
สรปุ  

 การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1 จ.สมทุรปราการ 

เขตสขุภาพท่ี 6 

สตรแีละ 

เด็กปฐมวยั 

วยัเรยีน วยัร ุน่ 

 

ผ ูส้งูอาย ุ

 

ลดปัจจยัเสี่ยงดา้น

สขุภาพ 

พฒันาคณุภาพชีวิตระดบั

อ าเภอ 

กองบรหิารสาธารณสขุ 



1.การพฒันาสขุภาพ 

กล ุม่สตรแีละเด็กปฐมวยั 

2.การพฒันาสขุภาพ 

กล ุม่วยัเรยีนและวยัร ุน่ 

3.การพฒันาสขุภาพ 

กล ุม่ผ ูส้งูอาย ุ

4.การพฒันาคณุภาพ 

ชีวิตระดบัอ าเภอ 

5.ลดปัจจยัเสี่ยง 

ดา้นสขุภาพ 

คณะท่ี 1 การสง่เสรมิสขุภาพ 

ป้องกนัโรคและการจดัการสขุภาพ 

5 ประเด็น

หลกั/12KPI  

1. 1.อตัราสว่นการตาย

มารดาไทย 

1. 
2.รอ้ยละของเด็กอาย ุ

0-5 ปี มีพฒันาการ

สมวยั 

1. 
3.รอ้ยละของเด็กอาย ุ

0-5 ปี สงูดีสมสว่น และ

สว่นสงูเฉล่ียท่ีอาย ุ5ปี 

กรมอนามยั กรมอนามยั 

4.รอ้ยละเด็กกล ุม่อาย ุ

0-12 ปีฟันดีไม่มีผ ุ

(Cavity free) 

5.อตัราการคลอดมี

ชีพในหญิงอาย ุ

15-19 ปี 

กรมอนามยั 

6.รอ้ยละของต าบลท่ีมี

ระบบ Long Term Care 

ผา่นเกณฑ ์

7.รอ้ยละคกก.

พฒันาคณุภาพชีวิต

ระดบัอ าเภอ(พชอ.)ท่ี

มีคณุภาพ 

กบส./สสว. กรมควบคมุโรค 

 

8.รอ้ยละของจงัหวดัมีศนูยE์OCและ

ทีมSATท่ีสามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 

9.อตัราการสียชีวิตจากการจมน ้าของ

เด็กอายนุอ้ยกว่า 15 ปี 

10. อตัราการเสียชีวิตจากการบาด 

เจ็บทางถนน 

11.อตัราผ ูป่้วย DM รายใหม่จากกล ุม่

เส่ียงเและอตัรากล ุม่สงสยัป่วย HT 

ไดร้บัการวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น 

12.รอ้ยละของโรงพยาบาลท่ี

พฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มตาม

เกณฑ ์GREEN & CLEAN Hospital 



ต่อแสน LB 

อตัราสว่นการตายมารดาไทย 
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เขต 6 ประเทศ

สาเหตมุารดาตาย เขต 6  ปี 2557-2560 
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ปี 60 มารดาตาย 3 ราย  

1. Ectopic (no ANC) 

2. PPH (ANC ครบ 5 ครัง้) 

3. Embolism (ANC ครบ 5 

ครัง้ เอกชน) 

 

สถานการณ ์ ผลงานไตรมาส 1 เป้าหมาย 

1. ไมม่มีารดาตาย 

2. Early ANC = 60.32% 

3. Complete ANC = 47.73% 

4. โลหิตจาง = 12.61% 

5. PPH = 3.97% 

6. ตรวจหลงัคลอด 3 ครัง้ = 23.86% 

7. รพ.ผา่นมาตรฐานอนามยัแมแ่ละเด็ก 

=100% 

1.ไมเ่กิน 20 : การเกิดมีชีพแสนคน 

2.รอ้ยละ 60 

3.รอ้ยละ 60 

4.รอ้ยละ 20 

5. รอ้ยละ 5 

6. รอ้ยละ 65 

7.ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 70 

 

อตัราสว่นการตายมารดาไทย

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 

1. คณะกรรมการ MCH B เขม้แข็งและเช่ือม โยงการท างาน ในทกุระดบั 

2. สรา้งการมีสว่นร่วมในการก าหนดและใช ้CPG ของการใชย้า Progesterone 

ในสถานบริการทกุระดบั 

3. จงัหวดัน าร่องในการรบัรองมาตรฐานเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ ทัง้

จงัหวดั(PNC) 

4. บางพลี พระประแดง มีผล early/complete ANC ดี 

 

