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ในงานส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ตามการตรวจราชการและนิเทศงาน และน าเสนอผลงานเด่นของส านักงาน
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  การจัดท ารายงานประจ าปีเล่มนี้ ส าเร็จได้โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากลุ่มงานใน
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หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2557 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสาธ ารณสุขทุก
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สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูํปลายสุดของแมํน้ าเจ๎าพระยา  และด๎านเหนือของอําวไทย นิยม
เรียกวํา "เมืองปากน้ า " เป็นเมืองหน๎าดํานทางทะเล  ที่ส าคัญในอดีต  หมายถึง  ก าแพงชายทะเลหรือ
ก าแพงริมทะเล  หํางจากกรุงเทพฯ  ๒๕ กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑,๐๐๔ ตารางกิโลเมตร  ภูมิประเทศ 
เป็นที่ราบลุํม ไมํมีภูเขา  มีล าคลองมาก  บางแหํงมีน้ าทํวม  และน้ าเค็มจัดในฤดูแล๎ง พ้ืนที่สํวนใหญํ  เป็น
ที่นาและสวน มี ปุาแสม ไม๎ปรง โกงกาง ปุาจาก 

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองที่สร๎างขึ้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งเมืองเกํา อยูํแถบอ าเภอ
พระประแดง และมีชื่อเมืองเรียกวํา "เมืองพระประแดง " เป็นสถานที่พักของเรือสินค๎าตํางชาติที่มาติดตํอ
ค๎าขายกับไทย  ที่บริเวณริมทะเลมีการสร๎าง  ปูอม  คําย  คูเมือง  อยํางมั่นคง  แข็งแรง ตํอมา ในสมัยกรุง
ธนบุรี สมเด็จพระเจ๎า ตากสินฯ ทรงโปรดให๎รื้อ ก าแพงเมืองพระประแดงออก   จวบจนสมัยแผํนดิน 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ หล๎านภาลัย (รัชกาลที่ ๒ ) ทรงเห็นวํา จะเป็นชํองทางที่ข๎าศึกจะยกทัพมา
ได๎  จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างเมือง  สมุทรปราการขึ้น ที่ต าบลปากน้ า ในปี พ .ศ.๒๓๖๒ โดย
ใช๎เวลาสร๎าง ๓ ปี และได๎จัดสร๎างปูอมปราการขึ้น  ทั้งสองฝ๓่งแมํน้ า ถึง ๖ ปูอม คือ ปูอมประโคนชัย ปูอม
นารายณ๑ปราบศึก  ปูอมปราการ  ปูอมประกายสิทธิ์  ปูอมนาคราช  และปูอมผีเสื้อสมุทร ในขณะที่สร๎าง
เมืองนัน้ รัชกาลที่ ๒  ได๎เสด็จทอดพระเนตรหลายครั้ง และทรงให๎สร๎าง พระมหาเจดีย๑ขึ้นที่เกาะกลางน้ า  
แล๎วพระราชทานนามวํา "พระสมุทรเจดีย๑ " การสร๎างยังมิทันเสร็จ  ได๎เสด็จสวรรคตเสียกํอน  ตํอมาใน
รัชกาลที่ ๓   ได๎ทรงให๎สร๎างจนเสร็จ    และสร๎างปูอมขึ้นอีก ๓ แหํง คือ ปูอมตรีเพชร ปูอมคงกระพัน 
และปูอมเสือซํอนเล็บ 
               ในปี พ .ศ. ๒๔๐๒  พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ ๕) ได๎ทรง
ปฏิสังขรณ๑พระสมุทร เจดีย๑ให๎สูงขึ้นและทรงพระกรุณา โปรดเกล๎าฯ  ให๎สร๎างปูอมชายทะเลขึ้น อีก 
พระราชทานนาม วํา "ปูอมพระจุลจอมเกล๎า " ซึ่งในป๓จจุบันปูอมตํางๆ ได๎ปรักหักพังลง  คงเหลือแตํ ปูอม
ผีเสื้อสมุทร และปูอมพระจุลจอมเกล๎าเทํานั้น  

  ที่ตั้ง อาณาเขต  
จังหวัดสมุทรปราการเ ป็นเขตปริมณฑล มีเนื้อที่ ๑,๐๐๔ ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิ

ประเทศเป็นที่ราบลุํมทั้งหมด  มีแมํน้ าเจ๎าพระยาไหลผํานทางซีกตะวันตกของจังหวัด  จากทิศเหนือไปทิศ
ใต๎ลงสูํอําวไทย มีชายฝ๓่งทะเลยาว ๔๗.๕ กม. เดิมชายฝ๓่งทะเลมีปุาชายเลนกว๎างขวาง  เนื่องจากมีตะกอน
ที่แมํน้ าเจ๎าพระยาน าพามาทับถมกันที่บริเวณปากน้ า  แตํป๓จจุบันมีการบุกรุกปุาชายเลน  ท าให๎เกิดป๓ญหา
การกัดเซาะชายฝ๓่งเป็นบริเวณกว๎าง    
 จังหวัดสมุทรปราการตั้งอยูํริมฝ๓่งแมํน้ าเจ๎าพระยา โดยอยูํตอนปลายสุดของแมํน้ าเจ๎าพระยา
และเหนืออําวไทย ระหวํางเส๎นรุ๎งที่ ๑๓ - ๑๔ องศาเหนือ และเส๎นแวงที่ ๑๐๐ - ๑๐๑ องศาตะวันออก มี
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เนื้อท่ีประมาณ ๑,๐๐๔.๐๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๒๗,๕๕๗.๕๐ ไรํ   อยูํหํางจากกรุงเทพฯ  
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต๎ เป็นระยะทางประมาณ ๓๐ กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดตํอกับจังหวัดใกล๎เคียง   
ดังนี้ 
 
 ทิศเหนือ       ติดตํอกับ  กรุงเทพมหานคร  ระยะทาง ๕๕      กิโลเมตร 

 ทิศใต๎       ติดตํอกับ  อําวไทย   ระยะทาง ๔๗.๒๐ กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก      ติดตํอกับ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ระยะทาง ๔๒.๖๐ กิโลเมตร 

 ทิศตะวันตก       ติดตํอกับ  กรุงเทพมหานคร  ระยะทาง ๓๔.๒๐ กิโลเมตร 
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ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
                 ลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํพื้นที่เป็นที่ราบลุํมมีแมํน้ าเจ๎าพระยาไหลผํานกลางโดยแยก
พ้ืนที่ออกเป็นด๎านตะวันตก    และด๎านตะวันออก  มีล าคลองรวม ๙๕ สาย  โดยเป็นคลองชลประทาน 
๑๔ สาย คลองธรรมชาติ ๘๑ สาย โดยทั่วไปแล๎วลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดสมุทรปราการ   สามารถ
แบํงพ้ืนที่ออกได๎เป็น  ๓ สํวน คือ  
 ๑. บริเวณแมํน้ าเจ๎าพระยาทั้งสองฝ๓่ง  ซึ่งเป็นที่ราบลุํมทั้งหมด  
 ๒. บริเวณตอนใต๎ใกล๎ชายฝ๓่งทะเล น้ าทะเลทํวมถึงและพ้ืนดินจะเค็มจัดในฤดูแล๎ง 
 ๓. บริเวณท่ีราบกว๎างใหญํทางตอนเหนือและตะวันออก  ซ่ึงจะเป็นที่ราบลุํม  ติดตํอกันตลอด 
มีคลองชลประทานหลายแหํง 
                 ลักษณะอากาศเป็นแบบชายทะเล โดยมีอากาศเย็นสบาย ไมํร๎อนจัดในชํวงฤดูร๎อนมี
ความชื้นในอากาศสูง เนื่องจากได๎รับอิทธิพลจากลมทะเลของอําวไทย และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎  แตํยัง
พบลักษณะของปริมาณฝนตกหนักในชํวงเดือนกันยายน - ตุลาคม ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของรํองความ
กดอากาศต่ าท าให๎เกิดการกํอตัวของพายุใต๎ฝุุน และพายุโซนร๎อนในทะเลจีนใต๎ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 
๓๐ .๖๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด ๒๖ .๖๐ องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ ย ๒๘ .๙๐ องศา
เซลเซียส   
การคมนาคมทางบก  
 จังหวัดสมุทรปราการมีทางหลวงแผํนดินสายส าคัญดังนี้ 
การคมนาคมทางบก 

(๑) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓ (ถนนสุขุมวิท) 
(๒) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๔ (ถนนบางนา - ตราด) 
(๓) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๐๓ (ถนนสุขสวัสดิ์) 
(๔) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๑๐๔ (ถนนเพชรหึงส๑) 
(๕) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๑๑๓ (ถนนปูุเจ๎าสมิงพราย) 
(๖) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๑๑๖ (ถนนแพรกษา) 

  (๗) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๑๑๗ (ถนนปานวิถี) 
  (๘) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๒๔๓ (ถนนแหลมฟูาผํา) 
  (๙) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๓๔๔ (ถนนศรีนครินทร๑) 
  (๑๐) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๒๕๖ (ถนนกิ่งแก๎ว) 

(๑๑) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๒๖๘ (ถนนเทพารักษ๑) 
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(๑๒) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๔๑๓ (ถนนเลี่ยงเมืองบางบํอ) 
(๑๓) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๗๐๑ (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร๑เวย๑ด๎านซ๎าย) 
(๑๔) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๗๐๒ (ทางบริการพิเศษสายมอเตอร๑เวย๑ด๎านขวา) 
(๑๕) ทางหลวงแผํนดินหมายเลข ๓๙๐๑ (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด๎านซ๎าย) 
(๑๖) หลวงแผํนดินหมายเลข ๓๙๐๒ (ทางบริการถนนกาญจนาภิเษกด๎านขวา) 

 นอกจากทางหลวงแผํนดิน ๑๖ สายแล๎ว ยังมีทางหลวงพิเศษสายมอเตอร๑เวย๑ และทางดํวน
เชื่อมตํอสาย  บางพลีสุขสวัสดิ์ (ถนนกาญจนาภิเษก ) ทางพิเศษบูรพาวิถี  ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม  ทาง
หลวงชนบท รวมทั้งที่ถํายโอนให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแล๎ว  จ านวนทั้งสิ้น   ๘๒ สายทาง  และได๎มี
การกํอสร๎างสะพานแขวนข๎าม แมํน้ าเจ๎าพระยา   จ านวน ๒ แหํง คือ สะพานกาญจนาภิเษก และสะพาน
วงแหวนอุตสาหกรรม 
การคมนาคมทางน้ า จังหวัดสมุทรปราการมีทําเทียบเรือที่ส าคัญดังนี้ 
  (๑) ทําเรือวิบูลย๑ศรี ตั้งอยูํที่ต าบลปากน้ า อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
  (๒) ทําเรือพระประแดง ตั้งอยูํที่หน๎าที่วําการอ าเภอพระประแดง 
  (๓) ทําเรือคลองดําน ตั้งอยูํที่ต าบลคลองดําน อ าเภอบางบํอ 
  (๔) ทําห๎องเย็น ตั้งอยูํที่ต าบลท๎ายบ๎าน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
  (๕) ทําสะพานปลา ตั้งอยูํที่ต าบลท๎ายบ๎าน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
  (๖) ทําเรือข๎ามฟากเภตรา เป็นแพขนานยนต๑ ใช๎บรรทุกยานพาหนะข๎ามฟากระหวํางอ าเภอพระ
ประแดงฝ๓่งตะวันตกและตะวันออก 
  (๗) ทําเรืออายิโนะโมะโต๏ะ  อยูํในเขตอ าเภอพระประแดง  ใช๎บรรทุกยานพาหนะข๎ามฟากไปยัง
บริเวณทําเรือข๎ามฟากเภตรา 
การคมนาคมทางอากาศ  
 ทําอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suwanabhumi Airport) ตั้งอยูํที่ถนนบางนา-ตราด 
ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๕ ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ หํางจาก       ใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ๒๕ กิโลเมตร เปิดใช๎งานวันที่  ๒๘ กันยายน  ๒๕๔๙  นับเป็นทําอากาศยานที่มีพ้ืนที่
ขนาดใหญํที่สุด (เนื้อท่ี ๒๐,๐๐๐ ไรํ) ซึ่งมีการประมาณการวํา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จะมีปริมาณผู๎โดยสารสูง
ถึง ๕๘ ล๎านคนตํอปี รองรับเที่ยวบิน ๗๖ เที่ยวบินตํอชั่วโมง และรองรับการขนสํงสินค๎าทางอากาศ ๓ 
ล๎านตันตํอปี  ซึ่งท าให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํความเป็นศูนย๑กลาง  ด๎านการบินของภูมิภาค  โดย
สนามบินสุวรรณภูมิเป็นศูนย๑กลางการบินและประตูสูํเอเชีย ให๎บริการ ๑๐๒ สายการบิน สูํ ๑๔๒ เมือง
ทั่วโลก 
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ระยะทางการเดินทางจากตัวจังหวัดสมุทรปราการไปยังอ าเภอต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการ 

อ าเภอพระประแดง  ๑๒   กิโลเมตร 

อ าเภอบางพลี ๑๗   กิโลเมตร 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ ๒๑   กิโลเมตร 

กิ่งอ าเภอบางเสาธง ๓๒   กิโลเมตร 

อ าเภอบางบํอ ๓๘   กิโลเมตร 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

 ๑. วัดบางพลีใหญํใน  (วัดพระนอน ) ตั้งอยูํบริเวณริมคลองส าโรง  ต าบลบางพลีใหญํ อ าเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  มีพระนอนปางไสยยาสน๑องค๑ใหญํที่สุดในประเทศไทยหลํอด๎วยคอนกรีต
เสริมเหล็กลงรักปิดทองตลอดท้ังองค๑   ความยาวขององค๑พระนอนตั้งแตํปลายเกศถึงพระบาทยาว ๕๒ 
เมตร ๕๐ เซนติเมตร ความกว๎าง ๗ เมตร สูง ๑๘ เมตร (วัดจากพ้ืนถึงปลายเกศ)  
 ๒. วัดบางพลีใหญํใน  (วัดหลวงพํอโต ) ตั้งอยูํบริเวณริมคลองส าโรง   ต าบลบางพลีใหญํ 
อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มีหลวงพํอโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  หลํอด๎วยทองสัมฤทธิ์ 
หน๎าตักกว๎าง ๑๗๕ เซนติเมตร สูง ๒ เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดสมุทรปราการ และ
จังหวัดใกล๎เคียง 
 ๓. ตลาดน้ าบางพลี   ตั้งอยูํบริเวณริมคลองส าโรงติดกับวัดบางพลีใหญํใน   ต าบลบางพลี
ใหญ ํอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   มีอายุประมาณ ๑๔๑ ปี เดิมชื่อ “ตลาดศิริโสภณ” เป็นตลาด
เกําแกํตลาดหนึ่งพื้นตลาดท าจากพ้ืนไม๎ สามารถเดินติดตํอกันได๎ถึง ๕๐๐ เมตร ตลาดนี้ตั้งอยูํบนฝ๓่งเหนือ
ของคลองส าโรงชํวงอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 ๔.สถานตากอากาศบางปู  ตั้งอยูํ ๑๖๔ หมูํ ๒ ถนนสุขุมวิท  ต.บางปูใหมํ  อ.เมือง
สมุทรปราการ  จ.สมุทรปราการ พ้ืนที่ด๎านหน๎าติดถนนสุขุมวิท  อยูํระหวําง กม. ที่ ๓๗ ด๎านหลังติดทะเล
ด๎านอําวไทยตลอดแนว ยาว ๒ กม. มีพ้ืนที่ ๖๓๙ ไรํ เศษ เป็นสถานที่พักผํอน  ซึ่งบริเวณโดยรอบปกคลุม
ล๎อมรอบด๎วยปุาชายเลนที่ยังคงความสมบูรณ๑ตามระบบนิเวศวิทยา  “สะพานสุขตา”          ยืนออกไปสูํ
ทะเลประมาณ ๕๐๐ เมตร และมี “ศาลาสุขใจ” ซึ่งเป็นร๎านอาหารสวัสดิการของกองอ านวยการสถาน
พักผํอนกรมพลาธิการทหารบก สามารถนั่งรับประทานอาหาร พร๎อมทั้งชมทัศนียภาพอําวไทยได๎ 
 ๕. เมืองโบราณ ตั้งอยูํกิโลเมตรที่   ๓๓  ต าบลบางปูใหมํ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการเป็นพิพิธภัณฑ๑กลางแจ๎งที่ใหญํที่สุดในโลก   พิพิธภัณฑ๑แหํงนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐๐ ไรํ เป็น
พ้ืนที่ราบที่จัดตกแตํงให๎มีลักษณะคล๎ายคลึงกับอาณาเขตประเทศไทย  ป๓จจุบันมีสิ่งกํอสร๎างจัดแสดง
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มากกวํา ๑๒๒ แหํง โดยได๎น าเสนอสถานที่ส าคัญๆ  ทั้งท่ีเป็นแบบจ าลอง และการถอดแบบของสถานที่
ตํางๆ จากภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต๎  สิ่งกํอสร๎างมีท้ังขนาดยํอสํวนและ
เทําขนาดจริง 
 ๖.ฟาร๑มจระเข๎และสวนสัตว๑จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยูํ ๕๕๕  หมูํ ๗ ถนน                     
ท๎ายบ๎าน  ต าบลท๎ายบ๎าน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ   โดยกํอตั้งขึ้นเม่ือ  พ.ศ. ๒๔๙๓ ป๓จจุบันเป็นฟาร๑ม
จระเข๎ท่ีใหญํที่สุดในโลก  ภายในเป็นสถานเพาะเลี้ยงจ ระเข๎ขนาดตําง ๆ กวํา ๖๐,๐๐๐ ตัว  เสือ ลิง
ชิมแปนซ ี ชะนี เตํา งู  นก อูฐ ฮิปโปโปเตมัส กวาง และปลาจ านวนมาก                   
 ๗. พิพิธภัณฑ๑ช๎างเอราวัณ   ตั้งอยูํถนนสุขุมวิท ต าบลบางเมืองใหมํ   อ าเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรปราการ  บนเนื้อที่ ๑๒ ไรํ เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมด๎านตําง ๆ  และเพ่ือ
สืบสานอนุรักษ๑งานศิลป์ไทยให๎คงอยูํสืบชั่วลูกชั่วหลานสืบไป  ช๎างเอราวัณหรือช๎างสามเศียร  เป็น
ประติมากรรมลอยตัวด๎วยวิธีเคาะมือแหํงแรกท่ีใหญํที่สุดในโลก  ท าจากโลหะทองแดง แผํนเล็กสุดขนาด
เทําฝุามือ                                                                 
 ๘.พิพิธภัณฑ๑ทหารเรือ   ตั้งอยูํ ๙๙ ถนนสุขุมวิท ตรงข๎าม โรงเรียนนายเรือ ต าบลปากน้ า 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ  ภายในพิพิธภัณฑ๑เป็นที่รวบรวมข๎อมูลทางประวัติศาสตร๑   และ
โบราณวัตถุท่ีเกี่ยวข๎องกับกองทัพเรือไทย และยุทธนาวีครั้งส าคัญๆ   นอกจากนี้ยังมีเรือจ าลองสมัยตําง 
ๆ  เรือท่ีใช๎ในพระราชพิธีกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค เรือรบหลวงพระรํวง  เรือหลวงมัจฉานุ           
ซึ่งเป็นเรือด าน้ าล าแรกของกองทัพเรือไทย 
 ๙. ตลาดคลองสวน ๑๐๐ ปี ตั้งอยูํต าบลคลองสวน อ าเภอบางบํอ จังหวัดสมุท รปราการ ซ่ึง
กํอตั้งขึ้นโดยชาวจีนกลุํมหนึ่งเมื่อราว พ .ศ. ๒๔๔๔  นับถึงป๓จจุบันเป็นเวลามากกวํา ๑๐๐ ปี ตลาดแหํงนี้
ตั้งอยูํบนฝ๓่งคลองประเวศบุรีรมย๑เชื่อมตํอคลองพระยานาคราช   ตลาดคลองสวนเป็นศูนย๑รวมของการ
ติดตํอค๎าขาย และแลกเปลี่ยนสินค๎าของผู๎คนจากหมูํบ๎านตําง ๆ ห ลายหมูํบ๎าน บริเวณใกล๎กับตลาดคลอง
สวนมีฟาร๑มเพาะเลี้ยงเป็ดมากกวํา ๑๐ แหํง อาหารขึ้นชื่อของที่นี้คือเป็ดพะโล๎ 
 ๑๐. ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง   ตั้งอยูํที่ หมูํ ๑๐  ต.บางน้ าผึ้ง  อ.พระประแดง   จ.สมุทรปราการ 
ตลาดบางน้ าผึ้งจัดตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จัดเป็นแหลํงทํองเที่ยวของต าบลบาง
น้ าผึ้ง  ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความรํวมมือของชาวบ๎านรํวมกับผู๎น าท๎องถิ่น  และ อบต.บางน้ าผึ้ง  เพ่ือสํงเสริม
การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑   และสนับสนุนให๎ชาวบ๎านมีรายได๎จากการน าผลผลิตในท๎องถิ่นของตนเองมา
จ าหนําย  เพ่ือสร๎างรายได๎  และกํอให๎เกิดการสร๎างงานภายในชุมชน   สํงผลท าให๎ชุมชนเข๎มแข็งมาก
ขึ้น    ซึ่งเมื่อเปิดตลาดน้ า   ได๎รับการตอบรับจากนักทํองเที่ยวได๎เป็นอยํางดี   “ตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ” 
นับเป็นตลาดใกล๎กรุงที่มีสินค๎าหลากหลายทั้งของกินของใช๎ของฝากนานาชนิด  จัดเป็นซุ๎มให๎มีทางเดินยาว
กวํา ๒ กิโลเมตร ขนานไปกับคลองซอยสายเล็ก ๆ  ที่แตกแขนงจากแมํน้ าเจ๎าพระยาเข๎ามาในพ้ืนที่ที่ท า

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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การเกษตรของชาวบ๎าน  จัดจ าหนํายต๎นไม๎นานาพันธุ๑ , ปลาสวยงามหลากชนิด , และผลิตผลของชาวบ๎าน  
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย๑รวมสินค๎า OTOP ที่สร๎างสรรค๑จากคนในชุมชนบางน้ า ผึ้งและต าบลใกล๎เคียงใน
จังหวัด สมุทรปราการ  เชํน ดอกไม๎เกล็ดปลา บ๎านธูปสมุนไพร ผลิตภัณฑ๑จากทะเล โมบายล๑  ลูกตีนเป็ด
รูปรํางแปลกตา เป็นต๎น 
 ๑๑. อุทยานประวัติศาสตร๑ทหารเรือ (ปูอมพระจุลจอมเกล๎าฯ) ตั้งอยูํบริเวณริมปากแมํน้ า 
เจ๎าพระยา ต าบลแหลมฟูาผํา อยูํหํางจากแยกพระสมุทรเจดีย๑  ไปตามถนนสุขสวัสดิ์   เป็นปูอมท่ีทันสมัย
และมีบทบาทส าคัญยิ่งในการปกปูองอธิปไตยของชาติ  ซึ่งเป็นที่ท าการยิงตํอสู๎กับอริราชศัตรูมาแล๎วครั้ง
หนึ่งเมื่อ ร .ศ. ๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) และท่ีจารึกอยูํในความทรงจ าของคนไทยและประวัติศาสตร๑ชาติไทย
มายาวนาน เพราะในสมัยนั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าฯ เจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเห็นวํา 
ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสก าลังแสวงหาเมืองขึ้น บรรดาประเทศตํางๆ  ที่อยูํติดเขตแดนไทย ก็ถูก
ประเทศท้ังสองเข๎าครอบครองไปหมดแล๎ว  นับเป็นภัยใหญํหลวงส าหรับประเทศเล็กๆ อยํางประเทศไทย  
พระองค๑จึงทรงหาวิธีปูองกันตํางๆ โดยเฉพาะในเรื่องการปูองกันทางน้ า  ทรงด าริให๎ปรับปรุงปูอมตํางๆ 
ทางปากน้ า โดยจ๎างชาวตํางประเทศท่ีช านาญการทหารเรือเป็นที่ปรึกษาวางแผนในการปรับปรุง  กิจการ
ทหารเรือในครั้งนั้นด๎วย 
 ๑๒. พระสมุทรเจดีย๑   ตั้งอยูํถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลปากคล องบางปลากด  ในวัดพระสมุทร
เจดีย๑ริมแมํน้ าเจ๎าพระยาฝ๓่งตรงกันข๎ามกับศาลากลางจังหวัด   ซ่ึงเดิมพระเจดีย๑น้ีตัง้อยํูบนเกาะกลางปาก
แมํน้ าเจ๎าพระยา ท๎ายปูอมผีเสื้อสมุทร ตํอมาชายตลิ่งฝ๓่งขวาของแมํน้ าตื้นเขินงอกออกมาเชื่อมติดกับเกาะ
อันเป็นที่ ตั้งพระเจดีย๑ ป๓จจุบันจึ งไมํมีสภาพเป็นเกาะอีกตํอไป  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย
ทรงโปรดเกล๎าฯ  ให๎สร๎างพระเจดีย๑นี้ขึ้นแตํยังไมํทันเสร็จก็สิ้นรัชกาล  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าฯ 
เจ๎าอยูํหัวทรงโปรดเกล๎าฯ ให๎สร๎างตํอเป็นพระเจดีย๑สูง ๒๐ เมตร ตํอมาในรัชกาลที่ ๔ ทรงโปรดเกล๎าฯ  ให๎
เปลี่ยนรูปทรงพระเจดีย๑เป็นแบบระฆังคว่ า สูง ๓๘ เมตร ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระชัยวัฒน๑ 
และพระปางห๎ามสมุทรไว๎ 
 ๑๓. ประเพณีรับบัว ประเพณีรับบัวเกิดจากชาวมอญพระประแดงท่ีไปท านาในฤดู     ท านา 
ณ อ าเภอบางพลี  และเม่ือหมดฤดูก็จะกลับไปพระประแดง ซึ่งจะพอดีกับเท ศกาลออกพรรษา  จึงเก็บ
ดอกบัวที่มีอยูํมากมายที่ต าบลบางพลีใหญํกลับไปด๎วย  ตํอมาชาวอ าเภอบางพลีเห็นวําชาวมอญมักจะเก็บ
ดอกบัวกลับไปทุกปี   จึงเก็บดอกบัวเตรียมไว๎ให๎ด๎วยความเอื้อเฟ่ือเผื่อแผํ  ในระยะแรกมีการสํงให๎กับมือ 
ตํอมาเกิดความคุ๎นเคยกันมากขึ้น จึงโยนบัวให๎กันหากอยูํไกลตํอมาชาวบ๎านซึ่งนิยมถวายดอกบัวแกํพระใน
วันออก พรรษาจึงได๎สร๎างกิจกรรม งานประเพณีรับบัว   ให๎ได๎มีการระลึกถึงกันและเป็นโอกาสให๎ได๎รํวม
ท าบุญท ากุศล อีกท้ังยังเป็นการรํวมสนุกกันเป็นประจ าทุกปี 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๐ 
 

 ๑๔. สงกรานต๑พระประแดง  เป็นงานประเพณีสงกรานต๑ที่ยิ่งใหญํ จัดโดยความรํวมแรงรํวม
ใจของชาวไทยเชื้อสายมอญ   ในแตํละปีสงกรานต๑พระประแดงจะเริ่มในวันอาทิตย๑แรกหลังวันที่   ๑๓ 
เมษายน  ซ่ึงเดิมเรยีกวาํ สงกรานต๑ปากลดั ในงานมีขบวนแหนํางสงกรานต๑  การละเลํนพื้นเมืองของชาว
มอญ เชํน การสรงน้ าพระ รดน้ าขอพรผู๎ใหญํ ปลํอยนกปลํอยปลา การเลํนสะบ๎า และเลํนสาดน้ ากันอยําง
สนุกสนาน  ขบวนแหํนางสงกรานต๑จะมีสาวงามแตํงชุดไทยหรือชุดรามัญ (มอญ) เดินแถวเรียงหนึ่ง สํวน
หนึ่งถือโหลปลา และอีกสํวนหนึ่งถือกรงนก  เดินน าหน๎ารถนางสงกรานต๑ขนาบข๎างด๎วยชายหนุํมชาว
รามัญที่แตํงกายด๎วยผ๎า โสรํง  สวมเสื้อคอกลม หํมผ๎าสไบคล๎องคอ ตวัดชายสไบไปด๎านหลังซึ่งเรียกวําชุด
ลอยชาย 
 ๑๕. งานนมัสการหลวงพํอปาน   งานนมัสการหลวงพํอปานถือเป็นงานประจ าปีของชาว
อ าเภอบางบํอ  งานนี้เกิดข้ึนจากคุณความดีแลคุณธรรมอันสูงสํงของหลวงพํอปาน   พุทธศาสนิกชน
หลั่งไหลกันมาวัดมงคลโคธาวาส  เพ่ือนมัสการรูปหลํอจ าลอง ของหลวงพํอปาน   ทุกปีงานนมัสการหลวง
พํอปาน จัดขึ้นในวันขึ้น ๕-๗ ค่ า เดือน ๑๒ ของปี รวม ๓ วัน ๓ คืน โดยในวันแรกของงานจะมีการอัน
เชิญรูปหลํอของหลวงพํอปานแหํทางเรือไปตามล าคลอง  ปีกกา  เพ่ือให๎ประชาชนสักการะแล๎วแหํกลับ   
วัดมงคลโคธาวาส    หลังจากเสร็จสิ้นการกราบไหว๎บูชาแล๎ว     ประชาชนจะสนุกสนานรื่นเริงกับ    
มหรสพตําง ๆ   
 ๑๖. งานนมัสการองค๑พระสมุทรเจดีย๑   งานนมัสการองค๑พระสมุทรเจดีย๑  เป็นงานประเพณี
ที่ชาวสมุทรปราการสืบสานกันมายาวนานกวํา ๑๘๕ ปี เพราะองค๑พระสมุทรเจดีย๑เป็นที่เคารพสักการะที่
ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตํอ  จิตใจของชาวสมุทรปราการ   ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกของแมํน้ าเจ๎าพระยา   ชาว
สมุทรปราการจึงจัดให๎มีงานประเพณีนมัสการองค๑พระสมุทรเจดีย๑ขึ้นเป็น  ประจ าทุกปี    ซึ่งถือเป็น
ประเพณีท่ีส าคัญของชาวจังหวัดสมุทรปราการ  งานนมัสการองค๑พระสมุทรเจดีย๑จัดให๎ มีการสมโภชเป็น
เวลา ๙ วัน ๙ คืน ตั้งแตํวันแรม ๕ ค่ า เดือน ๑๑ ในงานประเพณีจะมีมหรสพสมโภชมีการแขํงเรือ  และ
การจ าหนํายสินค๎าชุมชน 
 ๑๗ . งานประเพณีแหํหงส๑ธงตะขาบ   ธงตะขาบเป็นประเพณีของอ าเภอพระ
ประแดง  โดยเฉพาะประเพณีเริ่มต๎นมานานกวํา ๓๐ ปี จะจัดขึ้นทุกวันที่ ๑๓ เมษายนของทุกปี   โดยมี
จุดมุํงหมายเพ่ือร าลึกถึงบรรพบุรุษชาวมอญ หงส๑  เป็นสัญลักษณ๑ตัวแทนต านานการก าเนิดถิ่นฐานของ
มอญ ณ กรุงหงสาวดี  และตะขาบเป็นสัญลักษณ๑ของคติธรรม  ความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เปรียบดัง
สัดสํวนในอวัยวะตําง ๆ ของตัวตะขาบ  ชาวมอญทั้ง ๗ หมูํบ๎าน จะรํวมกันจัดท าธงตะขาบของหมูํบ๎านตน  
และหมุนเวียนกันเป็นเจ๎าภาพ   โดยมารวมตัวกันที่ศูนย๑วัฒนธรรมอ าเภอพระประแดง   ตั้งขบวนแหํไป
ตามจุดตําง ๆ  ของตลาดพระประแดงหลังจากเสร็จการแหํ  ชาวมอญแตํละหมูํบ๎านก็จะน าธงตะขาบไป
แขวนที่เสาหงส๑ของแตํละวัดในหมูํบ๎าน 
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 ๑๘.งานแหํเจ๎าพํอทัพ   ส าโรง  ชาวจีนที่อาศัยอยูํในต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ  เชื่อวําเจ๎าพํอทัพชํวยให๎พวกเขาสร๎างฐานะจนร่ ารวยจากการท ามาหากิน  พวกเขาจึงได๎
สร๎างศาลเจ๎าพํอทัพไว๎เป็นที่สักการบูชา ทุกปีจะมีการจัดงานแหํเจ๎าพํอทัพที่ข๎างห๎างอิมพิเรียลเวิลด๑ ส าโรง  
ในวันอาทิตย๑รา วปลายเดือนมกราคม ถึงต๎นเดือนกุมภาพันธ๑   ในขบวนแหํประกอบด๎วยวงดุริยางค๑ของ
โรงเรียนมัธยมดํานส าโรง   เป็นขบวนน าตามด๎วยขบวนอ่ืน ๆ  โดยขบวนจะแหํผํานถนนสุขุมวิทและ
วกกลับไปทางถนนปูุเจ๎าสมิงพรายกลับไปยังศาล  เจ๎าพํอทัพ   เมื่อขบวนเหลํานั้นผํานร๎านค๎า  เจ๎าของร๎าน
จะออกมาต๎อนรับด๎วยการบริจาคเงินรํวมท าบุญ มีการจัดงานเฉลิมฉลอง ๓ วัน ๓ คืน  ในงานมีการเลํนงิ้ว 
 

เขตปกครองและประชากร  
 จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรเป็นอันดับ ๒ ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร 
ทั้งนี ้ด๎วยเหตุที่เป็นจังหวัดรองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร ทั้งในด๎านการผลิต  คือ อุตสาหกรรม 
และการกระจายตัวของประชากร ท าให๎จังหวัดมีประชากรย๎ายถิ่นจากท่ีอ่ืนมาอาศัยอยูํในพื้นท่ีเป็นจ านวน
มาก ซึ่งมีท้ังประชากรที่เคลื่อนย๎ายเข๎ามาโดยแจ๎งย๎ายที่อยูํอยํางถูกต๎อง  และไมํย๎ายทะเบียนราษฎร๑เข๎ามา  
ท าให๎จ านวนประชากรที่มีอยูํจ ริงสูงกวําจ านวนประชากรในทะเบียนราษฎร๑  โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎ที่อยูํใน
วัยท างานจะมีรายชื่ออยูํในทะเบียนราษฎร๑ต่ า กวํากลุํมอ่ืน 
 ข๎อมูล ณ   วันที่ ๑   กรกฎาคม  ๒๕๕ ๗   มีประชากร ตามทะเบียนราษฎร๑
ทั้งสิ้น  ๑,๒๕๑,๓๔๒  คน  แยกเป็นชาย ๖๐๐,๘๕๘ คน  หญิง ๖๕๐,๔๘๔ คน  

ตารางท่ี  ๒ แสดงจ านวนประชากรแยกตามอ าเภอ 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
เมืองสมุทรปราการ ๒๔๙,๘๐๓ ๒๗๓,๓๘๑ ๕๒๓,๑๘๔ ๒๒๔,๖๐๔ 
บางบํอ ๔๙,๙๕๔ ๕๒,๒๔๗ ๑๐๒,๒๐๑ ๓๘,๖๑๗ 
บางพลี ๑๐๖,๗๓๐ ๑๑๘,๕๙๖ ๒๒๕,๓๒๖ ๑๓๐,๙๔๐ 
พระประแดง ๙๗,๑๕๖ ๑๐๓,๓๔๔ ๒๐๐,๕๐๐ ๘๓,๘๖๐ 
พระสมุทรเจดีย๑ ๖๑,๔๕๒ ๖๔,๙๒๓ ๑๒๖,๓๗๕ ๕๔,๐๐๒ 
บางเสาธง ๓๕,๗๖๓ ๓๗,๙๙๓ ๗๓,๗๕๖ ๔๙,๙๖๕ 

รวม ๖๐๐,๘๕๘ ๖๕๐,๔๘๔ ๑,๒๕๑,๓๔๒ ๕๘๑,๙๘๘ 
ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร๑ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   
ข๎อมูล  ณ  วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๒ 
 

 โครงสร้างประชากร 

 จากการวิเคราะห๑โครงสร๎างประชากร จ าแนกตามกลุํมอายุตามกลุํมประชากร พบวํา 
จังหวัดสมุทรปราการมีโครงสร๎างประชากร ที่ส าคัญดังนี้ 

ตารางท่ี  ๓  แสดงโครงสร้างประชากร 

 กลุ่มอายุ/กลุ่มประชากร ร้อยละของประชากรตามกลุ่มประชากร 

๑. อายุ ต่ ากวํา ๕ ปี (วัยเด็ก) ๕.๙๗ 

๒. อายุ ๕ – ๑๔ ปี  (วัยเรียน) ๑๒.๒๙ 

๓. อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี (วัยแรงงาน) ๖๙.๔๔ 

๔. อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป (วัยสูงอายุ) ๑๒.๒๙ 

              จากตารางจะเห็นได๎วํากลุํมประชากรที่มีจ านวนมากที่สุด คือวัยแรงงาน  อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี 
(วัยแรงงาน ) ร๎อยละ ๖๙.๔๔ รองลงมา คือ วัยเรียนและวัยสูงอายุ ร๎อยละ ๑๒.๒๙ และวัยเด็ก อายุ ต่ า
กวํา ๕ ปี ร๎อยละ ๕.๙๗   ซ่ึงจะเห็นวําจังหวัดสมุทรปราการมีวัยท างานมากท่ีสุด ซึ่ง เป็นวัยที่สร๎างรายได๎
ให๎กับครอบครัว  ส าหรับแนวโน๎มโครงสร๎างตามกลุํมอายุโดยรวมของประเทศ และจังหวัดส มุทรปราการ 
พบวํากลุํมอายุที่แนวโน๎มโครงสร๎างประชากรสูงขึ้นทุกปี คือ ชํวงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

  ภาคอุตสาหกรรม  
 จังหวัดสมุทรปราการ    มีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร๑ที่มีความได๎เปรียบในทางเศรษฐกิจ   เนื่องจาก    
มีพ้ืนที่ใกล๎กรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย๑กลางของประเทศ จึงท าให๎เป็นศูนย๑กลางของการขนสํงทั้งทางบก 
ทางน้ า และทางอากาศ  โดยในป๓จจุบัน จากการส ารวจข๎อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พบวําโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ พบวํามีจ านวนโรงงานจ านวนทั้งสิ้น  
๗,๓๔๙ แหํง ซึ่งจ าแนกรายอ าเภอ ได๎ ดังนี้ 

เมืองฯ 

(แห่ง) 

บางบ่อ 

(แห่ง) 

บางพลี 

(แห่ง) 

พระประแดง 

(แห่ง) 

พระสมุทรเจดีย์ 

(แห่ง) 

บางเสาธง 

(แห่ง) 

รวม 

(แห่ง) 

๒,๑๓๓ ๒๘๕ ๒,๐๕๘ ๑,๓๘๒ ๗๑๖ ๗๗๕ ๗,๓๔๙ 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๓ 
 

การปกครองและประชากร                
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล แบํงการปกครองเป็นสํวนภูมิภาค  ซึ่ง
แบํงออกเป็น  ๖  อ าเภอ  ๕๐  ต าบล  ๓๙๙ หมูํบ๎าน ๑๔๘  ชุมชน  และการปกครองสํวนท๎องถิ่น แบํง
ออกเป็น องค๑การบริหารสํวนจังหวัด จ านวน ๑ แหํง เทศบาล จ านวน ๑๗ แหํง และองค๑การบริหารสํวน
ต าบล จ านวน ๓๑ แหํง  
 ประชากรจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จ านวน ๑,๒๕๑,๓๔๒  คน  
จ าแนกเป็นเพศชาย จ านวน  ๖๐๐,๘๕๘  คน  เพศหญิง จ านวน ๖๕๐,๔๘๔  คน  
 อ าเภอที่มีประชากรมากท่ีสุด  ได๎แกํ  อ าเภอเมือง  ๕๒๓,๑๘๔ คน รองลงมาได๎แกํอ าเภอ 
บางพลี ๒๒๕,๓๒๖ คน และอ าเภอพระประแดง ๒๐๐,๕๐๐ คน   
 ความหนาแนํนของประชากร ๑,๒๔๖.๒๔ คนตํอตารางกิโลเมตร ซึ่งพื้นท่ีที่มีความหนาแนํน
ของประชากรมากที่สุดคือ อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ    ๒,๗๔๕.๕๕  คนตํอตารางกิโลเมตร   รองลงมา
อ าเภอพระประแดง  ๒,๗๓๒.๗๙  คนตํอตารางกิโลเมตร  อ าเภอที่มีความหนาแนํนของประชากรน๎อย
ที่สุด ได๎แกํอ าเภอบางบํอ ๔๑๗.๑๓ คนตํอตารางกิโลเมตร   
 

ตารางแสดง จ านวนต าบล หมูํบ๎าน ชุมชน ตามการปกครองและประชากร ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

ที่มา :  ส่วนวิจัยและพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง  ส านักพัฒนาระบบ  รูปแบบและโครงสร้าง   
         ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 

 
อ าเภอ 

 

 
ต าบล 

 
หมู่บ้าน 

 
ชุมชน 

 
หลังคาเรือน 

 
เทศบาล 

 
อบต. 

 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

 
ประชากร 

ความ
หนาแน่น 
ปชก./ 
ตร.กม. 

เมืองฯ ๑๓ ๙๕ ๔๔ ๒๒๔,๖๐๔ ๗ ๕ ๑๙๐.๕๕๗ ๕๒๓,๑๘๔ ๒,๗๔๕.๕๕ 
บางบํอ ๘ ๗๔ - ๓๘,๖๑๗ ๔ ๖ ๒๔๕.๐๐๗ ๑๐๒,๒๐๑ ๔๑๗.๑๓ 
บางพลี ๖ ๘๓ - ๑๓๐,๙๔๐ ๒ ๖ ๒๕๙.๙๙๒ ๒๒๕,๓๒๖ ๘๖๖.๖๖ 

พระประแดง ๑๕ ๖๗ ๑๐๔ ๘๓,๘๖๐ ๓ ๖ ๗๓.๓๖๘ ๒๐๐,๕๐๐ ๒,๗๓๒.๗๙ 
พระสมุทรเจดีย๑ ๕ ๔๒ - ๕๔,๐๐๒ ๒ ๔ ๑๒๐.๓๗๘ ๑๒๖,๓๗๕ ๑,๐๔๙.๘๑ 

บางเสาธง ๓ ๓๘ - ๔๙,๙๖๕ - ๓ ๑๑๔.๗๙๐ ๗๓,๗๕๖ ๖๔๒.๕๒ 
รวม ๕๐ ๓๙๙ ๑๔๘ ๕๘๑,๙๘๘ ๑๘ ๓๐ ๑,๐๐๔.๐๙ ๑,๒๕๑,๓๔๒ ๑,๒๔๖.๒๔ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๔ 
 

ปิรามิดประชากร  จังหวัดสมุทรปราการ 
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4.6

4.03

3.17

2.47

1.55
1.15
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0.52

0.27
0.1

0.03

0.03

5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00

0-4 ปี
5-9 ปี

10-14 ปี
15-19 ปี
20-24 ปี
25-29 ปี
30-34 ปี
35-39 ปี
40-44 ปี
45-49 ปี
50-54 ปี
55-59  ปี
60-64  ปี
65-69  ปี
70-74  ปี
75-79  ปี
80-84 ปี
85-89 ปี
90-94 ปี
95-99 ปี

100 ปีขึน้ไป

ชาย หญิง



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๕ 
 

ตารางแสดง จ านวนและร๎อยละของประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ  
                จ าแนกตามกลุํมอายุและเพศ  

กลุ่มอายุ / ปี 
ประชากร รวม ปชก. 

รวม / ร้อยละ 
ชาย ร้อยละ หญิง ร้อยละ ชาย/หญิง 

๐-๔ ๓๘,๒๗๒ ๓.๐๘ ๓๕,๙๑๕ ๒.๘๙ ๗๔,๑๘๗ ๕.๙๗ 

๕-๙ ๓๘,๖๓๔ ๓.๑๑ ๓๖,๕๕๘ ๒.๙๔ ๗๕,๑๙๒ ๖.๐๕ 

๑๐-๑๔ ๓๙,๖๖๗ ๓.๑๙ ๓๗,๘๒๕ ๓.๐๕ ๗๗,๔๙๒ ๖.๒๔ 

๑๕-๑๙ ๔๕,๗๗๓ ๓.๖๘ ๔๕,๓๕๘ ๓.๖๕ ๙๑,๑๓๑ ๗.๓๔ 

๒๐-๒๔ ๔๑,๓๙๙ ๓.๓๓ ๔๒,๙๔๘ ๓.๔๖ ๘๔,๓๔๗ ๖.๗๙ 

๒๕-๒๙ ๓๙,๔๕๑ ๓.๑๘ ๔๒,๕๗๒ ๓.๔๓ ๘๒,๐๒๓ ๖.๖๐ 

๓๐-๓๔ ๔๙,๗๗๗ ๔.๐๑ ๕๔,๒๓๘ ๔.๓๗ ๑๐๔,๐๑๕ ๘.๓๗ 

๓๕-๓๙ ๕๓,๕๓๕ ๔.๓๑ ๕๘,๔๙๓ ๔.๗๑ ๑๑๒,๐๒๘ ๙.๐๒ 

๔๐-๔๔ ๕๓,๔๗๔ ๔.๓๐ ๕๙,๑๓๖ ๔.๗๖ ๑๑๒,๖๑๐ ๙.๐๗ 

๔๕-๔๙ ๕๒,๕๐๓ ๔.๒๓ ๕๗,๐๙๔ ๔.๖๐ ๑๐๙,๕๙๗ ๘.๘๒ 

๕๐-๕๔ ๔๔,๔๙๘ ๓.๕๘ ๕๐,๑๐๕ ๔.๐๓ ๙๔,๖๐๓ ๗.๖๒ 

๕๕-๕๙ ๓๒,๙๘๕ ๒.๖๖ ๓๙,๓๑๕ ๓.๑๗ ๗๒,๓๐๐ ๕.๘๒ 

๖๐-๖๔ ๒๔,๗๒๓ ๑.๙๙ ๓๐,๗๔๑ ๒.๔๗ ๕๕,๔๖๔ ๔.๔๗ 

๖๕-๖๙ ๑๕,๔๗๙ ๑.๒๕ ๑๙,๒๔๗ ๑.๕๕ ๓๔,๗๒๖ ๒.๘๐ 

๗๐-๗๔ ๑๐,๘๑๔ ๐.๘๗ ๑๔,๒๖๐ ๑.๑๕ ๒๕,๐๗๔ ๒.๐๒ 

๗๕-๗๙ ๗,๖๓๕ ๐.๖๑ ๑๐,๖๗๗ ๐.๘๖ ๑๘,๓๑๒ ๑.๔๗ 

๘๐-๘๔ ๔,๐๕๕ ๐.๓๓ ๖,๔๖๕ ๐.๕๒ ๑๐,๕๒๐ ๐.๘๕ 

๘๕-๘๙ ๑,๗๖๖ ๐.๑๔ ๓,๓๑๑ ๐.๒๗ ๕,๐๗๗ ๐.๔๑ 

๙๐-๙๔ ๗๔๓ ๐.๐๖ ๑,๒๕๘ ๐.๑๐ ๒,๐๐๑ ๐.๑๖ 

๙๕-๙๙ ๓๐๒ ๐.๐๒ ๔๒๓ ๐.๐๓ ๗๒๕ ๐.๐๖ 

๑๐๐+ ๓๗๗ ๐.๐๓ ๓๖๖ ๐.๐๓ ๗๔๓ ๐.๐๖ 

รวมทั้งจังหวัด ๕๙๕,๘๖๒ ๔๗.๙๗ ๖๔๖,๓๐๕ ๕๒.๐๓ ๑,๒๔๒,๑๖๗ ๑๐๐.๐๐ 

     ที่มา   :  ส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล ณ วันที ่๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๖ 
 

                      ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
 

อายุคาดเฉลี่ยของจังหวัดสมุทรปราการ   

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของจังหวัดสมุทรปราการเปรียบเทียบอายุคาดเฉลี่ยระดับประเทศปี ๒๕๕๗  
 

  อายุคาดเฉลี่ยของจังหวัดสมุทรปราการ               ประเทศ    
          ชาย     ๖๗.๓๔  ปี                         ๗๑.๓๐ ปี  
          หญิง    ๗๓.๘๐  ปี                         ๗๘.๒๐ ปี 
 

     
 

               ที่มา :  ๑.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  
                         ๒.ตารางชีพ  กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 

68.24 68.25 68.24 68.82 69.45

67.34

74.75 74.79 74.65
75.79 75.98

73.80

ปี 52 ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57
ชาย หญิง

ปี พ.ศ. 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗ 
 

 
อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม 

 
 

อัตราการเกิด ของจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโน๎ม เพ่ิมข้ึนในปี  ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 
ส าหรับอัตราตายมีแนวโน๎ม สูงขึ้นเชํนกัน  และมีอัตราเพิ่มตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นจากปี  ๒๕๕๗  เพ่ิมข้ึน 
อยูํที่ ๐.๕๖ โดยจะเห็นวําอัตรา การเกิด การตาย และการเพิ่มตามธรรมชาติ  มีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงกวํา 
ปี ๒๕๕๖  
 

อัตราทารกตายมารดาตาย 
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อตัรามารดาตาย/100,000 เกิดมีชีพ

อตัราทารกตาย/1,000เกิดมีชีพ



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๘ 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อัตราทารกตายปริก าเนิดภาพรวมของจังหวัด คือ  ๖.๔๐ ตํอพัน
การเกิดทั้งหมด  เพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่อัตรา ๖.๑๘ ตํอพันการเกิดท้ังหมด 

สํวนการตายของมารดา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีมารดาตายด๎วยสาเหตุตกเลือดหลัง
คลอดจ านวน ๒ ราย คิดเป็น ๑๖.๒๖ ตํอแสนเกิดมีชีพ สูงกวําปี ๒๕๕๖ ที่ไมํมีมารดาตาย โรงพยาบาล
สมุทรปราการรับสํงตํอ Case รายแรกสํงตํอจากโรงพยาบาลบางบํอ รายที่สองสํงตํอจาก   โรงพยาบาล
บางพลีสาเหตุการปุวยของผู้ปุวยนอก 

          สาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยนอก ๑๐ อันดับในปี ๒๕๕ ๗ ของประชากรในจังหวัด
สมุทรปราการ  อันดับหนึ่งคือ โรคระบบหายใจ อัตราปุวยที่ ๓,๑๐๐๖ .๖๓ ตํอแสนประชากร รองลงมา คือ 
โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคเก่ียวกับตํอมไร๎ทํอและโภชนาการ   และโรคระบบยํอยอาหารรวมโรคชอํงปาก   
มีอัตราปุวยเทํากับ  ๓๐,๔๐๗.๓๕, ๒๙,๓๕๘.๘๘  และ๑๘,๕๓๕.๓๘ ตํอประชากรแสนคน ตามล าดับ   
เปรียบเทียบ   สถิติอัตราปุวยของผู๎ปุวยนอกจ าแนกตามกลุํมสาเหตุที่ส าคัญ ๑๐ อันดับแรก จังหวัด
สมุทรปราการ  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔-๒๕๕๗   
                       

โรค พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ล าดับ จ านวน 

ผู้ปุวย 
อัตราปุวยต่อ 
ปชก.แสนคน 

ล าดับ จ านวน 
ผู้ปุวย 

อัตราปุวยต่อ 
ปชก.แสนคน 

ล าดับ จ านวน 
ผู้ปุวย 

อัตราปุวยต่อ 
ปชก.แสนคน 

โรคระบบหายใจ ๒ ๓๑๑,๒๕๔ ๒๖,๑๐๗.๕๘ ๒ ๑๙๔,๖๓๔ ๑๖,๐๕๐.๖๓ ๑ ๓๘๗,๙๙๙ ๓,๑๐๐๖.๖๓ 
โรคระบบไหลเวียนเลือด ๑ ๓๑๕,๒๕๐ ๒๖,๔๔๒.๗๖ ๑ ๒๐๗,๙๑๓ ๑๗,๑๔๕.๗๐ ๒ ๓๘๐,๕๐๐ ๓๐,๔๐๗.๓๕ 
โรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ 
ทํอและโภชนาการ 

๓ ๒๗๔,๖๒๘ ๒๓,๐๓๕.๔๔ ๓ ๑๘๙,๑๐๗ ๑๕,๕๙๔.๘๕ ๓ ๓๖๗,๓๘๐ ๒๙,๓๕๘.๘๘ 

โรคระบบยํอยอาหาร  
รวมโรคชํองปาก 

๔ ๑๙๑,๙๒๑ ๑๖,๐๙๘.๐๘ ๕ ๑๓๑,๒๑๓ ๑๐,๘๒๐.๕๘ ๔ ๒๓๑,๙๔๑ ๑๘,๕๓๕.๓๘ 

โรคระบบกล๎ามเนื้อรวม
โครงสร๎างฯ 

๕ ๑๘๒,๒๘๘ ๑๕,๒๙๐.๐๘ ๔ ๑๓๓,๑๔๔ ๑๐,๙๗๙.๘๒ ๕ ๒๐๔,๑๑๔ ๑๖,๓๑๑.๖๑ 

สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ท า
ให๎ปุวยหรือตาย 

๙ ๕๗,๔๒๓ ๔,๘๑๖.๕๗ ๑๐ ๓๘,๙๘๗ ๓,๒๑๕.๐๙ ๑๐ ๕๑,๑๔๕ ๔,๐๘๗.๒๑ 

โรคติดเชื้อและปรสิต ๗ ๗๐,๒๗๕ ๕,๘๙๔.๕๗ ๗ ๕๓,๖๗๘ ๔,๔๒๖.๖๐ ๖ ๑๐๑,๙๙๓ ๘,๑๕๐.๖๘ 
โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต๎
ผิวหนัง 

๑๐ ๕๕,๔๓๔ ๔,๖๔๙.๗๓ ๘ ๔๓,๓๐๔ ๓,๕๗๑.๑๐ ๙ ๖๔,๖๘๗ ๕๑๖๙.๔๑ 

โรคระบบสืบพันธุ๑รํวมกับ
ป๓สสาวะ 

๖ ๗๓,๒๖๐ ๖,๑๔๔.๙๕ ๖ ๕๖,๐๒๑ ๔,๖๑๙.๘๑ ๗ ๗๘,๓๔๗ ๖,๒๖๑.๐๔ 

โรคตารวมสํวนประกอบ
ของตา 

๘ ๖๑,๘๕๖ ๕,๑๘๘.๔๐ ๙ ๔๒,๒๐๗ ๓,๔๘๐.๖๓ ๘ ๖,๘๒๕๑ ๕,๔๕๔.๒๒ 

ที่มา : ปี ๒๕๕๗  ข้อมูลจากระบบโปรแกรม HDC รายงานผู้ป่วยใน (รง.๕๐๔) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนา  
         ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗   



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๙ 
 

สาเหตุการปุวยของผู้ปุวยใน 

                     สาเหตุการปุวยของผู๎ปุวยใน ๑๐ อันดับในปี ๒๕๕๗  ของประชากรจังหวัดสมุทรปราการ  
พบวํา  สาเหตุปุวยที่ผู๎ปุวยเข๎ามารับการรักษาเป็นผู๎ปุวยในอันดับหนึ่ง   คือ  ความผิดปกติเกี่ยวกับตํอม
ไร๎ทํอฯ  ๑,๐๒๑.๒๒ ตํอแสนประชากร  รองลงมาคือโรคแทรกซ๎อนในการตั้งครรภ๑    และภาวะอ่ืน ๆ 
ทางสูติกรรม ๙๔๒.๗๕  ความดันโลหิตสูง ๖๗๕.๓๕  ระบบการหายใจสํวนบนติดเชื้อ  ๕๗๒.๕๗ และโรค
เลือดและอวัยวะสร๎างเลือดและความผิดปกติที่เก่ียวกับระบบภูมิค๎ุมกัน  อัตราปุวยเทํากับ ๕๐๐.๒๖ ตํอ
แสนประชากร  ตามล าดับ ดังตารางเปรียบเทียบ 

เปรียบเทียบสถิติ  อัตราปุวยของผู๎ปุวยในจังหวัดสมุทรปราการ  จ าแนกตามกลุํมสาเหตุที่ส าคัญ   
                      ๑๐ อันดับแรก  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕-๒๕๕๗ 
                                                         

โรค 
พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 

  ล าดับ   จ านวน 
  ผู้ปุวย 

  อัตราปุวยต่อ  
  ปชก.แสนคน 

  ล าดับ   จ านวน 
  ผู้ปุวย 

  อัตราปุวยต่อ 
  ปชก.แสนคน 

  ล าดับ   จ านวน 
  ผู้ปุวย 

  อัตราปุวยต่อ 
  ปชก.แสนคน 

โรคเกี่ยวกับตํอมไร๎ทํอ ๑ ๘,๗๖๑ ๗๓๔.๘๖ ๑ ๕,๑๔๖ ๔๒๔.๓๗ ๑ ๑๒,๗๗๙ ๑,๐๒๑.๒๒ 

โรคแทรกซ๎อนในการต้ังครรภ๑ ๓ ๕,๒๗๓ ๔๔๒.๒๙ ๒ ๓,๘๙๕ ๓๒๑.๒๐ ๒ ๑๑,๗๙๗ ๙๔๒.๗๕ 

โรคความดันโลหิตสูง ๒ ๕,๘๙๑ ๔๙๔.๑๓ ๓ ๓,๕๗๓ ๒๙๔.๖๕ ๓ ๘,๔๕๑ ๖๗๕.๓๕ 

โรคเบาหวาน ๔ ๓,๘๔๖ ๓๒๒.๖๐ ๔ ๒,๔๘๘ ๒๐๕.๑๗ ๖ ๖,๑๓๒ ๔๙๐.๐๓ 

โรคติดเชื้ออื่นๆ  ของล าไส๎ ๙ ๒,๔๗๘ ๒๐๗.๘๕ - - - ๑๑ ๓,๔๖๘ ๒๗๗.๑๔ 

โรคติดเชื้อและปรสิต ๗ ๒,๗๑๘ ๒๒๗.๙๘ ๗ ๑,๘๕๖ ๑๕๓.๐๖ ๗ ๔,๒๕๙ ๓๔๐.๓๕ 

โรคปอดอักเสบ ๖ ๒,๘๙๖ ๒๔๒.๙๑ ๖ ๑,๙๓๐ ๑๕๙.๑๖ ๘ ๓,๙๔๘ ๓๑๕.๕๐ 

โรคระบบยํอยอาหาร - - - ๙ ๑,๖๑๖ ๑๓๓.๒๖ - - - 

ระบบการหายใจสํวนบนติดเชื้อ - - - - - - ๔ ๗,๑๖๔ ๕๗๒.๕๗ 

โรคหัวใจและโรคของการไหลเวียนฯ ๑๐ ๒,๓๕๔ ๑๙๗.๔๕ ๑๐ ๑,๕๙๔ ๑๓๑.๔๕ - - - 

โรคเลือดและอวัยวะสร๎างเลือด ฯ ๕ ๓,๗๒๓ ๓๑๒.๒๘ ๕ ๒,๓๒๖ ๑๙๑.๘๒ ๕ ๖,๒๖๐ ๕๐๐.๒๖ 

เหตุการณ๑ภายนอกอื่น ๆ ของการ
บาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ และผลตามมา  
ยกเว๎นการเป็นพิษ 

๘ ๒,๕๐๙ ๒๑๐.๔๕ ๘ ๑,๗๑๗ ๑๔๑.๕๙ ๙ ๗,๖๖๖ ๖๑๒.๖๒ 

โรคอื่น ๆ ของระบบหายใจ - - - - - - ๑๐ ๓,๘๑๐ ๓๐๔.๔๗ 

ที่มา : ปี ๒๕๕๗ ข้อมูลจากระบบโปรแกรม HDC รายงานผู้ป่วยใน (รง.๕๐๕) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุ่มงานพัฒนา  
         ยุทธศาสตร์สาธารณสุข   ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๗  



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๐ 
 

สาเหตุการปุวยในโรคที่ต้องเฝูาระวังทางระบาดวิทยา 
   ในปี พ .ศ. ๒๕๕๗ (๑ มกราคม – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗) งานระบาดวิทยา กลุํมงาน
ควบคุมโรค    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ได๎รับรายงานโรคที่เฝูาระวังทางระบาดวิทยา 
(รง ๕๐๖ ) จากสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ /เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร  และตํางจังหวัด  โดยโรคที่มีรายงานผู๎ปุวยสูงที่สุด ๕ อันดับแรก ได๎แกํ อุจจาระรํวง 
จ านวน ๑๑,๒๕๗ ราย ตาแดง  จ านวน ๓,๕๓๘ ราย สุกใส จ านวน ๒,๓๖๕ ราย  ปอดอักเสบ  จ านวน 
๒,๐๐๐ ราย และมือเท๎าปาก จ านวน ๑,๒๓๐ ราย รายละเอียดของแตํละอ าเภอ    

ตารางแสดง  อัตราปุวยด๎วยโรคที่เฝูาระวังทางระบาดวิทยาสูง ๕ อันดับแรก  ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
   จังหวัดสมุทรปราการ  จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
อันดับที่ ๑ อันดับที่ ๒ อันดับที่ ๓ อันดับที่ ๔ อันดับที่ ๕ 

ปุวย อัตราปุวย ปุวย อัตราปุวย ปุวย อัตราปุวย ปุวย อัตราปุวย ปุวย อัตราปุวย 

เมืองฯ อุจจาระรํวง ตาแดง สุกใส ปอดอักเสบ อาหารเป็นพิษ 

๕,๘๑๐ ๑,๑๖๒.๑๗ ๑,๕๖๖ ๓๑๓.๒๕ ๑,๒๕๑ ๒๕๐.๒๔ ๘๙๑ ๑๗๘.๒๓ ๘๐๙ ๑๖๑.๘๒ 

บางบํอ อุจจาระรํวง ปอดอักเสบ มือ เท๎า ปาก สุกใส ไข๎หวัดใหญ ํ

๔๘๖ ๔๙๗.๗๗ ๒๕๑ ๒๕๗.๐๘ ๑๗๔ ๑๗๘.๒๑ ๑๖๐ ๑๖๓.๘๗ ๑๖๐ ๑๖๓.๘๗ 

บางพลี อุจจาระรํวง ตาแดง สุกใส ปอดอักเสบ มือ เท๎า ปาก 

๑,๖๓๒ ๘๖๒.๑๑ ๔๙๒ ๒๕๙.๙๐ ๓๓๒ ๑๗๕.๓๘ ๒๗๑ ๑๔๓.๑๖ ๑๕๗ ๘๒.๙๔ 

พระประแดง อุจจาระรํวง ตาแดง สุกใส ปอดอักเสบ มือ เท๎า ปาก 

๑,๖๓๕ ๗๘๐.๒๗ ๕๗๑ ๒๗๒.๕๐ ๓๓๐ ๑๕๗.๔๙ ๒๒๒ ๑๐๕.๙๔ ๒๑๖ ๑๐๓.๐๘ 

พระสมุทรเจดีย๑ อุจจาระรํวง ตาแดง ปอดอักเสบ สุกใส มือ เท๎า ปาก 

๑,๓๑๖ ๑,๒๗๗.๕๕ ๕๐๗ ๔๙๒.๑๙ ๒๐๕ ๑๙๙.๐๑ ๒๘๒ ๒๗๓.๗๖ ๑๕๒ ๑๔๗.๕๖ 

บางเสาธง อุจจาระรํวง ตาแดง สุกใส มือ เท๎า ปาก ปอดอักเสบ 

๓๗๘ ๖๖๗.๒๒ ๒๔๕ ๔๓๒.๔๖ ๘๗ ๑๕๓.๕๗ ๘๗ ๑๕๓.๕๗ ๘๓ ๑๔๖.๕๑ 

รวมทั้งจังหวัด อุจจาระรํวง ตาแดง สุกใส ปอดอักเสบ มือ เท๎า ปาก 

๑๑,๒๕๗ ๙๗๓.๗๓ ๓,๕๓๘ ๓๐๖.๐๔ ๒,๓๖๕ ๒๐๔.๕๗ ๒,๐๐๐ ๑๗๓.๐๐ ๑,๒๓๐ ๑๐๖.๔๐ 

ที่มา : งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗   

      



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๑ 
 

สาเหตุการตาย                    

                   จากการรวบรวมสถิติสา เหตุการตายของผู๎เสียชีวิต  ที่ท าให๎ประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการเสียชีวิต ส าหรับสาเหตุการตายของประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๖ พบวํา 
สาเหตุการตายเป็นอันดับหนึ่งคือ โรคมะเร็งทุกชนิด  มีอัตราตายสูงสุด  คือ ๑๐๑.๑๗    ตํอประชากร
แสนคน  รองลงมาเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง ๔๗.๕๘ , โรคหัวใจ  ๓๙.๓๘  
โรคปอดอักเสบและโรคอ่ืนของปอด ๒๙.๕๕  และโรคเกี่ยวกับตับและตับอํอน  ๑๔.๙๔  ตามล าดับ   

ตารางแสดง   อัตราการตายจ าแนกรายโรค ของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ  ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 

ที่มา :  มรณบัตร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ณ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

 

 

 

ล าดับ รหัส ICD-๑๐ สาเหตุตาย จ.สมุทรปราการ 

      จ านวน อัตรา 

๑ C๐๐-D๔๘ มะเร็งทุกชนิด ๑,๒๙๕ ๑๐๓.๔๙ 

๒ J๑๒-J๑๘ , J๘๐-J๙๔ ปอดอักเสบและโรคอ่ืนของปอด ๕๔๓ ๔๓.๓๙ 

๓ I๑๐-I๑๕, I๖๐-I๖๙ ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง ๕๓๐ ๔๒.๓๕ 

๔ I๐๕-I๐๙ , I๒๐-I๒๕ , I๒๖-I๒๘ , I๓๐-I๕๒ โรคหัวใจ ๔๘๖ ๓๘.๘๔ 

๕ N๐๐-N๒๙ ไตอักเสบ กลุํมอาการของไตพิการและไตพิการ ๑๙๔ ๑๕.๕๐ 

๖ K๗๐-K๘๗ โรคเก่ียวกับตับและตับอํอน ๑๓๗ ๑๐.๙๕ 

๗ W๐๐-W๙๙ , X๐๐-X๕๙ อุบัติเหตุอื่น ๆ  และการเป็นพิษ ๙๔ ๗.๕๑ 

๘ V๐๑-V๙๙ อุบัติเหตุขนสํง ๙๐ ๗.๑๙ 

๙ B๒๐-B๒๔ โรคเอดส๑ ๘๖ ๖.๘๗ 

๑๐ A๑๕-A๑๙ วัณโรคทุกชนิด ๗๘ ๖.๒๓ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๒ 
 

                    ทรัพยากรสาธารณสุข 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ 

                        จังหวัดสมุทรปราการมีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ระดับโรงพยาบาลทั่วไปอยูํใน
อ าเภอเมือง จ านวน ๑ แหํง เป็นโรงพยาบาลชุมชนครบทุกอ าเภอ  จ านวน  ๕ อ าเภอ   มีส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ จ านวน ๖ แหํง  มี รพ.สต/ศสช  จ านวน ๗๒ แหํง และ PCU ของโรงพยาบาลจ านวน 
๗ แหํง และมีจ านวนโรงพยาบาลภาคเอกชน จ านวน ๑๕ แหํง   
 
ตารางแสดง จ านวนหนํวยบริการ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  จ าแนกรายอ าเภอ 
                 

อ าเภอ รพท รพช สสอ 

จ านวนศูนย์สุขภาพ
ชุมชน : PCU 

( แห่ง) 
  
ภาครัฐใน
สังกัด กสธ 

  
ภาครัฐ
นอก
สังกัด 
กสธ 

  
รพ.เอกชน 

PCU 
ของ รพ. 

รพ.สต /
ศสช. 

เมืองฯ ๑ - ๑ ๒ ๒๐ ๑ 
(รพ.ยุวประสาทฯ) 

๒ ๕ 

บางบํอ - ๑ ๑ ๑ ๑๓ - - ๑ 
บางพลี - ๑ ๑ ๒ ๘ - - ๕ 

พระประแดง - ๑ ๑ ๑ ๑๔ ๑ 
(สถาบันราชประชา

สมาสัย) 

- ๒ 

พระสมุทรเจดีย๑ - ๑ ๑ ๑ ๙ - ๑ ๑ 
บางเสาธง - ๑ ๑ - ๘ - - ๑ 
รวมภาครัฐ ๑ ๕ ๖ ๗ ๗๒ ๒ ๓ ๑๕ 

ที่มา : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.สมุทรปราการ ณ มีนาคม ๒๕๕๗ 
      



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๓ 
 

 

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 
       ตารางแสดง   จ านวนและประเภทสถานบริการภาคเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ 

ประเภทสถานบริการ จ านวน 
โรงพยาบาลเอกชน ๑๕ 
สถานพยาบาลไมํมีเตียงฯ แผนป๓จจุบัน สาขาเวชกรรม ชั้น ๑ ๑๘๐ 
สถานพยาบาลไมํมีเตียงฯ แผนป๓จจุบัน สาขาทันตกรรม ชั้น ๑ ๑๑๒ 
ร๎านขายยาแผนป๓จจุบัน /ร๎านขายยาแผนป๓จจุบัน บรรจุเสร็จ ๖๐ 
ร๎านขายยาแผนป๓จจุบัน บรรจุเสร็จส าหรับสัตว๑ ๑๓ 
ร๎านขายยาแผนป๓จจุบัน ๗๑๑ 
ร๎านขายวัตถึออกฤทธิ์ประเภท ๓ หรือ ๔ ๑๒ 
ร๎านขายยาเสพติดให๎โทษประเภท ๓ ๕ 
ผลิตยาแผนโบราณ/คลินิกแพทย๑แผนไทย ๒๘/๒๔ 

      ที่มา: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ  สสจ.สมุทรปราการ ณ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
 

ข้อมูลระดับบริการสุขภาพตาม GIS 

 จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงพยาบาล ๕ แหํง เป็นโรงพยาบาลชุมชนในระดับทุติยภูมิ (๒.๑) 
ครบทุกอ าเภอ จ านวน ๕ แหํง โดยเป็นโรงพยาบาลสร๎างใหมํ ๑ แหํงที่อ าเภอบางเสาธง และเป็น
โรงพยาบาลทั่วไปในระดับตติยภูมิ (๓.๑) จ านวน ๑ แหํง 

ตารางแสดง ระดับบริการสุขภาพตาม GISของจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามระดับบริการสุขภาพ 
 

ระดับบริการสุขภาพ ชื่อสถานบริการ ระดับการพัฒนา ขนาดเตียง 
ระดับทุติยภูมิ(๒.๑) โรงพยาบาลบางพลี M๑ ๑๕๐ 
 โรงพยาบาลบางบํอ M๒ ๑๒๐ 
 โรงพยาบาลบางจาก F๑ ๖๐ 
 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ F๒ ๓๐ 
 โรงพยาบาลบางเสาธง สร๎างใหมํ ๓๐ 
ระดับตติยภูมิ(๓.๑) โรงพยาบาลสมุทรปราการ A ๓๘๕ 

ที่มา : ส านักบริหารกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๔ 
 

ข้อมูลก าลังคนตาม GIS 
 จากการจ าแนกตามข๎อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร๑  (GIS)  พบวํา จังหวัดสมุทรปราการ 
ขาดบุคลากร ๔ สาขาหลัก คือแพทย๑ , ทันตแพทย๑ , เภสัชกร และพยาบาล 

หน่วยงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 
ควร
มี 

มี
จริง 

ขาด/
เกิน 

ควร
มี 

มี
จริง 

ขาด/
เกิน 

ควร
มี 

มีจริง ขาด/
เกิน 

ควร   
มี 

มี   
จริง 

ขาด/ 
เกิน 

สสจ.สมุทรปราการ ๐ ๑ +๑ ๐ ๒ ๒ ๐ ๑๑ +๑๑ ๐ ๐ ๐ 
รพ.สมุทรปราการ ๑๖๘ ๗๕ -๙๓ ๙๗ ๑๔ -๘๓ ๙๓ ๓๖ -๕๗ ๑๕๓๒ ๓๖๗ -๑๑๖๕ 
รพ.บางบํอ ๔๕ ๒๖ -๑๙ ๒๓ ๑๐ -๑๓ ๒๑ ๑๔ -๗ ๓๒๙ ๘๘ -๒๔๑ 
รพ.บางพลี ๓๕ ๓๑ -๔ ๑๘ ๑๐ -๘ ๑๖ ๑๑ -๕ ๒๕๐ ๗๘ -๑๗๒ 
รพ.บางจาก ๓๔ ๒๒ -๑๒ ๑๗ ๗ -๑๐ ๑๖ ๙ -๗ ๒๔๐ ๕๐ -๑๙๐ 
รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ ๑๖ ๙ -๗ ๑๓ ๖ -๗ ๑๑ ๖ -๕ ๑๖๕ ๓๙ -๑๒๖ 
รพ.บางเสาธง  ๒   ๑   ๑   ๒  

รวม ๒๙๘ ๑๒๘ -๑๗๐ ๑๖๘ ๔๖ -๑๒๒ ๑๕๗ ๘๒ -๗๕ ๒๕๑๖ ๖๒๔ -๑๘๙๒ 

ที่มา :  กลุ่มงานพัฒนาก าลังคน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  คิดเกณฑ์ GIS ตามเกณฑ์ส านักงาน 
        ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

ข้อมูลหลักประกันสุขภาพ 

                              จังหวัดสมุทรปราการ    มีผลการด าเนินงานในการข้ึนทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า  
 ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗  โดยจ านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร๑  จากข๎อมูล  สปสช .  จ านวน 

๑,๑๗๓,๐๒๓  คน ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพของประชากร  จ านวน ๑,๑๖๖,๙๓๒ คน   
คิดเป็นร๎อยละ ๙๙ .๔๗   เป็นสิทธิวําง ๖,๑๗๑  คิดเป็น ร๎อยละ ๐.๕๓  และแบํงตามสิทธ๑ของการมี
หลักประกันสุขภาพ พบวํา 

 สิทธิบัตรทอง : ใช๎สิทธิในจังหวัดสมุทรปราการ ๕๖๖,๖๙๘  คน ร๎อยละ   ๔๘.๓๑ 
  ใช๎สิทธิตํางจังหวัด  ๑๖๖,๐๔๓  คน ร๎อยละ   ๑๔.๑๖ 

 สิทธิกองทุนอ่ืน :  ประกันสังคม   ๓๔๒,๗๐๓  คน  ร๎อยละ   ๒๙.๒๒ 
                    ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ    ๖๒,๐๕๗  คน  ร๎อยละ    ๕.๒๙ 
                    สิทธิอ่ืนๆ                               ๑๔,๖๗๙  คน  ร๎อยละ    ๑.๒๕ 

 คนตํางด๎าว/คนไทยตํางแดน                                ๕,๘๒๗   คน  ร๎อยละ   ๐.๕๔ 

 รอพิสูจน๑สถานะ                                            ๓,๔๖๙   คน  ร๎อยละ   ๐.๒๘ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๕ 
 

ข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

จังหวัดสมุทรปราการ มีทรัพยากรสาธารณสุขระดับหมูํบ๎าน /ชุมชนทั้งท่ีเป็นกลุํมและ
ชมรมด๎านสุขภาพ    ที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานสาธารณสุข    ระดับหมูํบ๎าน    โดยเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน จ านวน ๘,๑๐๔ คน  สมาชิกชมรม To Be No.๑ จ านวน        
๕๙๖,๒๘๒ คน 

 

ทรัพยากรด้านสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน 

 อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) 

 สมาชิกชมรม To Be No.๑ 
๘,๑๐๔ คน 

๕๙๖,๒๘๒ คน 

 ชมรม 
            ชมรมสร๎างสุขภาพ 
            ชมรมผู๎ประกอบการร๎านอาหาร 
            ชมรมผู๎สูงอายุ 
            ชมรมแพทย๑แผนไทย/นวดแผนไทย 
            ชมรม อย.น๎อย  

 
๘๗๔  ชมรม 

๓  ชมรม 
๑๑๓  ชมรม 

๒  ชมรม 
๑๓๘  ชมรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๖ 
 

 
 

                             

 

ระบบการจัดการสุขภาพเป็นเลิศ  ภาคีสุขภาพมีความเข้มแข็ง 

                                             เพ่ือประชาชนจังหวัดสมุทรปราการมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน 
 

พันธกิจ 

                ๑.พัฒนาระบบการน าองค๑กรของหนํวยงานและสถานบริการสาธารณสุขให๎มีความเป็นเลิศ  

                 ๒.พัฒนาระบบการบริการจัดการงานสาธารณสุข     ทั้งในด๎านการวางแผนยุทธศาสตร๑ (แผน
แมํบท) ,การนิเทศ  ก ากับ ติดตาม และประเมินผล , ระบบข๎อมูลขําวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การประสานความรํวมมือในการด าเนินงานสาธารณสุขกับผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย (Stakeholder) เป็นไป อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
                 ๓.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขของหนํวยงาน    และสถานบริการ
สาธารณสุข ให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ มีความคุ๎มคํา และเกิดประโยชน๑สูงสุด 

                 ๔.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด๎านสาธารณสุข     และบริหารจัดการความรู๎   (KM)  เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎   และองค๑กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 
                 ๕.พัฒนาหนํวยบริการให๎มีคุณภาพ มาตรฐาน ทุกระบบ 
                 ๖.หนํวยงานและสถานบริการสาธารณสุข   ด าเนินการดูแล     และสร๎างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการแบบองค๑รวม 
                 ๗.พัฒนาระบบการเฝูาระวังโรคและควบคุมโรคของหนํวยงานและสถานบริการสาธารณสุข
ให๎มีประสิทธิภาพ 
                 ๘. คุ๎มครองผู๎บริโภคและสํงเสริมการใช๎กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ 
                 ๙. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคีสุขภาพ ของจังหวัดสมุทรปราการ 

                 ๑๐. สํงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการดูแลตนเองของประชาชน 
 
 

  วิสัยทัศน์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๗ 
 

๒.การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 

 โครงสร้างองค์กร  

๑.  คณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

                 เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค๑กรในด๎านการบริหารจัดการ    เพ่ือให๎องค๑กร
ด าเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

                 คณะกรรมการบริหารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ประกอบด๎วยนายแพทย๑
สาธารณสุขจังหวัดฯ และผู๎ชํวยนายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดฯ ๓ คน โดยมีหัวหน๎ากลุํมงานทุกกลุํมงาน
เป็นกรรมการ และหัวหน๎ากลุํมงานพัฒนายุทธศาสตร๑สาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ  

โดยมีบทบาท/หน๎าที่ ในการก าหนดทิ ศทาง และเปูาหมายในการพัฒนาการด าเนินงาน
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ   พิจารณาจัดท าแผน  จัดสรรทรัพยากร    ควบคุม  ก ากับ  วิเคราะห๑
และประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ  พิจารณาแบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบ   
มอบหมายงาน   ประสานงาน    เสริมสร๎างขวัญก าลั งใจ     และเสนอหลักเกณฑ๑การพิจารณาความดี
ความชอบ ในการให๎คุณให๎โทษแกํเจ๎าหน๎าที่   และรํวมกันพิจารณาเสนอความเห็นที่เก่ียวกับแนวปฏิบัติ 
กฎ ระเบียบ และข๎อบังคับท่ีใช๎ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ   ตามความเหมาะสม โดยไมํขัดตํอ
ระเบียบ  ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และการสั่งการของทางราชการ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แบ่งโครงสร้างในการบริหารงานเป็น ๙ กลุ่มงาน ดังนี้ 

๑.นางชลธิชา   พุทธวงษ์นันทน์ 

หัวหน๎ากลุํมงานทันตสาธารณสุข      รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ/ กลยุทธด๎านทันต 
สาธารณสุข งานสํงเสริมและปูองกันทันตสุขภาพตามกลุํมอายุ งานวิชาการทันตสาธารณสุข 

๒.นายอนันต์   พันธ์งอก 

             หัวหน๎ากลุํมงานควบคุมโรค รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดตํอและโรคอุบัติใหมํ  งานควบคุม
โรคไมํติดตํอ   อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล๎อม  การแพทย๑ฉุกเฉิน (EMS) และระบบสํงตํอ งานระบาด
วิทยาและสอบสวนโรค  งานควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุรา งานสอบสวนโรค (SRRT) 
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๓.นางสุดสงวน   อิศราธรรม 

             หัวหน๎ากลุํมงานสํงเสริมสุขภาพ   รับผิดชอบงานสํงเสริมสุขภาพตามกลุํมอายุ งานปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ งานสุขภาพจิต ผู๎พิการและผู๎ด๎อยโอกาส  งานยาเสพติด   

๔.นางแสงทอง   แหงมงาม 

             หัวหน๎ากลุํมงานประกันสุขภาพ รับผิดชอบงานเรียกเก็บเงินและลงทะเบียน งานประสานการ
จัดท าแผนและบริหารงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า   งานประกันสังคมและประกัน
สุขภาพแรงงานตํางด๎าว  งานรับเรื่องราวร๎องทุกข๑   

๕.นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ 

               หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร
และเสริมสร๎างคุณธรรมและจริยธรรม  งานพัฒนาคุณภาพบริการและบริการปฐมภูมิ งานสุขศึกษาและ
ประชาสัมพันธ๑  งานสาธารณสุขภาคประชาชน  

๖.นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ 

              หัวหน๎ากลุํมงานพัฒนายุทธศาสตร๑สาธารณสุข รับผิดชอบงานพัฒนายุทธศาสตร๑ /แผนงาน
และควบคุมก ากับงบประมาณ   งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานสนับสนุนประสานองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นและภาคีสุขภาพ    งานเทคโนโลยีสารสนเทศ    งานพัฒนาศูนย๑ข๎อมูลขําวสาร  งานพัฒนา
คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  งานวิจัย  งานโครงการพิเศษ   

๗.นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก 

               หัวหน๎ากลุํมงานคุ๎มครองผู๎บริโภค และเภสัชสาธารณสุข รับผิดชอบงานพัฒนาระบบยาและ
เวชภัณฑ๑ งานคุ๎มครองผู๎บริโภคด๎านสาธารณสุข  งานมาตรฐานสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์  
งานมาตรฐานผลิตภัณฑ๑ /สถานประกอบการด๎านบริการสุขภาพและสํงเสริมสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ งาน
การแพทย๑แผนไทย และการแพทย๑ทางเลือก 

๘.นางสุคนธ์ทิพย์   ศรีจันทร์ 

               หัวหน๎ากลุํมงานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานการเจ๎าหน๎าที่  งานพัสดุ กํอสร๎างและการซํอม
บ ารุง งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ งานการเงินและการบัญชี  งานควบคุมภายใน  
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๙.นายสุรเชษฐ์  และอรุณ 

               หัวหน๎ากลุํมงานนิติ การ     รับผิดชอบงานนิติกรรมสัญญา  งานด าเนินการทางวินัยและ
ความรับผิดทางละเมิด งานด าเนินการทางคดี งานบริการด๎านกฎหมาย     

๒.  คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด (อปสจ.)  

