


 

 

รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ   

 

ค ำน ำ 
  

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร   ได้รวบรวมและจัดท ารายงานประจ าปี 2560          
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงานสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง
วิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข  สถานะสุขภาพ  และผลการด าเนินงานสาธารณสุขทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ  
หน่วยบริการประจ าและเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน   ตลอดจนสรุปปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาการด าเนินงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มาวิเคราะห์ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด  
ในแต่ละกิจกรรมของแผนงาน/โครงการที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ในงานส าคัญตามนโยบายรัฐบาล     
และตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ทั้งนี้เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจในกิจกรรมด ำเนินงำนสำธำรณสุข 
ได้ทรำบ และใช้ข้อมูล ให้เกิดประโยชน์ ในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขและงำนด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

การจัดท ารายงานประจ าปีเล่มนี้   ส าเร็จได้โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกลุ่มงาน ในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด, ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ,โรงพยาบาลทุกแห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง          
ในจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2560 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่    
ในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนางาน
สาธารณสุขให้เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
ธันวาคม 2560 
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สำรบัญ 
 

           หน้ำ 
 
ข้อมูลทั่วไป            1 
ข้อมูลสถานะสุขภาพ           7 
การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข         
 - ทิศทางการพัฒนาสาธารณสุข ปี พ.ศ.2560      10 
 - การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ (Implement)       16 

  ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานสาธารณสุข 
- การประเมินผล          22 
- การบริหารงานบุคลากร         33 
- งานบริหารทั่วไป         46 
- งานนิติการและกฎหมาย         53 

การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย         56 
การพัฒนางานทันตสาธารณสุข        155 
ระบบการควบคุม และป้องกันโรค        123 
การคุ้มครองผู้บริโภคและงานแพทย์แผนไทย      154 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมสุขภาพ        178 
การพัฒนาคุณภาพ และระบบบริการ       192 
การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ       209 
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  สภาพท่ัวไปของจังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ : นครแห่งอนาคต 

(Samut prakarn : City of Great Potential) 
 

 เมืองอุตสาหกรรมขับเคลือ่นศรษฐกิจ 
(Industrial Zone : the driving 
force behind Economic Growth) 

จั งห วั ดสมุ ท รปราการ  เ มื อ งที่ มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็นอันดับต้น ๆ 
ของประเทศ มีโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยง
เ ป็ น โ ค ร ง ข่ า ย กั บ ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร            
โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคตะวันออก สมุทรปราการ   เป็นฐานในการ
ผลิ ต อุตสาหกรรมที่ ส า คัญของประ เทศ           
ทั้ ง อุตสาหกรรมทั่ว ไป และอุตสาหกรรม       
การส่งออก โดยมุ่งเน้นการเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 สุวรรณภูมิ ประตูสู่เอเชีย 
(Suvarnabhumi Airport – The Gate  way to Asia) 
  ศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสที่ดีทางธุรกิจของจังหวัดสมุทรปราการ ยิ่งทวีสูงขึ้ นเมื่อ        
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ.2549  ทุกๆชั่วโมงมีเครื่องบินลงถึง 76 เที่ยวบิน 
รองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี และรองรับการขนส่งทางอากาศ 3 ล้านตันต่อปี อีกทั้งยังมีแผน        
ในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เต็มประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและขนส่งของ
ภูมิภาคเอเชีย  
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 วงแหวนอุตสาหกรรม เช่ือมธุรกิจ เชื่อมชีวิต เชื่อมชุมชน 
(Industrial Ring Road….Business Links and Community Lines) 

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นการก่อสร้างถนนและสะพาน       
ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเพ่ือเชื่อมถนนสายเดิมทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนพระราม 3    
ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย เข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายวงแหวนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่ส าคัญสอง
ฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครสู่ใจกลางจังหวัด
สมุทรปราการ 
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ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 
 
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจสูงในระดับต้นๆ ของประเทศ  Growth Rate ๖ - ๘ % ต่อปี สัดส่วนจากภาคอุตสาหกรรม 
๘๓.๗๖ %  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๔๕  
เป็นต้นมา พบว่าจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม มีเพ่ิมขึ้นทุกปี เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ ๔.๔ %  ถึงแม้ว่าในปี 
๒๕๔๘  จังหวัดสมุทรปราการ  จะประกาศเป็นเขตปลอดมลพิษ แต่ก็ยังมีโรงงานในบางประเภทที่ยังคงเพ่ิมขึ้น 
โดยสถิติข้อมูลจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและจ านวนคนงาน จ าแนกรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕60 ดังนี้ 

ตารางแสดง จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕60 

ล าดับที่ ปี พ.ศ. จ านวนโรงงาน  (แห่ง) จ านวนคนงาน  (คน) 
1 ๒๕๔๖ ๔,๘๕๖ ๔๑๕,๖๑๕ 
2 ๒๕๔๗ ๕,๑๒๕ ๔๒๕,๑๑๓ 
3 ๒๕๔๘ ๕,๓๔๙ ๔๓๕,๕๑๒ 
4 ๒๕๔๙ ๕,๖๐๐ ๔๔๙,๐๘๒ 
5 ๒๕๕๐ ๕,๗๙๑ ๔๕๘,๙๓๓ 
6 ๒๕๕๑ ๖,๐๘๔ ๔๖๙,๐๑๕ 
7 ๒๕๕๒ ๖,๒๖๑ ๔๗๕,๕๒๗ 
 8 ๒๕๕๓ ๖,๔๘๒ ๔๘๒,๔๐๙ 
 9 ๒๕๕๔ ๖,๗๔๐ ๔๙๑,๔๐๖ 
๑0 ๒๕๕๕ ๖,๗๔๘ ๔๙๑,๕๖๗ 
๑1 ๒๕๕๖ ๗,๑๓๖ ๕๐๒,๗๗๓ 
๑2 ๒๕๕๗ ๗,๓๔๙ ๕๒๒,๑๖๐ 
13 2558 7,302 517,714 
14 2559 6,707 464,339 
15 2560 6,798 443,699 

แหล่งที่มา : 1) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ของทุกปี (ปี 2560 เดือน ตุลาคม) 
   2) ข้อมูลจ านวนโรงงานในปี 2560 เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ได้ปรับฐานข้อมูลให้

ถูกต้อง โดยการจ าหน่ายโรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดต่อใบอนุญาตออกจากระบบ 
 ส าหรับในปี พ.ศ.๒๕60 จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  6,798 
แห่ง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ถึงจ านวน 91 โรงงาน จ าแนกเป็นรายอ าเภอตามล าดับ ดังนี้ 1) อ าเภอเมือง            
จ านวน 2,098 แห่ง 2) อ าเภอบางพลี จ านวน 1,839 แห่ง 3) อ าเภอพระประแดง จ านวน 1,101 แห่ง           
4) อ าเภอบางเสาธง จ านวน 826 แห่ง 5) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 645 แห่ง และ 6) อ าเภอ
บางบ่อ  จ านวน 289 แห่ง ตามล าดับ   
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           แผนภาพที่  ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนกรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 – 2560 

 
 

แผนภาพที่     ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2560 
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ข้อมูลประชากรจังหวดัสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 จ านวนทั้งสิ้น             

๑,301,560 คน ซึ่งไม่สะท้อนจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการจริง  ทั้งนี้ เนื่องจาก
ข้อมูลจากการส ามะโนประชากร ในปี ๒๕๕๓ พบ ว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น 
๑,๘๒๘,๖๙๔ คน และข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๔๙ พบว่าจังหวัด
สมุทรปราการ มีสัดส่วนประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ เพียงร้อยละ ๕๐.๙ ประชากรที่ไม่มีชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์ฯ ร้อยละ ๔๗.๗ และประชากรที่เดินทางเช้าไปเย็นกลับ ร้อยละ ๑.๔ ซึ่งหากเทียบสัดส่วน
ประชากรจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวฯ จะพบว่าปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรพักอาศัยจริง 
จ านวนทั้งสิ้น  ๒,๔๕๘,๔๓๒ คน   ซึ่งยังไม่รวมประชากรต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ จ านวน ๘๙,๓๕๑ คน 
ซึ่งเป็นภาระท่ีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐที่ต้องให้การดูแลภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด   
แผนภาพแสดง  แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ และการแบ่งเขตการปกครอง 

 
 

ตารางแสดง จ านวนต าบล หมู่บ้าน ชุมชน และประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ ( 1 กรกฎาคม 60) 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน ชุมชน หลังคาเรือน 
เทศบาล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

ประชากร 
(คน) 

ความหนาแน่น 
(ปชก./ตร.กม.) 

๑.เมืองฯ ๑๓ ๙๕ ๔๔ 236,723 ๗ ๕ ๑๙๐.๕๕๗ 534,691 2,792.17 
๒.บางบ่อ ๘ ๗๔ - 41,478 ๔ ๖ ๒๔๕.๐๐๗ 107,088 431.27 
๓.บางพล ี ๖ ๘๓ - 142,967 1 ๖ ๒๕๙.๙๙๒ 249,113 929.02 
๔.พระประแดง ๑๕ ๖๗ ๑๐๔ 85,481 ๓ ๖ ๗๓.๓๖๘ 196,540 2,697.66 
๕.พระสมุทรเจดยี ์ ๕ ๔๒ - 58,869 ๒ ๔ ๑๒๐.๓๗๘ 137,091 1,108.02 
๖.บางเสาธง ๓ ๓๘ - 53,515 1 ๓ ๑๑๔.๗๙๐ 77,037 663.11 

รวม  ๕๐ ๓๙๙ ๑๔๘ 619,033 ๑๘ ๓๐ ๑,๐๐๔.๐๙ 1,301,560 1,281.45 

หมายเหตุ  ที่มาของข้อมูลจากท่ีท าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ   
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การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาชน จังหวัดสมทุรปราการ  
 หากวิเคราะห์สังคมผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัย ซึ่ง
วิเคราะห์จากกลุ่มประชากรอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดสังคมผู้สูงอายุไว้ ๓ ระดับ ได้แก่ 
        ระดับที่ ๑ สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ  ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๗ 
 ระดับที่  ๒ สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบ (Completed Aged Society) เมื่อสัดส่วน
ประชากรผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๑๔ 
 ระดับที่ ๓ สังคมผู้สูงอายุแบบ Super Aged Society  เมื่อสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ ๒๐ 
ขึ้นไป 
  ส าหรับประเทศไทยจากการวิเคราะห์คาดการณ์ประชากรสูงอายุพบว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aged Society) แล้ว ตั้งแต่ปี ปี คศ.๒๐๐๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) คาดการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ
สมบูรณ์แบบ  (Completed Aged Society) ในปี คศ.๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
แบบ Super Aged Society   ในปี คศ.๒๐๓๑ (พ.ศ.๒๕๗๔) 

 ส าหรับประเทศไทยจากการวิเคราะห์คาดการณ์ประชากรสู งอายุ  จากผลการศึกษาของ
สภาพัฒน์ฯ เฉพาะในส่วนประชากรที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ฯ 
พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ตั้งแต่ปี คศ. ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗)   
และจะเข้าสู่ สั งคมผู้สู งอายุแบบสมบูรณ์แบบ  (Completed Aged Society)  ในปี  คศ.๒๐๓๐            
(พ.ศ.๒๕๗๓)   

ตารางแสดงการคาดการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับสังคมผู้อายุ 
ประชากร 

ประเทศไทย 
ประชากรอาศัยจริงในจังหวัดสมุทรปราการ 

(ไม่รวมปชก.ทีไ่ม่ใช่สัญชาตไิทยและไมม่ีชื่อในทะเบียนบ้าน) 
Aged Society 

(อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๗) 
พ.ศ.๒๕๔๘(ค.ศ.๒๐๐๕) พ.ศ.๒๕๕๗ (ค.ศ.๒๐๑๔) 

Complete Aged Society 
(อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๑๔ ) 

พ.ศ.๒๕๖๔(ค.ศ.๒๐๒๑) พ.ศ.๒๕๗๓ (ค.ศ.๒๐๓๐) 

Super Aged Society 
(อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๒๐ ) 

พ.ศ.๒๕๗๔(ค.ศ.๒๐๓๑) - 
 

ที่มา : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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สถานะสุขภาพที่ส าคัญ 

         2.1 อายุคาดเฉลี่ยของคนจังหวัดสมุทรปราการ 
        กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป้าหมาย ภายในทศวรรษหน้า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด   

ไม่น้อยกว่า 85 ปี  ภายใน 20 ปี และอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี  จากการวิเคราะห์
อายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการในปี ๒๕๕9 ทั้งเพศชาย  66.93 ปี และเพศหญิง 74.22 ปี น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
(เพศชาย 71.08 ปี และเพศหญิง 78.60 ปี)  
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2.2 สาเหตุการตาย 10 ล าดับแรกของคนจังหวัดสมุทรปราการ  ปี 2558 – 2560 
 

        
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสาเหตุการตาย 10 ล าดับแรก ปี 2560 ของคนจังหวัด

สมุทรปราการ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด รองลงมา ได้แก่ ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือด
ในสมอง ปอดอักเสบและโรคอ่ืนของปอด โรคหัวใจ ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไตพิการและไตพิการ  
ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

สาเหตุการตาย 
พ.ศ.๒๕๕8 พ.ศ.๒๕๕9 พ.ศ.2560 

ล าดับ จ านวน อัตรา ล าดับ จ านวน อัตรา ล าดับ จ านวน อัตรา 

มะเร็งทุกชนิด 1 1346 105.99 1 1416 110.05 1 1,422 110.52 

ความดันโลหิตสูงและโรคหลอด
เลือดในสมอง 

2 599 47.17 3 634 49.27 2 641 49.82 

ปอดอักเสบและโรคอ่ืนของปอด 3 537 42.29 2 737 57.28 3 792 61.55 

โรคหัวใจ 4 501 39.45 4 469 36.45 4 456 35.44 

ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไต
พิการและไตพิการ 

5 190 14.96 5 190 14.77 5 190 14.77 

โรคเก่ียวกับตับและตับอ่อน 6 177 13.94 6 179 13.91 6 178 13.83 

เบาหวาน 7 160 12.60 7 160 12.44 7 160 12.44 

โรคเอดส์ 8 135 10.63 8 135 10.49 8 135 10.49 

อุบัติเหตุอ่ืนๆ  และการเป็นพิษ 9 108 8.50 9 108 8.39 9 108 8.39 

วัณโรคทุกชนิด 10 92 7.24 10 92 7.15 10 86 6.68 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๙ 
 

ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ 5 ล าดับแรก  
 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข  ของ
จังหวัดสมุทรปราการ โดยด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขเพื่อการวางแผนการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60  
โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Priority Setting) โดยวิธีให้น้ าหนักคะแนน
เพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ พิจารณาจากเกณฑ์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย  ขนาดของปัญหา       
ความรุนแรงของปัญหา  ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความสนใจ ตระหนักของชุมชนต่อปัญหา 
สรุปปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ๕ ล าดับแรก ดังนี้ 
 

ล าดับความส าคัญ ปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

๑ ไข้เลือดออก / โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

๒ โรค NCD (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 

๓ ยาเสพติด 

๔ มะเร็ง (มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก) 

๕ ภาวะเริ่มอ้วน และภาวะอ้วน 
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งานวางแผนและบริหารจัดการด้านบุคลากร 
๑. งานวางแผนก าลังคน   

๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งศูนย์พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ และค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๖ ซึ่งมีองค์ประกอบจาก
หน่วยงานทุกระดับภายในจังหวัด ๑ ครั้ง ๒ ค าสั่ง 

๑.๒ จัดท าแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑ ครั้ง ๑,๓๗๓ อัตรา 

๑.๓ จัดท าแผนความต้องการการผลิตและพัฒนาบุคลากรสายวิชาชีพต่างๆ ได้แก่                
แพทย์ประจ าบ้าน แพทย์ผู้รับสัญญา บุคลากรสายวิชาชีพ ๒๕ สายงาน นักเรียนทุน ๙ สายงานในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มละ ๑ ครั้ง   

๑.๔ จัดท าข้อมูลความต้องการเพื่อรับจัดสรรต าแหน่งบรรจุข้าราชการสายวิชาชีพ  ๓  ครั้ง 

สรุปอัตราก าลังบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการที่ปฏิบัติงานจริง 
จ าแนกตามประเภท ประจ าปี ๒๕๖๐ มีดังนี้ 

หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงาน 
ราชการ 

พนักงาน
กระทรวงฯ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

๑. สสจ.สมุทรปราการ 8๒ 6 1๓ ๘ 2๓ ๑๓๒ 
๒. รพท.สมุทรปราการ 663 96 45 515 83 1,402 
๓. รพท.บางพล ี 228 14 10 126 20 398 
๔. รพช.บางบ่อ 179 17 3 152 65 416 
๕. รพช.บางจาก 109 10 2 82 39 242 
๖. รพช.พระสมุทรเจดียส์วาทยานนท์ 85 8 2 66 9 170 
๗. รพช.บางเสาธง 36 0 1 18 19 74 
๘. สสอ.เมืองสมุทรปราการ 118 2 3 140 56 319 
๙. สสอ.บางบ่อ 54 0 1 30 6 91 
๑๐. สสอ.บางพล ี 40 0 1 33 21 95 
๑๑. สสอ.พระประแดง 59 0 1 53 26 139 
๑๒. สสอ.พระสมุทรเจดีย ์ 42 0 1 18 34 95 
๑๓. สสอ.บางเสาธง 34 0 1 25 10 70 

รวม 1,729 84 153 411 1,266 3,643 
ที่มา : กลุ่มทรัพยากรบุคคล ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  
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๒. งานบริหารจัดการบุคลากร 
    ๒.๑ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ๒.๑.๑ ด าเนินการสรรหา/คัดเลือกบุคคล ดังนี้ 
  - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน   ๑   ต าแหน่ง 
  - สาธารณสุขอ าเภอ        ๑   ต าแหน่ง 
  - หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  ๑   ต าแหน่ง 
  - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ๔   ต าแหน่ง 
  - หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาลชุมชน   ๑ ต าแหน่ง 
  - นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   ๑ ต าแหน่ง (๒ ครั้ง) 
  - นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  ๑ ต าแหน่ง 
  - ข้าราชการบรรจุใหม่            ๖๐   อัตรา 
  - พนักงานราชการ         ๒   อัตรา 
  - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข           ๒๕   อัตรา  
  - ลูกจ้างชั่วคราว (เฉพาะระดับจังหวัด)      ๓   อัตรา 
 ๒.๑.๒ จัดท าค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง 
  - ข้าราชการ             ๗๕   ราย 
  - พนักงานราชการ             ๓   ราย 
  - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข           ๓๕   ราย 
  - ลูกจ้างชั่วคราว (เฉพาะระดับจังหวัด)            ๑๖  ราย 

   ๒.๒ งานโอน/ย้าย/ลาออก/ปฏิบัติราชการ/ทดลองราชการ 
 ๒.๒.๑ ด าเนินการโอน/ย้ายข้ามจังหวัด                   17 ราย 
 ๒.๒.๒ ด าเนินการย้ายภายในจังหวัด                   16 ราย 
 ๒.๒.๓ ด าเนินการเรื่องการช่วยราชการ           18 ราย 
 ๒.๒.๔ แจ้งเรื่องการตัดโอนต าแหน่ง            8 ราย  
 ๒.๒.๔ จัดท าค าสั่งให้ข้าราชการพ้นการทดลองราชการ        27 ราย 
 ๒.๒.๕ จัดท าค าสั่งให้ ขรก./พรก./พกส. ลาออก           64 ราย      

   ๒.๓ งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 ๒.๓.๑ จัดท าค าขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ ขรก./ลจป./พรก.     102 ราย 
 ๒.๓.๒ จัดท าค าขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์     ๑0  ราย 
 ๒.๓.๓ ด าเนินการขอรับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา       ๒4  ราย 
 ๒.๓.๔ ด าเนินการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์          2 ราย 
 ๒.๓.๕ จ่ายใบประกาศเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี ๒๕๕๓     ๑7๔ ราย 
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๒.๔ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 ๒.๔.๑ ด าเนินการเกี่ยวกับการลา 

- ลาไปทัศนศึกษาต่างประเทศ              ๙4 ราย 
  - ลาไปประกอบพิธีฮัจย์/บวช      3 ราย 
  - ลาพักผ่อน     ๑๑8 ราย/804  ครั้ง 
  - ลากิจส่วนตัว       56 ราย/224  ครั้ง 
  - ลาป่วย       ๙0 ราย/449  ครั้ง 
  - ลาคลอดบุตร/ลาเลี้ยงดูบุตร   4/6 ราย 
  - ลาติดตามคู่สมรส      1      ราย    
 ๒.๔.๒ ด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ กบข.   
  - ข้าราชการขอรับเงินกองทุน กบข.    31 ราย 
  - การขอรับบ าเหน็จบ านาญ/บ าเหน็จตกทอด  4๓ ราย 
  - การขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพ      ๓5 ราย 

๒.๔.๓ จัดท าบัตรประจ าตัว 
  - ข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจ า  ๓8 ราย 
 ๒.๔.๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ออกเอกสารส าเนา ก.พ.๗   49๗  ราย 
  - เปลี่ยนชื่อ-สกุล, ข้อมูลส่วนบุคคล       ๑7  ราย 
  - ด าเนินการเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา/การปฏิบัติงาน  ๑3   ราย  
  - ส่งพิมพ์ลายนิ้วมือ     73 ราย 
  - ส ารวจการเกษียณอายุราชการ    26  ราย 
  - จัดท าหนังสือรับรองข้าราชการ    40 ราย 

   ๒.๕ งานประเมินบุคคลและผลงานเพื่อด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
 ๒.๕.๑ จัดท าค าสั่งเลื่อนข้าราชการ  

- ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน      12 ราย 
- ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการ       29 ราย 
- ประเภทวิชาการ ขอรับเงินประจ าต าแหน่ง     1 ราย 
- ประเภทวิชาการ  ระดับช านาญการพิเศษ      6 ราย 

  ๒.๖ งานเงินเดือน 
 ๒.๖.๑ จัดท าค าสั่งเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมค่าจ้างบุคลากรทุกกลุ่มสายงาน ดังนี้ 

- ข้าราชการ    รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 จ านวน   ๗59 ราย 
      รอบ ๑ เมษายน ๒๕60 จ านวน   800 ราย 

- ลูกจ้างประจ า     รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 จ านวน     ๔3  ราย 
      รอบ ๑ เมษายน ๒๕60 จ านวน    ๔3  ราย 
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  - พนักงานราชการ    รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9 จ านวน    ๒๘ ราย 
  - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  รอบ ๑ ตุลาคม ๒๕๕9  จ านวน   610 ราย 
 ๒.๖.๒ แก้ไขค าสั่งเลื่อนเงินเดือนที่คลาดเคลื่อน         ๓74 ราย 
 ๒.๖.๓ จัดท าค าสั่งให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (รวม ๒ รอบ)     138 ราย 
 ๒.๖.๔ จัดท าค าสั่งให้ได้รับค่าครองชีพ (รวม ๒ รอบ)      2๕๗ ราย
 ๒.๖.๕ ปรับปรุงข้อมูลระบบถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการของกรมบัญชีกลาง  810 ราย/เดือน 
 ๒.๖.๖ ปรับปรุงข้อมูลระบบถือจ่ายเงินเดือนลูกจ้างประจ าของกรมบัญชีกลาง    43 ราย/เดือน   
 

งานการศึกษา/ฝึกอบรม  
1. การพัฒนาบุคลากรระหว่างประจ าการ มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
  ขั้นที่ ๑ การส ารวจความความต้องการ (Training Need) ศึกษาต่อและฝึกอบรมและ
คณะกรรมการพิจารณา ทุกหน่วยงานเสนอแผนการลาศึกษาภายในประเทศ การอบรมระยะสั้น 
  ขั้นที่ ๒ คณะกรรมการคัดเลือก/อบรมของบุคลากร จังหวัดสมุทรปราการพิจารณา
อนุมัติ  สรุปผลการอนุมัติสมัครสอบและลาศึกษาต่อดังนี้ 
           การยื่นความจ านงลาศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕60 มีการยื่นแสดงความจ านงลาศึกษาต่อ/
ฝึกอบรมระยะสั้น ดังนี้ 
 

หน่วยงาน หลักสูตร ในเวลา/จ านวน
(คน) 

นอกเวลา/จ านวน
(คน) 

รพ.บางบ่อ ปริญญาโท 2  
 อบรมระยะสั้น   
รพ.บางจาก ปริญญาเอก 1  
 ปริญญาโท  1 
 ปริญญาตรี   
 อบรมระยะสั้น 6  
รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ ปริญญาตรี   
 อบรมระยะสั้น 6  
สสอ.เมืองฯ อบรมระยะสั้น 7 1 
 ปริญญาโท 1 4 
 ปริญญาตรี 2 5 

สสอ.พระประแดง ปริญญาโท   
 ปริญญาตรี   
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หน่วยงาน หลักสูตร ในเวลา/จ านวน
(คน) 

นอกเวลา/จ านวน
(คน) 

สสอ.บางพลี ปริญญาตรี  1 
 อบรมระยะสั้น 1  
สสอ.พระสมุทรเจดีย์ ปริญญาเอก 1  
 ปริญญาโท 1  
 ปริญญาตรี 1  
 อบรมระยะสั้น   
สสจ.สมุทรปราการ ประกาศนียบัตร 1  

2. แผนการพัฒนาบุคลากรระหว่างประจ าการ 
    2.๑ การพัฒนาบุคลากรก่อนประจ าการ  

  2.2.1 การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ”           
เขตสุขภาพที่ 6 ประจ าปี 2560 จ านวน 56  คน โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี            
เป็นเจ้าภาพจัดอบรม ณ วังรีรีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.นครนายก ครั้งท่ี 1 

  2.2.2 การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”         
เขตสุขภาพที่ 6 ประจ าปี 2560 จ านวน 74  คน โดยเขตสุขภาพที่ 6 เป็นเจ้าภาพจัดอบรม        
ณ หาดตื้นคลื่นสวย อ.ท่าใหม่ จ.นครนายก ครั้งที่ 2 

 

3. จ านวนบุคลากรสายแพทย์ หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน จ าแนกรายสาขา และประเภททุน  
    แพทย์ประจ าบ้าน รอบที่ 1  

โรงพยาบาลรับต้นสังกัด สาขา รายช่ือแพทย์ผู้ผ่าน 
การคัดเลือก 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ อายุรศาสตร์ นพ.ทศพร  ทรัพย์สิทธิกุล 

โรงพยาบาลบางพลี 
 
1.กุมารเวชศาสตร์ 
2.เวชศาสตร์ฟื้นฟู 
3.ศัลยศาสตร์ 
4.ศัลยศาสตร์ 
5.อายุรศาสตร์ 
6.อายุรศาสตร์ 

 
1.พญ.ปัญชลี    ภูวิชยสัมฤทธิ์ 
2.พญ.ชนิสรา    กรรณแดง 
3.นพ.ธนภัทร    พันธ์สว่างวงศ์ 
4.พญ.อุษา       ชัยวัตรสกุล 
5.นพ.ทศภูมิ     ผู้บังเกิดผล 
6.นพ.ทศพร     ทรัพย์สิทธิกุล 

โรงพยาบาลบางบ่อ เวชศาสตร์ครอบครัว นพ.ทชา     พิทยาพิบูลย์พงศ์ 

โรงพยาบาลบางจาก 1.เวชศาสตร์ครอบครัว 
2.ออร์โธปิดิกส์ 

1.พญ.พันธิตรา  พังพงศกร 
2.นพ.ณัฐภูมิ    กุลทรัพย์สมบัติ 
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แพทย์ประจ าบ้าน รอบท่ี 2  

โรงพยาบาลรับต้นสังกัด 
สาขา รายช่ือแพทย์ผู้ผ่านการ

คัดเลือก 

โรงพยาบาลบางพลี อายุรศาสตร์ พญ.ฑิตาพร   รุ่งระวี 

แพทย์ประจ าบ้าน รอบท่ี 3  

โรงพยาบาลรับต้นสังกัด 
สาขา รายช่ือแพทย์ผู้ผ่านการ

คัดเลือก 

โรงพยาบาลสมุทรปราการ โสต ศอ นาสิกวิทยา นางสาวณัฐนิดา รอดสม 

 
4. หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 33 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัตงิาน วิทยาลัย วันที่อบรม 
1.นพ.สันทิต  บุณยะส่ง นพ.เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สมุทรปราการ วิทยาลัยนักบริหาร

สาธารณสุข 
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

6 ธค.59-31มีค.60 

5. หลักสูตรทางการบริหารสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 30 จังหวัดสมุทรปราการ  
    มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม  ดังนี้      

   ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัย วันที่อบรม 
1.นางจันทิมา  มงคลอุปถัมภ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.บางพล ี วพบ.สรรพสิทธปิระสงค์ 26 มยิ.-21 กค.60 
2.นายธนิต      ปานรอด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.บางพล ี วสส.จังหวัดชลบุร ี 5-30 มิย.60 
3.นางรุ่งอรุณ   เหลืองพิพัฒน ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ วพบ.จักรีรัช 15 พค.-9 มิย.60 
4.นางอุไรวรรณ  ทองบ าเพ็ญ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ วพบ.จักรีรัช 15 พค.-9 มิย.60 
5.นางวิระวรรณ ตันติพิวัฒนสกลุ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ วพบ.สรรพสิทธปิระสงค์ 26 มยิ.-21 กค.60 
6.นางสุวะรีย์     ด าเนนิวุฒ ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สมุทรปราการ วพบ.สุราษฏร์ธาน ี 7 สค.-1 กย.60 
7.นายค ารณ     มั่งมี     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางเสาธง วสส.จังหวัดชลบุร ี 5-30 มิย.60 
8.นายวุฒิพนัธ์   ทานะมัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.บางพล ี วสส.จังหวัดยะลา 3-28 กค.60 
9.นายณรงค์     สุกใส นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.พระสมุทรเจดีย ์ วสส. จังหวัดพิษณโุลก 7 สค.-1 กย.60 
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6. หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 27 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัย วันที่อบรม 
1.นส.สายชล  ธัญธริษตร ี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพล ี วพบ.ชลบุร ี 19 มยิ-7 กค.60 
2.นางจริยา    ลิมานันท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพล ี วพบ.สระบรุี กลุ่ม 1 15 พค.-2 มิย.60 
3.นส.สาธร    ธรรมเนียมอินทร ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพล ี วพบ.สุรินทร ์ 22 พค.-9 มิย.60 
4.นางจริยา   ชูสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.บางพล ี วสส.จังหวัดอุบลราชธาน ี 15 พค.-2 มิย.60 
6.นางเพียงใจ  ศรียอด พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรเจดียฯ์ วบ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบรุ ี 17 มยิ.-7 กค.60 
7.นางวรรณา  อ้นเดช พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.พระสมุทรฯ วพบ. จังหวัดนนทบุรี 12-30 มยิ.60 
8.นายวินิจ    เกื้อกูลวงศ์ชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.คลองสวน วพบ.พะเยา 31 กค.-18 สค.60 
9.นางจีรนุช   แสงแดงชาต ิ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บางกระเจ้า วพบ.พะเยา 31 กค.-18 สค.60 
10.นายบัลลังค์  ศรีโฉมงาม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บางด้วน วพบ.ชลบุร ี 19 มยิ.-7 กค.60 
11.นายนิติพัฒน์ ตั้งกิตตริุ่งเรือง จพ.สสช.อาวุโส รพ.สต.บางปู วพบ.สุราษฎร์ธาน ี 5-23 มิย.60 
12.นางพลูศรี  ธนาพุทธาสวัสดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บางโปรง วพบ.สุราษฎร์ธาน ี 5-23 มิย.60 
12.นายจีระพันธ์  บุญปองหา จพ.สสช.ช านาญงาน รพ.สต.บางพลีน้อย ม.5 วพบ.พระพุทธบาท 19 มยิ.-7 กค.60 
13.นายปัญญา   สุวรรณทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บญุศิร ิ วพบ.สระบรุี กลุ่ม 2 17 กค.-4 สค.60 
14.นางลัดดา  เอี่ยมกลา้หาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ วพบ.จังหวัดนนทบุร ี 12-30 มยิ.60 
15.นส.สารินี  รัตนคันทรง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สมุทรปราการ วพบ. พระพุทธบาท 19 มยิ.–9 กค 60 
16.นางสุนิตย์  หะรารักษ ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สมุทรปราการ วพบ.ชลบุร ี 19 มยิ.–9 กค 60 
17.นางชมภู่  ศรีอุดมขจร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสจ.สมุทรปราการ วพบ. สุพรรณบุร ี 17 กค.-4 สค.60 

7. หลักสูตรฝึกอบรมต่างประเทศ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อหลักสูตร/วิทยาลัย วันที่อบรม 
1.นพ.สันทิต  บุณยะส่ง นพ.เชี่ยวชาญ  

ด้านเวชกรรมป้องกัน 
สสจ.สมุทรปราการ Clinical Occupational 

Medicine short course 
สถาบนั Monash 
University  
ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

26 พย.- 4 ธค. 59  

2.นายภาคภูมิ พรชัยพลูทว ี เภสัชกรช านาญการ รพ.บางบ่อ วิชาการนานาชาติ  
คร้ังที่ 6 เกี่ยวกับ 
หลักวิธีการปฏิบัติที่ดทีาง
เภสัชกรรม “The Sixth 
GPP (Good Pharmacy 
Practice) International 
Training Program”   
ณ  สาธารณรัฐจีน 
(ประเทศไต้หวัน) 

20 – 26 กค.60 
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ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน ชื่อหลักสูตร/วิทยาลัย วันที่อบรม 
3.นส.จุฬามาศ  บุญมา นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ กลุ่มงานอนามัย

สิ่งแวดล้อม   
สสจ.สมุทรปราการ 

การพัฒนาทักษะการศึกษา
และภาษา  
ณ University of Otago     
ประเทศนิวซีแลนด์  

20 พค. - 12 สค.60 
 

4.นพ.ศุภโชค คงเทียน นายแพทยป์ฏิบัติการ รพ.บางบ่อ คร้ังที่ 5 Munich 
International Summer 
Academy of Practical 
Dermatology)  
ณ เมืองมิวนิค  
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี

25 - 29 กค.60 

 
8. หลักสูตรพัฒนาผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอเพื่อปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน  

    ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่อบรม วันที่อบรม 
1. นายค ารณ     มั่งม ี
2. นายวงศ์วีระ   ศุภมันตรา 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 

สสอ.บางเสาธง 
สสอ.เมืองฯ 

รร.เอเซีย แอร์พอร์ท 
จ.ปทุมธาน ี

15-17 พค.60 

 
9. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่อบรม วันที่อบรม 
1.นายเสน่ห์  จันทร์เงิน 
2.นายณรงค์  สุกใส 

สารณสุขอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
รก.สาธารณสุขอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

สสอ.เมืองฯ 
สสอ.พระสมุทรเจดีย ์

รร.เอเซีย แอร์พอร์ท 
จ.ปทุมธาน ี

26-28 เม.ย..60 

 
10. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารส าหรับสาธารณสุขอ าเภอ  

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่อบรม วันที่อบรม 
นางรุ่งอรุณ เหลืองพิพัฒน ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ วิทยาลัยนักบริหาร

สาธารณสุข อ.นครชัยศรี 
จ.นครปฐม 

26-30 มิย.60 
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11. หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน ส าหรับบุคลากรด้านสุขภาพ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สถานที่
ปฏิบัติงาน 

สถานที่อบรม วันที่อบรม 

1.นางหทัยรัตน์  โกสิงห ์
2.นายนครสวรรค์  ปัน้โต 
3.นส.ปัณณรัตน์ วรเมธศิริพงษ ์

พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 
พยาบาลวชิาชีพช านาญการ 

รพ.สมุทรปราการ 
รพ.สมุทรปราการ 
รพ.บางบ่อ 

วพบ.ชลบุร ี 13 กค.-18 สค.60 
(วันพฤหัสบดี และ 
วันศุกร์ 4 สัปดาห์) 

 
12.พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข (Service Plan)  
     สสจ.สมุทรปราการ ได้รับจัดสรร 235,000 บาท ด าเนินการอบรม ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง สถานที่อบรม/
ว.ด.ป. 