1. เรยีนร ูแ้ละขยายการด าเนนิงานเพื่อเพิ่ม Early ANC และ 

Complete ANC ใหค้รอบคลมุทัง้จงัหวดั 

2. การคดักรองภาวะเสี่ยงและพบภาวะเสี่ยงในหญิงตัง้ครรภ์

แลว้เฝ้าระวงั ตดิตาม และดแูลอย่างใกลช้ิดโดยเฉพาะรายที่มคีวาม

เสี่ยงสงู 
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ทีม่า : HDC วนัที ่1 ธันวาคม 2560 

รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มีพฒันาการสมวยั 2 



 

 

สถานการณ ์
ผลงานไตรมาส 1 ค่าเป้าหมาย 

1. ความครอบคลุม 80.35% 

2. ตรวจพฒันาการพบสงสยัลา่ชา้ 17.84% 

3. กระต ุน้และตามได ้ 63.96% 

4. พฒันาการสมวยั 92.70%   

5. LBW = 8.28%  

6. กินนมแม ่77.04% 

1.รอ้ยละ 90 

2.มากกว่ารอ้ยละ 20 

3.รอ้ยละ 90 

4.รอ้ยละ 85      

5. นอ้ยกว่ารอ้ยละ 7 

6. ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 30 

 

รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มีพฒันาการสมวยั 

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 

1. อ าเภอบางพลี และบางเสาธง มกีารตรวจพบพฒันาการ

สงสยัลา่ชา้ไดม้ากกว่า 20% 

2. อ าเภอบางเสาธง คดักรองพฒันาการไดม้ากถึง 97.3% 

3. ระบบติดตามเด็กโดยใชร้ะบบ line notify (รพ.สต.บางดว้น) 

4. ประยกุตแ์พทยแ์ผนไทย(มณีเวช)กบัการสง่เสริมพฒันาการ

เด็ก (รพ.สต.เมอืงใหมบ่างพลี) 

 

1. เรียนร ูแ้ละขยายการด าเนินงานเพ่ือเพิ่ม ความ

ครอบคลมุการตรวจคดักรองฯ/พบสงสยัลา่ชา้/กระตุน้

และตดิตาม 

2. ตดิตามและประเมนิผลการใชย้า Progesterone 
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ที่มา : Health Data Center วันที่  29 พฤศจิกายน 2560 

รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดีสมสว่น 3 



 

 

ผลงานไตรมาส 1 เป้าหมาย 

    - สงูดีสมสว่น 52.48% 

    - เตีย้ 5.74 % 

    - ผอม 3.76% 

    - อว้น 3.07 % 

    สงูเฉลี่ย 5 ปี  

          ชาย  =110.62 ซม. 

          หญิง =109.97 ซม. 

-สว่นสงูเฉลี่ยอาย ุ5 ปี

(ชาย) 113 ซม. 

       (หญิง) 112 ซม. 

-เตีย้ ไมเ่กินรอ้ยละ 10 

-ผอม ไมเ่กินรอ้ยละ 5 

-อว้น ไมเ่กินรอ้ยละ 

10 

รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดีสมสว่นและสว่นสงูเฉลี่ยท่ีอาย ุ5 ปี  

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 

1. แผนงาน/โครงการพฒันาต าบล 3 วยั มหศัจรรย ์1,000 

วนัแรกของชีวิตและต าบลสง่เสริมเด็กอาย ุ0-5 ปี  สงูดสีม

สว่น(บางพลี บางเมอืง) 

2. สอ.เฉลิมพระเกียรตคิลองบางป้ิง เป็นตน้แบบการด าเนนิการ

โรงเรยีนพ่อแม ่

1. การขบัเคลื่อนมหศัจรรย1์,000วนัแรกของชีวิตและ

ต าบลสงูดีสมสว่น และขยายใหค้รอบคลมุในทกุพ้ืนท่ี 
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แผนภาพแสดงรอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดีสมสว่น 

3 



รอ้ยละเด็กกล ุม่อาย ุ0-12 ปี ฟันดีไม่มีผ ุ(cavity free) เกณฑร์อ้ยละ 52 

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 

    1.การท า smart technic  ครอบคลมุทกุอ าเภอ ขยายผล

จากปีท่ีผา่นมา 

    2.  จดัการสง่แสรมิป้องกนั  เรือ่งการแปรงแหง้  ในศนูย์

พฒันาเด็กเล็กและโรงเรยีน ไดเ้หมาะสมกบับรบิท 

    3.  สามารถจดับรกิารทนัตกรรมในกล ุม่เป้าหมาย ท า

ใหผ้ลงาน cavity free ผา่นเกณฑ ์(รอ้ยละ 62.28)  

