานการณ ์(SAT) ท่ีสามารถปฏิบติังานไดจ้รงิ

แผนงานท่ี 2

ป้องกนั ควบคมุโรค

 และภยัสขุภาพ

(8-12)
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จ านวนประมาณการณ ์และจ านวนผ ูป่้วยวณัโรครายใหม ่(ไทย ขา้มชาติ และเรอืนจ า) ท่ีข้ึนทะเบียนรกัษา ปีงบ 59

(รพ.รฐั ใน – นอกสงักดั สธ. รพ.เอกชน และเรอืนจ า ) พ้ืนท่ีเขตฯ 6 

จ านวนผ ูป่้วยวณัโรครายใหม ่(ไทย และขา้มชาติ ท่ีข้ึนทะเบียนรกัษา) 

ปีงบ 59 ราย รพ.

ข้ึนทะเบียนต ่ากว่าคาดประมาณ  

2,900 ราย

9.อตัราความส าเรจ็การรกัษาผ ูป่้วยวณัโรครายใหม่ (รอ้ยละ85) 

ทกุกล ุม่ท่ีข้ึนทะเบียน (ต.ค.59 –ธ.ค.59) 

จ านวน  247 ราย

- คนไทย 168 ราย/ผ ูต้อ้งขงั 13 ราย 

- ขา้มชาติ 66 ราย

จ านวนผ ูป่้วยวณัโรครายใหม่ ท่ีข้ึนทะเบียน  

(ต.ค.59 – ธ.ค.59)
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

- มีผ ูป้ระสานงานระดบัจงัหวดังานวณัโรคและงานเอดส ์

บรูณาการการท างาน รว่มกนั (ประชมุ TB@AIDS 

DOTMeeting , นิเทศงาน , อบรมวิชาการต่างๆ )

-การคดักรอง ในกล ุม่เสี่ยง ควรบรูณการกบัคลินิก NCD

-การน าเทคโนโลยมีาช่วยในการ Coaching รพ. เช่น Team 

viewer

-มีการท างานกบั โรงพยาบาลเอกขน 16 แห่ง สรา้ง

เครอืขา่ยคนท างาน  บนเงือนไข ไมส่รา้งภาระงานใหเ้ขา ,

บอกปัญหาท่ีเขามองไมเ่ห็น 

   - บอกจดุเด่นท่ีคณุจะไดป้ระโยชน์

   - ขายจดุดีท่ีเขาได้

- การเพ่ิมเวทีการประชมุ TB@AIDS DOTMeeting  ระดบั

อ าเภอ

อตัราความส าเรจ็การรกัษาผ ูป่้วยวณัโรครายใหม่ (รอ้ยละ85) ต่อ

หาจดุขาย ละลายจดุอ่อน

 ไดใ้จไดง้าน
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10.อตัราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี 

(ไมเ่กิน 5 ต่อแสนประชากร) 

ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

-จ.สมทุรปราการ เป็นพ้ืนท่ีเส่ียงนอ้ย (พ้ืนท่ีสีเขียว) 

-มีการพฒันาทีมผ ูก้่อการดี (Merit Maker) ตอ้งเป็นทีมใหม่ โดยรว่มมือกบั   สหสาขา 

ด าเนินการตามองคป์ระกอบ 6 ดา้น 

-การจดัระบบเฝ้าระวงั เก็บขอ้มลูผ ูเ้สียชีวิต พรอ้มก าหนดใหส้อบสวนโรคทกุรายและรว่มกบั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินส ารวจพ้ืนท่ีเสี่ยง

-บรูณาการป้องกนัเด็กจมน ้า รว่มกบัการด าเนินงานกล ุม่วยั และอ าเภอควบคมุโรคเขม้แข็ง

-จดัรณรงคล์ดปัญหาเด็กจมน ้าช่วงกอ่นปิดภาคการศึกษา และมาตรการป้องกนัเด็กจมน ้าแก่

ผ ูป้กครองและผ ูด้แูลเด็ก

-สนบัสนนุใหมี้กลไกการบรหิารจดัการท่ีชดัเจนถึง

ระดบักิจกรรมป้องกนัรว่มกบัทอ้งถ่ิน และรว่ม

ประเมินผลการด าเนินงาน 

-ทีม SRRT/ทีมลงสอบสวน มีการเช่ือมโยงขอ้มลูกนัใน

ระดบัจงัหวดั  เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์

-การส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) ทกุพ้ืนท่ี

ใหป้ระชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ือง  โดยเฉพาะในช่วงปิด

เทอม (ปีน้ีก าหนดวนัรณรงค ์4 มีค.บา้นเริม่ ชมุชนรว่ม 

ป้องกนัเด็กจมน ้า)

จนัทบรีุ
ฉะเชงิเทร

า
ชลบรีุ ตราด ปราจีนบรีุ ระยอง

สมทุรปร

าการ
สระแกว้ เขต 6

2558 6.30 9.30 7.90 14.50 5.60 3.60 2.20 9.00 6.40

2559 5.34 7.00 7.03 7.10 6.70 12.89 3.54 10.12 7.39
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16.00

เป้าหมาย ปี 60 (จ.สมทุรปราการ ตายไม่เกนิ 7 คน)

4.8

6.9

3.6

2.2

3.5 3.09

00

2

4

6

8

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปึ 2560

ปี 2560 ข้อมลูไตรมาสท่ี 1
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ต่อแสนปชก.

อตัราตายจากอบุติัเหต ุจงัหวดัสมทุรปราการ  ปี 2557-2560

ท่ีมา : ขอ้มลู 2 ฐาน (ปี 60 ขอ้มลูไตรมาส 1 )

 

รอ้ยละพาหนะของผ ูเ้สียชีวิตจากอบุติัเหตจุราจร ปี 2559 อตัราการเสียชีวิตจากอบุติัเหต ุจ าแนกรายอ าเภอ ปี 2560 (ไตรมาส1)

11.อตัราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  

(ไมเ่กิน 18 ต่อประชากรแสนคน)
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

• อ าเภอท่ีมีอตัราตายสงู 3 อนัดบั ไดแ้ก ่อ.เมือง อ.บางพลี 

อ.บางบ่อ 

• มีการจดัตัง้ศนูยป์ฏิบติัการตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน พฒันาทีม 

SAT และ SRRT สสอ.ทกุอ าเภอ รว่มเป็นเลขาฯใน ศปถ.

อ าเภอ น าเสนอสถานการณปั์ญหาอบุติัเหตทุางถนนของ

พ้ืนท่ี เช่ือมโยงระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS) มีอ าเภอเมือง บาง

พลี เป็นตน้แบบในการขบัเคลื่อนอยา่งจรงิจงั

• การบรูณาการขอ้มลูการตาย 2 ฐาน ของจงัหวดัน าเสนอ

ขอ้มลูจดุเสี่ยง 5 จดุ ผา่นการประชมุของสหสาขา 

• การบรูณาการท างานระดบัพ้ืนท่ี (MOU บรษิทักลางฯจ ากดั) 

และองคก์ร สสส.ในการขบัเคลื่อนมาตรการ 

-ใหมี้การท าประชาคม เพ่ือใหเ้กิดความ

ตระหนกัและรว่มคิดมาตรการชมุชน เช่น 

การจดัตัง้ด่านชมุชน ขบัเคลื่อนผา่น 

ศปถ.อ าเภอ 

-ควรเปิด EOC เพ่ือฝึกปฏิบติัทีม SAT 

และ SRRT ตามบทบาทในพ้ืนท่ีช่วง

เทศกาลตามท่ีกระทรวงฯ ก าหนด  (การ

เตรยีมความพรอ้ม ช่วงสงกรานต)์

-ประสานภาคีเครอืข่าย (ระดบั setting) ท่ี

ส าคญัของจงัหวดั เพ่ือรว่มด าเนินตาม

มาตรการลดอบุติัเหตจุากการจราจร 

ไดแ้ก ่กล ุม่สถานศึกษา และกล ุม่สถาน

ประกอบการ 
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DM รายใหมเ่ทียบเป้าหมาย 

เขต 6 = 44.44% 

(จ านวน 8,443 เป้าหมาย 18,997 ราย)

จ.สมทุรปราการ = 20.83% 

(869  เป้าหมาย 4,171 ราย)

HT รายใหมเ่ทียบเป้าหมาย 

เขต 6 = 37.45% 

(จ านวน 15,225 เป้าหมาย 40,657 ราย)

จ.สมทุรปราการ = 22.87% 

(2247  เป้าหมาย 9,823 ราย)

ขอ้มลู ณ 22/2/60

ท่ีมา   ฐานขอ้มลู HDC วนัท่ี 22 กพ.60

 12.อตัราผ ูป่้วยความดนัโลหิตสงูและ/หรอืเบาหวานรายใหมเ่ทียบกบัเป้าหมาย

(เป้าหมาย HT ลดลงรอ้ยละ 2.5  DM ลดลงรอ้ยละ 5 จากปีท่ีผา่นมา)

 ร้อยละ DM รายใหมเ่ทียบกับเป้าหมาย
ร้อยละ HT รายใหม่ เทียบกับเป้าหมาย
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จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจนีบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว เขต 6 

ร้อยละ DM รายใหมเ่ทียบกับเป้าหมาย
ร้อยละ HT รายใหม่ เทียบกับเป้าหมาย
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ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

ในรอบ 5 เดือนท่ีผา่นมา

จ.สมทุรปราการ  มีอตัราการคดักรอง เฉล่ีย  32.04

 พบผ ูป่้วยเบาหวานรายใหมร่อ้ยละ  20.83  เม่ือเทียบกบัเป้าหมาย  

(869 คน เป้าหมาย 4,171คน)  