1. การพยาบาลทารกแรกเกิด 
    1 เดือน (17,000 x 2 คน) 

1.นางปราณทิพย์  เกิดแก้วกุลเสฏฐ ์
2.นส.ชุตมิา  อ่อนด ี

รพ.บางบ่อ 
รพ.พระสมุทรเจดียฯ์ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

วพบ.ชลบุรี  
15 พค-9 มิย.60 

2. การพยาบาลสมรรถนะ 
    พยาบาลในการจัดการผู้ป่วย 
    หัวใจล้มเหลว 2 วัน 
    (1,500 x 14 คน) 

1.นายบญุชู          ทาดวงตา 
2.นส.รุจีรดา        ตรัยรัตนธิคณุ 
3.นส.วารุณี         นาคนุช 
4.นส.พมิพ์ชนก    ประวิง 
5.นส.จิตรวไิล       เกื้อสกุล 
6. นส.รจนา         เตชะนราฤทธิ์ 
7.นางพรพรรณ     อ่วมอิ่ม 
8.นส.วลัยา           แก้วกุดสิน 
9.นส.กษมา         มูลสาร 
10 นส.จิราภรณ์    บุญปองหา 
11.นส.มินตรา       เย็นใจ 
12.นส.ประภาศรี  เกียรติไทสง 
13.นส.ดวงนภา    ม่วงขาว 
14.นส.กมลชนก    ประชุมพรชัย 

รพ.บางจาก 
รพ.พระสมุทรเจดียฯ์ 
รพ.บางบ่อ 
รพ.บางบ่อ 
รพ.บางเสาธง 
รพ.บางเสาธง 
รพ.สมุทรปราการ 
รพ.สมุทรปราการ 
รพ.สมุทรปราการ 
รพ.สมุทรปราการ 
รพ.สมุทรปราการ 
รพ.บางพล ี
รพ.บางพล ี
รพ.บางพล ี

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

วพบ.พระปกเกลา้ 
5-6 มิย. 60 

3. การพยาบาลเฉพาะทางทารก 
    แรกเกิดวิกฤต 4 เดือน   
    (45,000 x 1 คน) 

1.นส.จรรยารักษ์  ผลาเสรืฐ รพ.บางบ่อ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ม.บูรพา 
7 สค-30 พย.60 

4. การพยาบาลผู้ใหญ่วิกฤต      
    1 เดือน 
    (17,000 x 2 คน) 

1. นส.ปภัสวรรณ  รุ่งเจรญิ 
2. นส.วนิดา  หะยียะห์ยา  

รพ.บางบ่อ 
รพ.บางเสาธง 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 

วพบ.ชลบุร ี
15 พค-9 มิย.60 
 

5. การพยาบาลฉุกเฉิน  
    2 สัปดาห ์
    (10,000x4 คน) 

1.นส.วาสนา        ท่วมเอี่ยม 
2.นส.แก้วมณี      ทองอ่วม 
3.นส.รุจลีดา       ตรัยรัตนาธิคุณ 
4. นส.วิมลรตัน์    บุญศร ี

รพ.บางบ่อ 
รพ.บางจาก 
รพ.พระสมุทรเจดีย ์
รพ.บางเสาธง 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

วพบ.ชลบุรี  
15 พค-9 มิย.60 
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ชื่อหลักสูตร ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ต าแหน่ง สถานที่อบรม/
ว.ด.ป. 

6.สาขาอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน 
   (Ultrasound in    
   emergency care ) 
   (1,700 x 5 คน) 

1.พญ.ภิรญา   พิภฐิติกุล 
2.นพ.ชลมารค   รัตนาคม 
3.พญ.ณัฐศรา   เลิศศรจีตุพร 
4.นพ.นันทณัฐ   นาคแนวด ี
5.นพ.จิรฉตัร   ตั้งเจริญสมุทร     

รพ.บางบ่อ 
รพ.บางบ่อ 
รพ.บางพล ี
รพ.พระสมุทรเจดีย ์
รพ.บางจาก 

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รพ.เจ้าพระยา-
อภัยบูเบศร ์
16 สค.60 

7.ทันตกรรมการดูแล 
  ทันตสาธารณสุขในผู้ป่วย 
  เรื้อรังรองรับการจัดบริการ    
  PCC (3,200 x 10 คน) 

1.นส.ศิริพร         คงชาติ 
2.นางวรรณา       รุ่งเรือง 
3.นส.จรรยารตัน์  เล็กใจซื่อ 
4.นส.กันติยา       ออมสิน 
5.นส.จุฑารตัน์     เล็กใจซื่อ 
6.นส.เพลินพิศ     พาเจริญ 
7.นส.สุรีพร          ปิ่นทอง 
8.นส.เสาวลักษณ์  วงศ์สะอาด 
9.นส.พัชรา          แดงศรี 
10.นส.สุวีณา       น้อยรักษา 

รพ.สต.วดัสลุด 
รพ.สต.เทพารักษ์ 
รพ.สมุทรปราการ 
รพ.สต.บางปูใหม ่
รพ.สต.แพรกษา 
รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า 
รพ.สต.บางหญ้าแพรก 
รพ.สต.ราชาเทวะ 
รพ.บางบ่อ 
รพ.สต.ส าโรงเหนือ 
 

นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตฯ) 
จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน 
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน 
จพ.ทันตสาธารณสุข 
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน 
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน 
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน 
จพ.ทันตสาธารณสุข 
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบตัิงาน 
 

วสส.ชลบรุ ี
12-14 กค.60 

8.NCD System manager 
   ผู้ป่วยเรื้อรัง 
   (3,500 x 6 คน) 
 

1.นางโศภชา   วนเดชานิติธร 
2.นส.พิกุล      เจริญสุข 
3.นางสุขใจ     ประชากร 
4.นางณัชชา     พัฒพันธ์ 
5.นส.สุธาทิพย์    ปันทิปติกุล 
6.นางภาวนา    มั่งม ี

รพ.บางบ่อ 
รพ.บางพล ี
สสอ.บางพล ี
รพ.สต.นยิมยาตรา 
รพ.สต.บางพึ่ง 
รพ.สต.กลัปพฤกษ ์

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

วพบ.พระปกเกลา้ 
จันทบุร ี

 
 
 13. อบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลระยะเวลา 1 ปี  
      (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ) รพ.ราชวิถี 
      จังหวัดสมุทรปราการได้รับจัดสรร จ านวน 3 โควตา  

 1. นางสาวมินตรา  จ ารญโรจน์ โรงพยาบาลบางพลี          
 2. นางสาวอาภาพร  อินทรโกสุม   โรงพยาบาลสมุทรปราการ   
       3. นางสาวเบญจวรรณ  แอด า      โรงพยาบาลบางบ่อ           
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14. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา  
      มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน  2560  ดังนี้ 

 1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ   20   คน 
 2. โรงพยาบาลบางพลี   19  คน 
  3. โรงพยาบาลบางจาก     10   คน 
  4. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์   6   คน 
  5. โรงพยาบาลบางบ่อ      10   คน 
  6. สสอ.พระสมุทรเจดีย์       1   คน 
  7. สสอ.เมือง            1   คน 
  8. สสอ.บางพลี      1   คน 

     รวม  68  คน 
 
8. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต จ านวน 6 คน  

              ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

1. นส.ประภัสสรา     ศิริยาน รพ.สต.สร่างโศก สสอ.บางบ่อ 
2. นส.วรรณรัชต์      รักพวก รพ.บางเสาธง 
3. นส.สาวพัสตร์      แปลงด ี รพ.สต.แพรกษา สสอ.เมือง 
4. นส.กัญญาณัฐ      ยั่งยืน รพ.สมุทรปราการ 
5. นส.อรทัย           ทัพเนตร รพ.สต.บางหญ้าแพรก สสอ.พระประแดง 
6. นส.จิราภรณ์       แซ่ตั้ง รพ.บางจาก 

 
9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   
        9.1 สาขาทันตสาธารณสุข  จ านวน 6 คน 
 

ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

1. นส. กิตติยา   ลายคราม 
2. นส.ธนิกา     ภัทรกุลนันทพร 
3. นส.นริศรา    วรคันทักษ์ 
4. นส.สุภาภรณ์  ฟูเฟ่ือง 
5. นส.ยุพาพร    ก่อกุศล 
6. นส.วรางคณา  เปลี่ยนสง่า 

รพ.บางพลี 
รพ.สต.บ้านคลองเก้า สสอ.เมือง 
รพ.สต.ส าโรงใต้ สสอ.พระประแดง 
รพ.สต.บางปลา ม.14 สสอ.บางพลี 
รพ.สต.ในคลองบางปลากด สสอ.พระสมุทรเจดีย์ 
รพ.สต.เทพารักษ์ สสอ.เมือง 
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       9.2 สาขาวิชาเวชระเบียน 
 

ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

1. นส.สรนันท์   ประทุมทอง รพ.บางเสาธง 

        9.3 สาขาสาธารณสุขชุมชน 
 

ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

1. นส. พิชามญชุ์    บุญตา 
2. นส.ศิรินภา       ศิริเลี้ยง 
3. นส.สุธาศิณี       นิลค า 
4. นส.อัจรากรณ์    ค าสอนทา 

รพ.บางบ่อ 
สสอ.บางพลี 
สสอ.พระประแดง 
สสอ.เมือง 

 
10. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
      10.1 สาขาวิชาปฏิบัติบัติการฉุกเฉิน 

 

ชื่อ-สกุล หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

1. นส. สุภัทรา    มะลิวัลย์ 
2. นส.ฮัซซูน่า     เหมสลาหมาด 

รพ.บางพลี 
รพ.บางบ่อ 

     

 10.2 สาขาเวชระเบียน 
 

ชื่อ          สกุล หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 

1. นส. วนิดา       ค าไข่สอน 
2. นส.กนกวรรณ   หาญชิงชยั 

รพ.บางพลี 
รพ.สมุทรปราการ 
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11. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 
  

หน่วยงาน จ านวน 
(คน) 

สถานที่ฝึกงาน ระยะเวลา 

1. วพบ.กรุงเทพ 
นศ.พยาบาลศาสตร์ ชั้นปืที่4 

65 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของทุน 
1.รพ.สป               20 คน 
2.รพ.บางพลี          19 คน 
3.รพ.บางจาก         10 คน 
4.รพ.บางบ่อ          10 คน 
5.รพ.พระสมุทรเจดีย์  6 คน 

13 มีค. - 9 เมย.60 

2. วพ.สภากาชาดไทย 
นศ.พยาบาลศาสตร์ ชั้นปืที่4 

50 1.รพ.บางพลี    24 คน 
2.รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 26 คน 

14 – 24 กพ.60 
27 กพ. – 10 มีค.60 

3. คณะพยาบาลศาสตร์     
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
นศ.พยาบาลศาสตร์ ชั้นปืที่3 

8 รพ.บางจาก 5 มิย. – 14 กค.60 

4.คณะแพทยศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 1. รพ.สมุทรปราการ  6 คน 
2. รพ.บางจาก   6 คน 
 
 

8 เมย. - 6 พค.60 
 

5.โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  
ม.มหิดล 
นศ.พยาบาลศาสตร์ ชั้นปืที่4 

14 รพ.สต.บางปลา ม.14           
สสอ.บางพลี 

15 ตค.60 - 22 มีค.61 

6.ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 
นศ.ปริญญาโท  

7 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 
สสจ.สมุทรปราการ 

24 กค. - 6 กย.60 

7. คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการเงิน  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

1 งานการเงิน สสจ.สมุทรปราการ 6 พย.60 - 2 มีค.61 
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นโยบายและแนวคิดการด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
“ก่อนเกิดจากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน/หลุมฝังศพ อย่างมีศักดิ์ศรี” 

“Before Womb to Tomb with Dignity” 

โดยประยุกต์แนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งได้เรียงร้อยช่วงเวลาต่างๆ
ของชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในบทความ“จากครรภ์มารดาสู่เชิงตะกอน (From Womb to Tomb)”   
และแนวทางสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งนโยบายของกรมอนามัย ปี 2560  “ 
สาวไทยแก้มแดง  มีลูกเพ่ือชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ” โดยใช้แนวทางการด าเนินงานตามประกาศ      
กฎบัตรกรุงเทพหรือ Bangkok Charter คศ.2005 (11 August 2005) ที่ เน้น 4 ประเด็นหลัก        
คือ  1) บริบทใหม่ (New Context) ครอบคลุมทุกระดับทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต  2) สุขภาพ
ในยุคโลกาภิวัตน์ (Health friendly Globalization) โดยเฉพาะประเด็นความยากจน ข้อตกลงการค้า
ด้านสาธารณสุข ข้อบังคับสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยในสถานที่ท า งานกับสุขภาพ 
บทบาท  ความรับผิดชอบของสังคมต่อสุขอนามัยและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  3) การเป็นพันธมิตร
เพ่ือสร้างสุขภาพ (Partner)  และ 4) ความยั่งยืนในการเสริมสร้าง (Sustainability) จากทุกภาคส่วน   
ในสังคม ซึ่งจะเสริมความมั่งคั่งทางสุขภาพในทุกชุมชนทั่วประเทศ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 20 ปี ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งประกอบด้วยกลไกในการในการขับเคลื่อนความ   
มั่งคั่ง (Engines of Growth) เพ่ือสามารถพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงได้ คือ กลไกการขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม และกลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก          ตาม
แนวคิด “ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” เป้าหมายของ        การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” 
ให้เป็น “ ศักยภาพและโอกาส ” ในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น เปลี่ยนจากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Aging) การพัฒนา
หุ่นยนต์ทางการแพทย์ การยกระดับเมืองให้เป็น  Smart City เพ่ือเป็น Smart citizen  สังคมไทย 4.0 
ต้องเป็นสังคมที่มีความหวัง  เปี่ยมสุข  มีความสมานฉันท์  มีความพอเพียง เกิดความ   เท่าเทียม ความ
เหลื่อมล้ าอยู่ในระดับต่ า มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี  

และเพ่ือสอดคล้องต่อนโยบายประเทศไทยก้าวสู่  Thailand 4.0 ตามยุทธศาสตร์    
ความเป็นเลิศ ทั้ง 4 ด้าน ที่ประกอบด้วยการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB     
( Partner / Investment / Regulate / Advocate / Building capacity ) ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพ
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ในทุกกลุ่มวัยทั้ง 4 มิติ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ) และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้ความส าคัญเรื่องการเตรียมพร้อมให้แก่หญิงก่อนวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิต เพ่ือป้องกันปัญหาดั้งเดิม  คือ ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์และป้องกันความ
พิการแต่ก าเนิดของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และการดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย เพื่อบรรลุ “ ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” เป้าหมายหลักในการ “ พัฒนาคุณภาพชีวิต ”     
คือการให้คนมีความสามารถในการ “ พ่ึงพาตนเอง ” จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือเริ่มจาก
การพัฒนา “ ตนเอง ” โดยเน้นเรื่องการสร้างความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งถือเป็นความฉลาดที่มีความจ าเป็นใน
ตัวบุคคล ที่เรียกว่า HQ (Health Quotient) เป็นตัวบ่งบอกศักยภาพการมีสุขภาพดีของประชาชน   และ
เป็นตัวที่สร้างความเหลื่อมล้ าสุขภาพมากที่สุด  เพราะเพียงแค่รู้แต่ไม่ปฏิบัติ  ทั้งที่ใช้การลงทุนต่ าที่สุด 
และที่ส าคัญขณะนี้คนไทยเข้าใจผิดอยู่มากว่า การดูแลสุขภาพไม่ใช่หน้าที่ของตัวเอง ยังคิดว่าเป็นหน้าที่
ของบุคคลอื่น  จึงไม่ได้ท าหน้าที่คุ้มครองสุขภาพตัวเอง  

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มวัย เพ่ือบรรลุ   “ ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ” ดังนี้ 

 
        Before  Womb : ก่อนการปฏิสนธิ 

           เตรียมสุขภาพหญิงก่อนวัยเจริญพันธุ์ โดยบุคลากรสาธารณสุขร่วมกับครูในโรงเรียนซึ่งมี
ข้อมูลสนับสนุน คือ อัตราการเป็นโรคหนอนพยาธิสูง และมีภาวะซีด จึงได้มีการจ่ายยาถ่ายพยาธิ  2 ครั้ง 
ต่อปี และจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และ Folic acid (0.4 มิลลิกรัม) อย่างละ 1 เม็ด สัปดาห์ละ  1 ครั้ง 
(Weekly Iron Supplement)   ในนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นต้นไป  จนถึงระดับ ปวส.ปีสุดท้าย 
ส าหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ในสถานประกอบการ ได้ประสานความร่วมมือกับสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดฯ เพ่ือรณรงค์การกินยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก  และ Folic acid (0.4 มิลลิกรัม) อย่างละ      
1 เม็ด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (Weekly Iron Supplement) เพ่ือส่งเสริมให้สาวไทยแก้มแดง ไม่มีภาวะซีด 
ในรายที่คาดว่าจะมีการแต่งงาน ได้ประชาสัมพันธ์และให้ อสม.สหเวชศาสตร์ติดตามให้มารับค าปรึกษา
ก่อนแต่งงานและรับยาเสริมธาตุเหล็ก Ferrous fumarate 200 มิลลิกรัม  และ Folic acid                (5 
มิลลิกรัม) อย่างละ 1 เม็ด สัปดาห์ละ 1 ครั้งอย่างน้อย 12 สัปดาห์ ก่อนการตั้งครรภ์                   เพ่ือ
เตรียมพร้อมการเป็นแม่สุขภาพดี ลูกไม่มีความพิการ 
          ในคู่ที่แต่งงานแล้วและพร้อมจะมีบุตร พ่อแม่ จะได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และอสม.สหเวชศาสตร์ ให้เข้าใจถึงความส าคัญของการฝากครรภ์เร็วก่อน 12 สัปดาห์ การเตรียมตัว   
เป็นพ่อแม่มือใหม่  ที่มีคุณภาพ ประโยชน์ของการกินยาวิตามิน วัคซีนที่จ าเป็น ควบคู่ไปกับการส่งเสริม
ด้านโภชนาการที่เหมาะสม 
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 From Womb : ขณะอยู่ในครรภ์ 

 
เป็นช่วงส าคัญของการเริ่มต้นชีวิต เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์จะมีการดูแลโดยระบบสาธารณสุข 

ระดับปฐมภูมิ อาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน ทีมหมอครอบครัว ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนให้มาฝากครรภ์
เร็วที่สุดเพ่ือรับค าแนะน าการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ได้รับการตรวจครรภ์ การประเมินความเสี่ยงจาก
บุคลากรสาธารณสุข และได้รับยาวิตามินเสริม ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และ Folic acid  (5 มิลลิกรัม)       
ทุกวันๆละ 1 เม็ด รวมทั้งโภชนาการที่เหมาะสม ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (สมุด      
สีชมพู) ให้ความรู้พื้นฐานเรื่องสุขภาพ ให้มีทักษะเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง การเตรียมพร้อม
เป็นแม่ที่ดี ตามหลักสูตร “โรงเรียนพ่อ แม่” สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ       
“กิน กอด เล่น เล่า” โดยมีบุคลากรสาธารณสุข และอสม.สหเวชศาสตร์  ไปติดตามเยี่ยมบ้านพร้อมให้
การดูแลตามมาตรฐานการฝากครรภ์และประเมิน เพ่ือความปลอดภัยในการคลอด และมีระบบการส่งต่อ
ที่ดีในรายที่มีความผิดปกติ หรือมีภาวะเสี่ยงจากการตั้งครรภ์  และได้รับการดูแลระหว่างคลอดที่ได้
มาตรฐาน มีความพร้อมของยาและเครื่องมือที่จ าเป็นตามมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ สามารถลดอัตรา
การเสียชีวิตของมารดาและทารกได้ 
 

     อายุ 0 - 5 ปี 
   

        อยู่ในช่วงที่หนึ่ง 5 ปีแรก Health Literate Quality Services ตามหลักการเส้นทาง
ชีวิตและสุขภาพ (Life Course Approach) เป้าหมายคือ เด็กแข็งแกร่ง เก่ง ดี มีสุข  เด็กในวัยนี้ต้อง
เจริญเติบโตมีพัฒนาการสมวัย ปลอดภัย ปลอดโรค ได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
วัคซีนตามแผนการให้วัคซีน ยาน้ าเสริมธาตุเหล็กตั้งแต่อายุ 6 เดือน – 5 ปี การดูแลด้านทันตสาธารณสุข  
“ ฟันดีเริ่มที่ซี่แรก ” ด้านสติปัญญา การพัฒนาด้วย “ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน หมั่นตรวจ
พัฒนาการ เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันอุบัติเหตุ ” การพัฒนาการด้านความฉลาด สมองเด็กจะพัฒนาการ 
ร้อยละ 92  ใน 5 ปีแรก เพราะรากฐานของการใช้ภาษาเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเล็กก่อน  3 ปี ดังนั้นเด็กใน
วัยนี้ควรได้รับการพัฒนาภาษาที่สอง ปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่ท าให้เด็กมีพัฒนาการภาษาแตกต่างกัน   คือ 
ครอบครัวที่พ่อแม่มีเวลาให้กับลูก พูดคุยกับลูก ใกล้ชิดลูก การเล่านิทานไม่น้อยกว่า 5 – 10 นาทีต่อคืน 
จะท าให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาดีกว่า หมั่นตรวจด้านพัฒนาการ และเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต    
“ สูงดี สมส่วน ” ส่งเสริมการนอนหลับ เด็กควรนอนอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ซึ่งมีความส าคัญต่อ
พัฒนาการด้านสติปัญญา และการเรียนรู้ ซึ่งทีมหมอครอบครัว อสม.สหเวชฯ จะเฝ้าระวังค้นหาเด็กกลุ่ม
เสี่ยงที่พัฒนาการล่าช้า หรือ ทุพโภชนาการ เพ่ือให้ค าแนะน าแก่พ่อแม่ ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูบุตร 
หลาน ให้มีพัฒนาการและโภชนาการสมวัยตามคู่มือ DSPM /DAIM และมีระบบส่งต่อไปยังคลินิกกระตุ้น
พัฒนาการเด็กที่มีนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กครอบคลุมทุกโรงพยาบาล กรณีเด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์ฯ จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน “ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ปลอดโรค ปลอดภัย ” เพ่ือเตรียมพร้อม
เข้าสู่วัยเด็กท่ีเติบโตสมวัย และมีคุณภาพ 
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       อายุ 6 – 14 ปี 

  
          ช่วงที่สองของชีวิต 10 ปี คือ Health Literate School เป็นช่วงวัยเรียนที่ต้องส่งเสริม         

การเจริญเติบโต แข็งแรง สูงดีสมส่วน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตในวัยนี้  มุ่งเน้นให้เกิด ทักษะการรู้คิด       
มีทักษะชีวิตและจิตส านึกที่ดี  เด็กส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียน หน้าที่หลักจึงอยู่ที่ครู บุคลากร
สาธารณสุขมีหน้าที่ประสานกับครูอนามัยโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ทุกคนต้องได้รับยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก และวัคซีนพ้ืนฐาน        
ตามเกณฑ์  ส่งเสริมเรื่องการดื่มนมรสจืด วันละ 2 กล่อง ได้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากและประเมิน
พฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อสุขภาพ   ช่องปากในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,3 และ 6 ทุกคน 
การบริการ Sealant ในเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ทุกคน จัดกิจกรรมทางกายอย่างน้อย วันละ 
60 นาที เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโต สูงดีสมส่วน แข็งแรง ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพ่ือให้
เด็กมีศักยภาพในการเฝ้าระวังสุขภาพของตนเอง (Self care) มากขึ้นสามารถรับรู้และเข้าใจโทษและ  
พิษภัยของยาเสพติด ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมด้านทักษะชีวิต (การเตรี ยมพร้อมและปฏิเสธ            
การมีเพศสัมพันธ์) ช่วงปลายของวัยนี้ต้องเพ่ิมด้าน Health Literacy จนสามารถเข้าใจ เข้าถึงข้อมูล 
สามารถประเมินและตัดสินใจ เลือกปฏิบัติหรือปฏิเสธจนเกิดเป็นทักษะชีวิตตนเองได้ รวมถึงการดูแลเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นแม่ที่มีสุขภาพดีเมื่อเข้าสู่วัยที่เหมาะสม ภายใต้การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ที่เอ้ือต่อสุขภาพ เพ่ือเป้าหมายเด็กจังหวัดสมุทรปราการ “ เด็กไทยแก้มใส  โตไปไม่เป็นเบาหวาน ”  

 
       อายุ 15 – 20 ป ี
    
  ช่วงที่สาม 15 ปี Education institution Advocate Peer group/Virtual Society / 
Health Literate Service เป็นช่วงวัยรุ่นที่ต้องส่งเสริมให้มี Life skill & Health skill  เพ่ือการเป็นวัยรุ่น
ที่ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ไม่ท้องก่อนวัยอันควร  ซึ่ งต้องได้รับการดูแลที่ดีทั้ งครอบครัว บุคลากร              
ด้านการศึกษา บุคลากรด้านสาธารณสุข ชุมชนและสังคม กลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ การสร้างเสริมทักษะชีวิต
และจิตส านึก เพ่ือเสริมต้นทุนชีวิต รวมถึงการส่งเสริมด้าน IQ / EQ ให้มีทักษะชีวิตและพฤติกรรมการ
แสดงออกที่เหมาะสม กลยุทธ์ การรู้เท่าทันเรื่องเพศศึกษา เน้นให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่วัยรุ่นทุกคน 
โดยสอนให้วัยรุ่นมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศ อาทิเช่น พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายในช่วงวัยรุ่น บทบาททางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ กลยุทธ์ การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลภาวะเสี่ยง
จากเพศสัมพันธ์ หรือมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย (Safe sex)  การชะลอการมีเพศสัมพันธุ  ์ การเข้าถึงบริการ
คุมก าเนิดที่ปลอดภัย เพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ( Sexually 
Transmitted Infections )  กลยุทธ์ การป้องกันการตั้งครรภ์  และการเข้าถึงบริการฝากครรภ์คุณภาพ 
จัดให้มีการบริการ  ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และดูแลดุจญาติมิตร เพ่ือให้วัยรุ่นมารับบริการฝากครรภ์ได้อย่าง
ต่อเนื่อง  ป้องกันหรือ  ลดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ให้น้อยที่สุด รวมถึงการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัย 
นอกจากนี้ จะได้รับการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวรหลังคลอดเพ่ือป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ าก่อนอายุ 20 ปี และ
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จะได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านหลังคลอดจากทีมหมอครอบครัว อสม. เพ่ือส่งเสริมให้มารดาวัยรุ่นเลี้ยงดู
บุตรได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงต่อการเกิดการทารุณกรรมหรือละทิ้งบุตร รวมทั้งการดูแลช่วยเหลือ
ให้วัยรุ่นสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือมีงานท าเพ่ือลดปัญหาทางด้านสังคมที่อาจเกิดขึ้นได้  

ช่วง 6 – 14 และ 15 – 20 ปี จะได้รับการส่งเสริมสุขภาพตามนโยบาย “ สาวไทย
แก้มแดง มีลูกเพ่ือชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ ” ซึ่งได้กล่าวเน้นย้ าโดยละเอียดไว้แล้วในช่วง Before 
Womb 
 
        อายุ 21 – 59 ปี 

 
  ช่วงที่สี่ของชีวิต 20 ปี คือ Self Management คนไทยวัยท างาน “ สกัดอ้วน ลดพุง 
ลด NCD ” ในวัยนี้ต้องส่งเสริมให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถจัดการสุขภาพภายใต้บริบทของ
ตนเองได้ เพราะคนไทย  ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งการบริโภคและการใช้ชีวิตประจ าวัน       
ปญัหาภาวะโภชนาการเกินส่งผลให้การเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้เพ่ิมขึ้น ทั้งการป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง  มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้น  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเร่งเสริมสร้างระบบ
สุขภาพที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย
และจิตใจ  พัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการ
พัฒนาศักยภาพการเฝ้าระวังและการจัดการกับโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ าที่ทันสถานการณ์ ละเลิก
พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ ควบคู่กับการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมตามช่วงวัย  รู้จักการป้องกันโรค
เบื้องต้น  มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์  เสริมสร้างความร่วมมือของครอบครัวและชุมชนในการสร้างสุขภาพที่ดีและพัฒนา
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้เหมาะสมกับสุขภาพมากขึ้น ส่งเสริมแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทย 
สนับสนุนด้านอาชีพ  ให้เกิดความม่ันคงและมั่งค่ังด้านเศรษฐกิจ   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต รองรับ Smart 
Elderly Citizens  ในอนาคต 

                     การเฝ้าระวัง คัดกรองโรค เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   
รายใหม่ หรือการเสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังได้ โดยคัดกรองแยกเป็น 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มป่วย กลุ่มมีภาวะแทรกซ้อน และกลุ่มประคับประคอง (palliative care) และ
ประสานกลุ่มที่เกี่ยวข้องแต่ละ setting ร่วมกันจัดการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสมตามวิถีชีวิต จัดให้มีสถานที่และงบประมาณใน
การด าเนินงานด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น    จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม อาทิ ให้มีพ้ืนที่   
สีเขียวและลานออกก าลังกายและกิจกรรมออกก าลังกายที่ยั่งยืน มีการพัฒนาบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย
โรคเรื้อรัง คือ นักสหเวชศาสตร์ และ อสม.สหเวชศาสตร์ โดยจัดระบบบริการจ าแนกตามประเภท ดังนี้ 

          กลุ่มปกติ ได้รับการคัดกรองที่มีคุณภาพจาก อสม.สหเวชศาสตร์ และนักสหเวชศาสตร์         
ได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพ 3 อ. 2 ส.  
                    กลุ่มเสี่ยง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง กรณีสงสัย
เป็นกลุ่มป่วยหรือกลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งต่อที่เหมาะสมต่อไป 
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                    กลุ่มป่วย มีการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพผ่าน PCC (Primary Care Cluster) ได้รับ
การส่งต่อแบบไร้รอยต่อ (Seamless Health Services Network) และมี care giver คอยติดตามเยี่ยม
และดูแลต่อเนื่อง 
                    กลุ่มป่วยเรื้อรัง ได้รับการดูแลจาก care giver และประสานการรับยาที่เหมาะสม โดย
ให้มีการน า Chronic Care Model มาใช้ในการดูแลส่งเสริม ฟ้ืนฟู และประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสนับสนุนสิ่งที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต 
                    กลุ่มประคับประคอง (ติดเตียง) ได้รับการดูแลแบบ palliative care จากบุคลากร
สาธารณสุข ที่มีความรู้และทักษะให้การดูแลดุจญาติมิตร 
 
       อายุ 60 ปีข้ึนไป  
 

   น าแนวทางของ Long Term Care มาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้งกาย จิตใจ 
ส่งเสริมกิจกรรมที่กระตุ้นการใช้สมอง การเคลื่อนไหว รวมถึงสุขภาพช่องปาก การได้รับสิทธิประโยชน์   
อันพึงได้ รวมทั้งการได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเอ้ือต่อการด ารงชีวิต ผู้สูงอายุจะได้รับ     การ
ประเมินคัดกรองความสามารถในการใช้ชีวิตประจ าวัน เพ่ือแยกเป็น กลุ่มติดสังคม  กลุ่มติดบ้าน  กลุ่มติด
เตียง และวางแผนจัดบริการให้ทั่วถึง เหมาะสมตามสภาพ โดยบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมเป็น
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ  ( Care Manager ) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Care Giver )  และ        ทีมหมอ
ครอบครัว  อสม.สหเวชศาสตร์ และนักสหเวชศาสตร์ เพ่ือการดูแลที่ต่อเนื่องที่บ้าน และส่งเสริมให้
สามารถด าเนินชีวิตประจ าวันได้ สามารถใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้อย่างมีความสุขโดยไม่เป็นภาระ และ
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
 
      To Tomb : ระยะสุดท้ายของชีวิต 

   
                    ผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (กลุ่มติด
เตียง) ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆรวมถึงผู้มีปัญหาทางจิตที่ไม่สามารถฟ้ืนฟูสภาพได้ จะได้รับ     
การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยให้ข้อมูลการดูแลแก่ญาติ ให้ค าปรึกษา และให้
ก าลังใจแก่ครอบครัว เพ่ือการดูแลสุขภาพระยะสุดท้ายร่วมกัน จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตและตาย
อย่างสมศักดิ์ศรี (Die with Dignity) ในบรรยากาศที่อบอุ่นของสมาชิกในครอบครัว 
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  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาด้านสุขภาพ          
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบจากโลกาภิวัตน์  ท าให้เกิด
การติดต่อสื่อสาร การค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รวดเร็วและเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบท าให้
มีการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ าทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก อีกด้านหนึ่ง
ท าให้ภาระโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรและวิถีชีวิตที่พ่ึงพาเทคโนโลยี          
เพ่ิมมากข้ึน การเคลื่อนไหวด้านสุขภาพโลกท่ีส าคัญซึ่งมีผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อสุขภาพของ
ประชาชน ส่งผลให้ประเทศไทยได้มีก าหนดกรอบทิศทาง นโยบายที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

๑.๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ( พ.ศ.๒๕60 – ๒๕79) 
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์

และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่าง
ประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 
ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน          
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ าชาติ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ   
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ   และ   
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ      
ที่ด้อยกว่า 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และ
สร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้ง
ประชาชน เอกชน ประชาสังคม  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
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พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี 
กินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑)ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง       
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม               (๕) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๑.๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) 
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 ๑.3 แผนแม่บทสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2559 – 2568 )             
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ โดยมีเป้าหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goals) “สมุทรปราการเป็น
สังคมสุขภาวะ  ประชาชนสุขภาพดี  และมีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น” ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) 

1. การจัดการปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ที่ส าคัญลดลง 
2. การสร้างระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพ่ือการพ่ึงตนเองทางสุขภาพที่ยั่งยืน 
3. การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สู่เมืองอุตสาหรรมสุขภาพดี   

          4. การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
5. สร้างสรรค์นวตกรรม การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Goal) 
1. จังหวัดสมุทรปราการประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพในโรคที่ส าคัญให้ลดน้อยลง    

อย่างเป็นรูปธรรมจนผ่านเกณฑ์ประเทศ 
2. ชุมชน ประชาชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองทางสุขภาพได้  มี ความโดดเด่นเป็นเลิศ

ระดับประเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเมือง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   และการจัดการโรคเรื้อรัง    
3. จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองโรงงานสุขภาพดี เกิดชุมชนเมืองสุขภาวะดี สิ่งแวดล้อมสุขภาพดี  

ที่เข้มแข็งทั่วทั้งจังหวัด เป็นต้นแบบน าของประเทศ  
4. ระบบสุขภาพสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และความ

เป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน 
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5. สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่ งยืน มีผลสัมฤทธิ์              
ทางการแพทย์ในระดับสถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย การบริการที่       
ยอดเยี่ยม ไร้รอยต่อ ประชาชนเข้าถึงด้วยความเชื่อมั่นและวางใจได้ 