เป้าหมายรอ้ยละ 52 

 

1.  เฝ้าระวงัเด็กกล ุม่เสี่ยง 18 เดือน ถึง 3 ปี บรูณาการรว่มกบั

งานสง่เสรมิพฒันาการ 

2.  พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน ดา้นบรกิารทนัตกรรมใน PCC ให้

สอดคลอ้ง 

     กบัทีม PCC พ้ืนท่ีใชส้อย 2-3 Unit 

3.  พฒันาระบบสง่ต่อในทกุระดบั  ระหว่างในและนอกเครอืขา่ย 
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    อตัราคลอดมีชีพในวยัร ุน่อาย ุ15-19 ปี 5 



 

 

สถานการณ ์ แผนภาพเปรยีบเทียบอตัราการคลอดมีชีพวยัร ุน่ 15-19 ปี 

อตัราคลอดมีชีพในวยัร ุน่อาย ุ15-19 ปี 

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 

1. มีคณะอนกุรรมการฯ และ PM ทกุระดบัเขม้แข็ง 

2. จดัประชมุการพฒันาศกัยภาพการฝังยา

คมุก าเนดิ 

 

1. เพ่ิมความครอบคลมุของการคมุก าเนดิสมยัใหมโ่ดยให้

ค าปรึกษาทัง้ระยะตัง้ครรภ(์ANC) ระยะคลอดและหลงั

คลอด 

 

1. อตัราการคลอดมีชีพในวัยร ุ่น(ตอ่ปชก.หญิง

อาย ุ15-19ปี 1,000 คน) 

 อาย ุ15-19 ปี = 4.29 (คาดการทัง้ปี = 30.71) 

 อาย ุ10-14 ปี = 0.23 (คาดการทัง้ปี = 1.10) 

2. การตัง้ครรภซ์ ้าในวยัร ุน่ 31.57% 

3. หญิงอายนุอ้ยกว่า20 ปีหลงัคลอดหรือหลงัแทง้

ไดร้บัการคมุก าเนดิสมยัใหม ่= 25% และในกลุม่นีม้ี

การคมุก าเนดิกึ่งถาวร = 86.87% 

69.4
64.9

61.4

56
55.6

53.4 51.2
47.9

    
42.5

30

35

40

45

50

55

60

65

70

  ศ       ศ    6   ศ       ศ       ศ     

เขต 6 ประเทศ

5 



 

 

สถานการณ ์

ต าบลท่ีมีระบบการสง่เสรมิสขุภาพดแูลผ ูส้งูอายรุะยะยาว (LTC) 

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 

1. ท่ีผา่นมาการเบิกจ่ายงบกองทนุ LTC ด าเนินการไดน้อ้ย 

สปสช.ไดท้ าความเขา้ใจกบัอปท. ท่ีเขา้รว่มโครงการ และเรง่รดัการ

เบิกจ่ายใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือน ก.พ 61 

2. มีแผนขบัเคลื่อนการสง่เสรมิสขุภาพ  กล ุม่ติดสงัคมครอบคลมุทกุ

อ าเภอชดัเจน 

3. น ารอ่งโดยใชร้ะบบคดักรอง/ประเมินสขุภาพผ ูส้งูอาย ุ

1. ติดตามการเบิกจ่าย งบกองทนุ LTC ในพ้ืนท่ีท่ีเขา้รว่มโครงการ 

2. พฒันาศกัยภาพแกนน าชมรมผสอ.และสนบัสนนุใหมี้กิจกรรม

สง่เสรมิสขุภาพท่ีสอดคลอ้งกบัปัญหาอยา่งต่อเน่ือง 

3. น าขอ้มลูจากการคดักรองมาวางแผนในการแกปั้ญหาสขุภาพ

ผ ูส้งูอาย ุ

 

ผ ูส้งูอาย ุรอ้ยละ 13.17% (เขตสขุภาพท่ี 6 รอ้ยละ 

14.4  ประเทศ รอ้ยละ 16.5) 

ผ ูส้งูอายสุงูสดุ  3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง พระประแดง 

และบางพลี  มีผ ูส้งูอายกุล ุม่ติดสงัคม รอ้ยละ 97.23  

(เขตสขุภาพท่ี 6 รอ้ยละ 96.7) 