พบผ ูป่้วยความดนัโลหิตสงูรายใหม ่รอ้ยละ  22.87% เม่ือเทียบกบั

เป้าหมาย 

ขอ้มลูเบาหวาน ความดนัโลหิตสงูรายใหมต่ ่า สว่นหน่ึงจากการคดั

กรองยงัต ่ากว่าเป้าหมาย  และระบบการบนัทึกขอ้มลู ท่ียงัขาดความ

เช่ือมโยงและไมเ่ป็นปัจจบุนั

ควรมีการเรง่รดัการคดักรอง และวิเคราะห ์gap ขอ้มลูจริงในพ้ืนท่ี 

กบัฐานขอ้มลู HDC ใหไ้ดใ้กลเ้คียงกนั

อ.บางพลี มีการคดักรอง ต ่าสดุ รอ้ยละ 17.98 และมีผลท าใหอ้ตัรา

การเพ่ิม ผป. DM  HT ต ่า รอ้ยละ 9.92 และ 9.76

อ.บางพลี ควรเรง่รดัใหมี้การพฒันาแกไ้ขเรือ่งการคดักรอง  และ

ระบบการบนัทึกขอ้มลู

อ.บางเสาธง มีอตัราการเพ่ิม ผป. DM  HT รายใหมส่งูสดุ รอ้ยละ 

68.40, 91.56  เม่ือเทียบกบัเป้าหมาย

ควรมีการติดตามกระบวนการปรบัพฤติกรรมในกล ุม่เส่ียง ในอ าเภอท่ี

มีการเพ่ิมของผ ูป่้วยรายใหมส่งู  เพ่ือใหส้ามารถควบคมุไดเ้พ่ิมข้ึน

ยงัขาดระบบขอ้มลูการตรวจสขุภาพเจา้หนา้ท่ีในโรงงาน  ใน

ภาพรวมของพ้ืนท่ี

ควรมีระบบ นโยบาย/ใหโ้รงงานหรอืหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ในการ

รวบรวม/ใชข้อ้มลูการตรวจสขุภาพในโรงงาน เพ่ือมาวางแผนแกไ้ข

ระบบสขุภาพเจา้หนา้ท่ีในโรงงานอยา่งเป็นระบบ (สว่นกลาง)
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สถานการณปี์ 2559
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ยาฆ่าแมลง สาร เ ร่ ง เนื อ้แดง น า้มันทอดซ า้

ประเทศ เขตบริการสขุภาพที่ 6 จงัหวดัสมทุรปราการ

ขอ้มลูจากการรายงานของหนว่ยตรวจสอบเคลื่อนที่เขตบริการ

สขุภาพที่ 6 หมายเหต:ุสารเร่งเนือ้แดงมกีารตรวจ 1 ตย.

              

ผลการด าเนนิงานปี 2560

ขอ้มลูจาก http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=21&lv=2&z=06

ขอ้มลู ณ วันที่ 23 ก.พ. 2560

แผนงานท่ี 3

ลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

(13 – 16)

13. รอ้ยละของผลิตภณัฑอ์าหารสด และอาหารแปรรปูมี

ความปลอดภยั (เป้าหมาย รอ้ยละ 80)
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ตวัช้ีวดั เป้าหมายในการเกบ็

ตวัอยา่ง

ตวัอยา่งท่ีผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด รอ้ยละของตวัอยา่งท่ีผา่น

เกณฑท่ี์ก าหนด

ผกัและผลไมส้ดมีความปลอดภยัจากสารเคมีก าจดัศตัรพืูช            

(รอ้ยละ 70)

63 63 100

เป้าหมายที่เหลือ 237 ตวัอย่าง มีแผนด าเนนิการร่วมกบั MU ปี 2560

เนือ้สตัวส์ดมีความปลอดภยัจากการปลอมปนสารเร่งเนือ้แดง    

(รอ้ยละ 70)

17 มีแผนด าเนนิการร่วมกบั MU ปี 2560

น า้บริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปิดสนิทกลุม่เป้าหมายมีคณุภาพมาตรฐาน

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 100)

42 รอผลวิเคราะห ์3 ตวัอย่าง

รอด าเนนิการตามแผนในเดอืน ก.พ. จ านวน 39 ตวัอย่าง

ผลิตภณัฑจ์ากเนือ้สตัวท์ี่มีการใชว้ตัถเุจือปนอาหารตามเกณฑท์ี่

ก าหนด (รอ้ยละ 70)

37 รอผลวิเคราะห ์

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีความปลอดภยัจากการปลอมปนสารท่ีมีฤทธ์ิ

ทางยา (รอ้ยละ 75)

5 รอผลวิเคราะห ์

นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

(รอ้ยละ 100)

ไมม่ีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน

ผลิตภณัฑจ์ากแป้งมีการใชว้ตัถเุจือปนอาหารตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

(รอ้ยละ 70)

1 1 100

4 รอผลวิเคราะห ์2 ตวัอย่าง

ด าเนนิการตามแผนในเดอืน ก,พ, 60 จ านวน 2 ตวัอย่าง

น า้มนัทอดอาหาร ณ สถานที่ผลิตกลุม่เป้าหมาย และสถานที่จ าหนา่ย

มีปริมาณสารโพลารเ์ป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนด (รอ้ยละ 80)

(สถานที่ผลิต/สถานที่จ าหนา่ย/MU.)

6 6 100

22/120 รอด าเนนิการตามแผนในเดอืน ก.พ. จ านวน 22 ตวัอย่าง

ด าเนนิการเก็บตวัอย่าง ณ สถานที่จ าหนา่ย 120 ตวัอย่าง24



ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ
ประเด็นท่ีเป็นความเสี่ยงท าใหก้ารด าเนินงานไม่

ประสบความส าเรจ็

แนวทางการแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ

ตดิตามหาแหลง่ที่มาของสารเคมกี าจดั

ศัตรพูืช หรือที่มาของสารเร่งเนือ้แดงในเนือ้

สกุรไดย้าก  เนือ่งจาก แหลง่ที่มาสว่นใหญ่

จากตา่งจงัหวดั

จงัหวดัไดแ้นะน าผูจ้ าหนา่ยหาแหลง่ผลิตที่ไดม้าตรฐาน

มาจ าหนา่ยทดแทน สว่นสถานที่ผลิตไดม้กีารประสาน

เกษตรจงัหวดัและปศสุตัวจ์งัหวดัเพื่อด าเนนิการ

ภายในจงัหวดัแลว้  

-

ขอ้เสนอแนะตอ่สว่นกลาง

ประเด็นท่ีเป็นความเสี่ยงท าใหก้ารด าเนินงานไม่

ประสบความส าเรจ็

ขอ้เสนอแนะต่อสว่นกลาง

เจา้หนา้ท่ีไมท่ราบสถานการณก์ารอนญุาต

ผลิตภณัฑท่ี์เป็นปัจจบุนั และยากในการ

ตดิตามขอ้มลูรายบริษทั เนือ่งจากมี

ผูป้ระกอบการจ านวนมาก

การขอเลขรบัแจง้ผา่นระบบ e-submission ของส านกัอาหาร

1.ควรผา่นเจา้หนา้ท่ีในการตรวจสอบกอ่นอนญุาต

2.ควรมรีะบบสรปุและประมวลผลขอ้มลูเป็นรายรอบใหแ้ก่

เจา้หนา้ท่ี เพื่อตรวจสอบไดง้า่ยและสะดวกทนัตอ่สถานการณ์
25



 14.ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 
หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา (ร้อยละ 92)

ผลงาน

ร้อยละ 98.85
( 86 คน)

1. “คลินิก GET UP CENTER” ในรพ.สต. เพ่ือเพิ่มชอ่งทางการเขา้ถึงบริการผูใ้ช/้ผูเ้สพสารเสพตดิ และเป็นการ

สรา้งความเขม้แข็งของทีมบ าบดั รวมทัง้สรา้งการมสีว่นร่วมของเครือขา่ยในการสง่ตอ่และตดิตามดแูล

ชว่ยเหลือ

2. “พ่ีน านอ้งดี” โดยปรบัเจตคตผิูผ้า่นการบ าบดั  (การใหค้ าปรึกษาแบบสัน้ การสรา้งแรงจงูใจ ฯลฯ) ในสถาน

ประกอบการ เพื่อพี่น านอ้งกลบัคืนสูส่งัคม โดยเป็นแบบอย่างท่ีด ีและสง่ตอ่ขอ้มลูกบัทีมบ าบดั

หมายเหตุ : บางพลี              
1 คน เนื่องจาก                 
ย้ายภูมิล าเนา                     
โดยไม่แจ้งที่อยู่ใหม่                   
เพื่อติดตาม

100 100
92.3

100 100 100 98.85

20
40
60
80

100

ร้อยละ

ณ 15 ม.ค.60
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สถานการณ ์2 ปียอ้นหลงั

(2558-2559)
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ปี 2558 ปี 2559

คณุภาพผลิตภัณฑ์สขุภาพ

ประเทศ เขตสขุภาพที่ 6 จงัหวดัสมทุรปราการ

หมายเหต ุ: ขอ้มลูจาก คบส.ออนไลน ์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

               ขอ้มลูมีการรายงานที่ไมค่รบถว้น

15 รอ้ยละของผลิตภณัฑส์ขุภาพท่ีไดร้บั

การตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑท่ี์

ก าหนด  (เป้าหมาย รอ้ยละ 95)

27



ผลการด าเนนิงานปี 2560

ประเภท

ผลิตภณัฑ์

เป้าหมายในการ

เก็บตวัอยา่ง

จ านวนตวัอยา่ง

ท่ีเก็บ

ตวัอยา่งท่ีผา่นเกณฑท่ี์

ก าหนด

รอ้ยละของตวัอยา่งท่ี

ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด

อาหาร 434 100 69

(รอผลวิเคราะห ์31 ตย.)

100

ยา

เคร่ืองส าอาง 10 ด าเนนิการเก็บตวัอย่างเดือนมีนาคม

วัตถอุันตราย

เคร่ืองมือแพทย์

วัตถเุสพตดิ

รวม 444 100 69

(รอผลวิเคราะห ์31 ตย.)