6. หน่วยงานในระบบสาธารณสุขทุกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม ธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูง  
ทันสมัย เป็นองค์กรดิจิตอล พร้อมสู่สากลเปิดสู่อาเซียน 

7. บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีทักษะสากล       
มีความสุขในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 

แผนภาพแสดง  แผนแม่บทสุขภาพสมุทรปราการ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2559-2568)  
                    มุ่งสู่ “เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี” เชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 
                    (4 Excellence strategies) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  จุดยืน 

  Strategic 

Positionin
g) 
  

1. การจัดการ
ปัญหาสุขภาพของ

พื้นที่ที่ส าคัญ
ลดลง 

2.สร้างระบบ
สุขภาพชุมชน 
โดยชุมชน เพื่อ

การพึ่งตนเองทาง
สุขภาพที่ยั่งยืน 

 3.การขับเคลื่อน
นโยบายสุขภาพ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

สู่เมือง
อุตสาหกรรม

สุขภาพดี 

5.การสร้างสรรค์
นวัตกรรม การ

พัฒนาองคก์รและ
บคุลากร 

4.การพฒันา
ระบบบรกิารทาง
การแพทยท์ี่มี

คณุภาพ 
มาตรฐาน 

Vision 

 “ ระบบสุขภาพช้ันน า 

เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี คุ้มครอง 

สุขภาพทั่วถึง ภาคีเข้มแข็ง ” 

Ultimate Goals 

“ สมุทรปราการเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี  
และมีความสุขทางสุขภาพมากขึ้น ” 

แปลงลงสู่แผนยุทธศาสตร์เฉพาะประเด็น 

4  ด้าน  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)  

 ด้านที่ 1  
การพัฒนาสุขภาพตามกลุม่วัย 

 ด้านที่ 2 

 การพัฒนาระบบบริการ 

 ด้านที่ 3 

การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 ด้านที่ 4 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

PP  
 Excellence     

Service   
Excellence     

People 

 Excellence     
Governance 

 Excellence     

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (4 Excellence strategies) ของกระทรวงสาธารณสุข 
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สมุทรปราการมุ่งสู่เป้าหมาย 

“ เมืองอุตสาหกรรม สุขภาพดี ” 
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การด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ/นิเทศงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการ 
ภายใต้บริบทการบริหาราชการแผ่นดินร่วมสมัยตามยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้อง   
กับสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยมีการปรับระบบการตรวจราชการ ให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ในการก ากับ 
ติดตาม ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวง  และแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีได้สอดคล้อง               กับ
ความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้ด าเนินไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด            ต่อ
ประชาชน   

ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และส านักตรวจและประเมินผล ได้จัดท า              
แผนตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้ 

1. การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   (Prevention & 
Promotion Excellence) จ านวน  17   ตัวชี้วัด   

     1.1 แผนงานที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 
 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

     1.2 แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
 โครงการควบคุมโรคติดต่อ 
 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 

     1.3 แผนงานที่ 3 : การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 
 โครงการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

     1.4 แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง (Hot (Zone) 
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2. การพัฒนาระบบบริการ (Service Excellence)  จ านวน 17 ตัวชี้วัด 
2.1  แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) 

 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
(DHS) 

   2.2 แผนงานที่ 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 โครงการป้องกันและควบคุมการตดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 
 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 
 โครงการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง 
 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย 
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 
 โครงการพัฒนาระบบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก 
 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 

2.2  แผนงานที่ 7 : การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 
 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ 

    2.3 แผนงานที่ 8 : การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ 
   โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) ส าหรับสถานพยาบาล 
   โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 

2.3  แผนงานที่ 9 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด าริและพ้ืนที่เฉพาะ 
 โครงการพัฒนา รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และรพ.สมเด็จพระยุพราช 
 โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสุขภาพแรงงานข้ามชาติ (Migrant Health) 
 โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพชายแดนใต้ 

2.4  แผนงานที่ 10 ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข 
 โครงการพัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพ 
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
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3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (People Excellence)  จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
     3.1 แผนงานที่ 11 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

 โครงการพัฒนาการวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพ 
 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 
 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 

4. การบริหารจัดการ (Governance Excellence) จ านวน 7  ตัวชี้วัด 
    4.1 แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

   โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
   โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 

    4.2 แผนงานที่ 13 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขาพแห่งชาติ (NHIS) 
 โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 

    4.3 แผนงานที่ 14 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
 โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 
 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

    4.4 แผนงานที่ 15 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
   โครงการพัฒนางานวิจัย 
   โครงการสร้างองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 

     4.5 แผนงานที่ 16 : การปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 
 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ  

รปูแบบการตรวจราชการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลกระทรวงสาธารณสุข 
 1. การตรวจราชการตามรอบปกติ (2 รอบ/ปี) ได้แก่ การลงพ้ืนที่ร่วมกับคณะ โดยมีผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะ 
 2. การตรจราชการและนิเทศงาน ก ากับ ติดตาม ประเมินผล โดยผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการกรม 
ได้แก่ การนิเทศงานเฉพาะกิจ, การก ากับ ติดตามงานผ่านระบบรายงานและข้อมูลสารสนเทศ 
 3. การตรวจ ก ากับ ติดตามและประเมินผลโดยกลไกระดับเขตสุขภาพ 
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ตารางแสดง ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการและนิเทศงานฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
           
KPI ตรวจราชการ 44 ตัว / KPI Service Plan 32 ตัว ผลการด าเนินงาน 

  เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุม้ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย   
   1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั (0-5 ปี)       

KPI1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)         11,484           3                    26.12  

KPI2. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มีพฒันาการสมวยั (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80) 20,016 18,730 93.58 

KPI3. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อาย ุ5 ป ี   
(ชาย 113 หญิง 112) 

178,887 91,105 50.93 

   1.1.2 กลุ่มเด็กวยัเรียน       

KPI4. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 66) 82,204 53,672 65.29 

KPI5. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ52) 4,448 3,032 68.17 

KPI6. ลดอัตราการเสียชวีิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีไม่เกิน 5 ต่อแสนปชก. 226,480 3 1.32 ต่อแสนปชก. 

   1.1.3 กลุ่มวยัรุ่น        

KPI7. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน   
(เป้าหมายไม่เกิน 42 ต่อพันประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี) 

          42,579             
1,008  

                   
23.67  

   1.1.4 กลุ่มวยัท ำงำน        

KPI8. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ค่าเปา้หมาย ไม่เกนิ ร้อยละ 2.4 66,536 532 0.80 

KPI9. อัตราการเสียชวีิตจากการบาดเจบ็ทางถนนไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 1,286,689 443 34.42 ต่อแสนปชก. 

   1.1.5 กลุ่มผู้สูงอำย ุ       

KPI10. ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)  
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

32 21 65.63 

1.2.ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่       

   1.2.1 กำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน       

KPI11. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนกัรู้สถานการณ์ 
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ด าเนินการครบขั้นตอนที ่1 - 5  ร้อยละ 80) 5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 100 

   1.2.2 กำรปอ้งกันควบคุมโรควัณโรค       

KPI12. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (ร้อยละ85)        
- จ านวนผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่ทุกประเภททั้งคนไทย,แรงงานข้ามชาติและเรือนจ า ที่รักษาใน รพ.
ภาครัฐและเอกชน  

2,158 537 24.89 

- อัตราการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบ (sputum conversion rate)  111 70 63.06 
- จ านวนผู้ปว่ย MDR-TB  ไม่มีเป้าหมาย 5  - 

- อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่ทุกประเภทที่รักษาใน รพ.ภาครัฐ ระหว่าง ตค.59 
- ธค.59 

163 152 93.25 
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  เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

   1.2.3 กำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพตดิ  
KPI13. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา              
(3 month remission rate) (ร้อยละ 92) 

326 322 98.77 

1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม       

   1.3.1 กำรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภำพ       

KPI14. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ95) 7,762 7,762 100 

   1.3.2 กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อำหำรสดและอำหำรแปรรูป       

KPI15. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภยั (ร้อยละ 80)       6,790             6,755  99.38 

   1.3.3 กำรเฝ้ำระวังและตรวจสอบมำตรฐำนสถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ       

KPI16. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพือ่สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 80) 

403/6 403/6 100 

   1.3.4 กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสิ่งแวดล้อม       

KPI17. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN   
Hospital 
 (ร้อยละ 75) 

8 8 100 

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบรกิาร     

2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ     

   2.1.1 Primary Care Cluster       

KPI18. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (ร้อยละ 
90) 

11 11 100 

   2.1.2 DHS       

SP1. ร้อยละของอ าเภอที่ม ีDistrict Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกบั
ชุมชนและท้องถิ่นอยา่งมีคุณภาพ 95% 

6 6 100 

2.2 Service Plan สาขา NCD       

   2.2.1 โรคเบำหวำน โรคควำมดันโลหิตสูง        

KPI19.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้  (DM≥ร้อยละ 40 ,        
HT≥ร้อยละ 50)  

DM 42,428 
HT 83,797 

DM 11,532 
HT 24,276 

DM 27.18 
HT 28.97 

KPI20.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)ในอีก 10 ปีข้างหน้า (≥ร้อยละ 80)  29,300 22,541 76.98 

SP2. สถานบริการแต่ละเขตผ่านเกณฑ์ NCD Clinic plus >60 %   3 3 100 

   2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)        

KPI21. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล (<ร้อยละ 7) 1,565 281 17.96 

   2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง        

SP3. อัตราการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง<130 ครั้งต่อแสนประชากร  894,941 199 22.24 

SP4. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและได้มาตรฐาน >60% 6 6 100 
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KPI ตรวจราชการ 44 ตัว / KPI Service Plan 32 ตัว 
  

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

2.3 Service Plan สาขา RDU    

KPI22. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)  6 1 16.67 

2.4 Service Plan สาขาทารกแรกเกดิ        

KPI23. อัตราตายทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน<4:1000 ทารกเกิดมีชีพ                  
(ไม่เกิน 4 ต่อหนึ่งพันการเกิดมีชีพ) 

         11,484                       
30  

               
2.61  

SP5. จ านวนเตียงNICUในเขตสุขภาพ (เตียง NICUภาพรวมเขต) 17 12 70.59 

SP6. จ านวนเขตสุขภาพที่มีระบบการสง่ต่อ (Intrauterine transfer system) ภายในเขตสุขภาพ 5 5 100 

SP7. ร้อยละโรงพยาบาลระดับ F1 ขึ้นไปที่มีการด าเนินการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด           
ชนิดเขียว > 60% 

5 5 100 

2.5 Service Plan สาขา Palliative Care       

SP8. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)       

  SP8.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M2,F 1-3 ด าเนินการได้ตามมาตรการดูแลแบบ
ประคับประคอง 

6 5 83.3 

  SP8.2 ร้อยละโรงพยาบาลระดบั A,S,M1 ด าเนินการได้ตามมาตรการดูแลแบบประคับประคอง 2 2 100 

2.6 Service Plan สาขาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน       

KPI24. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
(≥ร้อยละ 18.5)  

1,917,309 413,516 21.57 

2.7 Service Plan สาขาสุขภาพจิต       

KPI25. อัตราการฆา่ตัวตายส าเร็จไม่เกนิ 6.3 ต่อแสนประชากร 65 1 1.10 

SP9. ร้อยละของผู้พยายามฆา่ตัวตายไมก่ลับไปท าร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ปี > 80% 138 133 96.37 

SP10. ร้อยละของหน่วยบริการที่มกีารคัดกรองและเฝ้าระวังความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายใน 
         ประชากรกลุ่มเสี่ยง3โรค = 50% 

50 96 100 

SP11. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน > 50% 25,007 10,610 42.42 

SP12. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ สุขภาพจิต  > 65% 8,336 5,572 66.84 

SP13. ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคสมาธสิั้นเข้าถึงบริการ = 8% 8,393 598 7.12 

2.8 Service Plan 3 สาขาหลัก       

   2.8.1 สูติกรรม       

SP14. ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด คลอดใน รพ.M2 = 25% 3,197 276 8.63 

SP15. อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด = 0 11,484 1 8.71 

   2.8.2 กุมำรเวชกรรม       

SP16. อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก 1ด. – 5 ปีบริบูรณ์ ลดลง 10 % 1,037 2 0.19 

   2.8.3 ออร์โธปิดิกส ์       

SP17. ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพ.M2 ลงไป 70 % 658.00 480.00 72.95 
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ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

2.9 Service Plan สาขาอายุรกรรม    

SP18. อัตราตายจาก Sepsis/septic shock (< 30%) 2,980 1,060 35.57 

2.10Service Plan สาขาศัลยกรรม       

SP19. ร้อยละการแตกของภาวะไส้ต่ิงอักเสบ (<20%)         1,623  262 16.14 

SP20. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชวีิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยปวดท้องเฉียบพลัน5 ภาวะ(<4%)  1,085  46 4.24 

SP21. ร้อยละของผู้ป่วยที่เสียชวีิตภายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน
(<20%) 

103 12 11.65 

SP22. ร้อยละของการถูกตัดขาตั้งแต่ระดับข้อเท้าขึ้นมาของผู้ป่วยภาวะขาดเลอืดที่ขา 79 0 0 

2.11 Service Plan โรคหัวใจ       

KPI26. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจ 1,286,689 36 2.80 

SP23. ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการรักษาโดยการใหย้าละลายลิ่มเลือด   
(Fibrionolytic Drug) ในผู้ป่วยชนิดSTEMI 100%     

5 5 100 

SP24. ผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหวัใจตายเฉยีบพลันชนิดSTEMI ได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือยา
ละลายลิ่มเลือด (PPCI) ≥80% 

33 32 96.97 

SP25. อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ปว่ยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉยีบพลันชนดิ STEMI ≤ 10% 33 0 0 

2.12 Service Plan โรคมะเร็ง        

KPI27. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่    
และทวารหนกั มะเร็งปากมดลูก)ที่ได้รับการรักษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด > 80% 

405 450 90 

SP26  อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (โดยเก็บจำก สนย. ๑๒ เดือน) 1,286,689 189 14.68 

2.13 Service Plan โรคไต       

KPI28 ร้อยละของผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr            
(เป้าหมาย ≥ 65 % ) 

6,740 4,113 61.02 

2.14 Service Plan สาขาตา       

KPI29. ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน30วัน 
(เป้าหมาย ≥ 80 %) 

167 144 86.23 

SP27. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา  (≥ร้อยละ 75) 160,200 136,164 85 

2.15 Service Plan สาขาสขุภาพช่องปาก       

SP28. ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ≥ 60% 81 66 81.48 

SP29. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทกุสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่ ≥35% 1,074,478 138,092 12.85 

2.16 Service Plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ       

KPI30. จ านวนการปลกูถ่ายไตส าเร็จ (650 ราย)       

SP30. จ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปว่ยสมองตายในแต่ละรพ.Donor เป้าหมาย 38 แห่ง>1ราย : 
100 hospital death  

20.81 5 24.03 

SP31. จ านวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตในแต่ละรพ. A และ S >5 ราย : 100 hospital 
death 

104.05 5 4.81 
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KPI ตรวจราชการ 44 ตัว / KPI Service Plan 32 ตัว ผลงานไตรมาสที่ 4 
  เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

2.17 Service Planสาขาอุบัติเหตุ  

KPI31.ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปในแต่ละจังหวัด ที่มีการพัฒนาคุณภาพEmergency 
Care Systemจนผ่านเกณฑ์การประเมนิ(มากกว่าหรือเท่ากับ40%)≥ 60 % 

5 5 100 

SP32. ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดบั F2 ขึ้นไป≥40%  5 5 100 
KPI32. อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) (PS Score >0.75) < 1%            2,923  34 1.16 
KPI35. ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบรหิารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้
ตามเกณฑ์เป้าหมายทีก่ าหนด (เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ3 ทั้ง 5 องค์ประกอบ) 

5 5 100 

2.18 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ       

KPI33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA  
ขั้น 3   

5 5 100 

KPI34. ร้อยละของรพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ >10  70 13 18.57 

คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์     

3.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ      

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน       

KPI36. ร้อยละของหน่วยงานที่มกีารน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index)    
และ Core Value "MOPH" ไปใช้(เป้าหมาย ผา่นเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป)  

3 3 100 

3.3 การพัฒนาเครือข่ายก าลงัคนด้านสุขภาพ       

KPI37. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด           
(ร้อยละ 50) 

2,044 1,747 85.46 

คณะที่ 4 การบริหารจัดการ   
4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

4.1.1  ITA       

KPI38. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA(ร้อยละ 85) ร้อยละ 84.85 
4.1.2  กำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ        

KPI39. ร้อยละของการจัดซ้ือร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดวุิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 
(ร้อยละ 20) 

569623738.36 117482678.12 20.62 

4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ       

KPI40. ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ80) 89 6 6.75 

4.3 การเข้าถงึบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ       

KPI41. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทยฉ์ุกเฉินป ี2560 (ร้อยละ 95.5) 13,362.16 14,162 101.22 

4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง       

KPI42. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน(ไม่เกินร้อยละ 8 ) 6 0 0 

4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ       

KPI43. ร้อยละผลงานวจิัย/R2R ด้านสุขภาพที่ใหห้น่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) 15 10 66.67 

4.6 การตรวจสอบภายใน        

KPI44. หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายใน  การบริหาร
ความเส่ียงและการตรวจสอบภายใน 

80 80 100 
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ตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Performance Agreement : PA) 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance 
Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดฯ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกแห่ง และหัวหน้า
กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 28 ตัวชี้วัด โดยได้จัดพิธีลงนามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
(Performance Agreement : PA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการประชุมคณะกรรมการวางแผน
และประเมินผล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
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ตารางแสดง ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Performance Agreement : PA) 

Excellence แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
  เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

Prevention & 
Promotion 
Excellence  
(ส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
(ด้านสุขภาพ) 

1. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย  
(ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80) 

20,016 18,730 93.58 

2. ร้อยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
51) และส่วนสูงเฉลี่ยทีอ่าย ุ5 ป ี (ชาย 113 หญิง 112) 

178,887 91,105 50.93 

3. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15-19 ปีต่อประชากรหญิง
อาย ุ15-19 ปี 1,000 คน  (เป้าหมายไม่เกิน 42 ต่อพัน
ประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี) 

          
42,579  

           
1,008  

                   
23.67  

4 ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

32 21 65.63 

การป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

5. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และ 
กลับเป็นซ้ า (ร้อยละ85)  

      

   - จ านวนผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่ทุกประเภททั้งคนไทย,แรงงาน
ข้ามชาติและเรือนจ า ที่รักษาใน รพ.ภาครัฐและเอกชน  

2,158 537 24.89 

   - อัตราการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบ (sputum 
conversion rate)  

111 70 63.06 

   - จ านวนผู้ปว่ย MDR-TB  ไม่มีเป้าหมาย 5  - 

   - อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวณัโรครายใหม่ทุกประเภท
ที่รักษาใน รพ.ภาครัฐ ระหวา่ง ตค.59 - ธค.59 

163 152 93.25 

6. อัตราการเสียชวีิตจากการบาดเจ็บทางถนน  
(ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร) 

1,286,689 443 34.42 ต่อแสนปชก. 

7. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
(ค่าเป้าหมาย ไม่เกิน ร้อยละ 2.4) 

66,536 532 0.80 

การลดปัจจัยเสี่ยง   
ด้านสุขภาพ 

8. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย (ร้อยละ 80) 

      6,790          6,755  99.38 

9. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง
จ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา  (3 month remission rate)  
(ร้อยละ 92) 

326 322 98.77 

10. ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ95) 

7,762 7,762 100 

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

11. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได ้
ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  (ร้อยละ 75) 

8 8 100 

Service Excellence 
(บริการเป็นเลิศ) 

การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 
(Primary Care 
Cluster) 

12. ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่ 
(Primary Care Cluster) (ร้อยละ 90) 

11 11 100 

การพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพ  
(Service Plan) 

13. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานความดนัโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกดิโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk)ในอีก 10 ปีข้างหน้า (≥ร้อยละ 80)  

29,300 22,541 76.98 

14. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในโรงพยาบาล 
(<ร้อยละ 7) 

1,565 281 17.96 

15. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอยา่งสมเหตุผล (RDU)  6 1 16.67 
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Excellence แผนงาน ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
  เป้าหมาย ผลงาน อัตรา/ร้อยละ 

  16. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร) 65 1 1.10 

17. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 1,286,689 36 2.80 

18. ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก(มะเร็งตับ มะเร็งปอด 
มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่  และทวารหนัก มะเร็งปากมดลูก)
ที่ได้รับการรักษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด > 80% 

405 450 90 

19.  อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ (โดยเก็บจำก สนย. ๑๒ เดือน) 1,286,689 189 14.68 

20. ร้อยละของผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr   (เป้าหมาย ≥ 65 % ) 

6,740 4,113 61.02 

การพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ 

21. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปในแต่ละจังหวัด      
ที่มีการพัฒนาคุณภาพ Emergency Care System               
จนผ่านเกณฑ์การประเมิน (มากกว่าหรือเท่ากับ40%)≥ 60 % 

5 5 100 

การพัฒนาคุณภาพ
หน่วยงานบริการ    
ด้านสุขภาพ 

22. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3   

5 5 100 

23. ร้อยละของรพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับ      
การพัฒนาคุณภาพ >10  

70 13 18.57 

People Excellence 
(บุคลากรเป็นเลิศ) 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการก าลังคน
ด่านสุขภาพ 

24. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happy Work Life Index)    และ Core Value "MOPH" ไปใช้
(เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป)  

3 3 100 

Governance 
Excellence  
(บริหารเป็นเลิศ 
ด้วยธรรมาภิบาล) 

การพัฒนาระบบ     
ธรรมาภิบาลและ
คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

25. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA(ร้อยละ 85) 

 
ร้อยละ 4.85 

การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

26. ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูล (ร้อยละ80) 

89 6 6.75 

การบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง
สุขภาพ 

27. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน  
(ไม่เกินร้อยละ 8 ) 

6 0 0 

การพัฒนางานวิจัย
และองค์ความรู้ด้าน
สุขภาพ 

28. ร้อยละผลงานวจิัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หนว่ยงานต่างๆ
น าไปใช้ประโยชน์ (รอ้ยละ 20) 

15 10 66.67 
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ในปีงบประมาณ ๒560 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ปฏิบัติงานเพ่ือการด าเนินงาน
สนับสนุนและบริการในด้านหลัก ๆ ดังนี้  งานด้านการเงิน,  งานด้านธุรการ, งานด้านงานพัสดุ ,           
และงานสนับสนุนกิจกรรมส านักงานต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมีความส าคัญต่อระบบบริหารจัดการของ
หน่วยงานทั้งในระนาบเดียวกันและต่างระนาบและยังได้จัดท าโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามปกติและตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

กิจกรรมสนับสนุนตามภาระงานประจ าและงานรองรับนโยบายต่างๆ 

๑. ประชุมพัฒนางานบริหารทั่วไป สสจ./รพท./รพช. 6  ครั้ง 
๒. ประชุมพัฒนาคุณภาพของงานบริหารทั่วไป สสจ.  4  ครั้ง 
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของงานบริหารทั่วไป สสจ. 2  ครั้ง 
๔. จัดท าโครงการพัฒนางานบริหารทั่วไปของหน่วยงานในสังกัด สสจ.สมุทรปราการ 
๕. จัดท าโครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปี ๒๕60 

๕.๑ เฝ้าระวังสถานการทางการเงิน  
-  ประชุมเสนอสถานการทางการเงินการคลังเพ่ือเฝ้าระวัง  ๔  ครั้ง 
-  ปรับปรุงเมื่อพบวิกฤต 
-  จัดทีมตรวจสอบ 
-  ติดตามการจัดส่งงบทดลอง 
-  หน่วยงานจัดท ามาตรการลดต้นทุน 

๖. ประชุมติดตามผลงานบริหารทั่วไป สสจ.  4  ครั้ง 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  รองรับประเด็นยุทธศาสตร์  และผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๑   พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ  ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน 
บริการสุขภาพ  ตัวชี้วัดที่ ๔  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการด าเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
๒. ด าเนินการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ ๒๕60 
๔. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ 
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ผลการด าเนินงาน   
งานบริหารจัดการทรัพยากรและอ านวยความสะดวกสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
๑. งานการเงิน : ด้านการบริการทางการเงินและงบประมาณ 
ตารางแสดง  สรุปรายรับ - จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕60 จังหวัดสมุทรปราการ  

งบประมาณตามผลผลิต งบประมาณที่ได้รับ
(บาท) 

เบิก-จ่าย  
(บาท) 

คงเหลือ  
(บาท) 

ร้อยละที่ใช้ 
 (บาท) 

๑. ป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

68,000.00 
 

67,908.20 91.80 99.87 

๒. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์
ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
และประสิทธิภาพ 

13,054,530.00 12,613,675.41 440,854.59 96.62 

๓. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

  21,713,672.00  
 

21,684,873.00 28,799.00 99.87 
 

๔. ประชาชนผู้เสพและ           
ผู้ติดยาเสพติดได้รับการป้องกัน 
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูจากปัญหา 
ยาเสพติด 

6,079,552.00 6,076,756.64 2,795.36 99.95 
 

5. เงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

235,500.00 235,500.00 0.00 100.00 

รวม 41,151,254.00 40,678,713.25 472,540.75 98.85 

ตารางแสดง  สรุปรายรับ - จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ   ๒๕60 จังหวัดสมุทรปราการ  

งบประมาณที่ได้รับจากกรม, กอง งบประมาณที่ได้รับ
(บาท) 

เบิก-จ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

ร้อยละที่ใช้ 
(บาท) 

1. ส านักงาน อย. 65,171.00 65,151.00 20.00 99.97 
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 861,960.00 861,764.68 195.32 99.98 
3. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 
4. เงิน พ.ต.ส. 18,946,391.00 17,825,903.27 1,120,487.73 94.09 

รวม 19,873,522.00 18,752,818.95 1,120,703.05 94.36 
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ตารางแสดง  ค่าจ้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 

๑.ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ,เงินต่างด้าว,     
เงินบ ารุง) 

13 คน/12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๒.เงินประกันสังคมลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ,เงินต่าง
ด้าว,เงินบ ารุง) 

13 คน/12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๓.จัดท าค่าเช่าบ้าน 6 คน/12 ครั้ง 1 ครั้ง 

4.ค่าตอบแทนไม่ท าเวช 3 คน/12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๕.จัดท าเงินเพ่ิมพิเศษฯส าหรับแพทย์ เภสัช 14 คน/ 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๖.จัดท าค่าชันสูตรพลิกศพ 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

ตารางแสดง ค่าสาธารณูปโภค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕60 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 

๑.ค่าเช่าสัญญาณ Inetnet (Leased line, ๓BB,TOT,SMS) 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๒.ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และไปรษณีย์  (สสจ.,สสอ) 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

3.จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินการ สสอ. 6 อ าเภอ/12 ครั้ง 1 ครั้ง 

ตารางแสดง ค่าตอบแทนใช้สอย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕60 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 

๑.ค่าค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๒.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๓.ค่าน ามันเชื้อเพลิง 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๔.จัดสรรเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและด าเนินการ สสอ. 6 อ าเภอ/12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๕.จัดท าค่า พ.ร.บ. ประกันรถยนต์ 14 คัน/12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๖.จัดท าจ้างเหมาบริการท าสวน 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๗.จัดท าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๘.จัดท าหนังสือพิมพ์/สารสาร 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๙.จัดท าจ่ายค่าถ่ายเอกสารและแบบรายงานก่อสร้าง 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๑๐.จัดท าจ่ายค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๑๑.จัดท าจ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๔๙ 
 

ตารางแสดง  จ านวนและค่าเฉลี่ยของกิจกรรมด้านงานการเงิน ปีงบประมาณ  ๒๕60 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 

๑.การจัดท าท าฎีกา (ตรวจสอบ/จ าแนกประเภท รายจ่าย 
  เอกสารขอเบิก ในแต่ละโครงการ ตามหมวดฎีกาต่างๆ) 

1,657 ฉบับ 138 ฉบับ 

๒.จัดท าใบจัดเก็บรายได้แผ่นดิน (รายงาน) 120 ฉบับ 10 ฉบับ 
๓.จัดท าใบน าส่งเก็บรายได้แผ่นดิน (GFMIF) 360 ฉบับ 30 ฉบับ 
๔.จัดท าใบเบิกเงินส่งคืนคลัง 112 ชุด 2 ชุด 
๕.จัดท าเช็คทุกประเภทเงินงบประมาณ และนอกงบประมาณ 2,837 ฉบับ 236 ฉบับ 
๗.จัดท ายืมเงิน 127 ฉบับ 10 ฉบับ 
๘.จัดท าเงินเดือน 120 ฎีกา 10 ฎีกา 
๙.จัดท ารายงานการหักเงินต่างๆ 1,428 ฉบับ 119 ฉบับ 
๑๐.จัดท ารายงานระบบ GFMIS 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

๑๑.จัดท าเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล 926 ฉบับ 78 ฉบับ 
๑๒.จัดท าเบิกเงินค่าศึกษาบุตร 543 ฉบับ 46 ฉบับ 
๑๓.จัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 12 ครั้ง 1 ครั้ง 
๑๔.จัดวางเบิกฎีกา แบบ ๓๕๐ หน่วยงานย่อย 458 ฉบับ 38 ฉบับ 
๑๕.รายงานหักประจ าเดือน   
      - ฌกส. 12 ครั้ง 1 ครั้ง 
      - สหกรณ์ 12 ครั้ง 1 ครั้ง 
      - บ้าน 12 ครั้ง 1 ครั้ง 

ที่มา : งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

๒.งานธุรการและงานสารบรรณ 
ตารางแสดง  ผลการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
       จงัหวัดสมุทรปราการ  จ าแนกตามกิจกรรมและผลงานของการปฏิบัติงาน  

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
๑.รับหนังสือ   

หนังสือทั่วไป ๑๕๒๘๐ ฉบับ ๑๒๗๓ ฉบับ 
        หนังสือลับ/ปกปิด ๗๕ ฉบับ ๖ ฉบับ 
๒.ส่งหนังสือและตรวจสอบ   
        ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ๕๒๘ ฉบับ ๔๔ ฉบับ 
        ค าสั่งจังหวัดสมุทรปราการ ๗๑๘ ฉบับ ๕๙ ฉบับ 
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กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 
        ออกเลขหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ๗๓๘๑ ฉบับ ๖๑๕ ฉบับ 
        ออกเลขหนังสือศาลากลางจังหวัดฯ (ทั่วไป/ลับ) ๙๙๐/๘๒ ฉบับ ๘๒/๖ ฉบับ 
๓.ลงทะเบียน/จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์   
        จดหมายธรรมดา ๑๐๓๓๐ ฉบับ ๙๖๐ ฉบับ 
        จดหมายลงทะเบียน ๑๓๙๐ ฉบับ ๑๑๕ ฉบับ 
        จดหมาย EMS ๘๐๗ ฉบับ ๖๗ ฉบับ 
        พัสดุภัณฑ์ ๒๔ กล่อง ๒ กล่อง 
๔.จัดท าค าสั่งเวรรักษาความปลอดภัย ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๕.จัดท าค าสั่งให้พนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๖.จัดท าค าสั่งให้ลูกจ้างประจ าและพนักงานกระทรวงปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๗.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒๔ ครั้ง ๒ ครั้ง 
๘.ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌกส.ส านักงานฯ) ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๙.สนับสนุนการจัดอาหารว่างและห้องประชุม(๕ห้อง) ๑๐๙๐ ครั้ง ๙๐ ครั้ง 
๑๐.สนับสนุนจัดรถยนต์บริการเจ้าหน้าที่ออกปฏิบ้ติงาน ๒๙๙๒ ครั้ง ๒๔๙ ครั้ง 
๑๑.สนับสนุนการบริการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ (หน่วยงานขอ) ๖๐ ครั้ง ๕ ครั้ง 
๑๒.สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ จัดเวรวันพิเศษต่างๆ ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
๑๓.สนับสนุนบริการต่าง ๆ (หน่วยงานขอ)   
          ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างเบิกจ่ายวัสดุส านักงาน ๑๓๘/๑๖๖๔ ฉบับ ๑๑/๑๓๖ ฉบับ 
          ขอท าเบิกจ่ายสวัสดิการ/เงินยืม ๔๒๘ ฉบับ ๓๕ ฉบับ 
          สนับสนุนส าเนาเอกสาร ๑๙๕ ครั้ง ๑๖ ครั้ง 
          สนับสนุนส่งเอกสารการเงิน(ธนาคาร, คลังจังหวัด) ๒๖๔ ครั้ง ๒๒ ครั้ง 
          สนับสนุนรับ-ส่งหนังสือราชการ(ศาลากลาง,ไปรษณีย์) ๕๗๖ ครั้ง ๔๘ ครั้ง 
๑๔.รับ-โอน โทรศัพท์   
          โทรภายนอก ๓๕๒๓ ครั้ง ๒๙๓ ครั้ง 
          โทรภายใน ๖๓๒๐ ครั้ง ๕๒๖ ครั้ง 
๑๕.อ่ืนๆ/ประสานงานนอกองค์การ ๑๖๕ ครั้ง ๑๓ ครั้ง 

ที่มา : งานสารบรรณและงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
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๓. งานพัสดุ  
ตารางแสดง  ผลการปฏิบัติงานด้านงานพัสดุการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕60               

จังหวัดสมุทรปราการ  จ าแนกรายกิจกรรม 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 

๑.  ด้านจัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์และการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์   

 
5 รายการ/1 ครั้ง 

 
1 ครั้ง 

     - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  15 คัน/9 ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - ครุภัณฑก์ารแพทย์ 29 รายการ/20 ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - จ้างดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ 
       อุปกรณ์ต่อพ่วงแม่ข่าย 
     - จ้างบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย (Network)  
       และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

๑ รายการ/๑ ครั้ง 
 

๑ รายการ/๑ ครั้ง 
 

๑ ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 

     - วัสดุส านักงาน/งานบ้านงานครัว 24 ครั้ง 2 ครั้ง 
     - จ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - จ้างเหมาท าความสะอาด  ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - จ้างเหมาท าสวน  ๑๒ ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 
     - จ้างเหมาลูกจ้างรายวัน 

๑๒ ครั้ง 
12 ครั้ง 

๑ ครั้ง 
1 ครั้ง 

๒. ด้านอาคารสิ่งปลูกสร้าง   
- อาคารผู้ป่วยใน กายภาพบ าบัดและแพทย์แผนไทย  
  โรงพยาบาลบางบ่อ 
- อาคารพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น รพ.บางจาก 
- อาคาร  ๕  ชั้น  หอผู้ป่วย  ๓๐ เตียง  ซักฟอก จ่ายกลาง  
  โรงครัว พัสดุ  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์  
- อาคารส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น  
  แบบเลขที่ ๙๑๑๘ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓,๕๒๐ ตร.ม. 
  (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว+เสาเข็มลึกพิเศษ)   
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ     

๑ หลัง 
 

๑ หลัง 
๑ หลัง 

 
๑ หลัง 

 
 

๑ ครั้ง 
 

๑ ครั้ง 
๑ ครั้ง 

 
๑ ครั้ง 

 
 

- อาคารที่ท าการสาธารณสุขอ าเภอ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น          
  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 

