
สรปุผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

รอบท่ี 2  ปีงบประมาณ 2560

จงัหวดัสมทุรปราการ 

ระหว่างวนัท่ี 14 – 16 มิถนุายน 2560

คณะท่ี 1 

การสง่เสรมิสขุภาพ 

ป้องกนัโรค และการ

ค ุม้ครองผ ูบ้ริโภคฯ
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คณะท่ี 1 การสง่เสรมิ สขุภาพ ป้องกนัโรคฯ 

1. อตัราสว่นการตายมารดา 

2. เด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการ

สมวยั 

3. รอ้ยละของเด็กอาย ุ0 ‟ 5 ปี 

สงูดีสมสว่นและสว่นสงูเฉลี่ยที่

อาย ุ5 ปี

4. เด็กวยัเรียนสงูดีสมสว่น

5. เด็กกลุม่อาย ุ0-12 ปีฟันดี

ไมม่ีผ ุ(cavity free) 

6. อตัราการคลอดมชีพีในหญิง

อาย ุ15 ‟19 ปี

7. Long Term Care 

8.รอ้ยละ 80 ของจงัหวดัมีศนูย์

ปฏิบตัิการภาวะฉกุเฉิน (EOC) 

และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ ์

(SAT) ที่สามารถปฏิบตัิงานได้

จริง 

9.อตัราความส าเร็จการรกัษา

ผูป่้วยวณัโรครายใหม่

10.อตัราการเสียชวิีตจากการ

จมน า้ของเด็กอายตุ า่กว่า 15 ปี

11.อตัราการเสียชวิีตจากการ

บาดเจ็บทางถนน 

12.อตัราผูป่้วยความดนัโลหิต

สงูและ/หรือเบาหวานรายใหม่

13.รอ้ยละของผลติภณัฑอ์าหาร

สดและอาหารแปรรปูมีความ

ปลอดภยั 

14.รอ้ยละของผูป่้วยยาเสพติดที่

หยดุเสพตอ่เนือ่ง 3 เดือน หลงั

จ าหนา่ยจากการบ าบดัรกัษาตาม

เกณฑก์ าหนด

15. รอ้ยละของผลติภณัฑส์ขุภาพ

ที่ไดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐาน

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

16. รอ้ยละของสถานพยาบาลและ

สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ

ไดร้บัการตรวจสอบมาตรฐานตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 

17.รอ้ยละของ

รพ. ทีพ่ฒันา

อนามยั

สิ่งแวดลอ้มได้

ตามเกณฑ ์

GREEN & 

CLEAN Hospital

แผนงาน

ท่ี 1

พฒันาคณุภาพชีวิตทกุกล ุม่วยั

แผนงาน

ท่ี 2

ป้องกนั ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ

แผนงาน

ท่ี 3

ลดปัจจยัเสี่ยงดา้นสขุภาพ

แผนงาน

ท่ี 4

บรหิารจดัการสิ่งแวดลอ้ม

17 KPIs

= PA 
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ตวัช้ีวดัท่ี 1 อตัราสว่นการตายมารดา  ไมเ่กิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน

ขอ้มลู/สถานการณ์ จดุเด่น โอกาสในการพฒันา

 ดแูลหลงัคลอดครบ 3 ครัง้                        

รอ้ยละ 44.06 (รอ้ยละ 65)

 โลหิตจาง รอ้ยละ 13.9                             

(ไมเ่กินรอ้ยละ 20)

 ผูบ้ริหารมีการก ากบัติดตามอย่าง

ใกลช้ดิ

 คณะกรรมการ MCH Board มีความ

ตัง้ใจในการพฒันางานอนามยัแมแ่ละ

เด็กของจงัหวดั

 ใชถ้งุรองเลือดในโรงพยาบาลทกุแห่ง

 เร่งรดัการเก็บและรายงานขอ้มลูการ

คดักรองภาวะเสี่ยงของหญิง

ตัง้ครรภ ์เพื่อน ามาวิเคราะห์

สถานการณแ์ละหาแนวทางการแกไ้ข ้

 ควรมีระบบรายงานเมื่อมมีารดาตาย
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ANC เรว็ เป้าหมายไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60

ท่ีมา : รายงาน ก.2และ HDC รอบ6 เดือน
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ท่ีมา : รายงาน ก.2และ HDC รอบ6 เดือน



ตวัช้ีวดัท่ี 2 เด็ก 0-5 ปี มีพฒันาการสมวยั  ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 80                 

ท่ีมา : รายงาน ก.2และ HDC  รอบ6 เดือน



ตวัช้ีวดัท่ี 2 เด็ก 0-5 ปี มีพฒันาการสมวยั  ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 85                 

ขอ้มลู/สถานการณ์ จดุเด่น โอกาสในการพฒันา

 LBW รอ้ยละ 10 (ไมเ่กิน

รอ้ยละ 7)

 BA = 22.78 : เกิดมชีพี1000 

คน (ไมเ่กิน 25)