กล ุม่ติดบา้น/ติดเตียง  รอ้ยละ 2.77 (เขตสขุภาพท่ี 6 รอ้ย

ละ 3.3) สงูสดุ 3 อ าเภอ: เมือง บางบ่อ และพระประแดง 

ผลงาน 

Care Manager 122  คน 

Care Giver 577 คน 

Care Plan 1,121 ฉบบั รอ้ยละ 82.6 (เฉพาะเขา้

รว่มโครงการ LTC  ปี 60) 

ต าบล LTC  

ผา่นเกณฑ ์

24 ต าบล รอ้ยละ 52.17  

( 24 ต าบล จาก 46 ต าบล ) 
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จงัหวดัสมทุรปราการ มีอ าเภอ 6 อ าเภอ 

ผา่น DHS คณุภาพ (UCCARE มากกว่าระดบั 3)  

6  อ าเภอ    

 ปี  2559  อ า เภอบางพลี  น า ร่ อ ง

ด าเนินงาน คณะกรรมการสขุภาพระดบัอ าเภอ 

(พชอ.) มีการด าเนินแก้ไขปัญหาพ้ืนท่ีแบบ

บรูณาการ จ านวน 2 ประเด็น คือ การส่งเสริม

พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน และการดแูล

ผ ูส้งูอายติุดบา้นติดเตียง  ทัง้ 2 ประเด็นผ่าน

เกณฑ ์UCCARE ระดบั 3  

สถานการณ ์
ช่ือตวัช้ีวดั เป้าหมาย ผลงาน รอ้ยละ 

รอ้ยละ 50 ของคณะกรรมการ

พฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ  

(พชอ.) ท่ีมีคณุภาพ 

 

6 

ระหว่าง

ด าเนิน

งาน 

- 

คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ(พชอ.)

ขอ้คน้พบ โอกาสพฒันา 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. 

ระดับอ า เภอมีความเข้า ใจ ใน

น โยบาย เ ป็ นอย่ า ง ดี  มี ก าร มี

เตรียมการ ยกร่างค าสัง่แต่งตั้ง

คณะกรรมการ แต่ไม่สามารถ

แต่งตัง้คณะกรรมการฯ ได ้เน่ือง

ระเบียบส านักนายกฯ ไม่มีการ

ประกาศใชย้งัเป็นทางการ 

 

• ระดบัอ าเภอ เตรยีมความพรอ้ม

ด าเนินการ ยกรา่ง คณะกรรมฯ 

ใหพ้รอ้ม  และเขม้แข็งใหด้ าเนินการ

ขบัเคลื่อน การด าเนินงานได ้

(ระเบียบส านกันายกอาจประกาศใช้

ลา่ชา้) 
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ขัน้ตอนท่ี 1 :  ผ ูบ้ญัชาการและรองผ ูบ้ญัชาการ EOC  ระดบั

จงัหวดั ไดร้บัการอบรมหลกัสตูร ICS ส าหรบัผ ูบ้รหิาร 

ขัน้ตอนท่ี 2 : จดัทีมปฏิบติัการ(Operation Section) ระดบั

จงัหวดั  เพ่ือปฏิบติัการในภาวะปกติและภาวะฉกุเฉิน 

ขัน้ตอนท่ี 4:  วิเคราะหร์ะดบัความเสี่ยงส าคญัของโรคและภยั

สขุภาพระดบัจงัหวดั 

ขัน้ตอนท่ี 5: EOC ระดบัจงัหวดั มีการซอ้มแผน หรอืมีการ

ยกระดบัเปิดปฏิบติัการภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสขุในพ้ืนท่ี 

1. พฒันาผ ูบ้ญัชาการ

เหตกุารณศ์นูยป์ฏิบติัการ

ภาวะฉกุเฉิน (EOC) ระดบั

จงัหวดั 

2. เตรยีมการเฝ้าระวงั

และประเมินสถานการณฯ์

ระดบัจงัหวดั 

3. ซอ้มแผนและการเปิด

ศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉกุเฉิน

(EOC) เนน้คณุภาพระบบ 

EOC 

ขัน้ตอนท่ี 3: จดัทีม SAT ระดบัจงัหวดัเพ่ือเฝ้าระวงั ตรวจจบั

และประเมินสถานการณโ์รคและภยั ทัง้ในภาวะปกติ 

และฉกุเฉิน 

เป้าหมาย : จงัหวดัมีศนูย ์EOC และทีมตระหนกัร ูส้ถานการณ(์SAT)สามารถปฏิบติังานไดจ้รงิ  

รอ้ยละของจงัหวดัมีศนูยป์ฎิบติัการภาวะฉกุเฉิน (EOC) 

 และทีมตระหนกัร ูส้ถานการณ ์(SAT) ท่ีสามารถปฎิบติังานไดจ้รงิ (รอ้ยละ 85) 
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ขอ้คน้พบ โอกาสในการพฒันา 

- ผ ูบ้รหิารใหค้วามส าคญั/เขา้รว่มการอบรม

หลกัสตูร ICS ของส านกัระบาดวิทยา ทัง้ นพ.