1 หลัง 1 ครั้ง 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๕๒ 
 

กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 

๓. ด้านทั่วไป   
     - ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  21 ครั้ง  ๒ ครั้ง 
     - ประชุมคณะกรรมการ TOR  21 ครั้ง  ๒ ครั้ง 
     - ประชุมคณะกรรมการ ประกวดราคา  21 ครั้ง  ๒ ครั้ง 
     - เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ควบคุมงาน  ๑๒ ครั้ง  ๑ ครั้ง 
     - เบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างรายวัน 12 ครั้ง ๑ ครั้ง 
     - จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ 5  รายการ ๑ ครั้ง 
     - เบิกจ่ายวัสดุ/ ครุภัณฑ์ ส านักงาน 300 ครั้ง/ 120 รายการ 25 ครั้ง 
     - ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์/รถยนต์ 41 ครั้ง 3 ครั้ง 

ที่มา : งานพัสดุ  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

๔. งานเลขานุการ  
ตารางแสดง ผลการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ ปีงบประมาณ ๒๕60  จังหวัดสมุทรปราการ  

                           กิจกรรม จ านวน เฉลี่ยต่อเดือน 

1. ตรวจสอบแฟ้ม/น าเสนอ/ประทับตรา/ส่งคืน 12,980 แฟ้ม 1,096 แฟ้ม 
2. การด าเนินการติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ๓,520 ราย 295 ราย 
3. พิมพ์หนังสือเอกสารราชการ ของผู้บริหาร 42 ฉบับ 5 ฉบับ 
4. รับ / ส่งแฟกซ์ 135  ฉบับ ๑7  ฉบับ 
5. รับรอง/อ านวยความสะดวกผู้มาติดต่อ 1,256 ราย 124 ราย 
6. ขออนุมัติราชการต่างๆ ของผู้บริหาร  244 ครั้ง  22 ครั้ง 
7. จัดท าเบี้ยเลี้ยง / สวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหาร  ๒16 ครั้ง  18 ครั้ง 
8. จัดท าเบิกค่าทางด่วน ของผู้บริหาร  6 ครั้ง 1 ครั้ง 
9. ด าเนินการด้านสวัสดิการราชการ ของผู้บริหาร  24 ครั้ง  2 ครั้ง 
๑0. ด าเนินการงานพิธีต่างๆ  24 ครั้ง  ๒ ครั้ง 
๑1. สนับสนุนประชุมคณะกรรมการบริหาร   ๑๒ ครั้ง  ๑ ครั้ง 
๑2. สนับสนุนประชุมคณะกรรมการวางแผน   ๑๒ ครั้ง  ๑ ครั้ง 
๑3. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใน สสจ.  ๒๐ ครั้ง  ๒ ครั้ง 
๑4. สนับสนุนประชุมพัฒนากลุ่มงานบริหาร สสจ.  ๓ ครั้ง  1 ครั้ง 

ที่มา : งานเลขานุการ กลุ่มงานบรหิารทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
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1.  งานนิติกรรมและสัญญา 
1.1   จัดท า ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงาน

ในสังกัด ได้แก่  
- สัญญาลาศึกษาต่อภายในประเทศ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรภาย    

ในสังกัด จ านวน  6 สัญญา  
  -  สัญญานักเรียนทุนพยาบาลโดยใช้เงินบ ารุง จ านวน 58  สัญญา  
  -  สัญญาเงินเพิ่มพิเศษ ส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว  
จ านวน  240 สัญญา  

   -  ตรวจสอบนิติกรรมและสัญญาต่าง ๆ ในงานจัดซื้อจัดจ้าง ของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดหรือหน่วยงานในสังกัด จ านวน 29 สัญญา  

 1.2 คิดค านวณค่าเสียหายและค่าปรับกับผู้ผิดสัญญา และด าเนินการเรียกชดใช้ค่าเสียหายและ
ค่าปรับกับผู้ผิดสัญญา จ านวน 9 ราย คิดเป็นจ านวนเงินที่ผู้ผิดสัญญาต้องชดใช้เป็นเงิน รวมทั้งสิ้น 
1,338,357.40 บาท 

2. งานการด าเนินการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด 
 2.1 งานด าเนินการทางวินัย 
    สืบสวน สอบสวน และด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการ จ านวน  3 ราย  พนักงานราชการ 
และลูกจ้างซึ่งมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดทางวินัย จ านวน  6  ราย ด าเนินการสืบสวน สอบสวน 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน  9  ราย  

ด าเนินการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ จ านวน  2  ราย  และตั้งกรรมการสอบ
วินัยอย่างไมร่้ายแรงข้าราชการ จ านวน 1 ราย 
 2.2 งานความรับผิดทางละเมิด 
     -  ด าเนินการเกี่ยวกับการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด จ านวน 3  เรื่อง  
ด าเนินการแล้วเสร็จ  2  เรื่อง   
     -  ด าเนินการเรียกให้ผู้กระท าละเมิดชดใช้ค่าเสียหาย จ านวน  2 เรื่อง  
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3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)    
การด าเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ  (Integrity &  Transparency Assesment : ITA) ประจ าปี 2560  ที่ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตใน
ภาครัฐด าเนินงานให้เป็นไปตามค ารับรองปฏิบัติราชการ โดยมีการเตรียมความพร้อมหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และโรงพยาบาลสมุทรปราการ ตรวจสอบ
กระบวนงานตามตัวชี้วัด รวบรวมผลงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้รับบริการ
ของหน่วยงาน ทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน จัดรายงานผลตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment (EBIT) ส าหรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560               
ผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity &  
Transparency Assesment : ITA) ประจ าปี 2559  ได้คะแนนร้อยละ 83.60  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับสูงมาก 

4.  งานจัดการเรื่องร้องทุกข์/ ร้องเรียน 
    ตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนในด้านที่เกี่ยวข้องกับวินัย พฤติกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ การจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  จ านวน 7  เรื่อง ด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน 7  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยได้มีการวางระบบการติดตามและประเมินผลผู้ปฏิบัติงานไว้ดังนี้  
  เตือนครั้งที่ 1  เมื่อครบก าหนด  30 วัน 
  เตือนครั้งที่ 2 เมื่อครบก าหนด 15 วัน นับแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ 1 
  เตือนครั้งที่ 3 เมื่อครบก าหนด 7 วัน นับแต่ได้รับการเตือนครั้งที่ 2 
มีระบบการขั้นตอนการด าเนินงาน ติดตาม จัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
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ผงักระบวนงานรับเร่ืองราวร้องทุกข/์ร้องเรียน 
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1. กลุ่มมารดาและทารก 
       การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 มีแนวทางการปฏิบัติงาน
เน้นมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ทุกขั้นตอน            
ตั้งแต่การฝากครรภ์  คลอด  ดูแลหลังคลอด เยี่ยมติดตามแม่  ลูกที่บ้าน ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
โภชนาการและพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี และพัฒนาความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข        อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ให้ดูแลสุขภาพตนเอง และทารกในครรภ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
ให้ความรู้ค าแนะน ากับญาติ และสามีของหญิงตั้งครรภ์ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และ เด็ก 0 – 5 
ปี โดยเน้นให้ใช้ประโยชน์จากสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก อีกทั้งให้มีการส่งเสริม สนับสนุนสร้างภาคี
เครือข่ายชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมงานอนามัยแม่และเด็กใน
พ้ืนที ่
          1.1 การเฝ้าระวังสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ และมารดาหลังคลอด 
               1.1.1 การคลอดและการตายของมารดา 
                        ปีงบประมาณ 2560 นี้มีหญิงตั้งครรภ์มาคลอดที่โรงพยาบาลภาครัฐทั้ง 5 แห่ง 
ทั้งหมด 11,489 คน ลดลงจากปีงบประมาณ 2559 ที่มีหญิงตั้งครรภ์มาคลอด 11,596 คน คลอดที่
โรงพยาบาลสมุทรปราการมากที่สุด คือร้อยละ 57.49 (6,606 คน) รองลงมาเป็นโรงพยาบาลบางพลี 
ร้อยละ 19.13 (2,198 คน)  ในปี 2560 นี้มีมารดาไทยตายจ านวน 3 คน ร้อยละ 26.11  

ตารางแสดง อัตราส่วนการตายของมารดาไทยและจ านวนทารกเกิดมีชีพ จ าแนกรายโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล จ านวนทารกเกิดมีชีพ  
(คน) 

จ านวนมารดาตาย 
(คน) 

อัตราตายของมารดา 
ต่อแสนเกิดมีชีพ 

สมุทรปราการ 6,614 2 30.24 
บางพลี 2,197 0 0 
บางบ่อ 1,825 1 54.79 
บางจาก    545 0 0 
พระสมุทรเจดีย์ฯ    308 0 0 

รวม 11,489 3 26.11 

ที่มา : รายงาน ก 1 และ ก 2 ห้องคลอดโรงพยาบาลภาครัฐ 
      

 ๑. กลุม่สตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๕๗ 
 

1.1.2 ฝากครรภ์คุณภาพของหญิงตั้งครรภ์ 

              ข้อมูลทั้งจังหวัด ปี 2560 มีหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ไม่เกิน       
12 สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 54.51 ของหญิงตั้ งครรภ์รายใหม่ทั้ งหมด  เ พ่ิมขึ้นจากปี 2559              
ร้อยละ 45.15  และได้เป้าหมายที่กระทรวงตั้ งไว้  ร้อยละ 50 ข้อมูลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี             
ปัจจัยที่จะท าให้หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกเร็วขึ้นคือ จังหวัดก าหนดเป็นนโยบายส าคัญกับ
กิจกรรมการเข้าถึงกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก เน้นประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในชุมชน  ให้เห็นประโยชน์ของ
การฝากครรภ์เร็ว  ก ากับหน่วยงานสาธารณสุข ทุกระดับ ทุกแห่ง  ให้ความส าคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง  อีกส่วนที่ต้องเน้นคือก่อนตั้งครรภ์ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข “สาวไทย
แก้มแดง” หญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนต้องได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก สัปดาห์ละ 60 มิลลิกรัม เพื่อลดภาวะ
โลหิตจาง เตรียมพร้อมส าหรับตั้งครรภ์ และหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ต้องการตั้งครรภ์ต้องได้รับโฟลิค     
สัปดาห์ละ 500 มิลลิกรัม เพื่อป้องกันความพิการในทารกแรกเกิด 
ตารางแสดง ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ จ าแนกรายอ าเภอ 

 
อ าเภอ 

จ านวนหญิงตั้งครรภ์ 
รายใหม่ที่มาคลอด 

(คน) 

จ านวนหญิงตั้งครรภ์ 
ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก 
ภายใน 12 สัปดาห์  

(คน) 

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ 
ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก 
ภายใน 12 สัปดาห์  

เมืองสมุทรปราการ        2,391           1,217 50.90 
บางพลี           600 318 53.00 
บางบ่อ           312 157 50.32 
พระประแดง           701 475 67.76 
พระสมุทรเจดีย์            370 233 62.97 
บางเสาธง           159 71 44.65 

รวม        4,533           2,471 54.51 

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2560 

              1.1.3 การคลอดของมารดาอายุต่ ากว่า  20 ปี 
                        ร้อยละมารดาอายุต่ ากว่า 20 ปี ที่มาคลอดในโรงพยาบาลภาครัฐทั้ง 5 แห่ง        
ของจังหวัดสมุทรปราการ แยกข้อมูลเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มมารดาอายุ 15 – 19 ปี ตามกลุ่มเป้าหมาย  
ของกระทรวงสาธารณสุข และกลุ่มมารดาอายุต่ ากว่า 15 ปี  ปีงบประมาณ 2560  กลุ่มมารดาอายุ   
15 – 19 ปี มีร้อยละ 10.18 ของมารดาที่มาคลอดทั้งหมด  ลดลงจาก  ปี 2559  ที่ร้อยละ 11.73  
ได้ตามเป้าหมายของกระทรวงฯ ที่ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10   

  กลุ ่มมารดาอายุต่ ากว่า  15 ปี  ปีงบประมาณ 2560  มีร้อยละ  0 . 33    
ของมารดาที่มาคลอดทั้งหมด  ลดลงจากปี 2559 เช่นกันที่ร้อยละ 0.46 ส่วนใหญ่มารดา   
อายุต่ ากว่า 20 ปี  คลอดที่โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์   
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ตารางแสดง ร้อยละของมารดาที่มาคลอดอายุต่ ากว่า 20 ปีจ าแนกรายโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล จ านวนมารดา 
ที่มาคลอด 

อายุ 15 - 19 ปี  
(คน) 

ร้อยละ 
(จากจ านวนคน
คลอดทั้งหมด) 

จ านวนมารดา 
ที่มาคลอด 
อายุต่ ากว่า  
15 ปี (คน) 

ร้อยละ 
(จากจ านวนคน
คลอดทั้งหมด) 

สมุทรปราการ 594 8.99 12 0.18 
บางพลี 236 10.74 7 0.32 
บางบ่อ 198 10.84 10 0.55 
บางจาก 84 15.33 3 0.55 
พระสมุทรเจดีย์ฯ 57 18.51 6 1.95 

รวม 1,169 10.18 38 0.33 
ที่มา : รายงาน ก 2 ห้องคลอด โรงพยาบาลภาครัฐ 
       1.2 การเฝ้าระวังสุขภาพของทารกแรกเกิด  
             1.2.1 อัตราทารกตายปริก าเนิด 
                       อัตราทารกตายปริก าเนิด  กระทรวงก าหนดเป้าหมายไว้ที่ ไม่เกิน 9 ต่อพันการเกิดทั้งหมด 
ข้อมูลจากรายงานของโรงพยาบาลภาครัฐทั้ง 5 แห่ง ปีงบประมาณ 2560 มีอัตรา 7.19 ต่อพันการเกิดทั้งหมด 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 2559 ที่อัตรา 5.07 ต่อพันการเกิดทั้งหมด แต่ไม่เกินเป้าหมาย เมื่อวิเคราะห์
สาเหตุการตายส่วนใหญ่ของทารก คือ ตายเปื่อยยุ่ย ร้อยละ 34.94  เกิดจากหญิงตั้งครรภ์มาโรงพยาบาล
ช้าเกินไป จะมาเมื่อพบว่าทารกในครรภ์ไม่ดิ้นแล้ว ท าให้ไม่สามารถช่วยทารกในครรภ์ได้ทัน            
สาเหตุการตายของทารกรองลงไป คือ คลอดก่อนก าหนด ร้อยละ 19.28 ซึ่งส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฯ ได้มีนโยบายในการใช้ Progerterone เพ่ือป้องกันการคลอดก่อนก าหนด ในปีงบประมาณ 
2561 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลรายโรงพยาบาล  จะพบว่าโรงพยาบาลบางพลีมีอัตราทารกตายปริก าเนิดลดลงจาก 
ปี 2559 มากที่สุด   
ตารางแสดง  อัตราทารกตายปริก าเนิด จ าแนกรายโรงพยาบาล  

โรงพยาบาล จ านวนทารกแรก
เกิดทั้งหมด   

(คน) 

จ านวนทารก 
ตายปริก าเนิด 

(คน) 

อัตราต่อทารก 
เกิดทั้งหมดพันคน  

ปี 2560 

อัตราต่อทารก 
เกิดทั้งหมดพันคน  

ปี 2559 
สมุทรปราการ  6,647 62 9.33 5.99 
บางพลี 2,203 7 3.18 6.04 
บางบ่อ 1,831           8 4.37 2.32 
บางจาก    550  7 12.73 2.63 
พระสมุทรเจดีย์ฯ    308   0   0 0.00 

รวม     11,539 83 7.19 5.07 
ที่มา : รายงาน ก 2 ห้องคลอด โรงพยาบาลภาครัฐ 
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            1.2.2 อัตราทารกแรกเกิดมีชีพ ที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500  กรัม   
           ทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักน้อยกว่า  2,500  กรัม ที่คลอดในโรงพยาบาลภาครัฐ 

ทุกแห่งของจังหวัด ปี 2560  มีร้อยละ 10.07  เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่ร้อยละ 9.63  เป้าหมายของ
กระทรวงก าหนดไว้  ไม่เกินร้อยละ 7.0 ของทารกเกิดมีชีพ  ส่วนใหญ่เป็นทารกคลอดก่อนก าหนดที่มีถึง
ร้อยละ 82.90 

          โรงพยาบาลที่มีอัตราทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมสูงที่สุด คือ 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ  รองลงมาคือโรงพยาบาลบางพลี ซึ่งต้องเน้นให้ความส าคัญกับการฝากครรภ์
คุณภาพ  โภชนาการที่เหมาะสมกับหญิงตั้งครรภ์ในระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
และนโยบายปี 2561 การใช้ Progerterone เพ่ือป้องกันภาวะคลอดก่อนก าหนด 

ตารางแสดง  ร้อยละของทารกแรกเกิดมีชีพที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม จ าแนกรายโรงพยาบาล 

โรงพยาบาล จ านวน 
ทารกเกิดมีชีพ  

(คน) 

จ านวนทารกแรกเกิดมีชีพท่ีมี
น้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม  

(คน) 

ร้อยละ 

สมุทรปราการ 6,614 772 11.67 
บางพลี 2,197 187 8.51 
บางบ่อ 1,825 142 7.78 
บางจาก    545  42 7.71 
พระสมุทรเจดีย์ ฯ    308 14 4.55 

รวม 8,089 1,157 10.07 

   ที่มา : รายงาน ก 2 ห้องคลอด โรงพยาบาลภาครัฐ 

 1.2.3  อัตราทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนในนาทีที่ 1 (Apgar Score < 7)  
                      ภาวะขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  เป็นข้อบ่งชี้คุณภาพการดูแลของทีมบุคลากร        
ทางการแพทย์ที่ท าคลอด และรับเด็กแรกคลอด  ตั้งแต่ขบวนการเฝ้าระวังทารกในครรภ์ระหว่างคลอด       
การท าคลอดในระยะเวลาและวิธีคลอดที่มีคุณภาพ  การช่วยเหลือทารกเมื่อแรกคลอด และการช่วยฟ้ืน
คืนชีพของทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเมื่อแรกคลอด (Neonatal Resuscitation)                         

          อัตราทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนในนาทีที่ 1 (Apgar Score < 7) ของจังหวัด
สมุทรปราการไม่เกินเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  คือไม่เกิน  25  ต่อเกิดมีชีพพันคน  ปี 2560  
มีอัตราทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจนในนาทีที่ 1 คือ 24.89  ต่อเกิดมีชีพพันคน  เพ่ิมขึ้นจาก    
ปี 2559 ที่อัตรา 22.72 ต่อเกิดมีชีพพันคน โรงพยาบาลบางพลีมีอัตราทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาด
ออกซิเจนในนาทีท่ี 1 มากที่สุด ที่ร้อยละ 28.68 
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ตารางแสดง  อัตราทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะขาดออกซิเจน จ าแนกรายโรงพยาบาล 

 
โรงพยาบาล 

จ านวนทารก 
เกิดมีชีพ (คน) 

จ านวนทารกแรกเกิด   
ที่มีภาวะขาดออกซิเจน 

ในนาทีที่ 1  
(คน) 

อัตรา  
ต่อ 

เกิดมีชีพพันคน 

สมุทรปราการ 6,614 181 27.37 
บางพลี 2,197  63 28.68 
บางบ่อ 1,825 29 15.89 
บางจาก    545  10 18.35 
พระสมุทรเจดีย์ฯ    308   3          9.74 

รวม  8,089 286 24.89 

ที่มา : รายงาน ก 2 ห้องคลอด โรงพยาบาลภาครัฐ 

            1.2.4 ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด       
                     ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นสาเหตุส าคัญสาเหตุหนึ่งของภาวะปัญญาอ่อนในทารก 
แรกเกิดจากความผิดปกติของต่อม ไทรอยด์   และการขาดสารไอโอดีนของมารดาในระยะตั้งครรภ์    
ภาวะผิดปกตินี้ หากเด็กได้รับการรักษาก่อนอายุ 1 เดือน เด็กจะหายขาดได้ และมีสติปัญญาเป็นปกติ  
ดังนั้น การเฝ้าระวังโดยต้องเจาะเลือดทารกแรกเกิดอายุ  48 ชั่วโมงข้ึนไปทุกคนและติดตามเด็กที่มีภาวะ
พร่องไทรอยด์ฮอร์โมนเพ่ือการรักษาจึงเป็นเรื่องส าคัญที่หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับต้องด าเนินการ 

           ทารกแรกเกิดที่มีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH > 25 mU/L) รวมทั้งโรงพยาบาล
ภาครัฐ 5 แห่ง (ไม่รวมโรงพยาบาลบางเสาธง)และเอกชนทุกแห่งของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560    
นี้มีทั้งหมดจ านวน 68 คน จากทารกแรกเกิดอายุ  48  ชั่ว โมงขึ้นไปจ านวน 14,838 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 0.44  สูงกว่าปี 2559  ที่ร้อยละ 0.22 ของเด็กที่ได้รับการตรวจทั้งหมด และสูงกว่าปี 2558 
ที่ร้อยละ 0.06 ของเด็กที่ได้รับการตรวจทั้งหมด  การแก้ไขปัญหาคือ หญิงตั้งครรภ์ต้องได้รับไอโอดีน  ใน
ปริมาณท่ีเหมาะสมตลอดการตั้งครรภ์  จึงต้องก ากับให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งจ่ายยาเม็ดธาตุเหล็ก
เสริมไอโอดีนแก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคน พร้อมทั้งติดตามการกินยาอย่างสม่ าเสมอ และแนะน า         ให้
บริโภคอาหารที่มีสารไอโอดีน รวมทั้งปรุงอาหารด้วยเกลือเสริมไอโอดีน 
  ทั้งนี้การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็กของจังหวัดได้พัฒนา  ควบคุม  ก ากับ ประเมิน  
และแก้ไขปัญหาโดยคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กระดับจังหวัดสมุทรปราการ (MCH Board)         
ในปี 2560 นี้ได้ประชุมคณะท างานจ านวน 3 ครั้ง และท า Case Conference สูติกรรม-ทารกแรกเกิด 
จ านวน 6 ครั้ง อีกทั้งได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Clinical Practice Guideline) เรื่องแนวทางการดูแล
เพ่ือป้องกันการเสียชีวิตของมารดาจาก “ภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH)” และ “ภาวะความดันโลหิตสูง 
(PIH)” เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการท างานแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัดในระดับโรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล 
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๒.๑ ภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี 

ภาวะโภชนาการของเด็กเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของสุขภาพโดยรวมของเด็ก พบว่าเด็กที่มีภาวะเตี้ย 
โดยเฉพาะใน 5 ปีแรกของชีวิต ท าให้เรียนรู้ช้า เฉื่อยชา สติปัญญาต่ า ภูมิต้านทานบกพร่อง  และเจ็บป่วย
บ่อย  สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมในการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง เช่น ให้เด็กกินขนมกรุบกรอบและดื่มน้ าอัดลม  
ส่ งผลให้ เด็กมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการทั้ งขาดและเกิน โดยเฉพาะความชุกของโรคอ้วน                      
ในเด็กไทยเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ได้ในอนาคต  

 สถานการณ์เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2558 - 2560 พบว่า 
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 48.19,ร้อยละ 48.43 และร้อยละ 50.95 ตามล าดับ ปัญหาที่พบในเด็ก 
0-5 ปี อันดับแรกคือเด็กมีภาวะเตี้ย ร้อยละ 7.71,ร้อยละ 7.82 และร้อยละ 6.9 ตามล าดับ รองลงมา
คือภาวะผอม ร้อยละ 4.00, ร้อยละ 4.42 และร้อยละ 4.05 ตามล าดับ และมีภาวะอ้วน ร้อยละ 4.4,          
ร้อยละ 4.19  และร้อยละ 4.19 ตามล าดับ ส่วนสูงเฉลี่ยที่  5 ปี  ชายเท่ากับ 110.06 เซนติ เมตร            
110.23 เซนติเมตรและ 110.87 เซนติเมตร และส่วนสูงเฉลี่ยที่ 5 ปี หญิง เท่ากับ 109.47 เซนติเมตร, 
109.59 เซนติเมตรและ 110.20 เซนติเมตร ตามล าดับ  ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมปี 2560     
พบว่าผลงานยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51) รวมทั้งส่วนสูงเฉลี่ยทั้งชาย และหญิง     ยัง
ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน(ส่วนสูงค่าเฉลี่ยชาย = 113 เซนติเมตรและค่าเฉลี่ยหญิง   = 112 เซนติเมตร)  
ตารางแสดง  ร้อยละเด็กอายุ ๐-๕ ปีสูงดีสมส่วน จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕60 
  

 

อ.เมือง อ.บางบอ่ อ.บางพลี .พระประแดง อ.พระสมทุรฯ อ.บางเสาธง รวมทัง้จงัหวดั

ปี 2558 47.58 49.70 49.16 49.85 44.99 51.00 48.19

ปี 2559 48.34 50.96 49.85 45.13 44.86 55.83 48.43

ปี 2560 48.87 56.86 52.08 51.77 49.46 56.98 50.95
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  ๒. กลุ่มเด็กแรกเกดิ – ๕ ปี

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 

ร้อยละ 
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ตารางแสดง  ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕60 

       

 
 
 

ตารางแสดง  ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะผอม จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕60 
 

 
 

อ.เมือง อ.บางบอ่ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.พระสมทุรฯ อ.บางเสาธง รวมทัง้จงัหวดั

ปี 2558 6.94 7.74 10.23 7.06 10.24 7.63 7.71

ปี 2559 6.53 9.26 7.05 9.62 12.1 5.56 7.82

ปี 2560 6.78 6.48 7.16 7.87 9.07 2.96 6.9
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ร้อยละ

อ.เมือง อ.บางบอ่ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.พระสมทุรฯ อ.บางเสาธง รวมทัง้จงัหวดั

ปี 2558 3.77 5.17 6.47 3.10 3.80 4.07 4.00

ปี 2559 4.15 6.33 7.23 3.69 3.96 4.07 4.42

ปี 2560 4.01 4.10 6.55 3.10 3.01 3.47 4.05

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ร้อยละ

ไม่เกินร้อยละ 5 

ไม่เกินร้อยละ 5 
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ตารางแสดง  ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีภาวะอ้วน จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕60 
 

 
ที่มา : ฐานข้อมูล HDC จังหวัดสมทุรปราการ 

แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
1. กลไกการด าเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด  โดยมี  

การสะท้อนข้อมูลเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน  เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯรับทราบสถานการณ์ และร่วมกัน     
แก้ไขปัญหา 

2. พัฒนาต าบลน าร่องพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ เป้าหมายคือต าบลบางน้ าผึ้ง อ าเภอพระประแดง  
3. โรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ เน้นการสื่อสารให้ความรู้ ค าแนะน าเรื่องอาหาร พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู  

กลุ่มเป้าหมายเด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ (เตี้ย ผอม อ้วน) การให้ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก โดยบูรณาการ
ประเมินคุณภาพรพ.สต.ติดดาว 
 4. เร่งรัดก ากับติดตามอ าเภอ/รพ.สต.ไม่ผ่านเกณฑ์ เน้นทะเบียนเด็กกลุ่มเสี่ยง และการติดตาม
แก้ปัญหาเด็กกลุ่มเสี่ยงทุกเดือน  

ปัญหาที่พบ 
๑. ระบบการบริการเชิงรุกดูแล/ติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงรายบุคคลยังไม่ครอบคลุม และต่อเนื่อง  

เช่น ไม่มีทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ท างานแยกส่วนไม่เป็นองค์รวม 
๒. ไม่มีการคืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายในระดับพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาที่แท้จริง 

          3. พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กยังมีพฤติกรรมการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม 
 
 
 
 

อ.เมือง อ.บางบอ่ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.พระสมทุรฯ อ.บางเสาธง รวมทัง้จงัหวดั

ปี 2558 4.83 4 3.37 3.79 4.95 3.6 4.4

ปี 2559 4.61 4.59 3.55 4.24 3.5 2.97 4.19

ปี 2560 3.94 3.6 3.2 3.65 3.32 3.08 3.65
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แผนการพัฒนาปี 2561 
 1. ก ากับประเมินคุณภาพมาตรฐานการให้บริการทั้งเชิงรับและเชิงรุก เน้นการให้บริการ      
แบบองค์รวม การวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น  
           2. ผลักดันการขับเคลื่อนโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ และขยายต าบล
น าร่องอย่างน้อย 1 อ าเภอ 1 ต าบล 

3. เน้นการสื่อสารให้ความรู้ ค าแนะน าพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดู เน้น “กิน กอด เล่น เล่า นอน 
เฝ ้าดูฟัน” กลุ่มเป้าหมายเด็กที่ขาดอาหาร มีภาวะเตี้ย  ผอม การให้ยาน้ าวิตามินเสริมธาตุเหล็ก               
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูกลุ่มเสี่ยง โดย Monitor กราฟการเจริญเติบโต(สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก) และการคืนข้อมูลให้พ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก 

๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ๐-๕ ปี     
สถานการณ์พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 พบว่าเด็กอายุ 0-5 ปี                

มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 93.57 ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (เป้าหมาย ร้อยละ 85) ผลงานความครอบคลุม              
การคัดกรองเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือนในภาพรวมทั้งจังหวัด ร้อยละ 75.04 (เป้าหมายร้อยละ 80) 
พบเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าครั้งแรก ร้อยละ 16.82  (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)             
และเด็กที่พัฒนาการพบสงสัยล่าช้าครั้งแรกโดยมีการติดตามกระตุ้นและนัดประเมินพัฒนาการซ้ า    
ภายใน 30 วัน มีเพียงร้อยละ 65.59 (2,315 คน)  และติดตามไม่ได้หรือขาดการติดตาม ร้อยละ 34.41 
(1,216 คน) และรพ.สต.มีการส่งต่อเข้าคลินิกกระตุ้นพัฒนาการของโรงพยาบาล จ านวน 82 คน           
ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวพบว่าผลงานการเข้าถึงบริการการคัดกรองยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย        
รวมทั้งทักษะคุณภาพการคัดกรองของเจ้าหน้าที่ และการติดตามเด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่ได้       
ตามเกณฑ์  

ตารางแสดง  สถานการณ์ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560 
 

 
 
ที่มา : ฐานข้อมูล HDC จังหวัดสมทุรปราการ 

อ.เมือง อ.บางบ่อ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.พระสมทุรฯ อ.บางเสาธง รวมทัง้จงัหวดั

ความครอบคลมุ 75.07 80.44 59.8 85.59 72.42 76.66 75.04

พฒันาการสมวยั 94.39 96.48 84.35 95.84 94.89 92.14 93.57

กรตุ้นครัง้แรก 16.97 9.86 25.83 17.56 10.59 16.82 16.82

ติดตามภายใน30วนั 71.55 68.34 44.79 78.69 52.76 54.83 65.59
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แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
1. กลไกขับเคลื่อนระดับจังหวัด 

1.1 บูรณาการร่วมกับ Service plan  สาขาสุขภาพจิต  มีการประสานความร่วมมือกับ 
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เป็นพ่ีเลี้ยงพัฒนาศักยภาพคลินิกกระตุ้นรพ.ร่วมกับ Service plan 
สาขาสุขภาพจิตเด็กในโรงพยาบาล 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลบางจาก และ  
โรงพยาบาลบางพลี และอบรมพยาบาลหลักสูตรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  (ปี 2559 มีจ านวน 6 คน         
ปี 2560 ส่งอบรมจ านวน 5 คน รวม 11 คน) 

1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัดและจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็ก   
0 - 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564 (19 เมย.60,23 สค.60) โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ิมอีก 4 คณะ 

1.3 ร่วมกับคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลอบรมครูพ่ีเลี้ยง        ความ
ปลอดภัย  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอบางพลี (กพ.60/กค.60) 
 2.  พัฒนามาตรฐานการให้บริการในรพ.สต./PCU ทุกแห่งให้ความรู้ตามมาตรฐานโรงเรียน    
พ่อแม่ เน้น กิน กอด เล่น เล่า เฝ้าดูช่องปากและนอน  บูรณาการประเมินมาตรฐานรพ.สต.ติดดาว  หมวด
ที่ 4 การให้บริการ WCC 

        - คุณภาพการให้บริการ (ทักษะจนท . จ านวนสัดส่วน :ผู้รับบริการ วันให้บริการ
เหมาะสม/ มี Flow chart เชื่อมกับแม่ข่ายและทีมหมอครอบครัว ชุมชน/การส่งต่อ และมีCPG 1 เรื่อง  
      - ช่องทางการเข้าถึงบริการ/การสื่อสารเชิงรุกและเชิงรับ และการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 
      - ห้องให้บริการเป็นสัดส่วนและเป็นมิตรกับเด็ก (มาตรฐาน/ปลอดภัย) 
       - เครื่องมือมาตรฐาน/เพียงพอ 

 - ระบบข้อมูล HDC มาวางแผนในการท างาน เชิงรุกและเชิงรับ  และคืนข้อมูลให้     
พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
     - มีการพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ และงานวิจัยแก้ปัญหาในพ้ืนที่  
             - ส่งเสริมพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กเน้นการใช้สมุดสีชมพู และการใช้คู่มือ DSPM 

3. พัฒนาต้นแบบระบบการให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรพ.แม่ข่ายและรพ.สต.  
      - พัฒนาโมเดลต้นแบบการจัดระบบการให้บริการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและส่งต่อ     
ในเขตอ าเภอเมือง และรพ.บางจาก 

- จัดระบบโมบายคลินิกพัฒนาการเด็กเชิงรุกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็ก                 
(เริ่มอ าเภอเมืองฯ และอ าเภอบางบ่อ) 

- พัฒนาศักยภาพรพ.บางเสาธงรองรับการส่งต่อจากรพ.สต. 
- ขยาย Node รองรับในรพ.สต.ขนาดใหญ่ อีก 5 แห่ง 

     4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการพัฒนาการเด็ก 
           - รพ.สมุทรปราการ  มีคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กใหม่เพ่ือรองรับการให้บริการ               
(มี Play Ground) ให้เด็กเล่นระหว่างรอตรวจ เป็นที่ฝึกทักษะการตรวจคัดกรอง DSPM และเด็ก
พัฒนาการล่าช้าของจนท .รพ.สต.  โดยมีระบบการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง และการติดตาม ส่งต่อเด็ก
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พัฒนาการล่าช้าภายในและนอกเครือข่าย มีผลงานเด่นในระดับรพ.สต. 3 แห่ง รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ
บ้านคลองบางปิ้ง, รพ.สต.วัดสลุด (ต้นแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) และรพ.สต.วัดบางปิ้ง (ต้นแบบ  
การให้บริการคลินิก WCC) 
           - รพ.บางพลี  พัฒนายกระดับคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กเพ่ือลดการส่งต่อนอก
เครือข่าย โดยมีการจัดท าระบบการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง BA และเป็นพ่ีเลี้ยงการจัดระบบการดูแลเด็กแบบองค์
รวมของ PCC  (รพ.สต.บางแก้ว) 

- รพ.บางจาก เป็นที่ศึกษาดูงานด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็กและการดูแลเด็กที่มี
ปัญหาด้านพฤติกรรมเด็กวัยเรียนของรพ.ยุวประสาทฯ และมีการพัฒนาของเล่นในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กโดยขยายผลต าบลบางน้ าผึ้ง และมีการน างานวิจัยมาแก้ปัญหาเด็กพูดช้าเพ่ือที่เตรียมพร้อมเข้าสู่
โรงเรียน จ านวน 5 คน 

- รพ.บางบ่อ พัฒนายกระดับคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ขยายเพ่ิมกรอบมีนักจิตวิทยา
คลินิก มีการจัดท าระบบการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและการรับและส่งต่อในรพ.สต. ศพด. และสถานรับเลี้ยงเด็ก 

5. พัฒนาต้นแบบมุม/สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท ใน WCC /ศพด. โดยมีเป้าหมาย     ปี 
2560 จ านวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.สต. 2 แห่ง (รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติบ้านคลองบางปิ้ง และ           รพ.
สต.วัดสลุด) และศพด. 2 แห่ง (ศพด.คลองบางกระบือ และศพด.มูลนิธิฟอร์เด็ก) 

6.  มีการพฒันาต าบลน าร่อง “ต าบลพัฒนาการดี เริ่มที่นมแม่ ณ ต าบลบางน้ าผึ้ง โดยใช้ค่ากลาง              
ในการพัฒนา  และจะขยายผลให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ 

7. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ (3 เดือน-2 ปี,3-5 ปี) โดยคัดเลือก ศูนย์เด็กเล็ก    
รพ.สมุทรปราการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือ เป็นต้นแบบด้านพัฒนาการเด็ก 
          8. ระบบนิเทศติดตามก ากับ 
     8.1  เยี่ยมนิเทศพัฒนาเชิงรุก ในอ าเภอและรพ.สต.ที่มีผลงานต่ า (กพ.-พค.60) 

8.2  มีการก ากับข้อมูล HDC และคืนข้อมูลทุกเดือน 
8.3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานทุก  3 เดือน 

      8.4  นิเทศติดตามก ากับคปสอ.  