 มรีะบบวิเคราะหแ์ละจดัการ

ปัญหาที่มปีระสิทธิภาพ

 มรีะบบที่เขม้แข็งในการคดั

กรองกลุม่เสี่ยง 

 มภีาคีเครือขา่ย ร่วมสนบัสนนุ

การด าเนนิงาน เชน่ 

รพ.ยวุประสาทฯ, รพ.รามาธิบดี

 โรงเรียนพอ่แมค่ณุภาพ เนน้ให้

ผูป้กครองใชส้มดุสีชมพแูละ

DSPM

 เร่งรดัการใช ้Progesterone ใน

กลุม่เสี่ยง Preterm

 กระตุน้/ตดิตามพืน้ที่ที่มผีล

การด าเนนิงานต า่กว่า

เป้าหมาย



ตวัช้ีวดัท่ี 3 เด็ก 0-5 ปี สงูดี สมสว่น  ไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 51
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ขอ้มลู/สถานการณ์ จดุเด่น โอกาสในการพฒันา

 เด็กภาวะอว้น รอ้ยละ 3.82 (ไมเ่กนิรอ้ยละ 10)

 เด็กภาวะเตี้ย รอ้ยละ 7.8 (ไมเ่กนิรอ้ยละ 5)

 เด็กภาวะผอม รอ้ยละ 3.85 (ไมเ่กนิรอ้ยละ 5)

 สงูเฉลี่ย 5 ปี  ชาย 110.61 cm (113 ซม.)

หญิง 110 cm (112 ซม.)

 ศพด. คณุภาพ รอ้ยละ 61.4 (รอ้ยละ 60)

 ผูบ้ริหารและเครือขา่ยใหค้วาม

ร่วมมอืและสนบัสนนุการ

ด าเนนิงาน

 ทีมงานมคีวามเขม้แข็ง/นเิทศ

ตดิตาม/คน้หาปัญหาในพื้นที่

และคืนขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่ง

 สรา้งความร่วมมอืภาคีเครือขา่ย 

ทกุภาคส่วนในการพฒันาเด็ก 0-

5ปี (พม.,ทอ้งถ่ิน, ศึกษา และ

ภาคเอกชน)

 พฒันาศกัยภาพบคุลากรในการ

คดักรองและแกไ้ขภาวะโภชนาการ

ท่ีมา : รายงาน ก.2และ HDC รอบ6 เดือน



ตวัช้ีวดัท่ี 4 เด็กวยัเรยีนสงูดี สมสว่น (ไมน่อ้ยกว่า รอ้ยละ 66)

ขอ้มลู/สถานการณ์ จดุเด่น โอกาสในการพฒันา

 ภาวะเร่ิมอว้นและอว้น 

รอ้ยละ 13.18 

(ไมเ่กินรอ้ยละ 10)

 ภาวะเตี้ย รอ้ยละ 3.96 

(ไมเ่กินรอ้ยละ 5)

 ภาวะผอม รอ้ยละ 3.94 

(ไมเ่กินรอ้ยละ 5)

 มีนโยบายในการพฒันาคนทกุชว่งวยั

 มีการก ากบัติดตามทีช่ดัเจนและตอ่เนือ่ง

 กองทนุสขุภาพต าบล สนบัสนนุ

งบประมาณ ในการแกปั้ญหาและพฒันา

เด็กวยัเรียน

 สรา้งการมีสว่นร่วมของภาคีเครือขา่ย ใน

การแกปั้ญหา

 สรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพใหถึ้งระดบั

ครอบครวั/ชมุชน

 ขยายผลการมีสว่นรว่มในการจดัการปัญหา

โดยใชง้บกองทนุสขุภาพต าบล โดยทีม Smart 

Kids Coacher : SKC (จดัค่าย Let’s Grow 

เตบิโตโชวศ์ักยภาพ)
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ที่มา : HDC 1 มถินุายน 2560



ผลการด าเนินงานไตรมาส 2 ขอ้คน้พบจากผ ูนิ้เทศ

1. cavity free สงู 88.45% -  ผลการตรวจสขุภาพช่องปาก ไมส่ามารถ

น ามาเป็นตวัแทนได้ ทัง้น้ีใชข้อ้มลู caries free 

เด็ก 12 ปี ในการประเมินผล พบว่าผลงาน 

รอ้ยละ55.13 สงูกว่าเกณฑร์ะดบัประเทศ 

(รอ้ยละ52)

-ใชวิ้ธี อดุฟันดว้ย smart technic เป็นกลไกใน

การท างานรว่มกบั อบต. และชมุชน ในงาน

สง่เสรมิป้องกนั

- การท างานสง่เสรมิป้องกนัแบบเพ่ิมทวี 

อยา่งต่อเน่ือง 

5.รอ้ยละของเด็กอาย ุ12 ปี มีฟันดีไมมี่ผ ุ (รอ้ยละ 52)



ผลการด าเนินงาน 

(Q 2)

ขอ้คน้พบจากผ ูนิ้เทศ

2. การเขา้ถึงบรกิาร

นอ้ย

  สดัสว่นทนัตบคุลากรนอ้ย เม่ือเทียบกบัประชากร

  ผลงานบรกิารทนัตกรรมเฉพาะทาง มีสดัสว่นสงู (อ.พระสมทุรเจดีย ์รอ้ยละ8.42)

ปัญหาดา้น IT- การแกปั้ญหา provider ในรพ.สต.ท่ีไมมี่ทนัตบคุลากร

อ าเภอ visitทั้งหมด ส่งเสรมิป้องกนั ร้อยละ ทันตกรรมพื้นฐาน ร้อยละ ทันตกรรมเฉพาะทาง อัตรา(100)