สสจ., ผชช.ว, ผชช.ส 

จดัใหมี้กระบวนการแลกเปล่ียนเรยีนร ู ้ระบบการบรหิาร

จดัการ  การด าเนินงาน ตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน (EOC) แก่

เจา้หนา้ท่ีทกุระดบั ทกุกล ุม่โรค และภยัสขุภาพ (All Hazard 

Plan) ใหส้ามารถรว่มกนัด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- การจดัท า Director critical Information 

Requirement ; DCIR  ส าหรบัการยกระดบั EOC 

อ าเภอ/จงัหวดั  สง่ผลต่อพฒันาการด าเนินงาน

เฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรค และภยัสขุภาพท่ี

ส าคญั 

ควรมี DCIR ส าหรบัการยกระดบัการตอบโตภ้าวะฉกุเฉิน

การแพทยแ์ละสาธารณสขุ ดา้นโรคและภยัสขุภาพ ทัง้

ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ และส าหรบัการเสนอผ ูบ้รหิาร

พิจารณาในการเปิด EOC เพ่ือด าเนินการ ICS 

 

- พ้ืนท่ีท่ีมีเหตกุารณฉ์กุเฉินดา้นโรคและภยั

สขุภาพ ไดแ้ก ่โรคอบุติัใหม่ อบุติัภยัสารเคมี 

ปัญหาจากมลพิษส่ิงแวดลอ้ม 

-ควรมีการจดัท า Outbreak verification list และการ

จดัท า Spot report เพ่ือเป็นมาตรฐานในการรายงานให้

ผ ูบ้รหิารทราบ เสนอแนะหรอืสัง่การ 
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ต 

อตัราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี    

ไมเ่กิน 4.5 ต่อแสน ปชก.(เป้าหมาย จ.สมทุรปราการ 1.3 ต่อแสน ปชก.) 

ปีงบประมาณ  2561 

เป้าหมาย (คน) เป้าหมาย (อตัรา) เป้าหมายทีมผ ูก้อ่การดี  

 3  คน   1.3 ตอ่แสนประชากร  2 ทีม 

ผลงาน  (ไตรมาส

1) 

ไม่พบการเสียชีวิต 

- ระหว่างการเตรยีมขยายทีม

อ าเภอละ1 ทีม = 6 ทีม 

วิเคราะหแ์ยกกล ุม่อายปี 56- 59 

(N=27 คน) 

อาย ุ 0-5 ปี  = 19 คน (70.4%) 

อาย ุ6-10 ปี = 2 คน (7.4%) 

อาย ุ11-14 ปี = 6 คน (22.2%) 

อ าเภอ/ปี ปี 59 ปี 60 หมายเหต ุ

1.เมอืง 1 - 

2.บางบ่อ 1 - 

3.บางพลี 1 - 

4.บางเสาธง 1 - 

5.พระสมทุรเจดยี ์ 1 - 

6.พระประแดง - 1 ปี 61ยกระดบัระดบัเงิน 

เทศบาลลดัหลวง  ( บางคร ุ)  

รวม 5 1 

          แหลง่น ้าเสี่ยง 

แมน่ า้/คลอง/หนอง  (44.4%) 

บ่อน า้                     (7.4%) 

สระน า้                    (3.7%) 

อ่ืนๆ                     (44.4%) 

เฉพาะกล ุม่อาย ุ0-2 ปี=(16/27 =59.3%) 

จ านวนทีมผ ูก้อ่การดี ปี 2559-2560 จ านวน 6ทีม   

ระดบัทองแดง 6 ทีม  
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ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
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อตัราการเสียชีวิตจากการจมน ้า ปี 55-59 

ท่ีมา : ขอ้มลูมรณบตัร สนย. 