100

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ

• มกีารประสานงานกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ 

เกษตร   ปศสุตัว ์องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

ผูป้ระกอบการ และภาคประชาชน

• ม ีSAT และ Operation team

• มกีารรายงานผลใน dashboard และ คบส. ออนไลน์

ขอ้มลูจาก http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06 : 23 ก.พ. 2560
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ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะ
ประเด็นท่ีเป็นความเสี่ยงท าใหก้าร

ด าเนินงานไมป่ระสบความส าเรจ็

แนวทางการแกไ้ข ขอ้เสนอแนะ

ผูป้ระกอบการขาดความรูใ้นการ

ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์

สขุภาพที่มคีณุภาพไดม้าตรฐาน 

จงัหวดัไดม้กีารอบรม และ

ด าเนนิการตามกฎหมาย

-

ผูป้ระกอบการมเีจตนาไมแ่สดง

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดย

ผลิตและจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์

สขุภาพที่ใชต้น้ทนุต า่ เพื่อแสวงหา

ผลก าไรสงูสดุ

จงัหวดัไดม้กีารอบรม และ

ด าเนนิการตามกฎหมาย

-

ปริมาณสถานประกอบการท่ีเพิ่ม

สงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

- จงัหวดัเตรียมรองรบัตามแนวทางเร่ือง

คา่ใชจ้า่ยมาตรา 44 ท่ีจะประกาศบงัคบัใช ้

29



16. รอ้ยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ

ผา่นเกณฑม์าตรฐาน ตามท่ีกฎหมายก าหนด

ล า

ดบั

ตวัช้ีวดั รายการ

ขอ้มลู

( 23 มค. 

60)

อ าเภอ

เมือง

 

อ าเภอ

บางพลี

 

อ าเภอ

บางบ่อ

อ าเภอ

บางเสาธง

อ าเภอ

พระประแดง

อ าเภอ

พระสมทุร

เจดยี์

ภาพรวม

จงัหวดั

 

1 สถานพยาบาลผ่ าน เกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด

เป้าหมาย 205 69 19 31 63 16 403

 ผลงาน 158 0 0 0 0 0 158

 อตัรา/

รอ้ยละ

77.07 0 0 0 0 0 39.21

2 สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่

กฎหมายก าหนด

เป้าหมาย 4 2 - - - - 6

ผลงาน 4 2 - - - - 6

อตัรา/

รอ้ยละ

100 100 - - - - 100

3 รอ้ยละสถานพยาบาลและสถาน

ประกอบการเพื่อสขุภาพผ่าน

เกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมาย

ก าหนด

อตัรา/

รอ้ยละ

88.54 50 0 0 0 0
69.61
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16. รอ้ยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ

ผา่นเกณฑม์าตรฐาน ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ต่อ)

ปัญหา/อปุสรรค

☼ จ านวนสถานพยาบาลฯ มจี านวนมาก ท าให้

ตอ้งใชเ้วลาในการด าเนนิงาน 

ขอ้เสนอแนะต่อสว่นกลาง

◘ ควรออกกฎหมาย/แนวทางการปฏิบตัิ

ที่เกีย่วขอ้งกบัสถานพยาบาลและสถานประกอบการฯ

ที่สอดคลอ้งกบับริบทและสภาพความเป็นจริงของพื้นที่

31
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ผูนิ้เทศ คณะ 2
1

นายแพทย์อคัรฐาน    จิตนุยานนท์      ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ เขต 6 กรมการแพทย์

นายแพทย์เกศดา  จันทร์สว่าง  รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี  ประธาน

นายแพทย์สฤษดิ์เดช  เจริญไชย นายแพทย์ช านาญการพเิศษ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเขาสุกมิ

นายแพทย์คุณากร  วงศ์ทิมารัตน์     นายแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลชลบุรี

นายแพทย์วรวทิย์  ตันตศิิริวฒัน์ นายแพทย์เช่ียวชาญ โรงพยาบาลชลบุรี

นางกนกวรรณ  พึง่รัศมี นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักบริหารการสาธารณสุข สป.

นางสาวนุชนาฎ  พรสัจจะ นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักบริหารการสาธารณสุข สป.

นางสาวสมปอง  โรจน์รุ่งศศิธร นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ  กรมควบคุมโรค

นางสาววจิิตรา  นพสิทธ์ิ  นักวชิาการศึกษา  โรงพยาบาลชลบุรี

2

3

4

5

6

7

8

9



“ร้อยละของคลินิกหมอครอบครวัที่เปดิด าเนินการในพื้นที่” 
(Primary Care Cluster)



การพฒันา PCC ตามหลกั 3S + 1S + 1 Out

1. Staff:  
   -  มีการท างานในรูปแบบทีมท่ีเป็นรูปธรรม เช่ือมโยง FCT ลงพื้นท่ีชุมชนได้

ชดัเจน 
   -  ดา้น HRM ไดรั้บการสนบัสนุนจากแม่ข่ายใหมี้สหสาขาวิชาชีพปฏิบติังาน

ครบทุกสาขา
-  ดา้น HRD ทั้งจงัหวดัมีการพฒันาทีมสหสาขา ทุก รพสต. 2-3 คน   
   * เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข เรียก นกัสหเวชศาสตร์ชุมชน   
   * อสม.เรียก  อสม.พนกังานสหเวชศาสตร์ชุมชน 
   มีสมรรถนะดา้นเวชศาสตร์ครอบครัวมากข้ึน

ข้อค้นพบการด าเนินงาน PCC บางแก้ว



1.Staff  (ต่อ):  
 -  มีการจดัท าแบบเรียนส าหรับทีมสหเวชศาสตร์ แบบ VDO  เรียก Starter kit 

ดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว ท่ีเขา้ใจง่าย โดยการพฒันาของทีมแพทยเ์วช-
ศาสตร์ครอบครัวรพ.สมุทรปราการ

2. System:  
    - ไดรั้บการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ท่ีครบถว้น สามารถใหบ้ริการไดค้รบวงจร

(ยกเวน้เคร่ืองมือดา้นกายภาพเน่ืองจากยงัไม่มีนกักายภาพประจ า ) 
   -  มีรูปแบบการสร้างการรับรู้ท่ีชดัเจน มี concept เก่ียวกบัการเป็นหมอ

ครอบครัว แพทยป์ระจ าตวัค่อนขา้งชดั และเป็นเชิงรุก แต่ยงัตอ้งใชเ้วลาใน
การสร้างความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง (ผา่น LINE / โทรศพัท)์



2. System (ต่อ):  
    

-  มีการพฒันาระบบ IT ท่ีช่วยในการดูแล เช่น โปรแกรมส่งต่อ 
โปรแกรมเยีย่มบา้น

3. Structure: 
- มีจุดพื้นท่ีใหบ้ริการท่ีครบถว้น เป็นราย FCT / ของแพทย์ แต่หลงัจาก

     เป็น PCC ค่อนขา้งแออดั ไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีผูม้ารับบริการมากข้ึน 
     ทั้งในพื้นท่ีรับผดิชอบ และนอกพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 



4. Service: 
- มีระบบการดูแลท่ีเป็นแบบ Holistic Care มากข้ึน 
มี Dx. กาย จิต สังคม และ จิตวิญญาณ อาจจะยงัไม่ครบถว้น แต่เห็นทิศทาง
แนวโนม้ ความตั้งใจท่ีดี 

- มีระบบการดูแลท่ีเป็นขั้นตอน Cascade การดูแล / CPG ชดัเจน โดยเนน้
เร่ิมจากโรคท่ีพบบ่อยในพื้นท่ีคือ Common cold / URI / NCD  และมีแนว
ทางการส่งต่อไปท่ี รพ.แม่ข่าย 



4. Service (ต่อ): 
- ระบบบริการเร่ิมเห็นทิศทางท่ีเป็น 1st contact point of care บริการด่านแรก

      จากวิสัยทศัน์เป้าหมายของทีมงาน PCC วา่อยากใหเ้ป็นท่ีไวว้างใจของประชาชน
      เจบ็ป่วยตอ้งคิดถึง PCC บางแกว้ก่อน

- มีระบบงานเชิงรุกในชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม ชดัเจน และ เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ

5. Output/Outcome 
 - มีการก าหนดเป้าหมาย การพฒันาท่ีชดัเจน มี KPI ท่ีเป็นของพื้นท่ี และเกิดจาก

  การมีส่วนร่วมของการคิด 
- KPI ครอบคลุม Leading / Lagging indicator ระยะสั้น กลาง ยาว



5.ข้อเสนอแนะ  :   ส าหรับพืน้ที ่
1. Staff 
    - ขอใหน้กักายภาพมาปฏิบติังานท่ี PCC มากกวา่ประจ าท่ีโรงพยาบาล เช่น 

สัปดาห์ละ 3 วนั ซ่ึงจะท าใหก้ารดูแลผูป่้วย Stroke/ติดเตียง ในชุมชน ไดรั้บการ
ดูแลท่ีครบถว้น ต่อเน่ืองมากข้ึน 

-  จากบริบทท่ียงัไม่มีการ Fix catchment area ท าใหป้ระชาชนนอกเขตมารับ
บริการมาก ส่งผลใหอ้ตัราก าลงัท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอในบางวนั เสนอใหก้ารดูแลผูป่้วย
แบบเป็น General care และ Holistic care ในรายท่ีจ าเป็น ไม่ตอ้ง Holistic care ทุกราย 

   - เสริมบทบาทของนกัโภชนาการในการดูแลกลุ่มโรค NCD ใหช้ดัเจนมากข้ึน 



ข้อเสนอแนะส าหรับพืน้ที ่(ต่อ)