1.  เมืองสมุทรปราการ
158,785 123,183 77.58 32,197 20.28 3,405 2.14

2. บางบ่อ 35,032 24,905 71.09 9,076 25.91 1,051 3

3. บางพลี 37,749 23,706 62.8 11,848 31.39 2,195 5.81

4. พระประแดง 57,513 47,262 82.18 9,382 16.31 869 1.51

5. พระสมุทรเจดีย์ 11,893 6,805 57.22 4,087 34.36 1,001 8.42

6. บางเสาธง 17,327 13,552 78.21 3,654 21.09 121 0.7

ขอ้เสนอแนะ

  -  อตัราก าลงัทนัตบคุลากร

  -  ควรมทีีม IT ระดบัจงัหวดั/เขต เพื่อดแูลเร่ืองขอ้มลูทนัตกรรม



ขอ้มลูสถานการณ์ จดุเด่น โอกาสในการพฒันา

 รอ้ยละของโรงพยาบาล YFHS          

(>รอ้ยละ 80) = 83.3

 รอ้ยละอ าเภออนามยัการเจรญิ

พนัธ ุ ์ (>รอ้ยละ 70)   = 83.3

 รอ้ยละของการคมุก าเนิดกึง่ถาวร                    

(>รอ้ยละ 80) = 78.39

 มี Teen Manager ในระดบัอ าเภอ/

รพ./รพ.สต. ในการพฒันา

สขุภาพวยัร ุน่ 

 มีการพฒันาศกัยภาพ ผ ูใ้ห ้

บรกิารวยัร ุน่หลกัสตูร                     

“เพศคยุไดใ้นครอบครอบครวั” 

ครอบคลมุทัง้จงัหวดั

 เยีย่มเสรมิพลงั/ติดตาม/กระต ุน้                      

สถานบรกิารในการใหบ้รกิารคมุก าเนิดชนิด

กึง่ถาวร/YFHS พรอ้มทัง้เกบ็ขอ้มลูปัญหา

อปุสรรคในการบรกิาร

 ด าเนินการจดัประชมุคณะอนกุรรมการฯครัง้

ท่ี ๒ เพ่ือจดัท าแผนแกไ้ขปัญหาระดบัจงัหวดั
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ท่ีมา : ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการและ HDC วนัท่ี 15 มิ.ย. 60

ตวัช้ีวดัท่ี 6 อตัราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปี 

ไมเ่กิน 42 ต่อ 1000 ประชากร , ตัง้ครรภซ์ ้าไมเ่กิน รอ้ยละ 10
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CM

CG

Care 

plan

ผสอ.

ติดบา้น 

ติดเตียง

ขอ้คน้พบ/จดุเด่น โอกาสการพฒันา

1. มีกระบวนการติดตามเยีย่ม/เสรมิพลงัพ้ืนท่ีฯ LTCทกุแห่ง 

2. สนบัสนนุใหมี้ Care Manager, Care Giver ครอบคลมุทกุพ้ืนท่ี

3. พฒันา/ประเมินติดตาม ต.LTC ผา่นเกณฑถึ์ง 65.5% 

    (สงูกว่าเป้าหมาย)

4. รว่มกบั สปสช.จดัประชมุช้ีแจงการจดัตัง้ศนูยฯ์/ระเบียบต่างๆ

5. ผลกัดนัใหมี้การจดัตัง้ศนูยด์แูลผ ูส้งูอาย ุ5 อ าเภอ (8แห่ง)    

     (เบิกจ่ายแลว้ 6แห่ง) อีก 14 แห่ง อย ูร่ะหว่างเรง่รดัด าเนินการ  

    (มีแผนจดัตัง้ ก.ค.-ส.ค. 60) 

6. มีภาคเอกชนสนบัสนนุเกา้อ้ีสขุา/กาชาดฯสนบัสนนุท่ีนอนลม                     

1. เรง่รดั/ติดตามการจดัตัง้ศนูยด์แูลผ ูส้งูอาย/ุการเบิกจ่าย

    งบกองทนุ  LTC ใหค้รอบคลมุทกุพ้ืนท่ี

2. สนบัสนนุใหพ้ื้นท่ีฯ (อปท.) ศึกษาดงูาน/เรยีนร ูก้ระบวน      

    การพฒันา/ระเบียบเบิกจ่ายงบฯ LTC ในพ้ืนท่ีท่ีส าเร็จ

3. ติดตามการจดัท าแผนการดแูลผ ูส้งูอาย ุ (Care Plan)                     

    ใหค้รอบคลมุผ ูส้งูอายกุล ุม่เป้าหมายทกุคน

4. พฒันาศกัยภาพชมรมผ ูส้งูอายใุหเ้ป็นกลไกท่ีเขม้แข็ง

ในการสง่เสริมสขุภาพผ ูส้งูอายอุยา่งต่อเน่ือง

ผลการด าเนินงาน

พ้ืนท่ีเขา้รว่มโครงการ 

(LTC)

32 ต าบล (64%) 

22 อปท. (46%)

Care Manager 65 คน  (ครอบคลมุ)

Care Giver 477 คน (ครอบคลมุ)

Care Plan 83.9%

ต าบล LTC ผา่นเกณฑ์ 65.6%

กล ุม่ติดบา้นเป็นติดสงัคม 17 คน

กล ุม่ติดเตียงเป็นติดบา้น 15 คน

สถานการณ์

สมทุรปราการ มี ปชก.ผสอ. 13.7 % 

(เขต 14.4% ปท. 14.8% )

สงู 3 อนัดบัแรก  (เมือง,พระประแดง   

                         บางพลี )        