โครงการรองรับจ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
  1. โครงการก ากับติดตามระบบบริการเด็ก 0-5 ปีฉลาด สูงดี สมส่วน ปลอดภัยปลอดโรค 
จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 45,120 บาท 

2. โครงการก ากับระบบคุณภาพการเข้าถึงบริการ พัฒนาการเด็กในชุมชนเขตเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 54,260 บาท 

3. โครงการชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาทเพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทย (งบอปท./      
เงินบ ารุง/งบภาคเอกชน) 

ผลงาน : หน่วยงานได้รางวัลดีเด่นด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับเขต 
1. รางวัลที่ 1“เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ฉลาด แข็งแรง เครือข่ายระดับอ าเภอดีเด่น  

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ(สสอ.เมือง,รพ.สมุทรปราการ,รพ.เฉลิมพระเกียรติบ้านคลอง บางปิ้ง) การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2560 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๖๗ 
 

2. รางวัลดีเด่นระดับเขต “การพัฒนาแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการด้านภาษา 
ล่าช้า รูปแบบการจัดการรายกรณี”โรงพยาบาลบางจาก เวทีประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 11 
สิงหาคม 2560  

ปัญหาที่พบ 
1. กลไกการบูรราการคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด และสนับสนุนทั้งด้าน

วิชาการแก่ภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. CPM จังหวัดและอ าเภอร่วมกับ PG ของแต่ละ รพ. ก ากับติดตามคุณภาพการคัดกรองอ าเภอ 

และฝึกทักษะคุณภาพการคัดกรองเจ้าหน้าที่รพ.สต.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
3. เน้นการสื่อสารในโรงเรียนพ่อแม่ เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความรู้ในการใช้คู่มือ DSPM  

ในเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการของลูกตามช่วงวัย  และหากผิดปกติรีบพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
4. ประเมินคุณภาพมาตรฐานคลินิกการให้บริการพัฒนาการเด็ก โดยบูรณาการร่วมกับ         

การประเมินรพ.สต.ติดดาว 
5. ก ากับติดตามระบบข้อมูล HDC ทุกเดือน    

แผนทางการพัฒนาปี 2561 
 1. ใช้กลไกอ าเภอเข้มแข็ง โดยบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ    
เพ่ือขับเคลื่อนงานเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 2. จังหวัดก ากับติดตามและเยี่ยมเสริมพลังในอ าเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
 3. โรงพยาบาลแม่ข่าย มีระบบการ Audit คุณภาพมาตรฐานการให้บริการของรพ.สต.และการส่งต่อ 
 4. จัดระบบเชิงรุก-เชิงรับโดยบูรณาการร่วมกับทีมหมอครอบครัว 
 5. พัฒนานวัตกรรม งานวิจัยในการแก้ปัญหา และการเข้าถึง Application 
 6. ก ากับติดตามระบบข้อมูล HDC ทุกเดือน      
 
 

 

3.1 ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  
      สถานการณ์ปี 2558-2560  เด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 68.56, 66.94 และ

ร้อยละ 65.29 ตามล าดับ พบเด็กมีปัญหาสูงสุดคือภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 11.69 ,ร้อยละ 11.43 
และร้อยละ 13.13  รองลงมาคือภาวะเตี้ย ร้อยละ 3.56,ร้อยละ 4.36 และร้อยละ 3.93  มีภาวะผอม 
ร้อยละ 3.05,ร้อยละ 3.29 และร้อยละ 3.29 ตามล าดับ โดยส่วนสูงเฉลี่ยที่ 12 ปี ชายเท่ากับ 147.77 
เซนติเมตร, 148.82 เซนติเมตร และ 149.48 เซนติเมตร และส่วนสูงเฉลี่ยที่ 12 ปี หญิง เท่ากับ 149.46 
เซนติเมตร, 149.90 เซนติเมตร และ 150.82 ตามล าดับ  ซึ่งผลงานในภาพรวมปี 2560 พบว่าสูงดี
สมส่วน ร้อยละ 65.29 ยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) ปัญหาที่พบคือมีภาวะ
เริ่มอ้วนและอ้วนสูงเกินเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 13.13 (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) ส่วนสูงเฉลี่ยที่ 12 ปี 
ชายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่ส่วนสูงเฉลี่ยหญิงยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ส่วนสูงค่าเฉลี่ยชาย = 148.20 
เซนติเมตร และค่าเฉลี่ยหญิง = 151.10 เซนติเมตร) 

   ๓. กลุ่มเด็ก อายุ ๖ – ๑๔ ปี 
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แผนภาพแสดง ข้อมูลเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน จังหวดัสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2558-2560 

 

 
แผนภาพแสดง ร้อยละเด็ก 6-14 ป ีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน จังหวัดสมุทรปราการ  ปีงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕60

 

           ทีม่า : HDC จังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

อ.เมือง อ.บางบอ่ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.พระสมทุรฯ อ.บางเสาธง รวมทัง้จงัหวดั

ปี 2558 68.7 70.7 58.21 65.21 58.57 71.74 68.56

ปี 2559 64.96 52.84 63.88 73.38 67.63 68.98 66.94

ปี 2560 65.44 66.43 62.18 68.8 60.54 67.49 65.29
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ที่มา : HDC จังหวัดสมุทรปราการ

อ.เมือง อ.บางบอ่ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.พระสมทุรฯ อ.บางเสาธง รวมทัง้จงัหวดั

ปี 2558 12.28 1.21 11.31 11.68 11.43 12.32 11.69

ปี 2559 11 18.44 10.57 9.63 11.07 13.31 11.43

ปี 2560 13.77 11.17 12.71 11.62 14.12 13.24 13.13
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แผนภาพแสดง ร้อยละเด็ก 6-14 ปี มีภาวะผอม จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕60 
 

 
           ทีม่า : HDC จังหวัดสมุทรปราการ 
 

แผนภาพแสดง  ร้อยละเด็ก 6-14 ปี มีภาวะเตี้ย จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 – ๒๕60 

 

            ที่มา : HDC จังหวัดสมทุรปราการ 

 

อ.เมือง อ.บางบอ่ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.พระสมทุรฯ อ.บางเสาธง รวมทัง้จงัหวดั

ปี 2558 3 0.81 5.07 3.21 15.71 2.54 3.05

ปี 2559 3.58 4.36 6.17 2.24 4.53 2.3 3.29

ปี 2560 3.95 5.18 3.6 3.09 4.29 4.03 3.92
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อ.เมือง อ.บางบอ่ อ.บางพลี อ.พระประแดง อ.พระสมทุรฯ อ.บางเสาธง รวมทัง้จงัหวดั

ปี 2558 3.33 2.56 5.31 4.34 7.14 1.81 3.56

ปี 2559 4.77 9.71 5.73 2.09 5.85 2.89 4.36

ปี 2560 2.57 5.41 6.83 4.72 6.45 2.49 3.93
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แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
1. ก าหนดนโยบาย  ลดอ้วน เพ่ิมความสูง (อาหาร ออกก าลังกาย การนอนหลับ) และมาตรการ

สูงดีสมส่วน แก้ปัญหาเด็กอ้วน 1 รพ.สต. : 1 รร. (มีทะเบียนติดตามเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง) 
2. เร่งรัดก ากับอ าเภอพ้ืนที่เสี่ยง โดยใช้งบกองทุนสุขภาพต าบลในการแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ 
3. สร้างทีม Smart  Kid Coacher  
4. พัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพต้นแบบ ได้แก่ เครือข่ายโครงการเด็กไทยแก้มใส เครือข่าย

โครงการบริหารจัดการแก้ปัญหาเด็กน้ าหนักเกินเกณฑ์ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
5. พัฒนาระบบการคัดกรอง ส่งต่อและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา  สถานบริการ

เข้าสู่คลินิก DPAC น าร่องโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยจัด Flow ระบบส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
 6. สนับสนุนงานวิจัยแก้ปัญหาเด็กอ้วน ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 6 

7. ก ากับติดตามข้อมูล 43 แฟ้มทุกไตรมาส 

โครงการรองรับจ านวน 2 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการควบคุมก ากับการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค  กลุ่มเด็ก 

6-14 ปี จ านวน 23,040 บาท 
2. โครงการเด็กสมุทรปราการโตไปไม่เป็นเบาหวาน จ านวน 24,570 บาท 

ผลงานเด่น 
           งานวิจัยที่ได้รับรางวัลอันดับ 3 ของสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2560 

          - กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสมุทรปราการ : ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรม 
SMART KID COACHER ต่อภาวะโภชนาการและความรู้ของเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินขึ้นไป 
โรงเรียนน าร่อง 4 โรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ 
            ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส 2 แห่ง คือ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา และโรงเรียนวัดสวนส้ม 

ปัญหาที่พบ 
 1. พฤติกรรมการเลี้ยงดูของพ่อแม่ /ครอบครัว  รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคในครอบครัว         
ที่ไม่ถูกต้อง 
 2. รพ.สต.ส่วนใหญ่ ขาดการคืนข้อมูลเด็กท่ีมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการให้พ่อแม่ และขาดระบบ
การดูแลติดตามเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน 
           3. การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ยังไม่เอ้ือต่อสุขภาพของเด็ก  และอาหาร                ที่
เป็นมิตร/ปลอดภัยกับเด็กมีค่อนข้างน้อย ถึงแม้จังหวัดจะใช้กลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแต่ยังพบว่า
ปัญหาสุขภาพในเด็กวัยเรียนในระดับพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
           4.  การแก้ปัญหาสุขภาพเด็กวัยเรียนร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ยั งไม่สู่ การปฏิบัติ                    
ในระดับโรงเรียน 
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แผนการพัฒนาในปี 2561 
           1. เน้นการคืนข้อมูลเด็กกลุ่มเสี่ยงให้พ่อแม่รับรู้  ทบทวนและจัดระบบมาตรฐานการให้บริการ
งานอนามัยโรงเรียนใหม่ รวมทั้งด้านการสื่อสารทุกช่องทาง 
            2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (DPAC) เชิงรุกและเชิงรับโดยเชื่อมกับทีมหมอครอบครัว และการส่งต่อ  
เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง โดยมีทะเบียนการดูแลเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงทุกรพ.สต. 
           3. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ Smart Learning Center ระดับอ าเภอและสร้างต้นแบบ 1รร./            1 
รพ.สต. รวมทั้งแกนน า Health Leader  
           4. ประสานความร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และขับเคลื่อนผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ในการจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียน 
           5. นิเทศ ก ากับติดตามคุณภาพระบบการให้บริการ และก ากับข้อมูล HDC ทุก 3 เดือน 

3.2 การเฝ้าระวังสายตาเด็กวัยเรียน 
 การศึกษาสถานการณ์สภาวะตาบอดตาเลือนรางและโรคตาในเด็ก พบว่าภาวะสายตาผิดปกติ
เป็นสาเหตุของสภาวะตาบอด ถึง 1 ใน 3 ของเด็กไทย  และเป็นสาเหตุของสภาวะตาเลือนราง          
ร้อยละ 28  โดยมีอัตราความชุกของสภาวะตาบอดในเด็กไทยร้อยละ 0.11 และมีอัตราความชุก      
ของสภาวะตาเลือนรางร้อยละ 0.21  ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าประมาณการขององค์การอนามัยโลก       
และจากการศึกษาเรื่องการตรวจคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติโดยครูในกลุ่มเด็กก่อนประถมศึกษา     
และประถมศึกษาในโรงเรียน 17 แห่งเมื่อปี 2555  พบว่ามีเด็กสายตาผิดปกติ ร้อยละ 6.6             
และมีความจ าเป็นต้องใส่แว่นตาร้อยละ 4.4 หรือประมาณ 260,000 คน ซึ่งภาวะสายตาผิดปกติ      
ในเด็กนักเรียนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญสามารถลดการสูญเสียหรือป้องกันได้หากเด็กวัยเรียนทุกคน
ได้รับการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาภาวะสายตาผิดปกติได้ทันเวลา  โดยเฉพาะเด็กที่มีภาวะสายตา
ผิดปกติ  และไม่ได้รับการแก้ไขจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อการศึกษาและโอกาสในการท างานในอนาคต  
และอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และคนในสังคม 

ปีงบประมาณ 2559 กระทรวงสาธารณสุขก าหนดนโยบายที่ส าคัญเน้นกลุ่มเป้าหมาย          
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา                 
และการได้รับการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติ  โดยการบูรณาการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนอง
นโยบายดังกล่าว  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 และจักษุ
แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ด าเนินโครงการเด็กไทยสายตาดี โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนค่าอาหาร ค่าตอบแทนและค่าแว่นสายตาจากเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งเด็กนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับแว่นสายตาทั้งหมดจ านวน 171 คน และส่งต่อรักษา จ านวน 4 คน            
และในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนงบประมาณค่าแว่นสายตา  โดยให้โรงพยาบาล              
ที่มีความพร้อมด้านจักษุแพทย์และพยาบาลที่ผ่านการอบรมเวชปฏิบัติทางจักษุหลักสูตรระยะสั้น         
เป็นแม่ข่ายและพัฒนาให้มีการบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นในหน่วยบริการในกลุ่มงานจักษุ
วิทยาของโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ  และการพัฒนาโปรแกรม Vision 2020  
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แนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560  
 1. ประชุมหารือและก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการร่วมกับจักษุแพทย์โรงพยาบาล
สมุทรปราการ 

2. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตรวจคัดกรองสายตาเด็ก 
การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น และส่งต่อเด็กนักเรียนที่ภาระโรคและสายตาผิดปกติ    

3. พัฒนาทักษะครูอนามัยโรงเรียนเพ่ือตรวจคัดกรองสายตาเด็กเบื้องต้น และหากพบ           
เด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติ  พร้อมส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือตรวจยืนยันและพบจักษุ
แพทย์ เ พ่ือการวินิ จฉัย   โดยได้ รั บงบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ                  
จ านวน 184,000 บาท 
 4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาจักษุ เพ่ือการรักษาและการส่งต่อเด็ก      
ที่ภาวะสายตาผิดปกติ ร่วมกับจักษุแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็น 
Node ด้านจักษุสายตากลุ่มเด็กวัยเรียน 
 5. สรุปและประเมินผลโครงการ 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 (รายงาน Vision 2020 ข้อมูล ณ 17 มีนาคม 2560 ) 
จ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 9,569 คน ได้รับการตรวจ

คัดกรอง 9,567 คน คิดเป็นร้อยละ 99.97 ผลการตรวจคัดกรองเบื้องต้น พบนักเรียนสายตาปกติ 
8,907 คน(ร้อยละ93.10)  ผิดปกติ 512 คน(ร้อยละ 5.35 )ไม่ได้ทดสอบ 148 คน  (ร้อยละ1.57)  
นักเรียนที่สายตาผิดปกติต้องพบจักษุแพทย์โรงพยาบาลสมุทรปราการจ านวน  512  คน จ านวนเด็กนักเรียนที่ได้รับ
การแก้ไขด้วยแว่นสายตาจ านวน 82 คน ส่งต่อ 1 คน 
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ปัญหาที่พบ 
 1. การตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติโดยครูประจ าชั้น ป.1 พบว่าครูประจ าชั้นป.1 
ส่วนใหญ่มีภาระไม่ค่อยมีเวลา และโรงเรียนบางแห่งปรับเปลี่ยนบุคลากรหรือย้าย 
 2. อุปกรณ์และคู่มือสนับสนุนในการตรวจคัดกรองส าหรับครูไม่เพียงพอ เช่น ไม้บังตาส าหรับครู 
แผ่น snellen chart  และคู่มือการตรวจวัดสายตาระดับการมองเห็นในเด็กอนุบาลและประถมศึกษา 

3. การเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุมกับจ านวนเด็กนักเรียนที่สายตาผิดปกติ และการส่งต่อ 
  3.1 การประสานงานและระบบนัดหมายโรงเรียนในการน านักเรียนมารับการตรวจที่
โรงพยาบาลสมุทรปราการค่อนข้างยุ่งยาก   

3.2 การให้บริการไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด จากข้อมูลเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกติยังไม่ได้
รับการตรวจจ านวน 197 คน  เนื่องจากมีโรงพยาบาลสมุทรปราการเพียง 1 แห่ง ซึ่งมีจักษุแพทย์ 
รับผิดชอบ 1 คน และพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรทัศนมาตร 1 คน 
  3.3 การเดินทางมารับบริการไม่สะดวก โดยเฉพาะโรงเรียนอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองฯ   
  3.4 การส่งต่อนักเรียนที่อยู่นอกเขตจะต้องมีการส่งตัวตามระบบโปรแกรม Thai Refer  
หรือมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลกรณีท่ีแพทย์วินิจฉัยต้องส่งต่อ/รักษา ท าให้เสียเวลาส าหรับนักเรียน 
 4. ขาดที่ปรึกษาในการลงข้อมูลระดับจังหวัด และการตรวจสอบการลงโปรแกรม Vision 2010  
กรณีท่ีลงข้อมูลผิด 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดระบบการดูแลสุขภาพนักเรียน ส่วนกลางควรประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          โดย
ก าหนดบทบาทภารกิจในการดูแลสุขภาพนักเรียนแบบมีส่วนร่วม   

2. การขยายระยะเวลาการให้บริการตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียนให้เหมาะสม  เนื่องจาก
ระยะเวลาการให้บริการนักเรียนมีข้อจ ากัดต้องให้แล้วเสร็จภายในเปิดเทอมเท่านั้น และอีกทั้งภาระงาน
อนามัยโรงเรียนมีปริมาณงานจ านวนมากโดยเฉพาะภาคเรียนที่ 1 เช่น การให้ตรวจคัดกรองสุขภาพ 
ภาวะโภชนาการ วัคซีน สุขภาพช่องปาก รวมทั้งแก้ปัญหาเด็กท่ีเป็นเหา เด็กทุพโภชนาการ เด็กที่มีสายตา
ผิดปกติ เด็กที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม เป็นต้น รวมทั้งต้องลงบันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม และ Vision 2020 
เป็นต้น 
 3. การสนับสนุนอุปกรณ์/คู่มือการตรวจให้ครบถ้วน มีมาตรฐาน และควรจัดกระเป๋าเป็น Set 
เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนอย่างน้อยแห่งละ 1 ชุด  
 4. ผลักดันให้ Service plan ด้านจักษุมีการวางแผนพัฒนารองรับให้เพียงพอกับการเข้าถึง
บริการทั้งจักษุแพทย์ และพยาบาล จนท.ทัศนมาตร ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
จังหวัด  และหากกรณีท่ีรพ.ยังไม่พร้อมในเรื่องของจักษุแพทย์และพยาบาลเฉพาะด้าน ขอให้ใช้งบกองทุน
สุขภาพระดับท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสายตาผิดปกติในนักเรียน  และจัดหาร้านแว่น
สายตาที่มีคุณภาพส าหรับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะ 
 5. ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี่สารสนเทศของกระทรวงเป็นผู้ดูแลระบบ Vision 2020 และ          
เป็นทีป่รึกษาให้กับศูนย์เทคโนโลยี่ทุกจังหวัด  
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 สถานการณ์ปัญหาเด็กวัยรุ่นและเยาวชนในสังคมไทยยุคปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงสูงมากขึ้น 
เกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการมีทัศนคติและพฤติกรรมเบี่ยงเบน เหินห่างศาสนามีค่านิยมแบบบริโภค
นิยมอย่างฟุ่มเฟือย การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม ฯลฯ   ซึ่งปัญหา
การมีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัยอันควร และขาดความรู้ความเข้าใจในการคุมก าเนิดและป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธุ์ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชนไทย ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นปัจจัยหนึ่งของ
ปัญหาดังกล่าว มาจากความไม่สมดุลของครอบครัว การขาดความรู้ความเข้าใจในการพูดคุยกับลูกหลาน
เรื่องเพศ  หรือคิดว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภาระหน้าทีข่องครู อาจารย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข          
 ส าหรับจังหวัดสมุทรปราการ ปัญหาด้านพฤติกรรมและสุขภาวะวัยรุ่นที่เป็นปัญหาส าคัญ        
คือการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดสมุทรปราการในปี 2560 พบว่า 
ประชากรหญิงอายุ  15- 19 ปี  จ านวน  40,664  คน  พบการคลอดมีชีพจ านวน 855  คน คิดเป็น 21.03 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน ส าหรับข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้ าในแม่วัยรุ่นพบว่า  มีจ านวน 284 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20.99 ของแม่วัยรุ่นทั้งหมด ที่มาคลอดหรือแท้ง ซึ่งตามนโยบายของจังหวัด ได้เน้นและ
เร่งรัดการให้บริการคุมก าเนิดทุกรายก่อนกลับบ้าน โดยเฉพาะการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร ซึ่งการป้องกัน
และแก้ปัญหาด้านการตั้งครรภ์วัยรุ่น  จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านความเข้มแข็ง ทางใจให้วัยรุ่น การสร้างความ
เข้าใจกับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องและครอบครัวในด้านมุมมองที่มีต่อวัยรุ่นด้วยความเข้าใจ  พร้อมร่วมสร้าง
ทักษะ ช่วยแก้ไขปัญหา และให้โอกาส ภายใต้การท างานแบบทีมสหสาขาวิชาชีพและ ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
รวมถึงประเด็นส าคัญที่ผู้ท างานกับกลุ่มวัยรุ่นควรตระหนัก คือ วัยรุ่น ก็เป็นผู้เผชิญปัญหาทั้งจาก "ปัจจัย
ภายใน" และ "ปัจจัยภายนอก" ซึ่งมอิีทธิพลต่อการก าหนดค่านิยมในการแสดงออก (Expressive values) 
ทัศนคติ (Attitudes) และพฤติกรรม (Behavior) ที่แสดงออกของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอย่างมาก  โดยนโยบายกรม
อนามัย ที่มีแนวทางการด าเนินงานที่มุ่งหวังให้อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี   ไม่เกิน 34            ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ปี พันคนภายใน  ปี 2564 และวัยรุ่นสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ    ได้
สะดวกและท่ัวถึง  

 

 

 

 

 

 

   4. กลุ่มวัยรุ่น  
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แผนภาพแสดง อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15–19 ปี ไม่เกิน 42:1,000 ปชก.หญิงอายุ 15–19 ปี 

 
 

แผนภาพแสดง อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15–19 ปี ไม่เกิน 42:1,000 ปชก.หญิงอายุ 15– 19 ปี 
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แผนภาพแสดง ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 15 – 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) เปรียบเทียบ 3 ปี   

 

 

แผนภาพแสดง ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่น 15 – 19 ปี (ไม่เกินร้อยละ 10) แยกรายอ าเภอ  
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แผนภาพแสดง ร้อยละแม่วัยรุ่น 15 – 19 ปี ได้รับการคุมก าเนิดก่ึงถาวร (เป้าหมายร้อยละ 80) 

 

ผลการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น 
          1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีการจัดประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง 
          2. มีการสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับ
จังหวัดระยะ 5 ปี และแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการระยะ 2 ปี (SRM) โดยมีการก าหนด
บทบาทของหน่วยงานหลักตามคณะอนุกรรมการฯอย่างชัดเจน 
  3. พัฒนาคลินิกให้ค าปรึกษาของวัยรุ่นและจัดบริการให้ค าปรึกษาที่เชื่อมโยงกัน (เพ่ิม EQ และ
ทักษะชีวิต เพศศึกษา การเข้าถึงการคุมก าเนิด การยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย Youth Friendly 
Health Services) ซึ่งมีโรงพยาบาลที่ผ่านประเมินรับรอง   แล้วจ านวน 5 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 83.33 
(เตรียมความพร้อม รพ.บางเสาธงเพ่ือรับการประเมินในปี 2561)  
   4.อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว 5 อ าเภอคิดเป็นร้อยละ 83.33     
(เตรียมความพร้อม อ าเภอบางเสาธงเพ่ือรับการประเมินในปี 2561)  
  5. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ผ่านการรับรองความคง
อยู่ตามมาตรฐานอนามัยการเจริญพันธุ์ 
  6. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการด าเนินงานพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น/คลินิก
บริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น 
   7.  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา การสื่อสารเรื่องเพศกับ
วัยรุ่น” ร่วมกับมูลนิธิแพททูเฮลท์ โดยมีผู้เข้าอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 
   8. ก าหนดนโยบายการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในแม่อายุต่ ากว่า 20 ปี หลังคลอดทุกราย 
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   9. Teen Manager มีบทบาทในการสร้างและขยายวิทยากรแกนน าจัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เรื่อง ทักษะการพูดคุยกับลูกหลานเรื่องเพศ (Parent Education และ Training) ร่วมกับโรงเรียนและ
ชุมชน ครอบคลุม 6 อ าเภอ  

10. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยพัฒนาเชื่อมโยงระบบการ
ดูแลช่วยเหลือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานสาธารณสุขและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเข้าร่วมโครงการ   
๑ โรงเรียน ๑ โรงพยาบาล ดังนี้ 

           โรงพยาบาลสมุทรปราการ         - โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ 
โรงพยาบาลบางบ่อ         - โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 

   โรงพยาบาลบางพลี            - โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง 
                       โรงพยาบาลบางจาก                 - โรงเรียนวัดชมนิมิตร 
   โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ    -  โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

 11.จัดตั้งคลินิกให้ค าปรึกษาในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ เชื่อมโยงกับ Psychosocial Clinic       
ในระบบโรงพยาบาล โดยก าหนดให้แต่ละโรงพยาบาลมีการจัดท าค าสั่งและผังแนวทางการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

12. ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ  เช่น รายการเคเบิ้ลทีวี            
โดยงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ประสานขอเวลา           
ในการออกอากาศ การรณรงค์ผ่านเสียงตามสายในชุมชน รายการวิทยุชุมชน ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ต่าง ๆ     
เช่น วันวาเลนไทน์ วันเอดส์โลก เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ า 
 1. เน้นการให้ค าปรึกษา แนะน าวิธีการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวรตั้งแต่มาฝากครรภ์ 

2. ก าหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งให้บริการคุมก าเนิดหลังคลอดก่อนกลับบ้านทุกราย              
ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีฉีดยาคุมก าเนิด 
          3. ติดตามเยี่ยมหลังคลอดและติดตามคุมก าเนิดต่อเนื่อง 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. ข้อจ ากัดในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ถึงวัยรุ่นได้แก่  ระยะเวลา  จ านวนผู้เข้าชั้นเรียน  

และการเข้าถึงระบบบริการ 
2. ปัจจัยเอื้อ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ของวัยรุ่นและพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ไม่

เหมาะสม 
  3. ปัจจัยส่วนบุคคลของตัวเด็กเอง วุฒิภาวะ ความพร้อมกระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
  4. การเข้าไม่ถึงข้อมูลของบุคลากรด้านสาธารณสุข ในนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนที่อยู่
ในภาวะที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลจ านวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา 

แนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  1. ก าหนดให้ทุกโรงพยาบาลคัดเลือกโรงเรียนมัธยมคู่เครือข่ายอย่างน้อย 1 โรงเรียน เน้นสร้าง
แกนน านักเรียน เพ่ือเป็นเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน ในโรงเรียนคู่เครือข่าย 
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          2. หารือแนวทางการใช้เครื่องมือในการประเมิน และคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เพ่ิมภาระให้กับทาง
โรงเรียน 

3. สร้างเครือข่ายในและนอกระบบเพ่ือดูแลช่วยเหลือแบบทีมสหสาขาวิชาชีพ 
 4.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการคลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่นของโรงพยาบาลทุกแห่งพร้อมประสาน
ช่องทางพิเศษในการเข้าถึงบริการในกรณีเร่งด่วน 
 5. ประสานเครือข่ายภายนอกเช่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  พัฒนาสังคมและ    
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด /ต ารวจ/บ้านพักเด็กและครอบครัว ตามความจ าเป็นรายบุคคล                                                     
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งานสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มวัยท างาน                                       

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 จากสภาพสังคมเมืองในจังหวัดสมุทรปราการ ความเป็นอยู่เป็นไปอย่างเร่งรีบ ประชากรอยู่กัน
อย่างแออัด สภาพแวดล้อมไม่เอ้ือต่อสุขภาพมีแบบแผนด ารงชีวิตแบบคนเมืองในชุมชนเขตอุตสาหกรรม 
ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ บริโภคอาหารจานด่วน อาหาร
หวาน มัน เค็ม  เนื่องจากต้องซื้อบริโภค ไม่มีสิทธิเลือกมากนัก สถานการณ์โรคไม่ติดต่อจังหวัด
สมุทรปราการปี 2557-2559 พบว่า อัตราป่วยตายสูงสุดอันดับ 1 คือ โรคหลอดเลือดสมอง           
ร้อยละ 3.73 ร้อยละ 3.38 และร้อยละ 3.34 ตามล าดับ รองลงมาคือโรคหัวใจและหลอดเลือด       
ร้อยละ 3.08 ร้อยละ2.88 และร้อยละ 3.00 ตามล าดับ และพบว่าอัตราป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ           
มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน  พบอัตราป่วยรายใหม่สูงสุดอันดับ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูง 499.99,498.84 
และ 843.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือโรคเบาหวาน 299.32,304.14 และ 364.22      
ต่อประชากรแสนคน และสูงขึ้นเป็นอันดับที่ ๓ ของเขต ซ่ึงคาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

ดังนั้ น  ปี  2560 จั งหวัดสมุทรปราการจึ งได้ ด า เนินการเปลี่ ยนทิศทางไปในเชิ งรุก                   
เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค เพ่ือดูแลคนให้มีสุขภาพดี  เน้นให้ประชาชนร่วมจัดการ
สุขภาพของประชาชน ชุมชน และในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐส่งเสริมให้มีกระบวนการด าเนินงาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ ๓ อ. ๒ ส. ลดเสี่ยง ลดโรค  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายจากภาระโรค      
ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสุขภาพทุกกลุ่มวัย ให้เข้มแข็ง ประชาชน สุขภาพดีดูแลพ่ึงตนเองได้ โดยมีกลยุทธ์   
ที่ส าคัญคือ สกัดอ้วน ลดพุง ลดโรค และมีแผนงานรองรับ ดังนี้ 

1. สนับสนุนการดูแลตนเองของบุคคล ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งด าเนินการ
คัดกรองเชิงรับและเชิงรุก คัดกรอง เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง  ประเมินเส้นรอบเอว  ชั่งน้ าหนัก 
หาค่า BMI และ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ในประชาชนอายุ 15 ปี ขึ้นไป 

2. ประเมินคัดกรอง ค้นหากลุ่มเสี่ยงประชาชนอายุ 30-44 ปี โดยคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงและ
กลุ่มป่วย ส่งต่อเข้าคลินิก DPAC เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประเมินปัจจัยเสี่ยง CVD Rick  7 ข้อ               
โดยบูรณาการงาน NCD แยกกลุ่มปกติ และขึ้นทะเบียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วย  

3. สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจัดห้องหรือมุมให้ความรู้และกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ๓ อ.๒ ส.ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล และประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

4. โรงพยาบาลแม่ข่ายทุกแห่งด าเนินการพัฒนาคุณภาพคลินิกไร้พุงเชื่อมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และเยี่ยมพัฒนาคุณภาพคลินิกไร้พุงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป้าหมาย       
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 ของหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐทั้งหมด  พร้อมทั้งขยายการด าเนินงาน       
ไปในชุมชน บูรณาการกับงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
 

  ๔. กลุ่มวัยท างาน  
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5. พัฒนาต าบลบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมกับต าบล 
Long Term Care น าร่อง 1 ต าบลคือต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 

6 .  พัฒนา  Health Leader น า ร่ อ งที่  PCU เ มื อ งป ากน้ า ส มุ ท รป ร ากา ร  เ ครื อ ข่ า ย                     
โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
แผนภาพแสดง  สถานการณ์ของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี  มี BMI ปกต ิจังหวัดสมุทรปราการ  
                     ปี 2557-2560 
            

 
 
แผนภาพแสดง ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ 30-44 ปี  มี BMI ปกตจิังหวัดสมุทรปราการ  
                    ปี 2558-2560 แยกรายอ าเภอ 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
ที่มา  : ฐานข้อมูล HDCส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ (30 กันยายน 2560) 

68.68 63.63 65.75 62.66

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

                 
   

      

   
     
      

      
  

       
       

       62.29 69.18 71.5 75.45 68.77 63.68 63.68

       61.42 62.25 73.23 72.62 57.51 74.18 65.75

       57.94 64.11 70.22 66.59 55.64 73.74 62.66

50

55

60

65

70

75

80

ร้อยละของวัยท างานอายุ   -   ปี มี BMI ปกติ



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๘๒ 
 

 จากสถานการณ์ประชากรวัยท างานอายุ 30-44 ปี จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ    
2558 -2560 พบว่ามีค่า BMI ปกติในภาพรวมทั้งจังหวัด มีแนวโน้มลดลงคือ ร้อยละ 63.68           
ร้อยละ 65.75  และร้อยละ 62.66 ตามล าดับ  ซึ่งจากข้อมูลปี 2560 อ าเภอที่มีค่า BMI ปกติสูงสุดคือ
อ าเภอบางเสาธง ร้อยละ73.74 รองลงมาคืออ าเภอบางพลี ร้อยละ 70.22 และอ าเภอพระประแดง 
ร้อยละ 66.59 ตามล าดับ  
แผนภาพแสดง สถานการณ์ภาวะรอบเอวเกินในประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป จังหวัดสมุทรปราการ  
                    ปีงบประมาณ ๒๕๕5- ๒๕60 

           

แผนภาพแสดง ความชุกของภาวะอ้วน(BMI ≥ 25 กก/ม2 และหรือภาวะอ้วนลงพุง (รอบเอวเกิน  
                   ชาย 90 ซม. หญิง 80 ซม.) จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 แยกรายอ าเภอ    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : ฐานข้อมูล HDCส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ (30 กันยายน 2560) 
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สถานการณ์ความชุกของภาวะอ้วนประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป  ปีงบประมาณ 2558 - 2560 
พบว่ามี ค่า BMI ≥ 25 กก./ม.2 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 18.74 ร้อยละ 20.51 และร้อยละ 23.86                   
ซึ่งจากข้อมูลของปี 2560 อ าเภอที่มีค่า BMI ≥ 25 กก./ม.2 สูงสุดคือพระสมุทรเจดีย์ ร้อยละ 35.06 
รองลงมาคืออ าเภอเมืองร้อยละ 26.91  และอ าเภอพระประแดง ร้อยละ 23.03 ตามล าดับ  

แนวทางและรูปแบบการด าเนินงานแก้ไขปัญหาโรคอ้วนลงพุง ปี 2560 
 

 
 
 

จังหวัดสมุทรปราการ มีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มวัยท างานมีสุขภาพดี                      โดย
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. 2 ส. เน้นการบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วม   การบริโภคท่ีเหมาะสม    
การรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน และญาติผู้ป่วย มีความรู้และมีทางเลือก      
ในการบริโภคอาหารสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง            
อันจะส่งผลให้ประชาชนมีการจัดการสุขภาพด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  นอกจากนั้น           
จังหวัดสมุทรปราการได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายภายในปี 2564 ให้โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง       
จัดตั้งคลินิกไร้พุงครอบคลุมทุกโรงพยาบาล ร้อยละ 100 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง       
ให้มีการจัดตั้งคลินิกไร้พุง (DPAC: Diet & Physical Activity Clinic)  โดยพัฒนารูปแบบแนวทาง           การ
ด าเนินงานคลินิก DPAC บูรณาการกับงาน NCD และต าบลจัดการสุขภาพ ปรับรูปแบบ              จาก
การให้บริการเดิมเป็นรูปแบบใหม่ โดยเริ่มด าเนินการปี 2559-2560 น าร่อง 2 อ าเภอคือ      อ าเภอ
บางพลี และอ าเภอเมือง ซึ่งจากการเยี่ยมนิเทศติดตามการด าเนินงานได้ข้อสรุป ดังนี้ 

รูปแบบ-การให้บริการเดิม  
 สมัครใจ 
 เกณฑ์การคัดกลุ่มเป้าหมายหลากหลาย ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายจ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 มีแบบฟอร์มบันทึกมาก ท างานซ้ าซ้อน 
 การน าข้อมูล HDC มาใช้ประโยชน์น้อย  
 ขาดการบูรณาการ NCD ยังท างานแยกส่วน 
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รูปแบบการให้บริการใหม่ 
ก าหนดแนวทาง/เป้าหมายชัดเจนขึ้น  

     - เน้น Pre DM/Pre HT/BMI ≥ 25กก./ม2    
   - สามารถกรองกลุ่มเป้ามายโดยใช้เกณฑ์กลุ่มเสี่ยงสูงและ CVD Rick  

 เน้นการวิเคราะห์ปัญหารายบุคคลและการใช้ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
   ลดการบันทึกข้อมูลในแฟ้ม ดูข้อมูลใน HDC  
   เริ่มมีการบูรณาการทั้งในระดับเขต จังหวัด  

ตารางแสดง ผลการประเมินมาตรฐานคลินิกไร้พุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/PCU 
                ปี 2559-2560  

 

สถานบริการ เป้าหมาย ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก รวม (แห่ง) 

อ าเภอเมือง      
 - รพ.สมุทรปราการ 23 13 1 1 15 
 - รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 4 ก าลังพัฒนา 
อ าเภอพระประแดง      
 - รพ.สมุทรปราการ 7 6 1 0 7 
 - รพ.บางจาก 13 ก าลังพัฒนา 
 - รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 1 ก าลังพัฒนา 
อ าเภอบางพล ี      
 - รพ.บางพล ี 11 0 0 2 2 
 - รพ.เซ็นทรัลปาร์ค 2 0 0 0 0 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์      
 - รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ     10 ก าลังพัฒนา 
อ าเภอบางบ่อ      
 - รพ.บางบ่อ 14 ก าลังพัฒนา 
อ าเภอบางเสาธง      
 -รพ.บางเสาธง 8 ก าลังพัฒนา 
          รวม 93 19 2 3 24 
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ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  
1. รพ.แม่ข่ายพัฒนาและสร้างเครือข่ายการคัดกรองเฝ้าระวัง จัดระบบการดูแลรักษาที่เชื่อมโยง

ทุกระดบัตั้งแต่ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2. ผลักดันให้นักโภชนากร มีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอาหารและ

โภชนาการแก่ผู้รับผิดชอบระดับ รพ.สต.  