            จังหวัดสมุทรปราการ มี อปสจ. ซึ่งมีองค๑ประกอบดังนี้ 

     (๑)  ผู๎วําราชการจังหวัดสมุทรปราการ                                               ที่ปรึกษา 
     (๒)  ผู๎อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ สาขาจังหวัดฯ     ประธานอนุกรรมการ 
           (นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ)                                 
     (๓)  นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ                               อนุกรรมการ 
     (๔)  นายอิม  แพหมอ                    นายกองค๑การบริหารสํวนต าบล        อนุกรรมการ      
     (๕)  ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร            นายกเทศมนตรี                           อนุกรรมการ      
     (๖)  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ                                        อนุกรรมการ      
     (๗)  ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน                                                 อนุกรรมการ      
     (๘)  นายแพทย๑อรรถฤทธิ์  ศฤงไพบูลย๑ ผอ.รพ.รัฐนอกสังกัดกระทรวงฯ                อนุกรรมการ  
     (๙)  นายแพทย๑พิพัฒน๑ พงศ๑รัตนามาน ผอ.รพ.เอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหนํวยบริการ อนุกรรมการ  
     (๑๐) นายแพทย๑ชัยณรงค๑  สมชาติ    ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสาธารณสุข               อนุกรรมการ    
     (๑๑) นายเสนํห๑  จันทร๑เงิน              สาธารณสุขอ าเภอ                                อนุกรรมการ          
     (๑๒) นายสุทนธ๑    วงศ๑ศิริ              หัวหน๎าศูนย๑สุขภาพชุมชน หรือสถานีอนามัย  อนุกรรมการ          
     (๑๓) นายชวลิต  ค าสอน                อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน         อนุกรรมการ          
     (๑๔) นายนิกรม     เกตุภูํพงษ๑          ผู๎แทนองค๑กรผู๎บริโภค                           อนุกรรมการ    
     (๑๕) นางพัชรินทร๑  สวัสดินาวิน        ผู๎แทนองค๑กรผู๎บริโภค                           อนุกรรมการ    
     (๑๖) นายแพทย๑น าพล  แดนพิพัฒน๑    ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                     อนุกรรมการ    
     (๑๗) นายวรเทพ   สกุลพิชัยรัตน๑         ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                     อนุกรรมการ    
     (๑๘) นายพิชิต  ชื่นจิตร                    ผู๎ทรงคุณวุฒิ                                     อนุกรรมการ    
     (๑๙) หัวหน๎ากลุํมงานประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ อนุกรรมการและเลขานุการ            
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บทบาทหน้าที่ 
๑. ก าหนดกรอบและแนวทางการบริหารงานหลักประกันสุขภาพ      ในระดับจังหวัดให๎สอด 

คล๎องกับนโยบายและมติของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่ และ
ส านักงาน 

๒. ให๎ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของส านักงานสาขาจังหวัด 
๓. สนับสนุน  และก ากับการด าเนินงานของส านักงานสาขาจังหวัดให๎เป็นไปตามกรอบ 

แนวทางและแผนที่ก าหนด 
๔. แตํงตั้งคณะท างานทีเ่กี่ยวกับงานหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัดเทําท่ีจ าเป็น 
๕. อ านาจหน๎าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการและส านักงานมอบหมาย 

 

            ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ/นิเทศงาน 

                        ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
รายละเอียดดังนี้ 
ภารกิจที่ ๑ : การติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง 

หัวข้อหลักท่ี ๑ : พัฒนาสุขภาพตามกลุํมวัย 
  ตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๗ ตัวชี้วัด ผํานเกณฑ๑ ๑๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ ๘๒.๔๐ 

หัวข้อหลักท่ี ๒ : พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชน  
                     สามารถเข๎าถึงบริการได๎ 

  ตัวชี้วัดทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด ผํานเกณฑ๑ ๒๗ ตัวชี้วัด  คิดเป็นร๎อยละ ๘๑.๘๐ 
หัวข้อหลักท่ี ๓ : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ 

  ตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๒ ตัวชี้วัด  ผํานเกณฑ๑ ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ ๗๕.๐๐ 
ภารกิจที่ ๒ : กฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค 

หัวข้อหลักท่ี ๔ : กฎหมายและการค๎ุมครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ 
  ตัวชี้วัดทั้งหมด ๕ ตัวชี้วัด ผํานเกณฑ๑ ๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในภาพรวม 

  ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๑. การจัดสรรงบประมาณและก าหนดตัวชี้วัดในการตรวจราชการเพ่ือให๎จังหวัด 
ด าเนินการ  เป็นไปด๎วยความลําช๎า 

๒. สํวนกลาง (กระทรวง, ส านักตรวจราชการฯ)  มีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด  และ 
รายละเอียดประกอบการด าเนินงานของตัวชี้วัดในหลายประเด็น  เชํนเกณฑ๑การประเมิน   รายละเอียด
ค านิยาม  หรือระยะเวลาในการประเมินผลสํงผลให๎เกิดป๓ญหาเรื่องการชี้แจงและถํายทอดตัวชี้วัด  แกํ
ผู๎รับผิดชอบงาน  

๓. การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  มีการก าหนดรูปแบบการรายงานผลการ 
ด าเนินงานหลากหลายรูปแบบ  ไมํเป็นมาตรฐานเดียวกัน  จึงท าให๎เกิดความยุํงยาก และเป็นการเพ่ิม
ภาระงานให๎แกํผู๎รับผิดชอบที่ท าหน๎าที่เก็บข๎อมูลและรวบรวมน าเสนอ 

  ข้อเสนอแนะ   
๑. การก าหนดตัวชี้วัดของส านักตรวจราชการและประเมินผล  ควรให๎ความส าคัญใน 

การพิจารณาก าหนดตัวชี้วัด  โดยพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดให๎สอดคล๎องกับนโยบาย  และแผนการ
ปฏิบัติงานในประเด็นงานที่มีความส าคัญ  เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาสาธารณสุข  โดยให๎ค านึงถึงบริบทของพ้ืนที่ 
และสภาพป๓ญหาของพ้ืนที่ด๎วย 

๒. จัดให๎มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    มาใช๎ในกระบวนการตรวจราชการ  
การติดตาม ก ากับ ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  เพ่ือชํวยท าให๎ระบบการตรวจราชการมี
ประสิทธิภาพ  สามารถสํงข๎อมูลปูอนกลับให๎ผู๎บริหารระดับสูงได๎ทราบสถานการณ๑  ป๓ญหาอุปสรรค  เพื่อ
เป็นเครื่องมืออยํางหนึ่งในการรายงานผลการด าเนินงาน 

๓. ผู๎รับการตรวจราชการและนิเทศงาน  ควรมีการศึกษารายละเอียด     และท าความ 
เข๎าใจตัวชี้วัดในการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ให๎ชัดเจน ถูกต๎อง  เพ่ือถํายทอดตัวชี้วัดสูํการปฏิบัติ แกํ
หนํวยงานตําง ๆ ได๎อยํางถูกต๎อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๓๒ 
 

              
 
 

 การด าเนินงานอนามัยแมํและเด็กของจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗  มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานเน๎นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทุกขั้นตอน 
ตั้งแตํการฝากครรภ๑  คลอด  ดูแลหลังคลอด เยี่ยมติดตามแมํลูกที่บ๎าน สํงเสริมการเลี้ยงลูกด๎วยนมแมํ  
โภชนาการและพัฒนาการเด็ก ๐ – ๕ ปี และพัฒนาความรู๎ ศักยภาพของเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขอยําง
ตํอเนื่อง  เพ่ือสํงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ๑ให๎ดูแลสุขภาพตนเอง และทารกในครรภ๑อยํางถูกต๎อง 
เหมาะสม ให๎ความรู๎ค าแนะน ากั บญาติ และสามีของหญิงตั้งครรภ๑ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ๑และ
เด็ก ๐ – ๕ ปี โดยเน๎นให๎ใช๎ประโยชน๑ของสมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็ก อีกทั้งให๎มีการสํงเสริม สนับสนุน
สร๎างภาคีเครือขํายชุมชน และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีสํวนรํวมในการสํงเสริมงานอนามัยแมํและ
เด็กในพ้ืนที่ 

๑.๑ การเฝูาระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด 
        ๑.๑.๑ การคลอดและการตายของมารดา 
                  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นี้มีหญิงตั้งครรภ๑มาคลอดที่โรงพยาบาลภาครัฐทั้ง ๕ แหํง 
ทั้งหมด ๑๒,๒๖๗ คน สูงกวําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่มีหญิงตั้งครรภ๑มาคลอด  ๑๒,๐๕๗ คน โดยคลอดท่ี
โรงพยาบาลสมุทรปราการมากท่ีสุด คือร๎อยละ ๕๔  รองลงมาเป็นโรงพยาบาลบางพลี ร๎อยละ ๒๕  

               ในปีนี้มีมารดาตายด๎วยสาเหตุตกเลือดหลังคลอดจ านวน ๒ ราย คิดเป็น ๑๖.๒๖ 
ตํอแสนเกิดมีชีพ สูงกวําปี ๒๕๕๖ ที่ไมํมีมารดาตาย โรงพยาบาลสมุทรปราการรับสํงตํอ Case รายแรกสํง
ตํอจากโรงพยาบาลบางบํอ รายที่สองสํงตํอจากโรงพยาบาลบางพลี รายละเอียดดังตาราง 
ตาราง อัตราตายของมารดาและจ านวนทารกเกิดมีชีพ จ าแนกรายโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล จ านวนทารกเกิดมีชีพ 
 (คน) 

จ านวนมารดาตาย 
(คน) 

อัตราตายของมารดา 
ต่อแสนเกิดมีชีพ 

สมุทรปราการ ๖,๖๔๕ ๒ ๓๐.๑๐ 
บางพลี ๓,๐๖๔ ๐ ๐ 
บางบํอ ๑,๓๕๖ ๐ ๐ 
บางจาก ๘๔๐ ๐ ๐ 
พระสมุทรเจดีย๑ ฯ ๓๙๔ ๐ ๐ 

รวม ๑๒,๒๙๙ ๐ ๑๖.๒๖ 
ที่มา : รายงาน ก ๑ และ ก ๒ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 

  ๑. กลุ่มมารดาและทารก 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๓๓ 
 

       ๑.๑.๒ การฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ 
           ข๎อมูลทั้งจังหวัดปี ๒๕๕๗ มีหญิงตั้งครรภ๑ที่มาฝากครรภ๑ครั้งแรกอายุครรภ๑ไมํเกิน 

๑๒ สัปดาห๑ คิดเป็นร๎อยละ ๓๖.๗๗ ของหญิงตั้งครรภ๑รายใหมํ  เพ่ิมข้ึนจากปี ๒๕๕๖ ที่ร๎อยละ ๓๓.๓๓  
แตํต่ ากวําเปูาหมายที่กระทรวงตั้งไว๎ที่ร๎อยละ ๕๐  

 การแก๎ไขป๓ญหาข๎างต๎นต๎องให๎ความส าคั ญกับกิจกรรมการเข๎าถึงกลุํมหญิงตั้งครรภ๑เชิงรุก  เน๎น
ประชาสัมพันธ๑อยํางทั่วถึงให๎เห็นประโยชน๑ของการฝากครรภ๑เร็ว ติดตาม คปสอ .ทุกแหํงให๎ความส าคัญใน
เรื่องนี้อยํางจริงจัง และตํอเนื่อง  

ตาราง ร๎อยละของหญิงตั้งครรภ๑ที่ฝากครรภ๑ครั้งแรกภายใน ๑๒ สัปดาห๑ จ าแนกรายอ าเภอ  

 
อ าเภอ 

จ านวนหญิงตั้งครรภ์ 
รายใหม่ที่ฝากครรภ์  

(คน) 

จ านวนหญิงตั้งครรภ์ 
ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก 
ภายใน ๑๒ สัปดาห์  

(คน) 

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ 
ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก 
ภายใน ๑๒ สัปดาห์  

 
เมือง ๖,๓๕๘ ๒,๕๕๒ ๔๐.๑๔ 
บางพลี ๓,๖๔๗ ๑,๐๖๒ ๒๙.๑๒ 
บางบํอ ๑,๐๔๔ ๓๐๗ ๒๙.๔๑ 
พระประแดง ๑,๖๐๙ ๗๑๕ ๔๔.๕๒ 
พระสมุทรเจดีย๑  ๘๕๘ ๓๐๑ ๓๕.๐๘ 
บางเสาธง ๗๐๓ ๒๙๐ ๔๑.๒๕ 

รวม ๑๔,๒๑๖ ๕,๒๒๗ ๓๖.๗๗ 

      ที่มา : ข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง ๑ ต.ค.๕๖ – ๓๐ ก.ย.๕๗ 

               ๑.๑.๓ การคลอดของมารดาอายุต่ ากว่า  ๒๐ ปี 
                           ร๎อยละมารดาอายุต่ ากวํา ๒๐ ปี ที่มาคลอดในโรงพยาบาลภาครัฐทั้ง ๕ แหํงของ
จังหวัดสมุทรปราการปีงบประมาณ ๒๕๕๗  มีร๎อยละ ๑๕.๒๖ ของมารดาที่มาคลอดทั้งหมด  ลดลงจาก   
ปี ๒๕๕๖ ที่ร๎อยละ ๑๖.๒๐ แตํยังสูงกวําเปูาหมายของกระทรวง ที่ก าหนดไว๎ไมํเกินร๎ อยละ ๑๐ หรือ
ลดลงจากฐานเดิมร๎อยละ ๒  สํวนใหญํมารดาอายุต่ ากวํา ๒๐ ปี คลอดที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ฯ 
  
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๓๔ 
 

ตาราง ร๎อยละของมารดาที่มาคลอดอายุต่ ากวํา ๒๐ ปีจ าแนกรายโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล จ านวนมารดาที่มาคลอด 
อายุต่ ากว่า ๒๐ ปี (คน) 

ร้อยละ 

สมุทรปราการ ๑,๐๔๖ ๑๕.๘๑ 
บางพลี ๔๐๒ ๑๓.๑๔ 
บางบํอ ๑๙๐ ๑๔.๐๑ 
บางจาก ๑๔๑ ๑๖.๗๓ 
พระสมุทรเจดีย๑ ฯ ๙๓ ๒๓.๖๐ 

รวม ๑,๘๗๒ ๑๕.๒๖ 

                   ที่มา : รายงาน ก.๑ และ ก. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 

       ๑.๒ การเฝูาระวังสุขภาพของทารก  
                 ๑.๒.๑ อัตราทารกตายปริก าเนิด 
                      อัตราทารกตายปริก าเนิด  กระทรวงก าหนดเปูาหมายไว๎ที่ ไมํเกิน ๙ ตํอพันการเกิด
ทั้งหมด ข๎อมูลจากรายงานของโรงพยาบาลภาครัฐทั้ง ๕ แหํง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีอัตรา ๖.๔ ตํอพัน
การเกิดทั้งหมด เพ่ิมข้ึนจากปี  ๒๕๕๖ ที่อัตรา ๖.๑๖ ตํอพันการเกิดท้ังหมด  แตํยังไมํเกินเปูาหมายที่
กระทรวงได๎ก าหนดไว๎  เมื่อวิเคราะห๑สาเหตุการตาย  สํวนใหญํของการตาย คือ ทารกตายเปื่อยยุํย  ที่เกิด
จากหญิงตั้งครรภ๑มาโรงพยาบาลช๎าเกินไป จะมาเม่ือพบวําทารกในครรภ๑ไมํดิ้นแล๎ว ท าให๎ไมํสามารถชํวย
ทารกในครรภ๑ได๎ทันเวลา   

ตาราง อัตราทารกตายปริก าเนิด จ าแนกรายโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล จ านวนทารก 
แรกเกิดทั้งหมด (คน) 

จ านวนทารก 
ตายปริก าเนิด (คน) 

อัตราต่อพัน 
ทารกเกิดทั้งหมด 

สมุทรปราการ ๖,๖๗๒ ๕๒ ๗.๗๙ 
บางพลี ๓,๐๖๙ ๑๗ ๕.๕๔ 
บางบํอ ๑,๓๕๙ ๖ ๔.๔๒ 
บางจาก ๘๔๓ ๓ ๓.๕๖ 
พระสมุทรเจดีย๑ ฯ ๓๙๔ ๑ ๒.๕๔ 

รวม ๑๒,๓๓๗ ๗๙ ๖.๔๐ 
                ที่มา : รายงาน ก.๑ และ ก. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๓๕ 
 

๑.๒.๒ อัตราทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐   กรัม   
               ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักน๎อยกวํา  ๒,๕๐๐  กรัม ที่คลอดในโรงพยาบาล

ภาครัฐทุกแหํงของจังหวัด ปี ๒๕๕๗ มีร๎อยละ ๑๐.๐๒ เพ่ิมข้ึนเล็กน๎อยจากปี ๒๕๕๖ ที่มีร๎อยละ ๑๐.๐๑ 
ของทารกเกิดมีชีพ  แตํยังสูงกวําเปูาหมายของกระทรวงที่ก าหนดไว๎ คือไมํเกินร๎อยละ ๗.๐ ของทารกเกิด
มีชีพ  

ตาราง ร๎อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักน๎อยกวํา ๒,๕๐๐ กรัม จ าแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล จ านวนทารก 
เกิดมีชีพ  (คน) 

จ านวนทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนัก
น้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม  (คน) 

ร้อยละ 

สมุทรปราการ ๖,๖๔๕ ๗๔๓ ๑๑.๑๘ 
บางพลี ๓,๐๖๔ ๒๘๘ ๙.๔๐ 
บางบํอ ๑,๓๕๖ ๑๒๒ ๙.๐๐ 
บางจาก ๘๔๐ ๕๕ ๖.๕๕ 
พระสมุทรเจดีย๑ ฯ ๓๙๔ ๒๔ ๖.๐๙ 

รวม ๑๒,๒๙๙ ๑,๒๓๒ ๑๐.๐๒ 

               ที่มา : รายงาน ก ๑ และ ก ๒  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

 ๑.๒.๓ อัตราทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนในนาทีที่ ๑ (Apgar Score <๗)  
                            ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  เป็นข๎อบํงชี้คุณภาพการดูแลของทีม
บุคลากรทางการแพทย๑ที่ท าคลอด และรับเด็กแรกคลอด  ตั้งแตํขบวนการเฝูาระวังทารกในครรภ๑  การ
ชํวยเหลือทารกเม่ือแรกคลอด และการชํวยฟื้นคืนชีพของทารกแรกเกิดที่มีป๓ญหาเมื่อแรกคลอด 
(Neonatal Resuscitation)                         

        ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได๎จัดอบรมชํวยฟื้นคืนชีพทารกแรก
เกิดแกํเจ๎าหน๎าที่ที่เก่ียวข๎องกับทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลทุกแหํง ทุก ๒ ปี  ท าให๎อัตราทารกแรกเกิด
ที่มีภาวะขาดออกซิเจนในนาทีท่ี ๑ (Apgar Score <๗) ของจังหวัดสมุทรปราการไมํเกินเกณฑ๑ที่ก า หนด  
คือไมํเกิน ๒๕ ตํอเกิดมีชีพพันคน  ข๎อมูล ปี ๒๕๕๗  นี้มีอัตรา ๑๘.๔๖ ตํอเกิดมีชีพพันคน  ลดลงจาก     
ปี ๒๕๕๖ ที่อัตราไมํเกินเปูาหมายเชํนกัน คือ ที่ ๒๒.๔๒ ตํอเกิดมีชีพพันคน   
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  ตาราง อัตราทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะขาดออกซิเจน จ าแนกรายโรงพยาบาล 

 
โรงพยาบาล 

จ านวนทารก 
เกิดมีชีพ (คน) 

จ านวนทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะขาดออกซิเจน 
ในนาทีที่ ๑ (คน) 

อัตราต่อ 
พันเกิดมีชีพ 

สมุทรปราการ ๖,๖๔๕ ๑๒๗ ๑๙.๑๑ 
บางพลี ๓,๐๖๔ ๖๒ ๒๐.๒๓ 
บางบํอ ๑,๓๕๖ ๑๔ ๑๐.๓๒ 
บางจาก ๘๔๐ ๒๐ ๒๓.๘๑ 
พระสมุทรเจดีย๑ ฯ ๓๙๔ ๔ ๑๐.๑๕ 

รวม ๑๒,๒๙๙ ๒๒๗ ๑๘.๔๖ 

             ที่มา  : รายงาน ก ๑ และ ก ๒ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ         

                 ๑.๒.๔ ภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด 
                         ภาวะพรํองธัยรอยด๑ฮอร๑โมน  เป็นสาเหตุส าคัญสาเหตุหนึ่งของภาวะป๓ญญาอํอนใน
ทารก   ซึ่งเกิดจากความผิดปกติของตํอมธัยรอยด๑  และการขาดสารไอโอดีนของมารดาในระยะตั้งครรภ๑  
ภาวะผิดปกตินี้ หากเด็กได๎รับการรักษากํอนอายุ ๑ เดือน เด็กจะหายได๎ และมีสติป๓ญญาเป็นปกติ ดังนั้น 
การเฝูาระวังโดยเจาะเลือดทารกแรกเกิดอายุ    ๔๘  ชั่วโมงข้ึนไปทุกคน  และติดตามเด็กท่ีมีภาวะพรํอง
ธัยรอยด๑ฮอร๑โมนเพ่ือการรักษา จึงเป็นเรื่องส าคัญท่ีหนํวยงานสาธารณสุขทุกระดับต๎องด าเนินการ 

            ส าหรับปี ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการได๎ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดอายุ ๔๘ 
ชั่วโมงข้ึนไป ของโรงพยาบาลทุกแหํงทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวนทั้งหม ด ๑๖,๓๑๐ คน พบวํามีภาวะ
ขาดสารไอโอดีน (TSH >๑๑.๒ mU/L) พบจ านวน ๑,๑๖๑ คน คิดเป็นร๎อยละ ๗.๑๒ ลดลงจากปี ๒๕๕๖ 
ที่มีร๎อยละ ๗.๖๖ แตํยังสูงกวําเปูาหมายที่กระทรวงก าหนดให๎ไมํเกินร๎อยละ ๓   เมื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลตาม
ประเภทโรงพยาบาล  พบวําการขาดสารไอโอดีน  (TSH > ๑๑ .๒ mU/L) ในทารกแรกเกิด ใน
โรงพยาบาลภาครัฐ (ร๎อยละ ๔.๓๙) จะต่ ากวําโรงพยาบาลเอกชน (ร๎อยละ ๑๓.๗๓) อยํางมาก  

              ทารกแรกเกิดที่มีภาวะพรํองธัยรอยด๑ฮอร๑โมน (TSH > ๒๕ mU/L) ทั้งโรงพยาบาล
ภาครัฐ และเอกชนทุกแหํงของจังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมดจ านวน ๓๕ คนคิดเป็นร๎ อยละ ๐.๑๘     
ต่ ากวําปี ๒๕๕๖ ที่ร๎อยละ ๐.๒๒ ของเด็กที่ได๎รับการตรวจทั้งหมด  
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  ตาราง ร๎อยละของทารกอายุ ๔๘ ชั่วโมงข้ึนไป ที่มีภาวะพรํองธัยรอยด๑ฮอร๑โมนได๎รับการติดตาม  
           เพ่ือตรวจยืนยันผล จ าแนกรายโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทุกแหํงในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
โรงพยาบาล 

จ านวนเด็กที่
ได้รับการตรวจ 

(คน) 

ร้อยละทารก 
ที่มีขาดสาร

ไอโอดีน 

ร้อยละทารก 
ที่มีภาวะพร่อง 

ธัยรอยด์ฮอร์โมน 

ร้อยละของทารก  
ที่พร่องธัยรอยด์

ฮอร์โมน ได้ติดตาม 
เพื่อตรวจยืนยันผล 

สมุทรปราการ ๖,๒๕๐ ๕.๑๕ ๐.๑๔ ๑๐๐ 
บางพลี ๓,๐๐๐ ๓.๕๓ ๐.๒๘ ๑๐๐ 
บางบํอ ๑,๓๓๒ ๒.๖๓ ๐ ๐ 
บางจาก ๕๘๖ ๒.๗๓ ๐ ๐ 
พระสมุทรเจดีย๑ ฯ ๓๗๘ ๗.๔๑ ๐.๗๖ ๐ 
เอกชนทั้งหมด ๔,๗๖๔ ๑๓.๗๓ ๐.๖๔ ๑๐๐ 

รวม  ๑๖,๓๑๐ ๗.๑๒ ๐.๑๘ ๑๐๐ 

  ที่มา : รายงานผลคัดกรองฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 
 

                         
           ๒.๑ ภาวะโภชนาการ  

             ภาวะโภชนาการของเด็กเป็นข๎อบํงชี้ที่ดีของสุขภาพโดยรวมของเด็ก เด็กที่มีภาวะ  
ทุพโภชนาการ  โดยเฉพาะในขวบปีแรกของชีวิต ท าให๎เรียนรู๎ช๎า เฉื่อยชา สติป๓ญญาต่ า ภูมิต๎านทาน
บกพรํอง  ท าให๎เจ็บปุวยบํอย และพฤติกรรมในการเลี้ยงดูที่ไมํถูกต๎อง เชํน ให๎เด็กกินขนมกรุบกรอบและ
ดื่มน้ าอัดลม  สํงผลให๎เด็กมีป๓ญหาภาวะทุพโภชนาการทั้งขาดและเกิน  โดยเฉพาะความชุกของโรคอ๎วนใน
เด็กไทยเพ่ิมข้ึนรวดเร็ว เสี่ยงตํอการเจ็บปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอเรื้อรังตําง ๆ ได๎ในอนาคต   

  ๒. กลุ่มเด็กแรกเกิด – ๕ ปี 
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  จากการเฝูาระวังสภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ   ๐ -  ๕ ปี     จังหวัด
สมุทรปราการ  ปี ๒๕๕๓ –  ๒๕๕๗ เมื่อพิจารณาด๎านน้ าหนักเทียบสํวนสูงพบวํา เด็กรูปรํางสมสํวนมี
เพียง ร๎อยละ ๖๑.๗๒, ๖๑.๖๕, ๖๐.๐๐ , ๗๓.๑๕ และ ๗๔.๕๑ ตามล าดับ (เกณฑ๑ร๎อยละ ๘๕) ป๓ญหา
สํวนใหญํพบวําเด็กอ๎ วนมีน้ าหนักเกินเกณฑ๑  (ท๎วม+เริ่มอ๎วน+อ๎วน) สูงถึงร๎อยละ ๒๒.๓๕, ๒๐.๐๘, 
๑๙.๐๓,๑๕.๓๓ และ ๑๔.๗๖ ตามล าดับ รองลงมาเป็นเด็กผอมน้ าหนักต่ ากวําเกณฑ๑(คํอนข๎างผอม+ผอม) 
มีร๎อยละ ๑๕.๙๓, ๑๘.๒๗, ๒๐.๙๖,๑๑.๕๑ และ ๑๐.๗๒ ตามล าดับ และหากพิจารณาด๎านสํวนสูงเทียบ
อายุพบวําเด็กเตีย้สํวนสูงต่ ากวําเกณฑ๑ (คํอนข๎างเตี้ย+เตี้ย)มีร๎อยละ ๑๕.๖๓, ๑๗.๕๑, ๑๗.๑, ๙.๙๑ และ
๑๐.๓๑ ตามล าดับ  

สถานการณ๑ภาวะการเจริญเติบโตเด็ก   ๐ -  ๕ ปี   ตั้งแตํปี ๒๕๕๓ -  ๒๕๕๗  พบวํา
ภาวะการเจริญเติบโตเด็ก   ๐ - ๕ ปี     ในภาพรวมมีแนวโน๎มดีขึ้นแตํยังไมํผํานเกณฑ๑  ป๓ญหาเด็กท่ีมี
ภาวะทุพโภชนาการในปี ๒๕๕๗ อันดับ ๑ ได๎แกํ ป๓ญหาเด็กอ๎วน พบมากที่สุดคืออ าเภอบางพลี ร๎อยละ 
๑๗.๑๒ รองลงมาคืออ าเภอพระประแดง ร๎อยละ ๑๕.๔๔  ป๓ญหาที่พบอันดับ ๒   ได๎แกํ   ป๓ญหาเด็กผอม
พบมากที่สุดคือ อ าเภอบางเสาธง ร๎อยละ ๑๕.๕ รองลงมาคืออ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ ร๎อย ละ  ๑๑.๖๑  
และป๓ญหาที่พบอันดับ ๓ ได๎แกํ ป๓ญหาเด็กเตี้ย พบมากที่สุดคืออ าเภอบางเสาธงร๎อยละ  ๑๕ .๙  
รองลงมาคืออ าเภอเมือง ร๎อยละ ๙.๓๘   ดังนั้น  จึงต๎องเรํงรัดการแก๎ป๓ญหาเด็กทุพโภชนาการในพ้ืนที่  
อ าเภอบางพลี และอ าเภอบางเสาธง 

มาตรการส าคัญในการด าเนินงานโภชนาการในเด็ก ๐-๕ ปี  

   ๑. พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข อสม. อปท. ครูพ่ีเลี้ยง ให๎มี
ความรู๎ เข๎าใจ และมีทักษะด๎านอาหารและโภชนาการ 
   ๒. สร๎างความเข๎มแข็งของภาคีเครือขํายระดับจังหวัดและพ้ืนที่   และมีทีมวิชาการเยี่ยม
พัฒนาตํอเนื่อง 
   ๓. พัฒนาระบบการเฝูาระวังทางโภชนาการทั้งในสถานบริการสาธารณสุข ชุมชน และ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
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   ๔. ผลักอยูํในแผนพัฒนาท๎องถิ่น และกองทุนสุขภาพต าบล  โดยใช๎กระบวนการแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร๑ และการมีสํวนรํวมของภาคีทุกภาคสํวน 

 ๕. ให๎ความรู๎พํอ แมํ  และผู๎เลี้ยงดู โดยเน๎นการใช๎สมุดบันทึกสุขภาพแมํและเด็ก เลี้ยง
ลูกด๎วยการให๎อาหารตามวัยที่มีคุณคําทางโภชนาการ    และสามารถใช๎กราฟในการเฝูาระวังการ
เจริญเติบโตอยําสม่ าเสมอ   

 ๖. ประชาสัมพันธ๑และสื่อสารข๎อมูลทางเคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น   
 ๗. สร๎างแหลํงเรียนรู๎ด๎านอาหารและโภชนาการในชุมชน และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  

แนวทางการพัฒนาในปี ๒๕๕๗ 
 ๑. พัฒนาคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพ   (WCC) 
 ๒. มีระบบข๎อมูลเฝูาระวังภาวะโภชนาการ และคืนข๎อมูลให๎พํอแมํ/ชุมชน 
 ๓. ขับเคลื่อนงานด๎านอาหารและโภชนาการ โดยใช๎กลไกต าบลจัดการสุขภาพ 
 ๔. ผลักดันให๎ท๎องถิ่นเป็นเจ๎าภาพหลัก    สนับสนุนงบประมาณการแก๎ไขป๓ญหาภาวะ

ทุพโภชนาการโดยเฉพาะอ าเภอที่มีป๓ญหาทุพโภชนาการ 
 ๕. รํวมกันก าหนดมาตรการนโยบายสาธารณะด๎านอาหารและโภชนาการระดับพ้ืนที่ 
 ๖. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ และนวัตกรรมด๎านอาหารและโภชนาการ 

แผนภูมิแสดง ข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ ๐-๕ ปี น ้าหนักเทียบส่วนสูง  
                    จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗  

 
 
   ที่มา : ฐานข้อมูล ๒๑ Files ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
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แผนภูมิแสดง  ข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ ๐-๕ ปี น ้าหนักเทียบอายุ  
                    จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
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แผนภูมิแสดง ข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ ๐-๕ ปี ส่วนสูงเทียบอายุ  
                    จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๔๑ 
 

๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี        

ชํวงอายุ ๐-๕ ปี ถือเป็นชํวงทองของชีวิต เพราะสมองจะมีพัฒนาการสูงสุด หากเด็ก
ได๎รับการพัฒนาอยํางถูกต๎อง จะสํงผลให๎เติบโตเป็นผู๎ใหญํที่มีคุณภาพ แตํที่ผํานมาชํวงวัยดังกลําวมักจะ
ถูกละเลย จึงท าให๎มีเด็กประมาณร๎อยละ ๓๐ ที่มีป๓ญหาพัฒนาการลําช๎า ซึ่งเมื่อดูในรายละเอียดจะพบวํา 
ร๎อยละ ๑๐ มีความผิดปกติจริงจากทางรํางกายหรือเป็นโรค แตํอีกร๎อยละ ๒๐ ยังสามารถแก๎ไขได๎ หาก
พบป๓ญหาเร็วและได๎รับการชํวยเหลืออยํางถูกต๎องก็จะสามารถกลับมาเหมือนเด็กปกติได๎ทุกอยําง  

จากการส ารวจข๎อมูล เด็ก ๐ - ๕ ปี จังหวัดสมุทรปราการ    มีพัฒนาการสมวัย ปี 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๗  โดยใช๎แบบคัดกรองอนามัย ๕๕ พบวํา เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร๎อยละ  ๙๙.๙๐ ร๎อยละ  
๙๓.๙๘ (จากรง .๕ จังหวัด ) และร๎อยละ ๙๙.๖๔ (ฐานข๎อมูล ๔๓ แฟูม) ซึ่งเกณฑ๑เปูาหมาย ร๎อยละ ๘๕  
แตํจากเก็บข๎อมูลพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี โดยใช๎เครื่องมือ DENVER II  เมื่อปี ๒๕๕๗  โดยศูนย๑อนามัยที่ ๓ 
พบวําเด็กมีพัฒนาการสมวัย ร๎อยละ ๗๙.๖  สงสัยพัฒนาการลําช๎า ร๎อยละ ๒๐.๔ ป๓ญหาที่พบคือ ด๎าน
ภาษาและกล๎ามเนื้อมัดเล็ก  

จากการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ พบเด็ก ๐ - ๕ ปี   ยังมีพัฒนาการสงสัยลําช๎า ป๓ญหาที่
พบคือ  การประเมินด๎วยแบบประเมินอนามัย ๕๕ ยังขาดคุณภาพ ดั งนั้นต๎องให๎ความส าคัญในการ
ประเมินพัฒนาการในคลินิก WCC ให๎มีคุณภาพ  โดยเฉพาะในกลุํมเด็กอายุ ๑๘ และอายุ ๓๐ เดือน และ
เน๎นกิจกรรม “กิน กอด เลํน เลํา ในโรงเรียนพํอแมํใน WCC ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็กและ
โรงเรียนอนุบาล  และพัฒนาระบบการติดตามและสํงตํอเด็ กท่ีสงสัยพัฒนาการลําช๎า  เมื่อกระตุ๎นแล๎ว
สามารถกลับไปมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  

แนวทางพัฒนาในปี ๒๕๕๗ 

๑. เน๎นคุณภาพการคัดกรองโดยใช๎แบบประเมินอนามัยอนามัย ๕๕   และระบบการดูแล 
ชํวยเหลือสํงตํอคลินิก WCC และเครือขํายในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนระดับอนุบาลทุกสังกัด  

๒. พัฒนาระบบข๎อมูลการประเมินและติดตามเด็กที่สงสัยพัฒนาการลําช๎า  และมีป๓ญหา 
พัฒนาการ 

๓. พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให๎มีคลินิกกระตุ๎นพัฒนาการทุกแหํง     และสุํมประเมิน       

ภาพการตรวจประเมินพัฒนาการเด็กโดยนักสํงเสริมพัฒนาการเด็ก 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๔๒ 
 

ตารางแสดง  ร๎อยละของเด็ก ๐-๕ ปี ที่ได๎รับการตรวจพัฒนาการและมีพัฒนาการสมวัย  
      จังหวัดสมุทรปราการ  ปี ๒๕๕๗ 

ที่มา : ฐานข้อมูล ๔๓ Files ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

๒.๓  การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ                    

จากแผนยุทธศาสตร๑ชาติด๎านเด็กปฐมวัย  ตามนโยบายรัฐบาล  พ.ศ. ๒๕๕๕  -  ๒๕๕๙ 
คณะรัฐมนตรีได๎ให๎ความเห็นชอบโดยมีนโยบายเรํงรัดศูนย๑เลี้ยงเด็กกํอนวัยเรียนที่มีคุณภาพ เพ่ือให๎เด็ก
ปฐมวัยทุกคนต๎องมีพัฒนาการรอบด๎านตามวัยอยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยจึง
ถือเป็นหัวใจส าคัญ  ในการพัฒนา “คน” ให๎เติบโตเป็นผู๎ ใหญํที่ดี มีคุณภาพในอนาคต   ดังนั้น ในปี 
๒๕๕๗  กระทรวงสาธารณสุข     ได๎ปรับเกณฑ๑การประเมินมาตรฐานเพื่อพัฒนายกระดับ   ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กให๎ได๎มาตรฐานและมีคุณภาพยิ่งข้ึน  และให๎ทุกจังหวัดเริ่มใช๎เกณฑ๑มาตรฐานฯ  ใหมํในเดือน
มีนาคม ๒๕๕๗  โดยมีการบูรณาการหนํวยงานวิ ชาการท่ีเกี่ยวข๎อง เน๎นการสร๎างความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานตําง ๆ   ที่เก่ียวข๎องทุกภาคสํวนในการพัฒนาศูนย๑เด็กเล็ก เพื่อให๎มีการพัฒนาทั้งเด็ก  บุคลากร
และสิ่งแวดล๎อมในศูนย๑เด็กเล็ก ให๎ได๎มาตรฐานและมีคุณภาพ  โดยมีกระบวนการจัดบริการที่ได๎มาตรฐาน  
๖ ด๎าน คือ 

๑. ด๎านการเจริญเติบโต อนามัยในชํองปาก และการจัดอาหารถูกหลักสุขาภิบาล 
๒. ด๎านพัฒนาการและการเรียนรู๎ตามชํวงวัย 
๓. ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อมภายในและภายนอก 
๔. ด๎านการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ 
๕. ด๎านบุคลากรมีสุขภาพรํางกายและจิตใจที่ดีมีความรู๎ในการเลี้ยงดูเด็ก 
๖. ด๎านการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ชุมชน ท๎องถิ่นและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

พร๎อมทั้งบรรลุผลลัพธ๑ ๔ ข๎อ คือ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ เมือง บางบ่อ บางพลี พระ
ประแดง 

พระ
สมุทร
เจดีย์ 

บาง 
เสาธง 

รวม 

๑.ร้อยละ ๐-๕ ปี
ได้รับการตรวจ
พัฒนาการ ตามวัย 

ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.ร้อยละ ๐-๕ ปี   
มีพัฒนาการสมวัย 

> ร๎อยละ ๘๕ ๑๐๐ ๙๙.๕๘ ๙๙.๐๑ ๙๙.๗๔ ๙๙.๗๐ ๑๐๐ ๙๙.๖๔ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๔๓ 
 

๑. เด็กมีพัฒนาการสมวัยไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๕ (อนามัย ๕๕) 
๒. เด็กมีสํวนสูงระดับดีและรูปรํางสมสํวนไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๗๐ 
๓. เด็กมีฟ๓นน้ านมผุไมํเกินร๎อยละ ๕๗ 
๔. มีการสํงตํอเด็กท่ีพัฒนาการไมํสมวัย    เข๎ารับการประเมินและแก๎ไขพัฒนาการ          

ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกคน         

ตารางแสดง  จ านวนและร๎อยละของศูนย๑เด็กเล็กคุณภาพ สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     
       จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ าแนกรายอ าเภอ 
    

อ าเภอ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เปูาหมาย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 

เมือง ๑๔ ๖ ๔๒.๘ 

บางบํอ ๒๑  ๕ ๑๙.๐๔ 

บางพลี ๑๙ ๗ ๒๑.๐๔ 

พระประแดง ๒๑ ๕ ๑๙.๐๔ 

พระสมุทรเจดีย๑ ๑๐  ๓ ๓๐ 

บางเสาธง ๑๑  ๔ ๒๗.๒๗ 

รวม ๙๖ ๓๐ ๓๑.๒๕ 

ที่มา : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 

จากข๎อมูลการประเมินมาตรฐานศูนย๑เด็กคุณภาพ  จังหวัดสมุทรปราการ   ปี  ๒๕๕๗ 
มีศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กผํานสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นผํานเกณฑ๑มาตรฐาน ร๎อยละ ๓๑.๒๕ และจาก
ข๎อมูลสถานการณ๑ด๎านสุขภาพเด็กอายุ  ๐-๕  ปี จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗ พบวํามีพัฒนาการสมวัย 
ร๎อยละ ๗๙.๖ สงสัยพัฒนาการลําช๎า ร๎อยละ ๒๐.๔  เด็กมีภาวะอ๎วน ร๎อยละ ๙.๕๕ ภาวะเตี้ย ร๎อยละ ๗.๖๗ 
และภาวะผอม ร๎อยละ ๖.๖๔ และยังมีอัตราโรคฟ๓นผุในเด็กอายุ ๓ ปี ร๎อยละ ๕๑.๙๔    

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
๑. สนับสนุนภาคีเข๎มแข็ง(พัฒนาทักษะ/สื่อ/เครื่องมือ)  
๒. ขับเคลื่อนสูํแผนชุมชน(งบท๎องถิ่น และงบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล)  
๓. พัฒนามาตรฐานคุณภาพการให๎บริการเชิงรุกในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎มีคุณภาพ 
๔. พัฒนาระบบข๎อมูลติดตามเด็กกลุํมเสี่ยง(อ๎วน/ผอม/เตี้ย) และพัฒนาการลําช๎า 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๔๔ 
 

๕. สื่อมวลชนมีสํวนรํวม  
๖. สร๎างแหลํงเรียนต๎นแบบ(ชุมชน/ศพด.)  
๗. เวทีแลกเปลี่ยน/สร๎างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติ 

แผนการด าเนินงาน  
๑. MOU ศูนย๑เด็กเล็กคุณภาพ โดยมีหนํวยงาน ๕ หนํวยงานหลักคือ  

-  ส านักงานสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ  
- องค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ  
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ และเขต ๒  
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
- องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ๑๘ แหํง 

        

เริ่มด าเนิ นการตั้งแตํเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ โดยมีระยะเวลาด าเนินการถึงสิ้น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กลุํมเปูาหมายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๔๙ แหํง และจะขยายผลให๎ครอบคลุม
ในปี  ๒๕๖๐  โดยใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํในแตํละองค๑กร       มารวมพลังในการขับเคลื่อน    เพ่ือให๎เกิด
การบูรณาการความรํวม มือทั้งในระดับจังหวัดและระดับพื้นท่ีโดยเฉพาะครอบครัว ชุมชน ระบบ
การศึกษาและระบบสุขภาพ  เพื่อให๎เด็กสมุทรปราการมีโภชนาการสมวัย  มีพัฒนาการและการเรียนรู๎
ตามชํวงวัย ครูพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ ภายใต๎สิ่งแวดล๎อมท่ีปลอดภัย ได๎มาตรฐาน โดยมีสาระส าคัญในการ
ประสานความรํวมมือ สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนพํอแมํ 
 ๒. ประชุมชี้แจงเกณฑ๑ศูนย๑เด็กเล็กคุณภาพ  กลุํมเปูาหมายศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ๔๙ แหํงและ
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขระดับอ าเภอ และการประกวดคัดเลือกศูนย๑เด็กเล็กคุณภาพ  

๓. ตั้งคณะกรรมการฯระดับจังหวัด รํวมก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในกลุํม
เด็กปฐมวัยระดับจังหวัดและระดับท๎องถิ่น โดยเน๎นยุทธศาสตร๑ด๎านอาหารและโภชนาการ “มาตรฐาน
อาหารและเครื่องดื่มให๎มีคุณภาพ และการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยให๎มีพัฒนาการและการเรียนรู๎ตามชํวง
วัยอยํางมีคุณภาพ ภายใต๎สิ่งแวดล๎ อมที่ปลอดภัย ปลอดโรคท่ีได๎มาตรฐาน การติดตามประเมินผลอยําง
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เป็นระบบ โดยมีคณะกรรมการแบบสหวิชาชีพจากทุกภาคสํวน และมีผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎เชี่ยวชาญเป็นที่
ปรึกษา  

๔. สนับสนุนวิชาการ งบประมาณ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข๎องทุกระดับ 
๕. พัฒนาศูนย๑เด็กเล็กต๎นแบบระดับจังหวัด  

 ๖. สรุปและประเมินผล  

โครงการ/แผนงานที่รองรับปี  ๒๕๕๗  จ านวน  ๔  โครงการ  ดังนี้ 

๑. โครงการประกวดศูนย๑เด็กเล็กคุณภาพ จังหวัดสมุทรปราการ  ปี ๒๕๕๗  
เพ่ือเด็กสมุทรปราการ ไอคิว อีคิวดี ปลอดภัย ปลอดโรค  งบ PPA ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๘๗๘,๖๐๐.- บาท  

๒. แผนงานรณรงค๑สํงเสริมทันตสุขภาพกลุํมเด็กปฐมวัย งบ PPA  จ านวน ๓๔๐,๐๐๐.- บาท 
๒.๒ รณรงค๑สํงเสริมทันตสุขภาพกลุํมแมํและเด็ก 
๒.๒ เผยแพรํความรู๎ผํานสื่อประชาสัมพันธ๑ท๎องถิ่น 

๓. โครงการปูองกันควบคุมโรคมือเท๎าปากและโรคติดตํอในศูนย๑เด็กเล็กและโรงเรียน งบประมาณ  
(สป.) จ านวน  ๒๐,๘๐๐.- บาท 
 ๔.   โครงการอาหารปลอดภัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก งบ (สป) ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  
 ๕.   โครงการพัฒนาจังหวัดต๎นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด๎านอาหารและโภชนาการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ต้นแบบดีเด่น จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗  

จังหวัดสมุทรปราการได๎ด าเนินการประกวดและคัดเลือกศูนย๑เด็กเล็กคุณภาพ   ระดับ 
จังหวัด จ านวน ๙ แหํง ในระหวํางวันที่  ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยแยกประเภทศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาล จ านวน  ๓ แหํง และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบล จ านวน ๖ แหํง 
ดังนี้ 

๑ ประเภทสังกัดเทศบาล  
๑.๑ ระดับดีมาก จ านวน ๒ แหํง ได๎แกํ 

 - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบางพลี สังกัดเทศบาลต าบลบางพลี  
 - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปูุเจ๎าสมิงพราย ๗ (ฉัตรทิพย๑เทพวิทยา)                 
  สังกัดเทศบาลเมืองปูุเจ๎าสมิงพราย 

 ๑.๒ ระดับดี จ านวน ๑ แหํง ได๎แกํ 
 - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบางเมือง สังกัดเทศบาลต าบลบางเมือง  
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๒. ประเภทสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
๒.๑ ระดับดีเยี่ยม จ านวน ๒ แหํง ได๎แกํ 

 - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดคอลาด  สังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบางบํอ 
 - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดบัวโรย   สังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบางเสาธง  

          ๒.๒ ระดับดีมาก จ านวน ๓ แหํง ได๎แกํ 
 - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเตรียมปริญญานุสรณ๑  สังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบางพลีใหญํ 
 - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านคลองสวน  สังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลบ๎านคลองสวน 
 - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจระเข๎ใหญํ    สังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบล 
  ศีรษะจรเข๎ใหญํ 

๒.๓ ระดับดี จ านวน ๑ แหํง ได๎แกํ 
  - ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กวัดนิยมยาตรา สังกัดองค๑การบริหารสํวนต าบลนิยมยาตรา         

 
 

  การดูแลสุขภาพกลุํมเด็กวัยเรียนและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค๑เพ่ือ
ดูแลสํงเสริมให๎นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต๎อง สํงผลให๎การพัฒนาการเรียนรู๎
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ มุํงเน๎นพัฒนาคุณภาพการให๎บริการงานอนามัยโรงเรียนให๎ได๎มาตรฐาน  และ
เน๎นการมีสํวนรํวมของโรงเรียนและชุมชน โดยใช๎กลยุทธ๑โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ 

๓.๑  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     

จังหวัดสมุทรปราการ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รํวมกับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ และเขต ๒   และส านักงานเขตพ้ื นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ ได๎ด าเนินโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ตั้งแตํปีงบประมาณ ๒๕๔๖ 
จนถึงป๓จจุบัน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของโรงเรียน ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน เพื่อให๎นักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรงมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต๎อง สํงผลให๎การพัฒนาการเรียน รู๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
โดยใช๎กลยุทธ๑โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ซึ่งได๎มีการพัฒนายกระดับโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทองสูํ
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร เน๎นผลลัพธ๑ด๎านสุขภาพมากข้ึน  ป๓จจุบันจังหวัดสมุทรปราการมี
โรงเรียนเข๎ารํวมโครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ  จ านวน ๒๓๙ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๙๗.๕๕ (เกณฑ๑
เปูาหมายร๎อยละ ๙๕)   โดยมีโรงเรียนผํานมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับเพชร จ านวน ๒ แหํง 
คิดเป็นร๎อยละ ๐.๘๑ ได๎แกํ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย อ าเภอบางพลี  และโรงเรียนคลองส าโรง 

     ๓. กลุ่มอายุ ๖ – ๑๔ ปี 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๔๗ 
 

อ าเภอเมือง ระดับทองจ านวน ๒๒๕ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๘๔ ระดับเงินจ านวน   ๑๑  แหํง คิดเป็น
ร๎อยละ ๔.๔๙ และระดับทองแดง จ านวน ๑ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๐.๔  ส าหรับโรงเรียนที่ยังไมํเข๎ารํวม
โครงการ จ านวน ๖ แหํง ซึ่งจะด าเนินการประสานความรํวมมือตํอไป 
ตารางแสดง  ร๎อยละของโรงเรียนที่ผํานมาตรฐานโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ  
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ าแนกรายอ าเภอ 

ล า
ดับ 

อ าเภอ เปูาหมาย 
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ ผ่านเกณฑ์รร.ส่งเสริมสุขภาพ รวม 
ร้อยละ 

    (แห่ง) รร.ส่งเสริมฯ   เพชร ทอง เงิน ทองแดง (แห่ง) 

๑ เมืองฯ ๗๘ ๗๕ ๙๖.๑๕ ๑  ๗๒ ๒ ๐ ๗๕ ๙๖.๑๕ 

๒ พระประแดง ๕๐ ๔๙ ๙๘   ๔๙ ๐ ๐ ๔๙ ๙๘ 

๓ พระสมุทรเจดีย๑ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐   ๒๒ ๐ ๐ ๒๒ ๑๐๐ 

  รวม ๑๕๐ ๑๔๖ ๙๗.๓๓   ๑๔๓ ๒ ๐ ๑๔๖ ๙๗.๓๓ 

๔ บางพลี ๓๘ ๓๖ ๙๔.๗๓ ๑ ๓๐ ๕ ๐ ๓๖ ๙๔.๓๓ 

๕ บางบอํ ๔๑ ๔๑ ๑๐๐   ๓๖ ๔ ๑ ๔๑ ๑๐๐ 

๖ บางเสาธง ๑๖ ๑๖ ๑๐๐   ๑๖ ๐ ๐ ๑๖ ๑๐๐ 

  รวม ๙๕ ๙๓ ๙๗.๘๙   ๘๒ ๙ ๑ ๙๓ ๙๗.๘๙ 

  รวมทั้งจังหวัด ๒๔๕ ๒๓๙ ๙๗.๕๕ ๒ ๒๒๕ ๑๑ ๑ ๒๓๙ ๙๗.๕๕ 

          ๐.๘๑% ๙๑.๘๔% ๔.๔๙% ๐.๔๐% ๙๗.๕๕%   

ที่มา:รายงานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗            

๓.๒ ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  
           จากการเฝูาระวังภาวการณ๑เจริญเติบโตเด็กอายุ      ๖ - ๑๒ ปี    จังหวัดสมุทรปราการ 
ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ เปรียบเทียบตามเกณฑ๑เพียง ๒ ด๎าน คือด๎านน้ าหนักเทียบสํวนสูง และด๎านสํวนสูง
เทียบอายุ โดยแยกเป็นกลุํมอายุ ดังนี้ 
                 กลุํมเด็กวัยเรียนอายุ ๖-๑๒ ปี จากข๎อมูลด๎านน้ าหนักเทียบสํวนสูง พบวํามีรูปรําง สม
สํวนเพียงร๎อยละ ๖๗.๙๖, ๖๗.๗๒, ๖๖.๐๑ ร๎อยละ ๗๕.๑๑ และร๎อยละ ๗๗.๒๗ ตามล าดับ (เกณฑ๑ร๎อย
ละ ๘๕) สํวนใหญํมีป๓ญหาภาวะท๎วม เริ่มอ๎วนและอ๎วน ร๎อยละ ๑๙.๐๓, ๑๙.๑๙, ๑๙.๐๕ ร๎อยละ ๑๕.๕๓ 
และร๎อยละ ๑๖.๖๙ และหากพิจารณาด๎านสํวนสูงเทียบอายุยังพบวําเด็กมีภาวะเตี้ยสูงถึงร๎อยละ ๑๕.๑๑, 
๑๗.๕๗, ๑๓.๔๕ ร๎อยละ ๘.๘๒ และร๎อยละ ๑๐.๖๘   ส าหรับกลุํมเด็กวัยเรียนอายุ ๑๓-๑๕ ปี พบวํามี
ป๓ญหาเด็กมีภาวะภาวะท๎วม เริ่มอ๎วนและอ๎วน สูงถึงร๎อยละ ๒๐.๐๖, ๒๐.๑๖, ๑๙.๘๑ ร๎อยละ ๑๙.๙๖ 
และร๎อยละ ๑๘.๒๑ ตามล าดับ     
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 แผนภูมิแสดง  ข๎อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี น้ าหนักเทียบสํวนสูง  
                   จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ –๒๕๕๗ 
  

     ที่มา : ฐานข้อมูล ๒๑ Files ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

แผนภูมิแสดง  ข๎อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ ๖-๑๒ ปี สํวนสูงเทียบอายุ  
                  จังหวัดสมุทรปราการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ –๒๕๕๗ 

   ที่มา : ฐานข้อมูล ๒๑ Files ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
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แผนภูมิแสดง ข๎อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ ๑๓-๑๕ ปี น้ าหนักเทียบสํวนสูง  
       จังหวัดสมุทรปราการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

  ที่มา : ฐานข้อมูล ๒๑ Files ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

แผนภูมิแสดง  ข๎อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กอายุ ๑๓-๑๕ ปี สํวนสูงเทียบอายุ  
                   จังหวัดสมุทรปราการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ –๒๕๕๗ 
 

  
ที่มา : ฐานข้อมูล ๒๑ Files ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
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สถานการณ์เด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในกลุ่มเด็กอายุ ๕-๑๔ ปี จังหวัดสมุทรปราการ  

โรคอ๎วนนับเป็นอีกป๓ญหาที่พบมากขึ้นในเด็กไทยในรอบสองทศวรรษ   ที่ผํานมาน้ าหนัก 
ตัวที่เพ่ิมมากข้ึน   ท าให๎เด็กปุวยด๎วยโรคเรื้อรังไมํติดตํอ  นั่นคือโรคเบาหวานชนิดที่  ๒ ป๓ญหากระดูกและ
ข๎อผิดรูป ทางเดินหายใจอุดก้ันจนหยุดหายใจ  (obstructive sleep apnea) ความผิดปกติของระดับ
ไขมันในเลือดและความดันเลือดสูงเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่องถึงวัยผู๎ใหญํ  ท าให๎โรคเรื้อรังไมํติดตํอเป็นสาเหตุ
การตายอันดับต๎ น  ของประชากรไทยทั้งชายและหญิง   ในระยะ   ๘ ปีที่ผํานมาจนถึงป๓จจุบัน          
(พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๕๔)  พบความชุกของป๓ญหาภาวะ โภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน  
จากการส ารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖  เด็กวัยเรียนเป็นโรค อ๎วน
ร๎อยละ ๑๓.๖  การเฝูาระวังและติดตามภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ พบวําเป็นโรค
อ๎วนร๎อยละ  ๑๓ .๗ และร๎อยละ ๑๗ .๐ ตามล าดับ  และจากข๎อมูลการบริโภคอาหารของประชากร       
พ.ศ.๒๕๕๒ ของส านักงานสถิติแหํงชาติ พบวําเด็กอายุ ๖ - ๑๔ ปี   มีสัดสํวนการบริโภคขนมกรุบกรอบ
ทุกวันร๎อยละ ๓๖.๘ บริโภคเครื่องดื่มประเภทน้ าอัดลมและเครื่องดื่ม รสหวานทุกวันร๎อยละ ๒๕.๓ และ
พบวําโรงเรียนที่จัดผลไม๎ให๎กับเด็ก จะมีเด็กอ๎วนน๎อยกวําโรงเรียนที่ไมํจัด  ร๎อยละ ๓๐ โรงเรียนที่ขาย
น้ าอัดลมและน้ าหวานจะมีเด็กอ๎วนเป็น ๒ เทําของโรงเรียนที่ไมํมี  และโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการออก
ก าลังกายอยํางน๎อย ๓ ครั้งตํอสัปดาห๑จะมีเด็กอ๎วนน๎อยกวําโรงเรียนที่ไมํจัดร๎อยละ ๒๐ 

การส ารวจข๎อมูลพฤติกรรมด๎านอาหารและโภชนาการเด็ก ๐ - ๑๔  ปี   จังหวัด 
สมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕  ตามโครงการพัฒนาระบบและกลไ กเพ่ือเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย    
ปี ๒๕๕๔- ๒๕๕๕ จังหวัดสมุทรปราการ  พบวําพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลังกายของ
นักเรียน อายุ ๖-๑๔ ปี บริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและน้ าอัดลมร๎อยละ ๕๕.๐๑ และร๎อยละ ๔๙.๕๒  
บริโภคขนมหวานและขนมกรุบกรอบ ร๎อยละ ๕๓.๔ และร๎อยละ ๓๘.๒๓  มีพฤติกรรมการออกก าลังกาย
อยํางน๎อยสัปดาห๑ละ ๓ วัน วันละ ๓๐ นาท ีร๎อยละ ๗๑.๑๗ และร๎อยละ ๗๑.๘๔   

และจากข๎อมูลการเฝูาระวังภาวการณ๑เจริญเติบโตของเด็กจังหวัดสมุทรปราการ  ปี ๒๕๕๗             
เด็กนักเรียนอายุ ๖ - ๑๒ ปี  ภาวะเริ่มอ๎วนและอ๎วนมีแนวโน๎มสูงขึ้น จากร๎อยละ ๘.๓๕  เป็นร๎อยละ  ๑๓.๑๑  
ดังรายละเอียดตามตาราง  

 

 

 

 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๕๑ 
 

ตารางแสดง  ร้อยละของเด็กอายุ ๕-๑๔ ปี ท่ีมีภาวะอ้วน (เริ่มอ้วน-อ้วน)  
เกณฑ์เปูาหมาย : ภายในปี ๒๕๖๐ ไม่เกินร้อยละ ๑๕    
(ภาวะอ๎วนลดลง ร๎อยละ ๐.๕ ตํอปี เมื่อเทียบ กับสถานการณ๑เดิมของโรงเรียน) 
 

อ าเภอ ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๖ (ต.ค.-ธ.ค.๕๖) ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ (พ.ค.-ก.ค.๕๗) 
  เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง ๒๔,๔๖๒ ๒,๒๔๘ ๙.๑๙ ๑๓,๖๕๒ ๑,๙๙๓ ๑๔.๖ 
บางบํอ ๔,๒๒๖ ๓๐๓ ๗.๑๗ ๔,๖๐๘ ๓๐๒ ๖.๕๕ 
บางพลี ๔,๑๒๗ ๒๙๑ ๗.๐๕ ๑,๕๙๒ ๒๗๕ ๑๗.๒๗ 
พระประแดง ๑๐,๔๑๓ ๗๙๐ ๗.๕๙ ๕,๙๗๖ ๘๔๖ ๑๔.๑๖ 
พระสมุทรเจดีย๑ ๓,๓๒๒ ๒๖๗ ๘.๐๔ ๑,๓๕๓ ๑๕๕ ๑๑.๔๖ 
บางเสาธง ๒,๕๓๕ ๒๐๒ ๗.๙๗ ๒,๘๕๐ ๓๖๖ ๑๒.๘๔ 

รวม ๔๙,๐๘๕ ๔,๑๐๑ ๘.๓๕ ๓๐,๐๓๑ ๒,๐๙๖ ๑๓.๑๑ 

  ที่มา : ข้อมูล ๒๑/๔๓ แฟ้ม สสจ.สมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗  

กลยุทธ์การด าเนินงานที่ส าคัญ 
๑. บูรณาการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องระดับจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายด๎านอาหารและ

โภชนาการในโรงเรียนน ารํอง  
๒. สนับสนุนให๎โรงเรียนที่มีภาวะอ๎วนมากกวําร๎อยละ ๑๐ จัดกิจกรรมสํงเสริมการออกก าลัง

กายโดยใช๎งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล 
๓. จัดคํายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กอ๎วน 
๔. พัฒนาโรงเรียนต๎นแบบในการแก๎ป๓ญหาเด็กอ๎วนแบบมีสํวนรํวมของภาคีเครือขําย  ระดับ

พ้ืนที่ โดยมีทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด/อ าเภอ 
๕. มีระบบการติดตามดูแลเด็กกลุํมเสี่ยงที่มีภาวะอ๎วนและมีโรคประจ าตัวเชื่อมตํอคลินิก  

DPAC ของรพ.สต.และรพ.ทุกแหํง 
๖. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก๎ป๓ญหาเด็กอ๎วน 
๗. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โรงเรียนที่มีรูปแบบในการบริหารจัดการเพื่อแก๎ป๓ญหาเด็กอ๎วน  
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๕๒ 
 

โครงการ/แผนงานที่รองรับปี  ๒๕๕๗  จ านวน  ๓  โครงการ   ดังนี ้
๑. โครงการโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ   จังหวัดสมุทรปราการ   งบ PPA   ปี  ๒๕๕๗  

จ านวนเงิน  ๑,๙๒๐.-  บาท  
๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด๎านอาหาร  และโภชนาการในโรงเรียนเพื่อแก๎ป๓ญหา

เด็กน้ าหนักเกินเกณฑ๑  จังหวัดสมุทรปราการ งบ PPA  ปี ๒๕๕๗  จ านวนเงิน ๑๗๒,๘๐๐.- บาท 
๓. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือแก๎ป๓ญหาภาวะอ๎วนในเด็กวัยเรียน   

ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐  ( เป็นโครงการวิจัยของศูนย๑อนามัยที่ ๓ โดยได๎คัดเลือกจังหวัดสมุทรปราการเป็น
พ้ืนที่น ารํอง )  

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

                   -  พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขํายด๎านอาหารและโภชนาการ   เพ่ือเป็นวิทยากรจัดคํายเด็ก
อ๎วน และเป็นพ่ีเลี้ยงเยี่ยมพัฒนาโรงเรียนต๎นแบบ  โดยจัดอบรมหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ  
ศึกษานิเทศก๑ นักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการ นักวิชาการคอมพิวเตอร๑                     

- สนับสนุนสื่อสาธิตโมเดลอาหาร (ธงโภชนาการ ,อาหารตามวัย ,ลดหวานมันเค็ม )ให๎
โรงพยาบาล จ านวน ๔ แหํง เพื่อใช๎ในการอบรมคํายเด็กอ๎วน 
                   - พัฒนาระบบการสํงตํอเด็กกลุํมเสี่ยงที่มีภาวะอ๎วนและเสี่ยงตํอโรคเรื้อรังโดยบูรณาการ
เชื่อมตํอคลินิก DPAC   มี รพ.สต.น ารํอง  ๓ แหํง  ได๎แกํ  รพ.สต.วัดบางปิ้ง รพ .สต.วัดคลองสวน  และ
รพ.สต.บางหญ๎าแพรก 
                   - พัฒนาระบบการคัดกรองการสํงเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยจัดอบรมเจ๎าหน๎าที่ที่
รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
           สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วน+อ้วน 

         - สนับสนุนให๎โรงเรียนใช๎โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดอาหารกลางวัน และ 
อาหารวํางและเครื่องดื่มขนมทางเลือกเพ่ือจ าหนํายในโรงเรียน เริ่มด าเนินการโรงเรียนที่เข๎าโครงการ
เด็กไทยแก๎มใส ๑๖ แหํง และโรงเรียนโภชนาการสมวัย ๑๙ แหํง  
           การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและชุมชน 

        - ภาคีเครือขํายระดับจังหวัด/พ้ืนที่เข๎มแข็ง (เขตพ้ืนที่การศึกษา อบจ. เทศบาล/อบต 
และสื่อมวลชน โรงเรียน ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ) รํวมก าหนดนโยบาย โครงการ /แผนงาน สนับสนุน
งบประมาณ และรํวมก ากับติดตามประเมินผล 
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       -  สร๎างเครือขํายโรงเรียนต๎ นแบบเพื่อแก๎ป๓ญหาเด็กอ๎วน มี ๓ รร.ได๎แกํ รร .วัดคลองสวน 
รร.เทศบาล๑ (ในระบบสาธิตฯ )  และรร .วัดแหลม    และมีโรงเรียนเครือขํายโภชนาการสมวัย จ านวน  
๓๕ โรงเรียน 
                 -  สํงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนภาครัฐและเอกชนจัดโครงการ /กิจกรรมสํงเสริมปูองกัน
ป๓ญหาเด็กอ๎วน โดยการใช๎งบกองทุนสุขภาพต าบล ด าเนินการน ารํองรํวมกับเทศบาลนครสมุทรปราการ  

ปัญหาอุปสรรคในโรงเรียน   

  -  การจัดอาหารกลางวันยังไมํได๎ตามมาตรฐาน มักจัดอาหารให๎พลังงานสูง เป็นอาหารที่
มีผักน๎อย  อาหารไขมันสูงคูํกับขนมหวาน  

-  จ าหนํายอาหารและเครื่องดื่มท่ีให๎พลังงาน และไขมันสูง เชํนน้ าอัดลม ไอศกรีม 

แนวทางแก้ไข 
- ผลักดันให๎เกิดนโยบายสาธารณะทั้งในระดับจังหวัดและพ้ืนที่อยํางเป็นรูปธรรมและสูํ

การปฏิบัติโดยฝุายการศึกษาเป็นเจ๎าภาพหลัก  โดยจัดเวทีนโยบายสาธารณะ  ให๎ภาคประชาชนและภาค
สื่อมวลชนมีสํวนรํวม 

- มีระบบการประเมินคุณภาพอาหารกลางวัน อาหารวํางและเครื่องดื่มในโรงเรียนปีละ 

๑ ครั้ง 

- สร๎างและขยายเครือขํายโรงเรียนโภชนาการสมวัย โรงเรียนเด็กไทยแก๎มใส 

- สนับสนุนให๎ทุกโรงเรียนใช๎โปรแกรม Thai school lunch ในการจัดอาหารกลางวัน  
และอาหารวํางและเครื่องดื่มขนมทางเลือกเพ่ือจ าหนํายในโรงเรียน 

- มีระบบการเฝูาระวังการเจริญเติบโต และการคืนข๎อมูลให๎ผู๎ปกครองทราบ 
สร๎างภูมิคุ๎มกันให๎กับนักเรียนได๎เรียนรู๎ และมีทักษะในการเลือกซ้ืออาหารที่มีคุณคําทางโภชนาการ  โดย
ผลักดันให๎ทุกโรงเรียนโรงเรียนมีก ารใช๎ชุดเรียนรู๎กลาง ๔ เรื่องบูรณาการในกลุํมสาระ เพื่อให๎เด็กมีทักษะ
ชีวิตในการปูองกันตนเองไมํให๎เกิดโรค 
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๔.๑ งานสร้างเสริมสุขภาพวัยรุ่น 

 ๔.๑.๑ การปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ   

สถานการณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ 
สถานการณ๑การตั้งครรภ๑ในวัยรุํนของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๗  (ตุลาคม 

๒๕๕๖ -กันยายน ๒๕๕๗ ) พบหญิงตั้งครรภ๑อายุต่ ากวํา ๒๐ ปี จ านวน ๑,๘๗๒ คน จากจ านวนหญิง
ตั้งครรภ๑ทั้งหมด ๑๒,๒๙๙ คน คิดเป็น ๔๕.๐ ตํอพันประชากรวัยรุํนหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปี อัตราการคลอด
ในมารดาอายุ ๑๕-๑๙ ปี จ านวน ๑,๔๖๑ คน คิดเป็น ๓๕.๑๒ ตํอประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปีพันคน 
(ที่มาของข๎อมูล : ๒๑/๔๓ แฟูม สสจ.สมุทรปราการ และรายงานการคลอด ก- ๒ ) ร๎อยละของแมํคลอดอายุ 
๑๐-๑๙ ปี ร๎อยละ ๑๕ .๒๖ โดยแบํงเป็นอายุ ๑๐-๑๔ ปี ร๎อยละ ๐.๔๒ และอายุ ๑๕-๑๙ ปี ร๎อยละ 
๑๔.๘๔ ข๎อมูลการตั้งครรภ๑ซ้ าในแมํวัยรุํน พบวํา มีจ านวน ๒๐๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๗.๘ ของแมํวัยรุํน
ทั้งหมดท่ีมาคลอดหรือแท๎ง ซึ่งตามนโยบายของจังหวัดได๎เน๎นและเรํงรัดการให๎บริการคุมก าเนิดทุกราย
กํอนกลับบ๎าน โดยเฉพาะการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร  ซึ่งผลงานบริ การวางแผนครอบครัวทุกประเภทใน
กลุํมอายุ ๑๕-๑๙ ปี พบร๎อยละ  ๓๕.๑ (ปี ๒๕๕๖ ร๎อยละ ๔๙.๗๖) 

ตารางแสดง  สถานการณ๑การตั้งครรภ๑ในแมํอายุต่ ากวํา ๒๐ ปี จังหวัดสมุทรปราการ  
                   เปรียบเทียบตั้งแตํปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗  

ล าดับ ปัญหาสาธารณสุข ปี๒๕๕๔ ปี๒๕๕๕ ปี๒๕๕๖ ปี๒๕๕๗ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

๑ อัตราการตั้งครรภ๑ในแมํวัยรุํนอายุ   
๑๕-๑๙ ปี ตํอวัยรุํนหญิง ๑,๐๐๐ คน 
(ลดลงจากฐานเดิมร๎อยละ ๒)  

๒,๘๖๘ 
(๖๔.๙ตํอพัน) 

๑,๔๐๐ 
(๓๓.๔ตํอพัน) 

๒,๐๑๙ 
(๔๘.๐๙ตํอพัน) 

๑,๘๗๒ 
(๔๕ ตํอพัน) 

๒ ร๎อยละของแมํคลอดอายุ๑๐-๑๙ ปี 
ลดลงจากฐานเดิมไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒ 

๖๔๐ 
(๑๖.๒ %) 

๗๖๗ 
(๒๒.๗ %) 

๑,๑๑๐ 
(๑๘.๑%) 

๑,๕๐๒ 
(๑๕.๒๖%) 

 
 
 

  ๔. กลุ่มอายุ ๑๕ – ๕๙ ปี 
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ตารางแสดง ร๎อยละของมารดาคลอด อายุต่ ากวํา ๒๐ ปี จังหวัดสมุทรปราการ แยกรายอ าเภอ  
                ข๎อมูลตั้งแตํ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ธันวาคม ๒๕๕๗ 

อ าเภอ 
ร้อยละแม่คลอดบุตร 

อายุ ๑๐-๑๔ ปี 
ร้อยละแม่คลอดบุตร 

อายุ ๑๕-๑๙ ปี 
รวม 

(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 
เมือง ๒๓ ๐.๓๕ ๙๓๑ ๑๓.๙๙ ๙๕๔ ๑๔.๓๓ 
บางบํอ ๓ ๐.๓๙ ๑๒๗ ๑๖.๓๒ ๑๓๐ ๑๖.๗๑ 
บางพลี ๓ ๐.๘๓ ๗๕ ๒๐.๘๓ ๗๘ ๒๑.๖๗ 
พระประแดง ๖ ๐.๕๓ ๑๘๑ ๑๖.๑๒ ๑๘๗ ๑๖.๖๕ 
พระสมุทรเจดีย๑ ๕ ๐.๗๗ ๑๑๖ ๑๗.๘๒ ๑๒๑ ๑๘.๕๙ 
บางเสาธง ๑ ๐.๓๖ ๓๑ ๑๑.๒๓ ๓๒ ๑๑.๕๙ 

รวม ๔๑ ๐.๔๒ ๑,๔๖๑ ๑๔.๘๔ ๑,๕๐๒ ๑๕.๒๖ 
ตารางแสดง  สถานการณ๑การคลอด การได๎รับวางแผนครอบครัว และการตั้งครรภ๑ซ้ า ในมารดาอายุ ๑๕-            
                ๑๙ ปี  จังหวัดสมุทรปราการ   จ าแนกรายอ าเภอ   จังหวัดสมุทรปราการ  ( เดือนตุลาคม              
                ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗ ) 

ล า 
ดับ 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด  อ.เมือง อ.บาง
บ่อ 