กล ุม่ติดสงัคม 90.2.%  (เขต 92.8%) 

ติดบา้น/ติดเตียง 9.8.%  (เขต 7.2%)

อ าเภอท่ีมีรอ้ยละของกล ุ่มติดบา้น/                

ติดเตียงสงู 3 อนัดบัแรก คือ เมือง,    บาง

พลี และบางบ่อ (ขอ้มลู HDC)   

มีชมรมผ ูส้งูอายคุณุภาพ  50.8%

ตวัช้ีวดัท่ี 7 รอ้ยละของต าบลท่ีมีระบบสง่เสรมิสขุภาพดแูลผ ูส้งูอายรุะยะยาวในชมุชนผา่นเกณฑ์

  ณ  14 มิถนุายน 2560



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

-มีการเปิดศนูย ์EOC ไวรสัซิการะดบัจงัหวดั

-เริ่มปฏิบติังานของทีม SAT โดยประเมิน

สถานการณโ์รคและภยัสขุภาพในพ้ืนท่ีจงัหวดั

จดุเด่น

- มีการวิเคราะหปั์ญหา/ประเมินความเสี่ยง

ของแต่ละภยั 5 ดา้น เพ่ือเตรยีมจดัท าแผน

เผชิญเหต ุ

   ( 1.โรคติดต่ออบุติัใหม,่  2.อบุติัภยัสารเคมี,  3.การ

คมนาคมและขนสง่, 4.อทุกภยัและวาตภยั, 5.

เทคโนโลยสีารสนเทศ )

- มี IAP รองรบัฯ กรณีการระบาดของ

โรคติดต่ออบุติัใหม ่2 เหตกุารณ ์คือ โรคพิษ

สนุขับา้ และ โรคติดเช้ือไวรสัซิกา้ 

-ควรมีการรวบรวมผลการสอบสวน

โรค และ Mapping เป็นสถิติในภาพ

จงัหวดั  รวมทัง้จดัแยกผลการ

สอบสวนโรคตาม All Hazard Plan 

-ควรเขียน IAP รองรบั All Hazard Plan 

อีก 4 ดา้นท่ีเหลือ

- IAP ดา้นอบุติัภยัสารเคมี ควรเพ่ิม

ดา้นรงัสีดว้ย  เน่ืองจากจงัหวดัเคยเกิด

เหตสุารรงัสี Cobalt 60 

8.จงัหวดัมีศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉกุเฉิน (EOC) และ

ทีมตระหนกัร ูส้ถานการณ ์(SAT) ท่ีสามารถปฏิบติังานไดจ้รงิ



9. อตัราความส าเร็จการรกัษาผูป่้วยวณัโรครายใหมแ่ละกลบัเป็นซ า้ รอ้ยละ 85
มาตรการที่ 1 เร่งรัดการคน้หาผูต้ดิเชือ้วณัโรคและผูป่้วย

ในกลุม่เสีย่งเป้าหมาย
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คาดประมาณปี 60 จ านวนขึน้ทะเบียนปี 59 ตค.59-เมย.60 ตค.-ธค.59

ผูต้อ้งขงั 5,500 ราย 

Verbal 3,550ราย (65%)แผนการคน้หา TB รายใหม่

„ รพ.เอกชนสง่ TBCM 9 แห่ง ส่ง excel 7 แห่ง   

• ปี 59 MDR 2, Pre-XDR 3, XDR 1

„ ทกุ รพ. คดักรองผูป่้วย DM ดว้ย

แบบสอบถาม

„ รพ.เมืองสมทุรปู่เจา้ฯ (เอกชน) คัดกรอง

ดว้ย X-ray ในผูป่้วย DM 

•  ทกุ รพ.  X-ray ใน HIV รายใหม ่และคดั

กรองดว้ยแบบสอบถามใน HIV รายเกา่ 

มิย ‟ กค จะ X-ray 5,500 ราย

(100%)

จ านวนผูป่้วยวณัโรครายใหมข่ึน้ทะเบียน จ าแนกตามชว่งเวลา(ราย)

• พ้ืนที่เร่งรดั 3 อ าเภอ ไดแ้ก ่

   อ.เมือง อ.พระประแดง และ อ.บางพลี

• ทกุ รพ.ในสงักดัฯ ทีม่ี TB clinic เร่งรดั

คดักรองวณัโรคในกลุม่เสี่ยงและผูป่้วย

ทกุรายที่มารบับริการใน รพ. 

„ มลูนธิิรกัษไ์ทยร่วมกบั รพ.สมทุรปราการ 

คดักรองผูส้มัผสัแรงงานขา้มชาติ

„ พฒันาความครอบคลมุการ

คดักรองและตดิตามผูส้มัผสั 

รพ.เอกชน 522 ราย

399 522

0
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รัฐ 5 แห่ง เอกชน 16 แห่ง

ขึน้ทะเบียน(ราย)

รพ.รฐั นอกสงักดัฯ

(3 แห่ง)

รพ.เอกชน

(16 แห่ง)

เรือนจ า

DM และ HIVผูส้มัผสั

Challenge  “สถาน

ประกอบการ” 



Success rate ผูป่้วยขึน้ทะเบียน ตลุาคม 2559 (48 ราย)