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย  
๑. ความเข้าใจต่อการด าเนินโรคของผู้ป่วยและญาติ 

  ๒. การควบคุม/ปรับพฤติกรรมส่วนบุคคลที่เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง
ท าได้ยาก 
 

 

 
 

สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2560 มีทั้งหมด 50 ต าบล  มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 48 แห่ง  มีผู้สูงอายุจ านวน 161,080 คน คิดเป็นร้อยละ 12.52 (ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ณ 1 กรกฎาคม  2559 จ านวน 1,286,689 คน)  จากข้อมูล 43 แฟ้ม หน่วยบริการ
สามารถคัดกรองการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน จ านวน 111,072 คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 70.92        
โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 97.23 กลุ่มติดบ้าน ร้อยละ 2.05 และกลุ่มติดเตียง คิดเป็น     
ร้อยละ 0.72 ชมรมผู้สูงอายุจ านวน 116 ชมรม สมาชิกจ านวน 73,319 คน และตั้งแต่ ปี 2559 –        
ปี 2560 รัฐบาลมีนโยบายการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่     
(Long Term Care )  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ Long Term Care จ านวน         
22 แห่ง 32 ต าบล คิดเป็น ร้อยละ 64 ของต าบล ครอบคลุมทุกอ าเภอ มีหน่วยบริการสาธารณสุขใน
พ้ืนที ่Long Term Care ทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 และ
สังกัดเอกชน จ านวน  60  แห่ง มี Care Manager จ านวน 79  คน Care Giver จ านวน 477 คน  ผู้สูงอายุ
กลุ่มพ่ึงพิง  (ติดบ้าน และติดเตียง) จ านวน 1,873 คน จากการลงติดตามเยี่ยมองค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ Long Term Care ของทีมส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าทุกแห่งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  เปิดบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  และ
ด าเนินการส่งรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ให้กับ สปสช.รวมทั้งด าเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  (LTC center) ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 
Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  จ านวน  21 ต าบล จากต าบลพ้ืนที่ Long Term Care   ทั้งหมด 32 
ต าบล  คิดเป็นร้อยละ 65.63  ด าเนินการจัดท า Care Plan 1,423 ราย                          ได้เบิกจ่าย
เงินไปแล้ว  ร้อยละ 70.77  ซึ่งต าบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะพบปัญหาจากการไม่ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC center) และบางพ้ืนที่เพ่ิงสมัครใหม่ ยังไม่มีการอบรมผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care Giver)          

 5.กลุ่มผู้สูงอายุ  
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การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Long Term Care)  
 1. ส ารวจผู้สูงอายุทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการด าเนินงาน Long Term Care   

2. ค้นหากลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง โดย ทีมหมอครอบครัว  ผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Manager) อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ(Care Giver) คัดกรอง
โดยประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน (ADL) และส่งให้ Care Manager ประเมินซ้ าใน
กลุ่มท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 11 
 3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รวบรวมข้อมูลผู้ สูงอายุ     
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ในภาพจังหวัด 
 4. โรงพยาบาลทุกแห่ง และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   
จัดอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) รวม 477 คน 
 5. จัดส่งพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ารับการอบรม หลักสูตรผู้จัดการการดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Manager) ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ Long Term Care  รวม 79 คน  
 6. ผู้ จัดการการดูแลผู้สู งอายุ  (Care Manager)  ด าเนินการวางแผนการดูแลผู้สู งอายุ            
(Care Plan) และควบคุมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ปฏิบัติตาม Care Plan 
 7. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานผู้สูงอายุระดับอ าเภอ และ โรงพยาบาล เพ่ือสรุปผล           
การด าเนินงาน Long Term Care   
 8. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุ  ที่มีภาวะพ่ึงพิงและหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการให้แก่ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สาธารณสุขอ าเภอ         
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. จ านวน  158  คน 
 9. ประสานส านักงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนที่นอนลม รถเข็น  
และสิ่งอ านวยความสะดวกผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 10 . ประสานการขอรับเกียรติบัตรจากกรมอนามัย ให้แก่ผู้ดูแลผู้สู งอายุ (Care Giver)              
ที่มีวุฒิมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป ได้รับการอบรมหลักสูตรกรมอนามัย (70 ชั่วโมง) จ านวน 210 คน 
สรุปผลการด าเนินงาน Long Term Care 

 
ล าดับ 

  

 
อ าเภอ 

  
ต าบลท้ังหมด 

 
อปท.ทั้งหมด 

 

อปท.
สมัคร
LTC 

จ านวน 
ต าบล 
LTC 

ร้อยละ 
ต าบล 

ที่สมัคร LTC 
1 เมืองฯ 13 12 (1 ทน.+1 ทม.+5 ทต. + 5อบต.) 7 11 84.6 
2 บางพลี 6 7 (1 ทต.+ 6 อบต.) 3 3 50 
3 บางบ่อ 8 10 (4 ทต. + 6 อบต.) 2 2 25 
4 บางเสาธง 3 4 (1 ทต.+ 3 อบต.) 1 1 33.3 
5 พระประแดง 15 9 (3 ทม.+6 อบต.) 5 11 73.3 
6 พระสมุทรเจดีย์ 5 6 (2 ทต.+4 อบต.) 4 4 80 
  รวม 50 48 22 32 64 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานพื้นที่ Long Term Care ปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ อปท. อ าเภอ ต าบล หน่วยบริการสาธารณสุข ปีท่ีสมัคร 

1 เทศบาลนครสมุทรปราการ เมืองฯ ปากน้ า 1. ศสช.เมืองราชา 
2. ศสช.เมืองปากน้ า 
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (อปท.) 
4. ศูนย์บริการเทศบาลนคร 
    สมุทรปราการ (อปท.) 
5. รพ.สต.บางด้วน * 

1/2559 

2 เทศบาลต าบลบางเมือง เมืองฯ บางเมือง 
บางเมืองใหม่ 
เทพารักษ์ * 
(3 หมู่) 

1. รพ.สต.บางเมือง 
2. รพ.สต.บางเมืองใหม่ 
3. รพ.สต.บุญศิริ 
4. รพ.สต.ร่มโพธิ ์
5. สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านคลองบางปิ้ง 
6. เมืองสมุทรคลินิกเวชกรรม1 (เอกชน) 

2/2559 

3 อบต.บางด้วน เมืองฯ บางด้วน 1. รพ.สต.บางด้วน * 2/2559 

4 อบต.แพรกษา เมืองฯ แพรกษา 1. รพ.สต.แพรกษา 
2. ศสช.มังกรทอง * 

1/2560 

5 อบต.เทพารักษ์ เมืองฯ เทพารักษ์ * 1. รพ.สต.เทพารักษ์ 1/2560 

ล าดับ อ าเภอ 

จ านวน
ต าบล 
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวน
ต าบล 
สมัคร 
LTC 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จ านวนที่
ผ่าน 
LTC 

(แห่ง) 

หน่วย
บริการ

สาธารณสุข 
ในพท. LTC 

Care 
manager 

(คน) 

Care 
giver 
(คน) 

1 เมืองฯ 13 11 84.62 6 22 25 80 
2 บางพลี 6 3 50 2 6 11 81 
3 บางบ่อ 8 2 25 1 4 5 33 
4 บางเสาธง 3 1 33.33 1 1 4 55 
5 พระประแดง 15 11 73.33 9 16 22 176 
6 พระสมุทรเจดีย์ 5 4 80 2 11 12 52 

 รวม 50 32 64 21 60 79 477 
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ล าดับ อปท. อ าเภอ ต าบล หน่วยบริการสาธารณสุข ปีท่ีสมัคร 

6 เทศบาลต าบลบางปู เมืองฯ บางปู 
บางปูใหม่ 
ท้ายบ้าน 
ท้ายบ้านใหม่ 

1. รพ.สต.บางป ู
2. รพ.สต.บางปูใหม่ 
๓. รพ.สต.ท้ายบ้าน 
4. รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่ 
5. รพ.สต.พุทธรักษา 
6. สถานีกาชาดที ่5 สวางคนิวาส 
7. รพ.เมืองสมุทรบางปู (เอกชน) 

2/2560 

7 อบต.แพรกษาใหม่ เมืองฯ แพรกษาใหม่ 1. รพ.สต.บ้านคลองเก้า 
2. ศสช.มังกรทอง * 

2/2560 

8 อบต.บางแก้ว บางพลี บางแก้ว 1. รพ.สต.บางแก้ว 
2. รพ.สต.วัดสลุด 
3. ศูนย์แพทย์ อบต.บางแก้ว (อปท.) 

 
1/2559 

9 อบต.บางโฉลง บางพลี บางโฉลง 1. รพ.สต.บางโฉลง 
2. รพ.เซ็นทรัลปาร์ค บางโฉลง (เอกชน) 

1/2559 

10 เทศบาลต าบลบางพลี บางพลี บางพลีใหญ่ 1. PCU รพ.บางพลี 2/2560 

11 อบต.บางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ 1. PCU รพ.บางบ่อ 
2. รพ.สต.บางบ่อ 

1/2559 

12 อบต.บ้านระกาศ บางบ่อ บ้านระกาศ 1. รพ.สต.บ้านระกาศ ม.3  
2. รพ.สต.บ้านระกาศ ม.8 

2/2559 

13 อบต.ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย 1. รพ.สต.ศีรษะจรเข้น้อย 2/2559 

14 เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง บางจาก 
บางครุ 
บางพ่ึง 

1. PCU รพ.บางจาก 
2. รพ.สต.บางจาก 
3. รพ.สต.บางครุ 
4. รพ.สต.บางพ่ึง 
5.ศูนย์บริการเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ3 
(เอกชน) 
 

1/2559 
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ล าดับ อปท. อ าเภอ ต าบล หน่วยบริการสาธารณสุข ปีท่ีสมัคร 

15 เทศบาลเมืองปู่เจ้า-สมิงพราย พระประแดง ส าโรง 
ส าโรงใต ้
ส าโรงกลาง 
บางหัวเสือ 
บางหญ้าแพรก 
 

1.รพ.สต.ส าโรง 
2.รพ.สต.ส าโรงใต ้
3.รพ.สต.ส าโรงกลาง 
4.ศูนย์บริการสธ.ท.เมืองปู่เจ้า (อปท.) 
5.รพ.สต.บางหัวเสือ 
6.รพ.สต.บางหญ้าแพรก 
7.รพ.สต.อยู่เจริญ 

2/2559 

16 อบต.บางน้ าผึ้ง พระประแดง บางน้ าผึ้ง 1.รพ.สต.บางน้ าผึ้ง 2/2559 
17 อบต.บางกอบัว พระประแดง บางกอบัว 1.รพ.สต.บางกอบัว ม .2 

2.รพ.สต.บางกอบัว ม.12 
2/2559 

18 อบต.ทรงคนอง พระประแดง ทรงคนอง 1. รพ.สต.ทรงคนอง 2/2560 

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

1/2559 

20 เทศบาลต าบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า 1. รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า 
2. รพ.สต.บ้านขุนสมุทร 
3. รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย * 

2/2559 

21 อบต.นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ นาเกลือ 
บ้านคลองสวน *
(1 หมู่) 

1. รพ.สต.นาเกลือ 
2. รพ.สต.บ้านคลองทะเล 
3. รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย * 
4. รพ.สต.คลองกระออม * 

2/2560 

22 อบต.บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ บ้านคลองสวน * 1. รพ.สต.บ้านคลองสวน 
2. รพ.สต.คลองกระออม * 

2/2560 

รวม 22 แห่ง 6 อ าเภอ 32 ต าบล 60  แห่ง 
(มีรพ.สต. 4 แห่ง รับผิดชอบ 

มากกว่า 1 อปท.) 

 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง ซ้ า 
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การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่ม Healthy Aging   
1. โรงพยาบาลและ รพ.สต.ในพ้ืนที่ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจรในชมรม

ผู้สูงอายุ 116 แห่ง มีสมาชิกจ านวน 73,319  คน 
2. รพ.สต.ร่วมกับ อปท. ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร รวม 200 คน ในโรงเรียน

ผู้สูงอายุ 3  แห่ง (รร.ผสอ.ต าบลในคลองบางปลากด รร.ผสอ.ต าบลแพรกษา   และรร.ผสอ.ต าบลเทพารักษ์) 
3. โรงพยาบาลและ รพ.สต.ให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รายกลุ่มและรายบุคคล               

 แก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการ   
  4. จนท.สาธารณสุขในพ้ืนที่ และอสม. ให้ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รายกลุ่มและ
รายบุคคล ทั้งเชิงรับและเชิงรุก 

นวัตกรรมผลงานเด่นในการด าเนินงานที่ปีที่ผ่านมา 
  1. ต าบลบางแก้ว อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับรางวัลต าบลดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 6 
  2. นางอารีวัน รัตนานันท์  ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รับรางวัลผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ (Care Giver) ดีเด่นรองชนะเลิศระดับเขตสุขภาพที่ 6 

การมีส่วนร่วมจากกระทรวงอ่ืนในการขับเคลื่อนระบบดูแลผู้สูงอายุ 
1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ปรับสภาพแวดล้อม

และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุ โดยปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ จ านวน       
14 หลัง เป็นเงิน 267,382.47 บาท 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ  
จ านวน  3 หลัง เป็นเงิน 76,254 บาท  

3. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุติดเตียงกลุ่มด้อยโอกาส จ านวน 1 หลัง 
4. บริษัทถาวร คอนเทนเนอร์ จ ากัด สนับสนุนเก้าอ้ีสุขาพาสุข ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการติดบ้าน        

เพ่ือช่วยในการนั่งขับถ่ายได้สะดวก จ านวน 500 ตัว  โดยผ่านส านักงานจังหวัดสมุทรปราการ 
5. ส านักงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบที่นอนลม จ านวน 60 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุและ            

ผู้พิการติดเตียง 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดการเตรียมพร้อมในการด าเนินงาน  Long Term Care  ระดับพ้ืนที่ ควรมีการเตรียม 

บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ(Care Manager) และผู้ดูแลผู้สูงอายุ         
(Care Giver) ก่อนการด าเนินการให้อปท.สมัครเข้าร่วมการด าเนินงาน Long Term Care                                                                 

2. ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ส่วนใหญ่เป็นบุตรหรือญาติ แต่ไม่มีเวลาไปเข้ารับการอบรม     
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง เนื่องจากใช้เวลานาน 10 วัน ส่วนใหญ่     
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข และมีวุฒิต่ ากว่า ม.3 

3. มีอปท.บางแห่งมีอุปสรรคในการด าเนินงาน เนื่องจากข้อจ ากัดทั้งทางด้านบุคลากร  
และการบริหารจัดการ รวมทั้งปัญหาการเบิกจ่ายเงินจากกองทุน Long Term Care 
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4. ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) มีภาระงานหลักท่ีต้องรับผิดชอบหลายงาน               
ผู้มารับบริการในการรักษาพยาบาลค่อนข้างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเขตเมือง   

แผนงาน/โครงการ/ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 
1. ติดตามเยี่ยม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการสาธารณสุข ในพ้ืนที่  Long Term 

Care เพ่ือพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้มีคุณภาพ  
2. ติดตามผลการด าเนินงานดูแลผู้สูงอายุในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ร่วมกับรพ.สต.ติดดาว 
3. พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุทั้งกายและใจ ภายใต้การดูแลด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ 
4. ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ       

คนพิการ  
5. พัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาต าบล Long Term Care โดยส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีคุณสมบัติ

ครบตามเกณฑ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) ผ่านการอบรมแล้ว 
79 คน ครอบคลุมทุกต าบล Long Term Care และก ากับให้พื้นที่ผลิต  Care giver  ให้เพียงพอ        ทุก
อ าเภอมี Care giver  ผ่านการอบรมหลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัย จ านวน 477 คน       ยกเว้น
อ าเภอเมืองฯและอ าเภอบางบ่อ มี Care giver  ไม่เพียงพอเนื่องจากทางอปท.สมัครเข้า        Long 
Term Care เพ่ิมในรอบที่ 2/2560 

5.  มีการประเมินมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ  และแผนติดตามการด าเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุทั้งหมดในพ้ืนที่ Long Term Care ทั้งหมด 59 ชมรมผ่านชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ     
จ านวน 40 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 68  เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ และ
สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ  ในกลุ่มติดสังคม ให้มีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน จากรายงานและจากการเยี่ยมติดตามการด าเนินงานผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  
ในชมรมผู้สูงอายุ  

 การด าเนินงาน 
  1. ชมรมผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน 
  2. มีการประชุมคณะกรรมการชมรมอย่างต่อเนื่อง 
  3. มีการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกในชมรมทุกปี  
  4. มีการให้ความรู้ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แก่สมาชิกในชมรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่       

การส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกายในผู้สูงอายุ โภชนาการ สุขภาพจิต ทันตสุขภาพ โรคในผู้สูงอายุและการ
ป้องกันโรค การใช้ยา การพักผ่อน  และนันทนาการ  เป็นต้น 

  5. กิจกรรมอ่ืนๆ ได้แก่ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การฝึกอาชีพเสริมในผู้สูงอายุ  
  6. สวัสดิการอื่นๆเช่น เงินฌาปนกิจ การออมเงินของผู้สูงอายุของบางชมรม 

 ปัญหาและอุปสรรค 
  1. สถานที่จัดกิจกรรมของชมรม ไม่เหมาะสม เช่น ชมรมส่วนใหญ่ใช้พ้ืนที่ของห้อง
ประชุม รพ.สต.แต่สมาชิกมีจ านวนมาก พ้ืนที่ไม่เพียงพอ 
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  2. บางชมรม สมาชิกให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมน้อย เนื่องจากไม่สะดวก             
ในการเดินทาง 

  3. บางชมรมขาดความต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม เนื่องจากขาดผู้บริหารจัดการชมรม 
 แนวทางการพัฒนา 

  1. สนับสนุนให้ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เป็นพี่เลี้ยงชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือให้ทุกชมรม 
ในอ าเภอด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้แนวทางของชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งและจัดกิจกรรม     
ได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นต้นแบบ 

  2. สนับสนุนการประเมินคัดกรอง ADL และการตรวจสุขภาพ ในผู้สูงอายุ ในชมรม ร้อยละ 90  
  3. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุในชมรมที่มีสุขภาพดี เป็นตัวอย่างในการด าเนินชีวิต แก่ผู้สูงอายุ   
ในชมรม 

  4. สนับสนุนในพื้นที่ ที่ยังไม่มีชมรม หรือยังจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
 1. หน่วยบริการทุกแห่งส ารวจขึ้นทะเบียนผู้ พิการ  (รายใหม่) ให้มีหลักประกันสุขภาพ                
และตรวจรับรองความพิการ เพ่ือจดทะเบียนเป็นผู้พิการที่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ และข้ึนทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส าหรับคนพิการ (ท.74)  
 2. หน่วยบริการทุกแห่ง จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เช่นทางลาด ห้องน้ า       
ที่จอดรถ ป้ายสัญลักษณ์ บริการข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง 

3. กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ  สนับสนุนงบประมาณ      
หน่วยบริการ ในการเบิกค่าชดเชยบริการ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์  และสนับสนุนหน่วยงาน 
องค์กรเกี่ยวกับคนพิการ ในการของบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ด้านที่อยู่อาศัยและ         
การด ารงชีวิต  

4. เครือข่ายภาครัฐ  อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร  ในด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ         
ทางร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งทักษะการดูแลคนพิการ การติดตามเยี่ยมบ้าน และสนับสนุนเครือข่ายคน
พิการให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ   

5.ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ อบรมให้ความรู้และ       
ความเข้าใจ แนวทางการรับค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพิการ แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

6. เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ   
7. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจ าจังหวัด

สมุทรปราการ 
8. ร่วมประชุมคณะท างานบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจ าจังหวัดสมุทรปราการ 
9. ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดคนพิการดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ 
10. การเยี่ยมติดตามผู้พิการ ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 

 11. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพแก่คนพิการติดบ้านและติดเตียง 

ตารางแสดง  ข้อมูลจากการส ารวจของหน่วยบริการสาธารณสุข 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนที่ข้ึนทะเบียน 
(ราย) 

จากการส ารวจ 
(ราย) 

ร้อยละ 

1 เมือง 8,909 3,247 36.45 
2 บางพลี 2,632 824 31.31 
3 บางบ่อ 2,200 888 40.36 
4 บางเสาธง 825 265 32.12 
5 พระประแดง 4,007 1,792 44.72 
6 พระสมุทรเจดีย์ 1,770 794 44.86 

รวมทั้งสิ้น 20,366 7,810 38.35 

 6.กลุ่มผู้พิการ  
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ปัญหาอุปสรรค 
 1. การขึ้นทะเบียนคนพิการ ต้องใช้ใบรับรองจากแพทย์ ในผู้ป่วยติดเตียง ต้องให้แพทย์ไปตรวจ     
ที่บ้าน ซึ่งในบางพ้ืนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากบางรายต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง 

2. ข้อมูลที ่ขึ ้นทะเบียนกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย ์จ ังหว ัด
สมุทรปราการ ไม่ตรงกับข้อมูลที่หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ส ารวจ ส่วนใหญ่พ้ืนที่จะด าเนินการ    
ในผู้พิการกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิง เนื่องจากการขึ้นทะเบียน การย้าย เข้าออกบ่อยมาก รวมทั้งเป็นพ้ืนที่      
เขตเมืองอุตสาหกรรม  ท าให้มีความยากต่อการติดตามเยี่ยมคนพิการกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ 
 3. ข้อจ ากัดการบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดสมุทรปราการ  
 4. การด าเนินงานดูแลคนพิการในจังหวัดสมุทรปราการยังแยกส่วนในการด าเนินงาน ไม่มีรูปแบบ 
ที่ชัดเจนในการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้องระดับจังหวัด  
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ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ปี 2559  ได้แสดงผลการส ารวจสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต       

ดังนี้ พ.ศ. 2556  ซึ่งส ารวจทุก 5 ปี พบว่าคนไทยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีปัญหาสุขภาพจิตประมาณ      
7 ล้านคน  พบใน 5 กลุ่มโรค ประกอบด้วย 1)กลุ่มโรคซึมเศร้า 2)กลุ่มที่มีภาวะจิตผิดปกติซึ่งเรียกว่า  
โรคจิตเภท 3)กลุ่มที่มีความวิตกกังวล  4)กลุ่มที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาหรือพิการทางสมอง     
ตั้งแต่ก าเนิด  5)กลุ่มที่มีปัญหาแทรกซ้อนจากสิ่งเสพติด เช่น แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ทั้งนี้แนวโน้ม        
ผลจากการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ า เรื่ อง เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต  คาดว่ าปัญหาสุขภาพจิต                    
จะมีมากขึ้น  โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดและแอลกอฮอล์ ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาจะเน้นด าเนินการ  
ใช้มาตรการเชิงรุกในการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพจิตดี   มีความสุข   
รองรับประเทศไทยยุค 4.0  ซึ่งเป็นสังคมที่มีความเจริญมีเทคโนโลยีความทันสมัยด้านต่างๆ  โดยเน้น  
การตรวจคัดกรองหาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต  เพ่ือให้ได้รับการดูแลส่งเสริมอย่างเหมาะสมครอบคลุม     
ทุกกลุ่มวัย การให้ความรู้  สร้างความตระหนักและความเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต   และการใช้
กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบมีทิศทาง (Motivational counseling: MC) เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการรักษาให้ผลดียิ่งขึ้นรวมถึงการเฝ้าระวังด้วยหลัก 3 ส.(สอดส่องดูแล,ใส่ใจรับฟัง,ส่งต่อ
เชื่อมโยง) โดยด าเนินการ 6 ด้าน ได้แก่ 1)การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ 2)ให้ความรู้ความเข้าใจ
เรื่องโรคอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้น  ๓) เพ่ิมทักษะการสื่อสารแก่บุคลากร อสม. ๔)ให้ความรู้ประชาชนให้เกิด
ทักษะการตัดสินใจว่าอาการอย่างไรจึงต้องไปพบแพทย์ 5)การจัดการตนเองเมื่อไม่สบาย  และ            
๖)การรู้เท่าทันสื่อโดยจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้ประชาชนใช้คัดกรองความเครียดและอาการซึมเศร้า
ผ่านทางมือถือด้วยตนเอง    
  จากรายงานสุขภาพจิต 8 โรค ของจังหวัดสมุทรปราการประจ าปี 2560 พบว่า       
โรคทางจิตเวช 5 ล าดับแรกที่พบ คือ ปัญหาทางสุขภาพจิตอ่ืนได้แก่ ภาวะอารมณ์แปรปรวน/ภาวะ
ความเครียดจากการปรับตัว/ภาวการณ์ควบคุมอารมณ์ที่ไม่เหมาะสม 313.00 ต่อแสนประชากร      
โรคจิตเวชจากสารเสพติด  213.70 ต่อแสนประชากร   โรคซึมเศร้า 193.50 ต่อแสนประชากร        
โรควิตกกังวล  181.48 ต่อแสนประชากร  และ โรคจิต  159.02 ต่อแสนประชากร ส าหรับการเข้าถึง
บริการตามตัวชี้วัดพบว่า อัตราการเข้าถึงโรคซึมเศร้าร้อยละ 42.24  อัตราการเข้าถึงบริการโรคทาง   
จิตเวชร้อยละ 65.18 อัตราการเข้าถึงโรคสมาธิสั้นในประชากรอายุ 4 -15 ปี ร้อยละ 6.10 และ      
การฆ่าตัวตายส าเร็จ 0.58 ต่อแสนประชากร 
 
 
 
 
 
 

  7. งานสุขภาพจติ 
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ตารางแสดง สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕60 จังหวัดสมุทรปราการ   

ล าดับ โรค จ านวนผู้ป่วย  
(ราย) 

อัตราต่อแสนประชากร 

๑ ปัญหาทางจิตอ่ืน ๆ 3,598 313.00 
๒ จิตเวชจากสารเสพติด 2,454 213.70 
๓ โรคซึมเศร้า 2,222 193.50 
๔ โรควิตกกังวล 2,084 181.48 
๕ โรคจิต 1,826 159.02 
๖ โรคลมชัก 1,189 103.54 
๗ ออทิสติก 473 41.19 
๘ ปัญญาอ่อน 263 22.90 

ที่มา : รายงาน ๘ โรค งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
 
แผนภูมิแสดง สถานการณ์การเข้าถึงโรคซึมเศร้าสะสม แยกรายอ าเภอ  

 
 

 
 มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในรูปแบบ Mobile Clinic  
 มีการจัดท า Flow chart  ในการประเมินและส่งต่อผู้ป่วยซึมเศร้าส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 มีการน าเข้ายากลุ่มต้านเศร้าใน รพ.สต.บางแห่ง  
 มีระบบส่งต่อผู้ป่วยซึมเศร้าที่อาการคงท่ีให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน  
 จัดอบรมความรู้ด้านการประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น แก่ 

 - บุคลากรสาธารณสุข 30 คน  
           - อาสาสมัครสาธารณสุข 40 คน  (มีนาคม 2560) 
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ที่มา :  43 แฟ้ม งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ  
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แผนภูมิแสดง  สถานการณ์การเข้าถึงโรคจิตเวชสะสม แยกรายอ าเภอ  

 
 
 โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นแม่ข่ายใหญ่ของระบบยา  
 โรงพยาบาลบางพลี และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งมียาจิตเวชที่จ าเป็น โดยมีแพทย์ทั่วไป 

เป็นผู้สั่งจ่าย และมีเภสัชกรร่วมในทีม    
 สสจ. มีการจัดท าทะเบียนยาจิตเวชของทุกโรงพยาบาลไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อความสะดวก 

ในการส่งต่อผู้ป่วยไปรับบริการในพ้ืนที ่ 
 โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดให้มีเตียงดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร่งด่วน (Acute Care)  และ มีการจัด 

ช่องทางพิเศษกรณีจิตเวชเร่งด่วน  
 ทุก รพ. มีระบบ Consult จิตแพทย์โดยตรงกรณี ต้อง Admit  ผู้ป่วยจิตเวชร่วมฝ่ายกาย    

และใช้ระบบ Safety Unit  
 ระดับปฐมภูมิใช้การส่งต่อโดย 1669 กรณ ีพบจิตเวชเร่งด่วน 

แผนภูมิแสดง สถานการณ์การเข้าถึงโรคสมาธิสั้นแยกรายอ าเภอ  
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เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 65 

ที่มา :  43 แฟ้ม งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ  
 

เป้าหมายมากกว่าร้อยละ 8 

ที่มา :  43 แฟ้ม งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ  
 

ร้อยละ 
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 มีการน าเข้ายาสมาธิสั้นส าหรับเด็กในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 มี Mobile คลินิกจิตเวชเด็กที่ รพ.บางจาก, รพ.บางพลีและรพ.บางบ่อ 
 มีการตั้งคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
 ส่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับ รพ.สต.อบรม PG เด็ก 5 คน 
 สสจ.เยี่ยมประเมินการด าเนินงานคลินิกกระตุ้นพัฒนาการและ WCC ใน รพ.สต.ด้านการ

ประเมินพัฒนาการ เพ่ือค้นหาภาวะสมาธิสั้นในเด็ก  และวางแผนพัฒนาส่วนขาด  
 ประชุมชี้แจงบุคลากรในโรงเรียนจ านวน 21 โรงเรียน และผู้แทนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาและ

การศึกษาเอกชนในการพัฒนา IQ/EQ และการส่งต่อตามแบบประเมินเมื่อพบเด็กที่มีเกณฑ์ 
สมาธิสั้น (ด าเนินการเม่ือ มีนาคม 2560) 

 ก าหนดแนวทางการส่งต่อเด็กจากโรงเรียนที่มีปัญหา ADHD/ LD /ID/Autistic  ด้วยแบบ
ประเมิน 4 โรค 
 

แผนภูมิแสดง สถานการณ์การฆ่าตัวตายส าเร็จ แยกรายอ าเภอ  
 

 
 
 
 หน่วยบริการทุกระดับ มีระบบการคัดกรองเพ่ือค้นหาความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง   

ทั้ง ๓ กลุ่มโดยใช้แบบ 2 Q, 9Q   และ 8 Q  และการติดตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ 
 มีการจัดท า Flow Chart และแนวทางการส่งต่อ กรณีซึมเศร้าและมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 

โดยโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
 หน่วยบริการทุกแห่งมีการส่งเสริมสุขภาพจิตทั้งในกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มป่วย   
 จัดให้มีกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนในผู้ป่วยจิตเวชและญาติ เช่น กลุ่มสายธารรักโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
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ที่มา :  รายงาน 8 โรคและ มบ.1 งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสขุภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ  
 

แสนปชก. 
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แผนภูมิแสดง สถานการณ์ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าภายใน 1 ปี 

 
 
 โรงพยาบาลทุกแห่ง มีระบบการติดตามดูแลกลุ่มเสี่ยงและผู้พยายามฆ่าตัวตายอย่างเป็นระบบ  
 โรงพยาบาลทุกแห่งมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบ รง.๕๐๖S    
 สสจ.ก าหนดให้มีการรายงานผ่าน รง.สุขภาพจิต 8 โรคและ มบ.1  
 บูรณาการการดูแลสุขภาพจิตร่วมกับทีมหมอครอบครัว  
 บูรณาการร่วมกับต าบล Long Term Care ในการเฝ้าระวังภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ/ผู้พิการ  

และผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงผู้ที่ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิต         

แผนการพัฒนางานสุขภาพจิตของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕61 
         ๑. เน้นพัฒนาศักยภาพ WCC คุณภาพ โดยบูรณาการร่วมในประเด็นโภชนาการ  พัฒนาการ 
วัคซีนและทันตสาธารณสุข 
           2. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสื่อสารด้านงานสุขภาพจิตในชุมชนมากขึ้น เช่นการจัดท าสื่อต่าง  ๆ        
ด้านสุขภาพจิต, การประสานงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ  
         3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านวิชาการและการสร้างพลังใจในการท างาน 
         4. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจิตในการใช้แบบคัดกรองด้านสุขภาพจิตให้ครอบคลุม     
ทุกกลุ่มอายุ 

5. ส่งเสริมศักยภาพของคลินิกให้ค าปรึกษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่เชื่อมโยงกับ 
Psychosocial Clinic ในโรงพยาบาล 

6. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าสู่ระบบ Psychosocial Clinic 
7. สนับสนุนให้หน่วยบริการในพื้นที่น าเสนอข้อมูลด้านสุขภาพจิตแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนกองทุนต าบล 
8. ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพจิตในสถานประกอบการ 
9. สนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในรพ.สต เข้ารับการอบรมเฉพาะทางด้านจิตเวช 

 
 

90

100

อ.บางพลี อ.บางบ่อ อ.พระประแดง อ.บางเสาธง อ.เมืองฯ
อ.พระสมุทร
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เป้าหมายร้อยละ 80 ของผู้พยายามฆ่าตัวตาย 

ที่มา :  รายงาน 8 โรคและ มบ.1 งานสุขภาพจิต กลุ่มงานส่งเสริมสขุภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ  
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  ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  ได้ก าหนดให้มีการจัดระบบให้บริการดูแลปัญหา      
ความรุนแรงในเด็กและสตรี  ในภาคส่วนของสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยตั้งศูนย์พ่ึงได้ในโรงพยาบาลในสังกัด ตั้งแต่ พ.ศ.2542 เพ่ือให้บริการทางการแพทย์      
รูปแบบพิเศษ จัดบริการแบบสหวิชาชีพ และช่วยเหลือดูแลครบวงจร ทั้งด้านการรักษาพยาบาล         
การสังคมสงเคราะห์  การด าเนินการด้านกฎหมาย  ซึ่งแนวโน้มของปัญหาความรุนแรงต่อสตรี           
และเด็กจะยังคงเพ่ิมขึ้นต่อไปเรื่อยๆ อันเป็นผลมาจากหลายปัญหา เช่น การใช้สารเสพติด โดยเฉพาะสุรา 
ท าให้ขาดสติสัมปชัญญะ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ขาดการคัดกรองอย่างรอบคอบ  

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป้าหมายในการตั้งศูนย์พ่ึงได้ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง          ให้
มีบริการครบทุกอ าเภอ และเร่งขยายบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)โดยมุ่งเน้นการ
เฝ้าระวังผู้ที่มีความเสี่ยงถูกกระท ารุนแรงที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ส าคัญมี 7 กลุ่ม ได้แก่ เด็กผู้หญิง ผู้หญิงที่มีความ
พิการทางสติปัญญา ผู้พิการทางกาย ครอบครัวผู้ติดยาเสพติด ดื่มสุรา  พ่อแม่เป็นโรคจิต ครอบครัว
แตกแยก เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและจัดระบบการท างานประสานเชื่อมโยงเครือข่ายร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดตั้งศูนย์พึ่งได้ (OSCC) ในทุกโรงพยาบาล  โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือ
เด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ให้ได้รับการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ
จากแพทย์   นักจิตวิทยา  นักสังคมสงเคราะห์ และทีมสหวิชาชีพ ตลอดจนการ    ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อตามความเหมาะสม รวมทั้งการให้บริการปรึกษาทางเลือกส าหรับหญิง
ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  โดยค านึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ผ่อนคลาย ไว้วางใจ และรักษาความลับของ
ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการทางโทรศัพท์ ผ่านหมายเลข 1669 และ 1300 
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

สถานการณ์ของเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง   
กลุ่มเด็ก (อายุแรกเกิด – ไม่เกิน 18 ปี) 

 
อายุ 

เพศ ประเภทของการกระท ารุนแรง 
ชาย หญิง ด้านเพศ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ทอดทิ้ง ล่อล่วง 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ไม่เกิน 6 ปี 12 60 0 22 8 12 0 0 4 20 0 6 
6 ปี –ไม่เกิน 10 ปี 12 18 2 8 8 2 0 0 2 2 0 6 
10ปี–ไม่เกิน15 ปี 0 150 0 98 0 43 0 0 0 0 0 9 
15ปี –ไม่เกิน18ปี 0 168 0 103 0 36 0 3 0 0 0 26 

รวม 24 396 2 231 16 93 0 3 6 22 0 47 
ที่มา : รายงานรง.รพ. 01  

 8.การด าเนินงานเฝ้าระวังปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีของศนูย์พึ่งได้  
    (One Stop Crisis Center : OSCC) 
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สถานการณ์ การใช้ความรุนแรงในกลุ่มเด็กอายุแรกเกิด – ไม่เกิน 18 ปี พบจ านวน 420 ราย 
เป็นเพศชาย 24 ราย (ร้อยละ 5.71) เพศหญิง 396 ราย (ร้อยละ 94.29) โดยเป็นการถูกกระท าความ
รุนแรงด้านเพศมากที่สุดจ านวนรวม 233 ราย (ร้อยละ 55.47) รองลงมา ได้แก่ การถูกกระท ารุนแรง
ด้านร่างกาย 109 ราย (ร้อยละ 25.95) ส าหรับกลุ่มอายุที่ถูกกระท ารุนแรงมากที่สุดได้แก่กลุ่มอายุ 15 
ปี – ไม่เกิน 18 ปี จ านวน 168 ราย(ร้อยละ 39.00) รองลงมาคือกลุ่มอายุ  10 ปี – ไม่เกิน 15  ปี 
จ านวน 150 ราย (ร้อยละ 35.71) โดยประเภทของการถูกกระท ารุนแรงด้านเพศ   มากที่สุด 
กลุ่มสตรี (อายุ 18 ปี ขึ้นไป) 

 
อายุ 

ประเภทของการกระท ารุนแรง  
รวม เพศ ร่างกาย จิตใจ ทอดทิ้ง ล่อล่วง 

18ปี-ไม่เกิน 25ปี 72 19 3 0 2 96 
25ปี–ไม่เกิน45 ปี 65 13 0 0 0 78 
45ปี–ไม่เกิน60 ปี 2 4 0 0 0 6 
60 ปีขึ้นไป 2 8 0 2 0 12 

รวม 141 44 3 2 2 192 

ที่มา : รายงานรง.รพ. 01  
    สถานการณ์ การใช้ความรุนแรงในกลุ่มสตรีที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีจ านวน 192 ราย       
โดยเป็นการถูกกระท าความรุนแรงด้านเพศมากที่สุดจ านวนรวม 141 ราย (ร้อยละ 73.43) รองลงมา
ได้แก่การถูกกระท ารุนแรงด้านร่างกาย 44 ราย (ร้อยละ 22.92) ส าหรับกลุ่มอายุที่ถูกกระท ารุนแรง
มากที่สุดได้แก่กลุ่มอายุ 18ปี-ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 96 ราย(ร้อยละ 49.99) รองลงมาคือกลุ่มอายุ    
25 ป ี– ไม่เกิน 45 ปี 78 ราย (ร้อยละ 40.62 ) โดยประเภทของการถูกกระท ารุนแรงด้านเพศมากที่สุด 
สถานการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 
อายุ 

 
จ านวน 

 

ปัจจัยท่ีมาขอรับค าปรึกษา 
เพื่อยุติการตั้งครรภ์ 

การตัดสินใจ 
หลังได้รับค าปรึกษา 

การช่วยเหลือ
ต่อเนื่อง 

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ครอบครัว/
สังคม/

เศรษฐกิจ 

ตั้งครรภ์ต่อ ยุติ 
การตั้งครรภ ์

ได้รับ ไม่ได้รับ 

ไม่เกิน 10 ปี 0 - - - - - - - 
10ปี-ไม่เกิน 15 ปี 1 - - 1 1 - 1 - 
15ปี-ไม่เกิน 18 ปี 12 - - 12 12 - 12 - 
18ปี-ไม่เกิน 20 ปี 6 - - 6 6 - 6 - 
20ปี – ไม่เกิน 45 18 2 - 16 18 - 18 - 
45 ปีขึ้นไป 0 - - - - - - - 

รวม 37 2 - 35 37 - 37 - 

ที่มา : รายงาน รพ. 02  
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 สถานการณ์ การให้บริการกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีจ านวน 37 ราย โดยปัจจัยที่มาขอรับบริการ
มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านครอบครัว/เศรษฐกิจ/สังคม จ านวน 35 ราย (ร้อยละ 94.59) รองลงมา  ได้แก่
ปัญหาด้านสุขภาพกาย 2 ราย (ร้อยละ 5.41)  โดยผู้รับบริการทุกรายตัดสินใจตั้งครรภ์ต่อหลังได้รับ
ค าปรึกษาและได้รับการดูแลต่อเนื่องทุกราย 

การด าเนินงาน 
๑. จัดอบรมการด าเนินงานศูนย์พ่ึงได้บูรณาการศูนย์ช่วยเหลือสังคม และจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ Conference case ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง ระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัด 
๒. ศูนย์พ่ึงได้โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่งจัดนิทรรศการ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 

ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕59  โดยมีการด าเนินการอย่างเข้มข้นที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
๓. ศูนย์พ่ึงได้โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง จัดประชุมทีมสหวิชาชีพระดับอ าเภอ 
๔. ศูนย์พ่ึงได้โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง บูรณาการกับงานให้บริการเรื่องคลินิกเป็นมิตรกับวัยรุ่น 

ซึ่งเน้นการแก้ปัญหาในเชิงป้องกัน 
 5. บูรณาการระบบช่วยเหลือ ดูแลโดยทีมสหวิชาชีพในรูปแบบ One Hospital One School 
(OHOS) 
          6. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจัดอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน  
80 คน ตามโครงการ “ ป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรงในชุมชน”  โดยมีการบูรณาการงาน
สุขภาพจิตตามหลัก 3. L โดยวิทยากรสหสาขาวิชาชีพ  

ปัญหาอุปสรรค 
๑.  การด าเนินงานด้านการป้องกันหรือการดูแลช่วยเหลือในชุมชนยังท าได้ไม่ทั่วถึง  

เนื่องจากบุคลากรสาธารณสุข และเครือข่ายบางสาขายังขาดความเข้าใจในเชิงกฎหมาย    
  2.  ข้อจ ากัดของสิทธิด้านการรักษาในกรณีส่งตรวจพิเศษนอกเครือข่าย  เช่นการตรวจ
ประเมินไอคิว ยังพบปัญหาด้านค่าใช้จ่าย 
  3.  พรบ.  คุ ้มครองผู ้ถ ูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว   ยังขาดการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบบทลงโทษอย่างทั่วถึง และชุมชนยังมองว่าเป็นเรื่อง
ในครอบครัวจึงท าให้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังคงมีต่อไปในสังคมไทย  
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สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม     
ทางอากาศของประเทศ และเป็นช่องทางส าคัญที่เครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้เป็นเส้นทาง
ล าเลียงยาเสพติด โดยในปี 2560 ปรากฏผลการจับกุมเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติบริเวณ       
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลายครั้ง สภาพพ้ืนที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมในทุกอ าเภอ กระจายตัว            
อยู่ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจ านวนมาก ท าให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน 4 สัญชาติ (พม่า ลาว 

 9.งานยาเสพตดิ 
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กัมพูชาและเวียดนาม) และแรงงานต่างจังหวัด เข้ามาพักอาศัยอยู่ตามหอพัก/บ้านเช่าภายในชุมชน
ใกล้เคียงบริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม ยังผลให้เกิดปัญหาประชากรแฝง อาชญากรรม             
และยาเสพติด  สภาพทางภูมิศาสตร์ที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ และมีสถานบริการ/สถานบันเทิง     
จ านวนมาก บริเวณถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพารักษ์ และต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มีการแพร่ระบาดของตัวยาในกลุ่ม Club Drugs เช่น ไอซ์ คีตามีน เอ็กซ์ตาซี่ 
และกัญชา มีหมู่บ้าน/ชุมชนหนาแน่นหลายแห่ง  ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดซ้ าซาก  เช่น           
อ.เมืองสมุทรปราการ, อ.พระประแดง, อ.บางพลี ตัวยาที่มีการค้าและแพร่ระบาด เมื่อพิจารณาจ านวนคดี 
แยกตามชนิดยาเสพติด พบว่า เป็นคดีเกี่ยวกับยาบ้ามากที่สุด รองลงมา คือ กัญชาแห้ง และ ยาไอซ์ 
เส้นทางล าเลียงยาเสพติด จากข้อมูลการจับกุมคดีที่น่าสนใจพบว่า มีเส้นทางการล าเลียงส าคัญ ดังนี้ 
เส้นทางสายหลัก ถนนมอเตอร์เวย์ บางนา – บางปะอิน ถนนบางนา - ตราด เส้นทางสายรอง ถนนรถราง      
อ.พระประแดง และถนนศรีนครินทร์ 
 ช่วงอายุของผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่ คือช่วงอายุ ๒๔ ปีขึ้นไป รองลงมา ๒๐-๒๔ ปี       ตาม
ด้วย ๑๕-๑๙ ปี และอายุน้อยกว่า 15 ปี ตามล าดับ อาชีพของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ๒ อันดับแรก คือ
รับจ้างและว่างงาน ตัวยาที่มีการแพร่ระบาด ๓ อันดับแรก คือ ยาบ้า กัญชา และไอซ์         

จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงระยะที่ผ่านมา มีปัจจัยเงื่อนไขท่ีท าให้ปัญหายาเสพติด
ยังคงอยู่และขยายตัวรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติด (Demand) คือ ยังคงมีผู้เสพ/ผู้ติดยา
เสพติด ซึ่งเป็นตลาดรองรับยาเสพติดจ านวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งมีจ านวนมากขึ้น        
และมีแนวโน้มอายุลดลง รวมทั้งมีผู้เสพติดรายใหม่ที่เข้าสู่วงจรปัญหาเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ผู้เสพติดส่วนหนึ่ง
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดรุนแรงเริ่มมีอาการทางจิตและประสาท ก่อให้เกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อสังคม 
อย่างมาก รัฐบาลจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕60 เพ่ือให้ 

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะเกี่ยวข้องในแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 
บ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีสู่สังคม 

จากปัญหาดังกล่าว  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการยึดแนวทางนโยบาย  โดยอาศัย
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  เร่งด าเนินการลดจ านวนผู้เสพ/          
ผู้ติดยาเสพติด โดยน าผู้เสพเข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบทั้งระบบสมัครใจ  (ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม/บ าบัดผู้ติดแบบผู้ป่วยนอก) บังคับบ าบัด ระบบต้องโทษ รวมทั้งด าเนินการต่อผู้ เสพ 
ให้ครบวงจร ทั้งการติดตาม ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู ดูแลผู้เสพในด้านอาชีพการงาน ให้สามารถด ารงชีวิต 
ในสังคมได้อย่างเป็นปกติ ไม่กลับไปมีพฤติกรรมเสพซ้ าอีก     
      ซึ่งจากข้อมูลการรายงานผู้ใช้สารเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ           
ในหน่วยบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕60 ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖0 
มีผู้เข้ารับการบ าบัดจ านวนทั้งสิ้น 589 ราย โดยเป็นระบบบังคับบ าบัดมากที่สุดจ านวน 433 ราย            
ร้อยละ 73.51 รองลงมาเป็นระบบสมัครใจ จ านวน 156 ราย ร้อยละ 26.49  
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ตารางแสดง จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ปี ๒๕60  แยกตามระบบการเข้ารับบ าบัด 

ผลการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดพบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด 

 

ตารางแสดง จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ปี ๒๕60 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลงาน 

ผ่านเกณฑ์ จ านวน
(ราย) 

ร้อยละ 

๑.  จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจบ าบัดที่ได้รับ
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู (๓,985 ราย) 

ร้อยละ 80 
 

3,387   84.99 / 

๒.  จ านวนผู้ป่วยยาเสพติดที่บังคับบ าบัดที่ได้รับ
การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู (500 ราย) 

ร้อยละ 80 
 

433 86.60 / 

๓.  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการ
บ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพครบตามเกณฑ์
(3,387 ราย) 

ร้อยละ 85 
 

3,371  99.53 / 

๔.  ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดบ าบัดด้วย
MATRIX PROGRAM หลังการจ าหน่ายครบ
ก าหนดแล้วไม่กลับไปเสพซ้ าหลังติดตาม 3 เดือน
(589 ราย)  

ร้อยละ 92 
 

574 97.45 / 

๕.  ร้อยละของผู้ที่มีอายุ ๑๐ – ๒๔ ปี เป็นสมาชิก 
To Be Number One 

ร้อยละ ๗๕ 596,282 ๑๐๐ / 

     
๑. การบ าบัดรักษา   
 ๑.๑ รูปแบบการบ าบัด  
       จากจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดใน ระบบสมัครใจ จ านวน 2,954 ราย เข้าบ าบัดในรูปแบบ
ค่ายบ าบัด จ านวน 2,798 ราย ร้อยละ 94.72 และรูปแบบ Matrix program จ านวน 156 ราย          
ร้อยละ 5.28 และมีผู้เข้ารับการบ าบัดใน ระบบบังคับบ าบัด จ านวน 433 ราย บ าบัดในรูปแบบ           
Matrix program ทั้งหมด ร้อยละ 100  
 
 

ระบบการบ าบัด 
รวม 

ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบ าบัด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
156   26.49 433 73.51 589 ๑๐๐ 
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ตารางแสดง จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ปี ๒๕60 แยกตามรูปแบบการบ าบัด 

 
ระบบการบ าบัด 

  รูปแบบการบ าบัด 
รวม 

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

   ระบบสมัครใจ 2,798 94.72 156 5.28   2,954 87.22 
   ระบบบังคับบ าบัด ๐ ๐ 433 ๑๐๐ 433 12.78 

รวม 2,798 82.61 589 17.34 3,387 100 

  ๑.๒ การบ าบัดครบตามเกณฑ์ (เกณฑ์ก าหนดร้อยละ ๘๕) 
              ภาพรวมมีผู้เข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัด จ านวนทั้งสิ้น 3,387 ราย 
โดย ระบบสมัครใจ บ าบัดในรูปแบบค่ายบ าบัด จ านวน 2,798 ราย บ าบัดครบตามเกณฑ์  
จ านวน 2,798 ราย ร้อยละ ๑๐๐ บ าบัดในรูปแบบ Matrix Program จ านวน  156 ราย บ าบัดครบตามเกณฑ์ 
จ านวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 และ ระบบบังคับบ าบัด บ าบัดในรูปแบบ Matrix Program ทั้งหมด 
จ านวน 433 ราย  บ าบัดครบตามเกณฑ์ จ านวน 417 ราย ร้อยละ 96.33 รวมเข้ารับการบ าบัด 
จนครบตามเกณฑ์ จ านวน 3,371 ราย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.53 ถือว่าผ่านเกณฑ ์ 

ตารางแสดง  จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาครบตามเกณฑ์ ปี ๒๕60 

ระบบการบ าบัด 
ผู้เข้ารับบ าบัด ผู้บ าบัดครบตามเกณฑ์ 

จ านวนเป้าหมาย 
(คน) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สมัครใจ ค่าย 2,798 2,798 ๑๐๐ 

 Matrix 156 156 100 

บังคับบ าบัด Matrix 433 417 96.33 

 รวม 3,387 3,371 93.53 

 ๑.๓ การบ าบัดครบตามเกณฑ์แล้วไม่กลับไปเสพซ้ าหลังติดตาม 3 เดือน (เกณฑ์ก าหนด 
ร้อยละ 92) ผู้บ าบัดระบบสมัครใจและระบบบังคับบ าบัด  ที่ เข้าบ าบัดด้วย MATRIX PROGRAM  
จนครบ ตามเกณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น 573 ราย โดยระบบสมัครใจ บ าบัดครบตามเกณฑ์ จ านวน 156 ราย 
ซึ่งบ าบัดครบตามเกณฑ์แล้วไม่กลับไปเสพซ้ า จ านวน 156 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 และระบบบังคับบ าบัด 
บ าบัดครบตามเกณฑ์ จ านวน 417 ราย บ าบัดครบตามเกณฑ์แล้วไม่กลับไปเสพซ้ า จ านวน 402 ราย  
ร้อยละ 96.40 รวมบ าบัดจนครบตามเกณฑ์และไม่กลับไปเสพซ้ าทั้งสิ้น จ านวน 558 ราย คิดเป็นร้อยละ 
97.38 ถือว่าผ่านเกณฑ์  
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ตารางแสดง จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดครบตามเกณฑ์ไม่กลับไปเสพซ้ าหลังติดตาม 3 เดือน 

ระบบการบ าบัด 

ผู้เข้ารับบ าบัด
ครบตามเกณฑ์ 

ผู้เข้ารับการบ าบัด 
ครบตามเกณฑ์แล้ว 

กลับไปเสพซ้ า 

ผู้เข้ารับการบ าบัด 
ครบตามเกณฑ์แล้ว 
ไม่กลับไปเสพซ้ า 

จ านวนเป้าหมาย จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
สมัครใจ 156 156 100 - 0  
บังคับบ าบัด    417 402 96.40 15 3.60 

รวม 573 558 97.38 15 2.62 
 ๑.๔  ผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งระบบ จ าแนกรายอ าเภอ 

                จากจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งสิ้น 3,387 ราย อ าเภอบางพลี มีผู้เข้ารับการบ าบัด 
มากที่สุด จ านวน 782 ราย ร้อยละ 23.09 รองลงมาอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 622 ราย ร้อยละ 18.36  
อ าเภอพระประแดง 573 ราย ร้อยละ 16.92 อ าเภอบางบ่อ 518 ราย ร้อยละ 15.29 อ าเภอบางเสาธง  
487 ราย ร้อยละ 14.38 และน้อยที่สุดอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 405 ราย ร้อยละ 11.96  
ตามล าดับ  

ตารางแสดง จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกรายอ าเภอ ปี ๒๕60 

อ าเภอ เป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการบ าบัด 

จ านวน เปรียบเทียบ
เป้าหมายอ าเภอ 

(ร้อยละ) 

เปรียบเทียบ
เป้าหมายรวม  

(ร้อยละ) 

บางพลี 650 782 120.31  23.09 

เมือง 1,150 622 54.09 18.36 

พระประแดง 785 573 72.99 16.92 

บางบ่อ 500 518 103.06 15.29 

บางเสาธง 500 487 97.04 14.38 

พระสมุทรเจดีย์ 400 405 101.25 11.96 

รวม 3,985 3,387 84.99 100 
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๑.๕ ผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประเภทสารเสพติดที่ใช้ 
         ในปีงบประมาณ ๒๕60 พบว่า จากจ านวนผู้ เข้ารับการบ าบัดทั้งสิ้น  3 ,387 ราย           
พบเป็นผู้ใช้สารเสพติดประเภทยาบ้ามากที่สุด จ านวน 2,531 ราย ร้อยละ 74.73 รองลงมากัญชา 
จ านวน 674 ราย ร้อยละ 19.90  ยาไอซ์ จ านวน 81 ราย ร้อยละ 2.39 กระท่อม จ านวน 59 ราย               
ร้อยละ 1.74 ยาเค จ านวน 15 ราย ร้อยละ 0.44 เฮโรอีน จ านวน 11 ราย ร้อยละ 0.32ยาแก้ไอผสม จ านวน 8 ราย  
ร้อยละ 0.24  ยาอี จ านวน 5 ราย ร้อยละ 0.15  สารระเหย จ านวน 2 ราย ร้อยละ 0.06 และ 
น้อยที่สุดทามอล จ านวน 1 ราย ร้อยละ 0.03 ตามล าดับ  

ตารางแสดง  จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัดปีงบประมาณ ๒๕60 จ าแนกตามประเภทสารเสพติด 

ประเภทของสารเสพติด จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ยาบ้า 2,531 74.73 
กัญชา 674 19.90   
ยาไอซ์ 81 2.39 

กระท่อม 59 1.74 
ยาเค 15 0.44 

เฮโรอีน 11 0.32 
ยาแก้ไอผสม 8 0.24   

ยาอี 5 0.15 
สารระเหย 2 0.06 
ทามอล 1 0.03 
รวม 3,319 ๑๐๐ 

 ๑.๖ ผู้เข้ารับการบ าบัดจ าแนกตามเพศ 
         ผู้เข้ารับการบ าบัดในปีงบประมาณ ๒๕60 เป็นเพศชาย จ านวน ๓,187 ราย ร้อยละ 
94.10 และ เพศหญิง จ านวน 200 ราย ร้อยละ 5.90  

ตารางแสดง  จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัด ปีงบประมาณ ๒๕60 จ าแนกเพศ 

เพศ จ านวน  (ราย) ร้อยละ 
ชาย ๓,187 94.10 
หญิง 200 5.90 
รวม 3,387 ๑๐๐ 
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๑.๗ ผู้เข้ารับการบ าบัดจ าแนกตามช่วงอายุ 

          ปีงบประมาณ  ๒๕60 พบว่า ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคือมากกว่า 24 ปีขึ้นไป จ านวน 2,091 ราย 
ร้อยละ 61.74 รองลงมาช่วงอายุ 20 – 24ปี จ านวน 874 ราย ร้อยละ 25.80 อายุ 15 - 19 ปี จ านวน 388 ราย 
ร้อยละ 11.46 และน้อยที่สุดช่วงอายุต่ ากว่า 15 ปี จ านวน 34 ราย ร้อยละ 1.00 ตามล าดับ  

ตารางแสดง   จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับการบ าบัด ปีงบประมาณ ๒๕60 จ าแนกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
> ๒๔  ปี 2,091 61.74 

๒๐ – ๒๔  ปี 874 25.80 
๑๕ – ๑๙  ปี 388 11.46 
<  ๑๕  ปี 34 1.00    

รวม 3,387 ๑๐๐ 

 ๑.๘ ผู้เข้ารับการบ าบัดจ าแนกตาม ผู้เสพ/ผู้ติด 
 ผู้เข้ารับการบ าบัด เป็นผู้เสพมากที่สุด จ านวน 2,980 ราย ร้อยละ 87.98 รองลงมาเป็นผู้ติด  

จ านวน 386 ราย ร้อยละ 11.40 และน้อยที่สุดคือผู้ใช้ จ านวน 21 ราย ร้อยละ 0.62   

ตารางแสดง    จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับการบ าบัดปี ๒๕60 จ าแนกผู้เสพ/ผู้ติด 

ผลการจ าแนก จ านวน ร้อยละ 

ผู้เสพ 2,980 87.98 

ผู้ติด 386 11.40 

ผู้ใช้ 21 0.62  

รวม 3,387 ๑๐๐ 
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1.9  อบรมฟื้นฟูศักยภาพผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด และการพัฒนาศักยภาพการบ าบัด   
MATRIX PROGRAM 
   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด สามารถให้บริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ผู้ติดยาเสพติดทั้งระบบสมัครใจ และบังคับบ าบัด ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมในการใช้สารเสพติด 
ของผู้รับการบ าบัด ติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังผู้ผ่านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูไม่ให้กลับไปเสพซ้ า   
เกิดความต่อเนื่องในการดูแลเครือข่าย “พ่ีช่วยน้อง” ส าหรับช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดมาแล้ว  
พัฒนาฐานข้อมูลผู้รับบริการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และพัฒนาสถานบ าบัดฯ 
ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

1.10  อบรมการให้ค าแนะน าแบบสั้น และการบ าบัดแบบส้ัน (BA BI) 
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 1.11 อบรมครูเพื่อติดตามดูแลช่วยเหลือทางด้านสังคมจิตใจ การส่งต่อและการฟื้นฟู
สมรรถภาพเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาพฤติกรรมและยาเสพติดในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      หลังจากจบการอบรมแล้วคาดว่าบุคลากรครูจะมีความเข้าใจและมีทักษะในการดูแล
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูให้นักเรียนกลุ่มใช้ยาเสพติดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมและ
สามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนและด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป  
 
 1.12 ประชุมคณะท างานขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ ที่  2 และ 3 การแก้ ไขปัญหา 
ผู้ เ สพ  ผู้ ติ ด ยา เสพติ ด  การสร้ า งและการพัฒนาแบบรองรั บการคื นคนดี ให้ กั บสั งคม                    
จังหวัดสมุทรปราการ  การรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดประจ าเดือน 
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1.13 อบรมพัฒนาศักยภาพนักโทษชั้นดีในเรือนจ าในการเป็นผู้ให้การบ าบัดในเรือนจ า 
   นักโทษชั้นดีเรือนจ ากลางสมุทรปราการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดระบบการบ าบัดยาเสพติดแบบ matrix program และการให้ค าปรึกษา
ครอบครัวเกี่ยวกับโรคสมองติดยา วงจรการใช้ยา ตัวกระตุ้นภายนอก ตัวกระตุ้นภายใน เส้นทางการใช้ยา 
เส้นทางการเลิกยาและสถานการณ์เสี่ยง เกี่ยวกับความคิด อารมณ์ พฤติกรรม การยอมรับตนเอง           และ
ความรับผิดชอบเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิต เป้าหมาย ความหมาย และคุณค่าในชีวิตภาวะอารมณ์
และการจัดการกับอารมณ์โดยใช้ทักษะการดูแล (อารมณ์เครียด) ซึมเศร้า ภาวะอารมณ์และการจัดการ 
กับอารมณ ์(อารมณ์โกรธ) และสามารถสร้างแรงจูงใจเป็นผู้ให้การบ าบัด ในเรือนจ าได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 1.14 การพัฒนาคุณภาพบริการบ าบัดรักษายาเสพติด 
         การพัฒนาศักยภาพคลินิกบริการบ าบัดรักษายาเสพติด ทุกหน่วยบริการทั้งรัฐและเอกชน  
เพ่ือรองรับการให้บริการบ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด 
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1.15 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการน าเข้าข้อมูล บสต. ระบบใหม่ และ 
การบริหารจัดการข้อมูล  
 
 
 
 
    
 
 
 

 1.16 อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าห มู่บ้าน  ในเรื่ องโรคสมองติดยาและ 
คัดกรองปัญหายาเสพติดจ านวน 6๐๐ คน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของภาคีเครือข่ายในการสร้างกระแสปลุกจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                                                                  

 

 

 

 

 

 1.17  การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูในชุมชน 
จังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปี 2560 จ านวน 100 คน 
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 1.18 แต่งตั้งคณะท างานเฝ้าระวังปัญหาการใช้ยาผิดประสงค์ เพื่อวางระบบการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการใช้ยาผิดประสงค์   

ปัญหาอุปสรรค  
       ๑. ผู้ เข้าบ าบัดย้ายถิ่นฐานจากภูมิล าเนาเดิมมาประกอบอาชีพที่จังหวัดสมุทรปราการ  
ซึ่งส่วนใหญ่มาโดยล าพัง ไม่มีครอบครัวตามมาด้วย ท าให้ขาดแรงสนับสนุนจากครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัย
เอ้ือที่ส าคัญของการไม่กลับไปติดซ้ า มีการใช้ยารักษาโรคมาเป็นยาเสพติดเช่นโปรโคดิล ทามอล          ยา
แก้แพ้ ยาลดน้ ามูก ยาแก้ไอ 
      ๒. ผู้เข้าบ าบัดที่ส่งมาจากระบบบังคับบ าบัด อยู่ในระบบควบคุมตัวแบบเข้มงวด                   เป็น
กลุ่มท่ีเสพติดหนัก ต้องส่งบ าบัดที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง แต่เนื่องจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองเต็ม   ท าให้
ต้องเข้าคิวรอนาน หน่วยบริการสาธารณสุขได้ให้ความร่วมมือ โดยรับมาบ าบัดในระบบปกติ      แบบ
สมัครใจ (เนื่องจากผู้เข้าบ าบัดเป็นประเภทที่ต้องแยกจากสิ่งแวดล้อมเดิม ถ้าต้องเข้าคิวรอนาน  
ก็มีโอกาสกลับไปเสพซ้ าสูง) แต่ก็พบปัญหาผู้ป่วยล้นกลุ่ม และไม่มารายงานตัวเข้ารับการบ าบัดเป็นจ านวนมาก     
 ๓. จากการคัดกรองผู้เข้าบ าบัดพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสพ แต่เมื่อน าเข้าค่าย พบว่าเป็น       
กลุ่มเสพที่ใกล้เคียงกลุ่มติด ท าให้การบ าบัดด้วยโปรแกรมค่ายบ าบัดเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอจึงต้อง
น าเข้าบ าบัดต่อในระบบ MATRIX ท าให้ต้องเสริมโปรแกรมด้วยการสร้างแรงจูงใจและการสร้างพลัง 
ความเข้มแข็งทางจิตใจด้วย 
 4. ผู้เข้ารับการบ าบัดมีการใช้ยาเสพติดร่วมหลายตัว ท าให้มีความยากต่อการเลิกยาเสพติด  
       
 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๑๑๕ 
 

    
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้ประสานเครือข่ายทันตบุคลากรให้ร่วมกันจัดท าแผนงานพัฒนา

ระบบบริการทันตสาธารณสุข  เพ่ือจัดเตรียมทรัพยากรด้านครุภัณฑ์ทันตกรรม ก าลังคน ประกอบด้วย  
ทันตแพทย์  ทันตาภิบาล  นักวิชาการทันตสาธารณสุข ผู้ช่วยทันตกรรมให้มีความเพียงพอและพัฒนา
ศักยภาพพร้อมในการจัดบริการทันตกรรม รายละเอียดดังนี้ 

1.  ข้อมูลทรัพยากรทันตสาธารณสุข 

 
 

สังกัด 

ทันต
แพทย์ 

จพง. 
ทันตฯ ใน 
สสจ./รพ. 

จพง. 
ทันตฯ ใน  
รพ.สต. 

นักวิชาการ
ทันต

สาธารณสุข 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
(ปฏิบัตงิาน
ในกลุ่มงาน

ทันตฯ 
ใน รพ. 