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

 จดัเก็บและวิเคราะห ์ขอ้มลูการเสยีชวีิตของเด็กราย

อ าเภอ  ไม่ครอบคลมุ ทกุอ าเภอ 

 จดัเก็บวิเคราะหข์อ้มลู  ปัจจยัการจมน า้ทกุราย  เพื่อน ามาวางแผนแกไ้ขปัญหาร่วมกบั

เครือขา่ยในพื้นที่  

 แนวโนม้พบเด็กเสยีชวีิตในกลุม่ 0-2 ปี (59%) 

 มทีีมผูก้่อการด ี 6 ทีม  (ทองแดง 6 ทีม) 

 เนน้การเฝ้าระวงัครวัเรือนที่มเีด็กอายตุ า่กว่า ๒ ปี ใหม้กีารใชค้อกกัน้เด็ก 

 ยกระดบัทีมผูก้่อการดหีรือขยายทีมผูก้อ่การด ีสูร่ะดบัเงิน และทอง 

 รายงานการสอบสวนเด็กจมน ้าไม่สมบรูณ ์  พฒันาคณุภาพทีม SRRT ในการสอบสวนเด็กจมน า้  

รอ้ยละ 100 ของเด็กท่ีจมน ้าทกุ

รายไดร้บัการสอบสวน 

รอ้ยละ 25 ของจ านวนเด็กอายตุ ่ากว่า 

2 ปี ในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชค้อกกัน้เด็ก* 

จ านวนทีมผ ูก้อ่การดีในแต่ละจงัหวดั

ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

จ านวนการเสียชีวิตลดลงตามค่า

เป้าหมายท่ีก าหนด 

1.เฝ้าระวงัและ

การสอบสวน 

2.การใชค้อกกัน้เด็ก 

(playpen)ในครวัเรือน 

ท่ีมีเด็กต ่ากว่า 2 ปี 

3.การสรา้งทีม

ผ ูก้อ่การดี (ทีมใหม)่ 

รอ้ยละ 50 ของจ านวนเด็กอายตุ ่ากว่า 

2 ปี ในพ้ืนท่ีท่ีมีการใชค้อกกัน้เด็ก 

 พฒันาโดยน าแนวคิดหลกัการพฒัน 

ระบบสขุภาพอ าเภอ (DHS) รว่มมือกบั อปท.

มลูนิธิและก ูชี้พ โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็ก อสม. 

และจิตอาสาในพ้ืนท่ี เนน้ในพ้ืนท่ีท่ีมี

โรงเรยีน/ศนูยเ์ด็กเล็ก  

 วางแผนสื่อสาร สนบัสนนุ การใชค้อก 

กัน้เด็ก อายตุ ่ากว่า  2 ปี  ในไตรมาส  2 

(โดยจะเก็บขอ้มลูกล ุม่เด็กเขา้มารบับรกิาร

วคัซีนใน well baby clinic และศนูยพ์ฒันาเด็ก

เล็กทัง้จงัหวดั) 

 ขอ้มลู เด็กอายตุ ่ากว่า  2 ปี  = 25,631 

คน เป้าหมาย 25% = 6,407 คน  
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อตัราตายจากอบุติัเหตทุางถนน ปี2561 ( ลดลง 21% จากคา่ Median ปี 53-55)    

เป้าหมายประเทศ ไมเ่กิน 16 ต่อแสนปชก. เขตสขุภาพท่ี 6 เป้าหมาย 24.46 ต่อแสน ปชก. 

จ.สมทุรปราการ 135 ราย (8.38 ต่อแสน ปชก.) 

 

ที่มา กลุ่มงานประกนัสขุภาพ สสจ.สมทุรปราการ  11 มค.61 

จ านวนและอตัราตายจากอบุติัเหตกุารจราจรของ จ.สมทุรปราการ ปี 2561 (ต.ค.- พ.ย.60) 
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จนัทบรีุ    ฉะเชงิเทรา    ชลบรีุ    ตราด    ปราจีนบรีุ    ระยอง    สมทุรปราการ    สระแกว้    

บูรณาการ 3 ฐาน 
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ภาพรวม สป. เมืองสมทุรฯ บางพล ี บางบอ่ บางเสาธง พระประแดง พระสมทุรฯ 

เสียชีวิต อัตรา/แสน ปชก. ค่าเป้าหมาย(ราย) 

ไตร

มาส 1 

ไตร

มาส 2 

ไตร

มาส 3 

ไตร

มาส4 

26 57 81 107 
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ขอ้คน้พบ โอกาสในการพฒันา 

-มีการจดัตัง้D-RTI เพ่ือติดตาม เฝ้าระวงั ประเมิน

สถานการณ ์ความเสี่ยงเหตกุารณส์ าคญั 

 
 

 

- **การน าแนวรว่มดา้นประชาสงัคมรว่มผลกัดนัปัญหา

เป็นวาระสมชัชาสขุภาพจงัหวดัสมทุรปราการ หา

แหลง่งบประมาณในการสนบัสนนุงาน 

 