สมทุรปราการ บางพลี บางบ่อ บางจาก พระสมทุรเจดีย์ จังหวัด

ทกุคนท่ีรักษา ต.ค 52.33 42.31 66.67 33.33 23.53 60.42

คนรักษาครบ 6 เดือน 91.84 91.67 66.67 100 100 93.55

0

20

40

60

80

100

120

20
14 15

6 7

55

0

10

20

30

40

50

60

สมทุรปราการ บางพลี บางบ่อ บางจาก พระสมทุรเจดีย์ จงัหวัด

จ านวนผูป่้วย ตค.59 ‟ ธค.59 เสมหะเปลี่ยนเป็นลบ (67 ราย) เป้า Conversion rate 85% 
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จ านวนผ ูป่้วย MDR-TB (ราย) ระหว่างปี 2557- เม.ย. 2560   

(80%)
(100%)

(100%)

• พฒันาศักยภาพ รพ.บางเสาธง 

ใหส้ามารถเปิด TB clinic

• สรา้งเครือขา่ยก ากบัตดิตามในแรงงาน

ขา้มชาต ิ(NGO)

• ประเด็นที่ควรเรง่พฒันา คือ ลดอตัราขาดยา

• แนะน า “Buddy TB” และขยายการสง่ตอ่

•คลินกิจิตเวช

• แนะน าแยกวิเคราะหก์ารขาดยาผูป่้วยใน

•และนอก พท. 

• วิเคราะหจ์ดุเดน่ รพ.รฐั และ รพ.เอกชน 

เพื่อเชือ่มตอ่และสนบัสนนุการด าเนนิงาน

กนัและกนั

• วิเคราะห ์gap ที่สง่ผลตอ่ผลเพาะเชือ้

มาตรการท่ี 2 การดแูลรกัษาผ ูติ้ดเช้ือวณัโรคและผ ูป่้วยตาม

มาตรฐาน     ใหห้ายและกินยาครบ

(100%)
(100%)

(92%)



กิจกรรมตน้แบบ

รพ.สมทุรปราการ 

  : ประเมนิ Q2 และ Q9 เพื่อสง่ตอ่คลนิกิจิตเวช

  : คลินกิจิตเวช อบรม basic counselling ให ้รพ.สต

: สง่ตอ่ผูป่้วยที่ไมม่ภีาวะแทรกซอ้น ไปดแูลตอ่ที่ รพ.สต

รพ.บางพลี 

  : ม ีnegative pressure แยกผูส้งสยั TB 

: IC ร่วมก ากบัและพฒันาการดแูลรกัษา TB

คลินกิ ของ รพ.เมืองสมทุรปู่เจา้ฯ ร่วมคดักรอง TB ในผูม้ารบับริการ

เทศบาลเมอืงสมทุรปู่เจา้ฯ สนบัสนนุการเยี่ยมบา้น 

รพ.สต ก ากบัการกินยาและฉีดยา MDR ทกุราย

รพ.เอกชน ยินดใีหห้นว่ยงานรัฐสนบัสนนุการรกัษา

ขอ้เสนอแนะ

• ร่วมวางแผนพฒันางานและบคุลากรกร ระหวา่ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชน

• วางแผนพฒันา  leader ระดบัอ าเภอและ รพ.สต. ขนาดใหญ่



10. อตัราการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปี 

(ไมเ่กิน 5 ต่อแสนประชากร) 

ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

-จ.สมทุรปราการ เป็นพื้นที่เสี่ยงนอ้ย (พื้นที่สีเขยีว) แตม่กีารด าเนนิงานเพื่อลด

การเสียชวิีตจากการจมน า้ตอ่เนือ่ง

-มกีารพฒันาทีมผูก้่อการด ี(Merit Maker) โดยร่วมมอืกับสหสาขา ด าเนนิการ

ตามองคป์ระกอบ 6 ดา้น (ประเมนิผา่นระดบัทองแดงครบทกุอ าเภอ)

-การจดัระบบเฝ้าระวัง เก็บขอ้มลูผูเ้สียชวิีต พรอ้มก าหนดใหส้อบสวนโรคทกุ

รายและร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินส ารวจพื้นที่เสี่ยง

-พบผูเ้สียชวิีต 1 ราย เป็นเด็กชายอาย ุ8 ปี ที่อ าเภอบางเสาธง (ไตรมาส 2)

- พฒันาคณุภาพการสอบสวนหาสาเหตกุารจมน า้ ใหก้บั

เจา้หนา้ที่ในระดบั รพ.สต. เพื่อป้องกันอย่างมปีระสิทธิภาพ                                 

- พฒันาทีมผูก้่อการดีใหม้คีณุภาพในระดบัที่สงูขึน้ และ

ขยายทีมผูก้่อการดใีหค้รอบคลมุพื้นที่เพิ่มขึน้

- ส ารวจขอ้มลูทรพัยากรในพื้นที่ เชน่ สระว่ายน า้สาธิต 

วิทยากร สนบัสนนุพื้นที่ การขอสนบัสนนุทรัพยากร

ดงักล่าวจากโรงงาน สถานประกอบการ ที่มีความพรอ้ม 

ใหก้บัชมุชน

เป้าหมาย ปี 60 (จ.สมทุรปราการ ตายไม่เกิน 7 คน)
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เป้าหมาย เสียชีวิตจริง

จงัหวดั ตร ฉช ชบ สก ปจ จบ รย สป
เขตฯ
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เป้าหมาย 5 9 16 6 5 4 5 7 57

ตาย 1 6 7 2 1 1 6 1 24

เป้าหมายปี 60 และอตัราตาย (ต.ค.59-มี.ค.60)



ต่อแสนปชก.