2. System เห็นควรปรับเพิ่มอุปกรณ์ดา้นกายภาพใหเ้พียงพอเม่ือมีนกักายภาพ
ประจ ามากข้ึน

3. Structure พื้นท่ีบริการเร่ิมจ ากดั ในช่วงแรกอาจจะตอ้งพิจารณาต่อขยายอาคาร
เพิ่มตามความจ าเป็น 

4. Service ยงัเห็นภาพ COC การดูแลต่อเน่ือง ไม่ชดัเจนมากนกั อาจจะเกิดจาก
ภาระงานท่ีมาก และยงัไม่เห็นงานดา้น Health promotion ท่ีชดัเจนเท่าท่ีควร อาจจะ
ตอ้งคุยกนัในทีมวา่จะท าอยา่งไรใหเ้ป็นรูปธรรม 

5. จะขยายพื้นท่ีแบบน้ีใหค้รบทั้งอ าเภอ และจงัหวดัไดอ้ยา่งไร ตามบริบทท่ีไม่
เหมือนกนั



ข้อเสนอแนะระดบัเขต 
 1.ควรน าจุดแขง็ของ PCC บางแกว้ไปเป็นตน้แบบในระดบัเขต คือเร่ือง HRD / 

KPI ท่ีชดัเจน / รูปแบบ Service ในเขตเมืองท่ีเป็นรูปธรรม
 2. เห็นควรใหเ้ป็นตวัอยา่ง PCC ตน้แบบเขตเมือง เขต 6 (ซ่ึงตอ้งไปเปรียบเทียบ

กบัเขตเมืองอ่ืน นอกเขต 6 เช่น นนทบุรี กทม. เป็นตน้) และน่าจะพฒันาเป็น PCC 
ตน้แบบเขตเมืองของประเทศได ้

ข้อเสนอแนะระดบัประเทศ 
เน่ืองจากงบลงทุน ปี 60 ในดา้นส่ิงก่อสร้างมีเง่ือนไขตอ้งสร้างใหม่ บนพื้นท่ีวา่ง 

แต่จงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นเขตเมือง มีปัญหาเร่ืองการหาท่ีดินวา่ง 
จึงขอเสนอใหง้บลงทุนปี 61 เปิดกวา้งใหส้ามารถซ้ืออาคารชุด หรือ อาคาร

พาณิชย ์โดยเป็นงบลงทุนท่ีเนน้เขตเมือง





ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
(DM ≥ ร้อยละ 40, HT ≥ ร้อยละ 50)
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 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูงทีข่ึน้ทะเบียน ได้รับการ
ประเมินโอกาสเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลอืด (CVD Risk ) (มากกว่าร้อยละ 80)
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ท่ีมา   ฐานขอ้มลู HDC วนัท่ี 22 กพ.60



ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ
จ.สป. มีผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมระดบัน า้ตาลได้ด ี
เฉลีย่7.62% (เป้าหมาย40%) อ าเภอที่มีผู้ป่วยควบคุมระดบั
น า้ตาลได้สูงสุดและต า่สุดได้แก่ อ.บางเสาธง 17.21% และ
อ าเภอบางบ่อ 4.38%
ผู้ป่วย HT ที่สามารถควบคุมระดบัความดนัได้ด ีเฉลีย่ร้อยละ 
24.14 (เป้าหมาย ร้อยละ 50) อ าเภอที่มีผู้ป่วยควบคุมระดบั
ความดนัได้สูงสุด และต า่สุดได้แก่ อ.พระสมุทรเจดย์ี 34.65%
และอ.เมอืง 19.27%

จดัท าแผนลงพืน้ที่  ตดิตามทกระบวนการด าเนินงานในพืน้ที่ 
และเการวเิคราะห์ gap ให้ข้อมูลจริงใกล้เคยีงข้อมูลในระบบ 
เช่น อ. บางบ่อ มีข้อมูลการคดักรอง CVD สูง และมีข้อมูลจริง
ใกล้เคยีงข้อมูลในระบบ HDC 

•ควรมีการวเิคราะห์พืน้ที่มีการคดักรองจริงสูง แต่มีข้อมูลใน
ระบบ HDC ต า่มาก

การคดักรองCVD Risk  ในผู้ป่วย DM HT เฉลีย่ร้อยละ 22.17 
อ าเภอที่มกีารคดักรองสูงสุด/ และต า่สุด ได้แก่ อ.พระสมุทร
เจดย์ี 46.45%  /และ อ.พระประแดง 11.47%

ข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่ในเขตรับผดิชอบ Type area 1,3 (ตาม
templateตวัช้ีวดั) ไม่น่าเช่ือถอื 

- จดัท าแผนพฒันาบุคลากรด้าน IT ร่วมกบัเครือข่ายในพืน้ที่ 
- มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกนั ในการก าหนดช่วงเวลาในการ
ตดิตาม ตรวจสอบการแก้ไข ปรับปรุงระบบอย่างต่อเน่ือง  
อย่างน้อยทุก 3 เดอืน 

ปัญหา โปรแกรม Thai CV ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ขาดข้อมูล
การสูบบุหร่ี ท าให้วเิคราะห์ข้อมูลความเส่ียงไม่ได้  และไม่
สามารถเพิม่ข้อมูลได้เอง เน่ืองจากดงึจากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม 

ส่วนกลางปรับปรุงข้อมูล ให้ปรุงปรุง/เพิม่ข้อมูล ความเส่ียง ใน
โปรแกรม ได้ 



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

ร้อยละของอตัราตายของผู้ป่วย               
หลอดเลอืดสมองตบี หรืออุดตัน

≤ 7 % 451/86 19.07 %

โรคหลอดเลือดสมอง



โรคหลอดเลือดสมอง
สถานการณ์
รพ.จงัหวดั (A) มี ๔เตียง STROKE UNIT รับ CASECEREBRAL ISCHEMIC, ศลัยกรรมรับ CASE 

CEREBRAL HEMORRHAGE
รพ.จงัหวดั (A) ให ้RtPA ได ้รพ.เดียว
มี Neuro Med 2 คน และ Neuro Surg. 2 คน

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- DooR to Needle time >๑ hr.
- การยนิยอมให ้RtPAของผูป่้วยและญาติ
- ผูป่้วยไปรับการรักษาต่อท่ีอ่ืน

- กระตุน้การรับรู้ + การตระหนกัรู้ ถา้ผูมี้อาการ STROKE รีบมา
รักษาและทราบประโยชน์ของการรักษาทนัเวลาภายใน ๑ ชัว่โมง 
และให ้RtPA ภายใน ๔-๕ ชัว่โมง

- พฒันาระบบ REFER ใหค้นไขม้าทนัเวลา
- การคน้หาคนไขใ้นกลุ่มเส่ียง - คดักรอง NIDDM และ HT ใน NCD CLINIC
- อตัราตายสูง - พฒันาระบบ REFER ใหค้นไขม้าทนัเวลาเพื่อลดอตัราการตาย

- การดูแลผูป่้วยแลว้ไดรั้บการรักษา - ท า CVA CARE MAP หลงัรักษาใน รพ.จงัหวดั หลงัรักษาใน 
รพ.จงัหวดั(A) กลบัสู่ชุมชน

- ให ้RtPA ในโรงพยาบาลระดบั M1 บางพลีได้





ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน

1 ร้อยละการส่ังยา ED >75% 90%

2 ประสิทธิผลการด าเนินงานของ PTC ระดบั 3 ระดบั 2
(ยงัไม่ผ่านข้อ 3,5 และ 

19,20)

3 การด าเนินงานด้านฉลากยา ระดบั 3 ระดบั 0
(ยงัไม่มีช่ือยาภาษาไทย

ก ากบั)

4 จ านวนรายการยาที่ควรตดัออกแต่ยงัมีอยู่ใน
บัญชี

<1 รายการ 1 รายการ

5 การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซ้ือและ
ส่งเสริมการขายยา

ระดบั 3 ระดบั 1



ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน

6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือ
ทางเดนิหายใจส่วนบน

< 20% 43.9%

7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลนั

< 20% 45.3%

8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก
อุบัตเิหตุ

< 40% 60.3%

9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ
ครบก าหนดทางช่องคลอด

< 10% 20.27%

10 ร้อยละของการใช้ ACEi+ARB ร่วมกนั 0% 0.36%



ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน

11 ร้อยละการใช้ Glibenclamide ในผู้ป่วยกลุ่มเส่ียง < 5% 0

12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานทีไ่ด้รับmetformin 
โดยไม่มีข้อห้ามใช้

>80% 71.4%

13 ร้อยละของผู้ป่วยทีม่กีารใช้ยากลุ่ม NSAIDs 
ซ ้าซ้อน

< 5% 0.42%

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังระดบั 3 ขึน้ไป ทีไ่ด้รับ
ยา NSAIDs

< 10% 1.18%

15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดเร้ือรังทีไ่ด้รับยา inhale 
corticosteroid

>80% 67.16%



ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน

16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุทีไ่ด้รับยา Long 
acting BZD

< 5% 1.33%

17 จ านวนสตรีตั้งครรภ์ทีไ่ด้รับยา 
warfarin/statins/ergot

0 0

18 ร้อยละการใช้ยา non sedating 
antihistamine ในเดก็ 

< 20% 14.72%

19 ร้อยละของรพ.สต.ทีม่ีการใช้ยาปฏิชีวนะใน
โรคติดเช้ือทางเดนิหายใจส่วนบนน้อยกว่า
หรือเท่ากบั 20%

100%
(RDU1=40%)

10% (3/30)



ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน

20 ร้อยละของรพ.สต.ทีม่กีารใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 20%

100%
(RDU1=40%)

0 (0/30)

21 อตัราการตดิเช้ือดือ้ยาในกระแสเลอืด มีรายงาน
(RDU1 มีแผน)

มีแผน AMR และ
มกีารควบคุมการใช้ยา

ต้านจุลชีพ



 สถานการณ์
1. จงัหวดัสมุทรปราการมีโรงพยาบาลในสังกดักระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด 6 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลระดบั A 
จ านวน 1 แห่งไดแ้ก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ, ระดบั M1 จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลบางพลี , ระดบั M2 
จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลบางบ่อ, ระดบั F1 จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลบางจาก, ระดบั F2 จ านวน 1 
แห่งไดแ้ก่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย ์และ ระดบั F3 จ านวน 1 แห่งไดแ้ก่โรงพยาบาลบางเสาธง