อ.บาง
พลี 

อ.พระ
ประแดง 

อ.พระ
สมุทร เจดีย์ 

อ.บาง 
เสาธง 

รวม 

๑ อัตราการคลอดในมารดา
อายุ ๑๕-๑๙ ปี (ไมํเกิน 
๕๐ ตํอประชากรหญิงอายุ 
๑๕-๑๙ ปี พันคน) 

เปูาหมาย ๑๗,๖๔๑ ๓,๓๖๒ ๖,๘๖๓ ๗,๖๒๔ ๓,๗๖๖ ๒,๓๔๑ ๔๑,๕๙๗ 

ผลงาน ๙๓๑ ๑๒๗ ๗๕ ๑๘๑ ๑๑๖ ๓๑ ๑,๔๖๑ 

อัตรา:พัน ๕๒.๗๗ ๓๗.๗๘ ๑๐.๙๓ ๒๓.๗๔ ๓๐.๘๐ ๑๓.๒๔ ๓๕.๑๒ 

๒ ร๎อยละของมารดาหลัง
คลอดหรือแท๎ง อายุ ๑๕-
๑๙ ปี ได๎รับการวางแผน
ครอบครัวกํอนกลับบ๎าน 

เปูาหมาย ๙๓๑ ๑๒๗ ๗๕ ๑๘๑ ๑๑๖ ๓๑ ๑๔๖๑ 

ผลงาน ๓๓๐ ๒๓ ๒๔ ๗๑ ๕๖ ๙ ๕๑๓ 

ร๎อยละ ๓๕.๔๕ ๑๘.๑๑ ๓๒.๐ ๓๙.๒๓ ๔๘.๒๘ ๒๙.๐๓ ๓๕.๑๑ 

๓. ร๎อยละของการตั้งครรภ๑ซ้ า
ในมารดาอายุ ๑๕-๑๙ ปี 
(ปี๒๕๕๖ จ านวน ๓๔๘ 
คน = ๑๙.๔๖%) 

เปูาหมาย ๗๒๑ ๗๔ ๗๕ ๑๕๔ ๑๐๒ ๓๑ ๑๑๕๗ 

ผลงาน ๑๓๒ ๑๐ ๑๕ ๓๔ ๑๒ ๓ ๒๐๖ 

ร๎อยละ ๑๘.๓๑ ๑๓.๕๑ ๒๐.๐ ๒๒.๐๘ ๑๑.๗๖ ๙.๖๘ ๑๗.๘ 

ที่มา ของข้อมูล : ๒๑/๔๓ แฟ้ม สสจ.สมุทรปราการ ณ เดือน กันยายน ๒๕๕๗  
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   การด าเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ๑ในกลุํมวัยรุํนและเยาวชน  จังหวัดสมุทรปราการ มี
แผนการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกัน เพ่ือลดอัตราการตั้งครรภ๑ในวัยรุํนอายุต่ ากวํา ๒๐ ปี ครอบคลุมทั้ง
จังหวัด โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร๑ในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาของจังหวัด สรุปผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. พัฒนาคุณภาพบริการ 
๑ .๑ พัฒนาคลินิกให๎ค าปรึกษาของวัยรุํนและจัดบริการให๎ค าปรึกษา             

ที่เชื่อมโยงกัน  ( เพ่ิม EQ  และทักษะชีวิต  เพศศึกษา การเข๎าถึงการคุมก าเนิด   การยุติการตั้งครรภ๑ตาม        
กฎหมาย Youth Friendly Health Services)  ซึ่งมี
โรงพยาบาล  ที่ผํานประเมินรับรองแล๎วจ านวน    ๒ แหํง   
คิดเป็นร๎อยละ  ๓๓ .๓   คือโรงพยาบาลสมุทรปราการ    
และโรงพยาบาล พระสมุทรเจดีย๑สวาทยานนท๑  และได๎รับ
การประเมินใหม ํในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  จ านวน ๓  แหํง
คือโรงพยาบาล บางพลี โรงพยาบาลบางจาก    และ
โรงพยาบาลบางบํอ  

๑.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลัก  “ การจัดกระบวนการ 
เรียนรู๎เพศวิถีศึกษา ”  ระหวํางวันที่ ๘  –  ๑๐  เมษายน ๒๕๕๗  
กลุํมเปูาหมายคือ ผู๎รับผิดชอบงานให๎ค าปรึกษาระดับโรงพยาบาล 
สํงเสริมสุขภาพต าบล    และโรงพยาบาล   อ าเภอละ   ๖   คน  
รวมทั้งสิ้นจ านวน  ๔๒ คน  โดยได๎รับการสนับสนุนวิทยากรจาก 
องค๑การแพททูเฮลท๑ จากโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑สวาทยานนท๑  
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองฯ  

๒. พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และภาคีเครือข่าย 
๒.๑ สร๎างและขยายวิทยากรแกนน าจัดอบรมพํอแมํ ผู๎ปกครอง เรื่อง 

ทักษะการพูดคุยกับลูกหลานเรื่องเพศ (Parent Education และ Training) 

รํวมกับโรงเรียนและชุมชน  และสนับสนุนงบประมา ณให๎แตํละอ าเภอขยายผล

จัดอบรมตํอเนื่อง ๖ อ าเภอ ๆ ละ ๓๐๐ ครอบครัว  

๒.๒ พัฒนาความเข๎มแข็งของภาคีเครือขํายในรูปการด าเนินงาน

อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ๑  ซึ่งเปูาหมายอ าเภอท่ีต๎องประเมินรับรองในปี 

๒๕๕๗ จ านวน ๒ แหํง คือ อ าเภอเมืองและอ าเภอพระประแดง โดยได๎รับการ

เยี่ยมประเมินเพื่อพัฒนาไปแล๎ว อยูํระหวํางการพัฒนาเพื่อเติมเต็มสํวนขาด 
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  ๒.๓ สร๎างแกนน านักเรียน เพื่อเป็นเครือขํายเพื่อนชํวยเพื่อน โดยประสานโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ และเขต ๒ และสังกัดมัธยมศึกษาเขต ๖ รวมทั้งสิ้น ๙ โรงเรียน 
คัดเลือกนักเรียนแหํงละ ๖ คน จากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ จ านวน ๓ คน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ จ านวน ๓ คน รวม ๕๔ คน เข๎ารับการอบรม คือ 
  ๑. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝุายมัธยม  
  ๒. โรงเรียนมัธยมดํานส าโรง 
  ๓. โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ๑วิทยา 
  ๔. โรงเรียนบางบํอวิทยาคม 
  ๕. โรงเรียนบางพลีราษฎร๑บ ารุง 
  ๖. โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท๑ 
  ๗. โรงเรียนวัดกิ่งแก๎ว 
  ๘. โรงเรียนคลองนาเกลือน๎อย 
  ๙. โรงเรียนวัดทรงธรรม 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  
  ๑. เป็นนโยบายระดับประเทศ 
  ๒. มีงบประมาณสนับสนุนชดเชยบริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร  
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย  

๑. ด๎านสถาบันครอบครัว ที่ไมํเข๎มแข็ง  
๒. ป๓จจัยเอื้อ สิ่งแวดล๎อมที่มีผลกระทบตํอการรับรู๎    เลียนแบบในทางที่ไมํถูกต๎อง 

   ๓. ป๓จจัยสํวนบุคคลของตัวเด็กเอง วุฒิภาวะ ความพร๎อมกระบวนการตัดสินใจในการ
แก๎ป๓ญหา 

๔.๒ งานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 

        ๔.๒.๑ การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน  
  จากสถานการณ๑รอบเอวของประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปของจังหวัดสมุทรปราการ พบมี
ภาวะอ๎วนลงพุง ตั้งแตํปี ๒๕๕๑-๒๕๕๗ คือ ร๎อยละ ๒๙.๘๒, ๒๖.๙๘, ๒๙.๘๒, ๒๘.๔๗, ๒๙.๐๗ และ 
๓๙.๒ ตามล าดับ 

การด าเนินงานในรอบปีที่ผํานมา การแก๎ไขป๓ญหาโรคอ๎วนลงพุง    ได๎จัดท าโครงการ
สํงเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๕๘ 
 

๑. สนับสนุนการดูแลตนเองของบุคคล  คัดกรอง เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยง  ประเมินเส๎น
รอบเอว ชั่งน้ าหนัก หาคํา BMI และ ประเมินพฤติก รรมสุขภาพ ในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ทั้งเชิงรับ
และเชิงรุก พบวํา ประชาชนชายอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีรอบเอวน๎อยกวํา ๙๐ เซนติเมตร ร๎อยละ ๗๐.๐๔ 
(๕๑,๖๔๙ คน)  ประชาชนหญิงอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีรอบเอวน๎อยกวํา ๘๐ เซนติเมตร ร๎อยละ ๕๔.๘๕ 
(๖๑,๘๘๒ คน) พบภาวะอ๎วนลงพุงในภาพรวม ร๎ อยละ ๓๙.๒ (๗๓,๐๗๗ คน จากประชาชนอายุ ๑๕ ปี
ทั้งหมดท่ีได๎รับการวัดรอบเอว ๑๘๖,๕๔๙ คน) และพบเพศหญิงอ๎วนมากกวําเพศชาย   
ตารางแสดง  ภาวะอ๎วนลงพุงในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จังหวัดสมุทรปราการ                     
                ปีงบประมาณ  ๒๕๕๑-๒๕๕๗ 

 ปี พ.ศ. 
พบภาวะอ้วนลงพุง 

เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ รวมมีรอบเอวเกิน 

๒๕๕๑ ๑๕,๔๓๙ ๓๒.๑๑ ๒๙,๕๔๐ ๒๘.๗๕ ๒๙.๘๒ 

๒๕๕๒ ๒๑,๖๙๙ ๒๑.๑๓ ๕๒,๐๘๑ ๓๐.๔๙ ๒๖.๙๘ 

๒๕๕๓ ๑๙๑,๓๓๒ ๓๖.๒๔ ๔๕,๖๙๙ ๑๗.๑๒ ๒๙.๘๒ 

๒๕๕๔ ๔๑,๒๕๗ ๒๒.๑๑ ๘๑,๒๘๐ ๓๓.๓๕ ๒๘.๔๗ 

๒๕๕๕ ๑๖๓,๗๗๙ ๓๗.๕๔ ๑๘๓,๕๕๓ ๓๘.๐๓ ๓๗.๗๙ 

๒๕๕๖ ๕๙,๙๗๓ ๒๗.๑๖ ๘๑,๘๗๘ ๓๐.๖๕ ๒๙.๐๗ 

๒๕๕๗ ๒๒,๐๘๖ ๒๙.๙ ๕๐,๙๙๑ ๔๕.๒ ๓๙.๒ 

          ที่มา  : รายงานกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

   ๒. การเสริมสร้าง สนับสนุนเครือข่ายต้นแบบไร้พุง  หมูํบ๎าน/ชุมชนลดหวาน มัน เค็ม 
ลดอ๎วนลดโรค โดยบูรณาการงานกับหมูํบ๎านสุขภาพดี     ซึ่งก าหนดเปูาหมายอ าเภอละ  ๑  หมูํบ๎าน 
ด าเนินการตามเกณฑ๑ได๎ร๎อยละ ๑๐๐ 
  ๓. พัฒนาสถานบริการสู่การเป็นต้นแบบ DPAC (คลินิกไร้พุง)                                               

ประกาศนโยบายให๎โรงพยาบาลภาครัฐ และ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลทุกแหํง จัดตั้ง
คลินิกไร๎พุง ( DPAC) และ                                                               
พัฒนาคุณภาพระบบบริการ ตามมาตรฐานและ
แนวทางเวชปฏิบัติที่ก าหนด   และใช๎แนวทางพัฒนา     

                                                              คลินิก NCD  คุณภาพ  ๖  องค๑ประกอบ  เป็นกรอบ                                      



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๕๙ 
 

แนวทางบูรณาการการปูองกัน การ จัดการลดป๓จจัยเสี่ยง คุณภาพการรักษาเชื่อมโยงระบบสํงตํอ                                                              
พัฒนาระบบข๎ อมูล และน าไปใช๎ในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการและปรับระบบบริการ  โรคไมํ
ติดตํอเรื้อรัง  นอกจากนั้นได๎  ก าหนดนโยบายให๎โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล จัดตั้ง
คลินิกไร๎พุง (DPAC: Diet & Physical Activity Clinic)  เปูาหมายผํานเกณฑ๑มาตรฐานร๎อยละ ๖๐  ของ
จ านวน PCU  

ตาราง แสดงผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพคลินิกไร๎พุง จังหวัดสมุทรปราการ 

ล า 
ดับ 

ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด รายการ 
 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

๑ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย๑ เปูาหมาย (แหํง) ๑ ๑ ๑ 
ผลงาน (แหํง) ๑ ๑ ๑ 

ร๎อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒ โรงพยาบาลชุมชน เปูาหมาย (แหํง) ๔ ๔ ๕ 

ผลงาน (แหํง) ๑ ๔ ๔ 
ร๎อยละ ๒๕.๐ ๑๐๐ ๘๐.๐ 

๓ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล เปูาหมาย (แหํง)  ๘๕ ๗๗ 
ผลงาน (แหํง)  ๑๕ ๒๙ 

ร๎อยละ  ๑๗.๖ ๓๗.๗ 

องค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง ที่ผ่านเกณฑ์ 

ล า 
ดับ 

องค์กร/ชุมชนต้นแบบไร้พุง 
(ศูนย์การเรียนรู้องค์กร/ชุมชน

ต้นแบบไร้พุง) 

ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 

จ านวน (แห่ง) 
๒๕๕๖ 

จ านวน (แห่ง) 
๒๕๕๗ 

จ านวน (แห่ง) 
๑ องค๑กรต๎นแบบไร๎พุง ๓ ๒ ๕ 
๒ ชุมชนต๎นแบบไร๎พุง ๐ ๑ ๐ 

 

 

 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๖๐ 
 

ในระดับโรงพยาบาล ก าหนดให๎โรงพยาบาลภาครัฐทั้ง ๕ แหํง ด าเนินงานโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพด๎านอาหารและโภชนาการ และน ารํองเป็นโรงพยาบาลต๎นแบบด๎านโภชน าการบ าบัด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จ านวน ๒ แหํง คือ โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลพระสมุทร
เจดีย๑สวาทยานนท๑  
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  

๑. การพัฒนาและสร๎างเครือขํายการเฝูาระวัง และดูแลรักษาท่ีเป็นระบบเชื่อมโยงทุก
ระดับตั้งแตํปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

๒. ผลักดันให๎นักโภชนากร มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านอาหารและ
โภชนาการแกํผู๎รับผิดชอบระดับ รพ.สต.  

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย  

๑. ความเข๎าใจตํอการด าเนินโรคของผู๎ปุวยและญาติ 

   ๒. การควบคุม/ปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต๎องท า
ได๎ยาก 

๔.๒.๒ การเฝูาระวังคัดกรองมะเร็งเต้านม 
      การด าเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านมในระดับจังหวัด ได๎มีการบูรณาการรํวมกับงาน

ภาคประชาชนของกลุํมงานพัฒนาบุคลากรฯ โดยจัดอบรมเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข (ครู ก) เพ่ือไปถํายทอด
ให๎ อสม . มีความรู๎และน าไปสอนให๎กับสตรีกลุํมเปูาหมาย ให๎มีความรู๎ และทักษะในการตรวจเต๎านม
ตนเองได๎อยํางถูกต๎อง และให๎มีการติดตามประเมินเชิงคุณภาพเพ่ือประเมินทักษะการตรวจเต๎านมด๎วย
ตนเอง   

      จังหวัดสมุทรปราการมีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด มีคูํมือแนวทางการ
ด าเนินงาน โดยมีเปูาหมายเพื่อลดอัตราตาย ลดระยะเวลารอคอยการรักษา ลดอัตราปุวย ลดคําใช๎ จําย 
และการบริการสุขภาพได๎มาตรฐาน ดังนี้ 

๑. สํงเสริมความรู๎เรื่องโรคมะเร็ง  
๒. ตรวจคัดกรองค๎นหาโรคมะเร็งที่ส าคัญ   (ปากมดลูกและเต๎านม )  ตรวจทาง

ห๎องปฏิบัติการวินิจฉัย ให๎การรักษา  
๓. จัดระบบรับ-สํงตํอ ภายในจังหวัด/ในเขตบริการสุขภาพ และ พ้ืนที่ใกล๎เคียง 
๔. จดับริการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 
๕. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและสารสนเทศ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๖๑ 
 

ปี ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ มีแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านวิชาการมะเร็ง และ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได๎มีแผนพัฒนาขีดความสามารถในการรักษา ด๎านการให๎เคมีบ าบัด  เปิด Day 
care unit / Ward Oncology  

 
ตารางแสดง ความครอบคลุมการตรวจเต๎านมด๎วยตนเองในสตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปี  

                 จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗ 

ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

หน่วยงาน เปูาหมาย ผลงาน อัตรา 
ร๎อยละสตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปี 
ที่มีการตรวจเต๎านมด๎วย
ตนเอง 
(ร๎อยละ ๘๐) 
 
 

อ าเภอเมือง ๗๔,๒๑๔ ๒๘,๕๖๖ ๓๘.๔๙ 
อ าเภอบางบํอ ๑๗,๒๗๗ ๑๕,๐๐๘ ๘๖.๘๗ 
อ าเภอบางพลี ๑๗,๗๔๘ ๖,๘๐๑ ๓๘.๓๒ 
อ าเภอพระประแดง ๓๔,๕๙๐ ๒๒,๓๙๗ ๖๔.๗๕ 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ฯ ๑๙,๒๖๖ ๑๒,๔๐๑ ๖๔.๓๗ 
อ าเภอบางเสาธง ๑๑,๖๕๕ ๕,๘๗๔ ๕๐.๔๐ 

รวม ๑๗๔,๗๕๐ ๙๑,๐๔๗ ๕๒.๑๐ 
ที่มา ของข้อมูล : ๔๓ แฟ้ม สสจ.สมุทรปราการ 

  จังหวัดสมุทรปราการ มีการเฝูาระวังคัดกรองมะเร็งเต๎านมแกํสตรีอายุ ๓๐-๗๐ ปี ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบวํา สตรีตรวจเต๎านมด๎วยตนเองในภาพรวมทั้งจังหวัด จ านวน  ๙๑,๐๔๗ คนคิด
เป็นร๎อยละ ๕๒.๑๐ พบก๎อน/ผิดปกติ จ านวน  ๔๕๗ คน คิดเป็น ร๎อยละ ๐.๕๐  

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านม มีการด าเนินควบคูํไปกับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูก และบูรณาการกับงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง ทั้งเชิงรับและเชิงรุกในชุมชน และสถานประกอบการ โรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ  โดยมีกิจกรรมหลักท่ีส าคัญ คือ 

๑. จัดประชุมวิชาการฟ้ืนฟูมะเร็ง   แกํบุคลากรผู๎รับผิดชอบงานระดับโรงพยาบาล 
สํงเสริมสุขภาพต าบล ศูนย๑สุขภาพชุมชน และโรงพยาบาลทุกแหํง 

๒. พัฒนาองค๑ความรู๎และทักษะการตรวจเต๎านมด๎วยตนเองในกลุํมอาสาสมัคร 
สาธารณสุข  
  ๓. รณรงค๑การตรวจเต๎านม ชํวงสัปดาห๑รณรงค๑      

๔. ประสานให๎เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขกลุํมเสี่ยง ได๎รับการตรวจด๎วยวิธีพิเศษ คือ แมมโม 
แกรม หรืออุลตร๎าซาวด๑ และสํงวินิจฉัย/รักษาตํอในรายที่พบความผิดปกติ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๖๒ 
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 
ผลการคัดกรองยังต่ า  ต๎องเรํงรัดการเฝูาระวังคัดกรองตรวจเต๎านมเพื่อหาความผิดปกติ

อยํางจริงจังตํอเนื่อง แตํป๓ญหาคือการตรวจพิเศษ  เชํนการตรวจแมมโมแกรมและอัลตร๎าซาวด๑  ก็มีความ
จ าเป็น โดยเฉพาะในรายที่มีป๓จจัยเสี่ยงแตํไมํสามารถเข๎าถึงบริการได๎ เนื่องจากข๎อจ ากัดเรื่องระเบียบการ
เบิกจาํย และเครื่องมือที่จะให๎บริการไมํสามารถรองรับได๎เพียงพอ  

 

๔.๒.๓  โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

         โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด จ านวน ๕   แหํงประกอบด๎วย    
โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางบํอ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลบางจาก   และ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑สวาทยานนท๑ มีการด าเนินงานโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ และได๎ผํานเกณฑ๑
การประเมินและรับรองตามกระบวนการโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพแล๎วทุกแหํง  

  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ มีโรงพยาบาล ๑ แหํง เป็นเปูาหมายในการประเมินรับรองซ้ า
ครบวาระ ๓ ปี  คือ   โรงพยาบาลพระสมุทรเจ ดีย๑สวาทยานนท๑  ซึ่งได๎รับการประเมินซ้ า และรับเกียรติ
บัตรรับรอง คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐  
  นอกจากนี้ยังได๎บูรณาการการด าเนินงานโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพด๎านอาหารและ
โภชนาการ โดยให๎โรงอาหารในโรงพยาบาลภาครัฐทั้ง ๕ แหํง จัดบริการอาหารเพื่อสุขภาพส าหรับ ผู๎ปุวย
นอกและญาติ  เจ๎าหน๎าที่ รวมทั้งผู๎มาติดตํอในโรงพยาบาล โดยจัดเมนูชูสุขภาพ /เมนูไร๎พุง และจัดมุมให๎
ความรู๎ด๎านอาหารและโภชนาการ เน๎นการรณรงค๑และเผยแพรํให๎ประชาชนมีการบริโภคอาหารที่มีคุณคํา
ทางโภชนาการและปลอดภัย รวมถึงการสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการมีสุขภาพดี เกิดการปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม รวมทั้งติดตามเยี่ยมบ๎าน ดูแลกลุํมเสี่ยงและผู๎ปุวยอยําง
ตํอเนื่อง 

 ๔.๒.๔ งานวางแผนครอบครัว 
  สถานการณ๑ด๎านการวางแผนครอบครัวของหญิงวัยเจริญพันธุ๑ที่อยูํกินกับสามี จังหวัด
สมุทรปราการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ มีร๎อยละ ๗๐.๒๓, ๖๓.๐๓, ๕๖.๓๔ ,๖๒.๑๔  และ 
๖๓.๘๕ ตามล าดับ 
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ตารางแสดง ร๎อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ๑ อายุ ๑๕-๔๙ ปีที่อยูํกินกับสามีได๎รับบริการวางแผนครอบครัว 
               ทุกประเภท จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 

ปี ผลงาน (คน) ร้อยละ 
๒๕๕๓ ๑๑๐,๗๗๓ ๗๐.๒๓ 
๒๕๕๔ ๑๑๙,๕๕๐ ๖๓.๐๓ 
๒๕๕๕  ๙๔,๐๐๓ ๕๖.๓๔ 
๒๕๕๖  ๑๑๒,๔๗๒ ๖๒.๑๔ 
๒๕๕๗ ๑๑๗,๗๑๗ ๖๓.๘๕ 

  จังหวัดสมุทรปราการมีแผนการด าเนินงานแบบบูรณาการ ด๎านการวางแผนครอบครัว 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือให๎ประชาชนเข๎าถึงบริการวางแผนครอบครัว คุมก าเนิด และ ปูองกันโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ๑ กลุํมเปูาหมายเริ่มตั้งแตํวัยรุํนและเยาวชนจนถึงวัยเจริญพันธุ๑ ซึ่งเป็นการด าเนินงานรํวมกัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค สนับสนุนการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องการ
คุมก าเนิดในวิธีตําง ๆ ที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว โดยจังหวัดได๎จัดการอบรมฟื้น ฟูความรู๎ให๎แกํผู๎ปฏิบัติใน

ระดับ PCU ครอบคลุมร๎อยละ ๑๐๐ 

 
ที่มา : ฐานข้อมูล ๒๑ Files ระหว่าง ๑ ต.ค.๕๖-๓๐ ก.ย.๕๗ 
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แผนภูมแิสดงการวางแผนครอบครัวของหญิงคู่ อายุ15-49 ปี จ าแนกรายอ าเภอ

 เปรียบเทียบ ปี 2556 และปี2557 จังหวดัสมทุรปราการ

ปี56 55.32 70.51 63.23 63.71 68.98 79.16 62.14

ปี57 59.36 72.9 61.15 64.47 68.82 75.02 63.85

เมอืง บางบ่อ บางพลี พปด พสจ บสธ รวม
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โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและสตรีของศูนย์พ่ึงได้ (OSCC)  
สถานการณ๑ของเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง   

                จากข๎อมูลของมูลนิธิหญิงชายก๎าวไกล ที่รวบรวมสถิติความรุนแรงทางเพศ จากขําวใน
หนังสือพิมพ๑ ปี ๒๕๕๔ พบวํา มีขําวถูกละเมิดทางเพศท้ังหมด ๑๕๘ ขําว  แบํงเป็นการขํมขืน ๑๑๒ ขําว 
คิดเป็นร๎อยละ ๗๐.๙ รองลงมาคือขําวรุมโทรม ๑๗ ขําว คิดเป็นร๎อยละ ๗.๖ และขําวพรากผู๎เยาว๑ ๓ ขําว
คิดเป็นร๎อยละ ๑.๙ โดยเป็นการละเมิดทางเพศของคนในครอบครัว เชํน พํอ พํอเลี้ยง ตา พ่ีชาย ร๎อยละ 
๑๑.๔ และร๎อยละ ๓๘.๖ ของผู๎ลํวงละเมิดเป็นคนรู๎จัก เชํนเพ่ือนบ๎าน เพ่ือนข๎างห๎องเชําหรือห๎องพัก 
เพ่ือน ครู/อาจารย๑กับลูกศิษย๑ พระภิกษุเป็นต๎น     

ข๎อมูลของมูลนิธิศูนย๑พิทักษ๑สิทธิเด็ก  พบเด็กถูกกระท าทารุณกรรม  จ านวน ๕๙๔ ราย
โดยถูกทุบตีท าร๎ายรํางกายมากท่ีสุด รองลงมาคือถูกขํมขืน ลํวงละเมิดทางเพศ นอกจากนั้นถูกทารุณทาง
จิตใจ ถูกทอดทิ้งและลํอลวงแสวงหาผลประโยชน๑ และยังพบวํา เด็กที่ถูกกระท าด๎วยความรุนแรงมีอา ยุต่ า
กวํา๕ ขวบ เพ่ิมมากข้ึนทุกปี (ตั้งแตํ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต๎นมา)    

ข๎อมูลจากศูนย๑พ่ึงได๎ กระทรวงสาธารณสุข ในปี ๒๕๕๖ มีเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงมา
ขอรับบริการ จ านวน ๑๙,๒๒๙ คน พบวํา  ถูกกระท ารุนแรงทางเพศมากท่ีสุด   ๑๓,๒๒๖ คน  คิดเป็น
ร๎อยละ ๖๘.๘ ทางรํางกาย ๔,๒๕๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๒๒.๑ ทางจิตใจ ๗๗๖ คนคิดเป็นร๎อยละ ๔.๐  
ถูกทอดทิ้ง ๖๔๗ คนคิดเป็นร๎อยละ๓.๔ และถูกลํอลวงบังคับแสวงผลประโยชน๑  ๓๒๔ คน คิดเป็นร๎อยละ 
๑.๗ ตามล าดับ  

จากสถิติข๎อมูล ผู๎ถูกกระท าด๎วยความรุนแรงปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดสมุทรปราการ  ที่เข๎า
รับบริการในโรงพยาบาลภาครัฐ   ๕  แหํง   พบวําเด็กและสตรีถูกกระท าความรุนแรง  รวม ๒๕๐  ราย  
ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศมากท่ีสุด  ๑๘๗  ราย  คิดเป็นร๎อยละ ๗๔.๘   รองลงมา ถูกกระท าความ
รุนแรงทางรํางกาย  ๕๕  ราย  คิดเป็นร๎อยละ ๒๒.๐  และถูกละเลยทอดทิ้ง ๕ ราย คิด เป็นร๎อยละ ๒ 
ตามล าดับ   

ส าหรับสถานการณ๑ป๓ญหาการตั้งครรภ๑ไมํพร๎อมในวัยรุํน  พบวํา  ประเทศไทยติดอันดับ  
๑  ของเอเชีย ป๓ญหาการค๎ามนุษย๑ ประเทศไทยถูกประเมินโดยกระทรวงการตํางประเทศของ
สหรัฐอเมริกา อยูํในระดับ Tier ๒ watch list ๓ ปี ติดตํอกัน คือ ปี ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕ ๕ และในปี 
๒๕๕๖ ถูกปรับให๎อยูํใน Tier ๓ และถูกบอยคอตสินค๎า ๕ ชนิด ได๎แกํ กุ๎ง เครื่องนุํงหํม อ๎อย สื่อลามกและ
ปลา โดยอ๎างวํามีการใช๎แรงงานเด็กในการผลิตสินค๎าดังกลําว  สํวนป๓ญหาความรุนแรงพบวําทุกๆ ๒๐ 
นาที จะมีเด็กหรือสตรีถูกกระท ารุนแรง ๑ ราย  และจากสภาพป๓ญหา ทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  
จริยธรรม การระบาดของยาเสพติด การพนัน โรคติดตํอร๎ายแรง  คนในสังคมปรับตัวไมํทัน  ตํอการ
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เปลี่ยนแปลง  ท าให๎สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่เครํงเครียด และขาดทักษะในการจัดการ กับป๓ญหาชีวิตที่
เกิดข้ึน   จึงเป็นสาเหตุหนึ่ง  ที่ท าให๎เกิดความรุนแรงในครอบครัว  และสังคมอยํางตํอเนื่อง  

     ป๓จจุบัน โรงพยาบาลภาครัฐทุกแหํงในจังหวัดสมุทรปราการ ได๎มีการจัดตั้งศูนย๑พึ่งได๎
(OSCC) ครบทุกแหํงแล๎ว โดยมีหน๎าที่ชํวยเหลือเด็กและสตรีที่ประสบป๓ญหาความรุนแรงในครอบครัว  ให๎
ได๎รับการดูแลสุขภาพท้ังทางรํางกายและจิ ตใจ จากแพทย๑   นักจิตวิทยา    นักสังคมสงเคราะห๑  และ
ทีมสหวิชาชีพ รวมถึงการสํงตํอไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎ความชํวยเหลือตํอตามความเหมาะสม  
รวมทั้งการให๎บริการปรึกษาทางเลือกส าหรับหญิงที่ตั้งครรภ๑ไมํพร๎อมด๎วย โดยค านึงถึงความสะดวก 
ปลอดภัย ผํอนคลาย ไว๎ว างใจ และรักษาความลับของผู๎ปุวยและครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งมีรูปแบบการ
ให๎บริการทางโทรศัพท๑ ผํานหมายเลข ๑๖๖๙  ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง ตํอมากระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย๑  มีนโยบายเพิ่มชํองทางการเข๎าถึงบริการ ของประชาชนกลุํมเปูาหมายหลัก ใน ๔ เรื่อง 
คือการตั้งครรภ๑ไมํพร๎อม(คุณแมํวัยใส) ,การค๎ามนุษย๑,แรงงานเด็ก และการกระท าความรุนแรงตํอเด็กและ
สตรี  ผํานชํองทางศูนย๑ชํวยเหลือสังคมหมายเลข ๑๓๐๐ ซึ่งเป็นการด าเนินงานแบบบูรณาการรํวมกับ
ศูนย๑พ่ึงได๎ ของโรงพยาบาลภาครัฐทุกแหํง 

จากสถานการณ๑ดังกลําว จังหวัดสมุทรปราการ ได๎มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

ระดับจังหวัด 
  ๑. จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางแกํผู๎รับผิดชอบ  
  ๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระดับจังหวัด 
  ๓. จัดเก็บข๎อมูลระบบรายงาน  รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูล  การให๎บริการกระท า
รุนแรงตํอเด็กและสตรี   รวมทั้งจัดเก็บข๎อมูล การตั้งครรภ๑ไมํพร๎อม (คุณแมํวัยใส )  ผําน web 
application ศูนย๑ชํวยเหลือสังคม (OSCC ๑๓๐๐) ภาพรวมจังหวัด   
  ๔. สนับสนุนชุดนิทรรศการความรู๎ ให๎หนํวยบริการสาธารณสุข  จัดนิทรรศการยุติความ
รุนแรง  ในวันสตรีสากล และวันรณรงค๑ยุติความรุนแรง โดยบูรณาการรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดฯ รวมทั้งรณรงค๑ประชาสัมพันธ๑ศูนย๑ชํวยเหลือ
สังคม (OSCC๑๓๐๐) ผํานหนํวยงานในสังกัดทุกแหํง 
  ๕. สนับสนุนงบประมาณ ให๎โรงพยาบาลภาครัฐทุกแหํง ด าเนินการตามนโยบาย 

 ๖. นิเทศติดตาม และสนับสนุนให๎หนํวยบริการสาธารณสุข  ทุกระดับมีระบบการดูแล
ชํวยเหลือและสํงตํอตามเกณฑ๑  
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ระดับอ าเภอ   
  ๑. เครือขํายบริการ(CUP) ภาครัฐทุกแหํงจัด Conference Case  โดย ทีมสหวิชาชีพใน
ระดับอ าเภอ            
  ๒. จัดเก็บและรวบรวมข๎อมูล  ผู๎ถูกกระท ารุนแรง  และการตั้งครรภ๑ไมํพร๎อม   (คุณแมํ
วัยใส)  โดยบันทึกข๎อมูลผํานอินเตอร๑เน็ต ทั้งระบบศูนย๑พึ่งได๎ และ  web application ศูนย๑ชํวยเหลือ
สังคม (OSCC ๑๓๐๐) 
  ๓. ประสานประธานกลุํมสตรี ผู๎น าชุมชน อสม.ทุกอ าเภอ ให๎ทราบชํองทางการชํวยเหลือ     
ของศูนย๑พ่ึงได๎ (OSCC) ผํานหมายเลข ๑๖๖๙  และศูนย๑ชํวยเหลือสังคม (OSCC ๑๓๐๐ ) เพ่ือการ
ชํวยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานด๎านการปูองกันหรือการดูแลชํวยเหลือในชุมชนในบทบาทขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ยังมีไมํมาก  ท าให๎เกิดโอกาสถูกกระท าซ้ าอีก 

๒. พรบ.คุ๎มครองผู๎ถูกกระท าด๎วยความรุนแรงในครอบครัว  ยังขาดการประชาสัมพันธ๑
ให๎ประชาชน  ทราบบทลงโทษอยํางทั่วถึง และผู๎ที่มีหน๎าที่ลงโทษ  ยังมองวําเป็นเรื่องในครอบครัว  จึงท า
ให๎ป๓ญหาความรุนแรงตํอเด็กและสตรี ยังคงมีตํอไปในสังคมไทย 

๓. การด าเนินงาน ผําน  web  application  ศูนย๑ชํวยเหลือสังคม  (OSCC ๑๓๐๐) 
หนํวยงานที่รับผิดชอบแตํละเรื่องยังด าเนินการไมํตํอเนื่อง  ท าให๎ข๎อมูลไมํเป็นป๓จจุบัน 
 
 
 
 
                 สถานการณ์ผู้สูงอายุ ในจังหวัดสมุทรปราการ    

ประเทศไทยได๎ก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ    ( Ageing society )     เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 
สืบเนื่อง มาจากการเปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนวิทยาการสมัยใหมํ 
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด๎าน สํงผลให๎ประชากรไทยมีอัตราการ เจริญพันธุ๑ลดลง 
และประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงขึ้น ป๓จจัยดังกลําวท าให๎โครงสร๎างประชากรของประเทศไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง โดยกลุํมผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้ นจาก ๗.๕ ล๎านคน หรือร๎อยละ ๑๑.๗ ในปี ๒๕๕๓ 
เพ่ิมเป็น ๙.๗ ล๎านคน หรือร๎อยละ ๑๕.๐๔ ในปี ๒๕๕๗   และจากการศึกษาของศาสตราจารย๑เกียรติคุณ  
ดร.ปราโมทย๑  ประสาทกุล  ได๎ประมาณการผู๎สูงอายุของไทยวํา ในปี ๒๕๖๖ และ ๒๕๗๖ จะมีผู๎สูงอายุ  

  ๕. กลุ่มอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป 
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ร๎อยละ๒๑.๔ และ ร๎อยละ๒๙.๖ ตามล าดับและป๓ญหาที่จะตามมาคือ การรักษาพยาบาลกลุํมผู๎สูงอายุก็
จะมากข้ึน เห็นได๎จากการส ารวจสุขภาวะผู๎สูงอายุไทย ปี ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นความรํวมมือระหวําง สปสช . 
กรมอนามัย และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด๎านสุขภาพ หรือ HITAP พบวํา ร๎อยละ ๙๕ 
ผู๎สูงอายุมีความเจ็บปุวย  ด๎วยโรคความดันโลหิตสูง ร๎อยละ ๔๑  โรคเบาหวาน  ร๎อยละ ๑๐ โรคเขําเสื่อม 
ร๎อยละ ๙  เป็นผู๎พิการ ร๎อยละ ๖ โรคซึมเศร๎า ร๎อยละ ๑ และเป็นผู๎ปุวยนอนติดเตียง ร๎อยละ ๑ มีเพียง
ร๎อยละ ๕ ที่ไมํเป็นโรคและเข๎าถึงระบบบริการสุขภาพ ร๎อยละ ๕๖.๗  จากรายงานการประเมินผลแผน
ผู๎สูงอายุแหํงชาติฉบับที่ ๒ พบวําผู๎สูงอายุ ๑ ใน ๒ คน อ๎วนและเป็นโรคอ๎วน มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึง
ประสงค๑เพียงร๎อยละ๑๘.๘ มีผู๎สูงอายุอยูํคนเดียว จ านวน ๐.๖ ล๎านคน คิดเป็นร๎อยละ ๗.๗ และอยูํล าพัง
กับคํูสมรสจ านวน ๑.๓ ล๎านคน หรือร๎อยละ ๑๖.๓ ในปี ๒๕๕๕     

สถานการณ๑ผู๎ สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๗   พบวํามีผู๎สูงอายุจ านวน 
๑๔๔ ,๓๕๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๓๓ (ประชากรกลางปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑,๑๗๐ ,๖๓๒ คน) โดย
แบํงเป็นผู๎สูงอายุ กลุํมที่ ๑ กลุํมติดสังคม  มีจ านวน ๘๗,๖๒๑ คน คิดเป็นร๎อยละ๖๐.๗  ผู๎สูงอายุกลุํมที่ 
๒ กลุํมติดบ๎าน  มีจ านวน  ๕๑,๕๓๓  คน   คิดเป็นร๎อยละ๓๕.๗    และผู๎สูงอายุกลุํมที่ ๓  กลุํมติดเตียง 
มีจ านวนเทํากับ ๕,๑๙๖ คน คิดเป็นร๎อยละ๓.๖  มีชมรมผู๎สูงอายุ จ านวน ๑๑๕ ชมรม จ านวนสมาชิก 
๒๓,๑๔๗ คน  ผู๎สูงอายุได๎รับการคัดกรองภาวะซึมเศร๎า ๕๑,๒๑๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓๕.๕  พบภาวะ
ซึมเศร๎า ๖๙๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑.๔  จากผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพ    ชํองปากผู๎สูงอายุ  ๖๐-
๗๔ ปี พบวํา ผู๎สูงอายุมีฟ๓นแท๎ใช๎งานได๎  ๒๐ ซ่ี ร๎อยละ ๓๐.๑    ผู๎สูงอายุมีฟ๓นใช๎งานที่เหมาะสมไมํน๎อย
กวํา ๔ คูํสบ (เป็นฟ๓นหลัง และนับรวมฟ๓นแท๎ /แท๎,แท๎/เทียม, เทียม/เทียม)  ร๎อยละ ๒๔.๘๑ ซึ่งถือวํายัง
ต่ าอยูํมาก และผู๎สูงอายุได๎รับการใสํฟ๓นเทียมท้ังปากและบางสํวน ในหนํวยบริการภาครัฐและเอกชนรวม
ทั้งสิ้น ๙๔๘  ราย  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๔.๕๒              

การเตรียมการเพื่อรองรับสภาพป๓ญหาของผู๎สูงอายุ  จึงเป็นประเด็นที่ส าคัญประกอบกับ 
กระทรวงสาธารณสุขได๎ก าหนดวิสัยทัศน๑ “ภายในทศวรรษตํอไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง
เพ่ิมข้ึน เพ่ือสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศท้ังทางตรงและทางอ๎อมอยํางยั่งยืน ” โดย
ก าหนดผลกระทบระดับชาติ ๑๐ ปี ไว๎คือ ๑. อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไมํน๎อยกวํา ๘๐ ปี และ ๒. อายุ
คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี ไมํน๎อยกวํา ๗๒ ปี 

  การจะให๎ผู๎สูงอายุมีชีวิตยืนยาวอยํางมีคุณภาพ ประเด็นที่หนึ่งต๎องมีการสํงเสริมสุขภาพ
และปูองกันโรคในผู๎สูงอายุ  ที่ยังมีสุขภาพดี  ให๎มีสุขภาพแข็งแรง  เพื่อยืดเวลาที่จะเจ็บปุวยเรื้อรังออกไป  
และในผู๎สูงอายทุี่เจ็บปุวยให๎หาย หรือทุเลาจากการเกิดความพิการหรือทุพพลภาพ  และยืดเวลาของการ
เข๎าสูํภาวะทุพพลภาพออกไป  การสํงเสริมการรวมกลุํมผู๎สูงอายุเป็นชมรมผู๎สูงอายุ  การท ากิจกรรมตํางๆ 
รํวมกัน  อาทิเชํน การออกก าลังกายรํวมกันเป็นประจ า   ตลอดจนการสํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุ   มีพฤติกรรม
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ดูแลสุขภาพตนเอง  และชํวยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนผู๎สูงอายุ  ท าให๎เกิดการพัฒนาสุขภาพกาย  จิตใจ  สังคม 
และจิตวิญญาณ  ประเด็นที่สอง    สํงเสริมให๎วัดเป็นศูนย๑กลาง  การสํงเสริมสุขภาพ  และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อมในชุมชน ให๎เอื้อตํอการสํงเสริมสุขภาพ แกํพระภิกษุสงฆ๑  บุคลากรในวัด  และประชาชนที่มา
ท าบุญท ากิจกรรมตํางๆที่วัด   ประเด็นที่สาม   พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู๎สูงอายุที่บ๎าน ซึ่งเป็นการ
บริการเชิงรุก   ที่ให๎การดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ   ตํอเนื่อง จากโรงพยาบาลสูํบ๎าน  
โดยทีมสหวิชาชีพ  จึงเป็นการสํงเสริมศั กยภาพของสถาบันครอบครัว   อาสาสมัครผู๎ดูแลในชุมชน และ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ในการให๎การสํงเสริมสนับสนุน  การดูแลผู๎สูงอายุ  ให๎อยูํในครอบครัวอยําง
อบอุํน  มีสุขภาพดี  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขกายสุขใจ  ทั้งในภาวะที่ปกติ  และภาวะที่เจ็บปุวย   
พิการหรือทุพพลภาพ  

สรุปผลการด าเนินงาน 
๑. ต าบลผํานเกณฑ๑กรมอนามัย เป็นต าบลดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาว (LTC) รวม 

ทั้งสิ้น จ านวน ๒๐ ต าบล คิดเป็นร๎อยละ ๔๐   
๒. อ าเภอผํานเกณฑ๑ อ าเภอสุขภาพดี ๘๐ ปี ยังแจ๐ว(ด๎านผู๎สูงอายุ ) จ านวน ๑ แหํง คือ

อ าเภอ พระสมุทรเจดีย๑ 
๓. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอทุกแหํง  ด าเนินงานวัดสํงเสริมสุขภาพ  โดยมีวัดสํงเสริม 

สุขภาพ ผํานเกณฑ๑  รวมทั้งสิ้น จ านวน ๔๔ วัด  คิดเป็นร๎อยละ ๓๕.๕   
  ๔. โรงพยาบาลภาครัฐทุกแหํง  มีการจัดบริการคลินิกผู๎สูงอายุ จัดบริการ ๗๐ ปีไมํมีคิว 
และจัดบริการดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎ าน (Home Health Care : HHC)   โดยทีมสหวิชาชีพ และมีระบบสํงตํอ 
ครบทุกแหํง (๑๐๐%) 

๕. การดูแลผู๎สูงอายุในชุมชน   โดยมี อสม. ดูแลผู๎สูงอายุกลุํม ๒ และ ๓ ในละแวกบ๎าน
ตัวเอง และมีชมรมผู๎สูงอายุที่ด าเนินกิจกรรมรํวมกันในการดูแลผู๎สูงอายุที่ชํวยเหลือตัวเองไมํได๎ครบทุ ก
ต าบล 
  ๖. การดูแลเฝูาระวังคัดกรองโรคซึมเศร๎า ผู๎สูงอายุได๎รับการคัดกรองภาวะซึมเศร๎า 
๕๑,๒๑๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๓๕.๕  พบภาวะซึมเศร๎า ๖๙๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑.๔ 

๗. มีบริการสํงเสริมปูองกันทันตสุขภาพ  ในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล   ครบทุก      
แหํง โดยมีผู๎สูงอายุได๎รับการใสํฟ๓นเทียมท้ังปากและบางสํวน ในหนํวยบริการภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสิ้น  
๙๔๘  ราย  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๔.๕๒  และมีชมรมท่ีดูแลสํงเสริมสุขภาพชํองปาก จ านวน ๑๗  ชมรม   

๘. จัดงานวันผู๎สูงอายุแหํงชาติ ประจ าปี ๒๕๕๗ ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือยกยํองเชิดชูคุณคํา ของผู๎สูงอายุ และแสดงความกตัญ๒ูกตเวทีตํอผู๎สูงอายุ 
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       ๙. จัดประกวดผู๎สูงอายุสุขภาพดีเดํน โดยแบํงตามกลุํมอายุ ๕ กลุํม คือ อายุ ๖๐ –   
๖๔ ปี, อายุ ๖๕ – ๖๙ ปี, อายุ ๗๐ –๗๔ ปี, อายุ ๗๕ –๗๙ ปี  และ  ๘๐  ปีขึ้นไป  

     ผลการประกวด ผู้สูงอายุสุขภาพดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ (ได๎รับโลํเกียรติคุณ)  
กลุํมท่ี ๑ อายุ ๖๐–๖๔ ปี : นางรัตนา อํวมเปี่ยม  อายุ ๖๒ ปี ต.บางปูใหมํ อ.เมืองฯ  

 กลุํมท่ี ๒ อายุ ๖๕–๖๙ปี : นางค ากอง หอมยืน อายุ ๖๕ ปี ต.บางหญ๎าแพรก อ.พระประแดง 
 กลุํมท่ี ๓ อายุ ๗๐–๗๔ ปี : นางนาตยา แจํมฟูา อายุ ๗๑ ปี ต.บางยอ อ.พระประแดง 
 กลุํมท่ี ๔ อายุ ๗๕–๗๙ ปี : นางวัฒนา สอนสะอาด อายุ ๗๖ ปี ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง 
 กลุํมท่ี ๕ อายุ ๘๐ปีขึ้นไป : นางปิ่น นุชนาง  อายุ ๘๔ ปี ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี 

     ผลการคัดเลือกวัดส่งเสริมสุขภาพ  ประจ าปี ๒๕๕๗ 
    วัดสํงเสริมสุขภาพ ที่ผํานเกณฑ๑พ้ืนฐาน  (รับประกาศเกียรติคุณ กรมอนามัย) 
   ๑. วัดบางพ่ึง   อ.พระประแดง 
   ๒. วัดปุาเกด อ.พระประแดง 
   ๓. วัดบางกะเจ๎านอก อ.พระประแดง 
   ๔. วัดบางน้ าผึ้งใน อ.พระประแดง 
   ๕. วัดราษฎร๑รังสรรค๑ อ.พระประแดง 
   ๖. วัดบางโฉลงนอก อ.บางพลี 
   ๗. วัดไตรสามัคคี  อ.เมืองฯ  
   ๘. วัดน๎อยสุวรรณาราม อ.เมืองฯ  
   ๙. วัดปานประสิทธาราม อ.บางบํอ 
   ๑๐ วัดทองร าไพ อ.พระสมุทรเจดีย๑ 
  ๑๐. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ น าเสนอผลงานเดํน โดยบูรณาการงานสํงเสริมสุขภาพทุก
กลุํมวัย งานสุขภาพจิต ยาเสพติด NCD รวมทั้งงานทันตสาธารณสุข งานปฐมภูมิ งานต าบลจัดการ
สุขภาพและงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  

ปัญหาอุปสรรค 

๑. การสํงเสริมสุขภาพในกลุํมติดบ๎าน  และติดเตียงยังมีน๎อย สํวนใหญํจัดกิจกรรมเน๎น 
กลุํมติดสังคมมากกวํา เชํน การรวมตัวกันท ากิจกรรมของชมรมผู๎สูงอายุ เป็นต๎น 

๒. การด าเนินงานเรื่องการดูแลที่บ๎าน (HHC) ความเชื่อมโยงระหวํางรพ .สต และ
โรงพยาบาลแมํขํายยังมีน๎อย   สํวนมากด าเนินการแยกสํวนกัน 
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๓. ผู๎ดูแลหลัก ผู๎สูงอายุติดบ๎าน ติดเตียง สํวนใหญํเป็นบุตรหรือญาติ ,องค๑การปกครอง
สํวนท๎องถิ่นยังมีสํวนรํวมน๎อย 

๔. การด าเนินงานเรื่องวัดสํงเสริมสุขภาพ เจ๎าหน๎าที่ยังให๎ความส าคัญน๎อย 
๕. การด าเนินงานคลินิกผู๎สูงอายุ ในโรงพยาบาลทุกแหํง ยังไมํผํานเกณฑ๑คุณภาพตามที่

ก าหนด เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่ไมํเพียงพอ และผู๎รับผิดชอบไมํผํานการอบรมเวชศาสตร๑ผู๎สูงอ ายุ การประเมิน
คัดกรองโรคเฉพาะของผู๎สูงอายุสํวนใหญํไมํได๎ด าเนินการ 

 
 

 
           สถานการณ์ผู้พิการ ในจังหวัดสมุทรปราการ    

สถานการณ๑คนพิการ จังหวัดสมุทรปราการ  พบวํา ในปี   ๒๕๕๗  มีผู๎พิการที่จด
ทะเบียนแล๎ว   ๒๒,๗๗๔ คน คิดเป็นร๎อยละ๑.๙๕ ของประชากรทั้งจังหวัด (๑,๑๗๐,๖๓๒ คน) เพศชาย 
๑๓,๑๑๘ คน เพศหญิง ๙,๖๕๖ คน  สํวนประเภทของความพิการ  พบวําความพิการทางการเคลื่อนไหว
หรือทางกาย  มีจ านวนมากที่สุด  จ านวน ๑๔,๑๔๖ คน คิดเป็นร๎อยละ ๖๒.๑ รองลงมาคือ ความพิการ
ทางการได๎ยินหรือสื่อความหมาย จ านวน ๒,๔๗๓ คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๐.๘  ความพิการทางสติป๓ญญา 
จ านวน ๑,๙๔๐ คน คิดเป็นร๎อยละ ๘.๕ ความพิการทางการเห็น จ านวน ๑,๒๓๑ คน คิดเป็นร๎อยละ ๕.๔ 
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  จ านวน ๑,๑๐๙ คน คิดเป็นร๎อยละ ๔.๙  ความพิการทางการเรียนรู๎ 
มีจ านวนน๎อยที่สุด ๖๓ คน  คิดเป็นร๎อยละ ๐.๓ ความพิการซ้ าซ๎อนจ านวน  ๑,๒๕๒  คน คิดเป็น ร๎อยละ
๕.๕ ผู๎พิการในระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (สิทธิ ท.๗๔) จ านวน ๑๐,๘๘๐ คน โดยมีวัตถุประสงค๑  
ดังนี้ 

๑. เพ่ือให๎คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด)  ได๎รับขาเทียม  และอุปกรณ๑เครื่องชํวย 
ความพิการที่เหมาะสมและครบถ๎ว น  เข๎าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สามารถท่ีจะ
ด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข  

๒. เพ่ือสํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการ 
๓. เพ่ือให๎คนพิการได๎เข๎าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สามารถท่ีจะ 

ด าเนินชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข  
๔. เพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพและความสามารถของผู๎พิการในจังหวัดสมุทรปราการ 
๕. เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎าใจอันดีและการยอมรับของสังคมตํอคนพิการ 

 
 

    ๖. กลุ่มผู้พิการ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
  ๑. หนํวยบริการทุกแหํงส ารวจขึ้นทะเบียนผู๎พิการ  (รายใหมํ) ให๎มีหลักประกันสุขภาพ 
และตรวจรับรองความพิการ เพื่อจดทะเบียนเป็นผู๎พิการที่ สนง.พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑ฯ 
  ๒. หนํวยบริการทุกแหํง จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เชํนทางลาด 
ห๎องน้ า ที่จอดรถ ปูายสัญลักษณ๑ บริการข๎อมูล  

๓. กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภา พที่จ าเป็นตํอสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ   สนับสนุน
งบประมาณหนํวยบริการ  ในการเบิกคําชดเชยบริการ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑  และสนับสนุน
หนํวยงาน ,องค๑กรเกี่ยวกับคนพิการ ในการของบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ด๎านที่อยูํ
อาศัยและการด ารงชีวิต  

๔. ด าเนินการส ารวจข๎อมูลคนพิการ(ขาขาด)ในจังหวัด  ตามทะเบียนรายชื่อจาก สปสช . 
แตํงตั้งคณะกรรมการ พัฒนาระบบการดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว(ขาขาด) จังหวัดสมุทรปราการจัด
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดแผนกา รด าเนินงาน  จัดประชุมเชิงป ฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานสํงตํ อคนพิการที่ยังไมํได๎รับอุปกรณ๑ไปรับบริการ   รวบรวมและวิเคราะห๑ข๎อมูล จากโปรแกรม
ระบบลงทะเบียนคนพิการขาขาด ส าหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด )ในจังหวัดสมุทรปราการ  
จากการส ารวจมีจ านวน  ๓๔๕  คน  ผลการด าเนินงาน ๑๔๔ คน  คิดเป็นร๎อยละ ๔๑.๗  

๕. CUP ภาครัฐ ทุกแหํงสนับสนุนกายอุปกรณ๑และเครื่องชํวยความพิการ 
๖. CUP ภาครัฐ อบรมให๎ความรู๎แกํเจ๎าหน๎าที่และอาสาสมัคร ในด๎านการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ ทางรํางกาย และจิตใจ รวมทั้งทักษะการดูแลคนพิการ    การติดตามเยี่ยมบ๎าน (HHC)       
และสนับสนุนเครือขํายคนพิการให๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการประกอบอาชีพ   

๗. CUP สมุทรปราการ  มีศูนย๑ O&M (Orientation and Mobility)เพ่ือฝึกการใช๎ไม๎
เท๎าขาวในผู๎พิการทางการมองเห็น  สนับสนุนอุปกรณ๑เครื่องชํวยฟ๓ง ส าหรับคนพิการทางหู 

๘. รํวมจัดบู๎ทนิทรรศการ และตรวจรับรองความพิการ   งานวันผู๎พิการสากล  

ปัญหาอุปสรรค 
๑. ความเข๎าใจและการยอมรับของสังคมตํอคนพิการ ยังมีน๎อย 
๒. ศูนย๑ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน ซึ่งด าเนินการโดย ส านักงานพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย๑ฯ  ยังมีน๎อย  ไมํครอบคลุมผู๎พิการทุกประเภท 
๓. การสนับสนุนเรื่องการประกอบอาชีพของคนพิการ ยังไมํครอบคลุมและทั่วถึง 
๔. การประชาสัมพันธ๑ การด าเนินงานของกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ ระดับจังหวัดยังไมํ

ครอบคลุมคนพิการทุกประเภท และทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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๕. การจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑ ของหนํวยบริการในพื้นที่ ยังไมํ
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

๖. การด าเนินงานด๎านคนพิการขาขาด การบันทึกข๎อมูลลงโปรแกรมยังไมํครบถ๎วน  

๔.๒.๕. งานสุขภาพจิต                          

สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกชีวิต การที่จะด ารงชีวิตอยูํ 
อยํางปกติก็คือ  การท าให๎รํางกายแข็งแรง สมบูรณ๑  จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวังทั้งตนเอง
และผู๎อ่ืน ผู๎ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี จะปฏิบัติหน๎าที่ประจ าวันไมํวําเป็นการเรียนหรือการท างาน
เป็นไปด๎วยดี  มีประสิทธิภาพการที่เรารู๎สึกวํา  ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรามีความปกติและ
สมบูรณ๑ดี เราก็จะมีความสุข ในทางตรงข๎าม ถ๎าสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราผิดปกติหรือไมสมบูรณ๑  
เราก็จะมีความทุกข๑ การรู๎จักบ ารุงรักษา  และสํงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
ชีวิตของทุกคน ในป๓จจุบันเป็นที่ยอมรับวํา การรู๎จักดูแลสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตนั้นเป็นสิ่งส าคัญมาก
ที่จะชํวยให๎ชีวิตอยูํได๎ ด๎วยความสุขสมบูรณ๑และมีคุณภาพท่ีดี    ซึ่งป๓จจัยหลักๆ ที่เป็นตัวก าหนดวํา
สุขภาพจิตของคนไทยมีทิศทางเป็นอยํางไร คงต๎องมองจากเรื่องใกล๎ตัวในชีวิต ประจ าวัน ซึ่งหนีไมํพ๎น
เรื่องของป๓จจัย ๔ หรือชีวิตความเป็นอยูํนั่นเอง ป๓ญหาความเครียดเกิดได๎จากหลายสาเหตุ เชํน คํา ครอง
ชีพที่สูงขึ้น ภาวะวํางงาน ป๓ญหาการเมือง ไมํมีที่อยูํอาศัย ป๓ญหาอาชญากรรมและสารเสพติด หาก
หลายๆ ฝุายชํวยกันท าให๎คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นในทุกด๎าน ยํอมสํงผลถึงความสุขของคนไทย ก็จะ
ท าให๎สุขภาพจิตของคนไทยดีขึ้นได๎ 

โดยทั่วไปเราจะพบอุบัติการณ๑การเกิดโรคทางจิต เวชประมาณร๎อยละ ๔ ของประชากร 
และพบวําสํวนใหญํเกิดในชํวงอายุ ๑๘ - ๒๕ ปี เป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง สิ่งที่นําเป็นหํวงมากใน
ป๓จจุบันคือป๓ญหาด๎านยาเสพติด ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงตํอสมองและท าให๎เกิดอาการทางจิตได๎ และ
เป็นไปได๎วําในอนาคตผู๎ปุวยทางจิตเวชจะเพ่ิมข้ึนจากการ ใช๎ยาเสพติด ซึ่งนําเป็นหํวงมากส าหรับอนาคต
ของประเทศไทย   คนไทยปุวยด๎วยโรคทางจิตเวช ๕ อันดับแรก ดังนี้ ๑. โรคซึมเศร๎า (Depression) ๒. 
โรคจิตเภท (Schizophrenia) ๓.โรควิตกกังวล (Anxiety) ๔. โรคจิตเวชเนื่องมาจากสารเสพติด 
(Substance Induced Men tal Illness) ๕.โรคอารมณ๑แปรปรวนสองขั้ว (Bipolar Disorder) 

สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในจังหวัดสมุทรปราการ 

                  จากรายงานสุขภาพจิต ๘ โรค ของจังหวัดสมุทรปราการประจ าปี ๒๕๕๗ พบวําโรคทาง
จิตเวช ๕ ล าดับแรกท่ีพบ คือ   ป๓ญหาทางสุขภาพจิตอื่นได๎แกํ ภาวะอารมณ๑แปรปรวน/ภาวะความเครียด



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๗๓ 
 

จากการปรับตัว /ภาวการณ๑ควบคุมอารมณ๑ท่ีไมํเหมาะสม จ านวน ๓,๕๙๘ คน (๓๑๓ .๐๐ ตํอแสน
ประชากร) โรคจิตเวชจากสารเสพติด ๒,๔๕๔ คน (๒๑๓.๗๐ ตํอแสนประชากร) โรคซึมเศร๎า ๒,๒๒๒ คน
(๑๙๓.๕๐ ตํอแสนประชากร ) โรควิตกกังวล ๒,๐๘๔ คน (๑๘๑.๔๘ ตํอแสนประชากร   และโรคจิต 
๑,๘๒๖ คน (๑๕๙.๐๒ ตํอแสนประชากร)   

ตารางท่ี ๑ สถานการณ๑ป๓ญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ  

 ล าดับ โรค จ านวนผู้ปุวย
(ราย) 

อัตราต่อแสน
ประชากร 

๑ ป๓ญหาทางจิตอื่น ๆ ๓,๗๗๙ ๓๒๖.๘๘ 
๒ จิตเวชจากสารเสพติด ๒,๒๗๕ ๑๙๖.๗๘ 
๓ โรคจิต ๒,๑๑๙ ๑๘๓.๒๙ 
๔ โรควิตกกังวล ๒,๐๖๒ ๑๗๘.๓๖ 
๕ โรคซึมเศร๎า ๑,๕๑๖ ๑๓๑.๑๓ 
๖ โรคลมชัก ๑,๐๗๒ ๙๒.๗๓ 
๗ ออทิสติก ๓๘๒ ๓๓.๐๔ 
๘ ป๓ญญาอํอน ๒๔๔ ๒๑.๑๑ 

 ที่มา : รายงาน ๘ โรค งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

                        และจากสถานการณ๑การฆําตัวตายส าเร็จ พบวํา มีผู๎ฆําตัวตายส าเร็จตั้งแตํ เดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ –  กันยายน  ๒๕๕๗ ของจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน  ๘   ราย คิดเป็นอัตรา ๐.๖๙  
ตํอแสนประชากร (ประชากรกลางปี ๒๕๕๗  = ๑,๑๕๖,๐๖๙ คน)  ซึ่งไมํเกินเกณฑ๑ของประเทศท่ี
ก าหนดให๎ไมํเกิน ๖.๕ ตํอแสนประชากร และมีจ านวนลดลงจากปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู๎ฆําตัวตายส าเร็จ จ านวน 
๑๔ ราย คิดเป็น ๑.๒๒ ตํอแสนประชากร    และเม่ือวิเคราะห๑ข๎อมูลผู๎ที่ฆําตัวตายส าเร็จในภาพรวมของ
จังหวัด พบวํา เป็นเพศชาย  ๗ ราย (ร๎อยละ ๘๗.๕)  เพศหญิง ๑ ราย (ร๎อยละ๑๒.๕) อยูํในกลุํมอายุ  
๓๑-๔๐ ปี  ๔ ราย (ร๎อยละ ๕๐) อายุ ๔๑-๕๐ ปี ๓ ราย (ร๎อยละ ๓๗.๕) และ ๖๐ ปีขึ้นไป  ๑  ราย  
(ร๎อยละ ๑๒.๕) 
                    วิธีการท าร๎ายตนเองที่ผู๎เสียชีวิตใช๎มากท่ีสุด คื,กินสารเคมี ๕ รายและการผูกคอ  ๖ ราย 
โดยสาเหตุการฆําตัวตายจากป๓ญหาเศรษฐกิจ /ตกงาน /หนี้สิน  ๔ ราย   ป๓ญหาความรัก /ขัดแย๎งกับคน
ใกล๎ชิด ๒ รายและภาวะเครียด ๑ ราย   

 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๗๔ 
 

ตารางท่ี ๒ เปรียบเทียบจ านวนผู๎ฆําตัวตายส าเร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ปี ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ 
             จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ าเภอ 

 
 

ประชากร 
ปี ๒๕๕๖ 

 
ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ  

ปี ๒๕๕๖ ประชากร 
ปี ๒๕๕๗ 

 
ผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 

ปี ๒๕๕๗ 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราต่อ
แสน

ประชากร 

จ านวน 
(ราย) 

อัตราต่อ 
แสน 

ประชากร 
เมือง ๔๙๕,๘๐๗ ๗ ๑.๔๑ ๔๙๙,๙๒๕ ๖ ๑.๒๐ 
บางบ่อ ๙๗,๑๓๓ ๑ ๑.๐๓ ๙๗,๖๓๖ ๑ ๑.๐๒ 
บางพลี ๑๘๕,๒๖๔ ๑ ๐.๕๔ ๑๘๙,๓๐๒ ๐ ๐ 
พระประแดง ๒๑๐,๕๕๐ ๑ ๐.๔๗ ๒๐๙,๕๔๓ ๐ ๐ 
พระสมุทร ฯ ๑๐๒,๙๐๖ ๓ ๒.๙๒ ๑๐๓,๐๑๐ ๐ ๐ 
บางเสาธง ๕๖,๖๕๙ ๑ ๑.๗๖ ๕๖,๖๕๓ ๑ ๑.๗๖ 

รวม ๑,๑๔๘,๓๑๙ ๑๔ ๑.๒๒ ๑,๑๕๖,๐๖๙ ๘ ๐.๖๙ 
 ที่มา : รายงาน มบ. ๑ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

                 ส าหรับสถานการณ์การฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายซ้ า  ซึ่งก าหนดให๎ลดลงปีละร๎อยละ ๑๐    
พบวําในปี ๒๕๕๗ ไมํพบผู๎ฆําตัวตายตํอเนื่องเป็นปีที่ ๒       ส าหรับผู๎ที่พยายามฆําตัวตายครั้งแรกของ
จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวนทั้งสิ้น ๔๗๕ ราย คิดเป็น ๔๑.๐๘ ตํอแสนประชากร และเมื่อติดตามข๎อมูล
อยํางตํอเนื่องจากรายงาน สสจ .รง๒  พบวําผู๎พยายามฆําตัวตายทุกรายได๎รับการติดตามเยี่ยมอยํางน๎อย 
๑ ครั้งภายใน  ๑๕ วันครบทุกราย โดยได๎รับสุขภาพจิตศึกษา ,รับบริการให๎ค าปรึกษาและเยี่ยมบ๎าน  

ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพจิต ปี ๒๕๕๗ 

               จากนโยบายตามแผนยุทธศาสตร๑ของกรมสุขภาพจิตได๎มีการด าเนินงาน สุขภาพจิตทั้ง ๔ 
มิติคือด๎านการสํงเสริม  ปูองกัน  รักษาและฟ้ืนฟู โดยมีการด าเนินงานตามกลุํมวัย ภายใต๎การบูรณาการ
งานรํวมกันเพื่อให๎เกิดการดูแลที่ครอบคลุมทั้ง  กาย  จิต  สังคม  โดยเน๎นการประเมินสภาวะสุขภาพจิต
แตํละกลุํมวัยออกเป็นกลุํมปกติ  เสี่ยง  ปุวยและวิกฤต เพ่ือให๎เกิดการ Intervention ที่เหมาะสม  ซึ่งใน
ปี ๒๕๕๗ งานสุขภาพจิตได๎มีการด าเนินงานตามกลุํมวัยดังนี้ 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๗๕ 
 

๑. ปฐมวัย (๐-๕ ปี) 
              -   ประสานความรํวมมือกับโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมป์ ในการเป็นทีมพ่ีเลี้ยง
ลงพื้นที่ให๎ค าปรึกษาแกํโรงพยาบาลและหนํวยบริการปฐมภูมิในการประเมินพัฒนาการเด็กใน WCC 
              - จัดอบรมการประเมินและสํงเสริมพัฒนาการเด็กด๎วยเครื่องมือ TDSI ๗๐ข๎อในหนํวย
บริการปฐมภูมิทุกแหํง  และ DSI ๓๐๐ ข๎อในโรงพยาบาลทุกแหํง 
              -   ด าเนินการจัดตั้งคลินิกกระตุ๎นพัฒนาการในโรงพยาบาลบางจาก  และโรงพยาบาล
บางบํอ  โดยทีมแพทย๑และพยาบาลจากโรงพยาบาลยุวประสารทไวทโยปถัมภ๑  ออกให๎บริการแบบผู๎ปุวย
นอกเดือนละ ๑ ครั้ง 
              -   บูรณาการรํวมกับงานอนามัยแมํและเด็ก/งานโภชนาการสมวัยและง านวัคซีนในการ
ติดตามนิเทศ WCC ในโรงพยาบาลและหนํวยบริการปฐมภูมิที่เป็นตัวแทนอ าเภอ  (ด าเนินการใน รพ .สต.
จ านวน ๑๓  แหํงในอ าเภอบางบํอ) 
 

             
 
๒. วัยเรียน (๕-๑๔ ปี) 
          จากนโยบายกรมสุขภาพจิต ที่มีแนวทางการด าเนินงานด๎านพัฒนา IQ/EQ เด็กวัยเรียน  
ที่จะได๎มีการติดตามประเมินพัฒนาการด๎าน IQ/EQ เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ตั้งแตํปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙  
โดยมีการเลือกโรงเรียนน ารํองที่จะด าเนินกิจกรรมดังกลําว  โดย ศูนย๑สุขภาพจิตที่ ๓ ได๎มีการมีการ
ก าหนดเปูาหมายโรงเรียนในการด าเนินงานพัฒนา IQ/EQ ของจังหวัดสมุทรปราการไว๎  ๒ โรงเรียน  คือ
โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบํอ (อ าเภอบางบํอ )และโรงเรียนคลองบางกระบือ (อ าเภอบางพลี ) เพ่ือเป็น
โรงเรียนน ารํองในการด าเนินงานด๎านพัฒนา IQ/EQ แตํงานสุขภาพจิต ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการได๎พิจารณาเพิ่มเปูาหมายในการด าเนินงานพัฒนา IQ/EQ ให๎ครบทุกอ าเภอเพ่ือให๎เกิดการ
เรียนรู๎ไปพร๎อมกับโรงเรียนน ารํอง ดังนี้ โรงเรียนสุมานัน (อ าเภอเมืองฯ ) โรงเรียนราชประชาสมาสัย
(อ าเภอพระประแดง ) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย๑ (อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ ) และโรงเรียนปากคลอง
มอญ (อ าเภอบางเสาธง ) ซึ่งจะต๎องมีบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับกิ จกรรมดังกลําว ได๎แกํ ครูผู๎รับผิดชอบงาน
พัฒนาการในโรงเรียน  บุคลากรระดับโรงพยาบาลและหนํวยบริการปฐมภูมิที่จะต๎องมีองค๑ความรู๎และ
ทักษะในการใช๎แบบประเมิน รวมถึงกิจกรรมที่จะสํงเสริมพัฒนาการด๎าน  IQ/EQแกํเด็ก โดยงาน



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๗๖ 
 

สุขภาพจิตส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได๎มี การวางแผนในการด าเนินโครงการ พัฒนา
ศักยภาพการติดตามประเมินผลพัฒนาการด๎าน   IQ/EQ   ในโรงเรียนน ารํองและโรงเรียนเปูาหมาย  
จังหวัดสมุทรปราการ   ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗   ภายใต๎การประสานความรํวมมือกับโรงพยาบาล          
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ๑ 
        -     บูรณาการกับงานอนามัยเด็กวัยเรียนในการสร๎างเสริม IQ/ EQ  
        -     จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะการสร๎างเสริม IQ/ EQ แกํเด็กปฐมวัย ในบุคลากรคร ู 
        -     สํงเสริมให๎เกิดระบบการสํงตํอเด็กที่มีพัฒนาการลําช๎าที่ชัดเจนจากระดับตติยภูมิ  
 

             พ                                5-14 ปี 
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      /                     
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๓. วัยรุ่น/นักศึกษา (๑๕-๒๑ ปี) 
         -    บูรณาการงาน Psychosocial Clinic เช๎ากับระบบชํวยเหลือ “หนึ่งโรงพยาบาล 
หนึ่งโรงเรียน ” (OHOS) ได๎แกํ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง ,โรงเรียนบางพลีราษฎร๑บ ารุง ,โรงเรียน
หลวงพํอปานคลองดํานอนุสรณ๑ ,โรงเรียนปูอมนาคราชสวาทยานนท๑ และโรงเรียนราชประชาสมาสัย 
         -   บูรณาการรํวมกับสถานีต ารวจภูธรเมืองสมุทรปราการในการจัดกิจกรรมสร๎างเสริม
ทักษะชีวิต ในเด็กกลุํมเสี่ยงที่เข๎าโครงการ “ฝากลูกไว๎กับต ารวจ ”เพ่ือลดพฤติกรรมเชิงล บจ านวน ๑ รุํน  
๑๒๘  คน 
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         -   บูรณาการ  Psychosocial Clinic ของโรงเรียนบางพลีราษฎร๑บ ารุง เข๎ากับงาน
ตั้งครรภ๑วัยรุํน ในการเพ่ิมทักษะแกํ ครูที่ปรึกษา  นักเรียนแกนน า  และนักเรียนกลุํมเสี่ยง 

           
 
๔. วัยท างาน (๒๑-๖๐ ปี) 
       -   บูรณาการงานสร๎างเสริมสุขภาพจิตรํวมกับงาน Healthy Work Place  โดยการ
ประชาสัมพันธ๑สื่อสร๎างเสริมสุขภาพจิตให๎มีการเผยแพรํในสถานประกอบการ 
       -   ด าเนินกิจกรรมสร๎างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนในพื้นท่ี โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลสรํางโศก ,โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต า บลท๎ายบ๎านใหมํ ,PCU โรงพยาบาลบางพลี ) ,รพ.สต.ทรง
คะนอง 
       -   โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นเจ๎าภาพในการจัดบริการ “คลินิกจิตเวชเคลื่อนที่ ” 
โดยให๎บริการเดือนละ ๑ ครั้งที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑สวาทยานนท๑ 
       -   ประสานงานโรงพยาบาลบางบํอ      และโรงพยาบาลพระสมุ ทรเจดีย๑สวาทยานนท๑ 
ในการน าเข๎ายาจิตเวชเพ่ือเตรียมพร๎อมส าหรับการสํงผู๎ปุวยจิตเวชกลับพื้นท่ี 
       -   ด าเนินกิจกรรมสื่อสารสร๎างสุข 
 

          
 
๕. ผู้สูงอาย ุ(๖๐ ปีขึ้นไป) และผู้พิการ 
        -  บูรณาการรํวมกับต าบล Long Term Care ในการเฝูาระวังภาวะซึมเศร๎าใน
ผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ 
       -   พัฒนาศักยภาพการดูแลผู๎สูงอายุ /ผู๎พิการและผู๎ปุวยระยะสุดท๎าย รวมถึงผู๎ที่ประสบ
ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตให๎กับหนํวยบริการทุกแหํง 
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      -   มีการจัดตั้งคลินิกให๎ค าปรึกษาในหนํวยบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับ Psychosocial 
Clinic ในระบบโรงพยาบาล  โดยก าหนดให๎แตํละโรงพยาบาลมีการจัดท าค าสั่งและผังแนวทางการ
ด าเนินงานอยํางชัดเจน 
 

                
     
๖. ศูนย์ให้ค าปรึกษาคุณภาพ(Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ  

         งานสุขภาพจิต  ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานศูนย๑ให๎ค าปรึกษาคุณภาพแกํ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ  และโรงพยาบาลชุมชนในการเป็นแมํขํายของ คปสอ .ในการพัฒนาระบบให๎
ค าปรึกษาทางจิตสังคมแบบคุณภาพ (Psychosocial Clinic) ซี่งมีงาน/กลุํมงานสุขภาพจิตและจิตเวชของ
แตํละโรงพยาบาลเป็นเจ๎าภาพในการขับเคลื่อน โดยเน๎นให๎เกิดความเชื่อมโยงด๎านการดูแลสุขภาพจิต ทั้ง 
๔ มิติ (สํงเสริม ปูองกัน  รักษา ฟื้นฟู )กับงานตําง ๆ ที่ให๎บริการอยูํในโรงพยาบาลเชํนงานผู๎สูงอายุ  งาน
โรคเรื้อรัง  งานสุรา /ยาเสพติด  งานคลินิกเป็นมิตรกับวัยรุํน  งาน OSCC ฯลฯ โดยมีเปูาหมายในการ
พัฒนาคลินิกให๎ค าปรึกษาท่ีมีอยูํแล๎วในทุกโรงพยาบาล  ให๎มีการเพิ่มเติมกระบวนการ  ชํวยเหลือดูแลด๎าน
จิตใจเพื่อแก๎ป๓ญหาสุขภาพโดยเน๎นให๎เกิดการปรับตัวตํอความเจ็บปุวยทางกายและจิตใจที่เชื่อมโยงสูํ
ระบบให๎ค าปรึกษาและชํวยเหลือดูแล และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   อยูํระหวํางการ
ติดตามการจัดระบบชํวยเหลือดูแลใน Psychosocial Clinicของแตํละโรงพยาบาล  ซึ่งในเบื้องต๎นพบวํามี
การด าเนินงานให๎ค าปรึกษา ในทุกงานในโรงพยาบาล  แตํยังขาดการเชื่อมตํอด๎านการชํวยเหลือดูแลอยําง
เป็นระบบ  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได๎ก าหนด ให๎ทุกโรงพยาบาลจะต๎องมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

- ผังแนวทางการด าเนินงาน  Psychosocial Clinic  ในโรงพยาบาลที่เชื่อมโยงกลุํมงาน
เปูาหมายตําง ๆ อยํางเป็นรูปธรรม 

- การแตํงตั้งคณะท างาน Psychosocial Clinic ในโรงพยาบาลโดยมีการก าหนด
ผู๎รับผิดชอบหลักในแตํละกลุํมงานเปูาหมายอยํางชัดเจน  
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๗. งานสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต  มีการด าเนินงานในรูปแบบตามมาตรฐานทีม MCATT ( Mental   
    Health Crisis Assessment   and Treatment Team) ดังนี้ 
        -  มีการแตํงตั้งคณะท างาน MCATT ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
        -  โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนทุกแหํงมีการจัดอบรมหลักสูตรการดูแล
สุขภาพจิตในภาวะวิกฤตแกํลูกขําย 
       -  สสจ.สมุทรปราการ จัด Table Top Exercise   โดยเชิญสถาบันจิตเวชศาสตร๑
สมเด็จเจ๎าพระยามาเป็นพี่เลี้ยง 
        -  ทีม MCATT รํวมฝึกซ๎อมด๎านมนุษยธรรมแล ะบรรเทาสาธารณภัยระหวํางไทย-
มาเลเซียและมิตรประเทศ ( AHEx๑๔ASEN Assiostant and Disaster Relief  Exercise ๒๐๑๔)  โดย
มีผู๎เข๎ารํวมเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงาน สุขภาพจิตจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ,
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ,โรงพยาลบาลบางพลี ,โรงพยาบาล  บางจาก ,โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ฯ 
และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลคลองสวน   
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