อตัราตายจากอบุติัเหต ุจงัหวดัสมทุรปราการ  ปี 2557-2560

ท่ีมา : ขอ้มลู 2 ฐาน (ปี 60 ขอ้มลูไตรมาส 2 )

 

รอ้ยละพาหนะของผ ูเ้สียชีวิตจากอบุติัเหตจุราจร ปี 2559

อตัราการเสียชีวิตจากอบุติัเหต ุจ าแนกรายอ าเภอ ปี 2560 (ไตรมาส 2)

11. อตัราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  

(ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน)
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ต่อแสนปชก.

อ าเภอ ทางหลกั ทางชนบท ในเมือง ไมร่ะบ ุ รวม

เมอืง 25 20 12 26 83

บางพลี 31 31 - 1 63

บางบ่อ 10 12 3 - 25

พระประแดง 18 7 0 2 27

บางเสาธง 2 26 0 0 28

พระสมทุรฯ 3 2 0 5 10

รวม 89 98 15 34 236



ขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ

- เครือขา่ยประชาสงัคมเขม้แข็ง มกีารรวบกลุม่และ

ประชมุอย่างตอ่เนือ่งทกุๆ 3 เดอืน 

- มกีารรวบรวมขอ้มลูเสียชวิีต โดยศนูยร์ับแจง้เหตสุัง่

การจงัหวัดฯ (รพ.สมทุรปราการ)  บรูณาการขอ้มลู

การตาย 2 ฐาน (สาธารณสขุและบริษทักลาง ยกเวน้

ขอ้มลูต ารวจ) เพื่อการวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาอย่าง

เป็นระบบ น าเสนอขอ้มลูจดุเสี่ยง 5 จดุ ผา่นการ

ประชมุของสหสาขา

- ผูบ้ริหารมนีโยบายและขอ้สัง่การท าประกนัภยัใน

สงักดัฯ ทกุแห่ง (จ านวนรถพยาบาล 24 คนั คิดเป็น 

100% พรอ้มอบรมพนกังานขบัรถทกุคน) 

-ผลกัดนัการท าประชาคม เพื่อใหเ้กิด

ความตระหนกัและร่วมคิดมาตรการใน

การจดัตัง้ดา่นชมุชน ขบัเคลื่อนผา่น 

ศปถ.อ าเภอ

-การรวบรวมขอ้มลู/กิจกรรมท่ีได้

ด าเนนิการเพื่อเสนอผลตอ่การตรวจ

ราชการแบบบรูณาการ (เสนอผา่น

ผูต้รวจฯ เขตสขุภาพ) 

-ประสานเครือขา่ย เพื่อร่วมด าเนนิตาม

มาตรการลดอบุตัเิหตจุราจร ไดแ้ก ่

กลุม่สถานศึกษา และกลุม่สถาน

ประกอบการ



ที่มา : ระบบ HDC

ณ 11 มิ.ย60

ที่มา : ระบบ HDC

ณ 11มิ.ย.60

12. อตัราผ ูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกล ุม่เสี่ยงเบาหวาน  ไมเ่กิน รอ้ยละ2.40
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อตัราผ ูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกล ุม่เสี่ยงเบาหวาน  ไมเ่กิน 2.40  

แยกรายอ าเภอ
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เมือง บางบ่อ บางพลี พระประแดง พระสมทุรฯ บางเสาธง จงัหวัด

อตัราผ ูป่้วยเบาหวานรายใหมจ่ากกล ุม่เสี่ยงเบาหวาน  ไมเ่กิน รอ้ยละ 2.40

( 11 มิถนุายน   2560 ที่มา HDC)



                       ขอ้คน้พบ                    ขอ้เสนอแนะ

-มขีบัเคลื่อนงานตามกรอบแผนยทุธศาสตรโ์รคไม่

ตดิตอ่เร้ือรงัระดบัจงัหวดั

-มรีะบบเฝ้าระวงัโรคไมต่ดิตอ่เร้ือรงัและมาตรการ

ดแูลกลุม่เสี่ยง/กลุม่ป่วยสอดคลอ้งกบับริบทของ

พื้นที ่

-ม ี social network ระดบัเขต เพื่อหารือปัญหาและ

สิ่งที่พบในการด าเนนิงาน

-มพีฒันาฐานขอ้มลูสนบัสนนุพื้นที่โดยมีจนท.IT 

ร่วมลงพื้นที่ทกุอ าเภอ

-เร่งรัด จัดระบบเฝ้าระวังคัดกรองผูป่้วยในสถานบริการ

ทกุแห่ง

-จ าแนกกลุม่เป้าหมายตามแนวทางปิงปองจราจรชีวิต 7 สี 

เพื่อก าหนดเป้าหมายในการใหค้ าปรึกษา

-สรา้งการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชมุชนทอ้งถ่ิน/

ต าบลจัดการสุขภาพในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม       

กลุม่เสี่ยง  

ผลกัดนัการด าเนนิงานผา่นคณะกรรมการ NCD  Board 

-ตดิตาม ตรวจสอบขอ้มลูร่วมกนัระหว่างผูร้ับผิดชอบงาน

กบังาน IT ใหเ้ป็นปัจจบุนั และมคีวามถกูตอ้งเป็นระยะอย่าง

ตอ่เนือ่ง

มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ลา้น 3 ปี เลิกบหุร่ีทัว่ไทยฯ  จ านวน 