2. ยงัไม่มีโรงพยาบาลในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีผา่นการประเมินเป็น RDU hospital ขั้นท่ี1 โดยส่วนใหญ่ยงัไม่ผา่น
ตวัช้ีวดัในเร่ืองประสิทธิผลการด าเนินงานของคณะกรรมการPTC ในการช้ีน าส่ือสารและส่งเสริมเพื่อน าไปสู่การเป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมการใชย้าอยา่งสมเหตุผล,การด าเนินงานในการจดัท าฉลากยามาตรฐานฉลากยาเสริมและเอกสาร
ขอ้มูลยาใน 13 กลุ่มท่ีมีรายละเอียดครบถว้น ( ผา่นเกณฑ ์3 แห่งไดแ้ก่ รพ. บางบ่อ,รพ.บางจาก และ รพ.บางเสาธง) 
และ การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจริยธรรมในการจดัซ้ือยาและส่งเสริมการขายยาและแผนปฏิบติัการจดัการเช้ือด้ือยา
ของโรงพยาบาลระดบั A , S และ M1

3. ยงัไม่มี รพ.สต. ใดในจงัหวดัสมุทรปราการท่ีผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัทั้ง 2 กลุ่มโรคไดแ้ก่ อตัราการใชย้าปฏิชีวนะโรคติด
เช้ือท่ีระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั และโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลนั (รพ.สต. บางเมือง , รพ.
สต.คลองบางป้ิง, รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษาสาขาวดับางป้ิง , ศนูยสุ์ขภาพชุมชนเมืองราชา, รพ.สต.คลองด่าน
หมู่ท่ี 13, รพ.สต.นิยมยาตรา รพ.สต.บางเสาธง และ รพ.สต.บางโฉลง ผา่นเกณฑต์วัช้ีวดัในโรคติดเช้ือการหายใจช่วง
บนและหลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั) 

RDU



RDU

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

อุปสรรคในการดึงขอ้มูลของจงัหวดั ใหจ้งัหวดัด าเนินการบูรณาการในการดึง
ขอ้มูลภาพรวมของจงัหวดั(มี รพศ./รพท./
รพช.เป็นพ่ีเล้ียง)โดย

-ประสานงานกบั IT.ของรพ.
-ใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั จ.
ขอนแก่น ซ่ึงท าไดดี้มีการน าร่องไปแลว้

การพฒันาโปรแกรมจากส่วนกลางยงัไม่
ครอบคลุม

ส่วนกลางอยูร่ะหวา่งด าเนินการจดัท า
โปรแกรมใหร้พ.รายงานขอ้มูล



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ
1. อตัราตายทารกแรกเกิดไม่เกิน 5 ต่อหน่ึงพนั
 เกิดมีชีพ

≤ 5: 1,000 3,021/11 3.64

2. จ านวนเตียง NICU เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการ
บริบาลทารกป่วย (จ านวนเตียง NICU ในเขต
สุขภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐ ของเตียงท่ีตอ้งการ)

เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๑๐ 

1:251.75 เพ่ิม 33%
(12/24 เตียง)

3. มีระบบการส่งต่อ Intrauterine transfer system มี มี ผา่นเกณฑ์

4. โรงพยาบาลระดบั F1 คดักรองโรคหวัใจพิการ
แต่ก าเนิด

ร้อยละ 60 3/4 75

ทารกแรกเกิด



สถานการณ์
  จ  านวนเตียง NICU ไม่เพียงพอ
  สูติแพทย ์ รพ.บางพลี (M๑)  มี ๑ คน  รพ. บางบ่อ (M๒)  มี ๓ คน  รพ. บางจาก (F๑) มี ๑ คน
  เกิดภาวะ Birth Asphyxia ต ่า ภาวะ ROP, BPD, IVH ไม่เกินเกณฑ์
  Refer out นอกเขตมาก

ทารกแรกเกิด

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- บุคลากร Neonatologist, NNP & RN ไม่
เพียงพอ

- พฒันาบุคลากรศึกษาต่อทุกระดบั
- เปิดหลกัสูตร ๑ เดือน NNPและ RN

- จ  านวนเตียง NICUไม่เพียงพอ - เพิ่มศกัยภาพรพ.ระดบั A หรือต ่ากวา่
- การส่งปรึกษาต่อล าบาก - จดัระบบเครือข่ายการส่งปรึกษาต่อ 
- อุปกรณ์การแพทย ์ เช่น เคร่ืองช่วยหายใจ
เดก็ มีราคาแพง

- เคร่ืองมือทนัสมยั แพงกวา่ราคากลางท่ี สนย. 
สบรส. สปสช. ก าหนด



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินการ สรุปผล
ร้อยละของผู้ป่วยนอก
ได้รับบริการ การแพทย์
แผนไทยและการแพทย์
ทางเลอืก ทีไ่ด้มาตรฐาน

ร้อยละ 
18.5

ร้อยละ 17.72
(71,090/401,197)

ยงัไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย

ไตรมาสท่ี 1 
ท่ีมา: ขอ้มูลจากHDC ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559



 สถานการณ์
ความสนใจการบริการแพทย์แผนไทยน้อย เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีบริบทของความเป็นเมืองสูง  สามารถ
เขา้ถึงบริการการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดส้ะดวกรวดเร็ว
ประชาชนและสหวชิาชีพท่ีใหก้ารรักษาโรค มีความเช่ือมัน่ในประสิทธิภาพการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผน
ไทยการแพทยผ์สมผสานและการใชย้าสมุนไพรต ่า การรับรู้เร่ืองของงานบริการแพทยแ์ผนไทยนอ้ย  

ปัญหา/อุปสรรค
๑. บุคลากรวชิาชีพการแพทยแ์ผนไทยมีจ านวนไม่
เพียงพอ
๒. บุคลากรสหวชิาชีพขาดความรู้และความมัน่ใจดา้น
การแพทยแ์ผนไทยและยาสมุนไพร 
๓. พื้นท่ีมีความตอ้งการเวชปฏิบติัการใชย้าตามนโยบาย 

First line drug และขอ้มูลทางวชิาการอยา่ง ละเอียด 
๔. การยอมรับงานดา้นแพทยแ์ผนไทยฯของทีมสห
วชิาชีพยงัมีนอ้ย เช่น ความปลอดภยัในการใชย้าและการ
ท าหตัถการ 

  ข้อเสนอแนะ

เสนอใหจ้ดัท ากรอบภาระงานของแพทยแ์ผน
ไทยท่ีชดัเจน และมีประสิทธิภาพ ตรงกบับริบท
ของพื้นท่ี เน่ืองจากกรอบภาระงาน มีความกวา้ง
คลอบคลุมหลายมิติ(4 มิติ สุขภาพ)

เสนอใหก้รมฯ เร่งรัดช้ีแจงนโยบายสู่พื้นท่ี เพื่อ
จะน าเขา้สู่กระบวนการทบทวนแผนการ
ด าเนินงานของจงัหวดั



นวัตกรรมทีส่ามารถเป็นแบบอย่าง 

• ไดรั้บรางวลัชนะเลิศพื้นท่ีตน้แบบดา้นการแพทยแ์ผนไทย ระดบัเขตสุขภาพ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงเป็นตวัอยา่งของการด าเนินงาน
นวตักรรมดา้นการแพทยแ์ผนไทย ระดบัปฐมภมิูของเขตสุขภาพท่ี ๖ 

• มีการจดับริการน ้าสมุนไพรภูมิปัญญาแผนไทยดูแลความดนัโลหิตสูง/
เบาหวาน ดว้ยน ้ากระเจ๊ียบ/ชากระเจ๊ียบ

• คลินิกอดบุหร่ีดว้ยยาดอกขาว



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ

อตัราการฆ่าตวัตายส าเร็จ < ร้อยละ 6.3 0.19

ร้อยละของผูพ้ยายามฆ่าตวัตายไม่กลบัไปท าร้ายตนเอง
ซ ้ าภายใน 1 ปี

ร้อยละ 80 97.50

ร้อยละของหน่วยบริการท่ีมีการคดักรองและเฝ้าระวงั
ความเส่ียงต่อการฆ่าตวัตายในกลุ่มเส่ียง 3 กลุ่มโรค

ร้อยละ 50 100

ร้อยละของผูป่้วยโรคซึมเศร้าเขา้ถึงบริการสุขภาพจิต > ร้อยละ 50 39.24

ร้อยละของผูป่้วยผูป่้วยโรคจิตเขา้ถึงบริการสุขภาพจิต > ร้อยละ 68 58.46

ร้อยละของผูป่้วยโรคสมาธิสั้น
 เขา้ถึงบริการสุขภาพจิต

> ร้อยละ 8 อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ

สุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด



ปัญหา/อุปสรรค
- จ านวนจิตแพทยท่ี์มีจ านวนนอ้ย (3 ท่าน)ท าใหก้ารเขา้ถึงบริการไม่ครอบคลุม
- ขาดแคลนบุคลากรท่ีจ าเป็นเช่น นกัจิตวทิยา นกัสังคมสงเคราะห์
- มีขอ้จ ากดัในการส่งต่อรพ.แม่ข่ายในกรณีผูป่้วยจิตเวชท่ีมีโรคทางกายร่วมดว้ย
- มีการปรับเปล่ียนตวัช้ีวดัท าใหก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูลไม่ต่อเน่ือง
- รพ.สมุทรปราการยงัไม่มีนโยบายในการเปิดหอผูป่้วยในจิตเวช