            ๑. การคัดกรองภาวะซึมเศร๎าและฆําตัวตายยังท าได๎ไมํครอบคลุมในกลุํมเปูาหมาย
ส าคัญโดยเฉพาะในกลุํมผู๎สูงอายุ เนื่องจากการคัดกรอง ยังเน๎นการตั้งรับในสถานบริการ  และใน
โรงพยาบาลชุมชนยังไมํน าการคัดกรองไปใช๎ในผู๎ปุวยนอกที่มารับบริการ 
      ๒. ผู๎ปุวยจิตเวชขาดการดูแลอยํางตํอเนื่องหลังจ าหนํายจากโรงพยาบาล เนื่องจากการ
ให๎ข๎อมูลที่อยูํไมํชัดเจน 
            ๓. ชุมชนยังขาดความตระหนักในการเฝูาระ วังทางสุขภาพจิตและบทบาทในการดูแล
ผู๎ปุวยจิตเวช 

         ๔. ข๎อจ ากัดของการด าเนินงานสุขภาพจิตอยูํที่แผนงานโครงการมักขาดความตํอเนื่อง 
ในการด าเนินกิจกรรม  เชํนเมื่อมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการท างานเชิงรุก  แตํขาดการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน หรือขาดเครื่องมือที่จะให๎บุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาแล๎วน าไปใช๎ท างานใน
ชุมชน  แม๎แตํการจัดท าแผนเชิงรุกมักเป็นแผนงานระยะสั้นขาดความตํอเนื่องและขาดการน าผลการ
ด าเนินงานมาวิเคราะห๑เพื่อใช๎ประโยชน๑ตํอไป 

         ๕. โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน  ยังมุํงเน๎นงานวินิจฉัย  รักษามากกวํางาน 
สํงเสริมปูองกัน 

๖. จิตแพทย๑ในจังหวัดสมุทรปราการมีเพียง ๒ ทําน ท าให๎การเข๎าถึงบริการไมํ
ครอบคลุม 

         ๗. ข๎อมูลขาดหายระหวํางการสํงตํอ เชํนการสํงข๎ามข้ันตอน การไมํได๎ติดตามเยี่ยมของ
พ้ืนที่ หรือการ Bypass ของผู๎ปุวยเอง 

            ๘. ครอบครัวและชุมชนขาดความตระหนักในเรื่องพฤติกรรมการแปรปรวนของอารมณ๑ 

โดยคิดวําเป็นธรรมชาติของมนุษย๑  ไมํใชํความผิดปกติ และการเข๎าไมํถึงบริการ 

แผนการพัฒนางานสุขภาพจิตของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๗ 
๑. เน๎นพัฒนาศักยภาพ WCC คุณภาพ (เพ่ิมพ้ืนที)่ 
๒. สํงเสริมให๎เกิดระบบการสํงตํอท่ีชัดเจนจากระดับตติยภูมิ ,จังหวัด  อ าเภอ  และ 

ชุมชน 
๓. สํงเสริมให๎เกิดกระบวนการสื่อสารด๎านงานสุขภาพจิตในชุมชนมากขึ้น  เชํนการ 

จัดท าสื่อตําง ๆด๎านสุขภาพจิต , การประสานงานเพ่ือเผยแพรํความรู๎ผํานสื่อสาธารณะ  
๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด๎านวิชาการและการสร๎างพลังใจในการท างาน 
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๕. พัฒนาศักยภาพเครือขํายสุขภาพจิตในการใช๎แบบคัดกรองด๎านสุขภาพจิตให๎ 
ครอบคลุมทุกกลุํมอาย ุ

๖. สํงเสริมศักยภาพของคลินิกให๎ค าปรึกษาในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลที่ 
เชื่อมโยงกับ Psychosocial Clinic ในโรงพยาบาล 

๗. สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเข๎สูํระบบ Psychosocial Clinic 
๘. สนับสนุนให๎หนํวยบริการในพื้นที่น าเสนอข๎อมูลด๎านสุขภาพจิตแกํองค๑กรปกครอง 

สํวนท๎องถิ่นในการใช๎เป็นข๎อมูลในการจัดท าแผนกองทุนต าบล 
๙. สํงเสริมให๎มีการวางแผนบูรณาการงานสุขภาพจิตรํวมกับงานตามกลุํมวัยอื่นๆ เพื่อ 

ไมํให๎เกิดความรู๎สึกวําเป็นการเพิ่มภาระงาน 
๑๐. สนับสนุนให๎พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต เข๎ารับการอบรมเฉพาะทางด๎าน 

จิตเวช 
 
 
                
 
 

                            ๐ 
 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

  จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งของทําอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นศูนย๑กลางการ
คมนาคมทางอากาศของประเทศ     และเป็นชํองทางส าคัญที่เครือขํายการค๎ายาเสพติดข๎ามชาติใช๎เป็น
เส๎นทางล าเลียงยาเสพติด    โดยในปี ๕๕ - ๕๗  ปรากฏผลการจับกุมเครือขํายการค๎ายาเสพติดข๎ามชาติ
บริเวณทําอากาศยานสุวรรณภูมิหลายครั้ง สภาพพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมในทุกอ าเภอ กระจายตัวอยูํ
ในระดับหมูํบ๎าน /ชุมชนจ านวนมาก   ท าให๎มีการอพยพเคลื่อนย๎ายแรงงาน  ๓  สัญชาติ  (พมํา ลาว 

   งานยาเสพติด 
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กัมพูชา)   และแรงงานตํางจังหวัด  เข๎ามาพักอาศัยอยูํตามหอพัก / บ๎านเชําภายในชุมชนใกล๎เคียงบริเวณ
โดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม    ยังผลให๎เกิดป๓ญหาประชากรแฝง   อาชญากรรม  และยาเสพติด   สภาพ
ทางภูมิศาสตร๑ที่มีเขตติดตํอกับกรุงเทพฯ     และมีสถานบริการ/สถานบันเทิงจ านวนมาก     บริเวณถนน
ศรีนครินทร๑   และ ต าบลส าโรงเหนือ  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  เป็นเหตุป๓จจัยหนึ่งที่ท าให๎มีการแพรํ
ระบาดของตัวยาในกลุํม   Club Drugs  เชํน ไอซ๑ เอ็กซ๑ตาซี่   และคีตามีน มีหมูํบ๎าน /ชุมชนหนาแนํน
หลายแหํงที่มีป๓ญหาการแพรํระบาดยาเสพติดซ้ าซาก   เชํน อ .เมืองสมุทรปราการ ,  อ.พระประแดง , อ.
บางพลี ตัวยาที่มีการค๎าและแพรํระบาด เมื่อพิจารณาจ านวนคดีแยกตามชนิดยาเสพติด พบว่า เป็นคดี
เกี่ยวกับยาบ้ามากที่สุด รองลงมา คือ กัญชาแห้ง และ ยาไอซ์  เส๎นทางล าเลียงยาเสพติด จากข๎อมูลการ
จับกุมคดีที่นําสนใจพบวํา   มีเส๎นทางการล าเลียงส าคัญ ดังนี้ เส๎นทางสายหลัก   ถนนมอเตอร์เวย์ บางนา 
- บางปะอิน   ถนนบางนา - ตราด    เส๎นทางสายรอง  ถนนรถราง  อ.พระประแดง และถนนศรีนครินทร์ 
  ชํวงอายุของผู๎เข๎ารับการบ าบัดสํวนใหญํ คือชํวงอายุ  ๒๔  ปีขึ้นไป รองลงมา ๒๐-๒๔ ปี 
และ ๑๕-๑๙ ปี ตามล าดับ อาชีพของผู๎เข๎ารับการบ าบัดรักษา ๒ อันดับแรก คือรับจ๎างและวํางงาน ตัวยา
ที่มีการแพรํระบาด ๓ อันดับแรก คือ ยาบ๎า กัญชา และไอซ๑         

จากสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไปในชํวงระยะท่ีผํานมา  มีป๓จจัยเงื่อนไขที่ท าให๎ป๓ญหายา
เสพติดยังคงอยูํและขยายตัวรุนแรงขึ้น   โดยเฉพาะป๓ญหาด๎านผู๎เสพ /ผู๎ติด  (Demand)  คือ ยัง คงมีผู๎
เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด ซึ่งเป็นตลาดรองรับยาเสพติดจ านวนมาก  โดยเฉพาะในกลุํมเด็กและเยาวชนซึ่งมี
จ านวนมากขึ้น และมีแนวโน๎มอายุลดลง รวมทั้งมีผู๎เสพติดรายใหมํที่เข๎าสูํวงจรป๓ญหาเพ่ิมข้ึน   ในขณะที่ผู๎
เสพติดสํวนหนึ่งซึ่งเป็นกลุํมท่ีติดรุนแรงเริ่มมีอาการทางจิตและประสาท   กํอให๎เกิดผลกระทบสร๎างความ
เดือดร๎อนตํอสังคมอยํางมาก   รัฐบาลจึงได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร๑พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด       
พ.ศ.  ๒๕๕๗   เพ่ือให๎ทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน    ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขจะเก่ียวข๎องในแผนที่ ๒ การแก๎ไขป๓ญหาผู๎เสพ/ผู๎ติดยาเสพติด  
                จากป๓ญหาดังกลําว  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจึงขานรับนโยบาย  โดย
อาศัยความรํวมมือของทุกภาคสํวนทั้งหนํวยงานภาครัฐและภาคเอกชน    เรํงด าเนินการลดจ านวนผู๎เสพ / 
ผู๎ติดยาเสพติด      โดยน าผู๎เสพเข๎ารับการบ าบัดรั กษาในทุกระบบทั้งระบบสมัครใจ   ( คํายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม/บ าบัดผู๎ติดแบบผู๎ปุวยนอก) บังคับบ าบัด   ระบบต๎องโทษ   รวมทั้งด าเนินการตํอผู๎เสพให๎ครบ
วงจร  ทั้งการติดตาม  ชํวยเหลือ  ฟ้ืนฟู   ดูแลผู๎เสพในด๎านอาชีพการงาน  ให๎สามารถด ารงชีวิตในสังคม
ได๎อยํางเป็นปกติ ไมํกลับไปมีพฤติกรรมเสพซ้ าอีก     
                ซึ่งจากข๎อมูลการรายงานผู๎ใช๎สารเสพติดที่เข๎ารับการบ าบัดรักษา  และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   
ในหนํวยบริการสาธารณสุข  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ตั้งแตํ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ 
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มีผู๎เข๎ารับการบ าบัดจ านวนทั้งสิ้น  ๓,๗๗๙  ราย  โดยเป็นระบบสมัครใจมากท่ีสุดจ านวน  ๓,๒๘๔  ราย 
ร๎อยละ ๘๖.๙๐ รองลงมาเป็นระบบบังคับบ าบัดจ านวน ๔๙๕ ราย ร๎อยละ ๑๓.๑๐ 

ตารางแสดง  จ านวนและร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัดรักษา ปี ๒๕๕๗  แยกตามระบบการเข๎ารับบ าบัด 

 
   ตารางแสดง  จ านวนและร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัดรักษา ปี ๒๕๕๗ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เปูาหมาย 
ผลงาน 

ผ่านเกณฑ์ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

๑.  จ านวนผู๎ปุวยยาเสพติดที่สมัครใจบ าบัดที่
ได๎รับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 

๓,๔๐๐ ราย ๓,๗๗๙   ๑๑๑.๑๕ / 

๒.  จ านวนผู๎ปุวยยาเสพติดที่บังคับบ าบัดที่ได๎รับ
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู 

๒๐๐ ราย  ๔๙๕ ๒๔๗.๕๐ / 

๓.  ร๎อยละของผู๎ปุวยยาเสพติดได๎รับการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพครบตามเกณฑ๑ 

ร๎อยละ ๘๕ ๓,๗๗๙   ๙๙.๘๗ / 

๔.  ร๎อยละของผู๎ปุวยยาเสพติดหลังการจ าหนําย
ครบก าหนดแล๎วไมํกลับไปเสพซ้ า 

ร๎อยละ ๘๐ ๔,๓๕๓ ๘๘.๑๘ / 

๕.  ร๎อยละของผู๎ที่มีอายุ ๑๐ – ๒๔ ปี เป็น
สมาชิก To Be Number One 

ร๎อยละ ๗๕ ๒๖๒,๕๙๖ ๑๐๐ / 
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๑. การบ าบัดรักษา    
         ๑.๑ รูปแบบการบ าบัด  
                  จากจ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัดใน  ระบบสมัครใจ จ านวน ๓,๒๘๔ ราย เข๎าบ าบัดใน
รูปแบบคํายบ าบัด จ านวน ๒,๘๑๖ ราย   ร๎อยละ ๘๕.๗๕   และรูปแบบ  Matrix program  จ านวน 

ระบบการบ าบัด 
รวม 

ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๓,๒๘๔   ๘๖.๙๐ ๔๙๕ ๑๓.๑๐ ๓,๗๗๙   ๑๐๐ 
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๔๖๘ ราย ร๎อยละ ๑๔.๒๕ (เนื่องจากผู๎เข๎ารับการบ าบัดเป็นผู๎ เสพที่มีประสบการณ๑การเสพยาเสพติดมา
หลายปี เพ่ือให๎เกิดคุณภาพในการไมํกลับไปเสพซ้ า จังหวัดสมุทรปราการจึงคัดแยกผู๎ใช๎สารเสพติดที่ออก
จากคํายบ าบัด เข๎ารับการบ าบัดในรูปแบบ Matrix program ตํอ) และมีผู๎เข๎ารับการบ าบัดใน  ระบบ
บังคับบ าบัด จ านวน ๔๙๕  ราย บ าบัดในรูปแบบ Matrix program ทั้งหมด  

ตารางแสดง จ านวนและร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัดรักษา ปี ๒๕๕๗  แยกตามรูปแบบการบ าบัด 

 
ระบบการบ าบัด 

  รูปแบบการบ าบัด 
รวม 

ค่ายบ าบัด Matrix Program 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

   ระบบสมัครใจ ๒,๘๑๖ ๘๕.๗๕   ๔๖๘ ๑๔.๒๕   ๓,๒๘๔ ๘๖.๙๐ 
   ระบบบังคับบ าบัด ๐ ๐ ๔๙๕ ๑๐๐ ๔๙๕ ๑๓.๑๐ 

       ๑.๒ การบ าบัดครบตามเกณฑ์ (เกณฑ๑ก าหนดร๎อยละ ๘๕) 

      ภาพรวมมีผู๎เข๎ารับการบ าบัดใ นระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัด  จ านวนทั้งสิ้น 
๓,๗๗๙ ราย  โดย ระบบสมัครใจ บ าบัดในรูปแบบคํายบ าบัด จ านวน ๒,๘๑๖ ราย บ าบัดครบตามเกณฑ๑ 
จ านวน ๒,๘๑๖ ราย  ร๎อยละ ๑๐๐  บ าบัดในรูปแบบ Matrix Program  จ านวน  ๔๖๘  ราย บ าบัดครบ
ตามเกณฑ๑ จ านวน ๔๖๘  ราย  ร๎อยละ ๑๐๐ และ  ระบบบังคับบ าบัด  บ าบัดในรูปแบบ Matrix 
Program ทั้งหมดจ านวน ๔๙๕ ราย  บ าบัดครบตามเกณฑ๑จ านวน  ๔๙๐ ราย  ร๎อยละ ๙๘.๙๙ รวมเข๎า
รับการบ าบัดจนครบตามเกณฑ๑จ านวน ๔,๙๗๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗ ถือว่าผ่านเกณฑ์  

ตารางแสดง จ านวนและร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัดรักษาครบตามเกณฑ๑ ปี ๒๕๕๗ 

ระบบการบ าบัด ผู้เข้ารับบ าบัด ผู้บ าบัดครบตามเกณฑ์ 
จ านวนเปูาหมาย จ านวน ร้อยละ 

                         คําย 
สมัครใจ  

๒,๘๑๖ ๒,๘๑๖ ๑๐๐ 

            Matrix ๔๖๘ ๔๖๘ ๑๐๐   
บังคับบ าบัด           Matrix ๔๙๕ ๔๙๐ ๙๙.๘๗  

      รวม ๓,๗๗๙ ๓,๗๗๔ ๙๙.๘๗ 
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 ๑.๓ การบ าบัดครบตามเกณฑ์แล้วไม่กลับไปเสพซ้ า (เกณฑ๑ก าหนดร๎อยละ ๘๐)  

      ผู๎บ าบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัดที่เข๎าบ าบัดจนครบตามเกณฑ๑ จ านวน
ทั้งสิ้น ๓,๗๗๔ราย โดยระบบสมัครใจ เข๎าบ าบัดในรูปแบบคํายบ าบัด บ าบัดครบตามเกณฑ๑ จ านวน 
๒,๘๑๖ราย ซึ่งบ าบัดครบตามเกณฑ๑แล๎วไมํกลับไปเสพซ้ า จ านวน ๒,๔๒๔ ราย ร๎อยละ ๘๖.๐๘ เข๎า
บ าบัดในรูปแบบMatrix Program บ าบัดครบตามเกณฑ๑ จ านวน ๔๖๘ ราย บ าบัดครบตามเกณฑ๑แล๎วไมํ
กลับไปเสพซ้ าจ านวน ๔๕๑ ราย ร๎อยละ ๙๖.๓๗ และระบบบังคับบ าบัดเข๎าบ าบัดในรูปแบบ Matrix 
Program บ าบัดครบตามเกณฑ๑ จ านวน ๔๙๐ ราย บ าบัดครบตามเกณฑ๑แล๎วไมํกลับไปเสพซ้ า จ านวน 
๔๔๘ ราย ร๎อยละ ๙๑.๔๓  รวมบ าบัดจนครบตามเกณฑ๑และไมํกลับไปเสพซ้ าทั้งสิ้น จ านวน ๓,๓๒๓ ราย 
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๘ ถือว่าผ่านเกณฑ์  

ตารางแสดง จ านวนและร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัดได๎ครบตามเกณฑ๑ไมํกลับไปเสพซ้ า  

ระบบการบ าบัด ผู้เข้ารับบ าบัด ผู้เข้ารับการบ าบัด 
ขาดการรักษาและ 

กลับไปเสพซ้ า 

ผู้เข้ารับการบ าบัด 
ครบตามเกณฑ์แล้ว 
ไม่กลับไปเสพซ้ า 

จ านวนเปูาหมาย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
                 ค่าย ๒,๘๑๖ ๓๙๒ ๑๓.๙๒ ๒,๔๒๔ ๘๖.๐๘ 
สมัครใจ       

               Matrix ๔๖๘ ๑๗ ๑๓.๖๓ ๔๕๑ ๙๖.๓๗  
บังคับบ าบัด   Matrix ๔๙๐ ๔๒ ๘.๕๗ ๔๔๘ ๙๑.๔๓ 

รวม ๓,๗๗๔ ๔๕๑ ๑๒.๕๔ ๓,๓๒๓ ๘๘.๑๘ 

         ๑.๔  ผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งระบบ จ าแนกรายอ าเภอ 
                      จากจ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัด   อ าเภอเมืองสมุทรปราการ มีผู๎เข๎ารับการบ าบัด

มากที่สุด  จ านวน ๑,๐๗๔ ราย ร๎อยละ  ๒๘.๔๒  รองลงมาอ าเภอบางพลี ๙๑๓  ราย ร๎อยละ ๒๔.๑๕  
อ าเภอพระประแดง  ๕๖๙  ราย ร๎อยละ  ๑๕.๐๖ อ าเภอบางบํอ ๔๖๗ ราย  ร๎อยละ  ๑๒.๓๖  อ าเภอ
บางเสาธง  ๔๐๗ ราย ร๎อยละ ๑๐.๗๗  และอ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ จ านวน ๓๔๙ ราย ร๎อยละ ๙.๒๔  
ตามล าดับ  
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ตารางแสดง จ านวนและร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ าแนกรายอ าเภอ ปี ๒๕๕๗ 

อ าเภอ 
ผู้เข้ารับการบ าบัด 

จ านวน ร้อยละ 
เมือง ๑,๐๗๔ ๒๘.๔๒     
บางพลี ๙๑๓ ๒๔.๑๕     
พระประแดง ๕๖๙ ๑๕.๐๖    
บางบํอ ๔๖๗ ๑๒.๓๖   
บางเสาธง ๔๐๗ ๑๐.๗๗  
พระสมุทรเจดีย๑ ๓๔๙ ๙.๒๔     

รวม ๓,๗๗๙ ๑๐๐ 

 ๑.๕ ผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประเภทสารเสพติดที่ใช้ 
                     ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พบวํา จากจ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัดทั้งสิ้น ๓,๗๗๙ ราย           
โดยเป็นผู๎ใช๎สารเสพติดประเภทยาบ๎ามากท่ีสุดจ านวน ๓,๓๐๓ ราย (ร๎อยละ ๘๗.๔๐)  รองลงมากัญชา
จ านวน ๓๙๒ ราย(ร๎อยละ ๑๐.๓๗)  ไอซ๑จ านวน ๔๓ ราย(ร๎อยละ ๑.๑๔)   โปรโคดิลกับคาเฟอีน ๒๐ราย
(ร๎อยละ ๐.๕๓) เฮโรอีนจ านวน ๑๓ ราย(ร๎อยละ ๐.๓๔) กระทํอมจ านวน ๓ ราย(ร๎อยละ ๐.๐๘) สุรา ๒
ราย(ร๎อยละ ๐.๐๕)  และน๎อยที่สุด  โคเคน ๑ ราย (ร๎อยละ ๐.๐๓)  สารระเหย ๑ ราย  (ร๎อยละ ๐.๐๓) 
ยาอี ๑ ราย(ร๎อยละ ๐.๐๓)  ตามล าดับ 
ตารางแสดง  จ านวนและร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัดปีงบประมาณ ๒๕๕๗     

ประเภทของสารเสพติด จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ยาบ้า ๓,๓๐๓ ๘๗.๔๐ 
กัญชา ๓๙๒ ๑๐.๓๗  
ไอซ์ ๔๓ ๑.๑๔ 

โปรโคดิลกับคาเฟอีน ๒๐ ๐.๕๓ 
เฮโรอีน ๑๓ ๐.๓๔ 
กระท่อม ๓ ๐.๐๘ 

สุรา ๒ ๐.๐๕ 
โคเคน ๑ ๐.๐๓ 

สารระเหย ๑ ๐.๐๓ 
รวม ๓,๗๗๙  ๑๐๐ 
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 ๑.๖ ผู้เข้ารับการบ าบัดจ าแนกตาม เพศ 

              ผู๎เข๎ารับการบ าบัดในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นเพศชาย จ านวน ๓,๖๐๗ ราย ร๎อยละ 
๙๕.๔๕ และ เพศหญิง จ านวน ๑๗๕ ราย ร๎อยละ ๔.๕๕ 

ตารางแสดง จ านวนและร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน  (ราย) ร้อยละ 
ชาย ๓,๖๐๗ ๙๕.๔๕ 
หญิง ๑๗๕ ๔.๕๕ 
รวม ๓,๗๗๙ ๑๐๐ 

 
 ๑.๗ ผู้เข้ารับการบ าบัดจ าแนกตามช่วงอายุ 

                      ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  พบวํา ชํวงอายุที่มากที่สุดคือมากกวํา ๒๔ ปีขึ้นไป จ านวน  
๑,๙๗๒ราย (ร๎อยละ ๕๒.๑๘)      รองลงมาชํวง อายุ ๑๕-๑๙ ปี จ านวน ๙๐๒ ราย (ร๎อยละ  ๒๓.๘๗)  
อายุ๒๐ – ๒๔ปี จ านวน   ๘๕๙ ราย  (ร๎อยละ  ๒๒.๗๓)    และน๎อยที่สุดชํวงอายุต่ ากวํา ๑๕ ปี จ านวน 
๔๖ ราย (ร๎อยละ  ๑.๒๒)   ตามล าดับ 

ตารางแสดง  จ านวนและร๎อยละของผู๎เข๎ารับการบ าบัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จ าแนกตามชํวงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
> ๒๔  ปี ๑,๙๗๒ ๕๒.๑๘ 

๑๕ – ๑๙  ปี ๙๐๒ ๒๓.๘๗   
๒๐ – ๒๔  ปี ๘๕๙ ๒๒.๗๓ 
<  ๑๕  ปี ๔๖ ๑.๒๒ 

รวม ๓,๗๗๙ ๑๐๐ 
 

๑.๘ ผู้เข้ารับการบ าบัดจ าแนกตาม ผู้เสพ/ผู้ติด 

       ผู๎เข๎ารับการบ าบัด เป็นผู๎เสพมากที่สุด จ านวน ๓,๒๔๓ ราย ร๎อยละ ๘๕.๘๒ รองลงมา
เป็นผู๎ติด  จ านวน ๕๓๖ ราย ร๎อยละ ๑๔.๑๘ 
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ตารางแสดง  จ านวนและร๎อยละผู๎เข๎ารับการบ าบัดปี ๒๕๕๗ จ าแนกผู๎เสพ/ผู๎ติด 

ผลการจ าแนก จ านวน ร้อยละ 
ผู๎เสพ ๓,๒๔๓ ๘๕.๘๒ 
ผู๎ติด ๕๓๖ ๑๔.๑๘    
รวม ๓,๗๗๙ ๑๐๐ 

 
๒. การด าเนินงานด้านรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

               ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ หนํวยบริการสาธารณสุข ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ได๎ด าเนินกิจกรรมด๎านการรณรงค๑ปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด ภายใต๎โครงการ  TO 
BE NUMBER ONE โดยด าเนินกิจกรรม ดังนี้          

       ๒.๑ พัฒนาศักยภาพ   TO BE NUMBER ONE   จังหวัดสมุทรปราการใ ห้เกิดความ
เข้มแข็ง    จนสามารถได๎รับพระราชทานรางวัลในการประกวดเป็นอันดับที่สามของประเทศ    รักษา
มาตรฐานปีที่ ๒ 
 

                                                   

        TO BE NUMBER ONE                          

       
 
ส าหรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ข๎อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ รวม

ทั้งหมดจ านวน ๕๙๖,๒๘๒ คน ประกอบด๎วย สมาชิกชํวงอายุ ๑๐-๒๔ จ านวน ๒๖๒,๕๙๖ คน และ
สมาชิกท่ัวไป ทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ จ านวน ๓๓๓,๖๘๖ คน ซึ่ง จากจ านวน
สมาชิกช่วงอายุ ๑๐-๒๔ ปี สามารถด าเนินการได้ร้อยละ  ๑๐๐  ถือว่าผ่านเกณฑ์   
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๒.๒ พัฒนาสถานประกอบการ เพื่อเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ได๎แกํ    

               ๒.๒.๑ บริษัทศูนย๑บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) ได๎รับพระราชทานรางวัลในการ
ประกวดเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศ รักษาต๎นแบบระดับทองปีที่ ๓ 

               ๒.๒.๒ บริษัทเนสท๑เลํ (ไทย) จ ากัด ได๎รับพระราชทานรางวัลในการประกวดเป็นอันดับ
ที่สองของประเทศ รักษามาตรฐานต๎นแบบระดับทองปีที่ ๒ 

               ๒.๒.๓ บริษัทซีพีออล๑ลจ ากัด มหาชน    ได๎รับพระราชทานรางวัลในการประกวด
ระดับภาคกลาง-ตะวันออก 

               ๒.๒.๔ ชุมชนบางจาก   อ าเภอพระประแดง   ได๎รับพระราชทานรางวัลในการ
ประกวดระดับภาคกลาง-ตะวันออก 

       ซึ่งทั้ง ๔ แห่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

      ๒.๓ จัดกิจกรรม หัวหน้างานสานสายใจ จ านวน ๔๕๐ แหํง โดยด าเนินการรํวมกับโรงงาน
สีขาว เพื่อให๎หัวหน๎างานมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องโรคสมองติดยาเสพติด   การดูแลและการให๎การ
ชํวยเหลือ 

     
 ๒.๔ ขยายเครือข่ายแกนน าในชมรม 
TO BE NUMBER ONE เรือนจ า
กลางจังหวัดสมุทรปราการ (แหํงแรก
ในประเทศท่ีด าเนินการ โดยมิได๎ถูกสั่ง
การจากกระทรวงยุติธรรม ) เพ่ือสร๎าง
กระแสในเรือนจ า ให๎กลับมาเป็นคนดีของสังคม สมุทรปราการ และอบรมแกนน า อสมจ .ในเรือนจ า 
จ านวน ๑๐๐ คน เพื่อปรับเจตคติ มองตัวเองมีคุณคํา มีพลังความเข๎มแข็งทางจิตใจ และมีจิตอาสา ดูแล
จิตใจเพื่อน คัดกรอง สํงตํอหนํวยพยาบาลในเรือนจ า 
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      ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพของเยาวชน    ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต  โดย
กลุํมเปูาหมายคือนักเรียน ม.๑ ทุกคน (ทั้งสามัญศึกษาและขยายโอกาส)   
     ๒.๖ จัดกิจกรรม KM คนท าดี TO BE NUMBER ONE เพ่ือเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ๑ในการท างาน และขยายผลจนเกิดการพัฒนาไปยังชมรมตําง ๆ จ านวน ๔๔ ชมรม 
 

      
   

      ๒.๗ ขยายเครือข่ายพลังชุมชน พลังแผ่นดิน  เพ่ือให๎เกิดการประสานความรํวมมือในการ
พัฒนาสถาบันครอบครัว ในลักษณะบูรณาการ จากทุกภาคสํวนในชุมชน จ านวน ๓ แหํง (เทศบาลส าโรง
เหนือ , เทศบาลบางโฉลง , อบต .บางน้ าผึ้ง ) เพ่ือสํงเสริมให๎ชุมชนมีการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการ
บริหารจัดการโดยชุมชน เพื่อสร๎างโอกาสในชุมชนได๎เรียนรู๎ และมีสํวนรํวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัว 
ที่จะน าไปสูํความเข๎มแข็งของชุมชน โดยการบริหารงานและแก๎ไขป๓ญหาสังคมอยํางยั่งยืน 
      ๒.๘ อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ในเรื่องโรคสมองติดยาและคัดกรอง
ป๓ญหายาเสพติดจ านวน  ๖๐๐ คน    เพ่ือให๎เกิดการมีสํวนรํวมและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคี
เครือขํายในการสร๎างกระแสปลุกจิตส านึกในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 
      ๒.๙ ขยายกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE สื่อมวลชน จังหวัดสมุทรปรา การ 
เพ่ือเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎สื่อมวลชน ได๎แสดงพลังแหํงการมีสํวนรํวม ในการรณรงค๑ปูองกัน
และแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด โดยการสร๎างกระแสในชุมชน และขยายเครือขําย “เยาวชนคนดีศรี
สมุทรปราการ เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด” 
      ๒.๑๐ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE CLUB LIFE (คลื่นเพื่อนใจคนวัย MOVE) 
FM ๙๘.๒๕ ทุกวันเสาร๑ เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. เพ่ือขยายเครือขํายและเป็นชํองทางสร๎างกระแส 
และให๎ค าปรึกษาสร๎างภูมิคุ๎นกันทางจิต ผํานเครือขํายคลื่นวิทยุชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่สมุทรปราการ 
กทม. ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี โดยมีแมํขํายที่สถานีวิทยุชุมชนประชาคมบางเมือง 
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  ๒.๑๑ ขยายเครือข่ายชมรม  TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาภาคเอกชน 
จ านวน ๒๒ แห่ง 
 

      
 
                ๒.๑๒ จัดอบรมอบรมครู เพื่อบ าบัดรักษาฯ     เด็กที่ใช้สารเสพติดในสถานศึกษา 
จ านวน ๒๙ แห่ง 
 

                    
 
ปัญหาอุปสรรค  

         ๑. ผู๎เข๎าบ าบัดย๎ายถิ่นฐานจากภูมิล าเนาเดิมมาประกอบอาชีพที่จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งสํวนใหญํมาโดยล าพัง ไมํมีครอบครัวตามมาด๎วย ท าให๎ขาดแรงสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งเป็นป๓จจัย
เอ้ือที่ส าคัญของการไมํกลับไปติดซ้ า 
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        ๒. ผู๎เข๎าบ าบัดที่สํงมาจากระบบบังคับบ าบัด  อยูํในระบบควบคุมตัวแบบเข๎มงวด เป็น
กลุํมท่ีเสพติดหนัก ต๎องสํงบ าบัดที่โรงเรียนวิวัฒน๑พลเมือง แตํเนื่องจากโรงเรียนวิวัฒน๑พลเมืองเต็ม ท าให๎
ต๎องเข๎าคิวรอนาน หนํวยบริการสาธารณสุขได๎ให๎ความรํวมมือ โดยรับมาบ าบัดในระบบปกติ แบบสมัครใจ 
(เนื่องจากผู๎เข๎าบ าบัดเป็นประเภทที่ต๎องแยกจากสิ่งแวดล๎อมเดิม ถ๎าต๎องเข๎าคิวรอนาน ก็มีโอกาสกลับไป
เสพซ้ าสูง) แตํก็พบป๓ญหาผู๎ปุวยล๎นกลุํม และไมํมารายงานตัวเข๎ารับการบ าบัดเป็นจ านวนมาก  

        ๓. จากการคัดกรองผู๎เข๎าบ าบัดพบวําสํวนใหญํเป็นกลุํมเสพ แตํเมื่ อน าเข๎าคําย พบวํา
เป็นกลุํมเสพที่ใกล๎เคียงกลุํมติด ท าให๎การบ าบัดด๎วยโปรแกรมคํายบ าบัดเพียงอยํางเดียวไมํเพียงพอจึงต๎อง
น าเข๎าบ าบัดตํอในระบบ MATRIX ท าให๎ต๎องเสริมโปรแกรมด๎วยการสร๎างแรงจูงใจและการสร๎างพลังความ
เข๎มแข็งทางจิตใจด๎วย 
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ทรัพยากรด้านทันตสาธารณสุข 
 

                   
 

        

 

 ด้านทันตบุคลากร 

  ๑.๑.   จ านวนทันตแพทย๑ทั้งหมด   ๔๘  คน   จ าแนกเป็น 
           ทันตแพทย๑กระทรวงสาธารณสุข   ๔๙   คน     
           ทันตแพทย๑รัฐอ่ืน        ๖    คน  
           ทันตแพทย๑เอกชน   ๑๐๙  คน  
  สัดสํวนทันตแพทย๑ตํอประชากร     ๑ : ๒๔,๐๘๕ 
  จ านวนทันตแพทย๑เฉพาะทาง ๔๓  คน 
  ๑.๒    จ านวนทันตาภิบาลทั้งหมด   ๖๑ คน   จ าแนกเป็น 
            ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด      ๒  คน 
             โรงพยาบาล        ๑๓  คน   
            โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล      ๔๔  คน   

    - ข๎าราชการ   ๒๘  คน   
    - พนักงานราชการ  ๑  คน 
    - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๖ คน (จบการศึกษาปี ๒๕๕๕–๒๕๕๖)    
    - ลูกจ๎าง ๙  คน (จบการศึกษาปี ๒๕๕๗) 

    เทศบาลนครสมุทรปราการ     ๒   คน  
   เทศบาลบางพลี        ๑   คน 
  สัดสํวนทันตาภิบาลตํอประชากร  ๑ : ๑๘,๙๕๒  (ไมํนับรวมทันตาภิบาลในสสจ.) 
  ๑.๓  จ านวนนักวิชาการท างานในงานทันตกรรม  ๑๐ คน ปฏิบัติงานใน โรงพยาบาล
สมุทรปราการ  ๔  คน  โรงพยาบาลบางพลี  ๓ คน  โรงพยาบาลบางบํอ  ๑  คน โรงพยาบาล บางจาก  
๒  คน 
  ๑.๔   จ านวนผู๎ชํวยทันตแพทย๑   (ในต าแหนํง เจ๎าพนักงานทันตสาธารณสุข )    ๖  คน  
จ านวนลูกจ๎าง ๙๕   คน 
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     ตารางแสดงจ านวนทันตแพทย์ จ าแนกตามเครือข่ายบริการ 

หน่วยบริการ
ประจ า 

(รวมเครือข่าย) 

ประเภทบุคลากร 
ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล 

รวม 
ทพ./ทภ. 

ผู้ช่วยทพ./ช่างทันตฯ 

จ านวน 
(คน) 

สัดส่วนต่อ
ประชากร 

จ านวน 
(คน) 

สัดส่วนต่อ
ประชากร 

ผู้ช่วย 
ทพ. 

ผู้ช่วย
เหลือ
คนไข ้

ช่าง
ทันต 
กรรม 

ภาครัฐ         
รพ.สมุทรปราการ ๑๕ ๑ : ๒๖,๐๖๓ ๒๔ ๑ : ๑๖,๙๙๘ ๓๘ ๓ ๓๕ ๑ 

รพ.บางพล ี ๑๐ ๑  : ๒๑,๐๖๒ ๑๒ ๑ : ๑๗,๕๕๑ ๒๒ ๑ ๒๐ ๐ 
รพ.บางบํอ ๘ ๑ : ๑๒,๑๙๓ ๙ ๑ : ๑๐,๘๓๘ ๑๔ ๑ ๑๐ ๐ 
รพ.บางจาก   ๗ ๑ : ๑๕,๔๑๘ ๘ ๑ : ๑๓,๔๙๑ ๑๕ ๑ ๑๔ ๐ 
รพ.พระสมุทรเจดีย๑ ๕ ๑ : ๒๐,๖๖๔ ๕ ๑ : ๒๐,๖๖๔ ๑๐ ๐ ๑๔ ๐ 

ภาคเอกชน         
รพ.เมืองสมุทรปูุเจ๎า ๑ ๑ : ๑๐๕,๓๗๒ ๐  ๐   ๑ ๑ ๑ ๐ 

รพ.ชัยปราการ ๑ ๑ : ๘๐,๖๔๑ ๓ ๑ : ๒๖,๘๘๐ ๔ ๑ ๑ ๐ 

รพ.เซ็นทรัลปาร๑ค ๑ ๑ : ๓๔,๙๒๒ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ 

รวมท้ังจังหวัด ๕๒ ๑ : ๒๔,๐๘๕ ๕๑ ๑ : ๑๘,๙๕๒ ๑๐๐ ๙ ๙๕ ๑ 

ตารางแสดงจ านวนทันตแพทย์เฉพาะทางและศึกษาด้านทันตสาธารณสุขมหาบัณฑิต 

 ล าดับ เฉพาะทางด้าน 
โรงพยาบาล รวม

ทั้งหมด สมุทรปราการ บางพลี บางบ่อ บางจาก พระสมุทรฯ 
๑ ศัลยกรรมชํองปาก ๔ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑๐ 
๒ ทันตกรรมส าหรับเด็ก ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๔ 
๓ วิทยาเอนโดดอนท๑ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๕ 
๔ ปริทันตวิทยา ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๒ 
๕ ทันตกรรมหัตถการ ๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๓ 
๖ เวชศาสตร๑ชํองปาก ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
๗ ทันตกรรมจัดฟ๓น ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ 
๘ ทันตกรรมประดิษฐ๑ ๓ ๑ ๑ ๐ ๑ ๓ 
 รวม ๑๓ ๖ ๘ ๒ ๓ ๓๒ 
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ข้อมูลสภาวะทันตสุขภาพ 
 

 รพ.สต.ที่ใหบ้ริการสุขภาพช่องปากคุณภาพ 

    จังหวัดสมุทรปราการ   มี สอ ./รพ.สต/ศสม. (PCU) จ านวน ๗๗ แหํง   จัดให๎มีบริการ
ทันตกรรมใน รพ .สต. / ศสม . (PCU)  ที่มีครุภัณฑ๑ทันตกรรมครบชุด    ๕๖   แหํง   โดยมีทันตาภิบาล
ปฏิบัติงานประจ า ๔๔ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๗๘.๕๗  ผําน ร๎อยละของรพ .สต.ที่ให๎บริการสุขภาพชํองปาก
ที่มีคุณภาพ  
 
 
 
     สภาวะโรคฟันผุ  การวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอกลุํมเปูาหมายในแตํละกลุํมอายุ เพื่อ
ประโยชน๑ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของป๓ญหาสุขภาพชํองปากในแตํละกลุํมอายุและประเมินผลการ
ด าเนินงานในแตํละปี เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงและแก๎ไขการด าเนินงานสํงเสริมและปูองกันทันต
สุขภาพ ซ่ึงใช๎วิธีการส ารวจรายปีโดยใช๎การส ารวจแบบงําย  โดยมีวัตถุประสงค๑เพ่ือ ติดตามสถานการณ๑
สุขภาพชํองปากตามเปูาหมายของงานทันตสุขภาพ และทราบผลการด าเนินงานโครงการทันตสุขภาพ   
  เปูาหมายทันตสุขภาพประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ เน๎นการลดโรคฟ๓นผุและปริทันต๑ 
           ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๕๗ 

 โรคฟ๓นน้ านมผุในเด็ก ๓ ปี  ไมํเกินร๎อยละ              ๕๐     ๕๗ 

 เด็ก๑๒ ปี ปราศจากโรคฟ๓นผุ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ     ไมํก าหนด       ๔๕               
                    
  กลุํมงานทันตสาธารณสุข   จึงได๎ด าเนินการจัดเก็บข๎อมูลประเมินผลสภาวะทันตสุขภาพ
และพฤติกรรมทันตสุขภาพ ๔กลุํมอายุ  รวมทั้งสิ้น  ๑๑,๒๓๐  ตัวอยําง  ได๎แกํ อายุ ๑๘ เดือน  จ านวน 
๗๒๑ คน อายุ ๓ ปี   จ านวน ๑,๖๗๓ คน  อายุ ๑๒ ปี  ๗,๓๐๘ คน  และผู๎สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  จ านวน 
๑,๕๒๘  คน  รายละเอียด ดังตาราง 

          ตารางแสดง ผลการส ารวจข๎อมูลสถานการณ๑ทันตสุขภาพเด็กกลุํมอายุ ๓ ปี 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผลส ารวจฯ จ.สมุทรปราการ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

ร๎อยละเด็กอายุ ๓ ปี มีฟ๓นน้ านมผ ุ ๕๐ ๕๗ ๕๖.๗๐ ๕๗.๙๐ ๕๓.๒๓ ๕๑.๙๔ 

คําเฉลี่ย ฟ๓นผุ ถอน อุด (DMFT) ไมํก าหนด ๓.๑๐ ๓.๔๓ ๓.๔๕ ๓.๒๔ 
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ตารางแสดง ผลการส ารวจข๎อมูลสถานการณ๑ทันตสุขภาพเด็กกลุํมอายุ ๑๒ ปี 

ตัวชี้วัด เปูาหมาย ผลส ารวจฯ จ.สมุทรปราการ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

ร๎อยละเด็กอายุ ๑๒ ปี มีฟ๓นน้ านมผ ุ ไมํก าหนด ๔๕ ๕๔.๗๔ ๔๗.๑๗ ๕๔.๑๘ ๕๐.๗๘ 

คําเฉลี่ย ฟ๓นผุ ถอน อุด (DMFT) ไมํก าหนด ๑.๕๘ ๑.๘๓ ๑.๓๒ ๑.๔๖ 

เด็กมีสภาวะฟ๓นตกกระ ไมํก าหนด   ๒.๕๓ ๐.๘๗ 

เด็กมีสภาวะเหงือกอักเสบ ไมํก าหนด   ๑๐.๖๙ ๑๑.๐๗ 

  จากการส ารวจสภาวะสุขภาพชํองปาก จังหวัดสมุทรปราการ  ปี ๒๕๕๗  เด็กอายุ ๓ ปี 
ซึ่งเป็นตัวแทนในการติดตามการเกิดโรคฟ๓นผุในฟ๓นน้ านม  พบวํา  สถานการณ๑เด็กอายุ ๓ ปี ซึ่งเป็นขวบปี
แรกท่ีมีฟ๓นน้ านมครบ ๒๐ ซี่ มีปีป๓ญหาฟ๓นน้ านมผุลดลงตามล าดับจากตั้งแตํปี ๒๕๕๕ คือ ๕๗.๙  ๕๓.๒๓ 
และ ๕๑.๙๔  มีคําเฉลี่ยฟ๓นผุ ถอน อุด (DMFT) ๓.๒๔ ซ่ี /คน  อยูํในระดับ ๓ ซี่ตํอคนข้ึนไป  ดังนั้นในปี 
๒๕๕๘ จังหวัดสมุทรปราการจึงได๎จัดกิจกรรมรณรงค๑การสํงเสริมสุขภาพชํองปากตั้งแตํเด็กอายุ ๖ เดือน
ขึ้นไปที่มารับบริการฉีดวัคซีนใน WBCคลินิกในทุกหนํวยบริการ  มุํงเน๎นการแปรงฟ๓นโดยพํอ แมํ 
ผู๎ปกครองอยํางจริงจัง  พร๎อมการข้ึนทะเบียนติดตามพฤติกรรมการแปรงฟ๓น การบริโภคอาหาร  การดื่ม
นม โดยติดตามไปจนถึงอายุ ๓ ปี   สํวนกลุํมเด็กอายุ ๑๒ ปี  เป็นชํวงวัยที่ฟ๓นแท๎ข้ึนครบ ๒๘ ซี่ สภาวะ
ชํองปากของเด็กกกลุํมนี้จึงสามารถใช๎เพื่อประเมินผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในโรงเรียน  จากการ
ส ารวจสภาวะโรคฟ๓นผุในฟ๓นแท๎พบวํา  เด็กอายุ ๑๒ ปี ปราศจากโรคฟ๓นผุ ร๎อยละ ๕๐.๗๘  แสดงให๎เห็น
วําเด็กกลุํมนี้มีสภาวะโรคฟ๓นผุ  ร๎อยละ   ๔๙.๒๒ ซึ่งมีแนวโน๎มสภาวะโรคฟ๓นผุลดลง จากปี ๒๕๕๔ เป็น
ต๎นมา ขณะที่คําเฉลี่ย ฟ๓นผุ ถอน อุด (DMFT) ๑.๔๖ ซี่ตํอคน 
 
 

  การบริการสํงเสริมทันตสุขภาพทันตกรรมปูองกัน        และรักษาในกลุํมเปูาหมายหลัก 
ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  การด าเนินงานตามกลุํมเปูาหมายหลักส าคัญได๎แกํ   กลุํมหญิงตั้งครรภ๑  กลุํม
เด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดีและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก กลุํมนักเรียนประถมศึกษา(ให๎ความส าคัญนักเรียน ป .๑) 
กลุํมเยาวชน    ( เน๎นนักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ ๑-๓ )   กลุํมผู๎ปุวยเรื้อรัง   (DM) พระสงฆ๑   กลุํมผู๎สูงอายุ   
ผู๎พิการในชุมชน /สถานสงเคราะห๑คนพิการ ผู๎ต๎องขังในเรือนจ า /เด็กในสถานพินิจ  อาสาสมัคร
สาธารณสุขและวั ยท างานในสถานประกอบการ  โดยจัดบริการสํงเสริมทันตสุขภาพ  ตามเกณฑ๑ตัวชี้วัด
กลุํมวัยที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  รายละเอียดดังตาราง 

ผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุข 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๙๗ 
 

ตารางแสดง ผลการด าเนินงานบริการสํงเสริมปูองกันและรักษาทันตกรรมตามกลุํมเปูาหมาย  

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์
เปูา 

หมาย 
ผลงาน ร้อยละ 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน

เกณฑ ์

หญิง
ตั้งครรภ๑ 

๑. ได๎รับการตรวจสุขภาพชํองปาก  
(เกณฑ์คุณภาพระดับกระทรวงฯ) ร๎อยละ ๘๕ ๑๒,๔๖๕ ๑๐,๘๕๕ ๘๗.๐๘ 

ผําน 

๒. ได๎รับบริการควบคุมแผํนคราบจุลินทรีย๑ (Plaque 
control) ร๎อยละ ๓๐ ๑๒,๔๖๕ ๕,๕๔๙ ๔๔.๕๒ 

ผําน 

๓. ได๎รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน๑  
(เกณฑ์คุณภาพกระทรวงฯ) ร๎อยละ ๓๐ ๑๒,๔๖๕ ๔,๕๒๑ ๓๖.๒๗ 

ผําน 

 เด็ก
ปฐมวัย 
๐-๓ปี 

๑. ได๎รับการตรวจสุขภาพชํองปาก(ตัวชี้วัดส านักทันตฯ) ร๎อยละ ๘๐ ๓๖,๔๘๖ ๓๘,๙๔๔ ๑๐๖.๗๔ ผําน 

๒. ผู๎ปกครองและเด็ก ๐-๓ปี ได๎รับการฝึกทักษะฯ  
(ตัวชี้วัดส านักทันตฯ) 

ร๎อยละ ๘๐ 
๓๖,๔๘๖ ๓๑,๘๔๓ ๘๗.๒๗ ผําน 

๓. ได๎รับการทาฟลูออไรด๑วานิชปูองกันฟ๓นผ ุ 
(ตัวชี้วัดส านักทันตฯ) 

ร๎อยละ ๕๐ 
๓๖,๔๘๖ ๒๒,๓๓๒ ๖๑.๒๑ 

ผําน 

เด็กอาย ุ
๓-๕ปี 

๑. ได๎รับตรวจสุขภาพชํองปาก ปีละ ๑ครั้ง(เกณฑ์

คุณภาพกระทรวงฯ)  ร๎อยละ ๙๐  ๒๘,๒๘๔ ๒๗,๑๗๕ ๙๖.๐๘ ผําน 

๒. ได๎รับการทาฟลูออไรด์วานิชทุก ๖ เดือน หรือ

ได๎รับบริการยับยั้งโรคฟ๓นผุโดยวิธี Smart technic/
ซิลเวอร๑ฯ (เกณฑ์คุณภาพฯ) 

ร๎อยละ ๒๐ ๑๒,๔๘๐ ๑๓,๕๕๒ ๔๗.๙๑ ผําน 

๓. มีป๓ญหาฟ๓นผ ุ ไมํเกินร๎อยละ ๕๗ (ตัวชี้วัดระดับกรม

อนามัย) 
ร๎อยละ ๕๗ 

 
๕๑.๙๔ 

 
ผําน 

 
เด็ก

ประถมฯ 

๑. นร. ป.๑ ได๎รับการตรวจคัดกรองโรคในชํองปาก  
(ตัวชี้วัดส านักทันตฯ) ร๎อยละ ๙๐ ๑๓,๔๓๐ ๑๘,๖๕๓ ๑๓๘.๘๙ 

ผําน 

๒. นร.ป.๑ได๎รับการเคลือบหลุมรํองฟ๓นในฟ๓นกรามแท๎

ซี่ที่ ๑(ตัวชี้วัดส านักทันต) 
ร๎อยละ ๕๐ ๗,๔๓๗ ๕,๕๕๙ ๗๔.๗๕ ผําน 

๓. นร.ป.๑ ได๎รับบริการทันตกรรม 

Comprehensive care ร๎อยละ ๒๐ ๑๓,๔๓๐ ๔,๐๙๖ ๓๐.๕๐ 
ผําน 

๔. นร. ป.๒-๖ ได๎รับการตรวจคัดกรองโรคในชํองปาก ร๎อยละ ๕๐ ๒๔,๘๘๙ ๓๘,๖๒๕  ๑๕๕.๑๙ ผําน 

๕. นร. ช้ัน ป. ๑ - ๖ ได๎รับการอุดฟ๓นถาวร ร๎อยละ ๒๐ ๗๘,๙๘๒ ๙,๑๑๑  ๑๑.๕๔ ไมํผําน 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๙๘ 
 

กลุ่ม 
เปูาหมาย 

ตัวชี้วัด เกณฑ ์
เปูา 

หมาย 
ผลงาน ร้อยละ 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน

เกณฑ ์

 

๖. รร.ประถมฯจัดระบบแปรงฟ๓นหลังอาหารกลางวัน

(เกณฑ์คุณภาพฯ) ร๎อยละ ๙๐ ๒๑๔ ๑๙๓  ๙๐.๑๙  
ผําน 

๗. โรงเรียนประถมศึกษาปลอดน้ าอัดลม  (ตัวชี้วัด

ระดับกรมอนามัย) 
ร๎อยละ ๗๕ ๒๑๔ ๑๖๓ ๗๖.๑๗ ผําน 

มัธยมฯ 
๑.นร. มัธยมศึกษาตอนต๎นและขยายโอกาสได๎รับการ

ตรวจคัดกรองฯ ร๎อยละ ๕๐ ๓๘,๙๕๗ ๑๐,๖๙๑ ๒๔.๔๔ 
ไมํผําน 

ผู๎สูงอาย ุ

๑. ผู๎สูงอายุได๎รับการตรวจคัดกรองโรคในชํองปาก  
(ตัวชี้วัดส านักทันตฯ) ร๎อยละ ๒๐ ๗๒,๐๖๓ ๓๐,๓๕๙ ๔๒.๑๓ 

ผําน 

๒. ผู๎สูงอายุได๎รับการใสํฟ๓นเทียม (โครงการฟ๓นเทียมฯ)   ๙๐๗ ๙๒๐ ๑๐๑.๔๓ ผําน 

๓. จ านวนผู๎สูงอายุได๎รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน๑  
(๕๐คน / 

 ทภ.๑คน)  ๒,๕๕๐ ๓,๕๖๓ ๑๓๙.๗๒ ผําน 

ผู๎ปุวย   
โรคเรื้อรัง 

๑.ผู๎ปุวยโรคเรื้อรังได๎รับการตรวจคัดกรองฯและฝึก

ทักษะฯ(ตัวชี้วัดส านักทันตฯ) 
ร๎อยละ ๖๐ ๑๗,๖๔๔ ๑๒,๕๑๙ ๗๐.๙๕ ผําน 

ผู๎พิการ 
๑. ผู๎พิการ ได๎รับการตรวจคัดกรองและฝึกทักษะฯ 
(ตัวชี้วัดส านักทันตฯ) ร๎อยละ ๒๐ ๕,๒๐๓ ๒,๒๓๖ ๔๒.๙๘ 

ผําน 

กลุํมวัย
ท างาน 

๑. ประชาชนอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ที่มารับบริการใน

คลินิกทันตกรรมได๎รับการตรวจคัดกรองรอยโรคกํอน
มะเร็งชํองปาก 

ร๎อยละ ๙๐ ๑๘,๘๕๓ ๑๗,๐๙๕ ๙๐.๖๘ ผําน 

อัตราการเข๎าถึงบริการทันตกรรม ร๎อยละ๒๐ ๑,๑๕๖,๐๖๙ ๓๓๖,๔๙๗ ๒๙.๑๐ ผําน 

จากผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในปี ๒๕๕๗  แยกตามกลุํมวัยซึ่งเป็น
กลุํมเปูาหมายส าคัญ พบวํา ผํานตามเกณฑ๑ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุขและกลุํมงานทันตสาธารณสุข 
ก าหนด ๒๒ ตัวชี้วัด  ไมํผําน ๒ ตัว  คือนักเรียนชั้นป .๑ ถึง๖ ได๎รับการอุดฟ๓นถาวร  และนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต๎นและขยายโอกาสได๎รับการตรวจคัดกรองฯ  เนื่องจากกลุํมนักเรียนดังกลําวมีจ านวน
มากและอาจพบฟ๓นผุในระยะที่ไมํสามารถเก็บรักษาได๎ ท าให๎หนํวยบริการจัดแผนการให๎บริการไมํ
ครอบ คลุม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯจึงได๎ประสานคลินิกทันตกรรมเอกชนเข๎ารํวมโครงการ
จัดบริการทันตกรรมให๎กับกลุํมนักเรียนดังกลําวด๎วยการสํงตัวให๎ไปรับบริการได๎    และเรํงขยายบริการ  
ทันตกรรมในรพ.สต.ให๎ครอบคลุม 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๙๙ 
 

 อัตราการเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุข 

         อัตราการเข๎าถึงบริการของประชาชนทั้งหมดร๎อยละ ๒๙ .๑๐เครือขํายโรงพยาบาล
ภาครัฐสูงที่ CUP โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลบางพลี สํวน CUPโรงพยาบาลบางพลีต๎อง
ดูแลประชากร๒ อ าเภอ คือ อ าเภอบางพลีและอ าเภอบางเสาธง   ดังนั้นหนํวยบริการจึงควรพิจารณารับ
ย๎ายทันตแพทย๑เพ่ิมข้ึน และจัดระบบพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบริการระดับรพ.สต.ให๎สูงขึ้นเป็นระดับพิเศษ
เพ่ือสํงทันตแพทย๑ไปรํวมจัดบริการที่ยุํงยากซับซ๎อนควบคูํกับการจัดบริการพ้ืนฐานโดยทันตาภิบาล 
     ด๎านหนํวยบริการประจ าภาคเอกชนโดยเฉพาะ  CUP โรงพยาบาลเมืองสมุทรปูุเจ๎า       
มีทันตแพทย๑เพี ยงคนเดียวไมํเพียงพอตํอการจัดบริการแกํประชาชน ร๎อยละของความครอบคลุมบริการ
ทันตกรรมประชากรUC ต่ ามาก เห็นควรให๎เพ่ิมทันตแพทย๑ประจ าการในคลินิกให๎เพียงพออยํางเรํงดํวน 

     ตารางแสดง  ความครอบคลุมการได๎รับบริการทันตกรรมของประชาชน จ าแนกรายหนํวยบริการ 

ที่มา : รง.๕ ทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ณ ๓๐กันยายน ๒๕๕๗ 

 

 

 

หน่วยบริการ 
จ านวน

ประชากร 
(คน) 

ผลงานบริการ 
ทันตกรรม 

(ราย) 

ร้อยละความ
ครอบคลุม 
ประชากร 

รพ.สมุทรปราการ ๔๑๕,๗๒๗ ๑๕๕,๐๓๖ ๓๗.๒๙ 
รพ.บางพลี ๒๑๐๖๑๖ ๗๑,๒๑๒ ๓๓.๘๑ 
รพ.บางบํอ ๙๗,๕๔๖ ๒๐,๘๕๕ ๓๑.๖๓ 
รพ.บางจาก ๑๐๗,๙๒๗ ๒๘,๕๒๖ ๒๖.๔๓ 
รพ.พระสมุทรเจดีย๑ ๑๐๓,๓๑๘ ๒๑,๖๙๗ ๒๑.๐๐ 
รพ.เมืองสมุทรปูุเจ๎า ๑๐๕,๓๗๒ ๑๗,๔๕๐ ๑๖.๕๖ 
รพ.เซ็นทรัลปาร๑ค ๓๔,๙๒๒ ๕,๓๘๕ ๑๕.๔๒ 
รพ.ชัยปราการ ๘๐,๖๔๑ ๑๖,๓๓๖ ๒๐.๒๕ 

รวม ๑,๑๕๖,๐๖๙ ๓๓๖,๔๙๗ ๒๙.๑๐ 
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 โครงการฟันเทียมพระราชทาน จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗ 

เพ่ือรณรงค๑สํงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพชํองปากผู๎สูงอายุให๎บริการใสํฟ๓นเทียม เพ่ือการบด
เคี้ยวอาหารกับผู๎สูงอายุที่มีการสูญเสียฟ๓นทั้งปาก   และสร๎างสุขนิสัยในการดูแลความสะอาดชํองปาก
ทั้งฟ๓นแท๎และฟ๓นเทียมแกํผู๎สูงอายุ  โดยกลุํมเปูาหมายเป็น ผู๎สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปทุกสิทธิ์ ที่ไมํมีฟ๓นบด
เคี้ยวอาหารหรือกลุํมอายุ ๕๐ ปี ที่ฟ๓นถูกถอนฟ๓นทั้งปาก 
เปูาหมายด าเนินการ     ผู๎สูงอายุ ทุกสิทธิ์  ๙๐๗ คน 
ผลการด าเนินงาน   ผู๎สูงอายุได๎รับการใสํฟ๓นเทียมท้ังปาก และบางสํวน ในหนํวยบริการภาครัฐ
และเอกชน  รวมทั้งสิ้น  ๙๔๖  ราย  คิดเป็นร๎อยละ  ๑๐๔.๓๐  รายละเอียด  ดังตาราง 

  ตารางแสดง ผลผู๎สูงอายุได๎รับบริการใสํฟ๓นเทียม แยกตาม CUP และคลินิกทันตกรรมเอกชน 

ที่ หน่วยงาน เปูาหมาย จ านวน ร้อยละ 

๑ รพ.สมุทรปราการ ๑๒๐ ๑๐๐ ๘๓.๓๓ 
๒ รพ.บางพลี ๑๐๐ ๖๖ ๖๖.๐๐ 
๓ รพ.บางบํอ ๘๐ ๑๓๕ ๑๖๘.๗๕ 
๔ รพ.บางจาก ๘๐ ๖๘ ๘๕.๐๐ 
๕ รพ.พระสมุทรเจดีย๑ ๗๐ ๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
 คลินิกทันตกรรมเอกชน ๔๖๐ ๕๐๗ ๑๑๐.๒๒ 
 รวมทั้งหมด ๙๐๗ ๙๔๖ ๑๐๔.๓๐ 

 การจัดบริการรักษาทางทันตกรรมในคลินิกทันตกรรมเอกชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

จากการตรวจคัดกรองสุขภาพชํองปากประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ  พบวําร๎อยละ 
๘๐  ของประชาชนกลุํมเปูาหมายส าคัญ  ได๎แกํ  หญิงตั้งครรภ๑  เด็กปฐมวัย  เด็กวัยเรียนและผู๎สูงอายุ   
มีความจ าเป็นต๎องได๎รับบริการทันตกรรม   เพ่ือการเก็บรักษาฟ๓นและการฟื้นฟูสภาพชํองปากเพ่ือการบด
เคี้ยวอาหาร  แตํเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการมี รพท ./รพช.เพียง๕ แหํงโรงพยาบาลเอกชนคูํสัญญา
หลักประกันสุขภาพ ๓ แหํง   และมีคลินิกทันตกรรมในรพ .สต. ๕๓  แหํง   แตํก็ยังไมํเ พียงพอ ตํอการ
ให๎บริการแกํประชาชน   ขณะที่มีประชาชนทั้งหมด ๑,๑๕๖,๐๖๙   คน     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ     จึงได๎จัดให๎มีแผนจัดบริการทันตกรรมรัฐรํวมเอกชนขึ้นเพื่อให๎ประชาชนเข๎าถึงบริการ
ทันตกรรมได๎ทันเวลา จ านวน  ๒๒  แหํง ในทุกอ าเภอ  อ าเภอเมือง ๙ แหํง  อ าเภอบางพลี ๔ แหํง   
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อ าเภอบางบํอ  ๓ แหํง อ าเภอบางเสาธง ๑ แหํง  อ าเภอพระประแดงและพระสมุทรฯ ๔ แหํง และเขต
เชื่อมตํอกรุงเทพฯ จ านวน ๓ แหํง 
กลุ่มเปูาหมาย :  หญิงตั้งครรภ๑ นักเรียน ป.๑ - ๖  มัธยมศึกษาตอนต๎น  อาสาสมัครสาธารณสุข  
                   ผู๎ปุวยเบาหวาน พระสงฆ๑  และผู๎สูงอาย ุ

ตารางแสดง ผลการด าเนินงานจัดบริการรักษาทางทันตกรรมรํวมคลินิกทันตกรรมเอกชน 

  ผู๎รับบริการทั้งหมด ๑,๖๖๔  ราย/๓,๗๑๖ ครั้ง (การใสํฟ๓นเทียมใช๎ระยะเวลา ๓-๕ ครั้ง)  
ประกอบด๎วย  การอุดฟ๓น  ๗,๒๕๗ ราย   ใสํฟ๓นเทียม ๕๑๓ ราย และขูดหินน้ าลาย  ๓๕๒ ราย 
งบประมาณท่ีใช๎ทั้งสิ้น ๔,๔๙๑,๕๐๐ บาท ดังตาราง 

 

ที ่ กลุ่ม 
เปูาหมาย 

  ผู้รับ 
บริการ 
ทั้งหมด 
(ราย) 

เคลือบ
หลุมร่อง

ฟัน 
(ราย) 

 อุดฟัน 
 (ราย) 

ขูดหิน
น้ าลาย 
(ราย) 

ใส่ฟันเทียม 
งบประมาณที่ใช้  

(บาท)   บางส่วน 
 (ราย) 

  ทั้งปาก 
 (ราย) 

 ๑ หญิงตั้งครรภ๑ ๖๒  ๔๘ ๓๗   ๑๐๔,๙๕๐ 

๒ นร.ประถมฯ ๘๔๕ ๓๔๘ ๔๘๔ ๑๘๕   ๖๘๙,๖๕๐ 

๓ นร.มัธยมฯ ๒๐๕  ๑๕๘ ๑๐๖   ๒๒๖,๓๐๐ 

 ๔ อสม. ๓๐  ๒๔ ๒๑ ๓  ๕๕,๑๐๐ 

 ๕ เบาหวาน ๔๑  ๑๒ ๓ ๕ ๒ ๗๔,๖๐๐ 

 ๖ ผู๎สูงอายุ ๔๘๑    ๑๑๔ ๓๘๙ ๓,๓๔๐,๙๐๐ 

รวม ๑,๖๖๔ ๓๔๘ ๗๒๕ ๓๕๒ ๑๒๒ ๓๙๑ ๔,๔๙๑,๕๐๐ 

 กิจกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพ บูรณาการร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ  
      การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เครือขํายโรงเรียนเด็กไทยฟ๓นดี  ปี ๒๕๕๗  
  การด าเนินงานเครือขํายโรงเรียนเด็กไทยฟ๓นดี มีวัตถุประสงค๑เพ่ือพัฒนาแนวทางการ
สร๎างเครือขํายเด็กไทยฟ๓นดีเพื่อขยายผลสูํการด าเนิน งานสํงเสริมทันตสุขภาพอยํางยั่งยืน   จากการ
ท างานท าให๎เกิดการเรียนรู๎ประเด็นสํงเสริมทันตสุขภาพจากโรงเรียนหนึ่งขยายไปสูํโรงเรียนอ่ืนๆ โดยครู
และนักเรียนรํวมมือกันออกแบบกิจกรรม    ด าเนินการตามความพร๎อมของโรงเรียน  จึงเกิดเครือขํายใน 
๓ อ าเภอ ๓ เครือขําย  ๕๒  โรงเรียน   ได๎แกํ  อ าเภอเมือง จ านวน ๖ โรงเรียน   อ าเภอพระประแดง 
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๑๖ โรงเรียน  และอ าเภอบางบํอ ๒๙ โรงเรียน  ดังนั้นในปี ๒๕๕๗  จึงขยายเครือขํายให๎ครอบคลุมทั้ง ๖ 
อ าเภอ เพื่อให๎โรงเรียนเป็นแหลํงเรียนรู๎และเป็นต๎นแบบในการพัฒนางานเครือขํายที่ยั่งยืนและสํงผลตํอ
ทันตสุขภาพและสุขภาพของเด็กวัยเรียนอยํางเป็นรูปธรรม 

 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเครือข่าย 

๑. การบูรณะฟันน้ านมเด็กเล็กแบบมีคุณภาพ SMART TECHNIC (Preventive 
Restoration in primary teeth) 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ      โดยกลุํมงานทันตสาธารณสุข   ได๎จัดท า
โครงการสํงเสริมปูองกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย   เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎ปกครองตระหนักถึง
ความส าคัญของการดูแลสุขภาพชํองปากของลูก   ลดความรุนแรงการเกิดโรคฟ๓นผุ  ปูองกันการลุกลาม
ของโรคฟ๓นผุ  โดยการจัดอบรมการบูรณะฟ๓นน้ านมแบบมีคุณภาพ (smart technic ) ให๎กับทันตแพทย๑
เฉพาะทางเด็ก  ทันตาภิบาลทุกคน   
   Smart Technic   ซึ่งเป็นวิธีการอุดฟ๓นแบบงํายเพื่อยับยั้งฟ๓นผุโดยไมํต๎องใช๎เครื่อง
กรอฟ๓น   วิธีการนี้เป็นวิธีการอุดฟ๓นซึ่งสามารถท าได๎เฉพาะในฟ๓นที่ผุไมํลึกมากเพ่ือยับยั้งการลุกลามของ
รอยผุ  กลุํมเปูาหมายเด็กเ ล็กอายุ ๓  - ๕ ปี  ที่มีฟ๓นน้ านมครบทุกซ่ี   ในโรงเรียนอนุบาล  ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก   ด าเนินการน ารํองในปี ๒๕๕๗ และทันตบุคลากรด าเนินในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่พร๎อมรํวม
กิจกรรมทุกแหํงในปี ๒๕๕๘  

๒. การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มแม่และเด็ก ( Hand on) 
 การแปรงฟ๓นธรรมดาโดยผู๎ปกครองสามารถลดโรคฟ๓นผุในเด็กปฐมวัยได๎อยํางมี 

ประสิทธิภาพ มุ๎งเน๎นการแปรงฟ๓นโดยพํอ แมํ ผู๎ปกครอง อยํางจริงจังและถูกต๎อง ตั้งแตํอายุ ๖เดือนเป็น
ต๎นไป  ซึ่งทันตบุคลากรจะต๎องติดตามกลุํมเปูาหมายนี้ไปจนถึงอายุ ๓ ปี 
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๑.งานระบาดวิทยา   
  ๑.๑ สรุปสถานการณโรคติดต่อ ปี ๒๕๕๗ 
ตาราง ล าดับอัตราปุวยโรคติดตํอ ตั้งแตวํันที่ ๑ มกราคม–๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ * 

ล าดับ โรค     จ านวนปุวย       อัตราปุวย   
      (ต่อประชากรแสนคน) 

๑ Acute diarrhoea ๑๖,๔๐๓ ๑,๓๓๑.๘๔ 
๒ Haemorrhagic conjunctivitis ๖,๕๐๓ ๕๒๘.๐๑ 
๓ Pneumonia ๒,๙๕๔ ๒๓๙.๘๕ 
๔ Chickenpox ๒,๕๒๑ ๒๐๔.๖๙ 
๕ Food poisoning ๑,๗๑๖ ๑๓๙.๓๓ 
๖ Hand, foot and mouth disease ๑,๔๔๒ ๑๑๗.๐๘ 
๗ Influenza ๑,๓๙๓ ๑๑๓.๑๐ 
๘ Sexual transmitted infection ๑,๐๐๙ ๘๑.๙๓ 
๙ D.H.F. ๘๘๙ ๗๒.๑๘ 
๑๐ PUO ๘๐๑ ๖๕.๐๔ 
๑๑ Hepatitis-total ๑๕๑ ๑๒.๒๖ 
๑๒ Hepatitis B ๑๓๓ ๑๐.๘๐ 
๑๓ Mumps ๕๙ ๔.๗๙ 
๑๔ Dysentery-total ๓๖ ๒.๙๒ 
๑๕ Measles-total ๒๒ ๑.๗๙ 
๑๖ Encephalitis-total ๑๘ ๑.๔๖ 
๑๗ Meningitis,uns. ๑๖ ๑.๓๐ 
๑๘ Malaria ๑๑ ๐.๘๙ 
๑๙ Scrub Typhus ๘ ๐.๖๕ 
๒๐ Hepatitis A ๘ ๐.๖๕ 
๒๑ Rubella ๗ ๐.๕๗ 
๒๒ Melioidosis ๑ ๐.๐๘ 

ที่มา : จากฐานข้อมูล รง.๕๐๖ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สมุทรปราการ 
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ตาราง  ล าดับอัตราปุวยตายด๎วยโรคติดตํอ ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗          
          จังหวัดสมุทรปราการ * 

ล าดับ โรค จ านวนตาย อัตราผู้ปุวยตาย (ร้อย
ละ) 

๑ D.H.F. ๒ ๐.๒๒ 
๒ Influenza ๑ ๐.๐๗ 

ที่มา : จากฐานข้อมูล รง.๕๐๖ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สมุทรปราการ 

ตาราง ล าดับอัตราปุวยด๎วยโรคติดตํอ จ าแนกรายอ าเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ                           
        ตั้งแตํวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ * 

   อ าเภอ        อันดับท่ี ๑        อันดับท่ี ๒ อันดับท่ี ๓ อันดับท่ี ๔ อันดับท่ี ๕ 

ปุวย อัตราปุวย   ปุวย อัตราปุวย  ปุวย อัตราปุวย    ปุวย อัตราปุวย    ปุวย อัตราปุวย 

เมืองฯ อุจจาระรํวง ตาแดง ปอดอักเสบ สุกใส อาหารเป็นพิษ 

๘,๖๕๓ ๑,๖๗๒.๗๑ ๓๐๑๔ ๕๘๒.๖๔ ๑๓๖๒ ๒๖๓.๒๙ ๑๓๑๖ ๒๕๔.๔๐ ๑๒๖๔ ๒๔๔..๓๔ 

   บางบํอ อุจจาระรํวง ปอดอักเสบ ตาแดง มือเท๎าปาก ไข๎หวัดใหญํ 

๖๖๒ ๖๕๗.๖๒ ๓๗๒ ๓๖๙.๕๔ ๓๑๐ ๓๐๗.๙๕ ๒๐๗ ๒๐๕.๖๓ ๑๘๔ ๑๘๒.๗๘ 

   บางพลี อุจจาระรํวง ตาแดง ปอดอักเสบ สุกใส มือเท๎าปาก 

๒๒๙ ๑๐๕๙.๖๓ ๘๗๓ ๔๐๓.๙๖ ๓๖๘ ๑๗๐.๒๘ ๓๔๓ ๑๕๘.๗๑ ๑๗๗ ๘๑.๙๐ 

พระประแดง อุจจาระรํวง ตาแดง ไข๎ไมํทราบสาเหตุ สุกใส ปอดอักเสบ 

๒๓๕๗ ๑๑๖๕.๕๕ ๑๐๔๐ ๕๑๔.๒๙ ๓๘๖ ๑๙๐.๘๘ ๓๕๕ ๑๗๕.๕๕ ๓๓๙ ๑๖๗.๖๔ 

พระสมุทร
เจดีย๑ 

อุจจาระรํวง ตาแดง ปอดอักเสบ สุกใส มือเท๎าปาก 

๑๘๕๕ ๑๕๑๒.๙๘ ๘๑๘ ๖๖๗.๑๘ ๓๙๓ ๓๒๐.๕๔ ๒๒๙ ๑๘๖.๗๘ ๑๖๗ ๑๓๖.๒๑ 

  บางเสาธง อุจจาระรํวง ตาแดง ปอดอักเสบ มือเท๎าปาก     สุกใส 

๕๘๖ ๘๐๖.๐๙ ๔๔๘ ๖๑๖.๒๖ ๑๒๐ ๑๖๕.๐๗ ๑๐๔ ๑๔๓.๐๖ ๙๙ ๑๓๖.๑๘ 

ที่มา : จากฐานข้อมูล รง.๕๐๖ งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สมุทรปราการ 
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๑.๒ การด าเนินงานเฝูาระวังทางระบาดวิทยา และ SRRT  

  ปี ๒๕๕๗ งานระบาดวิทยา  ได๎รับบัตรรายงานการเฝูาระวังโรคติดตํอ (รง.๕๐๖) จาก
โรงพยาบาลภาครัฐ และ เอกชน  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และจากโรงพยาบาลนอกจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน ๓๖,๐๕๔ ใบ  โดยแบํงตามหนํวยงานที่รายงานดังนี้ 
 รูปที่ ๑ แสดงร๎อยละการรายงาน ๕๐๖ จ าแนกตามประเภทสถานพยาบาล ปี ๒๕๕๗ 

 

 

 

   โดยผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน เครือขํายเฝูาระวัง สอบสวนโรค        
ปี ๒๕๕๗  งานระบาดวิทยาและ SRRT จังหวัดสมุทรปราการ ได๎คะแนนรวม  ๖๐.๑๓  เป็นล าดับที่  ๓๒ 
ของประเทศ 
    จ านวนผลงานสอบสวนโรค ทีม SRRT จังหวัดสมุทรปราการ  ในปี  ๒๕๕๗    มีจ านวน 
๘ เรื่อง แบํงเป็น ทีม อ.เมือง  ๑ เรื่อง  , อ.พระสมุทรเจดีย๑  ๑ เรื่อง , อ.พระประแดง ๒ เรื่อง , อ.บางบํอ 
๑ เรื่อง และ อ .บางพลี ๒ เรื่อง  โดยผลงานสอบสวนโรคอาหารเป็น ของทีม SRRT พระประแดง ได๎รับ
คัดเลือกน าเสนอในระดับเขต ในการประกวดผลงานสอบสวนโรค เครือขํายสุขภาพท่ี ๖ จัดโดย 
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดสมุทรปราการ 

รพ.ทั่วไป
๓๕%

รพ.ชุมชน
๓๐%

สอ.
๓๑%

คลินิก/รพ.เอกชน
๔%

ประเภท รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน คลินิก รพ.สต. Refer เข้า รพ.เอกชน 
จ านวน รง. ๑๐ ๑๒,๕๔๐ ๑๐,๗๖๕ ๖๑ ๑๑,๐๘๗ ๗ ๑,๕๘๔ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๐๖ 
 

  ผลการประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาและ SRRT  จังหวัดสมุทรปราการ   จ านวน 
๖ ทีม ผํานการประเมินมาตรฐานระดับ ดีเยี่ยม จ านวน ๒ ทีม ได๎แกํ อ .พระสมุทรเจดีย๑ และ อ .พระ
ประแดง  ระดับดี จ านวน ๒ ทีม ได๎แกํ อ .เมือง แ ละ อ .บางบํอ ระดับพื้นฐาน ๒ ทีม ได๎แกํ อ .บางพลี 
และอ.บางเสาธง 
  การด าเนินงานตามตัวชี้วัดอ าเภอควบคุมโรคเข๎มแข็ง   ปี ๒๕๕๗  ผํานการประเมินทั้ง 
๖ อ าเภอ โดยอ าเภอบางบํอ และ อ .พระประแดง  เป็นอ าเภอดีเดํนที่เข๎ารับการประเมินรับรองจาก
ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๓ จงัหวัดชลบุรี ซึ่งผํานการประเมินรับรองท้ังสองแหํง 
 