1,430 คน



ตวัชีว้ดัที่ 13 รอ้ยละของผลติภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรปูมคีวามปลอดภยั เป้าหมาย รอ้ยละ 80

ตวัช้ีวดั จ านวนตวัอยา่งท่ี

ตรวจวิเคราะห์

ตวัอยา่งท่ีผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด รอ้ยละของตวัอยา่งท่ีผา่น

เกณฑท่ี์ก าหนด

ผกัและผลไมส้ดมีความปลอดภยัจากสารเคมีก าจดัศัตรพืูช (รอ้ยละ 70) 275 274 99.64

เนือ้สตัวส์ดมีความปลอดภยัจากการปลอมปนสารเร่งเนือ้แดง (รอ้ยละ 

70)

25 23 92.00

น า้บริโภคในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนทิกลุม่เป้าหมายมีคณุภาพมาตรฐานตาม

เกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 100)

42 25

(รอผลวิเคราะห ์17 ตย.)

100

ผลิตภณัฑจ์ากเนือ้สตัวท่ี์มีการใชว้ัตถเุจือปนอาหารตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

(รอ้ยละ 70)

38 19 50.00

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารมีความปลอดภยัจากการปลอมปนสารท่ีมีฤทธ์ิทาง

ยา (รอ้ยละ 75)

5 4 80.00

นมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิตมีคณุภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ี์ก าหนด

(รอ้ยละ 100)

ไมม่ีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน

ผลิตภณัฑจ์ากแป้งมีการใชว้ัตถเุจือปนอาหารตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

(รอ้ยละ 70)

5 4

(รอผลวิเคราะห ์1 ตย.)

100

น า้มนัทอดอาหาร ณ สถานที่ผลิตกลุม่เป้าหมาย และสถานที่จ าหนา่ยมี

ปริมาณสารโพลารเ์ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด (รอ้ยละ 80)

(สถานท่ีผลิต/สถานท่ีจ าหนา่ย)

142

(28/114)

128

(รอผลวิเคราะห ์14 ตย.)

100

ผลิตภณัฑอ์าหารสดและอาหารแปรรปูมีความปลอดภยั

(รอ้ยละ 80)

532 477

(รอผลวิเคราะห ์32 ตย.)

95.40

ในรายท่ีไมผ่า่นมาตรฐาน ทางจงัหวดัไดด้ าเนนิคด ี ใหค้ าแนะน ากบัผูป้ระกอบการ

 มแีผนเก็บตวัอย่างวิเคราะหซ์ า้(ในรายที่ใชช้ดุทดสอบ) เพื่อด าเนนิคดตีามกฎหมาย



ผลการด าเนนิงาน

ขอ้มลู ณ วนัที่ 15 มถินุายน 2560

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

• จงัหวดัมีการส ารวจและใช(้ร่าง)บันทึกการตรวจสถานที่คดัและบรรจผุกัหรือผลไมส้ดบางชนดิ เพื่อรองรบั เร่ือง 

การก าหนดวิธีการผลิต เคร่ืองมอื เครื่องใชใ้นการผลติและการเก็บรกัษาผกัและผลไมส้ดบางชนดิ และการแสดง

ฉลาก (จะท าใหแ้กปั้ญหาการปนเป้ือนจากสารเคมีก าจดัศัตรพืูชไดด้ี)

• จงัหวดัมีคณะกรรมการพิจารณาทางคดี และพิจารณาอทุรณท์างคดี ตัง้แตก่อ่นปี 2554 มีการประชมุทกุ 2 

เดือน และมีการด าเนนิคดีทกุปี   ส าหรบัในปี 2560 มีการด าเนนิคดีไปแลว้ 48 ราย

• มี อปท.ใหก้ารสนบัสนนุการด าเนนิงาน อย.นอ้ย

จดุเดน่

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06


14.รอ้ยละของผ ูป่้วยยาเสพติดท่ีหยดุเสพต่อเน่ือง 3 เดือน 

หลงัจ าหน่ายจากการบ าบดัรกัษา (รอ้ยละ 92)

อ าเภอการบ าบัด จ านวนผู้ผ่านการบ าบัด (คน) จ านวนหยุดเสพ 3 เดือน (คน) ร้อยละที่หยุดเสพ

เมือง 7 7 100

บางบ่อ 16 14 87.5

บางพลี 9 9 100

พระประแดง 9 8 88.9

พระสมุทรเจดีย์ 53 53 100

บางเสาธง 16 14 87.5

รวม 110 105 94.6

ผลงาน 

รอ้ยละ 94.6



ปัจจยัท่ีเอ้ือต่อความส าเรจ็

1. การมีภาคีเครือข่ายที่เขม้แข็งทั้งในและนอกระบบสาธารณสขุ เขา้มาร่วมด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เครือขา่ยภาคประชาชน ในนามของ “ศนูยป์ฏิบัติการตอ่สูเ้พ่ือเอาชนะยาเสพติด(ศตส) ภาคประชาชน” รวมถึง

สถานประกอบการและสถานศึกษาที่ยินดเีปิดเผยขอ้มลูและร่วมด าเนนิงาน

2. การมพียาบาลวิชาชพีที่จบเฉพาะทาง ไดแ้ก่ สขุภาพจิตและจิตเวช ยาเสพตดิ และ ป.โทสขุภาพจิต