ข้อเสนอแนะ
-ควรมีการท าแผนระยะสั้น /ระยะกลาง/ระยะยาว ภายใตจ้ านวนบุคลากรท่ีมีเท่าเดิม
-การถอดบทเรียนในรพ.อ าเภอ (อ าเภอเมือง,อ  าเภอบางบ่อ) ท่ีผา่นค่าเป้าหมายของโรค
จิตและโรคซึมเศร้า เพ่ือแลกเปล่ียนวธีิการด าเนินงานสุขภาพจิตใหผ้า่นค่าเป้าหมาย
-การใชร้ะบบ Consult case จิตเวชท่ีมีโรคทางกายร่วมกบัจิตแพทยใ์นพ้ืนท่ีก่อนส่งต่อ
รพ.แม่ข่าย

สุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพติด



โรคหวัใจ

ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

 1. ร้อยละของรพ.ตั้งแต่ระดบั F2 ขึน้ไปมกีาร 
 รักษาโดยการให้ยาละลายลิม่เลอืด  
 (Fibrionolytic Drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้

ร้อยละ 100 5/3 60

2. ผู้ป่วย STEMI ได้รับการขยายหลอดเลอืด
และหรือยาละลายลิม่เลอืด

>ร้อยละ 80 54/49 90.74



โรคหวัใจ

ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

 3. อตัราการเสียชีวติ STEMI ในโรงพยาบาล ≤10 % 54/3 5.56%

 4. อตัราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดหัวใจ
ไม่เกนิ 28 ต่อแสนประชากร

≤28 % 1,286,689/31 2.41%



 สถานการณ์
รพ.F2 ไม่ให ้Fribinolytic Drugs เพราะไม่มัน่ใจการให ้SK ไดแ้ก่ รพ.พระสมุทรเจดีย ์และ 
รพ.บางจาก
รพ.A สมุทรปราการ ให ้Fribrinolytic drugs ไม่ไดท้  า PCI แต่รพ.บางพลี และ รพ.จุฬารัตน์ 3 
ท า PCI เป็นหลกั
มี Warfrin clinic และ Heart failure clinic
เร่ิมมีระบบ warfarin registry  
ปัญหา/อุปสรรค
-รพ.F๒ เตรียมความพร้อมในการให ้

Fribrinolytic drugs
-รพ. A พิจารณา ทบทวนท า PCI ร่วมกบั 
รพ.รามาธิบดี 2
-มี Warfarin registry ทุก รพช. 

โรคหวัใจ

 ข้อเสนอแนะ
 - พฒันาศกัยภาพ CPG และ CARE MAP 
ในท่ี ๆ ไม่มีอายรุแพทย์
- พิจารณาทบทวนการท า PCI



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

1. ระยะเวลาการผ่าตัดภายหลงัวนิิจฉัยภายใน    
 4 สัปดาห์

80% 23/27 85.10

2. ระยะเวลาการได้รับรังสีรักษาภายใน
 ระยะเวลา 6 สัปดาห์

80% 10/15 66.67

3. ระยะเวลาการได้รับยาเคมบี าบัดในระยะเวลา 
6 สัปดาห์

80% 53/64 82.8



 ข้อเสนอแนะ
- สร้างระบบการเก็บขอ้มูลและเช่ือมต่อกบั Thai Cancer 
Based ของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
- สร้างระบบ Refer และ Refer back
- ส่งบุคลากรศึกษาอบรมสาขา Onco Gynae, Onco Nurse, 
Case manager 
- ส่งบุคลากรศึกษาอบรมสาขาวสิญัญีวทิยา 

 สถานการณ์
  รพ.ระดบัจงัหวดัผา่ตดัได ้๑๐๐%
  Refer out เพื่อการรักษาดว้ยเคมีบ าบดัและฉายแสง ๑๐๐% และไม่มี Onco-Gynaecologist
  มีระบบ Palliative care สู่ชุมชน แต่ไม่มี Pain clinic เน่ืองจากขาดวสิญัญีแพทย์
  มี Onco Med 1 คน กลบัมาท างาน
อตัราตายมะเร็ง 5 โรคแรก ไดแ้ก่ 

หลอดลมและปอด > ตบั > เตา้นม > ล าไส้ใหญ่และทวารหนกั > กระเพาะอาหาร

  ปัญหา/อุปสรรค
- ระบบการเกบ็ขอ้มูล cancer ใน Thai Cancer Based 
ของสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ ยงัท าไดไ้ม่สมบูรณ์
- ขาดขอ้มูลการ Refer กลบั
- ขาดบุคลากรสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
- ไม่มี Pain clinic
 



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

 1. ร้อยละของผู้ป่วยมีอตัราลดลงของ      
eGFR<4 ml/min/1.73 m2 /yr

ร้อยละ 65 5,835/3,800 65.12

2. โรงพยาบาลระดบั M2, F1, F2 ผ่านเกณฑ์
การประเมนิคลนิิกชะลอไตเส่ือม 

ร้อยละ 50 3/5 60

โรคไต



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

3. รพ. ระดบั F2 ขึน้ไปตรวจ serum Cr ด้วย 
Enzymatic method 

100 % 5/5 100%

4. รพ.ระดบั M2 F1 F2 ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
 คลนิิกชะลอไตเส่ือมคุณภาพ

≥ 50  % 5/3 60%

โรคไต



โรคไต

 ข้อเสนอแนะ
1. พฒันาระบบการเกบ็ขอ้มูลโรคไตและ IT ของรพ.
2. เกบ็ขอ้มูลโรคไตในผูป่้วย NCD โดยเฉพาะ NIDDM และ HT 
เนน้ท่ี stage 3 และ 4

3. พฒันา CKD Clinic และเครือข่ายบริการโรคไตใหค้รอบคลุมทุก
รพ.ทุกระดบั

4. มีพยาบาล HD ดูแล CAPD ได้
5. มี CAPD Care Team ทั้งผูป่้วยนอก และใน

 ปัญหา/อุปสรรค
1. การจดัเกบ็ฐานขอ้มูลไม่ตรงกนั N181 
และ N184 และ ICD 10

2. ขอ้มูลโรคไตในผูป่้วย NCD (NIDDM 
และ HT) ตาม ICD 10 เปล่ียนวธีิการเกบ็

3. มี CKD Clinic และเครือข่ายบริการ
โรคไตไม่ครอบคลุม 

 สถานการณ์
  มี CKD clinic ครบองคป์ระกอบ(แพทย ์พยาบาล เภสชั) ท่ี รพ.สป. รพ.บางบ่อ รพ.บางจาก มีศูนยไ์ตเทียม 24 
แห่งในจงัหวดั
  ระยะเวลารอคอย HD ไม่เกิน 2 สปัดาห์ ระยะเวลารอคอย CAPD 20 วนั
  อตัราส่วน CAPD Nurse ต่อผูป่้วย 1 : 26 (เกณฑ ์≤ ๑ : ๕๐)
 ทุกโรงพยาบาลในจงัหวดัสมุทรปราการใชร้ะบบการตรวจดว้ย enzymatic method 



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย อตัรา/ร้อยละ

1. ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกระยะบอด 
(Blinding Cataract) ภายใน 30 วนั

≥ 80 % 63.71%

2. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป ได้รับการคดักรองสายตา ≥ 70 % 20.15%

จกัษุ



 สถานการณ์
มีจกัษุแพทย ์๔ ท่านและมี อสม.ช่วยคดักรองส่งรพช.และส่งต่อรพจ.
ผูป่้วย Blinding Cataract มีปริมาณนอ้ย เพิ่มการผา่ตดัใน Low Vision
การคดักรอง DR ๑๐,๐๐๐ รายในผูป่้วย NIDDM ๒๕,๐๐๐ = ๔๐%(เกณฑ ์≥๗๐%)ในกลุ่ม NCD
 เปิด Clinic cataract บางเสาร์ อาทิตยร่์วมกบั รพ.รามาธิบดี
มีจกัษุแพทย ์ retina  มาปฏิบติังานปี ๒๕๖๐

จกัษุ

ปัญหา/อุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ
- ผูป่้วยท่ีไดรั้บการ Refer มานอ้ย - กระตุน้ความส าคญัของการคดักรองผูป่้วย
- รพช.ไม่มีFundus camera - ท าแผนจดัซ้ืออุปกรณ์

- การคดักรอง DR ในผูป่้วย NCD (NIDDM 
และ HT) ยงัไม่ถึงเกณฑ์

- เพิ่มการคดักรอง DR ในผูป่้วย NCD

- ขอ้มูลไม่ครบ - จดัการระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลและเช่ือมโยงขอ้มูล ๒๐๒๐
- Refer ออกนอกเขตโรคตาซบัซอ้น (Retina) - พฒันาระบบ refer ไปยงั รพ.ท่ีมีศกัยภาพโรคตาซบัซอ้น

และมีจกัษุแพทย ์retina  มาปฏิบติังานในปี ๒๕๖๐



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

 1. มผู้ีบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย 1 : 100
(Hospital death)

1/7 14.29

2. ผู้บริจาคดวงตาจากผู้ป่วยเสียชีวติ 5: 100
(Hospital death)

1/36 2.77

ปลูกถ่ายอวยัวะ



ปลูกถ่ายอวยัวะ
 สถานการณ์
เกณฑก์ารใชว้นิิจฉยัภาวะสมองตาย ยงัปฏิบติัไม่ช านาญ
ยงัไม่มีการแยก TC nurse ออกมาชดัเจน
ยงัไม่มีสถานท่ีตั้งศนูยป์ลูกถ่ายอวยัวะ

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- เกณฑก์ารวินิจฉยัภาวะสมองตาย - ปฏิบติัตามเกณฑจ์นช านาญ
- ขาดบุคลากรและสถานท่ี - ส่งพยาบาลฝึกอบรม TC nurse และจดัหาสถานท่ีตั้ง

ศนูยป์ลกูถ่ายอวยัวะ



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย อตัรา/ร้อยละ

1. อตัราการเสียชีวติผู้ป่วยในการบาดเจ็บทีม่ค่ีา 
Ps score ≥0.75

ร้อยละ≤ 1 0.87

 2. ร้อยละ ER คุณภาพในระดบั F2 ขึน้ไป ร้อยละ 80 80
(รอการทบทวน)

 3. ร้อยละของโรงพยาบาลคุณภาพ ในระดบั F2 
 ขึน้ไป ทีม่ี ECS คุณภาพ

ร้อยละ 80 100
(รอการทบทวน)

อุบติัเหตุและฉุกเฉิน



อุบติัเหตุและฉุกเฉิน
 สถานการณ์
การจราจรหนาแน่น
จ านวนแพทยฉุ์กเฉินมีนอ้ย
พื้นท่ีจ ากดัแต่ใชอ้ยา่งคุม้ค่า 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
- การประเมิน ER คุณภาพ - พฒันาบุคลากรและประสานงาน

ต ารวจจราจร
- การประเมิน ECS คุณภาพ - จดัหารถ Emergency คุณภาพ ALS
- พฒันาระบบTrauma Fast Track ใหไ้ดต้ามเป้า 
ร้อยละ ๘๐ 

- พฒันาระบบ Trauma Fast Track ใหไ้ด้
ตามเป้า ๘๐% และ TEA unit ๑๐๐ %



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

ร้อยละของโรงพยาบาลสังกดักระทรวง
 สาธารณสุขมคุีณภาพมาตรฐานผ่านการ
 รับรอง HA ขั้น 3 และ Reaccredit

1.ร้อยละ 100 
 ของรพศ./รพท. 