๒. งานปูองกันควบคุมโรคติดต่อ 
 ๒.๑ งานปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

  สถานการณ๑โรคไข๎เลือดออก ปี ๒๕๕๗ มีรายงานผู๎ปุวย จ านวน ๘๗๓ ราย คิดเป็นอัตรา
ปุวย ๗๐.๘๘ ตํอแสนประชากร  เสียชีวิต ๑ ราย คิดเป็นอัตราปุวยตาย ร๎อยละ ๐.๑๑จ านวนผู๎ปุวย ปี 
๕๗ ต่ ากวําคํามัธยฐานย๎อนหลัง ๕ ปี โดยจ านวนผู๎ปุวยเริ่มสูงขึ้นในเดือน ตุลาคม และในเดือน ธันวาคม 
จ านวนผู๎ปุวยเริ่มมากกวําคํามัยธฐานย๎อนหลัง ๕ ปี จ านวนผู๎ปุวยจ าแนกรายเดือนเทียบกับคํามัธยฐาน
ย๎อนหลัง ๕ ปี ดังรูปที่ ๒ 
 รูปที่ ๒ แสดงจ านวนผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ เทียบกับคํามัยธฐานย๎อนหลัง 
๕ ปี จ าแนกรายเดือน  ปี ๒๕๕๗ * 

 
  

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

2557 68 63 76 37 40 57 51 55 56 118 123 129

med 51-55 129 118 124 119 128 116 202 224 173 159 205 110
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๐๗ 
 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายอ าเภอ พบวํา อ าเภอพระประแดงมีอัตราปุวยสูงที่สุด รองลงมาคือ 
อ าเภอเมือง  อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ อ าเภอบางพลี  อ าเภอบ างเสาธง  และอ าเภอบางบํอ ตามล าดับ  ดัง
รูปที่ ๓ 
 รูปที่ ๓ แสดงอัตราปุวยโรคไข๎เลือดออกจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗ 

 
   กลุํมอายุที่ปุวยมากที่สุด  ได๎แกํ  กลุํมอายุ ๑๕-๒๔ ปี   รองลงมาคือ  ๑๐-๑๔ ปี และ 
๒๕-๓๔ ปี ตามล าดับ ซึ่งพบวํากลุํมอายุที่ปุวยไข๎เลือดออกในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นกลุํมเด็กโต จนถึง
วัยท างาน มากกวํากลุํมเด็กเล็ก   ดังรูปที่ ๔  โดยกลุํมอาชีพที่พบมากที่สุด ได๎แกํ นักเรียน  
รับจ๎าง และ กลุํมเด็กในปกครอง ตามล าดับ  ดังรูปที่ ๕ 
 

 รูปที่ ๔ แสดงจ านวนผู๎ปุวยไข๎เลือดออกจ าแนกตามกลุํมอายุ จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๐๘ 
 

รูปที่ ๕ แสดงร๎อยละผู๎ปุวยไข๎เลือดออกจ าแนกตามอาชีพ จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗ 

 
  สรุปผลการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก เมื่อเทียบกับเปูาหมาย อัตราปุวย
ไข๎เลือดออก ลดลงอยํางน๎อยร๎อยละ ๒๕ จากอัตราปุวยคํามัธยฐานย๎อนหลัง ๕ ปี พบวํา อัตราปุวยปี ๕๗ 
ลดลงได๎ ร๎อยละ ๕๒.๔๑ ซึ่งท าได๎มากวําเปูาหมาย โดยอ าเภอบางบํอ สามารถลดอัตราปุวยไข๎เลือดออก
ได๎มากที่สุด เมื่อเทียบกับคํามัธยฐานย๎อนหลัง ๕ ปี ตามด๎วย อ าเภอบางเสาธง อ าเภอบางพลี อ าเภอพระ
ประแดง อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ และอ าเภอบางเสาธง ตามล าดับ   
 

ตาราง จ านวนและร๎อยละของอัตราปุวยไข๎เลือดออก ปี ๕๗ และอัตราปุวยจากคํามัยธฐานย๎อนหลัง ๕ ปี   
        จังหวัดสมุทรปราการ  

อ าเภอ 

อัตราปุวย/แสนประชากร จ านวนปุวย (ราย) 

อัตราปุวยจาก
ค่ามัธยฐาน ๕ ปี 

อัตราปุวย 
ปี ๒๕๕๗ 

ผลงาน +/- 
(ร้อยละ) 

เปูาหมาย ผลงาน 

เมือง ๑๓๘.๐๒ ๗๕.๐๐ -๔๕.๖๖ ๖๙๐ ๓๘๘ 

บางบํอ ๑๓๒.๑๒ ๔๒.๗๒ -๖๗.๖๗ ๑๒๙ ๔๓ 

บางพลี ๑๖๕.๘๗ ๖๙.๔๑ -๕๘.๑๖ ๓๑๔ ๑๕๐ 

พระประแดง ๑๖๕.๖ ๗๖.๑๕ -๕๔.๐๑ ๓๔๗ ๑๕๔ 

พระสมุทรเจดีย๑ ๑๔๒.๗ ๗๓.๔๑ -๔๘.๕๖ ๑๔๗ ๙๐ 

บางเสาธง ๑๖๔.๑๖ ๖๖.๐๓ -๕๙.๗๘ ๙๓ ๔๘ 

จังหวัด สป. ๑๔๘.๙๔ ๗๐.๘๘ -๕๒.๔๑ ๑,๘๐๗ ๘๗๓ 

 

๕๑%

๓๐%

๑๒%

๗%

นักเรียน

รับจ๎าง,

ในปกครอง

งานบ๎าน/อื่น ๆ



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๐๙ 
 

  การด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคไข๎เลือดออก ปี ๒๕๕๗ มีผลส าเร็จตามเปูาหมาย คือ 
สามารถลงอัตราปุวยลงได๎มากกวําร๎อยละ ๒๕ จากอัตราปุวยมัยธฐานย๎อนหลัง ๕ ปี  และจังหวัด
สมุทรปราการ ได๎รับการประเมินการด าเนินงานไข๎เลือดออก ตาม แนวทางการด าเนินงานพัฒนาต า บล
ต๎นแบบจัดการยุงลายพาหะน า โรคไข๎เลือดออก แบบผสมผสาน ( Integrated Vectors 
Management : IVM) โดยด าเนินการในทุกอ าเภอ ๆ ละ  ๑ ต าบล  ซึ่งผํานการประเมิน ๔ ต าบล คิดเป็น
ร๎อยละ ๖๖ ซึ่งจะขยายการด าเนินงานในปีตํอไป 
  ซึ่งในปี ๒๕๕๗ ส านักงานสาธาร ณสุขจังหวัดสมุทรปราการได๎รับการสนับสนุนวัสดุ 
เคมีภัณฑ๑ และเครื่องพํนหมอกควัน  จากองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 
๙๐,๐๐๐ ,๐๐๐ ล๎านบาท เพื่อลดป๓ญหาการขาดแคลนทรัพยากรในการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก  
  ป๓ญหาส าคัญท่ีพบ คือ อัตราปุวยตาย ยังมากกวําเกณฑ๑ คือไมํเกิน ๐.๑๑ โดยในปี 
๒๕๕๗ มีผู๎ปุวยไข๎เลือดออกเสียชีวิต ยืนยัน (Confirmed case) จ านวน ๑ ราย และ เป็นผู๎ปุวยเข๎าขําย 
(Probable case) ๑ ราย โดยเป็นเด็ก อายุ ๓ ปี และ อายุ ๔๑ ปี แนวทางการแก๎ป๓ญหาจึงต๎องเน๎น
มาตรการการค๎นหาผู๎ปุวย การวินิจฉัยเบื้องต๎นที่รวดเร็ว การรักษาพยาบาลตามแนวทาง CPG การสํงตํอ
ที่เหมาะสมกับการรักษา และการให๎ความรู๎กับประชาชน การดูแลและสังเกตอาการผู๎ปุวย รวมถึงการ
สร๎างความรํวมมือในการท าลายแหลํงเพาะพันธ๑ลูกน ายุงลายภายในบ๎านพักอาศัย 
 
 ๒.๒ กลุ่มโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
  ๒.๒.๑ โรคไข๎หวัดใหญํ 

  ตั้งแตํวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗   สสจ.สมุทรปราการ  
ได๎รับรายงานผู๎ปุวยโรค  Influenza  จ านวนทั้งสิ้น  ๑,๓๙๓ ราย  คิดเป็นอัตราปุวย   ๑๑๓.๑๐  ตํอ
ประชากรแสนคน มีรายงานผู๎เสียชีวิต ๑  ราย  อัตราผู๎ปุวยตายเทํากับร๎อยละ  ๐.๐๗ การระบาดมีมา
ตั้งแตํปลายปี ๒๕๕๖ ตํอเนื่องมาต๎น ปี ๕๗ และจ านวนผู๎ปุวยเริ่มลดลงในเดือน เมษายน ดังรูปที่ ๖  
  อ าเภอที่มีอัตราปุวยตํอประชากรแสนคนสูงสุดคืออ าเภอบางบํอ อัตราปุวยเทํากับ 

๑๘๒.๗๘  ตํอประชากรแสนคน รองลงมาคือ   อ า เภอเมืองสมุทรปราการ ,  อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ ,  

อ าเภอพระประแดง,  อ าเภอบางเสาธง,  อ าเภอบางพลี  ดังรูปที่ ๗ 

 

 

 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๐ 
 

 รูปที่ ๗ แสดงจ านวนผู๎ปุวยโรคไข๎หวัดใหญํ จังหวัดสมุทรปราการ  เทียบกับคํามัยธฐานย๎อนหลัง 

๕ ปี จ าแนกรายเดือน  ปี ๒๕๕๗ * 

 
  

 รูปที่ ๘ แสดงอัตราปุวยโรคไข๎เลือดออกจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗ 

  

  ผลการด าเนินงานฉีดวัคซีนปูองกันโรคไข๎หวัดใหญํ ปี ๒๕๕๗ ในกลุํมเปูาหมาย ๖ กลุํม 
จังหวัดสมุทรปราการ ได๎รับการจัดสรรวัคซีน ๔๔,๔๕๓ โด๏ส โดยมีผลงานฉีดวัคซีนสะสม ตั้งแตํวันที่ ๑ 
พ.ค.– ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๗  ในทุกกลุํมประชากร (ยอดสรุปจาก สปสช .เขต๓) จ านวน ๔๔,๖๑๐ ราย โดย
แยกเป็นประชากรกลุํมเปูาหมาย (๖ กลุํม) จ านวน ๔๒,๘๒๕ ราย  คิดเป็นร๎อยละ ๙๖.๓๔   
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

MEDIAN 70 48 52 34 29 59 214 364 339 163 75 55

2557 161 287 351 80 46 72 72 74 59 69 56 63
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๑ 
 

  ๒.๒.๒ โรคมือ เท้า ปาก 
  ตั้งแตํวันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่  ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  สสจ.สมุทรปราการ
ได๎รับรายงานผู๎ปุวยโรคมือ เท๎า ปาก จ านวนทั้งสิ้น ๑,๔๔๐ ราย คิดเป็นอัตราปุวย ๑๑๖ .๙๒ ตํอ
ประชากรแสนคน โดยจ านวนผู๎ปุวยปี ๒๕๕๗ มีจ านวนมากกวําคํามัธยฐานย๎อนหลัง ๕ ปี ตั้งแตํต๎นปี ดัง
รูปที่ ๙ 
  อ าเภอที่มีอัตราปุวยตํอประชากรแสนคนสูงสุดคืออ าเภอบางบํอ  รองลงมาคือ   อ าเภ อ
บางเสาธง ,  อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ ,  อ าเภอพระประแดง ,  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ ,  อ าเภอบางพลี  
(รูปที่๑๐) 

 รูปที่ ๙ แสดงจ านวนผู๎ปุวยโรคมือ เท๎า ปาก จังหวัดสมุทรปราการ เทียบกับคํามัยธฐานย๎อนหลัง 
๕ ปี จ าแนกรายเดือน  ปี ๒๕๕๗ *

 
 

 รูปที่ ๑๐ แสดงอัตราปุวยโรคมือ เท๎า ปากจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๗ 

 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Median 15 22 29 23 23 95 93 45 39 19 24 24

2557 86 90 104 76 80 317 303 171 68 51 37 57
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๒ 
 

  โดยในปี ๒๕๕๗ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได๎รับการสนับสนุนวัสดุ 
เวชภัณฑ๑ ส าหรับการด าเนินงานปูองกัน ควบคุมโรคมือ เท๎า ปาก และโรคไข๎หวัดใหญํ จากองค๑การ
บริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจ า นวนเงิน ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับแจกจํายกับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และส าหรับเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขส าหรับด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ 
 

๒.๒.๓ โรคอุบัติใหม่  
           เฝูาระวังผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบล่า 
   ปี ๒๕๕๗ มีเหตุการณ๑ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลําในประเทศแถบเอฟริกา  
ข๎อมูลองค๑การอนามัยโลก ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ – ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ พบพบผู๎ปุวย (รวมสงสัย/นําจะ
เป็น/ยืนยัน) สะสม ๒๐,๑๑๕ ราย เสียชีวิต ๗,๘๕๗ ราย  ในสํวนจังหวัดสมุทรปราการ ได๎รํวมด าเนินงาน
ในการคัดกรองผู๎ เดินทางมายังประเทศไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   และได๎ติดตามผู๎เดินทาง จาก
ประเทศเสี่ยง จ านวน ๑๕ ราย และมีผู๎ปุวยสงสัย ๑ ราย โดยได๎ด าเนินการตามแนวทางสอบสวนเฝูาระวัง
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลํารํวมกับส านักระบาดวิทยา จนพ๎นระยะเฝูาระวัง ไมํพบมีผู๎ติดเชื้อไวรัสอีโบลําใน
พ้ืนที่    
           เฝูาระวังโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 
    จังหวัดสมุทรปราการ   ได๎ติดตามผู๎เดินทางกลับจากการแสวงบุญตามหลัก
ศาสนาอิสลาม  ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย จ านวน ๕๒ ราย โดยทีม SRRT ในพ้ืนที่  หลังจากติดตามครบ 
๑๔ วัน หลังเดินทางออกจากประเทศท่ีมีการแพรํระบาดของโรค ไมํพบผู๎ติดเชื้อโคโรนําไวรัสในพ้ืนที่ 
   ในด๎านการพัฒนาระบบเฝูาระวังโรคติดตํออุบัติใหมํอุบัติซ้ า  กลุํมงานควบคุม
โรค ได๎จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเฝูาระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลําและโรคติดเชื้อโคโรนําไวรัส  กับ
เครอืขํายสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกเชนทุกแหํงในจังหวัดสมุทรปราการ และมีการจัดซ๎อมแผนบน
โต๏ะรับมือกรณีเหตุการณ๑พบการระบาดโรคโคโรนําไวรัสในพื้นที่   นอกจากนี้ยังได๎เข๎ารํวมฝึกซ๎อมแผน
เหตุการณ๑พบผู๎ปุวยเสียชีวิตด๎วยโรคติดตํอร๎ายแรงรํวมกับดํานควบคุมโรคติดตํอระหวําง ประเทศสนามบิน
สุวรรณภูมิ และ ดํานควบคุมโรคฯทําเรือคลองเตย  
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๓ 
 

๓.งานปูองกันโรคติดต่อได้ด้วยวัคซีน 

  ผลการด าเนินงานฉีดวัคซีน หัด /MMR,JE๓,DTP๕ ในเด็กอายุ ๐-๕ ปี ของจังหวัด
สมุทรปราการได๎ร๎อยละ ๙๐.๙๔ /๘๐.๓๓ และ ๘๒.๑๘ ตามล าดับ  

ตารางแสดง  ร๎อยละของผลงานการให๎บริการวัคซีนหัด/MMR,JE๓,DTP๕ จังหวัดสมุทรปราการ                 
    ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) จ าแนกรายอ าเภอ 

อ าเภอ 
หัด/ MMR JE ๓ DTP ๕ 

       เปูาหมาย ผลงาน ร้อยละ     เปูาหมาย ผลงาน     ร้อยละ  เปูาหมาย ผลงาน   ร้อยละ 

เมือง ๔,๘๓๐ ๓,๖๗๗ ๗๖.๑๓ ๔,๔๑๖ ๒,๘๕๔ ๖๔.๖๓ ๔,๑๒๖ ๒,๖๖๙ ๖๔.๖๙ 

บางบํอ ๕๘๑ ๔๖๔ ๗๙.๘๖ ๕๗๘ ๔๖๙ ๘๑.๑๔   ๗๐๐ ๕๖๐ ๘๐.๐๐ 

บางพลี ๒,๘๒๘ ๓,๑๘๔ ๑๐๐  ๒,๘๐๗ ๒,๕๒๕   ๘๙.๙๕ ๒,๘๙๗ ๒,๕๒๐ ๘๖.๙๘ 

พระประแดง ๒,๒๙๖ ๒,๑๘๕   ๙๕.๑๗ ๒,๒๙๖ ๒,๑๔๘ ๙๓.๕๕ ๓,๕๗๕ ๓,๓๔๖ ๙๓.๕๙ 

พระสมุทเจดีย๑ ๑,๐๓๐ ๙๔๓ ๙๑.๕๕ ๑,๕๐๑ ๑,๒๒๙ ๘๑.๘๘ ๑,๗๗๗ ๑,๕๕๙ ๘๗.๗๓ 

บางเสาธง ๘๔๑ ๘๕๗  ๑๐๐ ๘๑๔ ๗๔๖ ๙๑.๖๕ ๘๒๖ ๗๗๓ ๙๓.๕๘ 

รวม ๑๒,๔๓๖  ๑๑,๓๑๐  ๙๐.๙๔  ๑๒,๔๑๒   ๙,๙๗๑ ๘๐.๓๓ ๑๓,๙๐๑   ๑๑,๔๒๗ ๘๒.๑๘ 

    ที่มา : รายงานความครอบคลุมวัคซีนรายอ าเภอ กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

๔.งานปูองกันควบคุมโรควัณโรค 

   จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มด าเนินงานโครงการควบคุมวัณโรคแนวใหมํด๎วยระบบยาระยะ
สั้นภายใต๎การสังเกตโดยตรง (DOTS) มาตั้งแตํปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๔๑ จนถึงป๓จจุบัน  ครอบคลุม
โรงพยาบาลภาครัฐ  ๕ แหํง คือโรงพยา บาลสมุทรปราการ ,โรงพยาบาลบางบํอ , โรงพยาบาลบางพลี , 
โรงพยาบาลบางจาก , โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ฯ    และโรงพยาบาลเอกชน ที่เข๎ารํวม โครงการ
หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (UC) โดยปี ๒๕๕๖  มีจ านวน ๓ แหํง  คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปูุเจ๎าฯ , 
โรงพยาบาล วิภารามชัยปราการ และโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร๑ค  และยังโรงพยาบาลเอกชนที่ไมํได๎อยูํใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า(UC)  แตํด าเนินการโดยความสมัครใจอีก ๔ แหํง  คือโรงพยาบาลเมือง
สมุทรปากน้ า, โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลสมุทรปราการ , โรงพยาบาลจุฬารัตน๑ ๓ และโรงพยาบาลบาง



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๔ 
 

ปะกอก๓  ซึ่งทุกหนํวยงานมุํงด าเนินการรักษาและการควบคุมปูองกันโรค     ตามแนวทางแผนงานวัณ
โรคแหํงชาติกระทรวงสาธารณสุข โดยปี ๒๕๕๗  ได๎ก าหนดตัวชี้วัดหลัก ส าหรับการด าเนินงาน  ดังนี้ 

          ๑. อัตราความส าเร็จการรักษาผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ  (Success rate)  
ร๎อยละ ๙๐   

       ๒. อัตราการขาดยาในผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ (Default  rate)  น๎อย  
กวําร๎อยละ ๓   
             ๓. อัตราการตายในผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ (Death  rate) น๎อยกวํา
ร๎อยละ ๕  

ผลการด าเนินงาน 

                    การด าเนินงานวัณโรคจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๔๑-๒๕๕๗ รวบรวม
ข๎อมูลผลการด าเนินงานวัณโรค จากรายงานวัณโรครอบ ๓ เดือนของโรงพยาบาลภาครัฐ ๕ แหํง  
โรงพยาบาลเอกชนที่เข๎ารํวมโครงการหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า(UC) ๓ แหํง และโรงพยาบาลเอกชนที่
ไมํได๎เข๎ารํวมโครงการหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (UC) ๔ แหํง ผลการด าเนินงาน ในสํวนการค๎นหาราย
ปุวยของผู๎ปุวยวัณโรคทุกประเภท และผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํเสมหะพบเชื้อ เมื่อเปรียบเทียบกับเปูาหมาย
ที่ต๎อง มากกวําร๎อยละ๗๐ ของจ านวนที่คาดวํานําจะมีอยูํ (เกณฑ๑จ านวนที่คาดวํานําจะมีอยูํ ผู๎ปุวยวัณโรค
ทุกประเภทเทํากับ ๑๖๒ ตํอแสนประชากร และผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํเสมหะพบเชื้อ เทํากับ ๖๒ ตํอแสน
ประชากร )  พบวําผลการด าเนินงานสูงกวําเปูาหมายเล็กน๎อย  โดยข๎อมูลปี ๒๕๕๗ ผู๎ปุวยวัณโรคทุก
ประเภท  และผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํเสมหะพ บเชื้อ  เทํากับ  ๘๗๐ คน  คิดเป็นร๎อยละ ๔๖.๕ และ    
๓๙๑ คน  คิดเป็น ร๎อยละ ๕๔.๖  ตามล าดับ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๕ 
 

ตารางแสดง อัตราการค๎นหาผู๎ปุวยวัณโรคทุกประเภท  และผู๎ปุวยวัณโรครายใหมํเสมหะพบเชื้อ  

ผู้ปุวย          
(พ.ศ.) 

ประชากร(คน) 
เปูาหมาย(คน)
ทุกประเภท  
(All type)  

ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 
เปูาหมาย(คน) 

รายใหม่ 
(New M+)  

ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

๒๕๔๑ ๑,๐๐๖,๔๓๓ ๑,๔๒๙ ๕๒๐ ๓๖.๔ ๖๒๔ ๓๕๘ ๕๗.๔ 

๒๕๔๒ ๙๙๙,๘๔๒ ๑,๔๒๐ ๖๘๖ ๔๘.๓ ๖๒๐ ๓๐๘ ๔๙.๗ 

๒๕๔๓ ๙๙๔,๖๒๓ ๑,๔๑๒ ๗๘๕ ๕๕.๖ ๖๑๗ ๓๕๓ ๕๗.๒ 

๒๕๔๔ ๙๘๒,๘๔๕ ๑,๓๙๖ ๗๖๔ ๕๔.๗ ๖๐๙ ๓๔๓ ๕๖.๓ 

๒๕๔๕ ๑,๐๒๕,๘๙๓ ๑,๔๕๗ ๑,๒๐๐ ๘๒.๔ ๖๓๖ ๕๔๐ ๘๔.๙ 

๒๕๔๖ ๑,๐๔๒,๒๘๐ ๑,๔๘๐ ๑,๑๐๑ ๗๔.๔ ๖๔๖ ๔๙๕ ๗๖.๖ 

๒๕๔๗ ๑,๐๕๙,๕๖๐ ๑,๕๐๕ ๘๐๓ ๕๓.๔ ๖๕๗ ๓๖๑ ๕๕.๐ 

๒๕๔๘ ๑,๐๖๕,๐๖๘ ๑,๕๑๒ ๙๓๗ ๖๒.๐ ๖๖๐ ๔๒๑ ๖๓.๘ 

๒๕๔๙ ๑,๐๙๓,๘๓๘ ๑,๕๕๓ ๗๔๑ ๔๗.๗ ๖๗๘ ๓๕๘ ๕๒.๘ 

๒๕๕๐ ๑,๑๒๐,๐๖๓ ๑,๕๙๐ ๗๖๙ ๔๘.๓ ๖๙๔ ๔๐๐ ๕๗.๖ 

๒๕๕๑ ๑,๑๓๘,๐๓๔ ๑,๖๑๖ ๘๑๗ ๕๐.๖ ๗๐๖ ๓๘๑ ๕๔.๐ 

๒๕๕๒ ๑,๑๕๕,๙๔๔ ๑,๖๔๑ ๘๔๕ ๕๑.๕ ๗๑๗ ๓๘๕ ๕๓.๗ 

๒๕๕๓ ๑,๑๗๔,๔๐๑ ๑,๖๖๘ ๘๕๐ ๕๑.๐ ๗๒๘ ๔๑๕ ๕๗.๐ 

๒๕๕๔ ๑,๑๙๒,๑๙๘ ๑,๖๙๓ ๗๒๔ ๔๒.๘ ๗๓๙ ๓๔๑ ๔๖.๑ 

๒๕๕๕ ๑,๒๑๒,๖๒๕ ๑,๖๓๓ ๙๘๕ ๖๐.๓ ๗๓๙ ๕๖๕ ๗๖.๔ 
๒๕๕๖ ๑,๑๙๒,๑๙๘ ๑,๙๓๑ ๑,๐๙๙ ๕๗.๐ ๗๓๙ ๔๗๗ ๖๔.๕ 
๒๕๕๗ ๑,๑๕๖,๐๖๙ ๑,๘๗๒ ๘๗๐ ๔๖.๕ ๗๑๖ ๓๙๑ ๕๔.๖ 

ในสํวนของจ านวนผู๎ปุวยวัณโรคท่ีมารับการรักษาวัณโรค (ทุกประเภท ) พ.ศ.๒๕๔๑ - 
๒๕๕๗ ข๎อมูลผลการด าเนินงาน รวบรวมจากรายงานวัณโรค รอบ ๓ เดือน  พบจ านวนผู๎ปุวยวัณโรค
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยมีอัตราปุวยตํอแสนประชากร ปี ๒๕๕๗ เทํากับ ๗๕.๒  

 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๖ 
 

ตารางแสดง   จ านวนผู๎ปุวยและอัตราปุวยวัณโรค ปี พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ   

ปี พ.ศ. ประชากร (คน) ผลงาน อัตราปุวย/แสน
ประชากร 

๒๕๔๑ ๑,๐๐๖,๔๓๓ ๕๒๐ ๕๑.๗ 
๒๕๔๒ ๙๙๙,๘๔๒ ๖๘๖ ๖๘.๖ 
๒๕๔๓ ๙๙๔,๖๒๓ ๗๘๕ ๗๘.๙ 
๒๕๔๔ ๙๘๒,๘๔๕ ๗๖๔ ๗๗.๗ 
๒๕๔๕ ๑,๐๒๕,๘๙๓ ๑,๒๐๐ ๑๑๗.๐ 
๒๕๔๖ ๑,๐๔๒,๒๘๐ ๑,๑๐๑ ๑๐๕.๖ 
๒๕๔๗ ๑,๐๕๙,๕๖๐ ๘๐๓ ๗๕.๘ 
๒๕๔๘ ๑,๐๖๕,๐๖๘ ๙๓๗ ๘๘.๐ 
๒๕๔๙ ๑,๐๙๓,๘๓๘ ๗๓๘ ๖๗.๕ 
๒๕๕๐ ๑,๑๒๐,๐๖๓ ๗๖๙ ๖๘.๗ 
๒๕๕๑ ๑,๑๓๘,๐๓๔ ๘๑๗ ๗๑.๘ 
๒๕๕๒ ๑,๑๕๕,๙๔๔ ๘๔๕ ๗๓.๑ 
๒๕๕๓ ๑,๑๗๔,๔๐๑ ๙๒๕ ๗๘.๘ 
๒๕๕๔ ๑,๑๙๒,๑๙๘ ๗๒๔ ๖๐.๗ 
๒๕๕๕ ๑,๒๑๒,๖๒๕ ๙๘๕ ๘๒.๖ 
๒๕๕๖ ๑,๑๙๒,๑๙๘ ๑,๐๙๙ ๙๒.๒ 
๒๕๕๗ ๑,๑๕๖,๐๖๙ ๘๗๐ ๗๕.๒ 

             ที่มา  :  รายงานรอบ ๓ เดือน กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ(Success rate)                   
*  (ปี ๒๕๕๖ เป็นการประเมินผลงานผู๎ปุวยวัณโรค ที่ข้ึนทะเบียนรักษาใน ปี ๒๕๕๕ ตามเกณฑ๑ของ 
WHO)   
                ผลการรักษาของผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ พบวําอัตราความส าเร็จของการ
รักษาผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ(Success rate = รักษาหาย + รักษาครบ)   โดยมีสัดสํวน
ร๎อยละลดลง โดยในปีพ .ศ.๒๕๕๗ ภาพรวมทั้งจังหวัดเทํากับร๎อยละ ๘๗.๗ ไมํผํานเกณฑ๑ (เกณฑ๑ร๎อยละ 
๙๐) อัตราการขาดยาในผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ (Default rate)   เทํากับร๎อยละ๔.๘ ไมํ



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๗ 
 

ผํานเกณฑ๑ (เกณฑ๑น๎อยกวําร๎อยละ๓) และอัตราการตายในผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ 
(Death rate) เทํากับร๎อยละ ๔.๕ ผํานเกณฑ๑ (เกณฑ๑น๎อยกวําร๎อยละ๕) 

       อัตราความส าเร็จของการรักษา ผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ (Successrate 
= รักษาหาย +รักษาครบ ) ในระดับอ าเภอพบว่า  มี ๒ อ าเภอ ที่ผํานเกณฑ๑ ได๎แกํ อ าเภอเมือง , อ าเภอ
บางบํอ    และอ าเภอพระสมุทรเจดีย๑เทํากับร๎อยละ ๙๒.๙ , ๙๔.๑ และ ๙๐.๖ ตามล าดับ  ไมํผํานเกณฑ๑ 
๓ อ าเภอ ได๎แกํอ าเภอบางพลี , อ าเภอพระประแดง  เทํากับร๎อยละ ๘๒.๕ และ ๘๑๕ ตามล าดับ ซึ่ง
สาเหตุเนื่องมาจากพบผู๎ปุวยที่ขาดการรักษา รักษาล๎มเหลวและเสียชีวิต ถึงร๎อยละ ๔.๘ ,๑.๘ และ ๔.๕  
ตามล าดับ   

ตารางแสดง  ผลการรักษาของผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ จังหวัดสมุทรปราการ    
                 จ าแนกรายอ าเภอปี พ.ศ. ๒๕๕๗   

หน่วยงาน จ านวน รักษาหาย รักษาครบ ล้มเหลว ตาย ขาดยา โอนออก 
อ.เมือง ๑๑๓ ๘๕/๗๕.๒% ๒๐/๑๗.๗% ๐ ๔/๓.๕% ๔/๓.๕% ๐ 
อ.บางบํอ ๓๔ ๒๗/๗๙.๔% ๕/๑๔.๗%  ๑/๒.๙% ๐ ๐ ๑/๒.๙ 
อ.บางพลี ๖๓ ๕๒/๘๒.๕% ๐ ๑/๑๖% ๕/๗.๙% ๓/๔.๘% ๒/๓.๒% 
อ.พระประแดง ๙๒ ๕๐/๕๔.๓% ๒๕/๒๗.๒% ๔/๔.๓% ๔/๔.๓% ๘/๘.๗% ๑/๑.๑% 
อ.พระสมุทรเจดีย๑ ๓๒ ๒๙/๙๐.๖% ๐ ๐ ๒/๖.๓% ๑/๓.๑% ๐ 

รวม ๓๓๔ ๒๔๓/๗๒.๘% ๕๐/๑๕.๐% ๖/๑.๘% ๑๕/๔.๕% ๑๖/๔.๘% ๔/๑.๒% 
Successrate 

=รักษาหาย+รักษาครบ ๒๙๓/๘๗.๗%     

          ที่มา  :  กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

อัตราความส าเร็จของการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ  
(Successrate =รักษาหายหาย+รักษาครบ)       

           พบวําอัตราความส าเร็จของการรักษาผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํที่ตรวจเสมหะ   พบเชื้อ 
ในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการในหนํวยงานระดับโรงพยาบาล   ไมํผํานเกณฑ๑  ร๎อยละ๘๗.๗ (ผําน
เกณฑ๑ ร๎อยละ ๙๐)   และเม่ือวิเคราะห๑ตามรายโรงพยาบาล  พบวํา โรงพยาบาลสมุทรปราการ ,
โรงพยาบาลบางบํอ , โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ฯ  และโรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ มีผลงานผําน
เกณฑ๑ คือร๎อยละ ๙๒ .๙ ,๙๔ .๑ ,๙๐ .๖ และ ๙๓ .๓ ตามล าดับ และพบวํา โรงพยาบาลบางพลี  



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๘ 
 

โรงพยาบาลบางจาก , โรงพยาบาลเมืองสมุทรปูุเจ๎าฯ และโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร๑ค มีผลงานไมํผําน
เกณฑ๑ คือร๎อยละ ๘๓.๐, ๘๗.๕, ๗๐.๒  และ ๗๗.๘ ตามล าดับ   สาเหตุเนื่องมาจากพบผู๎ปุวยที่ขาดการ
รักษาถึงร๎อยละ ๓-๒๐ การรักษาล๎มเหลวถึงร๎อยละ ๑-๑๑ และการเสียชีวิต ร๎อยละ ๓-๑๑   
ตารางแสดง   ผลการรักษาของผู๎ปุวยวัณโรคปอดรายใหมํเสมหะพบเชื้อ จังหวัดสมุทรปราการ  
                  จ าแนกรายโรงพยาบาล ปี พ.ศ. ๒๕๕๗   

หน่วยงาน จ านวน รักษาหาย รักษาครบ ล้มเหลว ตาย ขาดยา โอนออก 

รพ.สมุทรปราการ ๑๑๓ ๘๕/๗๕.๒% ๒๐/๑๗.๗% ๐ ๔/๓.๕% ๔/๓.๕% ๐ 

รพ.บางบํอ ๓๔ ๒๗/๗๙.๔% ๕/๑๔.๗% ๑/๒.๙% ๐ ๐ ๑/๒.๙ 

รพ.บางพลี    ๕๔ ๔๕/๘๓.๓% ๐ ๐ ๔/๗.๔% ๓/๕.๖% ๒/๓.๗% 

รพ.บางจาก ๔๐ ๓๒/๘๐.๐% ๓/๗.๕% ๑/๒.๕% ๒/๕.๐% ๑/๒.๕% ๑/๒.๕% 

รพ.พระสมุทรฯ ๓๒ ๒๙/๙๐.๖% ๐ ๐ ๒/๖.๓% ๑/๓.๑% ๐ 

รพ.เมืองสมุทรฯ ๓๗ ๑๓/๓๕.๑% ๑๓/๓๕.๑% ๒/๕.๔% ๒/๕.๔% ๗/๑๘.๙% ๐ 

รพ.เซ็นทรัลปาร๑ค    ๙ ๗/๗๗.๘% ๐ ๑/๑๑.๑% ๑/๑๑.๑% ๐ ๐ 

รพ.วิภาราม-ชัยปราการ ๑๕ ๕/๗๒.๘% ๙/๖๐.๐% ๑/๖.๗% ๐ ๐ ๐ 

รวม ๓๓๔ ๒๔๓/๗๒.๘% ๕๐/๑๕.๐% ๖/๑.๘% ๑๕/๔.๕% ๑๖/๔.๘% ๔/๑.๒% 
Successrate 

=รักษาหาย+รักษาครบ ๒๙๓/๘๗.๗%     
     

ข้อเสนอแนะ 
๑. การด าเนินงานวัณโรค   ทุกหนํวยงานควรยึดนโยบายตามแผนงานวัณโรคแหํงชาติ  

บุคลากรที่เก่ียวข๎องทุกสํวนงาน    ต๎องให๎ความส าคัญ    โดยเฉพาะระดับผู๎บริหาร    และต๎องถือวํางาน
วัณโรคเป็นป๓ญหาเรํงดํวน ที่มีผลกระทบตํอสุขภาพคนในองค๑กร ประชาชน  และชุมชน ต๎องได๎รับการ
แก๎ไขโดยดํวนที่สุด 
            ๒. โรงพยาบาลทุกแหํงต๎องวางแผนและประสานการด าเนินงานรํวมกัน ทั้งด๎านการ
รักษาแล ะการปูองกัน ทั้งภายในองค๑และนอกองค๑กรที่เป็นเครือขํายงานสาธารณสุข ให๎เกิดแผนงาน
โครงการ ที่ใช๎ด าเนินการแก๎ไขป๓ญหาในพ้ืนที่ได๎จริง  ตลอดจนวางแผนและควบคุมก ากับงานให๎มี



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๑๙ 
 

ประสิทธิภาพ เพราะการรักษาผู๎ปุวยวัณโรคใช๎ระยะ ๖-๘ เดือน ผู๎ปุวยสามารถขาดการรักษาได๎ตลอดเวลา 
จึงควรได๎รับการดูแลที่ตํอเนื่องและรับการปรึกษาจากเจ๎าหน๎าที่เพียงพอ 

๓. การให๎ความรู๎แกํผู๎ปุวยและญาติเป็นสิ่งส าคัญมาก     ควรคัดเลือกผู๎ดูแลผู๎ปุวยจากผู๎ที่ 
อยูํใกล๎ชิดผู๎ปุวยมากที่สุด   โดยเน๎นให๎เป็นผู๎ก ากับการดูแล ให๎ก าลังในผู๎ปุวย ให๎กินยาตํอเนื่อง   

๔. เจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎การรักษาผู๎ปุวยต๎องติดตามเยี่ยมผู๎ปุวยให๎สม่ าเสมอ  ตํอเนื่องในชํวง ๒ 
เดือนแรกให๎ติดตามเยี่ยมสัปดาห๑ละ ๑ ครั้ง และ ๔ เดือนหลัง ให๎ติดตามเยี่ยมเดือนละ ๑ ครั้ง    ตาม
มาตรฐานงานวัณโรค   เพ่ือปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาการขาดการรักษา    และสํงเสริมการกินยาที่ตํอเนื่อง
ของผู๎ปุวย  
            ๕. การค๎นหาผู๎ปุวยวัณโรคในชุมชน  และกลุํมโรคเรื้อรังอ่ืนๆ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน 
หรือโรคท่ีท าให๎ภูมิต๎านทานโรคลดต่ าลง ต๎องให๎ความส า คัญด๎วย เพราะแม๎รักษาดีอยํางไรก็ตาม ถ๎ายังมี
ผู๎ปุวยที่ยังไมํได๎รับการรักษา ก็จะมีแหลํงแพรํโรคได๎ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู๎สัมผัสรํวมบ๎านของผู๎ปุวย ต๎อง
ให๎ความส าคัญ ในการตรวจคัดกรองเพ่ือหาเชื้อวัณโรคด๎วย 
          ๖. ข๎อมูลจากรายงานวัณโรคประจ าไตรมาส โรงพยาบาลทุกแ หํง ต๎องสามารถวิเคราะห๑
หาสาเหตุของป๓ญหาที่มีผลท าให๎การประเมินผลต่ ากวําหรือสูงกวําเปูาหมายตามสาเหตุที่จ าแนกใน
ผลการรักษาและน าเสนอผู๎บริหารได๎ทราบสถานการณ๑  และรํวมกันหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหา 
  ๗. การพัฒนาจัดท าฐานข๎อมูล  วิเคราะห๑ข๎อมูลผู๎ปุวย เป็นสิ่งจ าเป็น  เพื่อให๎ทราบสาเหตุ
ของป๓ญหา สถานการณ๑ของวัณโรค และน าไปพัฒนาคุณภาพการให๎บริการตํอไป  
  ๘. การพัฒนาด๎านความรู๎ทางวิชาการของเจ๎าหน๎าที่ทางการแพทย๑และสาธารณสุข ต๎อง
ได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยโรงพยาบาลแมํขําย ควรเป็นผู๎ประสานการจัดอบรมความรู๎ให๎ ตาม
แนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  และท่ีเป็นป๓ญหาของพ้ืนที่ 
             ๙. หนํวยงานในระดับอ าเภอและโรงพยาบาล ควรมีการนิเทศติดตามงาน และ
ประเมินผลการด าเนินงานรํวมกันเป็นระยะๆ อยํางน๎อย ๓ เดือนตํอครั้ง เพื่อเป็รการติดตามงานรํวมกัน 
และแก๎ไขป๓ญหาตํางที่เกิดขึ้นได๎ทันเวลา 

๕. งานปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

    สถานการณ์เอดส์ 

จังหวัดสมุทรปราการมีรายงานผู๎ปุวยเอดส๑ ตั้งแตํ พ.ศ. ๒๕๒๗– กันยายน ๒๕๕๘ 
รวมทั้งสิ้น ๖,๖๓๑ ราย  (ข๎อมูลกลุํมงานควบคุมโรค สสจ.สมุทรปราการ รายงาน ๕๐๖/๑) 

- กลุํมอายุที่พบมากเป็นวัยท างาน   อายุระหวําง   ๒๐ – ๔๔ ปี  พบวํากลุํมอายุที่ม ี
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รายงานผู๎ปุวยสูงที่สุด คือ ๓๐-๓๔ ปี (ร๎อยละ ๒๒ .๖๘ ) รองลงมาเป็นกลุํมอายุ ๒๕-๒๙ ปี (ร๎อยละ 
๒๐.๙๐)  สํวนกลุํมอายุที่มีรายงานต่ าสุด คือ ๑๐-๑๔ ปี (ร๎อยละ ๐.๒๘) 

- อาชีพรับจ๎างมีรายงานผู๎ปุวยสูงที่สุด  ร๎อยละ  ๔๑.๗๓   รองลงมาเป็นวํางงาน  
ร๎อยละ ๑๒.๐๓  และแมํบ๎าน ร๎อยละ ๖.๐ ตามล าดับ 

- ป๓จจัยเสี่ยงจากเพศสัมพันธ๑สูงที่สุด  ร๎อยละ ๗๕.๘๗   รองลงมาเป็นติดยาเสพติด 
ชนิดฉีดเข๎าเส๎น (ร๎อยละ ๘.๕๖ ) , ติดเชื้อจากมารดา (ร๎อยละ ๓.๖๔ ) , รับเลือด (ร๎อยละ ๐.๐๕ )  
ตามล าดับ  นอกจากนั้นไมํทราบป๓จจัยเสี่ยง (ร๎อยละ ๑๐.๔๘) 

ตารางแสดง   จ านวนรายงานผู๎ปุวยโรคเอดส๑สะสม แยกรายอ าเภอ จังหวัดสมุทรปราการ  
                  ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖  

ผลการวัดคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ปุวยเอดส์ ด้วยโปรแกรม HIVQUAL-T V.๕ 
ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ 

 
 
          ที่มา : จากรายงาน ๕๐๖/๑ กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สมุทรปราการ 

อ าเภอ เมือง 
 

บางบ่อ   บางพลี พระประแดง พระสมุทรเจดีย์    บางเสาธง รวมทั้ง
จังหวัด    

อัตราปุวย/แสน ปชก. ๖๗๗.๔๗ ๔๖๗.๙๔ ๕๒๒.๗๒ ๘๑๕.๓๕ ๕๙๘.๒๕ ๒๖๙.๒๙ ๖๒๘.๖๗ 
เพศชาย ๒,๔๓๐ ๓๔๐ ๗๕๐ ๑,๑๘๕ ๔๕๖ ๑๑๐ ๕,๒๗๑ 
เพศหญิง ๑,๐๕๗ ๑๒๕ ๓๔๒ ๕๙๐ ๒๔๕ ๙๕ ๒,๔๕๔ 

รวม (ชาย-หญิง) ๓,๔๘๗ ๔๖๕ ๑,๐๙๒ ๑,๗๗๕ ๗๐๑ ๒๐๕ ๗,๗๒๕ 
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การจัดกลไกการประสานงานในระดับจังหวัด 

ในการด าเนินงานโครงการพัฒนากลไกการประสานงานระดับจังหวัด  ในการปูองกัน 
การติดเชื้อเอชไอวี    ในกลุํมประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูงและแรงงานข๎ามชาติ จังหวัดสมุทรปราการ       
มีการจัดกลไกการประสานงานในระดับจังหวัดดังนี้  

๑. จัดให๎มีการพัฒนากลไกการท างานเชื่อมโยงระหวํางบริการเชิงรุกหนํวยบริการและ 
ศูนย๑ drop in Center  

๒.  มีการพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรอยํางตํอเนื่อง  
๓.  มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเชิงรุกในกลุํมเสี่ยงของพ้ืนที่  
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการลดอัตราการติดเชื้อโรคเอดส๑และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ในกลุํมท่ี 

มีภาวะเสี่ยงสูงให๎ลดลง 

การด าเนินงานปูองกัน     และแก๎ไขป๓ญหาเอดส๑จังหวัดสมุทรปราการ    จะเน๎นการ 
ด าเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคสํวน โดยการขับเคลื่อนผํานคณะอนุกรรมการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา
เอดส๑จังหวัด โดยมีผู๎วําราชการจังหวั ดเป็นประธาน ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาเอดส๑จังหวัดทุกครั้งผู๎เข๎ารํวมประชุมสํวนใหญํจะเป็นคนเดียวกับคณะท างานปูองกันและแก๎ไข
ป๓ญหาเอดส๑    ในสํวนของหนํวยบริการภาครัฐ    ได๎แกํ  โรงพยาบาลชุมชนทั้ง ๕ แหํง   คือ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ      โร งพยาบาลบางพลี    โรงพยาบาลบางบํอ   โรงพยาบาลบางจาก  โรงพยาบาล    
พระสมุทรเจดีย๑ ฯ เป็นหนํวยงานที่ด าเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และรับการสํงตํอจากองค๑กรเอกชนที่
ท างานด๎านเอดส๑ โดยจะมีการให๎ค าปรึกษากํอนและหลังการเจาะเลือด (VCT) ตรวจรักษา STI สํวนการ
ด าเนินงานข องสถานีอนามัยจะรับการสํงตํอเกี่ยวกับการให๎ค าปรึกษากํอนเจาะเลือดเบื้องต๎น หรือให๎
ค าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงตํอกรติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ ขณะเดียวกันมีการ
บริการเชิงรุกด๎วย เชํน การออกส ารวจสถานแหลํงบริการ เพ่ือออกตรวจยี่ยมพนักงานบริการในพื้นที่ และ
มีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑และโรคเอดส๑     การแจกถุงยางอนามัย 
เจลหลํอลื่น เป็นต๎น สํวนการด าเนินงานในกลุํมผู๎ต๎องขังจะท าในเรือนจ ากลางจังหวัดสมุทรปราการ ที่
อ าเภอบางบํอ โดยมีเจ๎าหน๎าที่ในเรือนจ าเป็นผู๎ดูแลและให๎ค าปรึก ษา หากมีการเจาะเลือดตรวจจะสํง
ตํอไปยังโรงพยาบาลบางบํอ ตํอไป  

หนํวยงานภาคเอกชนจะประกอบด๎วยองค๑กรเอกชน   คือ  สมาคมสํงเสริมพัฒนาการ 
สังคม (SDA)  จะปฏิบัติหน๎าที่ในกลุํมพนักงานหญิงบริการ (FSW) ,มูลนิธิรักษ๑ไทย  จะปฏิบัติหน๎าที่ใน
กลุํมแรงงานข๎ามชาติ (MW) และกลุํมผู๎ใช๎สารเสพติดชนิดฉีด (IDU) ,กลุํม OCEAN จะปฏิบัติหน๎าที่ใน
กลุํมชายรักชาย, มูลนิธิสุขใจ จะปฏิบัติหน๎าที่ในกลุํมเยาวชน  



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๒๒ 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการซึ่งรับผิดชอบงานปูองกันและแก๎ไขป๓ญหา 
เอดส๑  โดยท าหน๎าที่ในการประสานและสนับสนุนการด าเนินงานด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาโรค
เอดส๑รํวมกับสํวนราชการตําง ๆ ระดับจังหวัด ได๎แกํ ส านักงานจังหวัด สวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน
จังหวัด ส านักงานประถมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต ๑ และ ๒ ส านักงาน กศน .จังหวัด ท๎องถิ่นจังห วัด 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย๑จังหวัด โรงพยาบาลและหนํวยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ เป็น
ต๎น โดยรํวมกันท างานผํานคณะอนุกรรมการและคณะท างานศูนย๑ปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาเอดส๑
ระดับจังหวัดยุทธศาสตร๑ตามแผนปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาเอดส๑แหํงชาติ ด๎านการพัฒนาศักยภาพ คน 
ครอบครัว  ชุมชนและสภาพแวดล๎อมในสังคม  เพ่ือให๎เกิดความตระหนักและด าเนินการปูองกันแก๎ไข
ป๓ญหาเอดส๑รํวมกัน โดยการสํงเสริมการเรียนรู๎  การสร๎างจิตส านึก การรณรงค๑ผํานสื่อที่เข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายในพ้ืนที่ การจัดกิจกรรมรณรงค๑เนื่องในวันส าคัญตําง ๆ เชํน วันเอดส๑โลก  วันวาเลนไทน๑ 
เป็นต๎น และสํงเสริมการเข๎าถึงถุงยางอนามัย โดยมีโครงการปูองกันเอดส๑และสํงเสริมการใช๎ถุงยางอนามัย
ในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให๎ประชาชนและเยาวชนเข๎าถึงถุงยางอนามัย ที่ได๎มาตรฐานและราคา
ถูกในชุมชน  

ปัญหาและอุปสรรค 
 องค์กรเอกชน 

 ๑.  ความพร๎อมของเจ๎าหน๎าที่และอาสาสมัครในกลุํมMSM 
 ๒.  กลุํมเปูาหมายไมํให๎ความส าคัญในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดตํอทาง 

เพศสัมพันธ๑ เนื่องจากไมํกล๎าเปิดเผยตนเอง กังวลใจ 
       ๓. มีผู๎มารับบริการสํงตํอตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี น๎อย  เนื่องจาก เวลาในการเปิดบริ การ

ของโรงพยาบาลไมํสอดคล๎องกับกลุํมเปูาหมาย จึงใช๎การออกคลินิกเคลื่อนที่ลงในสถานประกอบการ 

ชุมชนแรงงาน 

 หน่วยงานภาครัฐ 
 ๑. แรงงานที่ไมํมีบัตร   ไมํมีคํารักษา   ระบบข๎อมูลของโรงพยาบาลไมํเอ้ือตํอการ 
อนุเคราะห๑ เมื่อส านักงานตรวจเงินแผํนดินแหํงชาติ เข๎ามาตรวจต๎องมีค าอธิบาย 
 ๒. ไมํมีคลินิกตรวจรักษาโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑เฉพาะกลุํมเปูาหมายที่เปราะบาง  
เชํนพนักงานบริการ กลุํมชายที่มีเพศสัมพันธ๑กับชาย 

 ๓. ระบบการจัดเก็บข๎อมูลด๎านเอดส๑และโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ยังซ้ าซ๎อนไมํ 
เชื่อมโยงกับโปรแกรมของหนํวยบริการ 
 ๔. การด าเนินงานเชิงรุกในกลุํมเปูาหมายเปราะบางยังมีน๎อย 
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 ๕.สํวนสถานศึกษายังไมํให๎ความรํวมมือ และยังไมํตระหนักถึงความส าคัญในการปูองกัน 
และแก๎ไขป๓ญหาเอดส๑ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖. ยังไมํมีการสนับสนุนงบประมาณด๎านการปูองกันเอดส๑ที่เพียงพอและครอบคลุมทุก 
หนํวยงาน 
 ๗. หนํวยงานท๎องถิ่นยังมีแผนด๎านปูองกันเอดส๑เพียงบางแหํงสํวนใหญํเป็นการสนับสนุน 
เบี้ยยังชีพให๎กับผู๎ติดเชื้อ   

อุปสรรคในการด าเนินงานของหน่วยงาน NGO  

มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่ม MW 

      ๑. ภาษาท่ีใช๎ในการสื่อสารระหวํางอาสาสมัคร/ กลุํมเปูาหมาย 
     ๒. การสํงตํอหรือการติดตามกลุํมเปูาหมายที่มีอาชีพประมง 

         ๓. กลุํมเปูาหมายบางกลุํมที่ยังไมํจดทะเบียนไมํสะดวกใจรับบริการเพราะกลัวถูกจับ 

มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่ม IDU  

        ๑. การให๎บริการสํงตํอให๎กับกลุํมเปูาหมาย 

สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม (SDA) 

         ๑. เวลารับบริการไมํตรงเวลาท าการ 
         ๒. กลุํมเปูาหมายบางคนไมํอยากเปิดเผย (อายุน๎อย) 
         ๓. การประสานในการสํงตํอกลุํมเปูาหมาย 
         ๔. ไมํมีหนํวยบริการสุขภาพท่ีให๎บริการตรวจเฉพาะพนักงานบริการ 

กลุ่ม OCEAN (MSM) ไมํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการท างานแล๎ว 

         ๑. การตรวจโรคให๎กับกลุํมเปูาหมาย เนื่องจากอุปกรณ๑ในการตรวจยังไมํพร๎อม 
         ๒. การน าเสนอรูปแบบการท างานเชิงรุก การสอนและปรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ๑ที่
ปลอดภัยของกลุํมแรงงานข๎ามชาติ กลุํมพนักงานหญิงบริการ กลุํมชายรักชาย และเรือนจ า 
         ๓. การเข๎าถึงกลุํมเปูาหมายยังเข๎าถึงยาก มีการกระจายตัวและการไมํเปิดตัว 
เรือนจ าจังหวัด  
         ๑. การเข๎าให๎บริการให๎ความรู๎หรือการแจกถุงยางอนามัยในเรือนจ าท าได๎ยากเนื่องจากไมํ
สามารถเข๎าพ้ืนที่ได๎ 
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       ๒. ความต๎องการของสารหลํอลื่นของกลุํมเปูาหมายในเรือนจ ามีมากแตํจ านวนสารหลํอ 
ลื่นมีจ านวนจ ากัด 
         ๓. กลุํมเปูาหมายในเรือนจ ายังไมํเห็นถึงความส าคัญในการปูองกันโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑
และการติดเชื้อเอชไอวี 

        ๔. จ านวนกลุํมเปูาหมายในเรือนจ ามีการเคลื่อนย๎ายตามวาระการได๎รับโทษตามกฎหมาย 

แผนการติดตามงาน 

 ๑. ประชุมทุก ๓ เดือน เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานและป๓ญหาอุปสรรค ของ หนํวยงาน
รัฐและเอกชน ตลอดจน หนุนเสริมเรื่องการด าเนินงานและงบประมาณ 
 ๒. มีการน าแผน เพ่ือเสนอรูปแบบการด าเนินงาน  
 ๓. น าเสนอรูปแบบการด าเนินงานโดย  อปท.  ที่ประสบความส าเร็จแกํ อปท.  ใน 
จังหวัดสมุทรปราการ 

การน าข้อมูลส ารวจแหล่งแพร่มาใช้ประโยชน์ 

 ๑. กลุํม MSM สํงเสริมให๎มีการรวมตัว เพ่ืองํายตํอการเข๎าถึง  
 ๒. การใช๎อาสาสมัครลงชุมชน 
 ๓. เพ่ือวางแผนสํงเสริมการปูองกัน และให๎บริการที่ทั่วถึง  
 ๔. ถุงยางอนามัยและสื่อให๎ความรู๎ 
 ๕. ก าหนดจ านวนและอาสาสมัคร พัฒนาอาสาสมัครที่มีศักยภาพ 
 ๖. เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ ของกลุํมเปูาหมาย 
 ๗. ทราบข๎อมูลระบาดและแนวโน๎ม  

แผนการด าเนินงาน 
 ๑. อบรมภาษาพมําและอังกฤษ กับเจ๎าหน๎าที่ 
 ๒. ออกหนํวยคลินิกเคลื่อนที่ รํวมกันแบบบูรณาการ 
 ๓. ประชุมติดตามงานทุก ๓ เดือน 
 ๔. อบรมการบริการที่เป็นมิตร อยํางตํอเนื่อง 
 ๕. มีแผนการน าองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เข๎ามีสํวนรํวมในการด าเนินงาน 

โอกาสและความท้าทายในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อบรรลุเปูาหมาย 
โอกาส 
         ๑. มีทีมงานที่เข๎มแข็ง ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ/เอกชน 
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         ๒. ให๎ความรู๎แกํประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดย วิทยุชุมชน/ แผํนโปสเตอร๑/ แผํนพับ 
         ๓. การสร๎างเสริมก าลังใจให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานดีเดํน 
         ๔. ให๎ก าลังใจผู๎ปุวยที่ทานยาครบสูตร    โดยการมอบของรางวัล    และสํงเสริมให๎แกํผู๎ปุวย 

ที่ส าเร็จการรักษาเป็นแกนน า 
     ๕. มีการท างานเชิงรุก และให๎ความรู๎ในการปูองกันแกํกลุํมเปูาหมาย เชํน สถานบันเทิง /

โรงงานอุตสาหกรรม 
     ๖. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร๑ที่ชัดเจนของจังหวัดสมุทรปราการ 

ความท้าทาย 
          ๑. มีการสนับสนุนงบประมาณอยํางเพียงพอ 

     ๒. เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎และได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
          ๓. การอบรมเจ๎าหน๎าที่ที่มารับงานใหมํ และพัฒนาความรู๎สม่ าเสมอ 
          ๔. มีระบบการรักษาที่ครอบคลุมตามมาตรฐาน 
          ๕. มีระบบการติดตามผู๎ปุวยที่ชัดเจน 
          ๖. มีการพัฒนาระบบ data center เพ่ือเชื่อมโยงข๎อมูล ระหวํางสถานบริการ 

     ๗. ท าอยํางไรให๎เยาวชนเกิดความตระหนักในการปูองกันโรค 

ข้อเสนอแนะ 
๑. การด าเนินงานเพศศึกษาในโรงเรียนต๎องสร๎างความเข๎าใจกับผู๎บริหาร เขต/ 

สถานศึกษา/ครูทุกคน/ผู๎ปกครอง เพื่อให๎เกิดความตระหนักในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาเอดส๑ 
     ๒. มีการก าหนดเพศศึกษาเป็นสาระวิชา/ในกลุํมสาระ 
     ๓ . ท าให๎เพศศึกษา- ทักษะชีวิต อยูํในวิสัยทัศน๑ของโรง เรียน โดยให๎คณะกรรมการ

สถานศึกษาเห็นชอบ 
     ๔. มีแผนปฏิบัติการสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ พันธกิจ และมีแผนการติดตาม ก าหนดตัวชี้วัด 
     ๕. ก าหนดให๎เรื่องเพศศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ 
     ๖. มีการจัดกระบวนการเรียนรู๎เรื่องเพศศึกษาในห๎องเรียน โดยให๎เด็กมีสํวนรํวม 
     ๗. จัดคํายพัฒนาแกนน าเยาวชน ในโรงเรียน เครือขํายระหวํางโรงเรียน 

๘. สํงเสริมกิจกรรมเยาวชนผํานชุมชน ชมรม  
๙. สร๎างเวทีหาโอกาสให๎แกนน าเยาวชนได๎แสดงศักยภาพ 
๑๐. ครูต๎องมีความเชื่อม่ันในการสํงเสริมศักยภาพให๎กับเยาวชน 
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 โครงการปูองกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติประเทศไทย ( โครงการฟูามิตร ๒ ) เฟส ๒ ช่วง SSF 

เปูาหมายของโครงการ 
  เปูาหมายของโครงการเพ่ือลดจ านวนผู๎ติดเชื้อรายใหมํด๎วยการให๎บริการปูองกัน  เอชไอ
วีโดยการสํงเสริมการเข๎าถึงบริการด๎านการปูองกันเอชไอวีอยํางครอบคลุมในจังหวัดเปูาหมายแกํกลุํม
ประชากรที่มีพฤ ติกรรมเสี่ยง อันได๎แกํ พนักงานบริการหญิง ชายมีเพศสัมพันธ๑กับชาย   ผู๎ใช๎ยาเสพติด
ชนิดฉีด และแรงงานข๎ามชาติ  

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ิมอัตราการใช๎ถุงยางอนามัยที่ถูกต๎องและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ๑ใน

แรงงานข๎ามชาติและครอบครัว รวมทั้งประชากรที่เก่ียวข๎อง 
๒. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของรัฐในด๎านการปูองกันโรค  และการรักษาท่ีเหมาะสม

กับแรงงานข๎ามชาติและครอบครัว 
๓. สํงเสริมให๎เกิดระบบสนับสนุนทางสังคม จิตใจ และชุมชน ที่เอ้ืออ านวยตํอสุขภาวะที่ดี 

ของแรงงานข๎ามชาติและครอบครัว 
     ๔. สนับสนุนให๎มีนโยบายที่เอื้ออ านวยตํอสุขภาวะของแรงงานข๎ามชาติและครอบครัว ทั้ง

ภายในประเทศและระหวํางประเทศ 
ประชากรเปูาหมาย  ประชากรข๎ามชาติจากประเทศ พมํา กัมพูชา และลาว 
พื้นที่การด าเนินงานโครงการฟูามิตร ๒ ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย ๓ อ าเภอ 

๑. อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
๒. อ าเภอบางพลี 
๓. อ าเภอบางบํอ 

กิจกรรมที่ด าเนินงานในโครงการฟูามิตร ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๑. กิจกรรมจัดอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข้ามชาติ (อสต.)  
อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข๎ามชาติ (อสต .) เป็นแนวคิดท่ีคล๎ายกับอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูํบ๎าน (อสม.) เพราะอาสาสมัครฯสามารถเข๎าถึงคนในพ้ืนที่ /ชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยูํได๎งําย
กวํา  โดยบทบาทของอาสาสมัครฯภายใต๎โครงการฟูามิตร ได๎แกํ 

- ให๎ความรู๎เบื้องต๎นกับเพื่อนแรงงานฯ เรื่องสุขภาพ     เชํนโรคเอดส๑ กามโรค การใช๎
ถุงยางอนามัย อนามัยแมํและเด็ก อบรมผู๎ปุวยวัณโรคเรื่ องการกินยา การดูแลผู๎ติดเชื้อเอชไอวี ฯลฯ 
รวมถึงเรื่องการจดทะเบียนแรงงานและสิทธิ ทั้งสิทธิสุขภาพและสิทธิการจ๎างงาน 
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- ชํวยกระจายถุงยางอนามัยและเอกสารให๎ความรู๎ตํางๆ 
- ชํวยเป็นลํามให๎เจ๎าหน๎าที่และเพ่ือนแรงงานข๎ามชาติ เชํนเป็นลํามเม่ือพาเพ่ือนไปพบ 

แพทย๑ 
- ติดตามเยี่ยมเพ่ือนแรงงาน ซึ่งปุวยที่บ๎านหรือโรงพยาบาล 
- ประสานงานกับบุคคล/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน เจ๎าหน๎าที่โครงการฯ องค๑กร NGO  

โรงพยาบาล นายจ๎าง ต ารวจ ในการให๎ความชํวยเหลือเพ่ือนแรงงานฯ เชํน สํงตํอ สํงกลับ 
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานข๎ามชาติ ด าเนินการจัดอบรม ๒ ครั้งๆ ละ 

๒ วัน (อ าเภอบางบํอ แบํงเป็น ๒ พ้ืนที่ คือ ๑. พ้ืนที่รพ.สต.คลองดํานหมูํ ๑๓ /๒ พ้ืนที่รพ.สต.สรํางโศก)  
    ครั้งที่ ๑ ด าเนินการจัดอบรม ในวันที่ ๘–๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ รพ.สต.คลองดํานหมูํ 
๑๓ อ าเภอบางบํอ   โดยผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นชาวพมํา  จ านวน ๑๐ คน   (ชาย ๓ คน หญิง ๗ คน ) และ
เป็นชาวกัมพูชา จ านวน ๕ คน ( ชาย ๑ คน หญิง ๔ คน ) 
    ครั้งที่ ๒ ด าเนินการจัดอบรม   ในวันที่  ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ รพ.สต.สรําง
โศก อ าเภอบางบํอ โดยผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นชาวพมํา จ านวน ๑๕ คน (หญิง ๑๕ คน ) 
ข้อเสนอแนะ 
  -  งานอาสาสมัครเพ่ือนชํวยเพื่อนเป็นเป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นในการเข๎าถึง
กลุํมเปูาหมาย ฉะนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาสื่อ /
อุปกรณ๑ท่ีจะให๎อาสาสมัครน าไปใช๎ในการท างานตํอกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน เข๎าใจงําย 
  -  ในการสร๎างความยั่งยื นของงานอาสาสมัคร ควรมีการบรรจุงานอาสาสมัครเป็นสํวน
หนึ่งของงานที่แรงงานข๎ามชาติสามารถท าได๎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

๒. กิจกรรมจัดอบรมด้านวิชาการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาครัฐ    เรื่องการจัดบริการที่เป็น
มิตรด าเนินการจัดอบรม ๑ ครั้งละ ๑ วัน จ านวน ๕๐ คน 
  การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรส าหรับแรงงานข๎ามชาติ       มีแนวคิด
พ้ืนฐานมาจากหลักการสิทธิมนุษยชนด๎านสุขภาพอนามัย ที่ไมํยึดความแตกตํางด๎านเชื้อชาติ ภาษา 
ประเพณีวัฒนธรรม สังคม หรือการยึดมั่นทางการเมือง 

กิจกรรมจัดอบรมด๎านวิชาการให๎เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขภาครัฐ     เรื่องจัดระบบบริการที่ 
เป็นมิตร ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู๎เข๎ารํวม
อบรม จ านวน   ๔๖ คน  (ชาย ๘ คน หญิง ๓๘ คน)  ซึ่งผู๎เข๎ารํวมอบรมเป็นผู๎ให๎บริการกับกลุํมแรงงาน
ข๎ามชาติ 
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ปัญหาและอุปสรรค  
  ป๓ญหาของการพัฒนาระบบให๎บริการสุขภาพแกํแรงงานข๎ามชาติ คือ ทัศนคติในเชิงลบ
ของผู๎ให๎บริการสาธารณสุขตํอแรงงานข๎ามชาติ 
ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือลดข๎อจ ากัดในการเข๎าถึงบริการสุขภาพแรงงานข๎ามชาติและผู๎ติดตามท่ีไมํได๎ขึ้น
ทะเบียน   ควรมีนโยบายจากสํวนกลางที่เอ้ือให๎สถานบริการในแตํละพ้ืน ที่ สามารถปรับแนวทางการ
ให๎บริการสุขภาพ ส าหรับแรงงานข๎ามชาติได๎ตามสถานการณ๑และสภาพความเป็นจริงในแตํละพ้ืนที่ เชํน 
การขายบัตรประกันสุขภาพให๎แรงงานฯ และผู๎ติดตามที่ไมํมีบัตร  รวมทั้งควรมีการด าเนินการอยําง
ตํอเนื่องในการปรับทัศนคติของผู๎ให๎บริการสุขภาพตํอแรงงาน ข๎ามชาติ เพราะผู๎ให๎บริการมีการ
เปลี่ยนแปลง โอนย๎ายอยูํเสมอ 

๓. กิจกรรมการให้บริการคลินิก STI เคลื่อนที่ในชุมชนของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
  ครั้งที่ ๑ ออกหนํวยให๎บริการคลินิกโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ในแรงงานข๎ามชาติ 
(อ าเภอบางพลี) โดยเจ๎าหน๎าที่จากโรงพยาบาลบางพลีแล ะโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร๑ค พร๎อมกับเจ๎าหน๎าที่
มูลนิธิรักษ๑ไทยสมุทรปราการระหวํางวันที่ ๒๓ มีนาคม – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยลงพ้ืนที่ให๎บริการใน
พ้ืนที่ รพ.สต.บางโฉลง , รพ.สต.บางปลา , รพ.สต.บางแก๎ว และ ห๎องเชํากลุํมแรงงานข๎ามชาติ บริเวณวัด
หลวงพํอโต  

ครั้งที่ ๒  ออกหนํวยให๎บริการ  (อ าเภอเมือง )   ระหวํางวันที่ ๑๓  มกราคม  –  ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๗  โดยลงพ้ืนที่ให๎บริการในสถานที่ สะพานปลา , อํูตํอเรือ , ซอย ๑๗ ถนนท๎ายบ๎าน , ซอย 
๔๐ ต าบลท๎ายบ๎าน และ โรงงานหอยวิเศษ, โรงหมู – โรงวัว ต าบลปากน้ า    

 

การปูองกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญ 

จากสถานการณ๑และป๓ญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ      สํวนใหญํเป็นป๓ญหาโรคไมํติดติดตํอ 
( NCD : Non Communicable   Disease )  ที่สํงผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ จากการเผชิญกระแสโลกภิวัฒน๑ ความเจริญทางเศรษฐกิจเทคโนโลยี และสังคมมีอิทธิพล
สํงผลตํอการด าเนินวิถีชีวิตที่ไมํสมดุล  วิถีชีวิตที่รีบเรํง มุํงแตํการท างานเพ่ือสร๎างรายได๎ กอรปกับความ
สะดวกสบายที่หาซื้อได๎งําย ขาดการเอาใจใสํตํอการดูแลปูองกัน    ควบคุมป๓จจัยเสี่ยงที่สํงผลกระทบตํอ
สุขภาพ โดยเฉพาะอยํางยิ่งพฤติกรรมการบริโภคท่ี    ไมํเหมาะสม ไมํได๎สัดสํวน รสหวาน มัน เค็ม       
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การบริโภคผักและผลไมํน๎อย ขาดการออกก าลังกาย มีภาวะอ๎วน มีความเครียดเรื้อรัง ดื่มเครื่องดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล๑ และสูบบุหรี่ เป็นต๎น  

ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๕ พบวํา  อัตราตาย  (ตํอแสนประชากร )ด๎วยโรคเบาหวาน   โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมอง มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนและลดลงในปี ๒๕๕๕ สํวนอัตรา
ผู๎ปุวยใน ปี ๒๕๕๕ มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึน   

ตารางแสดง  จ านวนและอัตราตายด๎วยโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (ตํอแสนประชากร)  
          จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๕ 

โรค ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ตาย          
(ราย) 

อัตรา : 
แสน 

ตาย 
(ราย) 

อัตรา :
แสน 

ตาย  
(ราย) 

อัตรา :
แสน 

ตาย  
(ราย) 

อัตรา :
แสน 

ตาย 
(ราย) 

อัตรา :
แสน 

ตาย 
(ราย) 

อัตรา :
แสน 

ตาย 
(ราย) 

อัตรา :
แสน 

เบาหวาน ๘๕ ๗.๖๗ ๖๘ ๖.๐๙ ๖๐ ๕.๒๘ ๕๕ ๔.๗๖ ๗๐ ๕.๙๖ ๑๐๒ ๘.๕๔ ๙๘ ๘.๐๘ 
ความดัน
โลหิตสูง 

๘๔ ๗.๕๘ ๖๔ ๕.๗๓ ๖๔ ๕.๖๓ ๗๒ ๖.๒๓ ๑๑๑ ๙.๔๕ ๑๔๔ ๑๒.๐๖ ๑๐๒ ๘.๔๑ 

หลอดเลือด
สมอง 

๒๒๙ ๒๐.๖๗ ๒๔๓ ๒๑.๗๕ ๒๕๖ ๒๒.๕๑ ๒๒๒ ๑๙.๒๑ ๓๗๙ ๓๒.๒
๗ 

๔๙๖ ๔๑.๕๓ ๔๒๙ ๓๕.๓๖ 

หัวใจขาด
เลือด 

๒๔๘ ๒๒.๓๙ ๒๔๙ ๒๒.๒๙ ๒๓๕ ๒๐.๖๗ ๒๕๑ ๒๑.๗๒ ๒๖๘ ๒๒.๘
๒ 

๓๐๘ ๒๕.๗๙ ๒๕๔ ๒๐.๙๔ 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์

ตารางแสดง  จ านวนและอัตราปุวยด๎วยโรคไมํติดตํอเรื้อรัง (ตํอแสนประชากร)  
                จังหวัดสมุทรปราการ  ปี ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕ 

โรค    ๒๕๔๙ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 

ตาย  
(ราย) 

อัตรา:
แสน 

ตาย 
(ราย) 

อัตรา:
แสน 

ตาย 
(ราย) 

อัตรา:
แสน 

ตาย 
(ราย) 

อัตรา: 
แสน 

ตาย 
(ราย) 

อัตรา:
แสน 

ตาย 
(ราย) 

อัตรา: 
แสน 

     ตาย  
     (ราย) 

อัตรา:  
แสน 

เบาหวาน ๔,๔๑๐ ๔๐๓.๖๓ ๔,๑๓๕ ๓๗๐.๐๙ ๔,๔๘๔ ๓๙๔.๓๔ ๖,๘๖๕ ๕๙๔.๐๓ ๗,๙๙๗ ๖๘๐.๘๐ ๔๕๓๘ ๓๘๐.๐ ๘๓๖๕ ๖๘๙.๔๕ 

ความดัน
โลหิตสูง 

๔,๘๕๙ ๔๔๔.๗๓ ๔,๘๕๖ ๔๓๔.๖๓ ๕,๖๖๙ ๔๙๘.๕๖ ๑๐,๑๖๘ ๘๗๙.๘๔ ๑๑,๘๔๗ ๑๐๐๘.๖ ๖๘๒๖ ๕๗๑.๖ ๑๒๙๑๐ ๑๐๖๔.๐๗ 

หลอด
เลือด
สมอง 

๑๓,๐๐๐ ๑๑๘.๙๘ ๑,๕๔๑ ๑๓๗.๙๒ ๑,๙๐๑ ๑๖๗.๑๘ ๒,๔๑๗ ๒๐๙.๑๔ ๒,๙๖๒ ๒๕๒.๑๖ ๑๖๕๘ ๑๓๘.๘๔ ๓๐๑๑ ๒๔๘.๑๗ 

หัวใจขาด
เลือด 

๑,๕๔๓ ๑๔๑.๒๓ ๑,๗๓๑ ๑๕๔.๙๓ ๒,๐๖๒ ๑๘๑.๓๔ ๓,๑๓๓ ๒๗๑.๑๐ ๓,๓๐๑ ๒๘๑.๐๒ ๑๕๙๘ ๑๓๓.๘๑ ๓๐๔๑ ๒๕๐.๖๕ 

ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์(ข้อมูล มค.-ธค.ของทุกป)ี 
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โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

จังหวัดสมุทรปราการ   โดยคณะท างาน  NCD BOARD   ได๎วิเคราะห๑   ทบทวนผลการ 
ด าเนินงานพัฒนากระบวนการท างาน ระดมความเห็น วางแผนการด าเนินงานรํวมกันโดยบูรณาการงานที่
เกี่ยวข๎องกับโรคเรื้อรัง ก าหนดกรอบการบริหารจัดการปูองกัน ควบคุมและรักษาโรคไมํติดตํอเรื้อรัง 
ออกแบบการจัดบริการที่เชื่อมโยงกลุํมเปูาหมายตามเกณฑ๑ท่ีก าหนด และได๎ปรับยุทศาสตร๑ใ ห๎สอดคล๎อง
กับสภาพป๓ญหาระดับจังหวัด ซึ่งงานโรคไมํติดตํอเรื้อรัง ยังเป็นป๓ญหาที่ต๎องเรํงรัดด าเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตร๑ที่ ๑ : การสร๎างเสริมสุขภาวะของประชาชน กลยุทธ๑ เรํงรัดการปูองกัน ควบคุมโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง

 
 
 
ให๎ครอบคลุมตั้งแตํกลุํมปกติระยะกํอนกา รเกิดโรค กลุํมเสี่ยงสูงตํอการเป็นโรค กลุํมปุวยและปุวยที่มี
ภาวะแทรกซ๎อน ใช๎กลุํมสีตามปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี (นโยบายนายแพทย๑วิชัย เทียนถาวร ) มีการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการด าเนินงาน ได๎แกํ ระบบข๎อมูล การคัดกรอง การรักษา การฟื้นฟู ระบบรับ-สํงตํอ และ
ระบบติดตามประเมิน ผล    มีคณะท างานเรํงรัดการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน /ความดัน
โลหิตสูง และคณะท างาน NCD BOARD บริหารจัดการปูองกัน ควบคุม และรักษาโรคไมํติดตํอเรื้อรัง  

• พัฒนาระบบบริหารจดัการ
โรคเรื้อรังแบบบูรณาการ

• พัฒนาระบบข๎อมูล/
สารสนเทศ NCD

• พัฒนาคุณภาพบริการ

• พัฒนาศักยภาพบุคลากร

• อปท.สนับสนุนการ
ด าเนินงาน

• อสม.เป็นต๎นแบบ/รร.
นวัตกรรม

• รง.รํวมกิจกรรมตรวจ
สุขภาพ+ ๓อ.