- *รว่มกบับรษิทักลางในการด าเนิน โครงการตน้แบบ

การสวมหมวกนิรภยัในสถานประกอบการ  

 

 

-มีการบรูณาการขอ้มลูการตาย 3 ฐาน ของจงัหวดั(ไม่

สมบรูณ)์ 

 

-ควรติดตามเช่ือมโยงระบบสขุภาพอ าเภอ( D-RTI ) 

เป็นวาระจงัหวดั และทบทวน DCIR พฒันา

เจา้หนา้ท่ีในการสอบสวนระดบัจงัหวดั) ระดบั

อ าเภอ 
 

 

-พฒันา สง่เสรมิรปูแบบการสรา้งความตระหนกัใน

การลดอบุติัเหตบุนทอ้งถนนโดยเนน้ความรว่มมือ

ของทกุภาคสว่น ไดแ้ก ่โรงงานอตุสาหกรรม 

สถานศึกษา ผ ูป้ระกอบอาชีพขบัรถรบัจา้ง

สาธารณะ 

 

-ประสานความรว่มมือในการบรูณาการขอ้มลู 3 

ฐาน กบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
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ประเทศ เขต6 รวม สป. เมือง บางบ่อ บางพลี พระประแดง พระสมทุรเจดีย ์ บางเสาธง 

DM HT

           - อตัราผ ูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกล ุม่เสี่ยงเบาหวาน (ไมเ่กินรอ้ยละ2.4) 

           - กล ุม่สงสยัป่วยความดนัโลหิตสงูในเขตรบัผิดชอบไดร้บัการวดัความดนั 

              โลหิตท่ีบา้น ( ≥ รอ้ยละ 10) 

ประชากร 35 ปีข้ึนไปไดร้บัการคดักรองโรค 

รอ้ยละผลการคดักรอง  

กล ุม่ปกติ กล ุม่เสี่ยง กล ุม่เสี่ยงสงู 

โรคเบาหวาน  96.23 2.05 0.19 

โรคความดนัโลหิตสงู 86.48 12.23 1.07 

รอ้ยละของประชาชน อาย ุ35 ปีข้ึนไปไดร้บัการคดักรองโรคเบาหวาน และความดนัโลหิตสงู  

จ.สมทุรปราการ   ปีงบประมาณ 2561  

กล ุม่เสี่ยงเขา้ส ู่

กระบวนการ

ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 

ท่ีมา : ระบบ HDC  ณ 10 ม.ค.61 
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ประเทศ เขต 6 รวม สป. เมือง บางบ่อ บางพลี พระประแดง พระสมทุรเจดีย ์ บางเสาธง 

รายใหมปี่ 60 รายใหมปี่61 

เปรยีบเทียบอตัราผ ูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกล ุม่เสี่ยงเบาหวาน    ปี 2560 และ ปี 2561 

อตัราประชากรกล ุม่เสี่ยงเบาหวานฯปี 2560 ไดร้บัการตรวจน ้าตาลซ ้า ปีงบประมาณ  2561 

ท่ีมา : ระบบ HDC ณ 10 ม.ค.61 

เป้าหมายไตร 1 

มากกว่า 30% 

ผลงาน= 31.16% 

ท่ีมา : ระบบ HDC ณ 10 ม.ค.61 



 กล ุม่สงสยัป่วยความดนัโลหิตสงูในเขตรบัผิดชอบ  ไดร้บัการวดัความดนัโลหิตท่ีบา้น 

วางแผนกระบวน 

การด าเนินงาน 

≥รอ้ยละ 5 

 

≥รอ้ยละ 8 

 

 

≥รอ้ยละ10 

1. รวมรวมขอ้มลูกลุ่มเป้าหมาย  ปี 2561 โดยใชฐ้านกลุ่มสงสยัป่วยความดนั

โลหิตสงู ขอ้มลู ณ 31 ธนัวาคม 2560 ในการก าหนดเป้าหมายของจงัหวัดและ

รายอ าเภอ  

2.ส ารวจขอ้มลูเครื่องวัดความดนัโลหิต  

3.วางแผนการด าเนนิงาน โดยการประชมุชีแ้จงบคุลากร อบรม อสม. /อสค.        