2.มากกว่าร้อยละ 80 
ในโรงพยาบาล

 ชุมชน

3/3

2/4

100

50

HA



 สถานการณ์
จงัหวดัสมุทรปราการ มีการพฒันาคุณภาพสถานบริการระดบัตตยิภูมิและทุตยิภูมิตามมาตรฐาน HA 
ซ่ึงมีโรงพยาบาลในสังกดัส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด จ านวน 6 แห่ง ดงันี ้
1. รพ.สป. ได้รับการรับรอง Re-accredit วนัที่ 26 พฤษภาคม 2558 – วนัที่ 25 พฤษภาคม 2561
2. รพ.บางพล ีได้รับการรับรองฯระหว่าง วนัที่ 4 ธันวาคม 2557 – วนัที่ 3 ธันวาคม 2559  
3. รพ.บางบ่อ ได้รับการรับรอง Re-accredit วนัที่ 27 มีนาคม  2558 – 26  มีนาคม 2561 
4. รพ.บางจาก ได้รับการรับรองฯระหว่าง วนัที่ 29 กนัยายน 2558 – วนัที่ 29 กนัยายน 2560
5. รพ.พระสมุทรเจดย์ีฯ ได้รับการรับรองธ ารงค์ ขั้นที่2 ระหว่าง 24 มิถุนายน 2559 – 19 มิถุนายน 2560
และปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดย์ีฯได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล 
(Hospital Accredit) เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2560 – 23 มกราคม 2562 
6. รพ.บางเสาธง เป็นโรงพยาบาลเปิดใหม่ เร่ิมให้บริการ เมื่อวนัที ่15 มกราคม 2557 โดยจะมีการ
ด าเนินงานคุณภาพการพยาบาล(QA) ในปี พ.ศ. 2560 

 ข้อเสนอแนะ
1.อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีเข้าใจในการด าเนินงาน มีความ
เชื่อมโยงและประสานงานมากข้ึน
2.ให้โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง
Re-accredit เป็นพ่ีเลีย้งในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
Re-accredit ให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ที่รอรับการรับรอง Re-accredit 

HA

 ปัญหา/อุปสรรค
1.ทีมงานพฒันาฯ ขาดความเข้าใจใน
กระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล (HA)
2.ขาดการเช่ือมโยงการด าเนินงานระหว่างรพ.
และสสจ.



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ
 1. ร้อยละของผู้ป่วยทีไ่ด้รับการผ่าตดัคลอดใน 
รพช. M2

ร้อยละ 25

ไม่มี รพช. M2
103/715 14.41

 2. อตัรามารดาตกเลอืดเสียชีวิต ร้อยละ 0 0/114 0

สูติกรรม



 สถานการณ์
การเกิดมีชีพจงัหวดัสมุทรปราการ 3,026 ราย/ปี มีตกเลือด 114 ราย ไม่พบอตัราตายมารดา
จากการตกเลือดหลงัคลอด
ผูป่้วยผา่ตดัคลอด 874 ราย/ปี เป็นใน รพ.ระดบั A และ S 715 ราย รพ.ระดบั M2 103 ราย
 

สูติกรรม

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ยงัพบมีภาวะตกเลือดหลงัคลอด ทบทวน CPG และ Care map รวมทั้งถุงส ารอง
เลือด และ Blood bank

รพ.ระดบั M2 ไม่สามารถผ่าตดัคลอด
นอกเวลาราชการได้

ก าหนดผา่ตดัคลอดเป็นแบบ Elective case ใน 
รพ.ระดบั M2



ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย อตัรา/ร้อยละ

 1. อตัราการเกดิ Rupture Appendicitis 25 % 

ของ appendectomy ทั้งจังหวดั
18.97%

2. อตัราตายกลุ่มโรค Acute abdomen

2.1 อตัราตาย Acute Cholecystitis
<4 %

0
(0/131)

2.2 อตัราตาย Gut obstruction
<4 %

5.26
(3/89)

2.3 อตัราตาย Acute Cholangitis
<4 %

19.23
(5/31)

2.4อตัราตาย Pancreatitis
<4 %

7.69
(2/38)

ศลัยกรรม



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย อตัรา/ร้อยละ
2. อตัราตายกลุ่มโรค Acute abdomen
   2.5 อตัราตาย PU perforation

< 4 %
0

(0/10)
2.6 อตัราการตายใน Acute limb ischemia

< 20 % 0

2.7 อตัราการเกดิ Chronic limp ishemia N/A (0/10)

ศลัยกรรม



 สถานการณ์
- ไม่มีศลัยแพทยท่ี์ รพ.พระสมทรเจดีย ์(F2) และรพ.บางเสาธง (F3) 
- การพฒันาระบบบริการ Fast Track แก่ผูป่้วยท่ีสงสัยมีภาวะไส้ต่ิงอกัเสบ 
- เนน้การประยกุตใ์ช ้Alvarado Score ในการเพ่ิมความแม่นย  า ในการวนิิจฉยัผูป่้วยท่ีมีภาวะไส้
ต่ิงอกัเสบและการใช ้CPG ในการเช่ือมโยงระบบการดูแลผูป่้วยร่วมกนัทุกสถานพยาบาล

- รพ.ระดบั M1 บางพลี มีศลัยแพทย ์1 ท่าน

ศลัยกรรม

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ขาดแคลนศลัยแพทยใ์น รพ.ระดบั F2 และ F3 ส่งบุคลากรศึกษาต่อเฉพาะทางศลัยแพทย์

การใช ้CPG และระบบปรึกษาร่วมกนัทั้งจงัหวดั ตั้งกลุ่มไลน์ใหค้  าปรึกษาในจงัหวดั และการส่งต่อ 
ใช ้และปรับปรุง CPG อยา่งต่อเน่ือง



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

 1. อตัราตายจาก Sepsis/septic shock 
≤ 30 % 212/456 46.49%

อายรุกรรม



 สถานการณ์
มีอตัราการเสียชีวิตจาก Sepsis สูง จากการวนิิจฉยัและการให ้antibiotic ล่าชา้
ผูป่้วยsevere sepsis/septic shock ส่วนใหญ่ตอ้งใชเัคร่ืองช่วยหายใจ และส่วนใหญ่ตอ้งเขา้รับ
การรักษาใน ICU 
ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง รพช.ระดบั F ทุกแห่ง ไม่มีอายรุแพทย์

อายรุกรรม

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

รพช.ระดบั F ไม่มีอายรุแพทย์ ตั้งไลน์กลุ่มอายรุแพทยใ์หค้  าปรึกษา รพช.ระดบั F 
ในจงัหวดั

การวนิิจฉยัล่าชา้ และให ้antibiotic ไม่ตรงตาม 
CPG

ใหด้ าเนินการตาม CPG อยา่งเคร่งครัด

ขาดแคลนเตียง ICU ขอสนบัสนุนอุปกรณ์ และเตียง ICU



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

 1. อตัราป่วยตายโรคปวดบวมในเดก็ 1 เดือน – 5 ปี 
บริบูรณ์

≤ 10 % 415/2
ลดลง 29 %

(0.48%)

กมุารเวชกรรม



กมุารเวชกรรม
สถานการณ์
พบโรค Pneumonia มีอตัราการเสียชีวิตเป็นอนัดบั 1
 ไม่มีเตียง PICU ในรพ.ระดบั A รวมทั้งเคร่ืองมือ, อุปกรณ์ และงบประมาณท่ีใชใ้นการรักษา
 ในปี 2559 มีการระบาดของไขห้วดัใหญ่ ท าใหอุ้บติัการณ์ปอดบวมในเดก็ เพ่ิมข้ึน ทั้งผูป่้วย
นอก และผูป่้วยใน 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี PICU ใน รพ.ระดบั A - จดัตั้ง PICU และทีมในรพ.ระดบั A

- ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์และ
พยาบาล

- จดัหากมุารแพทย ์พยาบาลเฉพาะทางกมุาร 
และทีมสนบัสนุน



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยทีม่ ี
กระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช. M2  
ลงไป

≥ 70% 69/113 61.06%

ออร์โธปิดิกส์



 ข้อเสนอแนะ

 - จดัช่องทางใหค้  าปรึกษา ส่งภาพ x-ray 
ผา่นทางไลน ์และปรึกษาทางโทรศพัทผ์า่น
ระบบ Thai Refer

- ทบทวน และปฏิบติัตามแนวทางของ 
CPG อยา่งต่อเน่ือง

ปัญหา/อุปสรรค
-รพช.ระดบั F2, F3 ไม่มีศลัยแพทยก์ระดูก
-การใช ้CPG ยงัไม่ครอบคลุม

สถานการณ์
อตัราการส่งต่อผูป่้วยกระดูกหกัท่ีไม่ซบัซอ้นทุกโรงพยาบาลในจงัหวดัสมุทรปราการ 
ส่งมาท่ี รพ.ระดบั A 
 มีแผนการให ้รพช.F3 บางเสาธง ส่งผูป่้วยมาท่ี รพ.บางบ่อ (M2) เพื่อใหเ้ป็น node