3. การปรับเจตคติเร่ืองความส าคัญและประโยชนข์องการบ าบัดรักษายาเสพติดแก่ผูร้ับการบ าบัดตัง้แตค่ัดกรอง

ครัง้แรก

สรปุประเด็นส าคญัท่ีมีผลต่อการขบัเคลื่อนการด าเนินงาน

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน

1. มกีารยา้ยท่ีอยูข่องผูผ้า่นการบ าบัดท าใหไ้มส่ามารถตดิตามการหยดุเสพหรือการเสพซ า้ได ้

2. พยาบาลวิชาชีพที่จบเฉพาะทางดา้นจิตเวชเด็กและวัยร ุ่น มีไม่เพียงพอในการบ าบัดรักษาในกรณีพบคนไขจ้ิต

เวชจากยาเสพตดิที่มอีายตุ า่กวา่ 17 ปี

3. ผูป้ฏิบตังิานบ าบดัรกัษาคนไขย้าเสพติด มคีวามเสี่ยงตอ่การเผชญิหนา้กบัผูบ้ าบดัที่มมีีความกา้วรา้ว ขม่ข ู ่

รนุแรง ท าใหเ้กิดความวิตกกงัวลเร่ืองความปลอดภยัตอ่การปฏิบตังิาน



ขอ้มลู ณ วนัที่ 15 มถินุายน 2560

ขอ้มลูจาก http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06

ผลการด าเนนิงาน

ประเภทผลิตภณัฑ์ เป้าหมายในการ

เก็บตวัอยา่ง

จ านวนตวัอยา่งท่ี

เก็บ

ตวัอยา่งท่ีผ่านเกณฑท่ี์

ก าหนด

รอ้ยละของตวัอยา่งท่ี

ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด

อาหาร 5,427 5,340 5,084

(รอผลวิเคราะห ์80 ตย.)

96.65

ยา - - - -

เคร่ืองส าอาง 11 11 4

(รอผลวิเคราะห ์4 ตย.)

57.14

วตัถอุนัตราย - - - -

เคร่ืองมอืแพทย์ - - - -

วตัถเุสพตดิ - - - -

รวม 5,438 5,351 5,088

(รอผลวิเคราะห ์84 ตย.)

96.60

ตวัชีว้ดัที่ 15 รอ้ยละของผลติภณัฑส์ขุภาพที่ไดร้บัการตรวจสอบไดม้าตรฐานตามเกณฑท์ี่ก าหนด เป้าหมาย รอ้ย

ละ 95

• การประสานการด าเนนิงานกบั

หนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้ง เชน่ 

เกษตร ปศสุตัว ์องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการ และ

ภาคประชาชน

• SAT และ Operation team

• การรายงาน (Report) ผลการ

ด าเนนิงานใน dashboard และ

คบส.ออนไลน์

• หน่วยงานระดบัอ าเภอให้

ความรว่มมือในการเฝ้าระวงั

ในพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบอยา่ง

ต่อเน่ือง

• มีการรายงานของเครอืขา่ย

ภายในจงัหวดัท่ีดี

ปัจจยัแห่งความส าเร็จ

http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
http://healthkpi.moph.go.th/kpi/index/?id=26&lv=2&z=06
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16. รอ้ยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ

ผา่นเกณฑม์าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด



ปัญหา อปุสรรค  และขอ้เสนอแนะต่อสว่นกลาง

จ านวนสถานพยาบาล

และสถานประกอบการมี

จ านวนมาก

เจา้หนา้ที่

ผูป้ฏิบตังิานไมม่ี

แนวทางที่ชดัเจน

-ควรใหผู้ป้ระกอบการท าการประเมนิตนเอง เพ่ือรบัทราบมาตรฐาน

และด าเนนิการในเบ้ืองตน้กอ่น (ตอ่สว่นกลาง)

-จงัหวัดควรจดัท าทะเบียนระดบัอ าเภอ หนว่ยงานระดบัอ าเภอร่วม

ตรวจสอบ

ใหส้ว่นกลางก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบตัท่ีิชดัเจน หรือจดัท าคู่มอื 

เพื่อใหส้ว่นภมูภิาคสามารถด าเนนิการได ้



17.รอ้ยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์

(GREEN & CLEAN Hospital) เป้าหมาย รอ้ยละ 75 ของ รพ.

ผลงาน ร้อยละ 100

  ณ  15 มิถนุายน 2560

พืน้ฐาน ร้อยละ 50.00
ดี         ร้อยละ 50.00



สิ่งท่ีคน้พบ

- ทกุโรงพยาบาลมีการพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน GREEN & 

CLEAN Hospital รอ้ยละ 100  โดยผา่นระดบัดี 4  แห่ง (รอ้ยละ 50.00)   และ              

ผา่นระดบัพ้ืนฐาน จ านวน 4 แห่ง(รอ้ยละ 50.00)

ขอ้เสนอแนะ

- ทีม สสจ. สามารถน าแบบประเมินโรงพยาบาลพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มตามเกณฑ์

มาตรฐาน GREEN & CLEAN ลงส ู ่รพ.สต.ติดดาว (ประเมินตนเองตามเกณฑ)์

รอ้ยละของโรงพยาบาลท่ีพฒันาอนามยัสิ่งแวดลอ้มไดต้ามเกณฑ ์

(GREEN & CLEAN Hospital) เป้าหมาย รอ้ยละ 75 ของ รพ.



Thank you

T Together E Everyone A Achieve M More
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