ในไตรมาส 2 

1 2 3 4 

ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ 

 ความครอบคลมุของการคัดกรอง DM/HT อาย ุ35 ปี ขึน้ไป  

      DM 22.82%  / HT 23.82% 

 Pre DM ไดรบัการตรวจซ า้และใหค้ าแนะน าปรบัเปลี่ยน 31.16 % (เป้าหมายไตร 1 

≥ 30) 

 เร่งรดัการคัดกรองในบางพื้นที่ที่มีผลงานต ่า และใหค้รอบคลมุ

กลุ่มเป้าหมายมากขึน้ ไดแ้ก่ กลุ่มวัยแรงงานรบัจา้ง แรงงานในสถาน

ประกอบการ เป็นตน้ 

 สื่อสาร สรา้งการรบัรู ้เขา้ถึงบริการ ผา่นเครือขา่ย เชน่ อสม. จิตอาสา 

เป็นตน้. 

 ตรวจสอบขอ้มลูในระบบกบัผลงานที่ด าเนนิงานไดจ้ริง 

 โครงการ 3 ลา้น 3 ปี   ประชาชนสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ 1,698 ราย (เป้าหมาย 

1,045,701 ราย) คิดเป็น รอ้ยละ 0.16 

 เพิ่มมาตรการและแนวทางการด าเนนิงานเชงิรกุมากขึน้โดยเชือ่มเครือขา่ย

องคก์ร เชน่  สสส.  ชมรมหมออนามยั  กรม สบส.(อสม.)  

 ใชโ้ปรแกรมประมวลผลที่แตกตา่งกนั คือ HoS XP, My PCU เมือ่เชือ่มขอ้มลูเขา้สู่

ระบบ HDC มขีอ้มลูบางส่วนไมเ่ขา้สู่ระบบ  

 การจดัท ากระบวนการ KM  สรา้งทีมและบริหารจดัการดา้นขอ้มลู  โดยมี

การตดิตาม ตรวจสอบขอ้มลูร่วมกนัระหว่างผูร้บัผดิชอบงาน IT เป็นระยะ

และตอ่เนือ่ง 

กิจกรรมการด าเนินงาน 

Small Success 
เป้าหมาย ≥ รอ้ยละ10 
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ชลบรุ ี ระยอง  จันทบรุ ี ตราด  สมทุรปราการ  ฉะเชงิเทรา  ปราจนีบรุ ี สระแกว้  เขต 

รอ้ยละโรงพยาบาลท่ีผา่น G&C  ระดบัพ้ืนฐานข้ึนไป  

รอ้ยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม 

ไดต้ามเกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital  

สถานการณปี์ 60  

 รพ.ในเขต 6 ทัง้หมด 79 แห่ง ผา่นระดบัพื้นฐานขึน้ไป 75 แห่ง  (รอ้ยละ 94.94) ทกุจงัหวดัผา่นเกณฑ์

ระดบัพื้นฐานขึน้ไป รอ้ยละ 75 (ปี 60) และรพ.ที่ยงัไมผ่า่นเกณฑ ์G&C Hospital 4 แห่ง (รอ้ยละ 5.06)  

ทีม่า : ศนูยอ์นามัยที ่6 

เขต 6 

12 



GREEN&CLEAN Hospital 
 

โรงพยาบาล  ผลการประเมิน 

พื้นฐาน ด ี ดมีาก 

สมทุรปราการ / /   

บางพลี / /   

บางบ่อ / /   

บางจาก / /   

บางเสาธง /     

พระสมทุรเจดียส์วาทยานนท ์ /     

ยวุประสาทไวทโยปถมัภ ์ /     

สถาบนัราชประชาสมาสยั /     

รอ้ยละ 20 ของโรงพยาบาล ผา่นเกณฑร์ะดบัดีมาก  

 โรงพยาบาลผา่นเกณฑฯ์ระดบัดีมาก อยา่งนอ้ยจงัหวดัละ 1 แห่ง  

ขอ้คน้ บ โอกาส ฒันา 

 
-  การก าหนด
แผนปฏบิัตงิาน
และแนวทางการ
ด าเนนิงานที่
ชดัเจน 

               

 
- จังหวดัขยาย

เกณฑ ์G&C ลงสู ่
รพ.สต และชมุชน 

- พัฒนาให ้รพ.ทกุ
แหง่มกีารพัฒนา
ยกระดับผา่น
เกณฑม์าตรฐาน 
G&C ขึน้อยา่ง
นอ้ย 1 ระดับ 

-   พัฒนามนีวตกรรม
ใหค้รอบคลมุทกุ รพ. 
 

เป้าหมายใน

ปี 2561 

- จงัหวดั

ตอ้งการ

ยกระดบัเพิ่ม 

1 ระดบั 



 

THANK YOU 

 