• ร๎นขายยาต๎นแบบ NCD
• รร./ศพด.ต๎นแบบ

โภชนาการสมวัย

• Pre-DM ปุวยเป็น DM ไมเํกิน 
ร๎อยละ ๓

• Pre-HT ปุวยเป็น HT ไมเํกิน  
ร๎อยละ ๕

• ภาวะแทรกซ๎อน(ตา ไต เท๎า) 
ลดลงไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5

การเสริมสร๎าง
สุขภาวะของ
ประชาชน

การสรา๎งเสริม
การมีสํวนรํวม

ของภาคี
เครือขําย

การบริหาร
จัดการ

การสรา๎งความ
ผาสุกของ
บุคลากร
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แผนภูมิแสดง  รูปแบบการบริหารจัดการปูองกัน ควบคุมและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
       จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านการบริหารจัดการ 

    จังหวัดสมุทรปราการได๎ก าหนดผู๎รับผิดชอบงาน (System management team) และ
มี Case manager ที่ผํานการอบรมหลักสูตรประจ าโรงพยาบาล จ านวน ๔ แหํง คือโรงพยาบาล
สมุทรปราการ, บางพลี, บางจาก และ พระสมุทรเจดีย๑ฯ เป็นผู๎จัดการและประสานการด าเนินงานภายใน
โรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ มีการประชุมคณะท างานฯ รํวมทบทวน วิเคราะห๑ 
และก าหนด Protocol management ตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ โดยมีกระบวนการบริหารจัดการและ
ติดตามประเมินผล  
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แผนภูมิแสดง  กระบวนการบริหารจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จังหวัดสมุทรปราการ  

 
กระบวนการบริหารจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จังหวัดสมุทรปราการ  
แบํงเป็นกระบวนการ ดังนี้ 

๑. การเฝูาระวัง ควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  
     ๑.๑ มีการตรวจสุขภาพเชิงรุก โดยหนํวยบริการสาธารณสุข (รพ./รพ.สต./

PCU) จัดบริการตรวจสุขภาพเชิงรับและเชิงรุก 
     ๑.๒ จ าแนกกลุํมตามปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี คือ กลุํมปกติ (ขาว ) กลุํมท่ีมี

ความเสี่ยงสูง  (เขียวอํอน) กลุํมปุวยที่ควบคุมได๎ (สีเขียวเข๎ม ) และกลุํมปุวยระยะ ๑ (สีเหลือง) กลุํมปุวย
ระยะ ๒ (สีส๎ม)กลุํมปุวยระยะรุนแรง (สีแดง) และกลุํมปุวยที่มีภาวะแทรกซ๎อน (สีด า) 

     ๑.๓ ค๎นหาภาวะแทรกซ๎อนทางตา   ไตและเท๎าจากโรคเบาหวาน   และ
ภาวะแทรกซ๎อนทางไต ในผู๎ปุวยความดันโลหิตสูงในกลุํมปุวยตามเกณฑ๑คุณภาพ 

     ๑.๔ จัดบริการให๎ความรู๎ ทักษะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ทักษะการ
ดูแลตนเองกลุํม/ชมรมการจัดศูนย๑สาธิตเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และการหารูปแบบกลไกในระดับ
หมูํบ๎าน/ชุมชน  
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๒. คุณภาพการรักษาพยาบาล   ตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวาน/ ความดัน 
โลหิตสูง ชุดสิทธิประโยชน๑ เกณฑ๑คุณภาพบริการ และระบบรับ-สํงตํอ  

๓. พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ของโรงพยาบาลภาครัฐ ๕ แหํง และยกระดับคลินิก  
DPAC (Diet & Physical Activity Clinic) และสนับสนุนการด าเนินงานในโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลเปูาหมาย เพื่อให๎เกิดการจัดการตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ อ ๒ ส  

๔ . สร๎าง /พัฒนาหมูํบ๎าน /ชุมชนต๎นแบบลดเสี่ยงลดโรคไมํติดตํอเรื้อรัง โดยใช๎
กระบวนการหมูํบ๎านจัดการ สุขภาพ, ต าบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนพอเพียง มีระบบข๎อมูลในการ
เฝูาระวังโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานของชุม ชน มีการด าเนินกิจกรรมโดยชุมชนเพ่ือสนับสนุนการ
ปูองกันควบคุมโรค และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ได๎แกํ การด าเนินกิจกรรม ๓ อ ๒ ส การจัดการ
สิ่งแวดล๎อม การมีนโยบายท๎องถิ่น/พันธะสัญญา ที่เอ้ือตํอสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพดีข้ึน   

๕. พัฒนาศักยภาพ อสม . ให๎มีความรู๎แ ละทักษะในการตรวจคัดกรองเบื้องต๎น ค๎นหา
ความเสี่ยงจากโรค เบาหวานโดยใช๎แบบคัดกรองด๎วยวาจา หากพบความเสี่ยง ให๎แนะน าและสํงพบ
เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข โดยองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนกระเป๋าซึ่งบรรจุเอกสาร
ความรู๎ แบบรายงาน วัสดุ อุปกรณ๑ และเครื่องมือตรวจคัดกรองความเสี่ยงด๎านสุขภาพ ได๎แกํ เครื่องเจาะ
หาระดับน้ าตาลในกระแสเลือด เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เครื่องชั่งน้ าหนัก ที่วัดสํวนสูง สาย
วัดรอบเอว ฯลฯ และมีบทบาทในการให๎ความรู๎ คัดกรอง ดูแลผู๎ปุวยในละแวกบ๎านที่รับผิดชอบ พร๎อม
สํงผลงานให๎เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข 

  ๖. พัฒนาฐานข๎อมูลในระบบบริการให๎มีความสมบูรณ๑ และ ออกรายงานได๎  
๗. ประชุมวิชาการ  และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งานปูองกันควบคุมและรักษาโรคไมํ

ติดตํอเรื้อรัง ประกวดผลงาน /นวัตกรรมดีเดํนปูองกัน  ควบคุม  และรักษาโรคไมํติดตํอเรื้อรัง  ระดับ
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปี ๒๕๕๖   เพ่ือพัฒนางานอยํางเป็นรูปธรรม โดยผู๎เข๎าประชุมประกอบด๎วย   
บุคลาการจากโรงพยาบาล , โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ,องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น , อสม . และ
เครือขํายสุขภาพระดับต าบล จ านวน ๓๕๐ คน เมื่อ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร๑ลิฟวิ่ง  

๘. การก ากับติดตามและประเมินผล ด๎านปริมาณจากระบบรายงานที่เก่ียวข๎อง/การ 
ประชุม และด๎านคณุภาพด๎วยการสุํมประเมินคุณภาพบริการ 

แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง 

    ๑. โครงการเรํงรัดด าเนินการปูองกัน ควบคุมโรคไมํติดตํอเรื้อรังแบบบูรณาการ 
    ๒. โครงการคําย DM/HT   
    ๓. โครงการลดภาวะแทรกซ๎อนทางตา ไต เท๎าในผู๎ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง 
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    ๔. การจัดท าแนวทางการดูแลผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง ฉบับสมุทรปราการ 
    ๕. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และประกวดผลงานดีเดํน นวัตกรรมงานโรคไมํติดตํอเรื้อรัง 

ผลการด าเนินงาน 

๑. การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ผลการคัดกรองเบาหวานในประชาชนอายุ  ๑๕  ปีขึ้นไป  ทั้งหมด   จ านวน   

๑,๐๐๓ ,๙๙๔ คน ปุวยเป็นโรคเบาหวาน จ านวน ๒๓ ,๘๓๐ คน (ร๎อยละ ๒ .๓๗ ) ยังไมํปุวยเป็น
โรคเบาหวาน  จ านวน ๙๘๐ ,๑๖๔ คน ได๎รับการคัดกรองเบาหวาน จ านวน ๔๘๗ ,๑๓๓ คน(ร๎อยละ 
๔๘.๕๒)  พบกลุํมเสี่ยงสูง จ านวน ๑,๑๒๒ คน(ร๎อยละ ๐.๒๓) ผู๎ปุวยรายใหมํ ๓,๔๗๔ คน(ร๎อยละ ๐.๗๑)  
และประชาชนอายุ ๑๕ ปีที่ปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวน ๓๘,๗๔๒ คน (ร๎อยละ ๓.๘๕) ยังไมํ
ปุวยเป็นโรคความดันโลหิตสูง จ านวน ๙๖๕ ,๒๕๒ คน ได๎รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง จ านวน 
๔๙๘,๔๔๒ คน(ร๎อยละ ๔๙.๖๔)  พบกลุํมเสี่ยงสูง จ านวน ๕๑,๕๙๙ คน (ร๎อยละ ๕.๑๔) ผู๎ปุวยรายใหมํ 
จ านวน ๕,๙๖๕ คน (ร๎อยละ ๐.๕๙) 

๒. ระบบรับ-ส่งต่อ 
การจัดระบบรับ-สํงตํอ   สํงผู๎ปุวยกลับไปรับการดูแลตํอใน รพ.สต  โดยใช๎ CPG  ใน 

ทุกแหํง   ทุกอ าเภอผํานเกณฑ๑สัดสํวนของจ านวนผู๎ปุวยเบาหวาน และความดันโลหิตสูงที่ไปรับการรักษา
ที่ ศสม./รพ.สต (มากกวําร๎อยละ ๕๐) จ านวน  ๖๘ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐   

๓. คลินิก NCD คุณภาพ   
เพ่ือบริหารจัดการทางคลินิก ให๎เกิดกระบวนการ  ปูองกัน  ควบคุมและดูแลรักษา

จัดการโรคเรื้อรังแกํบุคคลที่เข๎ามารับการวินิจฉัยโรค   กลุํมท่ีเป็นโรค /ปุวย รวมทั้ง กลุํมเสี่ยงสูงตํอการ
ด าเนินโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดสมอง มีระบบลงทะเบียนดูแล
ใกล๎ชิดรายบุคคล เพ่ือการดูแลลดป๓จจัยเสี่ยง (Risk Factors) โอกาสเสี่ยง (Attributed Risk) รักษา 
ควบคุมความรุนแรงของโรค เพ่ิมความสามารถ  การจัดการตนเอง และสํงตํอการรักษาดูแลที่จ าเป็นใน
ระหวํางทีมสุขภาพในโรงพยาบาล และหนํวยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  
  ผลการด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ในโรงพยาบาล  ๕ แหํง คือ  โรงพยาบาล
สมุทรปราการ ,   โรงพยาบาลบางบํอ ,   โรงพยาบาลบางพลี ,    โรงพยาบาลบางจาก  และโรงพยาบาล
พระสมุทรเจดีย๑ฯ ผํานเกณฑ๑คุณภาพ ๖ องค๑ประกอบของคลินิก NCD คุณภาพทุกแหํง 
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๔. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านบุหรี่ 
ผลการด าเนินงานด๎านสํงเสริมสุขภาพปลอดบุหรี่ ในปี ๒๕๕๗ พบวํา สถานบริการ 

สาธารณสุขในจังหวัด  จ านวน ๑,๑๔๗ แหํง  มีการด าเนินการจัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ได๎ครบตามเกณฑ๑ทุก
แหํง คิดเป็น ร๎อยละ ๑๐๐   

๕. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การด าเนินงานด๎านกระบวนการปรับพฤติกรรม ในกิจกรรมสํงเสริมความรอบรู๎ด๎าน

สุขภาพ (ความฉลาดด๎านสุขภาพ ) กิจกรรมการเรียนรู๎และการจัดป๓จจัยแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ในการปูองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ รพ .สต.จัดให๎แกํประชาชนกลุํม
เสี่ยง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ โดยกลุํมงานควบคุมโรค กลุํมงานสํงเสริมสุขภาพ และกลุํมงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ รํวมด าเนินงานแบบบูรณาการ ตามกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
๓ อ ๒ ส ตามแนวทางให๎กับประชากรกลุํมเสี่ยงสูงตํอโรคเบาหวาน (Pre-DM) และกลุํมเสี่ยงสู งตํอโรค
ความดันโลหิตสูง (Pre-HT)  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

การด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ 
บริบทของสังคมเมือง วิถีชีวิตที่รีบเรํง ต๎องเน๎นที่ความตระหนักและรํวมด าเนินการด๎วยตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน เพ่ือปรับพฤติกรรมที่เ ป็นป๓จจัยเสี่ยงตํอโรคไมํติดตํอเรื้อรังท่ีเหมาะสม  โดยมีบุคลากร
สาธารณสุขและทีมสุขภาพเป็นพี่เลี้ยง  

โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง 

      สถานการณ๑ในปี ๒๕๕๔ -  ๒๕๕๕ พบวําอัตราตายด๎วยโรคหัวใจขาดเลือด ๒๕ .๗๙ , 
๒๐.๙๔  ตํอแสนประชากร และอัตราตายด๎วยโรคหลอดเลือดสมอง ๔๑.๕๓ , ๓๕.๓๖ ตํอแสนประชากร   
ตามล าดับ 
      ปี ๒๕๕๗ ได๎มีการจัดท าแผนพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service plan) ด๎าน
กระบวนการ การบริหาร และแผนพัฒนาก าลังคน สาขาโรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดสมอง   
ผลการด าเนินงาน 

๑. คัดกรอง ประเมินความเสี่ยงตํอการเป็นโรคหัวใจ      และหลอดเลือดสมองในผู๎ปุวย  
เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

๒. จัดและพัฒนาระบบ Fast track   และสร๎างเครือขํายอาสาสมัครการแพทย๑ฉุกเฉิน 
ชุมชน (อฉช.) ในพ้ืนที่เพ่ือค๎นหาและแจ๎งขําวในระบบการแพทย๑ฉุกเฉิน ๑๖๖๙ 
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๓. พัฒนาระบบปรึกษาสํงตํอ วางระบบและแนวทางการสํงตํอสามารถสํงตํอ  และตอบ 
กลับภายใน ๓๐ นาที  และระบบ Consult สามารถ Consult  ได๎ตลอด ๒๔ ชม. โดยมีระบบสํงตํอไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัตน๑ ๓ 

๔. มีการให๎ยาละลายลิ่มเลือด/ Antithrombotic agent ในโรงพยาบาลสมุทรปราการ, 
บางพลี, บางบํอ และบางจาก 

๕.  ประสานความรํวมมือ รพ.ทุกแหํง และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ประชุมเวียนสัญจร  
รพ.ตํางๆ เป็นระบบ “พ่ีสอนน๎อง” 

มะเร็งปากมดลูก 
จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรม ประชาชนอาศัยอยูํหนาแนํน   มีวิถีชีวิตที่

เรํงรีบ สํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎างในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีมากกวํา ๖,๐๐๐ แหํง สาเหตุการตาย
ตามรหัสโรค (ICD๑๐) อันดับแรก คือ มะเร็ง โดยพบอัตราตายที่ส าคัญ คือ มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะ เร็ง
เต๎านม และ มะเร็งล าไส๎ใหญํ ตามล าดับ และพบอัตราปุวยด๎วยโรคมะเร็ง เรียงล าดับจากมากไปน๎อย คือ 
มะเร็งเต๎านม มะเร็งล าไส๎ใหญํ มะเร็งที่หลอดลมและปอด มะเร็งปากมดลูก และ มะเร็งตับและทํอน้ าดี 
ตามล าดับ  

ตารางแสดง จ านวนและอัตราตาย(ตํอแสนประชากร)โรคมะเร็ง ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

อันดับ ICD
๑๐ 

ชื่อโรค 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
๑ C๒๒ Malignant  

neopalam  of  
liver  and  
intrahepatic  
bile ducts 

๔๒ ๓.๕๘ ๖๒ ๕.๑๙ ๘๕ ๗.๓๖ ๘๑ ๖.๕๘ ๗๑ ๖.๑๔ 

๒ C๓๔ Malignant  
neoplasm of 
bronchus and 
lung 

๔๗ ๔.๐๐ ๕๖ ๔.๙๖ ๖๖ ๕.๗๑ ๔๕ ๓.๖๕ ๔๓ ๓.๗๒ 

๓ C๑๘ Malignant  
neoplasm  of  
colon 

๑๗ ๑.๔๕ ๒๗ ๒.๒๖ ๓๑ ๒.๖๘ ๑๒ ๐.๙๗ ๑๙ ๑.๖๔ 
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อันดับ ICD
๑๐ 

ชื่อโรค 
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
๔ C๕๐ Malignant  

neoplasm  of  
breast 

๑๘ ๑.๕๓ ๑๔ ๐.๑๗ ๒๑ ๑.๘๒ ๑๖ ๑.๓๐ ๒๔ ๒.๐๘ 

๕ C๕๓ Malignant  
neoplasm  of  
cervix  uteri 

๘ ๐.๖๘ ๑๒ ๑.๐๐ ๑๓ ๑.๑๒ ๑๐ ๐.๘๑ ๑๒ ๑.๐๔ 

๖ C๘๕ Other  and  
unspecified  
types  of   
non-Hodgkin's  
lymphoma 

๔ ๐.๓๔ ๕ ๐.๔๒ ๘ ๐.๖๙ ๖ ๐.๔๙ ๕ ๐.๔๓ 

๗ C๑๕ Malignant  
neoplasm  of  
oesophagus 

๗ ๐.๖๐ ๗ ๐.๕๙ ๗ ๐.๖๑ ๑๐ ๐.๘๑ ๘ ๐.๖๘ 

๘ C๕๖ Malignant  
neoplasm  of  
ovary 

๒ ๐.๑๗ ๕ ๐.๔๒ ๕ ๐.๔๓ ๔ ๐.๓๒ ๕ ๐.๔๓ 

๙ C๐๒ Malignant  
neoplasm  of  
other  and  
unspecified  
parts of  
tongue 

๔ ๐.๓๔ ๒ ๐.๑๗ ๓ ๐.๒๖ ๐ ๐ ๓ ๐.๒๖ 

๑๐ C๗๑ Malignant  
neoplasm  of  
brain 

๖ ๐.๕๑ ๗ ๐.๕๙ ๓ ๐.๒๖ ๔ ๐.๓๒ ๕ ๐.๔๓ 

ที่มา : งานข้อมูลและสถิติโรงพยาบาลภาครัฐ ๕ แห่ง 
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ในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ สตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี   จ านวน   ๒๔๖,๔๓๖ คน   ได๎รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก จ านวน ๒๓๑ ,๓๙๕  คน (ร๎อยละ ๙๓ .๙๐) จ าแนกเป็น ตรวจด๎วยวิธี Pap 
Smear จ านวน ๒๑๔,๗๙๓ คน (ร๎อยละ ๙๒.๖๓) พบ Epithelial Cell Abnormality ตาม The 
Bethesda ๒๐๐-๓๐๐ จ านวน ๑,๐๐๒ คน (ร๎อยละ ๐.๔๗) และตรวจด๎วยวิธี VIA จ านวน ๑๖,๖๐๒ คน 
(ร๎อยละ ๙.๖๑ ของสตรีอายุ ๓๐-๔๕ ปีทั้งหมด ๑๗๒,๘๖๙ คน) พบฝูาขาว ๓๙๔ คน  (ร๎อยละ ๒.๓๘)  
ได๎รับการรักษาด๎วยวิธีการจี้เย็น (Cryotherapy) จ านวน ๓๓๕ คน และสํงตํอพบแพทย๑ จ านวน ๙๒ คน 

การบริหารจัดการเพื่อปูองกันควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก 

ระดับจังหวัด 

  ประชุมคณะท างานปูองกันควบคุมและรักษาโรคไมํติดตํอเรื้อรัง โดยมีพยาบาลวิชาชีพ 
นักวิชาการ เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข รํวมประชุมระดมสมอง แสดงความคิดเห็นตํอการด าเนินงานตาม
โครงการรณรงค๑คัดกรองค๎นหาผู๎ปุวยมะเร็งปากมดลูก  ที่ผํานมา วิเคราะห๑ผลงาน ป๓ญหาอุปสรรค และ
รํวมก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน โดย 
  ๑. จัดท าแนวทางการคัดกรอง การรักษา การสํงตํอ การติดตาม และ ดูแลหลังรับการ
รักษาพยาบาล   

๒. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานแกํผู๎ปฏิบัติงานและประชุมคณะท างาน NCD 
BOARD  

๓. สนับสนุนด๎านวิชาการ สื่อความรู๎ ข๎อมูลขําวสาร เพ่ือเตือนภัยใน พ้ืนที่ รายงาน และ 
ใช๎โปรแกรม CXS๒๐๑๐ ในการบันทึกข๎อมูล 

๔. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลโรคมะเร็งย๎อนหลัง ๓ ปี เพื่อใช๎ในการวางแผนควบคุมปูองกัน
โรคมะเร็งระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 

๕. พัฒนาศักยภาพ อสม. ให๎มีความรู๎เรื่องมะเร็งปากมดลูก  
๖. ประสานกับโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกใ นพื้นที่เพ่ือขอข๎อมูลการตรวจ และเชิญ

เข๎ารํวมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยจํายเงินชดเชยบริการตามผลงานตามเกณฑ๑ของ 
สปสช.  

๗. นิเทศ ติดตาม ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และติดตามทางระบบรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการวางแผนประเมินผล /คณะท างานปูองกันควบคุ มและรักษาโรค 
ไมํติดตํอเรื้อรังทุกครั้ง 
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ระดับ CUP/สสอ./รพ.สต./PCU 

  บริหารจัดการและด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกนม ให๎มีผลการด าเนินงานที่
ครอบคลุมและบรรลุเปูาหมาย ดังนี้   

๑. ประชุมคณะท างาน (คปสอ./ทีมพัฒนาคุณภาพ ) ก าหนดแนวทาง เปูาหมาย จัดท า
แผนปฏิบัติการรณรงค๑ตรวจคัดกรองค๎นหามะเร็งปากมดลูกทั้งเชิงรับ และเชิงรุก การรักษา    สํงตํอ และ
สร๎างระบบการติดตาม  

๒. สร๎างเครือขําย อสม . และแกนน าด๎านมะเร็งปากมดลูก  โดยมีบทบาทในการให๎
ความรู๎แกํสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี ให๎มีความรู๎ ชักชวนให๎เข๎ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก พร๎อ ม
ติดตามสตรีในละแวกบ๎านที่ไปรับบริการตรวจจากสถานบริการอ่ืน เชํน โรงพยาบาลเอกชน  
คลินิก ฯลฯ เก็บข๎อมูล รวบรวมผลงานสํงให๎เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข  และเป็นเครือขํายในการติดตามสตรีที่
ตรวจพบความผิดปกติหลังจากพบแพทย๑ 

๓. พัฒนาระบบข๎อมูลปุวยและตายด๎วยโรคมะเร็ง 
  ๔. จัดมหกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยแตํละอ าเภอจัดท าแผนปฏิบัติการ 
บริหารจัดการด๎านวัสดุ อุปกรณ๑ ก าหนดทีมงาน ก าหนดวันและสถานที่ ประสานเจ๎าหน๎าที่เพื่อสลับกัน
ตรวจ Pap Smear/VIA เพ่ือลดความอาย  
  ๕. ประสานงานกับกองทุนต าบล ของบหรือรถของ อบต./เทศบาลสนับสนุนชํวงรณรงค๑ 
และประสานคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนในพื้นท่ีเพ่ือเก็บข๎อมูลความครอบคลุม 

แผนงาน /โครงการที่รองรับโครงการฟื้นฟูการตรวจมะเร็งปากมดลูก ด๎วยวิธี Pap 
Smear/VIA และโครงการแก๎ป๓ญหาในพื้นที่ใช๎งบจากกองทุนสุขภาพต าบล 

ผลการด าเนินงาน 

  การด าเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแกํสตรีอายุ ๓๐-๖๐ ปี รายใหมํ จ านวน  
๓๕,๖๖๘ คน (ร๎อยละ ๑๔.๔๘ จากสตรีเปูาหมาย ๒๔๖,๔๓๖ คน) จ าแนกเป็นตรวจด๎วยวิธี Pap Smear 
จ านวน ๓๔,๕๐๗ คน (ร๎อยละ ๑๔.๐๑) พบผิดปกติ  ๑๕๓ คน (ร๎อยละ ๐.๔๕) และตรวจด๎วยวิธี VIA 
(Visual inspection with Acetic acid) จ านวน ๑,๑๖๑ คน รายที่ตรวจพบความผิดปกติ จ านวน ๑๙ 
คน ได๎รับการสํงตํอเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา สรุปผลงานสะสมตั้งแตํปี ๒๕๕๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
มีจ านวน ๒๑๘,๓๐๐ คน (ร๎อยละ ๘๘.๕๙) และพบผู๎ปุวยมะเร็งปากมดลูก  จ านวน ๓๒ คน  เป็นระยะที่ 
๑  จ านวน ๒๕ คน  (ร๎อยละ ๗๘.๑๓)  ระยะลุกลาม   จ านวน ๑๒ คน (ร๎อยละ ๓๗.๕๐)  
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
๑. การเข๎าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรายใหมํมีน๎อย  สํวนกลางควรสร๎าง

กระแส สร๎างความตระหนักทางสื่อสาธารณะโดยเฉพาะ โทรทัศน๑ วิทยุ หนังสือพิมพ๑ ฯลฯ อยํางตํอเนื่อง  
๒. สัดสํวนของผู๎ปุวยมะเร็งปากมดลูกระยะที่ ๑ และ ๒ อยูํระหวํางการพัฒนาระบบการ

จัดเก็บข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วนถูกต๎องมากขึ้น  

งานอุบัติเหตุและงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

   จากข๎อมูลในระบบ ITEMS ของสถาบันการแพทย๑ฉุกเฉินแหํงชาติ     ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) รายงานผลการด าเนินงานของระบบบริการการแพทย๑ฉุกเฉินจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวนเหตุที่ได๎รับแจ๎งทั้งสิ้น ๑๐ ,๓๒๕ เหตุ จ านวนออกปฏิบัติการกู๎ชีพ ๑๐ ,๔๗๘ 
ปฏิบัติการ จ านวนผู๎ปุวยทั้งสิ้น ๑๐,๘๖๖ รายโดยจ าแนกการให๎บริการระดับ ALS จ านวน ๓,๘๕๕  ร๎อย
ละ ๓๖.๗๙ , ระดับ  ILS  จ านวน   ๕๐  ร๎อยละ ๐.๔๘ , ระดับ BLS จ านวน ๑๘๖  ร๎อยละ ๑.๗๘    
และ ระดับ FR   จ านวน ๖.๓๗๘    ร๎อยละ ๖๐.๘๗  ไมํระบุระดับบริการ จ านวน ๙   ร๎อยละ ๐.๐๙  
วิธีการแจ๎งเหตุของประชาชนโทรศัพท๑หมายเลข ๑๖๖๙ จ านวน ๙,๖๖๗   ร๎อยละ ๙๒.๒๖  วิทยุสื่อสาร 
จ านวน ๗๓๙    ร๎อยละ ๗.๐๕  จ าแนกประเภทของเหตุที่ออกให๎บริการสูงสุดเป็นอุบัติเหตุยานยนต๑ 
จ านวน ๔,๓๖๘ ครั้ง ระดับความเรํงดํวน (สีแดง ) จ านวน ๖๔๘ ครั้ง   แนวโน๎มอัตราการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุยานยนต๑ยังสูงซึ่งสํวนใหญํเกิดจากประชาชนยังมีพฤติกรรมบุคคลที่ไมํเหมาะสม และขับข่ีรถด๎ วย
ความประมาท สํงผลให๎การตายจากอุบัติเหตุยานยนต๑เพิ่มข้ึน สภาพการจราจรหนาแนํน  ในปี   ๒๕๕๗ 
มีการซ๎อมแผนรับอุบัติเหตุในโรงพยาบาลภาครัฐ   ๕  แหํง และซ๎อมแผนรับอุบัติภัยหมูํ ระดับจังหวัด 
ได๎แกํ อัคคีภัย  สารเคมีและอุบัติภัย  ซ๎อมแผนบนโต๏ะรํวมกับเครือขํายบริกา รที่ ๖ โดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู๎จัดการประชุม และมีการฝึกซ๎อมแผนตอบโต๎ภาวะฉุกเฉินด๎าน
สาธารณสุขระหวํางประเทศ (ไข๎หวัดนก ) รํวมกับทีม SRRT และดํานควบคุมโรคติดตํอระหวํางประเทศ 
ทําเรือกรุงเทพ 

การพัฒนาระบบบริการแพทย๑ฉุกเฉิน   ได๎มีการจัดตั้ง   Dispatch  Center  ตลอด  
๒๔ ชั่วโมง ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ป๓จจุบันมีหนํวยงานปฏิบัติการก๎ูชีพ  จ านวน ๕๐ หนํวยงาน 
รวมชุดปฏิบัติการทั้งสิ้นจ านวน ๘๒ ชุดปฏิบัติการ ครอบคลุมประชากรทั้งจังหวัด สามารถให๎บริการได๎
ตลอด  ๒๔ ชั่วโมง การปฏิบัติงานตั้งแตํรับแจ๎งจนถึงที่ เกิดเหตุภายใน ๑๐ นาที     คิดเป็นร๎อยละ 
๗๓.๘๔   แตํยังคงต๎องประชาสัมพันธ๑หมายเลข ๑๖๖๙ อยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎ประชาชนที่ประสบกับ
อุบัติเหตุและเหตุการณ๑ฉุกเฉิน ได๎เข๎าถึงชํองทางในการชํวยเหลือเพ่ิมมากข้ึน ผู๎ประสบเหตุสามารถได๎รับ
การชํวยเหลือได๎อยํางทันเวลาและมีประสิทธิภาพ  ลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการตํอไป  
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  การด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๕๗ (ระหวํางวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๕๖ -  ๒ มกราคม  ๒๕๕๗ ) มีผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิต จ านวน  ๕๕๓  คน  เพศชาย ๓๘๑ 
คน  เพศหญิง ๑๗๒ คน  เสียชีวิต ๕ คน เพศชาย ๔ คน เพศหญิง ๑ คน  เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุทุกราย 
            การด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี  ๒๕๕๗  (ระหวํางวันที่ ๑๑ 
-๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ )มีผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิต จ านวน ๔๗๘ คน  เพศชาย ๓๑๗ คน เพศหญิง ๑๖๑ คน   
เสียชีวิต จ านวน ๗ คน  เพศชาย ๖ คน  เพศหญิง ๑ คน    เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ จ านวน ๔ คน      
รูปแสดง  จ านวนผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิตชํวงเทศกาลปีใหมํเปรียบเทียบข๎อมูลย๎อนหลัง ๕ ปี  

                 
 

รูปแสดง  จ านวนผู๎บาดเจ็บและเสียชีวิตชํวงเทศกาลสงกรานต๑เปรียบเทียบข๎อมูลย๎อนหลัง  ๕ ปี 
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การฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยทางด้นการแพทย์และสาธารณสุขระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน     
จังหวัดสมุทรปราการ   ประจ าปี  ๒๕๕๗ 

๑. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขฉุกเฉิน
และโรงพยาบาลชุมชนเครือข่าย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา   ฝึกซ้อมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยของอาเซียน ๒๕๕๗ (ASEAN Humanitarian Assistance and Disaster Relief 
Exercise 2014 (AHEx 14) 

สถานที่ฝึกซ๎อมแผน เขตบางคล๎าและเขตพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ฝึกซ๎อมจริง  วันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๗ 
หนํวยงานที่เข๎ารํวมฝึกซ๎อมแผนฯ 
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ , โรงพยาบาลบางพลี 
- มูลนิธิรํวมกตัญ๒ู 
- ทีม จิตเวช (MCATT) จังหวัดสมุทรปราการ 

         
                                   

๒. โรงพยาบาลบางพลี  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  สาธารณสุขอ าเภอบาง 
เสาธงร่วมกับบริษัทมูราโมโต้  อ าเภอบางเสาธง  ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและสารเคมี
รั่วไหล                         

สถานที่ฝึกซ๎อม โรงงาน METCO ๒/โรงงานบางนา-ตราด บริษัทมูราโมโต๎ อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 
ฝึกซ๎อมจริง วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
หนํวยงานที่เข๎ารํวมฝึกซ๎อมแผนฯ 
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ , โรงพยาบาลบางพลี , โรงพยาบาลบางบํอ 
- มูลนิธิรํวมกตัญ๒ู  , มูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง , มูลนิธิรํวมกุศล  สมุทรปราการ 
- เทศบาลต าบลบางเสาธง 
- อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 
- สถานีต ารวจภูธร 
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๓. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ฝึกซ้อมแผนเรือขนส่งโดยสารชนกับ 
เรือบรรทุกสินค้า(สาธารณภัยทางน้ า)   

สถานที่ฝึกซ๎อมแผน ปากอําวแมํน้ าเจ๎าพระยา  อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
ฝึกซ๎อมจริง วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
หนํวยงานที่เข๎ารํวมฝึกซ๎อม 
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ , โรงพยาบาลบางจาก 
- โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑สวาทยานนท๑ , ทีม EMS และทีม MCATT 
- สาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
- มูลนิธิรํวมกตัญ๒ู , มูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง 
- เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย๑ 
- ต ารวจ , ต ารวจน้ า 

               
   ๔. บริษัท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
เครื่องบินเสียการทรงตัวไถลออกนอกรันเวย์ เกิดเพลิงลุกไหม้ 

สถานที่ฝึกซ๎อมแผน  ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ  เวลา ๐๒.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. 
ฝึกซ๎อมจริง  วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
หนํวยงานที่เข๎ารํวมฝึกซ๎อม 
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลบางพลี, โรงพยาบาลบางบํอ, โรงพยาบาลบางจาก 
- โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑สวาทยานนท๑ , โรงพยาบาลเอกชนในเครือขําย  
- มูลนิธิรํวมกตัญ๒ู , มูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง 

 

        
๕. โรงพยาบาลบางจาก   ฝึกซ้อมแผน อุบัติเหตุไฟไหม้โรงงานอุตสาหกรรมและ 
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สารเคมีรั่วไหล   
สถานที่ฝึกซ๎อมแผนโรงงานอุตสาหกรรม  เขตอ าเภอพระประแดง 
ฝึกซ๎อมจริง  วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
หนํวยงานที่เข๎ารํวมฝึกซ๎อม 
- โรงพยาบาลสมุทรปราการ , โรงพยาบาลบางจาก  ทีม EMS และทีม MCATT 
- ต ารวจ , มูลนิธิรํวมกตัญ๒ู , มูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง 
- เทศบาลเมืองลัดหลวง , โรงงานอุตสาหกรรม,สาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 

 

               
 

๖. โรงพยาบาลสมุทรปราการ ฝึกซ้อมแผนอุบัติเหตุรถตู้ชนกับรถแก๊สและรถปิคอัพ 
เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ 

 สถานที่ฝึกซ๎อมแผน  บนทางดํวนกาญจนาภิเษก 
  ฝึกซ๎อมจริง วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ 
  หนํวยงานที่เข๎ารํวมฝึกซ๎อม 

- โรงพยาบาลสมุทรปราการ  , โรงพยาบาลบางจาก , โรงพยาบาลบางบํอ 
- โรงพยาบาลเอกชนในเครือขําย 
- มูลนิธิรํวมกตัญ๒ู , มูลนิธิปุอเต็กตึ๊ง 
- เทศบาลต าบลแพรกษา , อบต.เทพารักษ๑ , อบต.บางแก๎ว 
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งานก ากับตรวจสอบสถานประกอบการ  และผลิตภัณฑ๑สุขภาพทั้งกํอนและหลัง 

ออกสูํท๎องตลาด    (Pre and Post-marketing Control) การตรวจสอบเรื่องร๎องเรียน การบังคับใช๎
กฎหมาย งานเสริมสร๎างความรู๎และเครือขํายผู๎บริโภค งานบริหารเวชภัณฑ๑ในระดับเขตและจังหวัด และ
งานแพทย๑แผนไทย 

 

     งานอนุญาต ตรวจสอบและควบคุมก ากับ ผลิตภัณฑ์อาหาร 

สถานประกอบการด๎านอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๒๔๘ แหํง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

    ๑. สถานที่ผลิตอาหารเข๎าขํายโรงงาน  จ านวน ๔๖๕  แหํง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  มี
จ านวน  ๔๓๙   แหํง) 

    ๒. สถานที่ผลิตอาหารไมํเข๎าขํายโรงงาน จ านวน ๓๓๕ แหํง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  มี
จ านวน  ๓๓๒   แหํง) 

    ๓. สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักร  จ านวน ๓๘๗ แหํง (ปีงบประมาณ 
๒๕๕๖  มีจ านวน  ๓๖๕ แหํง) 

ผลการด าเนินงาน 

๑. การด าเนินขออนุญาตใหม่ 
๑.๑ ใบอนุญาตผลิตอาหาร จ านวน    ๔๔       แหํง 
๑.๒ ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ไมํเข๎าขํายโรงงานจ านวน   ๖        แหํง 
๑.๓ สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข๎ามาในราชอาณาจักรจ านวน  ๒๖  แหํง 
๑.๔ ขอขึ้นทะเบียนต ารับหรือขอใช๎ฉลากอาหารจ านวน ๑๗   รายการ 
๑.๕ ขอใช๎ฉลากอาหารไมํเข๎าขํายโรงงาน   ๒๓๗ รายการ 

     งานคุ้มครองผู้บริโภค 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๔๖ 
 

๒. การด าเนินการขึ้นทะเบียน /ฉลากอาหาร , เลขสารบบอาหาร ใหมํจ านวน ๒๕๔ รายการ   
รวมมีทะเบียน/ฉลากอาหาร,เลขสารบบอาหาร ๒๒,๗๒๑ ราย คิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึน ร๎อยละ ๑.๑๒ 

๓. ด าเนินการตรวจสอบและเฝูาระวัง 
๓.๑ สถานที่ผลิตอาหาร ให๎มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักปฏิบัติที่ดี (GMP)ได๎รับการ   ตรวจ

เฝูาระวัง ๑๘๓ แหํง จากจ านวนสถานที่ผลิตภัณฑ๑สุขภาพชุมชนทั้งหมด ๑๘๓  แหํง 
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ผํานการประเมิน  ๑๕๕ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๘๔.๗๐ 

 ไมํผํานการประเมิน ๑๖ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๘.๗๔  
          (อยูํในระหวํางการปรับปรุงและประเมินใหมํ)  

 เลิกกิจการ ๑๘ แหํง 
          ๓.๒ สถานที่ผลิตกลุ่ม primary GMP. จ านวน ๙๘ แหํง 

 ผํานการประเมิน  ๔๗ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๔๗.๙๖ 

 ไมํผํานการประเมิน ๑๗ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๑๗.๓๕  
          (อยูํในระหวํางการปรับปรุงและประเมินใหมํ)  

 เลิกกิจการ ๓๔ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๓๔.๖๙ 
           ๓.๓ สถานที่ผลิต กลุ่ม โอทอป  (OTOP)  จ านวน ๑๕ แหํง 

 ผํานการประเมิน  ๑๕ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 

๔. การด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
เรื่องร๎องเรียนอาหารทั้งหมด  ๗๒ เรื่อง ( ปี ๒๕๕๖ มีจ านวน ๖๓ เรื่อง ) ด าเนินการเสร็จ

สิ้นคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ โดยมีการสํงเรื่องด าเนินคดีตํอเจ๎าหน๎าที่ต ารวจจ านวน  ๑ ราย เปรียบเทียบปรับ
ทั้งสิ้น ๘ ราย สํวนที่เหลือให๎ด าเนินการแก๎ไข ปรับปรุงให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย 

๕. การด าเนินการด้านการส่งเสริมศักยภาพและงานวิชาการ  
๕.๑ จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ๑มาตรฐาน GMP. ของ

สถานที่ผลิตอาหาร โดยการอบรมเ ชิงปฏิบัติการให๎ความรู๎แกํ ผู๎ประกอบการของสถานที่ผลิตอาหาร

โดยเฉพาะสถานที่ผลิตน้ าดื่มบริโภค ( กลุํมเสี่ยง) รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ แหํง พร๎อมการตรวจสอบประเมินและ

แนะน า สถานประกอบการ (๑๑-๑๒  มีนาคม ๒๕๕๗) 

๕.๒ จัดท าโครงการสํงเสริมศักยภาพเยาวชน อบรม อย . น๎อย ผํานกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

๑๐๐ แหํง 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๔๗ 
 

 

      งานอนุญาตตรวจสอบและควบคุมก ากับ ผลิตภัณฑ์ยา/ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 

สถานที่ขายยา/ผลิตยา/ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๗ 
แยกตาม พ.ร.บ ยา พ.ศ.๒๕๑๐  พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ตํอจิตประสาทฯ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพ.ร.บ ยาเสพติด
ให๎โทษ  พ.ศ.๒๕๒๒  ดังนี้ 

สถานที่ขายและผลิตยาตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ.๒๕๑๐  จ านวน ๙๕๓  แหํง  แยกเป็น 
-ขายยาแผนป๓จจุบัน ๗๔๐ แหํง ( ปี ๕๖ = ๖๘๖ แหํง) 
-ขายยาแผนป๓จจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ    ๖๖ แหํง ( ปี ๕๖ =  ๖๙ แหํง) 
-ขายยาแผนโบราณ    ๕๐ แหํง ( ปี ๕๖  = ๔๖ แหํง) 
-ขายยาแผนป๓จจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ ส าหรับสัตว๑    ๑๓ แหํง ( ปี ๕๖  = ๑๑ แหํง) 
-ผลิตยาแผนป๓จจุบัน    ๑๖ แหํง ( ปี ๕๖  = ๑๖ แหํง) 
-น าหรือสั่งยาแผนป๓จจุบัน    ๓๐ แหํง ( ปี ๕๖  = ๒๙ แหํง) 
-ผลิตยาแผนโบราณ    ๒๘ แหํง ( ปี ๕๖  = ๒๗ แหํง) 
-น าหรือสั่งยาแผนโบราณ    ๑๐ แหํง  ( ปี ๕๖  =  ๘ แหํง) 

ผลการด าเนินงาน 
๑. การด าเนินออกใบอนุญาตใหม่ 

๑.๑ ตรวจสอบและออกใบอนุญาตท่ีเกี่ยวข๎องกับ พรบ .ยา พรบ .ยาเสพติดให๎โทษฯ และ
พรบ .วัตถุออกฤทธิ์ฯ ใหมํจ านวนรวมทั้งสิ้น ๙๒ ใบอนุญาต (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีจ านวน ๑๒๒ 
ใบอนุญาต)  ผํานการอนุญาต ๙๒ ใบ คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ของการด าเนินงานทั้งหมด 

๑.๒ แก๎ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตที่เก่ียวข๎องกับ พรบ.ยา พรบ.ยาเสพติดให๎โทษฯ และพรบ .
วัตถุออกฤทธิ์ฯ จ านวน ๑๗๓ ใบอนุญาต(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีจ านวน ๑๔๘ ใบอนุญาต)   

๒. การด าเนินการต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการประจ าปี(รวมพรบ.ยา ยาเสพติด 
และวัตถุอกฤทธิ์ฯ) ทุกประเภท จ านวน ๑,๐๗๖ ราย 

๓.  ด าเนินการตรวจสอบเฝูาระวัง   ออกตรวจสอบเฝูาระวังสถานที่ขายยาแผนป๓จจุบัน ให๎มี
คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย โดยสุํมตรวจจ านวน ๑๕๗ แหํง จากจ านวนขายยาแผนป๓จจุบัน ทั้งหมด 
๗๔๐  แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๒๑.๒๒ และ ตรวจพบการกระท าความผิดจ านวน ๑๔ แหํง คิดเป็นร๎อยละ 
๖๒.๕๐ (ของการตรวจ ) และได๎ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ ตาม พรบ .ยา ในความผิดตํางๆ ในทุกราย
เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๔๘ 
 

๔. การด าเนินการเรื่องร้องเรียน โดยเป็นเรื่องร๎องเรียนตาม พ.ร.บ.ยา จ านวน ๑๙ เรื่อง  
(ปี ๒๕๕๖ มีจ านวน ๑๕ แหํง)  ด าเนินการเสร็จสิ้นคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐  ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ  
๓ ราย ที่เหลือตักเตือนและให๎แก๎ไขปรับปรุงให๎ถูกต๎องตามกฎหมาย 

๕. การด าเนินการส่งเสริมและงานวิชาการ   จัดท าโครงการอบรมวิชาการให๎เครือขํายร๎าน 
ขายยา เรื่องยาท่ีมีการใช๎ผิดวัตถุประสงค๑และแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ๑มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัช
กรรมของร๎านขายยา (GPP.) จ านวน ๔๐๐ ร๎าน 

๖. งานพัฒนาระบบ 
๖.๑ ตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตด๎านยา ส าหรับเตรียมพร๎อมรับการด าเนินการ 

ตามเกณฑ๑ มาตรฐานวิธีปฎิบัติทางเภสัชกรรมของร๎านขายยา (GPP.) 
    ๖.๒ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อรองรับ ระบบ E-logistic ของ สนง .คณะกรรมการอาหาร

และยา 

    งานอนุญาต ตรวจสอบและควบคุมก ากับสถานพยาบาล 

สถานพยาบาลของเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๖ แยกตามสถานพยาบาล 
ดังนี้ 

สถานพยาบาลประเภทที่รับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนรวมทั้งสิ้น ๑๙ แหํง 

 โรงพยาบาล    ๒๕๐ เตียง             จ านวนทั้งหมด    ๑         แหํง 

 โรงพยาบาล    ๒๐๐ เตียง             จ านวนทั้งหมด    ๔         แหํง 

 โรงพยาบาล    ๑๔๐ เตียง             จ านวนทั้งหมด    ๑         แหํง 

 โรงพยาบาล    ๑๓๔ เตียง             จ านวนทั้งหมด    ๑         แหํง 

 โรงพยาบาล    ๑๒๐ เตียง             จ านวนทั้งหมด    ๑         แหํง 

 โรงพยาบาล    ๑๐๑ เตียง             จ านวนทั้งหมด    ๑         แหํง 

 โรงพยาบาล    ๑๐๐ เตียง             จ านวนทั้งหมด    ๕         แหํง 

 โรงพยาบาล    ๖๐   เตียง             จ านวนทั้งหมด    ๑         แหํง 

 สถานพยาบาล ๑๐-๒๖ เตียง          จ านวนทั้งหมด    ๔         แหํง 
สถานพยาบาลประเภทที่ไมํรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืน 

 คลินิกเอกชนทุกประเภท                จ านวนทั้งหมด   ๓๘๕      แหํง 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๔๙ 
 

ผลการด าเนินงาน 

๑. การด าเนินงานใบอนุญาตสถานพยาบาล  ดังนี้ 
    ๑.๑ สถานพยาบาลประเภทที่ไมํรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืน (๑๙ แหํง ใบอนุญาต ๓๘ ใบ) 

๑.๑.๑. แก๎ไขเปลี่ยนแปลง                                          ๒๕       ครั้ง 
๑.๑.๒. รับเรื่องและสํงตํอให๎ส านักสถานพยาบาล             ๒๐       ครั้ง                 
๑.๑.๓. ออกตรวจรํวมเพ่ืออนุญาต                               ๒๐       ครั้ง 
๑.๑.๔. ตรวจมาตรฐานประจ าปี                                   ๑๙       ราย     
๑.๑.๕. ด าเนินการตามกฎหมาย ระงับการปฏิบัติ               ๑๐       ราย 

    ๑.๒ สถานพยาบาลประเภทที่ไมํรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืน (๓๘๕ แหํง ใบอนุญาต ๗๗๐ ใบ) 
๑.๒.๑. ยื่นขอประกอบกิจ/ด าเนินการ คลินิกใหมํ                 ๒๔           ราย  
๑.๒.๒. ยื่นขอเปิดคลินิกในโรงงาน                              ๒            ราย 
๑.๒.๓. ยื่นขอออกหนํวยเคลื่อนที่                                    ๔             ราย   
๑.๒.๔. ตรวจสถานที/่ด าเนินการตามข้ันตอนจนออกใบอนุญาต ๒๔          ราย      
๑.๒.๕. ขอด าเนินการใหมํ(เปลี่ยนผู๎ด าเนินการ)                    ๒๕           ราย 
๑.๒.๖. แก๎ไขเปลี่ยนแปลง                                             ๒๕          ครั้ง  
๑.๒.๗. เลิกกิจการ                                                      ๑๓          ราย 
๑.๒.๘. โอนกิจการ                                                      ๓            ราย 
๑.๒.๙. ขอใบแทน                                                       ๐            ราย  
๑.๒.๑๐. ด าเนินการตามกฎหมาย ระงับการปฏิบัติ                ๘            ราย 

 ปิดชั่วคราว                                                    ๓            ราย 
 เพิกถอน                                                       ๓            ราย 
 แทงจ าหนําย ขาดการติดตํอครบ ๑๐ ปี                   ๘           ราย 

๑.๒.๑๑. ตํออายุประกอบกิจ                                          ๑๖          แหํง 
 ช าระคําธรรมเนียม                                          ๓๘๐        แหํง 
 ตํอใบด าเนินการ                                              ๘๙         แหํง 

๒. การตรวจเฝูาระวังประจ าปี  ตรวจสถานพยาบาลเพ่ือการเฝูาระวัง    ๓๘๕        แหํง 
๓. การด าเนินการเรื่องร้องเรียน   โดยเป็นเรื่องร๎องเรียนตาม พ .ร.บ.สถานพยาบาล จ านวน ๑ 

เรื่อง  ด าเนินการเสร็จสิ้นคิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ด าเนินการสํงพนักงานเจ๎าหน๎าที่ต ารวจให๎ด าเนินการตาม
กฎหมาย 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๕๐ 
 

 

      งานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
 

จังหวัดสมุทรปราการ มีสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ๑สุขภาพชุมชน รวมทั้งสิ้น  ๑๕ แหํง 
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มีจ านวน ๒๖ แหํง)  โดยแยกเป็น 

๑. สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ๑สุขภาพชุมชน ประเภท อาหาร  จ านวน    ๑๔    แหํง 
   ๒. สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ๑สุขภาพชุมชน  ประเภท เครื่องส าอาง  จ านวน ๑  แหํง 

ผลการด าเนินงาน 

   ๑. ด าเนินการตรวจสถานที่วิสาหกิจชุมชนตามตัวชี้วัดผลิตภัณฑ๑สุขภาพชุมชนมีคุณภาพ
ร๎อยละ ๙๑ จ านวนวิสาหกิจชุมชน  ๑๕ แหํง ผํานเกณฑ๑คุณภาพ จ านวน ๑๓ แหํงคิดเป็นร๎อยละ ๘๖.๖๗   
              ๒.  ด าเนินการเก็บตัวอยํางผลิตภัณฑ๑สุขภาพชุมชน ทั้งจากตัวผลิตภัณฑ๑ ฉลาก และการ
โฆษณาจากสถานที่เพ่ือสํงตรวจวิเคราะห๑ที่ศูนย๑วิทยาศาสตร๑การแพทย๑ จ านวน ๑๕ ตัวอยําง  ผลการ
ตรวจวิเคราะห๑ผํานเกณฑ๑มาตรฐาน ๑๒ ตัวอยําง คิดเป็นร๎อยละ ๘๐.๐๐ 
 
 

     งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) 
 

จังหวัดสมุทรปราการ    ด าเนินงานศูนย๑บริการผลิตภัณฑ๑เบ็ดเสร็จ    ตั้งแตํ   ปี 
๒๕๔๙ โดยมีการให๎บริการประชาชน /ผู๎ประกอบการเก่ียวกับใบอนุญาตสถานประกอบการ  และ
ผลิตภัณฑ๑สุขภาพรวมทั้งให๎ค าแนะน า ระหวํางเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – กันยายน ๒๕๕๗   โดยมีผู๎มารับ
บริการที่ศูนย๑บริการผลิตภัณฑ๑สุขภาพเบ็ดเสร็จ ทั้งสิ้นจ านวน  ๘,๑๒๕  ครั้ง   

 

       งานอาหารปลอดภัย 
 
            กลุํมงานค๎ุมครองผู๎บริโภคฯ ได๎รํวมกับ สสอ . และ PCU ยกระดับร๎านอาหารในสถาน
ประกอบการที่สมัครใจทั้งหมด ๕๕ แหํง ผํานมาตรฐาน CFGT จ านวน ๑๙ แหํงหรือ คิดเป็นร๎อยละ 
๘๙.๐๙ 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๕๑ 
 

 

ผลการด าเนินงาน 

๑. การด าเนินการตรวจตัวอยํางอาหารสดเพ่ือหาสารปนเปื้อนที่ส าคัญในพ้ืนที่ โดย
ตรวจสอบอาหารสดทั้งสิ้น ๓,๗๒๐ ตัวอยําง และตัวอยํางปราศจากสารปนเปื้อนท่ีส าคัญจ านวน ๓,๗๐๑ 
ตัวอยําง คิดเป็น ร๎อยละ ๙๙.๔๙ ของตัวอยํางอาหารสด 

๒. การด าเนินการพัฒนาตลาดสดให๎ได๎มาตรฐานตลาดสดนํ าซื้อ โดยผํานมาตรฐาน
ตลาดสดนําซื้อ ขั้นดี จ านวน ๒๑ ตลาด และตลาดสดนําซื้อ ขั้นดีมาก  ๑  ตลาด รวม ๒๒ ตลาด  จาก
จ านวนตลาดสด ประเภท ๑ ทั้งหมด ๒๖ ตลาด คิดเป็นร๎อยละ  ๘๔.๖๒ 

๓. การด าเนินการยกระดับมาตรฐานร๎านอาหาร / แผงลอย ได๎มาตรฐาน CFGT โดยมี
ร๎านอาหาร ได๎มาตรฐาน    CFGT  จ านวน   ๗๒๔   ร๎าน   จาก  ๘๖๖  ร๎าน  และแผงลอย ได๎มาตรฐาน 
CFGT จ านวน ๒,๙๔๖ แผง จาก ๓,๔๓๑ แผง รวมทั้ง ๒ ประเภท จะผํานมาตรฐาน CFGT จ านวน 
๓,๖๗๐ แหํง  จากทั้งหมด  ๔,๒๙๗ แหํง   คิดเป็นร๎อยละ  ๘๕.๔๑ 

๔. การพัฒนามาตรฐานโรงอาหาร /โรงครัว /ร๎านอาหารในหนํวยงานสัง กัดกระทรวง
สาธารณสุข มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๔ แหํง ได๎มีการพัฒนาจนผํานมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  รวม ๑๔ แหํง  
คิดเป็น ๑๐๐ % 

 

    งานอนุญาต ตรวจสอบและควบคุมก ากับ ผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอาง 
 

สถานประกอบการด๎านเครื่องส าอางในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๗ จ านวน ๓๒๑ 
แหํง รายละเอียด ดังนี้ 

    ๑. ขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ผลิตถูกต๎องแล๎ว        ๑๕๕     แหํง 
    ๒. ขึ้นทะเบียนเลขรับแจ๎งผลิตภัณฑ๑จ านวน     ๔,๖๘๓    ต ารับ 

ผลการด าเนินงานการเฝูาระวังความปลอดภัยเครื่องส าอาง 

    ๑. การด าเนินออกตรวจสอบเฝูาระวังผลิตภัณฑ๑เครื่องส าอาง จ านวน ๑๐,๘๙๐ รายการ 
พบความถูกต๎อง ๑๐,๓๖๔  รายการ คิดเป็นร๎อยละ ๙๕.๑๗ 

    ๒. ตรวจสอบสถานที่จ าหนํายผลิตภัณฑ๑เครื่องส าอาง จ านวน ๙๖ แหํง  พบการกระท า
ความผิด  ๒๕  แหํง คิดเป็นร๎อยละ  ๒๖  ( พบการขายผลิตภัณฑ๑ผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น ๕ รายการ 
ด าเนินการตามกฎหมายแล๎ว) 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๕๒ 
 

   

   งานอนุญาต ตรวจสอบและควบคุมก ากับ วัตถุอันตราย 

สถานประกอบการด๎านวัตถุอันตรายในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๕๗  
๑. มีผู๎ขออนุญาตครอบครองวัตถุอันตรายรวม จ านวน ๓ ราย 
๒.  ออกใบรับแจ๎งข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จ านวน ๑๗ ราย รวมทั้งสิ้น ๖๐ รายการ 

       งานบริหารเวชภัณฑ์ 
 

๑. ตัวช้ีวัดการเงินการคลัง  :  แผนการบริหารเวชภัณฑ์ร่วมกัน 
 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

จ านวน รพศ/
รพท/รพช         

มีแผนการบริหาร
ยาและเวชภัณฑ์

มิใช่ยาอ่ืน ร่วมกัน 
(แห่ง) (A๒) 

จ านวน รพศ/
รพท/รพช.ใน

จังหวัด   (แห่ง) 
(B๒) 

ร้อยละของรพศ/รพท/
รพช 

มีแผนการบริหารยา
และเวชภัณฑ์มิใช่ยาอ่ืน 

ร่วมกัน 
(A๒/B๒)*๑๐๐ 

๑. หนํวยบริการในจังหวัดมีแผนการ
บริหารยาและเวชภัณฑ๑มิใชํยาอื่น 
รํวม ร๎อยละ ๑๐๐ 

๕ ๕ 

 
๑๐๐  (ผ่านเกณฑ์) 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

มูลค่าการจัดซื้อ  
ยาและเวชภัณฑ์ฯ  
ปี ๒๕๕๖ (บาท) 

(A๔) 
(๑๒ เดือน) 

มูลค่าการจัดซื้อ 
ยาและเวชภัณฑ์ฯ 
ปี ๒๕๕๗ (บาท) 

(B๔) 
(๑๒ เดือน) 

ร้อยละของค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อยาและ

เวชภัณฑ์ฯ ที่ลดลง 
(A๔-B๔)*๑๐๐/A๔ 

(๑๒ เดือน) 

๒. เครือขํายบริการในระดับจังหวัด 
คําใช๎จํายในการ จัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาอ่ืน  ลดลงใน
ภาพรวมร๎อยละ ๑๐ 

๔๔๒,๓๕๗,๕๘๖ ๔๖๔,๕๑๐,๖๖๖ -๕.๐๑ ( ไมํผํานเกณฑ๑) 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๕๓ 
 

แผนการบริหารเวชภัณฑ์ร่วมกัน หมายถึง  การจัดท าแผนบริหารยาและเวชภัณฑ๑มิใชํ
ยาอื่น {ซึ่งหมายรวมถึง วัสดุการแพทย๑ ,  วัสดุทันตกรรม , วัสดุเอ็กซเรย๑ , วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 
(ชันสูตร) } รํวมกัน เพ่ือการจัดซื้อตํอรองและลดต๎นทุนโดยค านึงถึง  ความคุ๎มคํา ทั้งในด๎านราคา ปริมาณ
การใช๎ยา เวชภัณฑ๑ส าหรับให๎บริการด๎านสุขภาพ  เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและ
ด าเนินการถูกต๎องตามระเบียบพัสดุสอดคล๎องกับนโยบายการจัดบริการแบบเครือขํายบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข 

๒. ตัวช้ีวัดยาและเวชภัณฑ์ :  ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา   

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ  
ปี ๒๕๕๖ (บาท) 

(A๑) 

ต้นทุนค่า
เวชภัณฑ์ฯ  

ปี ๒๕๕๗ (บาท) 
(B๑) 

ร้อยละของต้นทุน 
ค่าเวชภัณฑ์ฯ  

ที่ลดลง 
(A๑-B๑)*๑๐๐/A

๑ 

๑. ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯ **  
ของหนํวยงาน 
(ลดลงร๎อยละ ๑๐ เมื่อ
เทียบกับปีงบประมาณ 
๒๕๕๖) 

๑๔๒,๖๘๐,๘๑๓ ๑๔๘,๑๑๑,๑๐๑ 
-๓.๘๑   

(ไมํผํานเกณฑ๑) 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
มูลค่าการจัดซื้อร่วม 
ยาและเวชภัณฑ์ฯ 

(A๒) 

มูลค่าการจัดซื้อ 
ยาและเวชภัณฑ์
ฯ ทั้งหมด (B๒) 

ร้อยละของมูลค่า
การจัดซื้อร่วม 

ยาและเวชภัณฑ์ฯ 
(A๒/B๒)*๑๐๐  

๒. มูลคําการจัดซื้อ ร่วมยาและ
เวชภัณฑ๑ฯ  ของหนํวยงาน   
(เทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 
๒๐ ของมูลคําการจัดซื้อ ยา
และเวชภัณฑ๑ฯทั้งหมด) 

๑๕๙,๘๔๑,๑๑๔ ๔๒๘,๕๘๕,๐๖๔ 
๓๗.๓๐  

(ผ่านเกณฑ์) 

    



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๕๔ 
 

การจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ฯ หมายถึง การจัดซื้อรํวมระดับจังหวัด/กรม   และ 
ระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ๑ที่นอกเหนือจากยา ตามมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหาร
เวชภัณฑ๑ นโยบาย Good Health at Low Cost และตามมาตรการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดซื้อยา
ของกระทรวงสาธารณสุข 

**เวชภัณฑ์ฯ  หมายถึง เวชภัณฑ๑ที่ มิใช่ยา อ่ืนที่ใช๎ในทางการแพทย๑ ซึ่งรวมถึง วัสดุการแพทย๑  
วัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑  วัสดุเอ็กซเรย๑  วัสดุทันตกรรม 

ต้นทุน   ในที่นี้หมายถึงเฉพาะมูลคําการซื้อเวชภัณฑ๑ 

๓. การจัดซื้อร่วมของยาและเวชภัณฑ์ฯ 
เครือขํายบริการ  ระดับเขต /จังหวัด ได๎มีการสํงเสริมให๎มีการด าเนินการ วางแผนและ

จัดซื้อจัดหารวมในแตํละระดับ เน๎นให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด เพ่ือให๎สามารถตํอรองราคาในภาพรวมให๎อยูํใน
ระดับท่ีเหมาะสม โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

๑. ในกลุ่มของยา จังหวัดสมุทรปราการด าเนินการวางแผนการจัดซื้อรํวมโดย 
รํวมกับคณะกรรมการจัดหายารํวมระดับเขต ของเขต ๖  มีรายการยาที่เข๎ารํวมทั้งสิ้น  ๑๑๓   รายการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในรอบ ๑๒เดือน ที่ผํานมา  สรุปการด าเนินการดังตารางนี้ 
 

  
โรงพยาบาล 

ผลงานการด าเนินงาน มูลค่าการจัดซื้อ ยา ร่วมเขต ปีงบ ๒๕๕๗ 
เปูาหมาย(บาท) จ านวน(บาท) อัตรา(ร้อยละ) 

๑.รพ.สมุทรปราการ ๒๐๑,๘๕๓,๒๓๗ ๙๕,๖๖๖,๘๙๙ ๔๗.๓๙ 
๒.รพ.บางพลี ๕๐,๕๕๔,๖๒๓ ๑๕,๑๒๕,๒๒๓ ๒๙.๙๒ 
๓.รพ.บางบํอ ๓๑,๔๑๗,๔๑๓ ๘,๙๓๑,๙๗๑ ๒๘.๔๓ 
๔.รพ.บางจาก ๑๘,๒๖๙,๐๐๙ ๕,๐๓๔,๕๕๐ ๒๗.๕๖ 
๕.รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ ๑๔,๓๐๕,๒๘๓ ๔,๑๑๐,๙๖๒ ๒๘.๗๔ 

รวม ๓๑๖,๓๙๙,๕๖๕ ๑๒๘,๘๖๙,๖๐๕ ๔๐.๗๓ 
 

๒. ในกลุ่มเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   จังหวัดสมุทรปราการมีการจัดตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ๑มิใชํยาอื่นในระดับจังหวัด โดยมีค าสั่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ ๑๖/
๒๕๕๓ แตํงตั้ง คณะอนุกรรมการด าเนินการคัดเลือกเวชภัณฑ๑ระดับจังหวัด โดยมี ๕ คณะยํอยแยกตาม
ประเภทของเวชภัณฑ๑ ได๎แกํ  
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๕๕ 
 

 คณะกรรมการด าเนินการจัดหาเวชภัณฑ๑ด๎านวัสดุการแพทย๑ 

 คณะกรรมการด าเนินการจัดหาเวชภัณฑ๑ด๎านชันสูตร 

 คณะกรรมการด าเนินการจัดหาเวชภัณฑ๑ด๎านรังสีวิทยา 

 คณะกรรมการด าเนินการจัดหาเวชภัณฑ๑ด๎านวัสดุทันตกรรม 

 คณะกรรมการด าเนินการจัดหาเวชภัณฑ๑ด๎านยา 
โดยทุกคณะด าเนินการจัดหารํวมระดับจังหวัด อยํางตํอเนื่อง จนถึงป๓จจุบัน  ดังนี้ 

 

ล าดับที่ กลุ่มเวชภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบการด าเนินการ 
จ านวนรายการที่

จัดซื้อร่วมในปี ๒๕๕๗ 

๑ ยา 

  ป๓จจุบันด าเนินการรํวมกับคณะจัดหายารํวม 
ระดับเขต โดยจังหวัด ชลบุรี เป็นผู๎รับผิดชอบหลัก 
และมีการปรับเปลี่ยนรายการเพ่ือด าเนินการชํวง

รอยตํอของสัญญา** 

๑๑๓  รายการ ** 

๒ 
วัสดุการแพทย๑ 

ทันตกรรม 
คณะด าเนินการจัดหารํวม กลุํมวัสดุทันตกรรม  

( ร.พ.สมุทรปราการ ผู๎รับผิดชอบหลัก  ) 
๒๖ รายการ 

๓ 
วัสดุการแพทย๑ 

ฝุายการ 

คณะด าเนินการจัดหารํวม กลุํมเวชภัณฑ๑มิใชํยา 
( ร.พ.สมุทรปราการ ผู๎รับผิดชอบหลัก  ) 

๖๔ รายการ 

คณะด าเนินการจัดหารํวม กลุํมเวชภัณฑ๑มิใชํยา 
ไหม และอุปกรณ๑เย็บแผล ร.พ.สมุทรปราการ 

ผู๎รับผิดชอบหลัก  ) 
๖๑ รายการ 

๔ 
วัสดุการแพทย๑ 

ด๎านรังสี 
คณะด าเนินการจัดหารํวม กลุํมวัสดุชันสูตรรังสี 

(ร.พ.สมุทรปราการ ผู๎รับผิดชอบหลัก  ) 

๘ รายการ (มีการ
ปรับเปลี่ยนใช๎ระบบ 

digital แทนใน
โรงพยาบาลหลาย

แหํง ) 

๕ 
วัสดุการแพทย๑ 

ชันสูตรโรค 
คณะด าเนินการจัดหารํวม กลุํมวัสดุชันสูตร Lab 

(ร.พ.สมุทรปราการ ผู๎รับผิดชอบหลัก  ) 
๑๙ รายการ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๕๖ 
 

๔. ส าหรับการด าเนินการในเรื่องการส่งเสริมก ากับให้มีการสั่งจ่ายยาตามชื่อสามัญทางยา (Generic 
name) และการใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) ใน รพศ. รพท. และ รพช . เพ่ือให๎สัดสํวนของ
ปริมาณการใช๎ยา ED/Non-ED เป็น ๗๐/๓๐  ๘๐/๒๐ และ ๙๐/๑๐ ตามล าดับ โรงพยาบาลในจังหวัด
สมุทรปราการการมีผลการด าเนินการดังนี้ 

 
 

โรงพยาบาล 
ผลงานการด าเนินงาน  

รายการยา 
ED  

รายการยา NED  รายการยา
ทั้งหมด  

สัดส่วน ED/ 
ยาทั้งหมด  

สมุทรปราการ (S) ๕๑๒ ๑๐๖ ๖๑๘  ๘๒.๘๕%  
บางพลี (M๒) ๔๔๑ ๓๖ ๔๗๗ ๙๒.๔๕ %  

บางบํอ (M๒) ๕๐๒  ๔๓  ๕๔๕ ๙๒.๑๑%  
บางจาก ( F๒)  ๓๕๓ ๒๒  ๓๗๕ ๙๔.๐๐%  
พระสมุทรเจดีย๑ฯ ( F๒) ๓๒๒ ๑๓ ๓๓๕ ๙๖.๐๐% 

    
จากตารางข๎างต๎น โรงพยาบาลทุกแหํงอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ตามกรอบรายการยา 

ED/Non-ED ทุกแหํง (เกณฑ๑ โรงพยาบาลทั่วไป (S,M๑) มีสัดสํวนจ านวนรายการยาในบัญชียาหลัก
แหํงชาติและยานอกบัญชียาหลักแหํงชาติ  ๘๐ : ๒๐ และโรงพยาบาลชุมชน (M๒,F๑,F๒,F๓) มีสัดสํวน
จ านวนรายการยาในบัญชียาหลักแหํงชาติและยานอกบัญชียาหลักแหํงชาติ ๙๐ : ๑๐)  
 

๕. การประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องยาและเวชภัณฑ์อ่ืนๆ รวมทั้งวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ลดลงร้อยละ 
๑๐ และ ๒๐ ตามล าดับ 

โรงพยาบาลที่ด าเนินการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพ่ือลดต๎นทุน
คํายาและเวชภัณฑ๑อ่ืนๆ รวมทั้งวัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑รวมทั้งวัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑และมี
ต๎นทุนคํายาและเวชภัณฑ๑อ่ืนๆ เฉลี่ยลดลง (ร๎อยละ ๑๐)  จ านวน ๒ แหํงคิดเป็นร๎อยละ ๔๐ จากจ านวน
สถานบริการทั้งหมดในเขต ๕ แหํง คือโรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ ในสํวน
ต๎นทุนคําวัสดุวิทยาศาสตร๑การแพทย๑เฉลี่ยลดลง (ร๎อยละ ๒๐) จ านวน ๐ แหํง  คิดเป็นร๎อยละ ๐ จาก
จ านวนสถานบริการทั้งหมดในเขต ๕ แหํง  รายละเอียดดังนี้ 
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 การประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องยาและเวชภัณฑ์อ่ืนๆ (ลดลง ร้อยละ ๑๐)  
 

ชื่อโรงพยาบาล 

ต๎นทุนคํายาและ
เวชภัณฑ๑อ่ืนๆ 

ปี ๒๕๕๖ (บาท) 
(A๑) 

ต๎นทุนคํายาและ
เวชภัณฑ๑อ่ืนๆ 

ปี ๒๕๕๗ (บาท) 
(B๑) 

ร๎อยละของต๎นทุนคํายาและ
เวชภัณฑ๑อ่ืนๆ ที่ลดลง 
(A๑-B๑)*๑๐๐/A๑ 

๑.รพ.สมุทรปราการ ๒๗๗,๗๖๒,๗๐๑ ๒๘๓,๗๕๐,๓๙๑ -๒.๑๖ 

๒.รพ.บางพลี ๖๑,๒๐๙,๕๐๙ ๘๒,๒๙๑,๐๑๓ -๓๔.๔๔ 

๓.รพ.บางบํอ ๔๘,๗๕๓,๓๐๕ ๔๖,๕๓๗,๐๓๘ ๔.๕๕ 

๔.รพ.บางจาก ๓๓,๖๐๙,๙๔๘ ๓๐,๒๘๐,๑๖๔ ๙.๙๑ 

๕.รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ ๒๑,๐๒๒,๑๒๓ ๒๑,๖๕๒,๐๖๐ -๓.๐๐ 

ภาพรวมจังหวัด ๔๔๒,๓๕๗,๕๘๖ ๔๖๔,๕๑๐,๖๖๖ -๕.๐๑ 

 
 

 การประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่อง วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลดลง ร้อยละ ๒๐)    
 

ชื่อโรงพยาบาล 

ต๎นทุน 
คําวัสดุวิทยาศาสตร๑
การแพทย๑ ปี ๒๕๕๖  

(บาท) (A๑) 

ต๎นทุน 
คําวัสดุวิทยาศาสตร๑
การแพทย๑ปี ๒๕๕๗ 

(บาท) (B๑) 

ร๎อยละของต๎นทุน 
คําวัสดุวิทยาศาสตร๑
การแพทย๑ที่ลดลง 
(A๑-B๑)*๑๐๐/A๑ 

๑.รพ.สมุทรปราการ ๔๐,๕๑๔,๙๙๖.๐๑ ๔๒,๙๖๓,๗๑๑.๕๘ -๖.๐๔ 

๒.รพ.บางพลี ๑๑,๓๘๓,๕๗๔ ๑๓,๓๐๐,๓๕๔ -๑๖.๘๔ 

๓.รพ.บางบํอ ๗,๕๕๐,๐๘๑ ๖,๗๕๗,๔๓๖ ๑๐.๕๐ 

๔.รพ.บางจาก ๖,๓๖๑,๙๔๕ ๕,๕๓๒,๑๗๕ ๑๓.๐๔ 

๕.รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ ๒,๖๖๐,๒๑๗ ๒,๐๗๙,๙๙๖ ๒๑.๘๑ 

ภาพรวมจังหวัด ๖๘,๔๗๐,๘๑๓ ๗๐,๖๓๓,๖๗๔ -๓.๑๖ ( ไมํผํานเกณฑ๑) 

 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๕๘ 
 

 

         งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
 

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร 
 

ตารางแสดงมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรของจังหวัดสมุทรปราการ   update ก.ย. ๕๗ 

ระดับ
หน่วย
บริการ 

อ าเภอ 
มูลค่าการยา

สมุนไพร ( บาท) 

มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด 

( บาท) 
ร้อยละ หมายเหตุ 

ปฐมภูมิ เมือง ๒,๐๔๐,๗๑๗ ๑๒,๘๒๙,๖๔๙ ๑๕.๙๑ 

เกณฑ์

กระทรวง 

ที่ ๑๐% 

ปฐมภูมิ บางพลี ๔๔๕,๔๐๓ ๔,๓๑๔,๖๘๖ ๑๐.๓๒ 

ปฐมภูมิ บางบ่อ ๖๑๑,๗๕๐ ๔,๗๖๙,๕๙๔ ๑๒.๘๓ 

ปฐมภูมิ บางเสาธง ๖๑๑,๕๖๒ ๔,๐๕๓,๘๐๘ ๑๕.๐๙ 

ปฐมภูมิ พระประแดงฯ ๑,๓๗๖,๐๘๘ ๑๐,๕๕๗,๘๑๗ ๑๓.๐๓ 

ปฐมภูมิ พระสมุทรเจดีย์ฯ ๓๔๔,๖๔๐ ๒,๙๐๙,๓๕๑ ๑๑.๘๕ 

ทุติยภูม ิ
บางพลี  

( รพ.บางพลี ) ๖๗๘,๘๘๒ ๔๔,๗๓๓,๘๓๖ ๑.๕๒ 

ทุติยภูม ิ
บางบ่อ  

( รพ.บางบ่อ ) ๘๖๑,๐๘๒ ๒๘,๐๒๘,๔๕๑ ๓.๐๗ 

ทุติยภูม ิ
บางเสาธง 

(รพ.บางเสาธง) - - - 

ทุติยภูม ิ
พระประแดงฯ  
( รพ.บางจาก ) ๖๖๔,๙๒๔ ๒๔,๒๒๔,๗๐๔ 

๒.๗๔ 

ทุติยภูม ิ
พระสมุทรเจดีย์ฯ  

( รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ) 
๑๑๑,๑๔๘ ๑๐,๐๓๒,๖๗๓ ๑.๑๑ 

ตติยภูม ิ
เมือง  

( รพ. สมุทรปราการ) 
๔๙๑,๗๗๖ ๑๖๕,๔๓๓,๙๕๒ ๐.๓๐ 

 
 

รวม ๘,๒๓๗,๙๗๒ ๓๑๑,๘๘๘,๕๒๑ ๒.๖๔ 
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รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๖๐ 
 

ตารางแสดง  จ านวนและร๎อยละของมูลคําการใช๎ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ (รพท.ไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ ๕ รพช. ๑๐ ) จ าแนกรายโรงพยาบาลปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – 
กันยายน ๒๕๕๗) 
 

ระดับ สถานบริการ มูลค่าการใช้ยาแผน
ปัจจุบัน (บาท) 

มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพร 
(บาท) 

อัตรา 
(ร้อยละ 

โรงพยาบาล
ทั่วไป 

รพท.สมุทรปราการ ๑๖๕,๔๓๓,๙๕๒ ๔๙๑,๗๗๖ ๐.๓๐ 

โรงพยาบาล
ชุมชน 

รพช.บางพลี ๔๔,๗๓๓,๘๓๖ ๖๗๘,๘๘๒ ๑.๕๒ 
รพช.บางบํอ ๒๘,๐๒๘,๔๕๑ ๘๖๑,๐๘๒ ๓.๐๗ 
รพช.บางจาก ๒๔,๒๒๔,๗๐๔ ๖๖๔,๙๒๔ ๒.๗๔ 
รพช.พระสมุทรเจดีย๑ ๑๐,๐๓๒,๖๗๓ ๑๑๑,๑๔๘ ๑.๑๑ 

รวม รพช. ๑๐๗,๐๑๙,๖๖๔ ๒,๓๑๖,๐๓๖ ๒.๑๖ 
 
 
ตารางแสดง   จ านวนและร๎อยละของมูลคําการใช๎ยาสมุนไพรเปรียบเทียบกับมูลคํายาแผนป๓จจุบันใน
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  (เกณฑ๑ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๑๐ ) จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 
๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
 

ปีงบประมาณ มูลค่าการใช้ยา
สมุนไพร 

มูลค่าการใช้ยา
แผนปัจจุบัน 

ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ เปรียบเทียบกับ

มูลค่ายาแผนปัจจุบันในสถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ  

(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ) 
๒๕๕๓ ๗,๓๓๕,๘๙๔ ๓๓๕,๓๙๑,๙๒๕ ๒.๑๘ 
๒๕๕๔ ๙,๗๓๔,๙๑๙ ๓๕๑,๑๘๗,๓๕๗ ๒.๗๗ 
๒๕๕๕ ๗,๕๓๐,๓๐๘ ๒๙๓,๖๕๕,๘๑๙ ๒.๕๖ 
๒๕๕๖ ๘,๓๑๗,๒๖๑ ๒๖๔,๖๕๔,๑๘๔ ๓.๑๔ 
๒๕๕๗ ๘,๒๓๗,๙๗๒ ๓๑๑,๘๘๘,๕๒๑ ๒.๖๔ 

 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๖๑ 
 

แผนภูมิแสดง  ร๎อยละของมูลคําการใช๎ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ         
จังหวัดสมุทรปราการปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 

 
 

 

 

 

 

 
 

จ านวนครั้งของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย 
     ตารางแสดงจ านวนครั้งที่ผู้ปุวยนอกรับบริการแพทย์แผนไทย update กันยายน ๒๕๕๗ 

อ าเภอ ระดับหนํวยบริการ 
จ านวนครั้ง ผู๎ปุวย

นอกรับบริการ
แพทย๑แผนไทย 

จ านวนครั้ง ผู๎ปุวย
นอกรับบริการ

ทั้งหมด 
ร๎อยละ หมายเหตุ 

ปฐมภูมิ เมือง ๑๖๒,๖๒๕ ๔๗๗,๗๕๑ ๓๔.๐๔ 

เกณฑ๑
กระทรวงที่ 

๑๖% 

ปฐมภูมิ บางพลี ๒๓,๔๐๐ ๑๒๗,๓๑๕ ๑๘.๓๘ 

ปฐมภูมิ บางบ่อ ๕๒,๑๑๓ ๑๙๐,๘๗๘ ๒๗.๓๐ 

ปฐมภูมิ บางเสาธง ๓๑,๕๔๕ ๑๐๖,๕๐๓ ๒๙.๖๒ 
ปฐมภูมิ พระประแดงฯ ๑๐๒,๓๔๓ ๓๑๓,๑๔๙ ๓๒.๖๘ 

ปฐมภูมิ พระสมุทรเจดีย์ฯ ๔๙,๒๗๑ ๑๘๗,๐๘๓ ๒๖.๓๔ 
ทุติยภูม ิ บางพลี ( รพ.บางพลี ) ๔๐,๒๔๒ ๖๐๗,๔๑๓ ๖.๖๓ 

ทุติยภูม ิ บางบ่อ ( รพ.บางบ่อ ) ๓๔,๒๓๓ ๒๓๖,๘๖๕ ๑๔.๔๕ 

ทุติยภูม ิ บางเสาธง(รพ.บางเสาธง) - - - 

ทุติยภูม ิ พระประแดง(รพ.บางจาก) ๑๘,๗๐๑ ๑๑๒,๓๘๐ ๑๖.๖๔ 

ทุติยภูม ิ พระสมุทรเจดีย์ (รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ) ๕,๖๐๒ ๗๐,๔๕๑ ๗.๙๕ 

ตติยภูม ิ เมือง ( รพ. สมุทรปราการ) ๒๘,๓๗๕ ๔๐๓,๓๘๑ ๗.๐๓ 

 
รวม ๕๔๘,๔๕๐ ๒,๘๓๓,๑๖๙ ๑๙.๓๖ 
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รอ้ยละของมลูคา่ยาสมนุไพรเปรยีบเทยีบยาแผนปจัจบุนั



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๖๒ 
 

      ตารางแสดง จ านวนและร๎อยละของจ านวนผู๎ปุวยนอกได๎รับบริการการแพทย๑แผนไทยและ  
      การแพทย๑ทางเลือก จ าแนกรายระดับหนํวยบริการ ปีงบประมาณ ต.ค. ๒๕๕๕ – กย. ๒๕๕๗ 
 

ระดับสถาน
บริการ 

จ านวนผู้ปุวยนอกท่ีได้รับ
บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

จ านวนผู้ปุวยนอก
ทั้งหมด 

ร้อยละของผู้ปุวยนอกท่ี
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก  
(เกณฑ์ร้อยละ ๑๖) 

รพศ./รพท. ๒๘,๓๗๕ ๔๐๓,๓๘๑ ๗.๐๓ 
รพช. ๙๘,๗๗๘ ๑,๐๒๗,๑๐๙ ๙.๖๒ 

รพ.สต. ๔๒๑,๒๙๗ ๑,๔๐๒,๖๗๙ ๓๐.๐๔ 
รวม ๕๔๘,๔๕๐ ๒,๘๓๓,๑๖๙ ๑๙.๓๖ 

 
 
      ตารางแสดง จ านวนและร๎อยละของจ านวนผู๎ปุวยนอกได๎รับบริการการแพทย๑แผนไทยและ  
      การแพทย๑ทางเลือก จ าแนกรายระดับหนํวยบริการ ปีงบประมาณ ต.ค. ๒๕๕๕ – กย. ๒๕๕๗ 
 
ปีงบประมาณ จ านวนผู้ปุวยนอกท่ีได้รับ

บริการการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

จ านวนผู้ปุวยนอก
ทั้งหมด 

ร้อยละของผู้ปุวยนอกท่ี
ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก  
(เกณฑ์ร้อยละ ๑๖) 

๒๕๕๓ ๒๙๔,๔๔๗ ๑,๗๔๔,๔๕๘ ๑๖.๘๘ 
๒๕๕๔ ๕๐๙,๙๕๗ ๒,๖๒๒,๔๘๑ ๑๙.๔๕ 
๒๕๕๕ ๕๑๑,๘๐๖ ๒,๖๓๐,๓๓๗ ๑๙.๔๖ 
๒๕๕๖ ๕๑๕,๓๙๕ ๒,๕๒๗,๙๒๒ ๒๐.๓๙ 
๒๕๕๗ ๕๔๘,๔๕๐ ๒,๘๓๓,๑๖๙ ๑๙.๓๖ 

 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๖๓ 
 

แผนภูมิแสดง ร๎อยละของจ านวนผู๎ปุวยนอกได๎รับบริการการแพทย๑แผนไทยและการแพทย๑ทางเลือก 
จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     สรุปผลการด าเนินการตามกรณีร้องเรียน ตุลาคม ๒๕๕๖ - กันยายน ๒๕๕๗ 
 
 

(เกณฑ๑ตัวชี้วัด จ านวนเรื่องร๎องเรียนที่ด าเนินการได๎ตามเกณฑ๑ระยะเวลาที่ก าหนด ร๎อยละ ๙๘ ) 

รวมเร่ืองท่ี
ด าเนินการเร่ือง

ร้องเรียนตามพรบ. 