ออร์โธปิดิกส์





เมอืง บางบ่อ บางพลี
พระ

ประแดง
พระสมุทรฯ บางเสาธง

สมุทรปราก
าร

เป้าหมาย 19 13 8 16 10 8 74

ผลงาน 13 8 2 6 2 2 33

อตัรา 68.42 61.53 25 37.5 20 25 44.59
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ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ทีจ่ดับริการสุขภาพช่องปากทีม่ีคุณภาพ

เป้าหมาย ร้อยละ 60 



เมอืง บางบ่อ บางพลี
พระ

ประแดง
พระสมุทรฯ บางเสาธง

สมุทรปราก
าร

เป้าหมาย 465014 95823 194824 191321 111947 72920 1131849

ผลงาน 19215 5715 3832 8463 2586 1810 41621

ร้อยละ 4.13 5.96 1.97 4.42 2.31 2.48 3.67
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อตัราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิของ
ประชาชนในเขต >= ร้อยละ ๓๕ 

เป้าหมาย 3 เดอืน ร้อยละ 5



ปัญหา ข้อเสนอแนะ

1. ขาดแคลน 1. ทันตาภบิาล 

  ทันตบุคลากร   ส่งเรียน + สัญญาผูกพนัธ์ุการท างานคล้ายพยาบาล

2. สนับสนุนให้มกีารรับทนัตแพทย์ในหน่วยงานที่ ขาดแคลน

3. สนับสนุนให้มทีนัตบุคลากรให้ม ีFTE  อย่างน้อย 80 % ตามแผน 
Service Plan สาขาสุขภาพช่องปากของเขตสุขภาพที ่6

2. ภาระงานมาก 1. ทนัตาภิบาล มภีาระงานทางทนัตสุขภาพมากอยู่แล้ว  แต่ต้อง
ไปรับภาระงานอืน่เพิม่เติม

2. รพ.สต.ทีข่าดทันตาภิบาล  ควรให้มกีารหมุนเวียน เพือ่ไป
รับผดิชอบรพ.สต.ทีข่าดแคลน



ปัญหา ข้อเสนอแนะ

3. บริบทเขตเมอืง 1. ควรให้ทนัตแพทย์หมุนเวยีนรับผดิชอบ ดูแลเป็น
Node คล้าย PCC

2. ขาดแคลนผู้ช่วยทนัตแพทย์ จากอตัราค่าแรงงานเขต
เมอืง  ท าให้มีการ turn overate ของผู้ช่วยฯ มาก 
ข้อเสนอแนะการปรับอตัราการจ้าง + สวสัดกิารพเิศษ

4. ระบบข้อมูล พฒันาและตดิตามระบบการลงข้อมูลให้มคุีณภาพ



ช่ือตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน อตัรา/ร้อยละ

 1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดบั M2, F1-3 
 ด าเนินการได้ได้ตามมาตรการดูแลแบ
 ประคบัประคอง

ร้อยละ 50 5/6 83.33

 2. ร้อยละโรงพยาบาลระดบั A , S , M1 
 ด าเนินการได้ได้ตามมาตรการดูแลแบบ
 ประคบัประคอง

ร้อยละ 20 2/2 100

Palliative Care



 ข้อเสนอแนะ

-ส่งบุคลากร รพ.ระดบั A และ M1 อบรม PC nurse case manager (4 เดือน) และส่งบุคลากร 
รพ.ระดบั M2, F1-3 อบรม PC nurse coordinator (2 อาทิตย)์

-มีการก ากบัและติดตาม รพ.M2, F1-3 ใหด้ าเนินการตามแผนจดัตั้งคณะกรรมการ

 ปัญหา/อุปสรรค
-ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง Palliative care
- การแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลแบบประคบัประคอง ใน รพ.ระดบั M2, F1-3 ยงัไม่ครบ 
100% 

Palliative Care
 สถานการณ์
 มีการจดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
 มีการก าหนดกรอบแนวทางในการดูแลผูป่้วยชดัเจน ครบถว้นตามเกณฑท่ี์ก าหนด (8 กลุ่มโรค)
 มีการแต่งตั้งเลขานุการซ่ึงเป็นพยาบาลท่ีผา่นการอบรมหลกัสูตร Palliative Care 





ล าดบั ตัวช้ีวดั รายการ ข้อมูล
1 ร้อยละของผูป้ระกนัตนและขา้ราชการ

กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นท่ีรับผดิชอบไดรั้บการคดั
กรองและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ (งบ  PP 
Non UC)  

เป้าหมาย ร้อยละ5
ผลงาน ร้อยละ 2.6

2 มีการจดับริการอาชีวอนามยัครบวงจร (ประเมิน
ความเส่ียง/ประเมินภาวะสุขภาพ จดัโครงการสร้าง
เสริม/ป้องกนั/ควบคุมโรคและประเมินผล
โครงการ) 

เป้าหมาย 1 แห่ง 
ผลงาน 1 แห่ง

3 รพ.ศ./รพท./รพช. ผา่นเกณฑก์ารประเมินการ
จดับริการอาชีวอนามยั

ผลงาน 2 แห่ง
-รพ.สมุทรปราการผา่นเกณฑ ์
ระดบัดี
-สถาบนัราชประชาสมาสยัผา่น
เกณฑ ์ระดบัพื้นฐาน

ร้อยละ ร้อยละ 25



ล าดบั ตัวช้ีวดั รายการ ข้อมูล
4 รพ.ศ./รพท. ผา่นเกณฑก์ารประเมินการ

จดับริการเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม
เป้าหมาย 8 แห่ง (ทุกแห่ง)
ผลงาน 2 แห่ง

-รพ.สมุทรปราการผา่นเกณฑ ์ระดบัดี
-สถาบนัราชประชาสมาสยัผา่นเกณฑ ์

ระดบัพื้นฐาน
ร้อยละ ร้อยละ 25

5 ร้อยละของ รพสต ผา่นเกณฑก์ารจดับริการ
อาชีวอนามยัใหก้บัแรงงานในชุมชน 

เป้าหมาย > ร้อยละ 30
ผลงาน 29  แห่ง 
ร้อยละ ร้อยละ 40.3



*

*อาชีวอนามยัคือการดูแลสุขภาพคนท างาน(แรงงาน) 
*แรงงานแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ 1.แรงงานในระบบ (ไดแ้ก่ กลุ่ม
ลูกจา้งโรงงาน/สถานประกอบการ กบักลุ่มขา้ราชการ) และ 2.แรงงาน
นอกระบบ (ซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ มีมากถึงร้อยละ60ของแรงงานทั้งหมด)  
ส าหรับจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเป็นจงัหวดัอุตสาหกรรม มีจ านวน
โรงงานประมาณ 7000 โรง (มากเป็นอนัดบั 2 รองจากกทม.) และมีอตัรา
ประสบเหตุจากการท างานสูงเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ งานอาชีวอนามยั
ของจงัหวดัสมุทรปราการจึงควรเนน้ focus แรงงานท่ีเป็นลูกจา้งโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นอนัดบัแรก



*จากสถติิโรคจากการท างาน (กองทุนเงนิทดแทน) พบสถิตโิรคพษิสารตะกัว่ใน
โรงงานผลติแบตเตอร่ีในจังหวดัสมุทรปราการ สูงเป็นอนัดบั 1 จังหวดั
สมุทรปราการมีโรงงานผลติแบตเตอร่ีตะกัว่ 6 แห่ง และโรงงานรีไซเคลิแบตเตอร่ี 
1 แห่ง พนักงานรวมทั้งส้ินประมาณ 3000 คน มีอุบตักิารณ์โรคพษิตะกัว่ประมาณ
ร้อยละ 10 (ระดบัตะกัว่ในเลอืดมากกว่า 60 ไมโครกรัมต่อเดซิลติร จัดว่าสูง
อนัตราย หากมีอาการและอาการแสดงร่วมด้วย จะวนิิจฉัยเป็นโรคพษิตะกัว่) 
อย่างไรกต็าม ค่าระดบัตะกัว่ในเลอืดทีอ่ยู่ในเกณฑ์ปลอดภยัส าหรับพนักงาน 
แท้จริงแล้วไม่ควรเกนิ 30 ไมโครกรัมต่อเดซิลติร ดังน้ันพบว่าพนักงานร้อยละ 50 
ยงัมีระดบัตะกัว่ในเลอืดสูงเกนิเกณฑ์ปลอดภยั แสดงให้เห็นถงึความเส่ียงในการ
รับสัมผสัตะกัว่จากสภาพแวดล้อมการท างานของพนักงานทีย่งัคงเป็นปัญหา  
รวมไปถงึความเส่ียงทีอ่าจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน 
โรงเรียนทีต่ั้งอยู่ใกล้เคยีงโรงงานดงักล่าวด้วย



ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลิตแพทยอ์าชีวเวชศาสตร์เพ่ิม (รพ.สป ส่งเรียน
แพทยป์ระจ าบา้น 2 คน จะกลบัมาปฏิบติังานในปี 
2560) 

ส่งเสริมการฝึกอบรม

พฒันาพยาบาล นกัวิชาการ และจดัใหมี้อุปกรณ์/
เคร่ืองมือดา้นอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อด าเนินงาน
อาชีวอนามยัในระดบัรพสต./รพช.

เตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์

สร้างเครือข่ายร่วมกบัโรงพยาบาลเอกชน ทั้งใน
ดา้นการคดักรองโรคจากการท างาน และการท า
แผนอุบติัภยัเคมี 

ประสานงาน สสจ. สร้างเครือข่าย
ทัว่ถึงระดบัจงัหวดั
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