อ าเภอ 
  

รวม
จ านวน
เร่ือง 

 

รวมจ านวน
เร่ืองท่ี

ด าเนินการได้
ตามเกณฑ์ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เมือง พระ
ประแดง 

บางพลี บางบ่อ พระสมุทร 
เจดีย์ 

บาง
เสาธง 

อื่นๆ 

อาหาร ๒๗ ๑๑ ๑๕ ๓ ๑๑ ๔ ๑ ๗๒ ๗๒ ๑๐๐ 

วัตถุอันตราย ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑๐๐ 

เครื่องมือแพทย๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๐๐ 

ยา ๗ ๑ ๑ ๖ ๒ ๒ ๐ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 

เครื่องส าอาง ๕ ๐ ๓ ๐ ๕ ๐ ๐ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ 

สถานพยาบาล ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๖ ๖ ๑๐๐ 

รวม ๔๖ ๑๒ ๑๙ ๙ ๑๘ ๖ ๑ ๑๑๑ ๑๑๑ ๑๐๐ 
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ร้อยละของผูบ้ริการแพทย์แผนไทยเปรยีบเทยีบกบัแผนปจัจบุนั



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๖๔ 
 

 
 
  

การเฝูาระวังการโฆษณาในสื่อวิทยุชุมชน 
 

กิจกรรม การด าเนินการ 

- หนํวยงานระดับอ าเภอเฝูาระวังการโฆษณาท่ีผิดกฎหมาย ๑ คลื่นตํอ ๑ อ าเภอ โดยใช๎

แบบบันทึกการเฝูาระวังโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพทางวิทยุชุมชน 

  - รวบรวมสรุป วิเคราะห๑การด าเนินการเฝูาระวังป๓ญหาการฝุาฝืนกฎหมายของจังหวัด

เปูาหมาย 

- สถานีวิทยุชุมชนกลุํมเสี่ยง ๑ คลื่นตํอ ๑ อ าเภอ 
 

รายช่ือสถานีวิทยุชุมชนกลุ่มเสี่ยงที่เฝูาระวัง  

หนํวยงานอ าเภอ คลื่นวิทยุชุมชน ดังนี้ 

๑. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางพลี  วิทยุชุมชน Healthy radio FM ๑๐๓.๗๕ 

๒. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง  วิทยุชุมชนนครเมืองใหมํ FM ๑๐๗.๕๐ 

๓. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระประแดง วิทยุชุมชนคนปากลัด FM ๑๐๗.๗๕ 
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สรุปเรื่องร้องเรียนในงานคุ้มครองผู้บริโภค ปี ๒๕๕๖ /๒๕๕๗

จ านวนเรื่องรอ้งปีงบ 2556 จ านวนเรื่องรอ้งปีงบ 2557



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๖๕ 
 

๔. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง  วิทยุชุมนารายณ๑ปราบศึก FM ๙๑.๗๕ 

๕. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ วิทยุชุมชนสีขาวพระสมุทรเจดีย๑ FM ๘๗.๙๕  

๖. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางบํอ  วิทยุชุมชนคนบางบํอ FM ๑๐๑.๒๕ 

สรุปวิเคราะห์การด าเนินการเฝูาระวังปัญหาการฝุาฝืนกฎหมายของจังหวัด 

จากการตรวจสอบและด าเนินการเฝูาระวังการโฆษณาท่ีผิดกฎหมายในสื่อวิทยุชุมชน

โดยเจ๎าหน๎าที่ร ะดับอ าเภอ โดยใช๎แบบบันทึกการเฝูาระวังโฆษณาผลิตภัณฑ๑สุขภาพทางวิทยุชุมชนใน

จังหวัดสมุทรปราการ ผลปรากฏวํา ข๎อความที่สงสัย ไมํมีข๎อความที่ผิดกฎหมายใดๆ  

 ป๓ญหาและอุปสรรคในการเฝูาระวังติดตามโฆษณาในสื่อวิทยุชุมชนของจังหวัด

สมุทรปราการ ได๎แกํ  สถานีวิทยุชุมชนถูกระงับการออกอากาศ ตามค าสั่งประกาศคณะรักษาความสงบ

แหํงชาติ ฉบับที่ ๓๒ เรื่อง  ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนที่ไมํได๎รับอนุญาตให๎จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายแล ะสถานี และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได๎รับอนุญาตทดลองประกอบการ นอกจากนี้ยังมี

ป๓ญหาและอุปสรรคคือ ไมํมีเครื่องเลํนวิทยุ และไมํมีเครื่องมือส าหรับบันทึกเทปโฆษณาในวิทยุ      

แนวทางเบื้องต๎นในการแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคข๎างต๎น คือจัดหาเครื่องเลํนวิทยุ และ

อุปกรณ๑ส าหรับบันทึกเทปโฆษณาวิทยุที่ท าการเฝูาระวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๖๖ 
 

 
 

      กลุํมงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นหนํวยงานที่
ด าเนินงานตามนโยบายการสร๎างหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ของกระทรวงสาธารณสุข  รวมทั้ง เป็น
หนํวยงานหลักท่ีท าหน๎าที่ เป็นส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ สาขาจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได๎รับ
มอบหมายภารกิจจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ ให๎ด าเนินการเป็นหนํวยงานบริหารจัดการ
ในระดับพ้ืนที่ (Local Manager) ในการสร๎างหลักประกันสุขภาพประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได๎มีการปฏิบัติตามบทบาท หน๎าที่และภารกิจหลัก ดังนี้ 
๑.  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและจัดเครือข่ายหน่วยบริการ   

๑.๑ หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU : Primary Care Unit) ที่เป็นเครือขํายหนํวยบริการ
ประจ า มีจ านวนทั้งสิ้น   จ านวน  ๙๘  แหํง  เป็นหนํวยบริการปฐมภูมิของภาครัฐ    จ านวน ๗๙ แหํง,  
ตั้งอยูํในโรงพยาบาล จ านวน  ๖ แหํง(แบบ Non UC ๓ แหํง),  ตั้งอยูํในชุมชน จ านวน ๕ แหํง ในสถานี
อนามัย จ านวน  ๖๖  แหํง และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๒ แหํง เป็นหนํวยบริการปฐมภูมิภาคเอกชน 
จ านวน ๑๙ แหํง   ตั้งอยูํในโรงพยาบาล จ านวน  ๕ แหํง (แบบ Non UC ๑ แหํง), ตั้งอยูํในชุมชน 
จ านวน ๗ แหํง  เป็นสถานีอนามัย จ านวน ๖ แหํง (ในสังกัด สสอ .พระประแดง ) นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จ านวน ๑ แหํง  

  ๑.๒ หน่วยบริการประจ า  ( CUP  : Contracting Unit  of  Primary )    จ านวน 
๑๑ แหํง โดยแบํงเป็น  

-  ภาครัฐ จ านวน ๖ แหํง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ๑ แหํง  โรงพยาบาลชุมชน ๔ แหํง 
และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  ๑ แหํง รับผิดชอบประชากรสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า 
(บัตรทอง) จ านวนทั้งสิ้น  ๕๔๘,๕๗๐ คน  คิดเป็นร๎อยละ ๘๐.๖๖  ของประชากรบัตรประกันสุขภาพถ๎วน
หน๎าทั้งจังหวัด   

-  ภาคเอกชน  จ านวน ๕ แหํง  เป็นโรงพยาบาลระดับ ๑๐๐-๒๐๐  เตียง  จ านวน ๓ 
แหํง และคลินิกชุมชนอบอุํน จ านวน  ๒ แหํง  รับผิดชอบประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (บัตรทอง) 
ทั้งสิ้น จ านวน  ๑๓๑,๕๙๙  คน คิดเป็นร๎อยละ ๑๙.๓๕ ของประชากรบัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ทั้ง
จังหวัด   

๑.๓ หน่วยบริการรับส่งต่อ   มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๓ แหํง เป็นหนํวยบริการรับสํงตํอท่ีท า
หน๎าที่เป็นหนํวยบริการประจ า (CUP) จ านวน ๘ แหํง     และเป็นหนํวยบริการรับสํงตํอเฉพาะทาง /
เฉพาะโรค จ านวน ๕ แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ๑ เฉพาะทางด๎านจิตเวชเด็กและวัยรุํน, 
สถาบันราชประชาสมาสัย เฉพาะทางด๎านผิวหนังและตา ,  ศูนย๑เวชศาสตร๑ฟื้นฟูสภากาชาดไทย เฉพาะ
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ทางด๎านเวชศาสตร๑ฟื้นฟู, โรงพยาบาลจุฬารัตน๑ ๓ เฉพาะทางด๎านผําตัดโรคหัวใจ  และโรงพยาบาลบางนา
๕ เฉพาะทางด๎านผําตัดโรคหัวใจ 
ตารางแสดง   จ านวนประชากรที่รับผิดชอบและจ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ   

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖  จ าแนกรายหน่วยบริการประจ า 

หน่วยบริการประจ า จ านวน
ประชากร (คน) จ านวนศูนย์สุขภาพชุมชน : PCU      (แห่ง) 

หมายเหตุ 

(CUP) 
บัตรทอง ใน รพ. ใน สอ. 

ใน ภาครัฐนอก 

รวม   ชุมชน สังกัด สธ. 

ภาครัฐ 

๒๓๓,๑๗๙ 

            

๑. รพ.สมุทรปราการ ๑ ๑๗ ๒ ๒ ๒๒      

๒. รพ.บางบํอ ๖๙,๑๐๐ ๑ ๑๓ ๑ - ๑๕   

๓. รพ.บางพล ี ๑๑๘,๕๙๗ ๒ ๑๕ ๑ - ๑๘   

๔. รพ.บางจาก ๕๕,๐๗๘ ๑ ๑๐ ๑ - ๑๒   

๕. รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ ๕๘,๙๒๙ ๑ ๑๐  - - ๑๑   

๖. รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯบ๎าน
คลองบางปิ้ง ๑๓,๖๘๗ - ๑ - - ๑   

รวมภาครัฐ ๕๔๘,๕๗๐ ๖ ๖๖ ๕ ๒ ๗๙   

ภาคเอกชน               

๑. รพ.เมืองสมุทรปูุเจ๎าฯ ๕๘,๙๑๕ ๑ - ๖ - ๗ 

๒. รพ.เซ็นทรัลปาร๑ค ๒๒,๒๑๔ ๑ - ๑ - ๒   

๓. รพ.วิภาราม-ชัยปราการ ๔๖,๖๐๔ ๑ ๖ - ๑ ๘ PCU ๖ แหํง 
เป็น สอ.ภาครัฐ 

๔. คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม มูลนิธิ
ปุอเต็กตึ้ง 

๒,๘๐๑ ๑ - - - ๑ คลินิกชุมชน
อบอุํน 

๕. มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม ๑,๐๖๕ ๑ - - - ๑ คลินิกชุมชน
อบอุํน (สาขาตลาดไทยประกัน) 

รวมภาคเอกชน ๑๓๑,๕๙๙ ๕ ๖ ๗ ๑ ๑๙   

รวมท้ังจังหวัด ๖๘๐,๑๖๙ ๑๑ ๗๒ ๑๒ ๓ ๙๘   

ที่มา :  ฐานข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์จากข้อมูล สปสช. ณ วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๖ 
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ความครอบคลุม 

๒. การลงทะเบียนประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า   
         ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโน๎มความครอบคลุมการมีหลักประกัน
สุขภาพของประชากร ลดลง เล็กน๎อย จากต๎นปีงบประมาณถึงปลายปีงบประมาณ มีคําอยูํร ะหวําง          
ร๎อยละ ๙๙.๕๕-๙๙.๖๙ คําเฉลี่ยเทํากับร๎อยละ ๙๙.๖๒ ส าหรับ ผู๎มีสิทธิประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า        
(บัตรทอง) มีแนวโน๎มคงที่ อยูํระหวํางร๎อยละ ๖๑.๓๐-๖๑.๕๗ คําเฉลี่ยอยูํที่ร๎อยละ ๖๒.๔๐ รายละเอียดดัง
แผนภูม ิ

แผนภูมิแสดง    ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพและการลงทะเบียนผู๎มีสิทธิประกันสุขภาพ   
ถ๎วนหน๎าของประชากร จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ าแนกรายเดือน 

 

 

๓.  การส่งเสริมการพัฒนา และควบคุมคุณภาพหน่วยบริการและเครือข่าย 

๓.๑  การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับโรงพยาบาล 
                โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการมีการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการตาม
เกณฑ๑มาตรฐานตํางๆ เพื่อสนับสนุนให๎โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพบริการอยํางตํอเนื่อง ดังนี้ 

   ๓.๑.๑ มาตรฐานคุณภาพบริการ  HA (Hospital Accreditation) คุณภาพบริการ
พยาบาลตามมาตรฐานของส านักการพยาบาล (QA)    

ได๎มีการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดย
โรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๖  แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ ,  โรงพยาบาลบางบํอ ,  โรงพยาบาลบางพลี ,  โรงพยาบาลบางจาก ,  โรงพยาบาล        
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ร้อยละ 

ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สิทธิบัตรทอง
บัตรท 
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พระสมุทรเจดีย๑ฯ  และโรงพยาบาลบางเสาธง  โดยผํานการรับรอง HA จ านวน  ๓   แหํง ได๎แกํ 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลบางบํอ และโรงพยาบาลบางพลี   อีก  ๒  แหํง  มีผลการพัฒนา
คุณภาพบริการอยูํในขั้น ๒ ด๎วยคะแนน  ๒.๔ และ ๒.๑ ตามล าดับ  ส าหรับโรงพยาบาลบางเสาธง  ยังไมํ
มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน  HA  แตํได๎ริเริ่มพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลตามมาตรฐาน QA  
ของส านักการพยาบาล ตามแผนกที่มีเทํานั้น  เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิงสร๎างใหมํ  
  ๓.๑.๒  งานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวย 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  จังหวัดสมุทรปราการ  มีการสํงตํอทั้งหมด ๕๗,๓๘๐ ราย สํงตํอ
ออกนอกเขตบริการ ร๎อยละ ๖๒.๐๔  สํงตํอภายในเขตฯ ร๎อยละ  ๓๗.๙๖  
             เมื่อน าข๎อมูลการสํงตํอมาวิเคราะห๑เชิงลึก พบวํา ผู๎ปุวยวิกฤติที่โรงพยาบาลชุมชนสํงตํอ
ให๎โรงพยาบาลจังหวัด ๕  ล าดับแรก แยกรายโรครายโรงพยาบาลได๎ ดังนี้ 

ล าดับ รพ.บางพลี รพ.บางบ่อ รพ.บางจาก รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 

๑ Head Injury Trauma 
Orthopedics 

Trauma Orthopedics Trauma Orthopedics 

๒ Stroke Hemorrhage Appendicitis Stroke Hemorrhage Pneumonia 
๓ UGIB Severe Trauma โรคเกี่ยวกับไต = ARF, CRF, AKI โรคเกี่ยวกับหัวใจ 
๔ CRF Stroke 

Hemorrhage 
Head Injury Stroke Hemorrhage 

๕ Severe Trauma Head Injury Severe Trauma Appendicitis 

ส าหรับผู๎ปุวยที่ไมํอยูํในภาวะวิกฤติที่โรงพยาบาลชุมชนสํงตํอผู๎ปุวยปกติ ให๎ โรงพยาบาล
จังหวัด ๕ ล าดับแรก สามารถแยกโรครายโรงพยาบาลได๎ตาราง  

ล าดับ รพ.บางพลี รพ.บางบ่อ รพ.บางจาก รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 

๑ Primary open-angle 
glaucoma 

Senile nuclear 
cataract 

Senile incipient cataract Senile incipient cataract 

๒ Senile incipient 
cataract 

Senile incipient 
cataract 

Primary open-angle 
glaucoma 

Senile nuclear cataract 

๓ Senile nuclear 
cataract 

After cataract Senile nuclear cataract Primary open-angle glaucoma 

๔ Primary angle-
closure glaucoma 

Presence of 
intraocular lens 

Presence of intraocular 
lens 

Diabetic Retinopathy 

๕ Presence of 
intraocular lens 

Primary open-
angle glaucoma 

No proliferative diabetic 
retinopathy (NPDR) 

Observation for other suspected 
diseases and conditions 
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ผู๎ปุวยภาวะวิกฤติ   และไมํวิกฤติที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ  สํงตํอผู๎ปุวยออกนอกเขต 
บริการสุขภาพที่ ๖  มากที่สุด ๕   ล าดับแรก มีดังนี ้
 

ผู้ปุวยวิกฤติ ผู้ปุวยปกติ 
๑. โรคหัวใจในผู๎ใหญํ Person awaiting admission to adequate facility elsewhere (Z๗๕๑) 

๒. ศัลยกรรมเด็กท่ีต๎องผําตัด   Observation for other suspected dieases and condition (Z๐๓๘) 

๓. โรคเลือดในเด็ก   Breast malignant neoplasm, unspecified (C๕๐๙) 

๔. มะเร็งทุกชนิด Degeneration of macula and posterior pole (H๓๕๓) 

๕. ปอดบวมที่มีปัญหาซับซ้อน Essential (primary) hypertension (I๑๐) 

ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได๎ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา  
ระบบบริการ (Service Plan ) โดยใช๎กลไก พบส . เป็นกลไกความรํวมมือและชํวยเหลือกันในการบริหาร
จัดการระบบบริการสุขภาพระหวํางสถานบริการสุขภาพตั้งแตํระดับ รพศ ./รพท./รพช./รพ.สต. แบบพ่ี
และน๎องชํวยกัน มีการแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและยกระดับสถานบริการสุขภาพของจังหวัด
สมุทรปราการ มีกิจกรรมในการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงพยาบาลทุกแหํงในจังหวัดฯ เชํน การจัดให๎
มีการประชุมสัญจรหมุนเวียนระหวํางโรงพยาบาลตํางๆ  มีการบริหารจัดการทรัพยากรรํวมกันภายใต๎
แนวคิด  “ หนึ่งจังหวัด หนึ่งโรงพยาบาล  (One Province  One Hospital ) ” เพ่ือให๎มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรในก ารด าเนินงานรํวมกันในหนํวยงานภาครัฐ  ซึ่งป๓จจุบันได๎มีการวางแผนในการใช๎
ทรัพยากรรํวมกันทั้งโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ  

๓.๑.๓ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และรังสีวินิจฉัย 

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของหนํวย
บริการทุกระดับให๎สามารถบริการสุขภาพท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกันโดยไร๎รอยตํอ รวมทั้งพัฒนาหนํวย
บริการให๎สามารถบริการเชิงรุกแกํประชาชนในพื้นท่ีได๎ ตอบสนองความพึงพอใจตํอบริการ โดยมี
เปูาหมายจะชํวยลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญํ และประชาชนสามารถเข๎าถึงบริการได๎สะดวก
และมีคุณภาพ  โดยกรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ได๎ก าหนดเป็นตัวชี้วัด ดังนี้  
 ๑. ห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลการประเมิน
ผํานเกณฑ๑การตรวจติดตามและประเมินผล เทํากับหรือมากกวํา ร๎อยละ ๘๐ ของเกณฑ๑การตรวจติดตาม
และประเมินผลตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการทางการแพทย๑ กระทรวงสาธารณสุข เปูาหมาย ๗ แหํง    
ประเมินตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ๕ แหํง ผํานเกณฑ๑มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ๕ แหํง 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗๑ 
 

ร๎อยละ ๑๐๐ อีก ๒ แหํง คือ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางพลี ไมํได๎ประเมินมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจาก  ผํานมาตรฐาน LA แล๎ว  
 ๒. ห๎องปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลการประเมิน
ผํานเกณฑ๑ข้ันพื้นฐานของเกณฑ๑และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย โดย มีข๎อก าหนด  คือ ผํานเกณฑ๑    
ขั้นพ้ืนฐาน  ยกเว๎น เรื่องบุคลากร และเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยด๎านรังสี  ( ROS)  เปูาหมาย ๕ แหํง 
ประเมิน ๔ พบวํา ไมํผํานเกณฑ๑ข้ันพื้นฐาน ทั้ง ๔ แหํง  อีก ๑ แหํงที่ไมํได๎รับการประเมิน คือ โรงพยาบาล
พระสมุทรเจดีย๑ฯ เนื่องจาก ไมํพร๎อม ในหลาย ๆ ด๎าน   
 ๓. หนํวยบริการสาธารณสุข เชํน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภพต าบล ( รพ.สต.) ศูนย๑สุขภาพชุมชน
เมือง (ศสม.) เป็นต๎น มีผลผลการประเมินผํานเกณฑ๑การประเมิน เทํากับหรือมากกวําร๎อยละ  ๘๐  ของ
เกณฑ๑ติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพ    และมาตรฐานหนํวยบริการกระทรวงสาธารณสุข    โดย
ข๎อก าหนดที่จ าเป็น (The must) ต๎องไมํได๎คะแนน “ ๐ ” (ศูนย๑)   เปูาหมาย  ๗๒   แหํง  ผลการตรวจ
ประเมิน พบวํา ผํานเกณฑ๑มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ๙ แหํง ร๎อยละ ๑๒.๕ 

ตารางแสดง  ผลการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการ (LAB) จงัหวัดสมุทรปราการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗    ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข แยกรายโรงพยาบาล 

 

โรงพยาบาล 
ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ผ่าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ  
๑. รพ.บางบํอ      √ ๑๙๘ ๑๖๐ ๘๑.๐๐  
๒.รพ.บางจาก      √ ๑๙๘ ๑๗๕ ๘๘.๓๘  
๓.รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ      √ ๑๙๘ ๑๖๐ ๘๑.๐๐  
๔.รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ๑      √ ๑๙๘ ๑๗๓ ๘๗.๕๐  
๕.สถาบันราชประชาสมาสัย      √ ๑๙๘ ๑๗๑ ๘๖.๓๖  
                รวม    ๘๔.๘๔  

ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี    

 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗๒ 
 

ตารางแสดง  ผลการด าเนินงานคุณภาพตามมาตรฐานห๎องปฏิบัติการด๎านรังสีวินิจฉัย (X-Ray)                      
จงัหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข แยกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล 
ผลการประเมิน 

ร้อยละ หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.รพ.สมุทรปราการ      √ ๒๑๘ ๑๙๐ ๘๗.๒ ไมํผํานเกณฑ๑    
ขั้นพื้นฐาน ๒ ข๎อ 

๒.รพ.บางบํอ      √ ๒๐๐ ๑๖๔ ๘๒ ไมํผํานเกณฑ๑     
ขั้นพื้นฐาน ๗ ข๎อ 

๓.รพ.บางพลี      √ ๑๘๒ ๑๕๐ ๘๒.๔ ไมํผํานเกณฑ๑    
ขั้นพื้นฐาน ๗ ข๎อ 

๔.รพ.บางจาก      √ ๑๙๔ ๑๕๙ ๘๒ ไมํผํานเกณฑ๑    
ขั้นพื้นฐาน ๖ ข๎อ 

         รวม     ๘๓.๔๐  

ที่มา : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี    

๔.  การมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่น, ภาคประชาชนและการเข้าถึงบริการของประชาชน 

๔.๑  การด าเนินงานตามโครงการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น   
      ในปีงบประมาณ   ๒๕๕๗  จังหวัดสมุทรปราการ  มีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ารํวม
โครงการกองทุนสุขภาพระดับท๎องถิ่น จ า นวน  ๔๘ แหํง  คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐   ของท๎องถิ่นท้ังหมด    
(๔๘ แหํง)  ได๎รับการจัดสรร ๔๕ บาท ตํอประชากรทั้งหมด  ๑,๖๔๑,๔๔๙ คน 
ตารางแสดง   จ านวนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีเข๎ารํวมโครงการกองทุนประกันสุขภาพ 

   ระดับท๎องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จ าแนกรายอ าเภอ    

      อ าเภอ จ านวนท้องถิ่นทั้งหมด (แห่ง) จ านวนประชากร(คน) จ านวนงบประมาณ(บาท) 

๑. อ.เมือง ๑๒ ๖๙๑,๒๙๔ ๓๑,๑๐๘,๒๑๗ 
๒. อ.บางบํอ ๑๐ ๑๓๔,๕๗๐ ๖,๐๕๕,๖๖๙ 
๓. อ.บางพลี ๗ ๒๘๔,๔๔๙ ๑๒,๘๐๐,๒๑๗ 
๔. อ.พระประแดง ๙ ๒๗๑,๑๓๑ ๑๒,๒๐๐,๘๗๕ 
๕. อ.พระสมุทรเจดีย๑ ๖ ๑๖๓,๘๖๐ ๗,๓๗๓,๗๑๗ 
๖. อ.บางเสาธง ๔ ๙๖,๑๔๕ ๔,๓๒๖,๕๑๑ 

รวม ๖  อ าเภอ ๔๘ ๑,๖๔๑,๔๔๙ ๗๓,๘๖๕,๒๐๕ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗๓ 
 

๕.  การคุ้มครองสิทธิประชาชน การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการประชาสัมพันธ์ 
๕.๑  การด าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

มีการรับเรื่องร๎องเรียน /ร๎องทุกข๑ ผํานชํองทางสายดํวน  ๑๓๓๐  ของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแหํงชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ ได๎สรุปชํองทาง , ประเภทและผลการด าเนินงานแก๎ไขป๓ญหา
เรื่องร๎องเรียน/ร๎องทุกข๑ ดังนี้    

๕.๑.๑ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับ ช่องทางการรับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน  (เรื่อง) ร้อยละ 

๑ สายดํวนบัตรทอง  : ๑๓๓๐ (สปสช.) ๑๔๒ ๙๑.๐๒ 
๒ ประชาชนทั่วไป ๔ ๒.๕๖ 
๓ ศูนย๑ด ารงธรรม จ.สมุทรปราการ ๓ ๑.๙๒ 
๔ กระทรวงสาธารณสุข ๗ ๔.๕๐ 

รวม  ๔  ช่องทาง ๑๕๖ ๑๐๐.๐ 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

                   ๕.๑.๒ ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ล าดับ ประเภท จ านวน ( เรื่อง) ร้อยละ 

๑ ถูกเรียกเก็บเงิน ๒๔ ๑๕.๓๘ 
๒ ไมํได๎รับความสะดวกตามสมควร ๒๖ ๑๖.๖๗ 
๓ มาตรฐานการให๎บริการสาธารณสุข ๓๘ ๒๔.๓๖ 
๔ การลงทะเบียนและออกบัตรฯ ๒๔ ๑๕.๓๘ 
๕ ขอความชํวยเหลือ ๔ ๒.๕๖ 
๖ ไมํได๎รับบริการตามสิทธิที่ก าหนด ๓๗ ๒๓.๗๒ 
๗ พฤติกรรมบริการ ๓ ๑.๙๓ 

รวม  ๗ ประเภท ๑๕๖ ๑๐๐.๐ 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗๔ 
 

        ๕.๑.๓ ผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ที่ผ่านสายด่วน ๑๓๓๐ 
ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

ล าดับ ผลการด าเนินงานแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน ( เรื่อง) ร้อยละ 

๑ เรื่องร๎องเรียนได๎รับการตอบสนอง ภายใน ๕ วันท าการ ๑๔๒ ๑๐๐.๐๐ 
๒ เรื่องร๎องเรียนด าเนินการแล๎วเสร็จ ๑๓๓ ๙๓.๖๖ 
๓ เรื่องร๎องเรียนด าเนินการแล๎วเสร็จภายใน ๓๐ วันท าการ ๑๑๗ ๘๒.๓๙ 

รวม ๑๔๒ ๑๐๐.๐๐ 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

๕.๒ การด าเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตาม      
มาตรา ๕๐ (๕)   
        จังหวัดสมุทรปราการ มีหนํวยรับเรื่องร๎องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู๎ถูกร๎องเรียน  โดยมี
ศูนย๑ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ  อ าเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ เป็นผู๎ด าเนินการ      ซ่ึงผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในการรับเรื่องร๎องเรียน /
ปรึกษา จ านวน  ๑๕ เรื่อง  ได๎แกํ  การด าเนินการด๎านสิทธิประกันสุขภาพ  การขอความชํวยเหลือในการ
ใช๎สิทธิเจ็บปุวยฉุกฉิน  การขอความชํวยเหลือในด๎านตํา งๆ เชํน คําบริการ รักษาโรคหัวใจที่มีคําใช๎จํายสูง
และการฟอกเลือด  เป็นต๎น 
 ๕.๓ การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนระดับต าบล    

     จากการ ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รํวมกับส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแหํงชาติ เขต ๖ ระยอง ได๎สนับสนุนให๎มีการจัดตั้งศูนย๑ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
ระดับต าบล จ านวน ๑๒ แหํง จึงได๎มีการติดตามเพ่ือประเมินคุณภาพมาตรฐาน โดยใช๎แบบประเมิน    
องค๑ประกอบ ๕ ด๎าน ได๎แกํ  ที่ท าการศูนย๑สถาน, ปูายบอกทิศทางศูนย๑ (การเข๎าถึง) , โครงสร๎างกรรมการ
,ด๎านข๎อมูลขําวสาร/สิทธิประโยชน๑ และสมุดบันทึกผลงาน   

 คณะกรรมการประเมิน ประกอบด๎วย ตัวแทนศูนย๑ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ   เจ๎าหน๎าที่กลุํมงานประกันสุขภ าพ และคณะท างานสนับสนุนภาค
ประชาชน  ผลการประเมิน พบวํา ผํานเกณฑ๑ จ านวน ๘ แหํง ร๎อยละ ๖๖.๖๗ ไมํผํานเกณฑ๑ ๔ แหํง     
ร๎อยละ ๓๓.๓๓   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได๎สํงรายชื่อศูนย๑ประสานงานฯ ที่ผําน
เกณฑ๑เพ่ือลงทะเบียนที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เ ขต ๖ ระยอง  และสํงรายชื่อไปยังองค๑กร



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗๕ 
 

ปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีศูนย๑ประสานงานตั้งอยูํในเขตรับผิดชอบ เพื่อแตํงตั้งเป็นกรรมการกองทุนสุขภาพ
ท๎องถิ่น ในฐานะผู๎แทนศูนย๑ประสานงานหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น   
 ๕.๔  การประชาสัมพันธ์    

       มีการประชาสัมพันธ๑ผํานหนํวยบริการทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน และศูนย๑
ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ   และศูนย๑ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพ ระดับต าบล ทั้ง ๑๒ แหํง ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) โดยการแจกโปสเตอร๑ ,แผํนพับ
, สมุดพก,ซีดี และ Roll up เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 

๕.๕  การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  กรณี ผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก             
การรับบริการสาธารณสุข (มาตรา ๔๑)  

        ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ ได๎มีผู๎ยื่นค าร๎องขอรับเงินชํวยเหลือเบื้องต๎น ตามมาตรา ๔๑ 
จ านวน ๑๑  ราย  ไมํอนุมัติ จ านวน ๑ ราย , อนุมัติเงินชํวยเหลือฯ จ านวน ๑๐ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  
๒,๒๓๐,๐๐๐.๐๐- (สองล๎านสองแสนสาม หมื่นบาทถ๎วน ) หลังรับทราบผลการวินิจฉัยฯ มีผู๎ยื่นอุทธรณ๑ 
จ านวน ๑ ราย 

ตารางแสดง   สรุปผลการพิจารณาวินิจฉัยค าร๎องขอรับเงินชํวยเหลือเบื้องต๎น กรณี ผู๎รับบริการได๎รับ             
ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (มาตรา ๔๑) จังหวัดสมุทรปราการ    

   
ครั้ง
ที ่

วัน เดือน ปี 
จ านวน 
ค าร้องฯ 

ที่พิจารณา 

ผลการพิจารณา 
การอุทธรณ์ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
จ านวน 
(ราย) 

เงินช่วยเหลือฯ 
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

จ านวน 
(ราย) 

ผลอุทธรณ์ 

๑ ๑๔ ต.ค.๕๖ ๓ ๓ ๒๓๐,๐๐๐.๐๐ - - - 
๒ ๑๔ พ.ย. ๕๖ ๓ ๒ ๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑ ยกอุทธรณ๑ 
๓ ๒๘ มี.ค. ๕๗ ๑ ๑ ๑๐,๐๐๐.๐๐ - - - 
๔ ๒๘ พ.ค. ๕๗ ๑ ๑ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ - - - 
๕ ๒ ก.ย. ๕๗ ๒ ๒ ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ - - - 
๖ ๓๐ ก.ย. ๕๖ ๑ ๑ ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ - - - 

รวม   ๖  ครั้ง ๑๑ ๑๐ ๒,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒ - - 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

   



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗๖ 
 

๖. การตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน  (Medical Record Audit) และการตรวจสอบ
หลังจ่ายเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์  (Coding Audit)   

          ๖.๑ ผลการตรวจประเมินหลังจ่ายชดเชย ค่าบริการทางการแพทย์ แบบรวมศูนย์         
(Coding Audit) 

    ผลการตรวจสอบหลังการชดเชย แบบรวมศูนย๑ (Coding Audit) Simple random      
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ จ าเวชระเบียนที่สุํมเพื่อตรวจสอบ จ านวน ๖๐๐ ฉบับ พบความผิดพลาดหลังการ
ตรวจสอบเวชระเบียนและมีผลตํอน้ าหนักสัมพัทธ๑ (Adj.RW) เทํากับ ๒๐๒ ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ ๓๓.๖๗ 
หนํวยบริการที่พบความผิดพลาดหลังการตรวจสอบและมีผลตํอน้ าหนักสัมพัทธ๑สูงสุด ได๎แกํ รพ .บางบํอ
และ  รพ .เซ็นทรัลปาร๑ค ร๎อยละ ๔๓ .๓๓ รองลงมาได๎แกํ รพ .บางจากและรพ .วิภาราม – ชัยปราการ       
ร๎อยละ ๔๐.๐๐ และ ๓๖.๐๐  ตามล าดับ 

ตารางแสดง   ความผิดพลาดหลังการตรวจสอบเวชระเบียนแบบรวมศูนย๑ (Simple Random)         
จังหวัดสมุทรปราการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗          

      หน่วยบริการ 
เปูาหมาย 

เวชระเบียน 
ที่สุ่ม 

ไม่พบ  
ข้อผิดพลาด 

ร้อยละ 
ผิดพลาด 

(มีผลต่อ RW) 
ร้อยละ 

ผิดพลาด 
(ไม่มีผลต่อ RW) 

ร้อยละ 

๑.รพ.สมุทรปราการ ๒๐๐ ๖๙ ๓๔.๕ ๖๔ ๓๒ ๖๗ ๓๓.๕๐ 
๒.รพ.บางบํอ ๓๐ ๒ ๖.๖๗ ๑๓ ๔๓.๓๓ ๑๕ ๕๐.๐๐ 
๓.รพ.บางพลี ๑๐๐ ๒๑ ๒๑ ๒๗ ๒๗ ๕๒ ๕๒.๐๐ 
๔.รพ.บางจาก ๓๐ ๑๐ ๓๓.๓๓ ๑๒ ๔๐ ๘ ๒๖.๖๗ 
๕.รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ ๓๐ ๗ ๒๓.๓๓ ๑๐ ๓๓.๓๓ ๑๓ ๔๓.๓๓ 
๖.รพ.เซ็นทรัลปาร๑ค ๓๐ ๕ ๑๖.๖๗ ๑๓ ๔๓.๓๓ ๑๒ ๔๐.๐๐ 
๗.รพ.เมืองสมุทรปูุเจ๎าฯ ๓๐ ๕ ๑๖.๖๗ ๙ ๓๐.๐๐ ๑๖ ๕๓.๓๓ 
๘.รพ.วิภาราม-ชัยปราการ ๑๕๐ ๔๑ ๒๗.๓๓ ๕๔ ๓๖.๐๐ ๕๕ ๓๖.๖๗ 

รวม ๖๐๐ ๑๖๐ ๒๖.๖๗ ๒๐๒ ๓๓.๖๗ ๒๓๘ ๓๙.๖๗ 

ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง 

 

 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗๗ 
 

   ๖.๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)   
   ๖.๒.๑ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยใน (MRA IPD)  
    กรรมการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ระดับเขต ได๎มีการตรวจสอบ

คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู๎ปุวยใน จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน   ๓๘๓ ฉบับจากหนํวยบริการ      
๑๑ แหํง  พบวํา  คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู๎ปุวยใน จังหวัดสมุทรปราการ ร๎อยละ ๗๓ .๑๕            
(คําเฉลี่ย เขต ๖ ระยอง  ร๎อยละ ๘๐ .๕๑)  หนํวยบริการที่ มีคะแนนความสมบูรณ๑ของการบันทึกเวช
ระเบียนผู๎ปุวยในสูงสุด คือ โรงพยาบาลบาง พลี  ร๎อยละ ๘๑.๒๙  รองลงมา   คือ โรงพยาบาลบางบํอ   
ร๎อยละ ๗๙.๕๘ และอันดับ ๓ ร๎อยละ ๗๖.๑๘  แยกรายหนํวยบริการ ดังนี้ 
ตารางแสดง    คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู๎ปุวยใน จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗      
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๑.DxOP ๗.๕๘ ๖.๘๕ ๗.๓๐ ๗.๙๒ ๖.๖๒ ๖.๘๐ ๖.๒๐ ๘.๐๐ ๖.๗๖ ๗.๔๒ ๗.๒๐ ๗.๑๕ 
๒.Other ๘.๐๘ ๘.๔๒ ๘.๖๒ ๘.๓๒ ๘.๘๕ ๘.๘๒ ๘.๖๐ ๖.๐๐ ๖.๒๑ ๗.๘๓ ๘.๑๘ ๗.๙๙ 
๓.Inform  consent ๕.๖๐ ๗.๕๒ ๗.๒๘ ๕.๘ ๖.๑๐ ๕.๓๒ ๕.๔ ๖.๐๐ ๕.๖๓ ๖.๖๗ ๔.๗๒ ๖.๐๐ 
๔. History ๕.๑๐ ๖.๒๒ ๖.๒๐ ๕.๖๒ ๔.๕๒ ๕.๘๒ ๔.๘๘ ๗.๐๐ ๔.๗๙ ๔.๘๓ ๔.๗๒ ๕.๔๓ 
๕. PE ๗.๙๐ ๗.๕๕ ๗.๔๐ ๗.๕๒ ๖.๐๘ ๗.๑๐ ๗.๗๐ ๘.๐๐ ๖.๖๑ ๗.๒๙ ๖.๕๐ ๗.๒๔ 
๖. Progress N. ๕.๕๘ ๕.๘๒ ๖.๕๘ ๔.๗๐ ๓.๐๕ ๕.๕๘ ๕.๘๕ ๗.๐๐ ๓.๐๓ ๖.๕๘ ๕.๕๐ ๕.๓๙ 
๗. Consultant ๗.๐๐ ๕.๘๐ ๘.๐๐ ๕.๕๗  ๒.๐๐ ๐.๖๗  ๔.๖๔ ๓.๐๐ ๕.๔๐ ๔.๖๘ 
๘. Anesthetic ๗.๒๗ ๗.๕ ๘.๗๗ ๘.๐๘ ๗.๕๗ ๗.๕๙ ๗.๔๗  ๘.๒๒  ๖.๒๓ ๗.๖๓ 
๙. Operative ๗.๓๒ ๘.๗๗ ๘.๔๗ ๗.๙๒ ๗.๑๔ ๗.๕๓ ๗.๘๓  ๖.๙๖  ๗.๓๑ ๗.๗๐ 
๑๐. Labour ๖.๐๙ ๗.๓๐ ๘.๑๐ ๗.๓๓ ๘.๒๐ ๐.๐๐ ๖.๖๒  ๙.๐๐  ๘.๔๔ ๖.๗๙ 
๑๑. Rehab. ๔.๗๕ ๗.๐๐ ๘.๓๓    ๗.๒๕   ๘.๙๒ ๗.๕ ๗.๒๙ 
๑๒. Nurse  Note ๕.๖๒ ๗.๓๒ ๖.๕๒ ๗.๐๒ ๖.๕๒ ๕.๒๘ ๕.๔๒ ๗.๐๐ ๖.๔๗ ๕.๙๖ ๕.๘๕ ๖.๒๗ 

คะแนนเต็ม (Fulls) ๘๐.๑๐ ๗๒.๔๕ ๗๓.๕๘ ๗๒.๔๕ ๖๘.๔ ๗๒.๔๕ ๗๔.๙๒ ๖๓.๐๐ ๗๕.๐๘ ๖๘.๖๒ ๗๓.๑๒ ๗๒.๒๐ 
คะแนนที่ได้ (Sums) ๕๘.๓๘ ๕๗.๗๒ ๕๙.๘๐ ๕๔.๗๕ ๔๖.๓๘ ๕๑.๒๐ ๕๒.๙๐ ๔๙.๐๐ ๔๘.๓๔ ๕๑.๔๒ ๕๐.๖๕ ๕๒.๗๘ 

% score ๗๒.๙๒ ๗๙.๕๘ ๘๑.๒๙ ๗๖.๑๘ ๖๗.๗๗ ๗๑.๑๐ ๗๐.๓๓ ๗๗.๗๘ ๖๔.๒๗ ๗๔.๗๓ ๖๘.๖๗ ๗๓.๑๕ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗๘ 
 

  ๖.๒.๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ปุวยนอก (Medical Record 
Audit : MRA OPD) 

ได๎มีการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู๎ปุวยนอก จ านวน ๓๑๓  ฉบับ      
จากหนํวยบริการ  ๘ แหํง  พบวํา คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู๎ปุวยนอก จังหวัดสมุทรปราการ ร๎อย
ละ ๖๙.๑๘   (คําเฉลี่ยเขต ๖ ระยอง  ร๎อยละ ๗๓.๐๔) หนํวยบริการที่มีคะแนนความสมบูรณ๑ของการ
บันทึกเวชระเบียนผู๎ปุวยนอกสูงสุด คือ โรงพยาบาลบางพลี ร๎อยละ ๘๔.๕๗  รองลงมา คือ  โรงพยาบาล
สมุทรปราการ ร๎อยละ ๗๑.๖๗  อันดับ  ๓ คือ โรงพยาบาลบางจาก ร๎อยละ ๗๐.๙๖   

ตารางแสดง  ผลการตรวจสอบความสมบูรณ๑ของการบันทึกเวชระเบียนผู๎ปุวยนอก  
      (Medical Record Audit : MRA OPD) จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗       
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๑.patient profile ๕.๗๐ ๖.๑๐ ๖.๖๐ ๖.๓๘ ๖.๑๕ ๖.๕๘ ๔.๗๐ ๖.๖๐ ๖.๑๐ 
๒.Hist ๒.๔๕ ๓.๙๒ ๔.๖๒ ๓.๑๘ ๒.๓๒ ๒.๖๑ ๒.๑๒ ๓.๑๐ ๓.๐๔ 
๓.Phisical Exam ๕.๑๘ ๕.๘๘ ๖.๒๘ ๕.๓๘ ๕.๕๐ ๔.๗๙ ๔.๘๘ ๕.๔๒ ๕.๔๑ 
๔.Tre/ivn ๔.๒๒ ๓.๒๕ ๔.๘๕ ๓.๙๐ ๓.๔๕ ๓.๓๓ ๓.๘๘ ๓.๕๒ ๓.๘๐ 
๕.Follow ๑ ๖.๖๗ ๕.๔๕ ๗.๒๓ ๖.๑๖ ๕.๑๘ ๕.๐๙ ๕.๕๒ ๕.๔๙ ๕.๘๕ 
๖.Follow ๒ ๖.๕๘ ๕.๖๒ ๗.๓๓ ๖.๑๖ ๕.๒๔ ๔.๖๑ ๕.๗๘ ๕.๔๓ ๕.๘๓ 
๗.Follow ๓ ๖.๕๗ ๕.๖๙ ๗.๔๔ ๕.๙๒ ๔.๕๐ ๔.๘ ๕.๖๖ ๕.๖๒ ๕.๗๘ 
๘.Operative         Null 
๙.Informed consent         Null 

Sum Score ๓๓.๒๕ ๓๓.๕๐ ๔๐.๖๕ ๓๔.๒๒ ๒๕.๐๐ ๓๐.๒๑ ๓๑.๘๒ ๓๒.๔๕ ๓๒.๖๔ 
Full Score ๔๖.๒๒ ๔๗.๘๕ ๔๗.๙๘ ๔๗.๙๕ ๓๘.๗๕ ๔๘.๙๔ ๕๑.๐๕ ๔๗.๓๘ ๔๗.๐๑ 
%score ๗๑.๖๗ ๖๙.๘๐ ๘๔.๕๗ ๗๐.๙๖ ๖๓.๙๘ ๖๑.๘๖ ๖๒.๒๑ ๖๘.๓๙ ๖๙.๑๘ 

ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง 

 

 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๗๙ 
 

๗. การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗  จังหวัดสมุทรปราการได๎รับจัดสรรงบเหมาจํายรายหัว             

(ประชากรบัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า  Capitation) ในอัตรา ๒,๘๐๙.๐๙ บาท/UC/ปี   ในภาพรวม
หนํวยบริการประจ าภาครัฐ ได๎รับการจัดสรรเงินลงสูํ หนํวยบริการ จ านวนเงินทั้งสิ้น 
๑ ,๑๔๒ ,๐๒๐ ,๐๒๒ .๑๗ บาท แบํงเป็นคําแรง ( เงินเดือน และคําตอบแทน )  จ านวนเงิน 
๓๑๕,๓๙๓,๐๓๒.๑๗  และคําบริการทางการแพทย๑ จ านวนเงิน  ๘๒๖,๖๒๖,๙๙๐ บาท    
ตารางแสดง   งบเหมาจํายรายหัว (Capitation)  ประชากร บัตรประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า แยกรายหนํวย 
                บริการประจ า ( CUP ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  

    การจัดสรรจริง ปี ๒๕๕๗ 
หน่วยบริการ

ประจ า เงินเดือน OP IP PP PP  Dent QOF 
  PP Non 

UC   
(๗๕%) 

OP/PP 
Individual 

  รวมป ี
๒๕๕๗       
( บาท ) ( CUP )   

รพ.สต.บางป้ิง  ๘๕๑,๓๑๓.๐๙ ๑๒,๖๓๐,๐๑๘ ๐ ๒,๑๕๕,๙๘๑ ๑๒๙,๔๙๗ ๑,๐๕๔,๓๗๔ ๑,๘๒๗,๗๘๒ ๒๕๗,๙๔๕ ๑๘,๐๕๕,๕๙๗ 

รพ.สมุทรปราการ ๑๗๑,๕๑๔,๔๗๘.๐๘ ๑๔๖,๐๗๗,๓๘๒ ๑๖๗,๗๔๐,๑๔๓ ๓๑,๓๘๘,๕๓๘ ๒,๓๓๖,๒๗๐ ๑๖,๒๗๕,๒๖๓ ๒๗,๔๕๔,๒๗๐ ๓,๘๓๓,๑๘๙ ๓๙๕,๑๐๕,๐๕๔ 

รพ.บางบํอ ๔๒,๓๗๕,๗๗๕.๑๕ ๔๐,๗๑๔,๐๒๐ ๑๙,๐๓๖,๔๐๘ ๙,๔๕๓,๒๓๑ ๖๙๐,๖๔๐ ๔,๗๕๙,๗๑๕ ๔,๙๖๕,๕๘๖ ๑,๓๙๗,๘๙๓ ๘๑,๐๑๗,๔๙๓ 

รพ.บางพลี ๔๓,๓๒๙,๙๒๓.๑๑ ๙๒,๓๕๕,๘๗๗ ๔๙,๘๖๕,๙๖๒ ๑๕,๒๘๘,๗๔๗ ๑,๑๒๒,๑๓๑ ๙,๐๑๕,๘๘๒ ๑๒,๕๙๔,๐๘๙ ๑,๗๓๔,๐๙๘ ๑๗๘,๗๑๓,๒๒๘ 

รพ.บางจาก ๓๔,๑๗๖,๑๕๗.๙๗ ๓๙,๒๔๙,๙๓๑ ๑๖,๘๓๙,๐๘๑ ๗,๓๑๖,๙๘๕ ๕๒๖,๔๒๓ ๔,๒๐๑,๕๒๔ ๗,๑๒๐,๕๐๒ ๑,๑๑๕,๒๔๘ ๗๖,๓๖๙,๖๙๔ 

รพ.พระสมุทรฯ ๒๓,๑๔๕,๓๘๔.๗๖ ๔๓,๕๒๙,๙๑๕ ๘,๕๐๒,๐๗๐ ๙,๖๓๖,๐๗๕ ๕๙๓,๙๙๐ ๔,๔๘๓,๘๑๘ ๖,๓๓๔,๒๕๗ ๑,๐๒๒,๒๔๑ ๗๔,๑๐๒,๓๖๕ 

  ๓๑๕,๓๙๓,๐๓๒.๑๗ ๓๗๔,๕๕๗,๑๔๓ ๒๖๑,๙๘๓,๖๖๔ ๗๕,๒๓๙,๕๕๗ ๕,๓๙๘,๙๕๐ ๓๙,๗๙๐,๕๗๖ ๖๐,๒๙๖,๔๘๖ ๙,๓๖๐,๖๑๔ ๘๒๖,๖๒๖,๙๙๐ 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

๘. การเฝูาระวังสถานการณ์การเงินของหน่วยบริการภาครัฐ 
สถานการณ๑การเงินของหนํวยบริการภาครัฐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาล

สํวนใหญํ สถานการณ๑การเงินดี ยกเว๎น โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ฯ ที่มีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ ๗   
ตารางแสดง  สถานการณ๑การเงินของหนํวยบริการภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ (๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)                           

               
โรงพยาบาล 

อัตรา ส่วน
ทุน

หมุนเวียน 

อัตราส่วน
ทุน

หมุนเวียน
เร็ว 

อัตราส่วน
เงินสด 

ทุนส ารอง
สุทธิ 

(ล้านบาท) 

ก าไรสุทธิ
รวม 

ค่าเสื่อม 
(ล้านบาท) 

Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Index 

รพ.สมุทรปราการ ๑.๘๒ ๑.๕๐ ๑.๑๔ ๒๑๓.๘๘ ๐.๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รพ.บางบํอ ๒.๒๗ ๒.๑๗ ๑.๘๒ ๙๓.๘๖ ๐.๔๕ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รพ.บางพลี ๑.๔๔ ๑.๓๘ ๑.๒๗ ๘๒.๖๖ ๒๐.๑๙ ๑ ๐ ๐ ๐ 
รพ.บางจาก ๑.๖๓ ๑.๕๖ ๑.๔๐ ๓๒.๕๓ ๒๑.๖๗ ๐ ๐ ๐ ๐ 
รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ ๐.๖๗ ๐.๕๑ ๐.๕๖ -๑๓.๙๔ -๑๑.๓๐ ๓ ๒ ๒ ๗ 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๘๐ 
 

๙. งานประกันสุขภาพอื่น 
 ๙.๑ งานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
        จากนโยบายรัฐบาลที่ให๎แรงงานตํางด๎าวหลบหนีเข๎าเมืองสัญชาติ พมํา ลาว และกัมพูชา  
และผู๎ติดตามได๎รับการลงทะเบียนอนุญาตให๎ท างานในราชอาณาจักรไทย   โดยในสํวนกระทรวง
สาธารณสุขได๎มีภารกิจเก่ียวข๎องกับการดูแลสุขภาพ     ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได๎ด าเนินการตรวจ
สุขภา พและข้ึนทะเบียนประกันสุขภาพแรงงานตํางด๎าว  ผลการตรวจสุขภาพแรงงานตํางด๎าว 
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  
ตารางแสดง ผลการตรวจสุขภาพแรงงานตํางด๎าว จงัหวัดสมุทรปราการ (ตุลาคม ๒๕๕๖-กันยายน ๒๕๕๗)   

โรงพยาบาล รวม 
สัญชาติ พบโรค พบสาร

เสพติด 
ต้ังครรภ์ 

พม่า ลาว กัมพูชา วัณโรค ซิฟิลิส 

รพ.สมุทรปราการ ๑๔,๒๔๑ ๙,๑๗๘ ๕๔๐ ๔,๕๒๓ ๔๒ ๐ ๐ ๑,๑๕๐ 

รพ.บางบํอ ๒,๐๑๕ ๑,๓๒๖ ๑๗๐ ๕๑๙ ๑ ๐ ๑ ๗๗ 

รพ.บางพล ี ๑๑,๗๓๙ ๘,๔๗๗ ๙๙๘ ๒,๒๖๔ ๒ ๑ ๐ ๓๘๓ 

รพ.บางจาก ๑,๖๕๑ ๑,๓๕๓ ๘๒ ๒๑๖ ๔ ๐ ๐ ๗๑ 

รพ.พระสมุทรเจดีย๑ฯ ๓,๖๑๕ ๑,๘๙๔ ๑๖๔ ๑,๕๕๗ ๑๒ ๐ ๐ ๘๒ 

รวม ๓๓,๒๖๑ ๒๒,๒๒๘ ๑,๙๕๔ ๙,๐๗๙ ๖๑ ๑ ๑ ๑,๒๒๓ 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

ส าหรับ จ านวนการขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพแรงงานตํางด๎าว  จังหวัดสมุทรปราการ    
ได๎มีการด าเนินงาน เฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ จ านวน ๕ แหํง มีจ านวนทั้งสิ้น ๓๓,๒๖๑ คน แยกเป็น 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ านวน ๒,๐๑๕ คน, โรงพยาบาลบางบํอ จ านวน ๒,๐๑๕ คน, โรงพยาบาล
บางพลีจ านวน ๑๑,๗๓๙ คน, โรงพยาบาลบางจาก จ านวน ๑,๕๕๑ คนและโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ฯ 
จ านวน ๓,๖๑๕ คน 

๙.๒ งานประกันสังคม             
        จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่อยูํในเขตปริมณฑล   มีโรงงานขนาดเล็กและขนาด
ใหญํ  อยูํเป็นจ านวนมาก มีจ านวนผู๎ประกันตนทั้งหมด  ๙๐๑,๒๓๑  คน แตํเป็นจ านวนผู๎ประกันตนกับ
โรงพยาบาลภาครัฐ  จังหวัดสมุทรปราการ  เพียง ๓๘,๖๘๗  คน คิดเป็นร๎อยละ ๔.๒๙ ของจ านวน
ผู๎ประกันตนทั้ งจังหวัด แยกตามโรงพยาบาลภาครัฐ   ได๎แกํ  โรงพยาบาลสมุทรปราการ   จ านวน 
๑๙,๗๓๒ คน,  โรงพยาบาลบางบํอ จ านวน ๑๐,๘๕๗ คน และโรงพยาบาลบางพลี จ านวน ๘,๐๙๘ คน     



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๘๑ 
 

              
 
 
 
  

๑. งานการศึกษา 

           ในปี การศึกษา  ๒๕๕๗  ได๎มีการคัดเลือกบุคลากรเข๎าศึกษาในหลักสูตรตํางๆของ
ข๎าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   จ านวน ๒๒ รายเพื่อเข๎ารับการฝึกอบรม
ระยะสั้น ๔ เดือน จ านวน ๗ ราย และศึกษาระดับประกาศนียบัตร ๒ คน   ระดับปริญญาตรี  ๓ คน 
ระดับปริญญาโทในเวลาราชการจ านวน  ๗ คน  ระดับปริญญาโท(สุขภาพจิต)นอกเวลาราชการ    จ านวน 
๓  คน ระดับปริญญาเอก ๑ คน 
 

หลักสูตร ในเวลา/จ านวน(คน) นอกเวลา/จ านวน(คน) รวม(คน) 
ระดับประกาศนียบัตร ๒ - ๒ 
ระดับปริญญาตรี ๓ - ๓ 
ระดับปริญญาโท ๗ ๒ ๙ 
ระดับปริญญาเอก ๑ (ไมํอนุญาต) - ๑ 
อบรมหลักสูตร ๔ เดือน ๗ - ๗ 

รวม ๒๐ ๒ ๒๒ 

๑. ผลการเข๎ารับการศึกษาตํอ/ฝึกอบรมระยะสั้น ดังนี้ 
         ๑.๑. ข๎าราชการในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

จ านวน ๙  ราย ดังนี้ 
  แพทย๑ชั้นปีที่ ๖        จ านวน    ๑ ราย    

ระดับปริญญาโท      จ านวน    ๓ ราย 
ระดับประกาศนียบัตร     จ านวน    ๑ ราย 

   ฝึกอบรมระยะสั้น                จ านวน    ๔  ราย 
        ขยายเวลา    จ านวน    ๔  ราย  
                   ศึกษา ฝึกอบรมตํางประเทศ (๖ เดือน)   จ านวน    ๑  ราย    

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๘๒ 
 

          ๑.๒ ข๎าราชการในสังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการ  ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ จ านวน  ๗  ราย  ดังนี้ 
    -ชั้นปีที่ ๑  จ านวน  ๔  ราย 
    -ชั้นปีที่ ๒  จ านวน  ๒  ราย 
    -ชั้นปีที่ ๔  จ านวน  ๑  ราย 

๒. โควตาหลักสูตรนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

      ผลงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ  จ านวน   ๘๓ โควตา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช  จ านวน   ๒๓ โควตา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ๑  จ านวน    ๕ โควตา                  

๓. โครงการอบรมวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร ๒ ปี ประจ าปี ๒๕๕๗ 
       ผลงาน     จ านวน  ๒  คน  

๔.โครงการอบรมตาม SERVICE  PLAN 
       ๔.๑ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต๎น )  
จ านวน ๒ คน 
               ๔.๒  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผู๎ปุวยวิกฤต (ผู๎ใหญํและผู๎สูงอายุ )           
จ านวน ๒ คน 
               ๔.๓ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (สาขาโรคหัวใจและทรวงอก)  จ านวน ๑ คน            

๕.การคัดเลือกแพทย๑ประจ าบ๎าน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
        ผลงาน   จ านวน  ๑๔  โควตา     

๖.การอบรมหลักสูตรทางการบริหาร ประจ าปี ๒๕๕๗ 
        ผลงาน   -หลักสูตรผู๎บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง    รุํนที่  ๒๘           จ านวน ๑ คน 
          -หลักสูตรผู๎บริหารการสาธารณสุขระดับต๎น       รุํนที่ ๒๔            จ านวน ๑ คน 
          -อบรมโครงการพัฒนาผู๎บริหารส าหรับสาธารณสุขอ าเภออาวุโส     จ านวน ๑ คน 
          -อบรมผู๎อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ได๎รับการแตํงตั้งใหมํ        จ านวน ๑ คน 
           -อบรมหลักสูตรพัฒนารองนายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัด           จ านวน ๑ คน
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๗. โครงการประชุมวิชชาปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  จ านวน ๒๐๐ คน ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 
                   ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๗ จ านวน ๒๐๐ คน ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ  

๘.การฝึกงานนักศึกษา 
          ๘.๑ การฝึกปฏิบัติงาน  ของ นิสิตแพทย๑ชั้นปีที่ ๖คณะแพทยศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑

มหาวิทยาลัย ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และ โรงพยาบาลบางจาก  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
 ๘.๒ สถาบันพระบรมราชชนกิ โดยกลุํมพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต าบลบางแก๎ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ 
 ๘.๓ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออําวลึก ศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ต าบลบางแก๎ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 ๘.๔ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ

ต าบลบางแก๎ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 ๘.๕ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูสิงห๑ จังหวัดศรีษะเกษ ศึกษาดูงานที่ โรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต าบลบางแก๎ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
 ๘.๖ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธ๑ ศึกษา

ดูงานที่ โรงพยาบาลสํงเสริ มสุขภาพต าบลบางแก๎ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

 ๘.๗ องค๑การบริหารสํวนต าบลเมืองเกํา อ าเภอกบินทร๑บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดู
งานที่ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบางแก๎ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๙. ประชาสัมพันธ๑การประชุม/อบรม จ านวน วันละ ๓ เรื่อง รวมทั้งปีงบประมาณ จ านวน ๑,๐๘๐ เรื่อง 
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                  ปี๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ  ได๎จัดท าโครงการหลัก ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ   
จ านวน ๒  โครงการ คือ  
                 ๑.โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (Distric Health System : DHS) โดยการ
ขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
                 ๒.โครงการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ๑คุณภาพเครือขํายบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Award : PCA) จังหวัดสมุทรปราการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

ผลการด าเนินงาน 

ล า 
ดับ ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด  

อ าเภอ
เมือง 

อ าเภอ 
บางบ่อ 

อ าเภอ 
บางพลี 

อ าเภอ 
พระ

ประแดง 

อ าเภอ 
พระ

สมุทรฯ 

อ าเภอ
บาง

เสาธง 

รวม 

๑ ร้อยละของอ าเภอที่มีDistric Health 
System(DHS) ที่เชื่อมโยงระบบ
บริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่น
อย่างมีคุณภาพ ใช้ SRM หรือ
เคร่ืองมืออื่นๆในการท าแผนพัฒนา
สุขภาพ 

เปูาหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 
ผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒ ทุกอ าเภอ มีการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการปฐมภูมิ ตามเกณฑ์คุณภาพ
เครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary 
Care Award : PCA) ขั้นที่ ๓ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ๕๐ ของหน่วยบริการ                                                                            

เปูาหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 
ผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
                 ๑.โครงการ พัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (Distric Health System : DHS) โดยการ
ขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 งานพัฒนาคุณภาพบริการ 
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                   การด าเนินงาน DHS  ของจังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการในพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ  ปี ๒๕๕๖  
จังหวัดจึงคัดเลือกอ าเภอต๎นแบบ จ านวน ๒ แหํง ที่มีความพร๎อมเพ่ือพัฒนาใน ๒ มิติ ที่เชื่อมตํอกัน คือ 
อ าเภอพระประแดงเป็นอ าเภอต๎นแบบการพัฒนา DHS ในการขับเคลื่อนจากระดับอ าเภอลงสูํชุมชน 
เนื่องจากมีจุดแข็ง  มีแพทย๑เวชศาสตร๑ครอบครัว เป็นหัวหน๎าทีมสุขภาพ ในการพัฒนาระบบการดูแล
ผู๎ปุวยติดเตียงตามหลักเวชศาสตร๑ครอบครัว และ อ าเภอเมืองสมุทรปราการเป็นอ าเภอต๎นแบบการพัฒนา
DHSระดับต าบล รองรับการขับเคลื่อนจากอ าเภอ มีจุดแข็งท่ีรพ .สต.เทพารักษ๑ มุํงมั่นพัฒนาสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน ในการดูแลสุขภาพ จากภาคีเครือขํายในชุมชน จนถึงระดับครอบครัว โดยพัฒนาแกน
น าสุขภาพครอบครัว และจัดท าสมุดสุขภาพประจ าครอบครัว เพื่อเป็นต๎นแบบที่เชื่อมตํอระบบงาน ให๎กับ
อ าเภออ่ืนๆ ปี๒๕๕๗ ยังคงพัฒนาตํอในเชิงคุณภาพด๎านการจัดระบบริการ การจัดการระบบสุขภาพในต าบล 
และขยายพื้นที่ด าเนินการให๎ครอบคลุมมากขึ้น 

ปี ๒๕๕๗ พัฒนาต๎นแบบเพ่ิมอีก ๒ อ าเภอ คือ อ าเภอบางบํอ ในมิติการมีสํวนรํวมกับภาคี
เครือขําย และอ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ในมิติการดูแลสุขภาพในกลุํมวัยเจริญพันธ๑ ซึ่งได๎มีการจัดท าแนวทางการ
พัฒนาระบบสุขภาพของแตํละอ าเภอที่ชัดเจน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  (สพช. )  เป็น
ที่ปรึกษาด๎านวิชาการในการพัฒนาตํอเนื่อง  

กลไกการขับเคลื่อนตั้งแตํระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบลดังนี้  

๑.ระดับจังหวัด  
      ๑.๑ สร๎างทีมแกนน า  กลุํมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการเป็นกลุํมงานหลัก มีงาน
พัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ และงานภาคประชาชน  เป็นแกนหลัก ในประเด็นกลไกโครงสร๎างและ
รูปแบบการจัดระบบบริการของงานปฐมภูมิและงานชุมชนบูรณาการรํวมกับทุกกลุํมงานตามการจัดบริการ
ดูแล๕ กลุํมเปูาหมาย มีการตั้งทีมแกนน า ( ตัวแทนนักวิชาการจากทุกกลุํมงาน )รํวมกันจัดท าโครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพอ าเภอ Distric Health System(DHS) โดยการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพ จังหวัดสมุทร
แปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
              มีวัตถุประสงค๑ ๑เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภ อ(Distric Health System : DHS) ของ
ทุกอ าเภอให๎มีการขับเคลื่อนตามประเด็น UCARE โดยจัดท าโครงการพัฒนาอ าเภอสุขภาวะ (One Distric 
One Project : ODOP) ให๎ผํานการประเมินอยํางน๎อยข้ันที่ ๔  
                           ๒. เพ่ือพัฒนาระบบสุขภาพต าบล ทั้งหมด ๕๐ ต าบล  ด๎วยกลไกต าบลจัดการ
สุขภาพ พัฒนาต๎นแบบ ๑๙ แหํง  ให๎ผํานระดับดีมาก และต าบลที่เหลือ ๓๑  ต าบล ผํานระดับดี  
                          ๓.เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒนาการด าเนินงานระบบสุขภาพอ า เภอ (Distric 
Health System : DHS) และต าบลจัดการสุขภาพต๎นแบบ( รายละเอียดกิจกรรมในโครงการฯ )  



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๘๖ 
 

      ๑.๒ ทีมบริหาร ผลักดันให๎เกิดการขับเคลื่อน      โดยใช๎เวทีคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
ในการติดตามรายงานผล และจากการติดตามนิเทศงานระดับอ าเภอทุกแหํง  
๒. ระดับอ าเภอ   ๖ อ าเภอ ( ทุกแหํง ) มีการตั้งคณะกรรมการ ฯ จากทุกภาคสํวน รํวมกันด าเนินงาน มีการ
จัดท า โครงการเพื่อจัดการป๓ญหาส าคัญในพื้นที่ ( ODOP )  ของ ๖ อ าเภอ ดังนี้  

๑. อ าเภอเมือง “ การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนเพื่อที่รองรับการสํงผู๎ปุวยจากโรงพยาบาล
สมุทรปราการ ตามโครงการล าดวนคืนถิ่น” 
          ๒. อ าเภอพระประแดง “โครงการพัฒนาเครือขํายรํวมใจดูแลผู๎ปุวยติดเตียงอ าเภอพระประแดง”  
          ๓. อ าเภอบางบํอ  “โครงการการปูองกันโรคไร๎เชื้ออยํางยั่งยืน  โดยการมีสํวนรํวมกับภาคี
เครือขําย ” 
          ๔. อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ “โครงการอ าเภออนามัยเจริญพันธุ๑ ” 
          ๕. อ าเภอบางพลี  “โครงการควบคุมโรคความดันเบาหวานด๎วยคูปองจราจร ๗ สี ” 
          ๖. อ าเภอบางเสาธง “โครงการ พัฒนา นสคม .( นักสุขภาพครอบครัวประจ าหมูํบ๎าน ) จัดการ
ป๓ญหาสุขภาพ ” 

การพัฒนาตามประเด็น UCARE มีการพัฒนาตามบันได ๕ ขั้น พื้นที่ด าเนินการในทุกต าบล  
โดยใช๎กลไกต าบลจัดการสุขภาพ   การขยายผล  ทุกอ าเภอมีการพัฒนาตามแนวทางของปี ๒๕๕๖ โดย
ยกระดับการพัฒนาตามประเด็น  UCARE  มีการพัฒนาตามบันได ๕ ขั้น  ซึ่งพ้ืนที่ด าเนินการในทุกต าบล  
ของแตํละอ าเภอ  จะต๎องพัฒนาตํอในข้ันที่ ๔  สํงผลถึงการพัฒนาภาพรวมของอ าเภอ ในขั้นที่ ๔  

๓. ระดับต าบล ใช๎กลไกต าบลจัดการสุขภาพ ผลักดันและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพในต าบล ตาม
ประเด็น UCARE ในต าบลทุกแหํง ๕๐ ต าบล ของ๖ อ าเภอ ตามโครงการ ( ODOP)ของแตํละอ าเภอ และ
ตามป๓ญหาส าคัญของต าบลแตํละแหํง ด าเนินการจัดการป๓ญหาสุขภาพของแตํละต าบล ตามแนวทาง
สมุทรปราการโมเดล ๙ ขั้นตอน และประเมินผลตามเกณฑ๑ต าบลจัดการสุขภาพ ต าบลต๎นแบบ ๑๙ แหํง  ให๎
ผํานระดับดีมาก และต าบลที่เหลือ ๓๑  ต าบล ผํานระดับดี  

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

การพัฒนาอ าเภอต้นแบบปี  ๒๕๕๗  

          ๑. อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ “โครงการอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ ” 
               การตั้งครร ภ๑ในเด็กกํอนวัยเจริญพันธ๑เป็นป๓ญหาตํอเนื่องที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย๑ได๎
ด าเนินการแก๎ป๓ญหามาตั้งแตํปี ๒๕๕๔ ซึ่งมีผลความส าเร็จในระดับหนึ่ง ที่ยังไมํเป็นที่พอใจเพราะยังขาด
ความรํวมมือของภาคสํวนอื่นๆ ที่เก่ียวข๎อง ทีมโรงพยาบาลในฐานะโรงพยาบาลแมํขําย รํวมกับส านักงาน
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สาธารณสุขอ าเภอจึงน าประเด็นนี้มาด าเนินการพัฒนาตามระบบสุขภาพอ าเภอ UCARE  ตั้งแตํระดับ
โรงพยาบาล/  อ าเภอ จนถึงระดับครอบครัว โดยมีความรํวมมื อกับภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน ทั้งองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงเรียน ชุมชน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน และที่ส าคัญคือ  NGO “Path to health”ที่มี
สํวนสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพทีมงานและอุปกรณ๑ในการจัดกิจกรรมในท่ีตํางๆ  จนสํงผลให๎ปี
๒๕๕๖ อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ผํานเกณฑ๑การประเมิ นการให๎บริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุํนและเยาวชน 
และผํานการประเมินมาตรฐานอนามัยเจริญพันธ๑ ในปี ๒๕๕๗ มีการพัฒนาในด๎านปริมาณ และ คุณภาพ
ให๎ครอบคลุมพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมายให๎มากข้ึนดังนี้  

ผลการด าเนินงาน 

๑. ประเด็น Unity  District  Health  Team  :  ทีมโรงพยาบาลที่รับผิดชอบคลินิก
สื่อรักวัยใส เป็นแกนหลักรํวมกับทีมสุขภาพของอ าเภอ   โดยมีความรํวมมือกับภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน 
ทั้งองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โรงเรียน ชุมชน ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน และที่ส าคัญคือ  NGO “Path to 
health”และครอบครัวต๎นแบบที่สมัครใจเข๎ารํวมโครงการ มีความเป็นทีมที่มุํงมั่นสูํการแก๎ป๓ญหาให๎เด็กใน
ชุมชน มีการแบํงบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 

๒.ประเด็น Community  Partnership  :  ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการ
วางแผน / ด าเนินการ / พัฒนากระบวนการให๎เกิดผลส าเร็จ อยํางมุํงม่ันตั้งใจ ในการจัด บริการใน
โรงพยาบาลตั้งแตํในคลินิก จนถึงการดูแลในชุมชน การจัดกิจกรรมตํางๆ ในชุมชน / โรงเรียน / และการ
เป็นครอบครัวต๎นแบบ ที่ผํานการอบรมหลักสูตรพํอแมํ เป็นแกนน าในครอบครัวและสร๎างแกนน าใน
โรงเรียน 

๓.ประเด็น  Appreciation : ทีมงานรู๎สึก  ได๎รับความรู๎สึกที่ดีตํอกัน   มีความรักสมัคร 
สมานสามัคคี และความรํวมมือที่ดีจากทีมงานสํงผลให๎เกิดพลังในการท างานท่ีมุํงม่ันให๎เกิดความส าเร็จ
คุณคําท้ัง มีความภูมิใจในการจัดการให๎โรงเรียน ชุมชนและครอบครัว มีการเฝูาระวังและให๎ความส าคัญ
กับเด็กในกลุํมนี้  

๔.ประเด็น Resource  sharing  & Human  Development  : การแบ่งปัน
ทรัพยากรและการพัฒนา 
        ๔.๑ ด๎านบุคลากร   ได๎รับความรํวมมืออยํางดีจากทุกภาคสํวน ในการรํวมกัน
ด าเนินงาน โดยเฉพาะครู / แกนน าในชุมชน /  อาสาสมัครสาธารณสุข เป็นทีมวิทยากรในพ้ืนที่โดยมี โดย
มีองค๑กร Path to health รํวมเป็นทีมฝึกอบรมรํวมกัน  



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๑๘๘ 
 

       ๔.๒ ด๎านชุมชน รํวมกับท๎องถิ่นในการพัฒนาครอบครัวต๎นแบบ ที่มีกลุํมเด็ก
วัยรุํนในครอบครัวและสมัครใจเข๎าอบรมหลักสูตรพํอแมํ  ด าเนินการใน ๕ ชุมชน ได๎ ๔๐ ครอบครัว  มี
แกนน านักเรียน ในโรงเรียนทุกแหํง 
       ๔.๓ ด๎านงบป ระมาณ ในการจัดท าโครงการ / กิจกรรมตํางๆ จากหนํวยงาน
ท๎องถิ่น และครุภัณฑ๑ที่จ าเป็น Path to health รํวมเป็นทีมฝึกอบรมรํวมกันพร๎อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑
ในการจัดกิจกรรมในสถานที่ตํางๆ  
   ๕.ประเด็นEssential  Care : การให้บริการตามบริบทท่ีจ าเป็น    มีการด าเนินงาน
ในทกุระดับตั้งแตํการจัดคลินิคปูองกัน และคลินิกดูแลแมํวัยรุํนที่ตั้งครรภ๑จากโรงพยาบาลสูํครอบครัว ใน
โรงเรียนทุกแหํงมีแกนน าในการเฝูาระวังและเป็นที่ปรึกษาเพ่ือนชํวยเพื่อน และจัดอบรมหลักสูตร
เพศศึกษารอบด๎าน และกิจกรรมเรียนรู๎ตามวาระและเทศกาลส าคัญของเด็ก เชํนวันวาเลนไทน๑  

สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป  คือการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ในประเด็น UCARE โดยมีการ
พัฒนาด๎วยวงจรPDCA ขยายและครอบคลุมทั้งปริมาณและคุณภาพมํุงสูํเปูาหมายโรงเรียนและครอบครัว
ชุมชนพ่ึงพาตนเองได๎ในการจัดการป๓ญหาเด็กท๎องไมํพร๎อมอยํางยั่งยืน  
       ๒.อ าเภอบางบ่อ “โครงการการปูองกันโรคไร้เชื้ออย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่าย ” 
           การด าเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอบางบํอมุํงเน๎นประเด็นการพัฒนาระบบที่
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ให๎เกิดกระบวนการแก๎ป๓ญหาของชุมชนโดยชุมชน มีหนํวยงานภาครัฐเป็น
ผู๎สนับสนุนและพั ฒนา จึงได๎เริ่มต๎นกระบวนการพัฒนาจากการสร๎างความรํวมมือโดยท า  MOU  กับ
หนํวยงานท๎องถิ่น จับมือกันขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอ ใช๎กลไก UCARE ในการขับเคลื่อนระบบตั้งแตํ
ระดับอ าเภอ ระดับต าบลและหมูํบ๎าน / ชุมชน ปี  ๒๕๕๖  ท าการคัดเลือกต าบลต๎นแบบ ๒ ต าบลจาก    
๘ ต าบล คือต าบลคลองดําน กับต าบลคลองสวน ปรับวิธีโดยไปเรียนรู๎การพัฒนากระบวนการคิดเชิง
ระบบของผู๎น าชุมชน จาก ชุมชนบ๎านจ ารุงค๑ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  และน ามาพัฒนาปรับให๎
สอดคล๎องกับบริบทของพ้ืนที่ ในการปรับวิธีคิดเชิงระบบ ในการค๎นหาป๓ญหา และแก๎ป๓ญหาของชุมชน 
โดยใช๎กลไก UCARE ในการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพปี  ๒๕๕๗   เพ่ิมต าบลต๎นแบบอีก  ๑   ต าบล  
คือต าบลบางพลีน๎อย  เกิดการพัฒนาในประเด็น UCARE ดังนี้  

ผลการด าเนินงาน 
๑. ประเด็น Unity  District  Health  Team  :  ทีมสุขภาพอ าเภอจับมือกับท๎องถิ่น  

สร๎างกลไกทีมแกนน าในระดั บต าบลท าต าบลจัดการสุขภาพเพ่ือเรียนรู๎และหาประเด็นสุขภาพในพ้ืนที่ 
และสร๎างทีมในการขับเคลื่อนตามประเด็นสุขภาพให๎เกิดเป็นธรรมนูญสุขภาพของชุมชน  
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๒.ประเด็น Community   Partnership  :  ทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง มีสํวนรํวมในการ 
วางแผน / ด าเนินการ / พัฒนากระบวนการให๎เกิดผลส าเร็จ อยํางมุํงม่ันตั้งใจ เรียนรู๎และพัฒนาสูํการมี
ธรรมนูญสุขภาพท่ีเกิดจากชุมชน  

๓.ประเด็น  Appreciation : ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจที่ได๎เป็น เจ๎าของสุขภาพของ
ชุมชน ทีมงานมีคุณคําในการท างานที่เกิด ประโยชน๑ตํอชุมชน แล ะมีพลังในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ตํอเนื่อง ได๎รับความรู๎สึกท่ีดีตํอกัน มีความรักสมัครสมานสามัคคี และความรํวมมือที่ดีจากทีมงานสํงผลให๎
เกิดพลังในการท างานท่ีมุํงม่ันให๎เกิดความส าเร็จคุณคําท้ัง มีความภูมิใจในการจัดการระบบสุขภาพของ
ชุมชน  

๔.ประเด็น Resource  sharing  & Human  Development  : การแบ่งปัน
ทรัพยากรและการพัฒนา 
        ๔.๑ ด๎านบุคลากร   มีการพัฒนาวิธีคิด การมองเปูาหมายรํวมกันอยํางชัดเจน 
และการพัฒนาตํอยอดการด าเนินงานที่เกิดจากการรํวมมือของทีมงานอยํางแท๎จริง 
       ๔.๒ ด๎านชุมชน รํวมกับท๎องถิ่นในการพัฒนาระบบสุ ขภาพของชุมชน โดย
จัดท าธรรมนูญสุขภาพ  และปฏิบัติตามธรรมนูญสุขภาพของชุมชน   
       ๔.๓ ด๎านงบประมาณ องค๑การบริหารสํวนต าบลสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดท าโครงการ / กิจกรรมตํางๆของชุมชน  และจัดท าโครงการ / กิจกรรม ตามภาร กิจของท๎องถิ่นเพ่ือ
แก๎ป๓ญหาระบบสุขภาพชุมชน   
   ๕.ประเด็น Essential  Care : การให้บริการตามบริบทท่ีจ าเป็น   จากการท าต าบล
จัดการสุขภาพมีการวิเคราะห๑ประเด็นป๓ญหาส าคัญของแตํละต าบล ซึ่งจะออกมาเป็นแผนงาน / กิจกรรม
เพ่ือแก๎ป๓ญหา ตามภารกิจ และบทบาท ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และของชุมชน ในการปฏิบัติตาม
ธรรมนูญสุขภาพ เพื่อให๎มีการพัฒนา และแก๎ป๓ญหาระบบสุขภาพของชุมชน  

สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป    คือการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง   ในประเด็น  UCARE  โดยมี
การพัฒนาด๎วยวงจร PDCA ขยายและครอบคลุมทั้งปริมาณและคุณภาพมํุงสูํเปูาหมายให๎เกิดกลไกชุมชน
เข๎มแข็งพ่ึงพาตนเองในการจัดการป๓ญหาสุขภา พของชุมชน โดยมีทีมสุขภาพเป็นพี่เลี้ยงให๎การสนับสนุน
กระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาตํอเนื่อง สํงผลให๎ระบบสุขภาพต าบลเข๎มแข็ง และระบบสุขภาพอ าเภอที่เข๎มแข็ง
ตํอไป   

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  
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 ๑. การสร๎างอ าเภอต๎นแบบการพัฒนา ๒ อ าเภอ ที่มีจุดแข็งและมีศักยภาพ ใ นการ
พัฒนาเป็นต๎นแบบ จะท าให๎งานส าเร็จในระดับหนึ่งที่นําพอใจ  เป็นการสร๎างแรงจูงใจ และแหลํงเรียนรู๎ที่
มีให๎อ าเภออ่ืนๆ ได๎เรียนรู๎ และพัฒนาตํอยอดขึ้นเรื่อยๆ  

๒. การสร๎างต าบลให๎เข๎มแข็ง ด๎วยกลไกต าบลจัดการสุขภาพ สูํการมีมาตรการทางสังคม 
และธรรมนูญสุขภาพ จะเกิดการมีสํวนรํวมของชุมชนอยํางยั่งยืน  

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Award : PCA) จังหวัดสมุทรปราการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
            จังหวัดสมุทรปราการ     มีการด าเนินงานเพ่ือให๎เกิดการ พัฒนาคุณภาพระบบบริการ
ปฐมภูมิฯ ดังนี้  

๑. การเตรียมความพร๎อมของทีมแกนน าอ าเภอ   ในการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการ
ปฐมภูมิ และทีมประเมินในการประเมินคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ๑คุณภาพเครือขํายบริการ
ปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA ของ ๖ อ าเภอ 

๒. การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการปฐมภูมิ  และการประเมินคุณภาพ
ระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ๑คุณภาพเครือขํายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA)  และ
การถอดบทเรียน ของ ๖ อ าเภอ 

๓. ถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบ บริการ    
ปฐมภูมิตามเกณฑ๑คุณภาพเครือขํายบริการปฐมภูมิ  (Primary Care Award : PCA) ขั้นที่ ๓ ในการ
สนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ (Distric Health System : DHS)  จังหวัดสมุทรปราการ  ของ 
๖ อ าเภอ  

๔. สรุปผลการด าเนินงาน ในทุกอ าเภอได๎ประเมินคุณภาพคุณภาพระบบบริการปฐมภูมิ
ตามเกณฑ๑คุณภาพเครือขํายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA) โดยใช๎โครงการODOPของ
ทุกอ าเภอเป็นตัวประเมิน ผลผํานขั้นที่ ๓ ในทุกอ าเภอ 

สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อไป  คือพัฒนาการประเมินระบบสุขภาพอ าเภอโดยใช๎การพัฒนา
DHS/PCA ในปี ๒๕๕๘  
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ระบบสุขภาพภาคประชาชน    เกิดจากแนวคิดท่ีเน๎นการพึ่งตนเองของประชาชนและ

ชุมชน เพื่อให๎ประชาชนเข๎มแข็ง  ค าวํา  “ระบบสุขภาพภาคประชาชน ”  เป็นการรวบรวมยอดงาน
สาธารณสุขมูลฐานให๎เป็นระบบ   และขับเคลื่อนการพั ฒนาด๎านสาธารณสุขอยํางมีข้ันตอน เน๎นการ   
บูรณาการ  แนวคิด ๓ ประการ เข๎าด๎วยกัน   คือ แนวคิดเรื่อง คน ทุน และความรู๎  กระบวนการ
ด าเนินงานที่มิใชํกิจกรรมเดี่ยวๆของชุมชน หรือ ภารกิจของหนํวยงานหรือองค๑กรภายนอก  แตํเป็นเรื่องที่
ชุมชนจะต๎องคิด ตั้งเปูาหมาย บริหารจัดการและวัดผลส าเร็จด๎วยตนเอง หนํวยงานหรืออ งค๑กรภายนอก
จะเป็นเพียงหนํวยงานที่ชํวยสํงเสริม สนับสนุนหรือสร๎างกลไก ป๓จจัยเกื้อหนุนการจัดการสุขภาพของ
ชุมชนเอง  และจากแนวคิดดังกลําวนี้ได๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑กระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข๎องกับงาน
สุขภาพภาคประชาชนตามวิสัยทัศน๑ ”ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง เพิ่มขึ้น
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทรงอ้อมอย่างย่ังยืน ” มีกอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนเป็นหนํวยงานผู๎ประสานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร๑ด๎านระบบ
สุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพ่ึงตนเอง  สนับสนุนบทบาท อสม .เป็นแกนน าในการจัดการ สุขภาพตาม
กลุํมวัย เสริมสร๎างศักยภาพภาคเครือขํายในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนและพิทักษ๑สิทธิของประชาชน
ด๎านสุขภาพ  จากแนวคิดเบื้องต๎นของระบบสุขภาพภาคประชาชนดังกลําว จังหวัดสมุทรปราการ จึงได๎
ประยุกต๑มาเป็นแนวคิดของงานสุขภาพภาคประชาชน  ประกอบด๎วยการด าเนินงานกระบว นการพัฒนา
หมูํบ๎านจัดการสุขภาพโดยสํงเสริมให๎ชุมชน /หมูํบ๎านเป็นชุมชน /หมูํบ๎านจัดการสุขภาพ   การพัฒนาภาคี
เครือขํายนักจัดการสุขภาพ  การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎านใน
ทุกๆด๎าน  มีการจัดการงบประมาณเพ่ือใช๎ในการพัฒนาด๎านสุขภาพ มีการจัดกิจ กรรมด๎านสุขภาพในการ

  งานสุขภาพภาคประชาชน 
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ดูแลตนเองของคนในชุมชน และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ งานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนได๎ด าเนินงาน
ตํางๆ ดังนี้  

๑. โครงการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

                   จังหวัดสมุทรปราการ ได๎ด าเนินงานหมูํบ๎านจัดการสุขภาพ  มาตั้งแตํปี ๒๕๕๑ ทุกต าบล 
(๕๐ ต าบล)โดยแบํงพ้ืนที่เปูาหมายในการด าเนินการสนับสนุนและพัฒนาความเข๎มแข็งของหมูํบ๎านเป็น
รายปี ซึ่งในปี ๒๕๕๗  ได๎ก าหนดพ้ืนที่เปูาหมาย ตํอเนื่องจากปี ๒๕๕๖ รวมพ้ืนหมูํบ๎านจัดการสุขภาพ 
จ านวน ๕๐๙  หมูํบ๎าน/ชุมชน/ทุกอ าเภอ/ทุกรพ.สต. และได๎ก าหนดให๎มีหมูํบ๎านบูรณาการต๎นแบบอ าเภอ
ใน ๖ อ าเภอๆ ละ ๒  หมูํบ๎านเพื่อพัฒนากระบวนการ และการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน
หมูํบ๎านจัดการสุขภาพ  โดยใช๎สมุทรปราการโมเดล ประกอบด๎วยกระบวนการ ๙ ขั้นตอนของ ๔ เวที                    

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น   
                   ๑. หมูํบ๎านผํานเกณฑ๑การประเมินผลหมูํบ๎านจัดการด๎านสุขภาพ  จ านวน  ๔  ด๎าน    ทุก
หมูํบ๎านในพื้นที่เปูาหมาย จ านวน ๔๘๒ แหํง  ผลงาน จ านวน  ๓๗๒  แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๗๗.๒๐  
     ๒. มีแผนชุมชนด๎านสุขภาพทุกหมูํบ๎าน   จ านวน ๔๘๒   หมูํบ๎าน  ในพ้ืนที่ด าเนินการ      
คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ 
  ๓. จ านวนและร๎อยละ ของหมูํบ๎านจัดการสุขภาพในต าบลจัดการสุขภาพ จ านวน ๒๑๒ 
หมูํบ๎าน ผํานเกณฑ๑ ๑๙๓  หมูํบ๎าน  คิดเป็นร๎อยละ ๙๑.๐๔  

๒. การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพต้นแบบ   

            จากการด าเนินงานหมูํบ๎านจัดการสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการที่ผํานมา ต าบล
ต๎นแบบได๎มีการน าศักยภาพ ภูมิป๓ญญา และการรวมพลังของชุมชน ท๎องถิ่น ท๎องที่ มาบูรณาการให๎เกิด
ทิศทางการท างานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  โดยมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือขําย สร๎างทีมจัดการ
สุขภาพต าบล  อบรมให๎ความรู๎แกํ  อสม. จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพพ้ืนที่โดยใช๎แผนที่ทางเดินยุทธศาสต ร๑
แบบมีสํวนรํวมของชุมชน  ระดมทุนเพ่ือพัฒนาสํวนขาด  แก๎ไขป๓ญหาสุขภาพให๎ประชาชนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค การถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ตลอดจนการจัดท า
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพต าบล  ก าหนดเปูาหมายต าบลต๎นแบบ ใน ๖ อ าเภอ รวม ๑๙ ต าบลแบบ 
ของปี ๒๕๕๗  ดังนี้  

  - อ าเภอเมืองสมุทรปราการ : ต าบลบางโปรง  ต าบลบางปูใหมํ และต าบลเทพารักษ๑   
  - อ าเภอบางบํอ : ต าบลคลองสวน ต าบลบางพลีน๎อย  และต าบลคลองดําน   
  - อ าเภอบางพลี : ต าบลบางแก๎ว   และต าบลหนองปรือ                                   
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            - อ าเภอพระประแดง : ต าบลบางน้ าผึ้ง  ต าบลบางพ่ึง ต าบลบางหญ๎าแพรก ต าบลบางหัวเสือ  
ต าบลส าโรง  ต าบลส าโรงใต๎ และต าบลส าโรงกลาง   
            - อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ : ต าบลนาเกลือ และต าบลปากคลองบางปลากด   

  - อ าเภอบางเสาธง :  ต าบลบางเสาธง และต าบลศีรษะจระเข๎น๎อย 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  
ตามเปูาหมายของการพัฒนาของการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบท่ี  ๒  ต าบล 

เปูาหมายผํานเกณฑ๑ ระดับดีมาก ๔ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๒๑ .๐๕  ซ่ึงผํานเกณฑ๑ท่ีก าหนด ร๎อยละ ๕         
และส าหรับการผํานเกณฑ๑ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คือ ต าบลเปูาหมายผํานเกณฑ๑ระดับดีขึ้นไป     
ร๎อยละ ๗๐ เปูาหมาย จ านวน  ๑๓  แหํง ผลงานผําน เกณฑ๑ จ านวน  ๑๙ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐    
สรุปผํานเกณฑ๑ท่ีก าหนด   

๓. การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจ อสม.  
            จังหวัดสมุทรปราการ  มี อสม. ทั้งหมด จ านวน ๘,๑๐๔ คน โดยได๎รับเงินคําปุวยการ
เดือนละ ๖๐๐ บาท ครบทุกเดือน  โดยมีป๓ญหาอุปสรรคในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากกรมการ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในแตํละงวดของการจัดสรรงบประมาณ  

๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ 
                       ในปีงบประมาณ  ๒๕๕๗  มีการพัฒนาศักยภาพ  อสม. ในการจัดการสุขภาพของ
ชุมชน ๒ หลักสูตร คือ  หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญตามกลุํมวัย (๕ กลุํมวัย) 
                         เปูาหมายการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ ปี ๒๕๕๗ จ านวน ๑,๖๐๔ คน    
                         ผลการด าเนินงาน  อสม . เชี่ยวชาญ ปี ๒๕๕๗ เปูาหมายจ านวน ๑,๖๐๔ คน                            
ผลการด าเนินงาน อสม. เชี่ยวชาญ  ปี ๒๕๕๗  เทํากับ ๑,๖๐๔ คน ผลงานสะสมปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗  โดย 
มีเปูาหมาย อสม .ทั้งหมด จ านวน ๘,๑๐๔ คน มีผลงานสะสม  เทํากับ ๖,๑๕๓ คน  คิดเป็นร๎อยละ 
๗๕.๙๒ (ผํานเกณฑ๑ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร๎อยละ ๗๔) เฉพาะในปี ๒๕๕๗ มี อสม.ที่ผํานการ
อบรม อสม.เชี่ยวชาญ จ านวน ๑,๖๐๔ คน จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ดังนี้ 
                             - อ าเภอเมืองสมุทรปราการ    จ านวน   ๕๖๒   คน           
                         - อ าเภอบางบํอ                 จ านวน   ๑๒๔   คน 
                         - อ าเภอบางพลี               จ านวน   ๒๐๐   คน           
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                         - อ าเภอพระประแดง           จ านวน   ๓๐๐   คน   
                         - อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑        จ านวน   ๓๐๐   คน           
                         - อ าเภอบางเสาธง              จ านวน   ๑๑๘   คน 
        จากการประเมินผล  พบวํามีความครอบคลุมกลุํมเปูาหมายและกิจกรรมตามโครงการ ฯ 
ในหลักสูตร อบรม อสม .เชี่ยวชาญ  มีการทดสอบความรู๎กํอนการอบรม หลังการอบรม และหลังการ
ปฏิบัติงาน  พบวําคะแนนหลัง การอบรมฯ  ในภาพรวม มากกวํา ร๎อยละ  ๘๐ ขึ้นไป  (เกณฑ๑ไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๘๐) และจากรายงานการปฏิบัติงานของ อสม . พบวํา อสม . มีทักษะความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น   
  หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพและการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย  
   ผลการด าเนินงาน  อสม.นักจัดการสุขภาพและการดูแลสุขภาพตามกลุํมวัย  
ปี ๒๕๕๗ มีเปูาหมาย ๓๓๖ คน  ผลงาน ๓๔๒ คน จ าแนกเป็นรายอ าเภอดังนี้ 
                             -  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ    จ านวน   ๕๗   คน           
                         -  อ าเภอบางบํอ                 จ านวน   ๕๗   คน 
                         -  อ าเภอบางพลี               จ านวน   ๕๗   คน           
                         -  อ าเภอพระประแดง           จ านวน   ๕๗   คน   
                         -  อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑        จ านวน   ๕๗   คน           
                         -  อ าเภอบางเสาธง              จ านวน   ๕๗   คน 

หลักสูตร  อสม.นักจัดการสุขภาพนั้น   ได๎มีการทดสอบความรู๎กํอนการอบรม หลังการ 
อบรบผํานเกณฑ๑ร๎อยละ ๘๐ และอยูํระหวํางการ ประเมินผลพฤติกรรมสุขภาพ  ซึ่งโรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลได๎ติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ   ส าหรับการประเมินในภาพรวม   ตามแบบประเมิน
ความรู๎ อสม.ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ได๎ติดตามประเมินหลังจากการอบรม ได๎มีเปูาหมายในการ
ประเมิน จ านวน ๔๓๕  คน คิดเป็นร๎อยละ ๒๒.๔๒ (เกณฑ๑การประเมินร๎อยละ ๒๐ ) ของจ านวนผู๎ได๎รับ
การอบรมทั้ง ๒ หลักสูตร (จ านวน ๑,๙๔๖ คน) ผลงานผํานเกณฑ๑ จ านวน ๓๙๘ คน คิดเป็น ๙๑.๔๙          
(เกณฑ๑ร๎อยละ ๖๐)  
            ๓.๒ โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ อสม. 

 ผลการด าเนิน การคัดเลือก อสม .ดีเดํน ๑๐ สาขา  ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ ดังนี้              
- สาขาเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ  : นางปราณี  เจริญช๎าง บ๎านเลขท่ี ๑๗๕/ 

๕ หมูํที่ ๔   ต.บางบํอ  อ.บางบํอ   
         - สาขาการสํงเสริมสุขภาพ  :  นางสิงหณุ   ขุนณิชย๑  บ๎านเลขท่ี  ๔๖/๒๑ หมูํที ่ ๘          
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ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี               
         - สาขาสุขภาพจิตชุมชน : นางปิ่นอนงค๑   อุปพงษ๑  บ๎านเลขท่ี ๑๐๒/๙๔ หมูํที่ ๒            

ต.บางเมืองใหมํ อ.เมืองสมุทรปราการ 
         - สาขาการปูองกันแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด : นางนันทพันธ๑  ธนาศุภวัฒน๑  บ๎านเลขที่ ๓๕/ 

๙๕ หมูํที่ ๑๓  ต.บางแก๎ว อ.บางพลี  
         - สาขาการบริการสุขภาพในศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการสร๎างหลัก 

ประกันสุขภาพ : นางสาวอารี พ่ึงสมบุญ บ๎านเลขท่ี ๒๓/๑๔ หมูํที่  ๙ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ 
 

         - สาขาการค๎ุมครองผู๎บริโภคด๎านสุขภาพ : นางสาวรุํงอรุณ  รังษิตนันท๑  บ๎านเลขท่ี  
๑๔๘/๑๘๙  หมูํที่ ๑ ต.เทพารักษ๑ อ.เมืองสมุทรปราการ 

         - สาขาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นด๎านสุขภาพ  : นายสมศักดิ์  ปานจุ๎ยวาจก๑ บ๎านเลขท่ี ๑๒๙๘ 
หมูทํี่ ๙ ต.เทพารักษ๑ อ.เมืองสมุทรปราการ 
                   - สาขาการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาเอดส๑ในชุมชน : นางสาวสุปราณี   แก๎วสมบุญ  
บ๎านเลขท่ี ๑๖๑๔/๑๒๑๐ หมูํที่ ๖ ต.ท๎ายบ๎านใหมํ อ.เมืองสมุทรปราการ 

         - สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน  :  นางประเทือง  เหลืองเวชการ บ๎านเลขท่ี ๑๔๗/๒๓๙  
หมูํที่  ๑  ต.เทพารักษ๑  อ.เมืองสมุทรปราการ 
                   - สาขานมแมํสายใยรักแหํงครอบครั ว : นายป๓ณนพ กองโภค บ๎านเลขท่ี ๕ หมูํที่ ๒       
ต.ปากคลองบางปลากด  อ.พระสมุทรเจดีย๑ 

๓.๓ การพัฒนาศักยภาพชมรม  อสม.จังหวัดสมุทรปราการ  และ อสม.เชี่ยวชาญ 
ด้านสหเวชศาสตร์ชุมชน 
                 -  จัดประชุมคณะกรรมการชมรม  อสม. จังหวัดสมุทรปราการ ในกลุํมประธานจังหวัด /
อ าเภอ/ต าบล จ านวน ๕๐ คน จ านวน ๔ ครั้ง  

       -  จัดประชุม อสม.สหเวชศาสตร๑ชุมชน  จ านวน ๑๐๐ คน  จ านวน ๓ ครั้ง 
 - จัดการประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานของ อสม.สหเวชศาสตร๑ชุน จ านวน ๑ ครั้ง 
       -  การสนับสนุนการด าเนินงาน อสม. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ๑ส าหรับปฏิบัติงานเชิงรุก 

ของ อสม . ในพ้ืนที่ต าบลจัดการสุขภาพในทุกอ าเภอ โดยได๎รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพจ านวน ๕๙๘ ,๕๐๐ บาท (ห๎าแสนเก๎าหมื่นแปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน  ซ่ึงจังหวัด
สมุทรปราการ ได๎ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ๑ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของอสม.จ านวน ๑ รายการ คือ
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เครื่องขยายเสียงชนิดพกพา  จ านวน ๓๙๙  เครื่อง มอบให๎หมูํบ๎านเปูาหมายในต าบลจัดการสุขภาพ 
จ านวน ๓๙๙  หมูํบ๎านเพื่อใช๎ในการด าเนินงานเชิงรุกของ อสม.  
  - จัดท าใบประกาศนียบัตรแกํ อสม .ที่ผํานการอบรมหลักสูตร  อสม. เชี่ยวชาญและนัก
จัดการสุขภาพชุมชนตามกลุํมวัย จ านวน ๑,๙๕๐ ใบ ( ๑,๙๕๐ คน) 
  -  จัดท าใบประกาศนียบัตรแกํ อสม.ดีเดํนระดับจังหวัด จ านวน ๑๐ ใบ 
  -  ปรับฐานข๎อมูล อสม.(จ านวน ๘,๑๐๔ คน)ให๎ ถูกต๎อง เป็นป๓จจุบัน จ านวน ๒ ครั้ง 
  -  จัดท า รายงาน ข๎อมูล การปฏิบัติงานเชิงรุกของ อสม .ทั้ง ๖ อ าเภอ ให๎ เป็นป๓จจุบัน  
จ านวน ๑๒ ครั้ง 
 
๔. โครงการพิเศษ 
  ๔.๑ โครงการ อสม . รวมพลัง  สร้างความปองดอง  สร้างความสมานฉันท์ คืน
ความสุขให้แก่ประชาชน 
      สืบเนื่องจากที่ผํานมาประเทศไทยมีความขัดแย๎งทางความคิดทางการเมืองทั้งใน
กรุงเทพมหานครและสํวนภูมิภาค ท าให๎เกิดความตึงเครียดและความแตกแยก  อสม .นับเป็นแกนน าหลัก
ในการปฏิบัติงานในชุมชน เป็นผู๎รู๎สภาพป๓ญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ี มีบทบาทในการแจ๎งขําวร๎าย กระจายขํา ว
ดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุขเป็นผู๎เหมาะสมในการประสานเชื่อมความสามัคคี ปองดอง กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพจึงก าหนดให๎มีการจัดโครงการ อสม .รวมพลัง สร๎างความปองดอง  สร๎างความ
สมานฉันท๑ คืนความสุขให๎ประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๘ ขึ้น ในวันที่ ๓ กันยายน  ๒๕๕๗  
ณ โรงแรมแกรนด๑อินค า  อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีกลุํมเปูาหมาย ๓๕๐ คน ผํานการอบรม
เพ่ือสร๎างความปองดองสมานฉันท๑จากวิทยากรจาก กอ .รม.น จังหวัดสมุทรปราการ  และวิทยากรจาก
โรงเรียนนายร๎อยพระจุลจอมเกล๎า หลังจากการอบรม อสม .ได๎น าขําวสาร ความรู๎ไปแจ๎งแกํ อสม .และ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบตํอไป 
 
     

 

ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้านการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม โดยมีระดับความส าเร็จ ๕ ระดับ   

         ผลการด าเนินงานในภาพรวม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอทุกแหํง  โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแหํง  มีกิจกรรมการด าเนินงาน

     งานสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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ตามแบบแนวทางการนิเทศด๎านคุณธรรม จริยธรรม  ครบทุกกิจกรรม และได๎ด าเนินงานครบทุก
หนํวยงาน  คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ โดยมีระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
ด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับท่ี ๕ หนํวยงานมีกิจกรรมด าเนินการแล๎วครบทั้ง ๕ ขั้นตอน  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ ๑ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระดับจังหวัด  และมี
นโยบาย แผนงาน /โครงการด๎านคุณธรรม จริยธรรม และด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ทุกหนํวยงาน  
      ขั้นตอนที่ ๒ มีการก าหนดหัวข๎อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจัดกิจกรรมสํงเสริม
และพัฒนาด๎านคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้ 

๑. สํงเสริมบรรยากาศการท างานเพ่ือเอ้ื อตํอการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม โดยมีการ
จัดแขํงขันกีฬาสาธารณสุขของจังหวัด เข๎ารํวมกีฬาของเครือขํายบริการที่ ๖ และกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือเชื่อมความรัก ความสามัคคี ,  จัดสถานที่พักผํอนตามสวนหยํอมในบริเวณส านักงานฯ , จัดมุม
จริยธรรมโดยมีหนังสือ ต ารา ด๎านคุณธรรม จริย ธรรม ในห๎องสมุด /โรงอาหารของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฯ 

          ๒. จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม แกํบุคลากรในสังกัด ดังนี้ 
            - สํงเข๎าอบรมปฏิบัติธรรม ณ ธรรมสถานและวัดตํางๆ  
             - จัดอบรม เรื่อง   “ ข๎าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ  ”   โดย 
นท.พงษ๑ศักดิ์  ทองไสย  ผู๎บังคับกองนายทหารนักเรียน ศูนย๑การฝึกหนํวยบัญชาการนาวิกโยธิน ในวันที่ 
๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ จ านวน ๖๐ คน 
            ๓. จัดกิจกรรมสํงเสริมการท าความดี 
                                - บริจาคสิ่งของ เครื่องใช๎ไฟฟูา  เครื่องคอมพิวเตอร๑ เฟอร๑นิเจอร๑ 
เสื้อผ๎า ฯลฯให๎กับวัดสวนแก๎ว  ปีละ ๒ ครั้ง 
     - บริจาคเงินในกิจกรรมการกุศล และสาธารณประโยชน๑ตํางๆ ตามที่
หนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ขอความรํวมมือมา จ านวน ๑๕ หนํวยงาน 
                               - จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแกํผู๎พิการ จ านวน ๑ ครั้ง ที่มูลนิธิสิริวัฒนา
แชสเชียร๑  ต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จ านวน  ๔๐  คน  
  ขั้นตอนที่ ๓ มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค๑กร 

๑. จัดท าโครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ บรรยาย
ธรรมและจั ดเวทีเชิดชูเกียรติผู๎มีคุณธรรม  จริยธรรม  บุคคลดีเดํน และหนํวยงานดีเดํนตํางๆ  ได๎แกํ   
ข๎าราชการดีเดํน คนดีศรีสาธารณสุข   นักการสาธารณสุขดีเดํนรางวัลชัยนาทนเรนทร   และหนํวยงาน
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ดีเดํนตํางๆ   โดยจัดพิธีแสดงความยินดี   มอบชํอดอกไม๎    ในเวทีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผล  

         ๒. สํงเสริมให๎บุคลากรศึกษา หาความรู๎ และปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ โดย
จัดสํงหนังสือประมวลจริยธรรม ข๎าราชการพลเรือน จรรยาข๎าราชการ ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ให๎ชมรมจริยธรรมทุกหนํวยงาน และจัดเตรียมหนังสือตํางๆ  ให๎ศึกษา ค๎นคว๎าไว๎ในห๎องสมุด   

        ๓. สํงเสริมพฤติกรรมการให๎บริการ โดยมีการคัดเลือก นักการสาธารณสุขดีเดํน
รางวัลชัยนาทนเรนทร , คนดีศรีสาธารณสุข , ข๎าราชการพลเรือนดีเดํน ฯ  และ คัดเลือกบุคคลดีเดํน ใน
สาขาวิชาชีพตํางๆ โดยคณะกรรมการการคัดเลือกฯ เพื่อให๎มีความโปรํงใสและเป็นธรรม  เสริมสร๎างขวัญ 
ก าลังใจ ให๎บุคลากรต๎นแบบดังกลําว  

        ๔. หนํวยงานมีการสํงเสริมวัฒนธรรมองค๑กรที่ดี  สํงเสริมเรื่องการแตํงกายด๎วย
ชุดฟอร๑มฟูาหรือเครื่องแบบข๎าราชการในวันจันทร๑ และผ๎าไทยในวันอังคาร , สํงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี  
โดยจัดงานประเพณีสงกรานต๑  และท าบุญส านักงานฯ เป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งสํงเจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมพิธีใน
วันส าคัญตํางๆ และวันส าคัญทางศาสนาอ่ืนๆ   
     ขั้นตอนที่ ๔ มีผลงานที่เป็นตัวอยํางที่ดีอยํางเป็นรูปธรรม โดยมีบุคลากรและหนํวยงาน
ในสังกัดฯ ได๎รับรางวัลบุคคลดีเดํน และหนํวยงานดีเดํน ดังนี้ 
บุคคลดีเด่น 

๑. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๖ (คัดเลือกปี ๒๕๕๗) : กระทรวงศึกษาธิการ   

               ได๎รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ   (ครุฑทองค า ) จากผู๎วําราชการจังหวัด
สมุทรปราการ   ( นายกรัฐมนตรี มอบหมายให๎ผู๎วําราชการ จังหวัดฯทุกจังหวัด    จัดพิธีมอบเกียรติบัตร
และเข็มเชิดชูเกียรติ แทน) ณ  ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ   ในวันที่ ๑  เมษายน  ๒๕๕๗    จ านวน 
๒ คน  คือ 

๑. นายแพทย๑สัมพันธ๑ คมฤทธิ์   ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
๒. นางสังวาลย๑  นามสวําง   พนักงานชํวยเหลือคนไข๎   โรงพยาบาลสมุทรปราการ     

๒. คนดีศรีสาธารณสุข : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
            ๑. นางมาลา  วันละมัย  พนักงานซักฟอก  โรงพยาบาลบางบํอ   รับรางวัลคนดีศรี
สาธารณสุขชนะเลิศระดับเขตบริการสุขภาพที่ ๖ ประเภท ลูกจ๎าง  เข๎ารับประทานโลํรางวัลจากพระเจ๎าว
รวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ 
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  ๒. นางเกศรา  เลี้ยงเพชร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลบ๎านคูํสร๎าง   รับรางวัลคนดีศรีสาธารณสุขระดับเครือขํายบริการที่ ๖  ประเภท ข๎าราชการ 
รับเกียรติบัตรจากผู๎ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๖ 

๓. บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น : ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 
  ๑. นายสุธี  จันทนะสุต  สาธารณสุขอ าเภอบางพลี  รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเดํน 
ระดับจังหวัด ประจ าปี ๒๕๕๗ 
  ๒. นางพราวพิราษ  ควรด ารงธรรม  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบางแก๎ว  รับรางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเดํน ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ 

หน่วยงานดีเด่น 
  ๑. โรงพยาบาลบางจาก   หนํวยงานดีเดํนด๎านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ระดับ
จังหวัด รับประทานโลํจ ากพระเจ๎าวรวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎าโสมสวลี พระวรราชา ทินัตดามาตุ : สถาบัน
พระบรมราชชนก แก๎วกัลยาสิกขาลัย กระทรวงสาธารณสุข 

๒. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบางแก๎ว  ได๎รับรางวัลโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ต าบลดีเดํน ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๕๗ :  ชมรมสาธารณสุขแหํงประเทศไทย 

๓. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางพลี   ได๎รับรางวัลส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดีเดํน 
ระดับจังหวัด ปี ๒๕๕๗ :  ชมรมสาธารณสุขแหํงประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ ๕    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลงานด๎านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
โดยชมรมจริยธรรมของหนํวยงานในสังกัด มีการน าเสนอผลงานการด าเนินงานด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ๑ ครั้ง ผู๎เข๎าประชุมฯ จ านวน ๕๐ คน ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ  
 
 

 

ผลการด าเนินการ 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการสํงเสริม สนับสนุนผลงานเดํนนวัตกรรม  และงานวิจัย  ระดับ

จังหวัด ในแผนปฏิบัติการฯ ประจ าปี  ๒๕๕๗ 
๒. ประสานการจัดเก็บแบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ๑/ แบบส ารวจของผู๎วิจัย , นักศึกษา

ปริญญาโทฯ จ านวน ๖ เรื่อง  

     งานวิจัย 
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๓. สนับสนุนการวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานเดํนของบุคลากรสาธารณสุข  ของหนํวยงานใน
สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

๔..จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการจัดท าผลงานวิจัย ๒ วัน จ านวน ๘๐ คน 
  ๕. สํงบุคลากรเข๎าอบรมงานวิจัย/การพัฒนางานประจ าสูํงานวิจัย (R2R)/ จ านวน ๖ คน 

๖. ประชาสัมพันธ๑ และเผยแพรํผลงานเดํน/นวัตกรรม/งานวิจัย  
๗. จัดเวทีน าเสนอและคัดเลือกผลงานวิชาการ/นวัตกรรมดีเดํน  ระดับจังหวัด จ านวน  

๑ ครั้ง 
๘. จัดท าเอกสารวิจัย ,เอกสารนวัตกรรม และเตรียมการน าเสนอเพ่ือสํงคัดเลือกผลงาน

ระดับเครือขํายบริการสุขภาพที่ ๖ 
 

 
 

 
โครงกาพัฒนางานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข 

๑. อบรมฟ้ืนฟูมาตรฐานงานสุขศึกษาสถานบริการสาธารณสุข  
         ผลการด าเนินงานพัฒนามาตรงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข โดยใช๎แบบ
ประเมินตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาท้ัง ๑๐ องค๑ประกอบ ในแตํละรายดัชนีชี้วัด รายเกณฑ๑แล๎ว
น ามาจัดเป็นระดับการพัฒนาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ของหนํวยงานมี ๔ ระดับ พบวําสถานบริการ
สาธารณสุขสํวนใหญํอยูํในระดับ  ๒  (ดี) จ านวน ๒๑ แหํง  คิดเป็นร๎อยละ ๒๖.๙๓ รองลงมาระดับพอใช๎ 
จ านวน ๒๐ แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๒๕.๖๔  ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน ๑๙  แหํง คิดเป็นร๎อยละ ๒๔.๓๕    
และระดับ ๓ (ดีมาก) จ านวน ๑๘ แหํง เป็นร๎อยละ ๒๓.๐๘ ดังรายละเอียดตามตาราง 

จ าแนกตามระดับการพัฒนาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับการพัฒนาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 

ระดับก าลังพัฒนา ๑๙ ๒๔.๓๕ 
ระดับ1(พอใช๎) ๒๐ ๒๕.๖๔ 
ระดับ2 (ดี) ๒๑ ๒๖.๙๓ 
ระดับ3(ดีมาก) ๑๘ ๒๓.๐๘ 

รวม ๗๘ ๑๐๐.๐๐ 

 งานพัฒนาสุขศึกษาและประชาสัมพันธ ์
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๒. อบรมความพร๎อมผู๎รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา  
ด าเนินการจัดอบรมแกํโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลที่มีความพร๎อมในการขอรับ

การประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา จ านวน ๕ แหํง 
๓. การขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข    มีสถาน 

บริการสาธารณสุขที่ผํานการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา จ านวน ๕ แหํงได๎แกํ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเทพารักษ๑ อ าเภอเมือง 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลส าโรงใต๎ อ าเภอพระประแดง 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลเมืองใหมํบางพลี  อ าเภอบางเสาธง 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลแหลมฟูาผํา อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านคูํสร๎าง อ าเภอพระสมุทรเจดีย๑   

โครงการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
      ๑.  งานอบรมพัฒนาศักยภาพเจ๎าหน๎าที่งานประชาสัมพันธ๑ 

             ด าเนินงานจัดอบรมแกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ๑ ของโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชนทุกแหํง และโรงพยาบาล
สมุทรปราการ จ านวน ๙๐ คน  
         ๒.  งานสื่อมวลชนสัมพันธ๑  
                 จัดเป็นประจ าทุกปีๆละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางหนํวยงาน
ราชการและสื่อมวลชนทุกแขนงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ในการรํวมงานเผยแพรํประชาสัมพันธ๑
กิจกรรมงานสาธารณสุข   
        ๓.  การเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ทางเคเบิ้ลทีวี 
                 ด าเนินการบันทึกเทปทุกเดือน ๆละ ๑ ครั้ง   เกี่ยวกับขําวกิจกรรมสาธารณสุขและ
ความรู๎ด๎านสุขภาพ  โดยนายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ผํานรายการทางสถานีของปราการ
เคเบิ้ลทีวีและสาครเคเบิ้ลทีวี เพื่อประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเก่ียวกับสุขภาพ     
     
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๐๒ 
 

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กลุํมงาน บริหาร ทั่วไป ได๎ปฏิบัติงานเพื่อการด าเนินงาน
สนับสนุนและบริการในด๎านหลัก  ๆ ดังนี้ งานด๎านการเงิน ,  งานด๎านธุรการ , งานด๎านงานพัสดุ , และงาน
สนับสนุนกิจกรรมส านักงานตําง  ๆ ซึ่งทั้งหมดที่กลําวมีความส าคัญตํอระบบบริหารจัดการของหนํวยงาน
ทั้งในระนาบเดียวกันและตํางระนาบและยังได๎จัดท าโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานตามปกติและตาม
ยุทธศาสตร๑  ดังนี้ 

กิจกรรมสนับสนุนตามภาระงานประจ าและงานรองรับนโยบายต่างๆ 

๑. ประชุมพัฒนางานบริหารทั่วไป สสจ./รพท./รพช.    ๓  ครั้ง 
๒. ประชุมพัฒนาคุณภาพของงานบริหารทั่วไป สสจ.    ๕  ครั้ง 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของงานบริหารทั่วไป สสจ.  ๑  ครั้ง 
๔. จัดท าโครงการปฐมนิเทศข๎าราชการบรรจุใหมํ ปี ๒๕๕๗  (๑  โครงการ ๔ สํวน) 
๕. จัดท าโครงการจัดท าคูํมือมาตรฐานการปฏิบัติงานด๎านการเงิน  พัสดุ  บุคลากร  
๖. จัดท าโครงการลดต๎นทุนเพิ่มรายได๎และเพ่ิมประสิทธิภาพโรงพยาบาลของรัฐ   

๖.๑ เฝูาระวังสถานการทางการเงิน  
-  ประชุมเสนอสถานการทางการเงินการคลังเพ่ือเฝูาระวัง  ๔  ครั้ง 
-  ปรับปรุงเมื่อพบวิกฤต 
-  จัดทีมตรวจสอบ 
-  ติดตามการจัดสํงงบทดลอง 
-  หนํวยงานจัดท ามาตรการลดต๎นทุน 

๖.๒ จัดตั้งศูนย๑ศึกษาต๎นทุนและผลผลิตตํอหนํวยบริการ  (ระหวํางด าเนินการ)  
-  หนํวยบริการภาครัฐ จัดท าต๎นทุนผลผลิตตํอหนํวยบริการ 
-  อบรมพัฒนาศักยภาพคณะท างาน CFO และคณะท างานศึกษาต๎นทุน 
-  สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และศึกษาดูงาน 

 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๐๓ 
 

๗. ประชุมติดตามผลงานบริหารทั่วไป สสจ.  ๓  ครั้ง 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข    รองรับประเด็นยุทธศาสตร๑     

และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ ได๎แกํ   
โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ  ตัวช้ีวัดที่ ๔  ร๎อยละของหนํวยงานที่มีการด าเนินงาน 
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในอยํางมีประสิทธิภาพ 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๒. ด าเนินการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
๔. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการบริหารจัดการ 

ผลการด าเนินงาน   
งานบริหารจัดการทรัพยากรและอ านวยความสะดวกสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

๑. งานการเงิน : ด้านการบริการทางการเงินและงบประมาณ 

ตารางแสดง  สรุปรายรับ - จํายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ  

งบประมาณตามผลผลิต งบประมาณที่ได้รับ
(บาท) 

เบิก-จ่าย  
(บาท) 

คงเหลือ  
(บาท) 

ร้อยละที่ใช้ 
 (บาท) 

๑. ประชาชนได๎รับการเฝูาระวังโรคภัย
สุขภาพและคุ๎มครองผู๎บริโภคตาม
สภาพป๓ญหาของพื้นที ่

๑,๒๕๐,๒๗๐ ๑,๒๓๗,๔๓๓.๘๐ ๑๓,๑๓๖.๒๐ ๙๘.๙๕ 

๒. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร๑ระบบ
บริหารจัดการด๎านสุขภาพและ
ประสิทธิภาพ 

๔,๙๒๕,๕๔๒.๖๐ ๔,๙๒๕,๔๘๕.๑๔ ๕๗.๔๖ ๙๙.๙๙ 

๓. ประชาชนได๎รับบริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน 

๑๔,๕๗๑,๘๐๑.๖๓ ๑๔,๕๗๐,๔๒๕.๕๑ ๑,๓๗๗.๑๒ ๙๙.๙๙ 

๔. ประชาชนและภาคีเครื่อขํายได๎รับ
การถํายทอดความรู๎การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพท่ี
เหมาะสม 

๑,๐๘๕,๖๐๐ ๑,๐๕๗,๙๙๑.๙๖ ๒๗,๖๐๘.๐๔ ๙๗.๔๕ 

๕. ประชาชนผู๎เสพและผู๎ติดยาเสพติด
ได๎รับการปูองกัน บ าบัดรักษาฟื้นฟู
จากป๓ญหายาเสพติด 

๒,๙๓๕,๐๑๘ ๒,๘๒๔,๔๕๒.๔๑ ๑๑๐,๕๖๕.๕๙ ๙๖.๒๓ 

รวม ๒๔,๗๖๘,๕๑๗.๓๗ ๒๔,๖๑๕,๗๘๗.๘๒ ๑๕๒,๗๔๔.๔๔ ๙๙.๓๘ 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๐๔ 
 

ตารางแสดง  สรุปรายรับ - จํายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ  

งบประมาณที่ได้รับจากกรม,กอง งบประมาณที่ได้รับ
(บาท) 

เบิก-จ่าย         
(บาท) 

คงเหลือ     
(บาท) 

ร้อยละที่ใช้ 
(บาท) 

 - ส านักงาน อย. ๑๘๑,๐๐๐ ๑๐๗,๘๓๐.๙๗ ๓๗,๙๖๒ ๗๓.๕๘ 

 - กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๑,๖๓๑,๖๐๐ ๑,๖๒๗,๐๖๕.๖๖ ๕๓,๗๑๐.๒๐ ๙๒.๒๙ 
 - กรมอนามัย ๙,๐๐๐ ๕,๙๙๙.๙๔ ๒๐,๐๐๐ ๖๖.๖๗ 
 - กรมควบคุมโรคติดตํอ ๕๐,๐๐๐ ๔๙,๘๐๐.๐๒ ๙,๐๗๒ ๘๕,๖๐ 

- เงินพ.ต.ส. ๑๕,๒๙๖,๕๑๗.๓๗ ๑๕,๒๙๖,๕๑๗.๓๗ ๓๘๐,๑๓๔ ๙๗.๖๓ 

- คําตอบแทนเจ๎าหน๎าที ่
  ผู๎ปฏิบัติงานหนํวยบริการ 

๒๑,๔๗๗,๔๐๐ ๒๑,๔๗๗,๔๐๐ ๐ ๑๐๐ 

รวม ๓๘,๖๔๕,๕๑๗.๓๗ ๓๘,๖๓๗,๖๑๔.๑๖ ๗,๙๐๓.๒๑ ๙๙.๙๗ 

ที่มา : งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

ตารางแสดง  คําจ๎างคําตอบแทนและสวัสดิการ 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๑.คําจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว (เงินตํางด๎าว,เงินบัญชี ๗) ๑๒ คน/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๒.เงินประกันสังคมลูกจ๎างชั่วคราว (เงินตํางด๎าว,เงินบัญชี ๗) ๑๒ คน/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๓.จัดท าคําเชําบ๎าน ๖ คน/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๔.จัดท าคําตอบแทนเงิรเต็มข้ัน ๕๖ คน/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๕.จัดท าเงินเพ่ิมพิเศษฯส าหรับแพทย๑ เภสัช ๔ คน/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๖.จัดท าคําชันสูตรพลิกศพ ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

 

 

 

 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๐๕ 
 

ตารางแสดง  คําสาธารณูปโภค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๑.คําเชําสัญญาณ Inetnet (Leased line, ๓BB,TOT,SMS) ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๒.คําไฟฟูา ประปา โทรศัพท๑และไปรษณีย๑  (สสจ.,สสอ) ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๓.คําน ามันเชื้อเพลิง ๑๒ คัน/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๔.จัดสรรเงินคําใช๎จํายในการบริหารจัดการและด าเนินการ สสอ. ๖ อ าเภอ/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๕.จัดท าคํา พ.ร.บ. ประกันรถยนต๑ ๑๓ คัน/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๖.จัดท าจ๎างเหมาบริการท าสํวน ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๗.จัดท าจ๎างเหมาบริการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๘.จัดท าจํายคําหนังสือพิมพ๑/สารสาร/คํากระดาษ ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๙.จัดท าจํายคําถํายเอกสารและแบบราบงานกํอสร๎าง ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๑๐.จัดท าจํายคําวัสดุงานบ๎านงานครัว ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๑๑.จัดท าจํายคําวัสดุครุภัณฑ๑ส านักงาน ๑๙ ครั้ง ๑ ครั้ง 
         

ตารางแสดง  คําตอบแทนใช๎สอย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๑.คําคําตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๒.คําใช๎จํายในการเดินทางราชการ ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๓.คําน ามันเชื้อเพลิงในการเดินทางราชการ ๑๒ คัน/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๔.จัดสรรเงินคําใช๎จํายในการบริหารจัดการและด าเนินการ สสอ. ๖ อ าเภอ/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๕.จัดท าคํา พ.ร.บ. ประกันรถยนต๑ ๑๒ คัน/๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๖.จัดท าจ๎างเหมาบริการท าสํวน ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๗.จัดท าจ๎างเหมาบริการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 

๘.จัดท าหนังสือพิมพ๑/สารสาร ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
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ตารางแสดง  จ านวนและคําเฉลี่ยของกิจกรรมด๎านงานการเงิน ปีงบประมาณ   ๒๕๕๗ 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๑.การจัดท าท าฎีกา (ตรวจสอบ/จ าแนกประเภท รายจําย 
  เอกสารขอเบิก ในแตํละโครงการ ตามหมวดฎีกาตํางๆ) 

๑,๖๒๑  ฉบับ ๑๓๕  ฉบับ 

๒.จัดท าใบจัดเก็บรายได๎แผํนดิน (รายงาน) ๒๘๗  ฉบับ ๒๔  ฉบับ 
๓.จัดท าใบน าสํงเก็บรายได๎แผํนดิน (GFMIF) ๒๘๗  ครั้ง ๒๔  ครั้ง 
๔.จัดท าใบเบิกเงินสํงคืนคลัง(ท า บช.๐๑,บช.๐๔,บส.๐๒ ) ๑๑๕  ชุด ๙  ชุด 
๕.จัดท าเช็คทุกประเภทเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ ๑,๘๖๖  ฉบับ ๑๑๖ ฉบับ 
๗.จัดท ายืมเงิน ๒๙๑  ฉบับ ๒๔  ฉบับ 
๘.จัดท าเงินเดือน ๕๘๕  ฎีกา ๔๙  ฎีกา 
๙.จัดท ารายงานการหักเงินตํางๆ ๒,๔๕๓  ฉบับ ๒๐๔ ฉบับ 
๑๐.จัดท ารายงานระบบ GFMIS ๑,๖๒๑  ฉบับ ๑๓๕ ฉบับ 

๑๑.จัดท าเบิกเงินคํารักษาพยาบาล ๔๕๘  ฉบับ ๓๘ ฉบับ 
๑๒.จัดท าเบิกเงินคําศึกษาบุตร ๒๔๘  ฉบับ ๒๑ ฉบับ 
๑๓.จัดท ารายงานการใช๎จํายงบประมาณ ๔๘  ครั้ง ๔ ครั้ง 
๑๔.จัดวางเบิกฎีกา แบบ ๓๕๐ หนํวยงานยํอย ๒,๘๖๔ ฉบับ ๒๓๙  ฉบับ 
๑๕.รายงานหักประจ าเดือน ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง 
      - กบข. ๘๐๑/๑๒ ๑/๖๗ 
      - ฌกส. ๗๖๖/๑๒ ๑/๖๔ 
      - สหกรณ๑ ๔๔๓/๑๒ ๑/๓๗ 
      - บ๎าน ๒๑๗/๑๒ ๑/๑๘ 

ที่มา : งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๐๗ 
 

 

๒.งานการเจ้าหน้าที่  
ตารางแสดง  ผลการปฏิบัติงานวางแผนพัฒนาระบบ  จ าแนกตามกิจกรรมและผลของการปฏิบัติงาน                      

กิจกรรม จ านวนครั้ง/ราย 
๑.จัดท าแผนงานแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๑ ครั ง 
๒.จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบงาน ๑ ครั ง 
๓.ติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ๒ ครั ง 
๔.การวางแผนอัตราก าลัง ๑ ครั ง 
๕.การจัดสรรนักเรียนทุน ๓ ครั ง 

รวม ๘ ครั ง 
 
 
ตารางแสดง   ผลการปฏิบัติงานการจัดท าค าสั่ง (ข๎าราชการปฏิบัติราชการ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
                  จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามกิจกรรมและผลของการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม จ านวนครั้ง จ านวนราย 
๑.การย๎าย ๕๗ ครั้ง ๕๗ ราย 
๒.การโอน ๔ ครั้ง ๓ ราย 
๓.ลาออก ๓๐ ครั้ง ๓๐ ราย 
๔.ชํวยราชการ - ครั้ง - ราย 
๕.ขอใช๎ต าแหนํง - ครั้ง - ราย 
๖.การคัดเลือกเพ่ือแตํงตั้งระดับสูงขึ้น - ครั้ง - ราย 
๗.เลื่อนระดับข๎าราชการและขอรับเงินประจ าต าแหนํง ๑๕ ครั้ง ๓๒ ราย 
๘.รักษาการในต าแหนํง/รักษาราชการแทน ๓ ครั้ง ๔ ราย 
๙.ขอปรับปรุงก าหนดต าแหนํง ๑ ครั้ง ๒ ราย 
๑๐.รักษาการในต าแหนํง/รักษาราชการแทน - ครั้ง - ราย 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๐๘ 
 

 
ตารางแสดง  ผลการปฏิบัติงานการเลื่อนข้ันเงินเดือน (ข๎าราชการ/ลูกจ๎างประจ า) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
                 จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามกิจกรรมและผลของการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม จ านวนครั้ง จ านวนราย 
๑.การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี   

- เลื่อนเงินเดือนผู๎บริหาร ๒/๒ ครั้ง ๙/๙ ราย 
- เลื่อนเงินเดือนกรณีเลื่อนปกติ ๒/๒ ครั้ง ๗๑๕/๗๒๙ ราย 
- เลื่อนเงินเดือนกรณี ไมํเลื่อน ๒/๒ ครั้ง ๑๓๑/๒๐๘ ราย 
- เลื่อนเงินเดือนคําตอบแทน ๒/๒ ครั้ง ๑๐๕/๑๒๘ ราย 
- เลื่อนเงินเดือนเกษียณอายุ/เออรี ๑ ครั้ง ๓ ราย 

๒.การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีกรณีพิเศษ   
- เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณียาเสพติด - ครั้ง - ราย 

๓.แก๎ไขค าสั่งการเลื่อนขั้นเดือน - ครั้ง - ราย 
๔.ปรับเงินเดือน ตาม ว ๒๐ /แก๎ไข ๑ ครั ง ๔๐๑ ราย 
๕.การเลื่อนข้ันคําจ๎างลูกจ๎างประจ า/เกษียณ ๒/๑ ครั ง ๖๒/๖๒ ราย 
๖.การเลื่อนคําตอบแทนพนักงานราชการ ๑ ครั ง ๒๑ ราย 
๗.ขออนุมัติจัดประชุม/เบิกคําใช๎จําย ๑๗ ครั ง ๑๗ ครั ง 
๘.รายงานข๎าราชการกลับจากลาศึกษา ๕ ครั ง ๘ ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๐๙ 
 

ตารางแสดง   ผลการปฏิบัติงานสรรหาและบรรจุแตํงตั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จังหวัดสมุทรปราการ  
                  กิจกรรม จ านวนครั้ง จ านวนราย 

๑.สรรหา  - ครั ง - ราย 
  - ต าแหนํงนักเทคนิคการแพทย๑ปฏิบัติการ 
    ต าแหนํงนักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

- ครั ง - ราย 

  - ต าแหนํงเจ๎าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน - ครั ง - ราย 
  - ต าแหนํงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ - ครั ง - ราย 
  - ต าแหนํงนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
    ต าแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

- ครั ง - ราย 

  - พนักงานราชการต าแหนํงนักทรัพยากรบุคคล - ครั ง - ราย 
  - ลูกจ๎างชั่วคราว ต าแหนํงนักวิชาการคอมพิวเตอร๑ 
   ต าแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชี 

- ครั ง - ราย 

  - ลูกจ๎างชั่วคราว ต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ธุรการ - ครั ง - ราย 
๒.การคัดเลือกเพ่ือแตํงตั้งระดับสูงขึ้น - ครั ง - ราย 
  - หัวหน๎าสถานีอนามัย(เจ๎าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส) - ครั ง - ราย 
  - ต าแหนํงเภสัชกรช านาญการพิเศษ     
   ต าแหนํงหัวหน๎าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ) 

- ครั ง - ราย 

  - ต าแหนํงสาธารณสุขอ าเภอ(นวก.สธ.ช านาญการพิเศษ)     
    ต าแหนํงหัวหน๎าสถานีอนามัย(นวก.สธ.ช านาญการ)   

- ครั ง - ราย 

๓.ค าสั่งบรรจุผู๎ได๎รับคัดเลือกเข๎ารับราชการ ๒ ครั ง ๑๑๓ ราย 
๔.ค าสั่งบรรจุและแตํงตั้งเข๎ารับราชการ (ใหม/ํบรรจุกลับ) - ครั ง - ราย 
๕.ค าสั่งแตํงตั้งระดับสูงขึ้น ๖ ครั ง ๑๓ ราย 
๕.ค าสั่งจ๎างพนักงานราชการ ๒ ครั ง ๒ ราย 
๖.ค าสั่งจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว (งบแรงงานตํางด๎าว/โครงการ) -/๓ ครั ง -/๔ ราย 
๗.ค าสั่งทดลองปฏิบัติราชการ - ครั ง - ราย 
๘.ขอปรับระดับชั้นงานลูกจ๎างประจ ากรมอนามัย - ครั ง - ราย 
๙.ประชาสัมพันธ๑รับย๎าย/รับโอนหนํวยงานตํางๆ ทาง e-mail - ครั ง - ราย 
๑๐.การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนต าแหนํงประสบการณ๑ ว.๓๔ - ครั ง - ราย 
๑๑.การคัดเลือกแตํงตั้งนอกระดับควบ ว.๑๖,ว. ๒๒ ๒ ครั ง ๖ ราย 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๑๐ 
 

ตารางแสดง   ผลการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติและบ าเหน็จบ านาญ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗    
                  จ าแนกตามกิจกรรมและผลของการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม จ านวนครั้ง จ านวนราย 
๑. เปลี่ยนแปลงประวัติข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าให๎เป็นป๓จจุบัน ๓ ครั ง ๑,๐๒๕ ราย 
๒. ลงข๎อมูล ก.พ.๗  ๑,๐๒๕ แฟ้ม ๑,๐๒๕ แฟ้ม 
๓. จัดท า ก.พ.๗ และแฟูมประวัติใหมํ  (ข๎าราชการ/พนักงานราชการ) ๔  ครั ง ๓๘ ราย 
๔. ลงข๎อมูล ประวัติข๎าราชการ ในระบบ PIS -  ครั ง -  ราย 
๕. การขอเพ่ิมวุฒิ ๗  ครั ง ๗ ครั ง 
๖. การเปลี่ยนชื่อ - สกุล ๒๐  ครั ง ๒๐ ครั ง 
๗. การขอแก๎ วัน เดือน ปีเกิด -  ครั ง - ครั ง 
๘. การตรวจสอบเกษียณอายุ ๑  ครั ง ๕ ราย 
๙. จัดท าบัตรประจ าตัวข๎าราชการ/ลูกจ๎าง ๑๕ ครั ง ๙๐ ราย 
๑๐. การขอรับบ าเหน็จบ านาญและกองทุนฯ ๑๗  ครั ง ๑๗ ราย 
๑๑. การขอหนังสือรับรองตํางๆ ๑๒  ครั ง ๑๒ ราย 
๑๒. รายงานคําตอบแทนก าลังคนฯ  (พตส.) สํง สนย. ๔ ครั ง - ราย 
๑๓. รายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการ -  ครั ง - ราย 
๑๔ .ลงรับ/จํายหนังสือตํางๆ ๒๖๐  ครั ง ๑,๕๓๒  ฉบับ 
๑๕. รับ/จํายค าสั่งตํางๆ -  ครั ง -  ฉบับ 

ตารางแสดง  ผลการปฏิบัติงานด๎านเครื่องราชอิสริยาภรณ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   
      จังหวัดสมุทรปราการ  จ าแนกตามกิจกรรมและผลของการปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม จ านวน จ านวนราย 
๑. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ 
   ข๎าราชการ/ลูกจ๎าง/ของผู๎ท าคุณประโยชน๑ 

๓ ครั ง ๑๐๓ ราย 

๒. การรับ/จําย/สํงคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ข๎าราชการ/  ลูกจ๎าง - เหรียญ - ราย 
๓. การรับ/จําย/สํงประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ข๎าราชการ/   ลูกจ๎าง - ครั ง - ฉบับ 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๑๑ 
 

ตารางแสดง  ผลการปฏิบัติงานอัตราก าลัง จ าแนกตามกิจกรรมและผลของการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม จ านวน จ านวนราย 
๑.การตรวจสอบคุณสมบัติผู๎มีคุณสมบัติเลื่อนระดับสูงขึ้น(ข๎าราชการ) - ครั ง - ราย 
๒.ได๎รับการพิจารณาผลงานทางวิชาการ(สํงเลํมคัดเลือก) ๖ ครั ง ๑๙ ราย 
๓.ขอประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ (ประเภทวิชาการ)          ๙ ครั ง ๑๓ ราย 
๔.ขอประเมินบุคคลและการปฏิบัติงาน            - ครั ง - ราย 
๕.ขอเปลี่ยนต าแหนํง (ข๎าราชการ) ๒ ครั ง ๒ ราย 
๖.ปรับปรุงต าแหนํง (ข๎าราชการ) ๑ ครั ง ๒ ราย 
๗.จัดท าค าสั่งเปลี่ยนต าแหนํง/ปรับระดับลูกจ๎างประจ า ๒/๓ ครั ง ๓ ราย 
๘.สอบเปลี่ยนต าแหนํง/ปรับระดับลูกจ๎างประจ า ๒ ครั ง ๓ ราย 
๙.ขอรับเงินประจ าต าแหนํง (ข๎าราชการ) ๒ ครั ง ๓ ราย 
๑๐.เลื่อนระดับข๎าราชการและขอรับเงินประจ าต าแหนํง ๗/๒ ครั ง ๑๕/๓ ราย 

ตารางแสดง  ผลการปฏิบัติงานการจัดท าค าสั่ง (ลูกจ๎าง)  จ าแนกตามกิจกรรมและผลของการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม จ านวนครั้ง จ านวนราย 
๑.สรรหา /    
  - ลูกจ๎างชั่วคราว ต าแหนํงนักวิชาการคอมพิวเตอร๑ 
   ต าแหนํงนักวิชาการเงินและบัญชี 

- ครั ง - ราย 

  - ลูกจ๎างชั่วคราว ต าแหนํงเจ๎าหน๎าที่ธุรการ - ครั ง - ราย 
  -.การสอบคัดเลือกบรรจุลูกจ๎างชั่วคราว ต าแหนํงพนักงานขับรถ - ครั ง - ราย 
๒.คัดเลือก   
  - ลูกจ๎างชั่วคราว เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข - ครั ง - ราย 
๓.ค าสั่งจ๎างลูกจ๎างชั่วคราว (งบแรงงานตํางด๎าว/โครงการ) - ครั ง - ราย 
๔.ค าสั่งทดลองปฏิบัติราชการ - ครั ง - ราย 
๕.ขอปรับระดับชั้นงานลูกจ๎างประจ ากรมอนามัย - ครั ง - ราย 
๖.เปลี่ยนต าแหนํงลูกจ๎างประจ า ๑ ครั ง ๑ ราย 
๗.ค าสั่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข - ครั ง - ราย 
๘.การขออนุมัติจ๎างเงินบ ารุงตํอเนื่องและเพ่ิมเติม - ครั ง - ราย 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๑๒ 
 

กิจกรรม จ านวนครั้ง จ านวนราย 
๙.การจัดท าข๎อมูลแฟูมประวัติลูกจ๎างประจ า - ครั ง - ราย 
๑๐.การจัดท าบัตรประจ าตัวลูกจ๎างปะจ า - ครั ง - ราย 
๑๑.การเก่ียวกับการลาของลูกจ๎างชั่วคราว - ครั ง - ราย 
๑๒.การขอบ าเหน็จให๎ลูกจ๎างประจ ากรณีตําง ๆ - ครั ง - ราย 
๑๓.การตรวจสอบคุณสมบัติผู๎มีคุณสมบัติเลื่อนระดับสูงขึ้น (ลูกจ๎าง) - ครั ง - ราย 
 
๓. งานธุรการและงานสารบรรณ  
ตารางแสดง   ผลการปฏิบัติงานด๎านงานสารบรรณและงานธุรการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗        
                  จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามกิจกรรมและผลของการปฏิบัติงาน 

                             กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๑.รับหนังสือ   
   -หนังสือทั่วไป  ๑๑,๒๐๔  ฉบับ ๙๓๔ ฉบับ 
   -หนังสือลับ/ปกปิด  ๔๗  ฉบับ ๔ ฉบับ 
๒.สํงหนังสือและตรวจสอบ   
   -หนังสือทั่วไป  ๔,๘๐๕  ฉบับ ๔๐๐ ฉบับ 
   - ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ๑๖๐  ฉบับ ๑๓ ฉบับ 
   - คุมทะเบียนค าสั่งจังหวัด  ๓๓๕  ฉบับ ๒๘ ฉบับ 
   - ออกเลขจังหวัด (ทั่วไป/ลับ) ๗๐๙/๓๔ ฉบับ ๕๙/๓ ฉบับ 
๓.ลงทะเบียน/จัดสํงหนังสือทางไปรษณีย๑   
   - จดหมายธรรมดา ๗,๘๒๖ ฉบับ ๖๕๒  ฉบับ 
   - จดหมายลงทะเบียน ๕๑๖ ฉบับ ๔๓ ฉบับ 
   - จดหมาย EMS ๑,๒๖๙ ฉบับ ๑๐๖ ฉบับ 
   - พัสดุภัณฑ๑ ๖  กลํอง ๐.๕  กลํอง 
๔.จัดเวรรักษาความปลอดภัย  ๑๒  ครั้ง ๑  ครั้ง 
๕.สนับสนุนการจัดอาหารวําง และห๎องประชุม( ๕ ห๎อง) ๔๗๓  ครั้ง ๓๙  ครั้ง 
๖.สนับสนุนบริการจัดกิจกรรมพิเศษตํางๆ (หนํวยงานขอ) ๒๖  ครั้ง ๒  ครั้ง 
๗. สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ จัดเวรวันพิเศษตํางๆ ๑๒  ครั้ง ๑  ครั้ง 
๘.สนับสนุนบริการตํางๆ (หนํวยงานขอ)   



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๑๓ 
 

   กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
     -  ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ๎างเบิกจํายวัสดุส านักงาน ๕๒ครั้ง/๑๕๑๒ ฉบับ ๔ครั้ง/๑๒๘ ฉบับ 
     -  ขอท าเบิกจํายสวัสดิการ/เงินยืม ๕๗๖ ฉบับ ๔๘ ฉบับ 
     -  สนับสนุนส าเนาเอกสาร ๑๒๐ ครั้ง ๑๐ ครั้ง 
     -  สนับสนุนสํงเอกสารการเงิน(ธนาคาร,คลังจังหวัด) ๒๔๐ ครั้ง ๒๐ ครั้ง 
     -  สนับสนุนรับ-สํงหนังสือราชการ(ศาลากลาง,ไปรษณีย๑)  ๔๘๐ ครั้ง ๔๐ ครั้ง 
๑๑. รับ-โอน โทรศัพท๑   

- โทรภายนอก   ๒,๖๔๐ ครั้ง ๒๒๐ ครั้ง 
- โทรภายใน   ๕,๒๘๐ ครั้ง ๔๔๐ ครั้ง 

๑๒.อ่ืนๆ /ประสานงานนอกองค๑กร ๖๐ ครั้ง ๕ ครั้ง 

๔. งานพัสดุ  
ตารางแสดง  ผลการปฏิบัติงานด๎านงานพัสดุการจัดซื้อ จัดจ๎าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๗               

จังหวัดสมุทรปราการ  จ าแนกรายกิจกรรม 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๑.  ด้านจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์และการจัดซื้อจัดจ้าง   
     - ครุภัณฑ๑ส าหรับพัฒนาระบบสํงตํอ ๗ รายการ/๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - ครุภัณฑ๑ส าหรับพัฒนาศูนย๑บริการฉุกเฉิน ๒ รายการ /๔เครื่อง ๑ ครั้ง 
     - ครุภัณฑ๑ทันตกรรม  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  ๙ เครื่อง/๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 

- ครุภัณฑ๑การแพทย๑ส าหรับห๎องเอ็กซเรย๑  
        โรงพยาบาลบางเสาธง 

๑ รายการ/๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 

- ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทยุ (เครื่องก าเนิดไฟฟูา) โรงพยาบาล
บางเสาธง 

๓ รายการ/๑ครั้ง ๑ ครั้ง 

     - ครุภัณฑ๑การแพทย๑  โรงพยาบาลบางเสาธง ๔ รายการ /๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - วัสดุส านักงาน/งานบ๎านงานครัว ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - จ๎างเหมาถํายเอกสาร  ๑ รายการ ๑ ครั้ง 
     - จ๎างเหมาท าความสะอาด  ๑ รายการ ๑ ครั้ง 
     - จ๎างเหมาท าสวน  ๑ รายการ ๑ ครั้ง 
     - จ๎างเหมารถยนต๑ ๑ รายการ ๑ ครั้ง 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๑๔ 
 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๒. ด้านอาคารสิ่งปลูกสร้าง   
     - อาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง รพ.บางจาก ๑ รายการ/๔ ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - อาคารแฟลตพยาบาล ๗  ชั้น โรงพยาบาลบางพลี ๑ รายการ/๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - อาคารผู๎ปุวยใน กายภาพบ าบัดและแพทย๑แผนไทย  
       โรงพยาบาลบางบํอ 

๑ รายการ ๑ ครั้ง 

     - อาคาร คสล. ๒ ชั้น ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางเสาธง   ๑ รายการ/๓ ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - อาคารประกอบ   โรงพยาบาลบางเสาธง ๖ รายการ ๑ ครั้ง 
     - จ๎างกํอสร๎างระบบบ าบัดน้ าเสีย   โรงพยาบาลบางเสาธง   ๑ รายการ ๑ ครั้ง 
๓. ด้านทั่วไป   
     - ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ๎าง  ๑๔ ครั้ง  ๒ ครั้ง 
     - ประชุมคณะกรรมการ TOR  ๑๔ ครั้ง  ๒ ครั้ง 
     - ประชุมคณะกรรมการ ประกวดราคา  ๑๔ ครั้ง  ๒ ครั้ง 
     - เบิกจํายคําตอบแทนคณะกรรมการ/ควบคุมงาน  ๑๒ ครั้ง  ๑ ครั้ง 
     - จัดท าทะเบียนครุภัณฑ๑ ๙  รายการ ๑ ครั้ง 
     - เบิกจํายวัสดุ/ ครุภัณฑ๑ ส านักงาน ๔๘ครั้ง/๑๐๐๐รายการ ๔ ครั้ง 
     - ซํอมบ ารุงครุภัณฑ๑/รถยนต๑ ๕๒ ครั้ง ๔.๓๓ ครั้ง 

ที่มา : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

๕. งานเลขานุการ  

ตารางแสดง  ผลการปฏิบัติงานด๎านเลขานุการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  จังหวัดสมุทรปราการ  

                           กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๑. แผนงานเลขานุการ  ๕ แผน  ๕ แผน 
๒. ตรวจสอบแฟูม/น าเสนอ/ประทับตรา/สํงคืน ๙,๖๐๐ แฟูม ๘๐๐ แฟูม(๔๐/๑วัน) 
๓. การด าเนินการติดตํอประสานงานหนํวยงานตํางๆ ๓,๖๐๐ ราย ๓๐๐ ราย(๑๕/๑วัน) 
๔. ลงนัดหมายเอกสาร/website ๑,๐๕๖ รายการ ๘๘ รายการ 
๕. พิมพ๑หนังสือเอกสารราชการ ของผู๎บริหาร ๒๔๐ ฉบับ ๒๐ ฉบับ 
๖. รับ / สํงแฟกซ๑ ๑๒๐ / ๑๑  ฉบับ ๑๐ / ๑  ฉบับ 
๗. รับรอง/อ านวยความสะดวกผู๎มาติดตํอ ๒,๕๒๐ ราย ๒๑๐ ราย 
๘. ขออนุมัติราชการตํางๆ ของผู๎บริหาร  ๙๖ ครั้ง  ๘ ครั้ง 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๑๕ 
 

                           กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๙. จัดท าเบี้ยเลี้ยง / สวัสดิการตํางๆ ของผู๎บริหาร  ๒๔๐ ครั้ง  ๒๐ ครั้ง 
๑๐. จัดท าเบิกคําทางดํวน ของผู๎บริหาร  ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๑๑. ด าเนินการด๎านสวัสดิการราชการ ของผู๎บริหาร  ๒๐ ครั้ง  ๒ ครั้ง 
๑๒. ตรวจสอบตู๎แสดงความคิดเห็น  ๕๒ ครั้ง  ๔ ครั้ง 
๑๓. ด าเนินการงานพิธีตํางๆ  ๒๘ ครั้ง  ๒ ครั้ง 
๑๔. สนับสนุนประชุมภายใน สสจ.  ๒ ครั้ง  ๐.๖ ครั้ง 
๑๕. สนับสนุนประชุมคณะกรรมการบริหาร   ๕๒ ครั้ง  ๔ ครั้ง 
๑๖. สนับสนุนประชุมคณะกรรมการวางแผน   ๑๒ ครั้ง  ๑ ครั้ง 
๑๗. สนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ภายใน สสจ.  ๔๘ ครั้ง  ๔ ครั้ง 
๑๘. สนับสนุนประชุมพัฒนากลุํมงานบริหาร สสจ.  ๓ ครั้ง  ๐.๒๕ ครั้ง 

ที่มา : งานเลขานุการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๑๖ 
 

                                                 

ผลการด าเนินงาน ( ตุลาคม 2556 – พฤษภาคม 2557) 

ประเภทเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ 

จ านวน 
(เรื่อง)  

ด าเนินการแล้ว 
(เรื่อง) 

ร้อยละ คงเหลือ 
(ระหว่างด าเนินการ) 

1.ทั่วไป 22 17 77.30 5 
2.งานประกันสุขภาพ 96 78 81.25 18 
3.งานคุ้มครองผู้บริโภค 65 65 100 0 

รวม     
 

ซึ่งผลการด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาที่ก าหนด  
หมายเหตุ ขั้นตอนตําง ๆ ด าเนินการภายใน 30 วันท าการ  

ระบบการติดตามและประเมินผล 
  โดยได๎มีการวางระบบการติดตามและประเมินผลผู๎ปฏิบัติงานไว๎ดังนี้  
  เตือนครั้งที่ 1  เมื่อครบก าหนด  30 วัน 
  เตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบก าหนด 15 วัน นับแตํได๎รับการเตือนครั้งที่ 1 
  เตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบก าหนด 7 วัน นับแตํได๎รับการเตือนครั้งที่ 2 
                    การด าเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องร๎องทุกข๑ ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได๎ก าหนดให๎มีศูนย๑รับ
เรื่องราวร๎องทุกข๑ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ กลุํมงานประกันสุขภาพ อาคาร 1 
ชั้น 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
       มีการแตํงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร๎องทุกข๑ ซึ่งประเด็นการร๎องทุกข๑ จ ะครอบคลุม 
3 ประเด็นหลักท่ีส าคัญคือ 
  1.เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป    กลุํมงานนิติการ เป็นผู๎รับผิดชอบ 
  2.เรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ งานประกันสุขภาพ (UC) กลุํมงานประกันสุขภาพ เป็น
ผู๎รับผิดชอบ 
  3.เรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ งานคุ้มครองผู้บริโภค  กลุํมงาน คุ๎มครองผู๎บริโภค เป็น
ผู๎รับผิดชอบ 
 



 
รายงานประจ าปี ๒๕๕๗  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  หน๎า  ๒๑๗ 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานเมื่อมีเรื่องร้องเรียน 
 

ผังกระบวนการจัดการข๎อร๎องเรียน  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

รับเรื่องร๎องเรียนจากชํองทางตําง ๆ 

เจ๎าหน๎าท่ีวิเคราะห๑เรื่องและข๎อมูลที่ได๎จากการร๎องเรียน 

เสนอผู๎บังคับบัญชาพิจารณา  (3 วัน) 

ด าเนินการตรวจสอบข๎อเท็จจริง / สํงข๎อร๎องเรียนให๎หนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องตรวจสอบ (15 วัน) 

ยุติ  

แจ๎งผลการพิจารณาตํอผู๎ร๎องเรียน /หนํวยงาน
ที่สํงเรื่องร๎องเรียน  (3 วัน)  

ไมํยุติ  

สํงเรื่องร๎องเรียนให๎หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องตรวจสอบ
ข๎อเท็จจริงเพิ่มเติม ตามประเด็นที่ก าหนดพร๎อมแนบ

เอกสารหลักฐาน (15 วัน)  

แจ๎งผลการพิจารณาตํอผู๎ร๎องเรียน /หนํวยงาน
ที่สํงเรื่องร๎องเรียน 
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