ผู้ช่วย
ทันต
แพทย์ 

ผู้ช่วย
งาน 
ทันต 
กรรม 

1. สสจ.สมุทรปราการ 2 2      

2. CUP รพ.สมุทรปราการ 
และ CUP รพ.บางจาก 14 4 25 2 4 2 13 

3. CUP รพ.บางบ่อ 8 3 5 0 2 1 6 

4. CUP รพ.บางพลี 10 2 6 2 2 1 10 

5. CUP รพ.บางจาก 7 2 4 0 2 1 4 

6. CUP รพ.พระสมุทรฯ 5 2 3 1 0 0 7 

7. CUP รพ.บางเสาธง 1 2 3 1 0 0 1 

รวม 47 15 46 6 10 5 41 
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1.1  หน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดให้มีบริการทันตสาธารณสุขให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย       
ได้สามารถเข้าถึงบริการทันตกรรม มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และนักวิชาการทันตสาธารณสุข
ประจ าและหมุนเวียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอ/ 
เครือข่ายโรงพยาบาล 

รพ.สต. 
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

รพ.สต. 
ทีมี่คลินิก 
ทันตกรรม

(แห่ง) 

จ านวน 
ทันตาภิบาลประจ า
ใน รพ.สต.(แห่ง) 

หมุนเวียน 

1. อ.เมือง 
    CUP รพ.สมุทรปราการ 
    CUP รพ.บางจาก 

 
21 
6 

 
20 
5 

 
20 
5 

 
1 (ศสช.เมืองราชา) 

2. อ.บางบ่อ 
   CUP รพ.บางบ่อ 

 
14 

 
8 

 
5 

3 (เปร็ง,บางพลีน้อยม.5 ,  
นิยมยาตรา) 

3. อ.บางพลี 
    CUP รพ.บางพลี 

 
8 

 
6 

 
6 

 
2 (หนองปรือ,บัวเกราะ) 

4. อ.พระประแดง 
   CUP รพ.บางจาก 

 
10 

 
6 

 
4 

 
2 (ทรงคะนอง, บางน้ าผึ้ง) 

5. อ.พระสมุทรฯ 
    CUPรพ.พระสมุทรเจดีย์ 

 
10 

 
5 

 
4 

 
1 (คลองกะออม) 

6. อ.บางเสาธง 
   CUP รพ.บางเสาธง 

 
8 

 
8 

 
4 

4 (บางเสาธง,            
ศีรษะจระเข้ใหญ่ ,      
เจริญราษฎร์,เสาธงกลาง) 

รวม 77 60 48 13 
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1.2 สัดส่วนทันตบุคลากร ต่อประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยบริการและ
เครือข่าย 

จ านวน 
ปชก. 

ทั้งหมด(คน) 

ประเภททันตบุคลากร สัดส่วนต่อหน่วยบริการ 

ทันตแพทย์ ทันตาภิบาล รวม 
ทพ./
ทภ. 

จุดบริการ 
ทันตกรรม 

จ านวน
ยูนิต 

ท าฟัน ยูนิตท าฟัน 
จ านวน
(คน) 

สัดส่วนต่อ
ปชช. 

จ านวน
(คน) 

สัดส่วนต่อ
ปชช. 

ภาครัฐสังกดัสธ.        
 

 

 1.รพ.สมุทรปราการ 435,119 16 1 : 27,194 23 1 : 18,912 37 1 : 19,475 35 1 : 12,431 

 2. บ้านคลองบางปิ้ง 26,823 0 0 2 1 : 13,411 0 1 : 23,431 2 1 : 13,411 

 3. รพ.บางพลี 117,901 11 1 : 10,718 10 1 : 11,790 17 1 : 24,149 16 1 : 7,368 

 4. รพ.บางบ่อ 117,487 9 1 : 13,054 8 1 : 14,685 16 1 : 12,963 14 1 : 8,391 

 5. รพ.บางจาก 103,338 7 1 : 14,762 6 1 : 17,223 14 1 : 17,223 16 1 : 6,458 

 6. รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 124,837 5 1 : 24,967 6 1 : 20,806 10 1 : 20,513 11 1: 11,348 

 7. รพ.บางเสาธง 71,332 1 1 : 71,332 6 1 : 11,888 6  1 : 9,066 10 1 : 7,133 

ภาคเอกชน        
 

 

 8. รพ.วิภารามฯ 76,851 1 1 :76,851 0 0 1 1 : 76,851 1 1 : 76,851 

 9. รพ.เมืองสมุทรฯ 104,181 1 1 : 104,181 0 0 1 1 : 104,181 1 1 : 104,181 

10. รพ.เซ็นทรัลฯ 44,475 1 1 : 44,475 0 0 1 1 : 44,475 1 1 : 44,475 

11. คลินิกหัวเฉียวฯ 1,043 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.มิตรไมตรี(ไทยประกัน) 669 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.มิตรไมตรี(แพรกษา) 609 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 1,286,689 52 1: 24,744 61 1 : 21,093 113 1 : 11,386 107 1 : 12,025 
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2. ผลงานจัดบริการทันตกรรม 
 2.1  อัตราการเข้าถึงบริการทันตกรรม รวมทุกสิทธิ  (ใช้แบบความครอบคลุม) ร้อยละ 20  
ผลการด าเนินงานระดับประเทศ ร้อยละ 27.35 ระดับเขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละ 23.09 และ      
จังหวัดสมุทรปราการ  ร้อยละ 12.54  ต่ ากว่าเกณฑ์     

        ที่มา :  รายงาน HDC  ข้อมูลตอบสนองservice plan สาขาสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2560 

 2.2   OHSP ร้อยละ รพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์ จัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 
กิจกรรมและจัดบริการสุขภาพช่องปาก 200 คนต่อ 1000 ประชากร ปีงบประมาณ 2560 

เครือข่ายหน่วยบริการ 

จ านวน  
รพ.สต./
ศสม. ใน
สังกัด สป. 
ทั้งหมด(B) 

จ านวนรพ.สต./ศสม. ผ่านเกณฑ์จัดบริการสุขภาพช่องปาก 
6  

กลุ่ม 
เป้าหมาย 14 

กิจกรรม 

 
 
ร้อยละ 

200 คน  
ต่อ 

1,000 
ปชก. 

 
 

ร้อยละ 

ผ่าน 
ทั้ง 2 
เกณฑ์ 

 
 

ร้อยละ 

1. CUPรพ.สมุทรปราการ 26 26 100 8 23.81 5 23.81 
2. CUP รพ.บางบ่อ 14 10 71.43 7 50 5 35.71 
3. CUP รพ.บางพลี 10 9 90 1 10 1 10 
4. CUP รพ.พระประแดง 17 14 82.35 3 17.65 3 17.65 
5.CUPรพ.พระสมุทรฯ 11 7 63.64 1 9.09 1 9.09 
6. CUPรพ.บางเสาธง 8 6 75 1 12.5 1 12.5 

รวม 81 67 82.71 18 22.22 16 19.75 

 ที่มา :  รายงาน HDC  ข้อมูลตอบสนองservice plan สาขาสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2560 

เครือข่ายหน่วยบริการ จ านวนประชากร 
ผลงานบริการ 

ทันตกรรม (ราย) 
ร้อยละ 

1. รพ.สมุทรปราการ 331,278 51,100 15.43 
2. รพ.บางบ่อ 94,122 15,770 16.75 
3. รพ.บางพล ี 115,016 10,922 9.50 
4. รพ.บางจาก 88,771 10,371 11.68 
5. รพ.พระสมุทรเจดีย์ 106,339 8,681 8.16 
6. รพ.บางเสาธง 59,137 6,736 11.39 
7. รพ.เซ็นทรัลปาร์ค 20,702 1,827 8.83 
8. รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้า 107,461 4,637 4.32 

รวม 1,077,099 110,044 12.54 
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หมายเหตุ  :  1.CUP รพ.สมุทรปราการ รวมเครือข่าย รพ.สต. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอพระประแดง  
                    ฝั่งตะวันออก 5 แห่ง  และ1 เทศบาลเมืองปู่เจ้า 

      2.รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 19.75         
         ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  และรพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์   
         ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย 14 กิจกรรม ร้อยละ 82.71   

2.3 ผลการจัดบริการสุขภาพช่องปาก 6 กลุ่มวัย 14 กิจกรรม เฉพาะในเขตรับผิดชอบ  

รายละเอียด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ (ANC)     
 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 3072 1474 47.98 

 บริการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และ plaque control 3072 1281 41.69 

 บริการขูดหินน้ าลายและ อุดฟัน 1474 1084 73.54 
2. กลุ่มเด็กปฐมวัยในคลินิกเด็กดี (WCC)    
 มีการตรวจช่องปาก 20,285 8,414 41.47 

 การฝึกพ่อแม่/ผู้ดูแลเด็กแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ 20,285 8,727 43.00 

 เด็กได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช 20,285 7,777 38.00 
3. กลุ่มเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก 28,679 9,222 32.16 

 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการทาฟลูออไรด์วานิชอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 28,679 4,623 16.00 

 ร้อยละเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม 28,679 11,800 41.00 
4.กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา    
 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1ได้รับการตรวจช่องปาก 12,421 3,806 30.64 

 นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1ได้รับเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ซ่ีที่ 1 12,421 1,104 9.00 

 การให้บริการทันตกรรมแก่นักเรียนประถมศึกษา 100,543 29,704 30.00 
5. กลุ่มเบาหวาน    
 ผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 42,267 8,725 20.64 
6. กลุ่มผู้สูงอายุ    
 การตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 161,611 22,750 14.08 
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 2.4  ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free)  เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 52 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1. อ.เมืองสมุทรปราการ 4,502 3,062 66.75 
2. อ.บางบ่อ 486 375 77.16 
3. อ.บางพลี 548 440 80.29 
4. อ.พระประแดง 1,063 637 59.92 
5. อ.พระสมุทรฯ 221 149 67.42 
6. อ.บางเสาธง 286 194 67.83 

รวม 4502 3062 68.01 

จากผลงานจัดบริการทันตกรรมจะเห็นได้ว่า อัตราการเข้าถึงบริการของประชาชนทั้งหมด      
ร้อยละ 12.54 ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 35  จากตารางอัตราการเข้าถึงบริการทันตกรรม CUP 
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ เนื่องจากสัดส่วนทันตแพทย์/ทันตาภิบาลต่อประชากรสูง ดังนั้นหน่วยบริการ
จึงควรพิจารณารับย้ายทันตแพทย์เพ่ิมขึ้น และจัดระบบพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการบริการระดับรพ.สต.     
ให้สูงขึ้นเป็นระดับพิเศษ เพ่ือส่งทันตแพทย์ไปร่วมจัดบริการที่ยุ่งยากซับซ้อน ควบคู่กับการจัดบริการ
พ้ืนฐานโดยทันตาภิบาล 
 ด้านหน่วยบริการประจ าภาคเอกชนโดยเฉพาะCUP  โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า มีทันตแพทย์
เพียงคนเดียวไม่เพียงพอต่อการจัดบริการแก่ประชาชน ร้อยละของความครอบคลุมบริการทันตกรรม
ประชากร ต่ ามากเพียง 4.32 เห็นควรให้เพิ่มทันตแพทย์ประจ าการในคลินิกให้เพียงพออย่างเร่งด่วน 
  
การประเมินผลสภาวะทันตสุขภาพ  
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  ได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างจัดเก็บข้อมูลประเมินผลสภาวะทันตสุขภาพ 
กลุ่มเด็กอายุ 18 เดือน 3 ปี 12 ปี  และผู้สูงอายุ รวม 14,628  ตัวอย่าง   
 กลุ่มอายุ 18 เดือนการเก็บกลุ่มตัวอย่างยังไม่สามารถเป็นแต่ข้อมูลที่บ่ งชี้ได้ เนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เก็บยังน้อยมากในแต่ละอ าเภอ จากผลการส ารวจพบว่าอ าเภอบางบ่อ พบว่าเด็กมีฟันผุ        
และมีคราบจุลินทรีย์สูง   
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ตารางแสดง สภาวะทันตสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ  เปรียบเทียบเป้าหมายประเทศ  
                ปี 2560 และเป้าหมายของชาติ ปี 2563 

ตัวช้ีวัด 

ปี 2563 ปี 2560 
 

เป้าหมายชาติ 
ประเทศไทย 
(ผลส ารวจฯ 
ปี 2555) 

จ.สมุทรปราการ 

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี   
ปราศจากโรคฟันผุ 

50 48.3 50.13 

ร้อยละของเด็กอายุ 12ปี  
ปราศจากโรคฟันผุ 

50 47.7 50.80 

ร้อยละผู้สูงอายุมีฟันบดเคี้ยว
อาหารที่เหมาะสม  (มีฟันครบ 
20 ซี่ หรืออย่างน้อย 4 คู่สบ) 

80 57.8 33.79 

ที่มา :  รายงานผลการสุม่ส ารวจสภาวะทันตสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ   

  จากการส ารวจฯ  กลุ่มอายุ 3 ปี แม้ว่าจะมีสภาวะทันตสุขภาพดีกว่าเป้าหมายของประเทศ    
แต่ยังต้องพัฒนากลุ่มแม่และผู้ปกครองให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กเล็กถึงอายุ 6 ปี กลุ่มนี้
พบว่าเด็กปราศจากโรคฟันผุต่ าที่อ าเภอบางพลี  อ าเภอพระประแดง และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์    
ค่าเฉลี่ยฟันผุภาพรวมร้อยละ 3.00  อ าเภอพระประแดง   และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ พบว่าค่าเฉลี่ย  
ฟันผุเกือบ 5 ซี่ อาจจะต้องเน้นกิจกรรมเพ่ือป้องกันการเกิดฟันผุ  กลุ่มอายุ 12 ปี เด็กปราศจากโรคฟันผุ 
(caries free) ร้อยละ 50.80 เด็กไม่มีฟันผุ (cavity free) ร้อยละ 62.28 และเด็กมีฟันผุเฉลี่ย ร้อยละ 
1.93 วิเคราะห์รายระดับอ าเภอ พบว่า อ าเภอบางบ่อ และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ มีเด็กปราศจาก     
โรคฟันผุต่ า  หากแต่เด็กไม่มีฟันผุ (cavity free) ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์สูง เนื่องจากให้บริการ          
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อุดฟันมาก ส าหรับเด็กที่มีค่าเฉลี่ยฟันผุสูง พบที่อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ร้อยละ 3.19 อ าเภอบางบ่อ    
ร้อยละ 2.71  และอ าเภอพระประแดง ร้อยละ 2.34 เด็กมีฟันถอนเฉลี่ยสูงที่อ าเภอบางบ่อ    
 ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  มีฟันเทียมเพ่ือบดเคี้ยวอาหารที่เหมาะสมทั้งฟันธรรมชาติและฟันเทียม     
อย่างน้อย 4 คู่  เพียงร้อยละ 33.79    

บทสรุป 
 ในภาพรวมของจังหวัดสมุทรปราการจะเห็นได้ว่า  ก าลังคนมีจ านวนทันตแพทย์  ทันตาภิบาล
และนักวิชาการทันตสาธารณสุข เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะเขตอ าเภอเมือง มีทันตาภิบาลและนักวิชาการ
ทันตสาธารณสุขประจ าหน่วยบริการทุกแห่ง  จึงจ าเป็นต้องพัฒนางานด้านคลินิกทันตกรรมให้ได้
มาตรฐานคลินิกทันตกรรมคุณภาพ   ด้านส่งเสริมทันตสุขภาพทั้งเชิงรุกและเชิงให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย    
ด้านข้อมูลสารสนเทศทันตสาธารณสุข  ต้องพัฒนาทั้งระบบข้อมูลโรงพยาบาลและรพ.สต. ให้เป็นไป     
ในทิศทางเดียวกัน   
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข จึงได้ประสานให้ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จัดท าโครงการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุขในระดับต าบล  
ชุมชน โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามบริบทของพ้ืนที่นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมบริการ           
ทันตสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  ที่ด าเนินงานเป็นประจ า   
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1.งานระบาดวิทยา   
  1.1 สรุปสถานการณโรคติดต่อ ปี 2560 
ตารางแสดง   ล าดับจ านวน และอัตราป่วยโรคติดต่อ แยกตามสัญชาติ   
                  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดสมุทรปราการ * 

โรค รวม ไทย จีน พม่า มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม อื่นๆ 
โรคจากอาหารและน ้า          
Acute diarrhoea 14,913 14,162 2 460 2 226 41 0 20 
Cholera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dysentery-total 68 68 0 0 0 0 0 0 0 
Enteric fever-total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Food poisoning 1,428 1,365 0 32 0 21 3 0 7 
Mushroom poisoning 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Hand,foot and mouth disease 1,295 1,257 0 19 0 16 0 0 3 
Hepatitis-total 222 167 0 46 0 7 1 0 1 
Hepatitis A 14 13 0 1 0 0 0 0 0 
Hepatitis B 200 147 0 45 0 6 1 0 1 
Hepatitis C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hepatitis D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hepatitis E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
โรคติดต่อระบบประสาท          
Encephalitis-total 11 11 0 0 0 0 0 0 0 
Meningitis,uns. 12 10 0 2 0 0 0 0 0 
Meningococcal Meningitis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ          
Influenza 4,037 3,879 0 86 0 63 5 0 4 
Pneumonia 3,686 3,523 0 104 1 46 6 0 6 
Tuberculosis-total 192 173 0 12 0 6 1 0 0 
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน          
Acute Flaccid Paralysis 6 6 0 0 0 0 0 0 0 
Chickenpox 1,153 1,105 0 30 0 12 1 0 5 
Diphtheria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Measles 141 112 1 19 0 9 0 0 0 
Mumps 30 28 0 2 0 0 0 0 0 
Pertussis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Rubella 15 10 0 5 0 0 0 0 0 
Tetanus-total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๑๒๔ 
 

โรค รวม ไทย จีน พม่า มาเลเซีย กัมพูชา ลาว เวียดนาม อื่นๆ 
โรคติดต่อที่น้าโดยแมลง          
Chikungunya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D.H.F.-total 757 700 0 48 1 7 1 0 0 
Filariasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Malaria 4 1 0 0 0 3 0 0 0 
Scrub Typhus 5 4 0 1 0 0 0 0 0 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน          
Leptospirosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Melioidosis 3 3 0 0 0 0 0 0 0 
Rabies 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
Trichinosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
โรคติดต่อจากการสมัผัสหรือพศสัมพันธุ์          
Haemorrhagic conjunctivitis 1,307 1,223 0 55 0 25 1 1 2 
Herpes zoster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Leprosy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Scarlet fever 81 79 0 1 0 1 0 0 0 
Sexual transmitted infection 1,062 950 1 73 1 31 5 0 1 
โรคติดต่ออื่นๆ          
AEFI 4 4 0 0 0 0 0 0 0 
PUO 803 753 0 29 0 18 2 0 1 

ที่มา : ฐานข้อมูล รง.506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคมุโรค สสจ.สมุทรปราการ 

 

ตารางแสดง   ล าดับอัตราป่วยตายด้วยโรคติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน 2560  
                  จังหวัดสมุทรปราการ * 

ล้าดับ โรค จ้านวนตาย อัตราผู้ป่วยตาย  
(ร้อยละ) 

1 พิษสุนัขบ้า 1 100 
2 ไข้เลือดออก 1 0.13 
3 ปอดอักเสบ 1 0.03 
2 ไข้หวัดใหญ่ 1 0.02 

ที่มา : ฐานข้อมูล รง.506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สมุทรปราการ 
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ตารางแสดง  ล าดับอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ จ าแนกรายอ าเภอ ของจังหวัดสมุทรปราการ  
                 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดสมุทรปราการ * 
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ที่มา : ฐานข้อมูล รง.506 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคมุโรค สสจ.สมุทรปราการ 
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1.2 การด้าเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และ SRRT  
       ปี 2560 งานระบาดวิทยา  ได้รับบัตรรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อ (รง.506) จาก
โรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และจากโรงพยาบาลนอกจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 31,242  ใบ  จ านวนผลงานสอบสวนโรค ทีม SRRT จังหวัดสมุทรปราการ       
ในปี 2560 มีจ านวน 10 เรื่อง แบ่งเป็น ทีม อ าเภอเมือง 5 เรื่อง, อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  1 เรื่อง ,                   
อ าเภอพระประแดง 1 เรื่อง , อ าเภอบางบ่อ 1 เรื่อง และ อ าเภอบางพลี 2 เรื่อง  คะแนนประเมิน
มาตรฐานระบบเฝ้าระวัง จังหวัดสมุทรปราการได้ ร้อยละ 64.94 ซึ่งยังต้องปรับปรุงในเรื่องความ
ทันเวลาของการรายงาน 506 และการแจ้งเหตุการณ์ผิดปกติ ให้ทันเวลา 
 

2. งานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
2.1 งานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
      ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีรายงานผู้ป่วย

ไข้เลือดออกจ านวน 757 ราย อัตราป่วย 58.83 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย (อ.เมืองสัญชาติ
พม่า อายุ 14 วัน) อัตราป่วยตาย 0.13 โดยมีอัตราป่วยสะสมอยู่ในล าดับที่ 37 ของประเทศ และ 
อันดับ 5 ของเขตบริการสุขภาพที่ 6 (ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 47 ) อัตราป่วยสูงในกลุ่มอายุ 10-14 ปี ,15-
24 ปี และ5-9 ปี (อัตราป่วย 166.77, 115.76 และ 110.78 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ)  อ าเภอ
ที่มีอัตราป่วยสะสม สูงสุด คือ อ าเภอบางบ่อ มีอัตราป่วย 78.55  ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสะสม     
น้อยที่สุด คือ อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ อัตราป่วย 42.73 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยปี 2560           
ต่ ากว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อยู่ร้อยละ 25.56  

 

แผนภาพแสดง  จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ เทียบกับค่ามัยธฐานย้อนหลัง 5 ปี  
                    จ าแนกรายเดือน  ปี 2560 *     
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แผนภาพแสดง  อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 
 

 
  
แผนภาพแสดง  อัตราป่วยไข้เลือดออกจ าแนกตามกลุ่มอายุ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 
 

 
 
 สรุปผลการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เมื่อเทียบกับเป้าหมาย อัตราป่วย
ไข้เลือดออก ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 18 จากอัตราป่วยค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี พบว่า อัตราป่วย        
ปี 2560 ลดลงจากอัตราป่วยค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี  ร้อยละ 25.56  
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ตารางแสดง  จ านวนและร้อยละของอัตราป่วยไข้เลือดออก ปี 2559 และอัตราป่วย 
                 จากค่ามัยธฐานย้อนหลัง 5 ปี จังหวัดสมุทรปราการ  
 

อ้าเภอ 
อัตราป่วยจากค่ามัธย
ฐาน ย้อนหลัง 5 ปี 

(ม.ค. – ต.ค.) 

อัตราป่วย         
ปี 2560 

(1 ม.ค.- 31 ต.ค.) 

เป้าหมาย 
(ลดลงอย่างน้อย 
ร้อยละ 18 จาก 

ค่ามัธยฐาน) 

เมือง 71.98 57.70 ลดลงร้อยละ 19.84 

บางบ่อ 55.84 75.71 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 35.99 

บางพลี 57.96 43.06 ลดลงร้อยละ 25.71 

พระประแดง 98.52 53.56 ลดลงร้อยละ 45.64 

พระสมุทรเจดีย์ 52.48 38.24 ลดลงร้อยละ 22.14 

บางเสาธง 64.37 63.06 ลดลงร้อยละ 2.04 

จ.สมุทรปราการ 72.67 54.09 ลดลงร้อยละ 25.56 

 ปี 2560 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.13 อายุ 14 วัน             
เป็นการติดเชื้อจากมารดาในขณะตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นกรณีท่ีพบได้น้อย ผลยืนยันพบเชื้อ Dengue type 4 
 

 2.2 กลุ่มโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ ้า 
  2.2.1 โรคไข้หวัดใหญ่ 

         ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน 2560 จังหวัดสมุทรปราการ          
มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จ านวน 4,037 ราย อัตราป่วย 313.75  ต่อแสนประชากร เสียชีวิต     
1 ราย (อายุ  57 ปี  อ .บางพลี )   อัตราป่วยตาย 0.02  อ าเภอบางบ่อมี อัตราป่วยสูงที่สุ ด              
439.13 ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี และ 10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อ
แสนประชากร เท่ากับ 1,246.59, 977.50 และ 436.72 ตามล าดับ  อัตราป่วยปีปัจจุบันสูงกว่า
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี อยู่ 3.05 เท่า   
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ตารางแสดง  จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เทียบกับค่ามัยธฐานย้อนหลัง 5 ปี    
                 จ าแนกรายเดือน  ปี 2560 * 
 

 
  
ตารางแสดง  อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 
 

 
 
 ผลการด าเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2560 ในกลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม จังหวัด
สมุทรปราการ ได้รับการจัดสรรวัคซีน 49,347 โด๊ส โดยมีผลงานฉีดวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่                  
1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2560  ในทุกกลุ่มประชากร (ยอดสรุปจาก สปสช.เขต3) จ านวน      
43,702 ราย  คิดเป็นร้อยละ 88.56 (จากยอดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร) 
 
 

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

MEDIAN 93 218 224 67 46 81 114 121 173 185 80 80

2560 160 118 125 67 59 352 767 896 800 519 174
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3.งานป้องกันโรคติดต่อได้ด้วยวัคซีน 
 ผลการด าเนินงานฉีดวัคซีน (ครบชุด) ในเด็กอายุ ๐-๕ ป ีของจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานข้อมูล
สุขภาพ HDC ซ่ึงพบว่ายังไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ผลการส ารวจ (Active survey) โดยส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 6 จังหวัดชลบุรี พบว่าความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามกลุ่มอายุเด็ก 0-5 ปี ของจังหวัด
สมุทรปราการ ได้ความคลอบคลุม >ร้อยละ 95 ทุกชนิดวัคซีน ยกเว้น DTP-OPV 5 ซึ่งยังต้องเร่งรัด      
การบันทึกผลงานให้ครบถ้วนต่อไป  
ตารางแสดง  ร้อยละความครอบคลุมของการให้บริการวัคซีน (ครบชุด) จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560  
                 (1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2560) จ าแนกรายอ าเภอ 
 

อ้าเภอ BCG DTP-HB3 OPV3 IPV MMR2 JE2 DTP-OPV5 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

เมือง 87.73* 88.90 88.56 77.46* 74.40* 74.40* 61.68* 

บางบ่อ 96.82 94.65 94.48 91.81 80.46* 80.46* 81.44* 

บางพลี 93.30 92.85 92.96 82.52* 75.60* 75.60* 69.07* 

พระประแดง 98.33 96.74 96.56 89.67 93.72* 93.72 91.16 

พระสมุทรเจดีย์ 89.81* 86.08 87.22 76.21* 80.85* 80.85* 74.60* 

บางเสาธง 96.28 96.46 96.28 93.11 83.79* 83.79* 82.36* 

รวม 92.06 91.67 91.59 82.76* 79.77* 79.77* 71.42* 

ที่มา : HDC กระทรวงสาธารณสุข / * ไม่ได้ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 85 ยกเว้น MMR2 ร้อยละ 95) 

4. งานป้องกันควบคุมโรควัณโรค 
  จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มด าเนินงานโครงการควบคุมวัณโรคแนวใหม่ ตามแผนการด าเนินงาน
วัณโรคแห่งชาติ(NTP) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน  ครอบคลุมโรงพยาบาลภาครัฐ    
5 แห่ง คือโรงพยาบาลสมุทรปราการ,โรงพยาบาลบางบ่อ, โรงพยาบาลบางพลี, โรงพยาบาลบางจาก, 
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  และ ในปี 2556  เพิ่มโรงพยาบาลบางเสาธง อีก 1 แห่ง แต่การให้บริการ
งานวัณโรค จะส่งต่อรักษาที่โรงพยาบาลบางพลี    เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลบางเสาธงยังไม่เปิดให้บริการ
คลินิกงานวัณโรค  และโรงพยาบาลเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC)           
โดยปี ๒๕๕๖-2559   มีจ านวน ๓ แห่ง  คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ , โรงพยาบาลวิภารามชัยปราการ 
และโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค  และปี 2560 ลดเหลือจ านวน 2 แห่ง คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 
และโรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค  และในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า(UC) อีกจ านวน 14 แห่ง  เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในส่วนของระบบประกันสังคม    
เป็นส่วนใหญ่ โดยปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการ  ได้ก าหนดมาตรการ การด าเนินงานวัณโรค             
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ในส่วนของโรงพยาบาลภาคเอกชน  ให้มีการประสานข้อมูลการด าเนินงานและสร้างเครือข่ายระบบส่งต่อ
ผู้ป่วยวัณโรค ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  และมีการติดตามพัฒนางานโดยการนิเทศงานแบบเป็นพ่ีเลี้ยง    
ที่ปรึกษาในการด าเนินงาน ซึ่งจะได้ด าเนินการต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ ปี 2560  มีตัวชี้วัดที่ส าคัญเพ่ือ
ประเมินการด าเนินงานวัณโรค  ดังนี้ 
        ๑. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทุกประเภท (Success rate) ร้อยละ 85   

   ๒. อัตราการขาดยาในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทุกประเภท (Default rate) น้อยกว่าร้อยละ ๓   
        ๓. อัตราการตายในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทุกประเภท (Death rate) น้อยกว่าร้อยละ ๕  

ผลการด้าเนินงาน 
การด าเนินงานวัณโรคจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๔๑-๒๕๕9 รวบรวมข้อมูล       

ผลการด าเนินงานวัณโรค จากรายงานวัณโรครอบ ๓ เดือนของโรงพยาบาลภาครัฐ ๕ แห่ง  โรงพยาบาล
เอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC) ๓ แห่ง รวม 8 แห่ง  และในปี 2560 ได้เพ่ิม
และปรับการจัดเก็บข้อมูลวัณโรค จากโปรแกรมบริหารจัดการวัณโรค (TBCM) ผลการด าเนินงาน        
ในส่วนการค้นหารายป่วยของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท และผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชื้อ          
เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้อง มากกว่าร้อยละ๗๐ ของจ านวนที่คาดว่าน่าจะมีอยู่ (เกณฑ์จ านวนที่
คาดว่าน่าจะมีอยู่ ผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทเท่ากับ ๑๖๒ ต่อแสนประชากร และผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
เสมหะพบเชื้อ เท่ากับ ๖๒ ต่อแสนประชากร)  ตามผลงานในตารางที่ 1  และต่อมาใน ปี 2558-2560  
ได้ปรับเป้าหมายผู้ป่วยรายใหม่ทุกประเภท เป็น 171 ต่อประชากรแสนคน   ตามค าแนะน าขององค์การ
อนามัยโลก  และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  โดยข้อมูลปี ๒๕๕8-2560 ได้มีการปรับปรุง
ข้อมูลโดยน าข้อมูลวัณโรค จากโรงพยาบาลภาคเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ อีก 14 แห่ง  เข้ามารวม
ไว้ด้วย ซึ่งเป็นข้อมูลจากระเบียนผู้ป่วยของ โรงพยาบาล  โดยปี 2559-2560 พบผู้ป่วยวัณโรค         
ทุกประเภท เท่ากับ 1,๘20 คน และ 1,506คน ตามล าดับ  
ตารางแสดง อัตราการค้นหาผูป้่วยวัณโรคทุกประเภทและผู้ปว่ยวัณโรครายใหม่เสมหะพบเชือ้ ปี 2541 - 2557  

ผู้ป่วย          
(พ.ศ.) 

ประชากร(คน) 

เป้าหมาย 
ทุกประเภท  
(162 ต่อ

ประชากรแสนคน)  

ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

เป้าหมาย 
รายใหม่ 
(62 ต่อ

ประชากรแสน
คน) 

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 
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ผู้ป่วย          
(พ.ศ.) 

ประชากร(คน) 

เป้าหมาย 
ทุกประเภท  
(162 ต่อ

ประชากรแสนคน)  

ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

เป้าหมาย 
รายใหม่ 
(62 ต่อ

ประชากรแสน
คน) 

ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ 

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 

ตารางแสดง  อัตราการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท ปี 2558 - 2560 

ผู้ป่วย          
(พ.ศ.) 

ประชากร(คน) 
A 

เป้าหมาย 
ทุกประเภท  
(171 ต่อ

ประชากรแสนคน) 
B  

ผลงาน 
(คน) 
C 

ร้อยละของผลงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

(คน)  
C/B*100 

ผลงานต่อ
ประชากร 
แสนคน 

C/A*100000 

2558 1,258,574  2,152 1,697 78.86 134.83 
2559 1,269,912 2,171 1,820 83.83 143.31 
2560 1,286,689 2,200 1,506 68.45 117.04 

          ผลงานด้านการค้นหารายป่วยใหม่ ปี 2558 - 2560 เท่ากับร้อยละ 78.42 , 83.83 และ 
64.45 ตามล าดับ   ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมาย  ที่ก าหนดร้อยละ 90  และอัตราการค้นหารายป่วยวัณโรค 
เท่ากับ 134.83 , 143.31 และ 117.04 ตามล าดับ ซึ่งเป้าหมายที่ตั้งไว้ควรจะพบผู้ป่วยเทียบกับ
ประชากรแสนคน เท่ากับ 171    ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดน าข้อมูลจากโรงพยาบาลทุกแห่ง ภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ มารวมทั้งหมดจ านวน 22 แห่ง  ซึ่งบางแห่งจะยังไม่ได้น าผู้ป่วยมา
รายงานในระบบรายงาน ท าให้ตัวเลขการค้นหาต่ ากว่าเป้าหมาย ซึ่งในปี 2561 จะได้วางแผนแก้ไข
ปัญหาต่อไป 
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อัตราความส้าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทุกประเภท(Success rate)  ปี ๒๕60 
เป็นการประเมินผลงานผู้ป่วยวัณโรค ที่ข้ึนทะเบียนรักษาในเฉพาะ ในไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.2559)      ปี 
๒๕60 เท่านั้น เนื่องจากเป็นข้อมูลครบรอบประเมินรายงาน ตามระบบรายงานของกรมควบคุมโรค 
ส านักวัณโรค  ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลภาครัฐ จ านวน 5 แห่ง และโรงพยาบาลภาคเอกชน 
จ านวน 9 แห่ง(จากทั้งหมด 16 แห่ง)  ซึ่งยังมีบางแห่งที่ยังมาสามารถส่งข้อมูลตามระบบโปรแกรม 
TBCM ให้ได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมเรื่องของระบบภายในของโรงพยาบาล   
คาดว่าปี 2561 จะมียอดจากโรงพยาบาลภาคเอกชนครบทุกแห่ง   
          เป้าหมายงานวัณโรค  คืออัตรารักษาส าเร็จผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ทุกประเภท (Success 
Rate) เป้าหมายร้อยละ 85  จากข้อมูลข้างต้น ผลงานภาพรวมของจังหวัด ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 
86.80 โดยแยกเป็นข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐ เท่ากับร้อยละ 93.25 และโรงพยาบาลภาคเอกชน 
เท่ากับร้อยละ 80.90  ทั้งนี้อัตรารักษาส าเร็จ(Success Rate)  ของภาพรวม และโรงพยาบาลภาครัฐ
เกินเป้าหมาย  แต่ของโรงพยาบาลภาคเอกชน อัตรารักษาส าเร็จ(Success Rate) ยังต่ ามาก เท่ากับร้อย
ละ ๘0.90  และภาพรวมทุกโรงพยาบาล ยังพบปัญหาการขาดการรักษา และเสียชีวิต รวมถึงผู้ป่วยที่
โอนไปรักษาแล้วไม่ทราบผลการรรักษา  ซึ่งจะได้น าไปพัฒนางานวัณโรค ในปี 2561 ต่อไป 

แผนภูมิภาพแสดง  จ านวนผู้ป่วยวัณโรค รวม ไทย+ต่างด้าว ที่ข้ึนทะเบียนวัณโรคปีงบประมาณ 2560  
                        (ตค.-ธค.2559) จังหวัดสมุทรปราการ 
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ข้อเสนอแนะ 
๑. การด าเนินงานวัณโรค  ทุกหน่วยงานควรยึดนโยบายตามแผนงานวัณโรคแห่งชาติ  บุคลากร   

ที่เก่ียวข้องทุกส่วนงานต้องให้ความส าคัญ โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร  และต้องถือว่างานวัณโรคเป็นปัญหา
เร่งด่วน ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพคนในองค์กร ประชาชน  และชุมชน ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนที่สุด 
           ๒. โรงพยาบาลทุกแห่งต้องวางแผนและประสานการด าเนินงานร่วมกัน ทั้ งด้านการรักษาและ
การป้องกัน ทั้งภายในองค์และนอกองค์กรที่เป็นเครือข่ายงานสาธารณสุข ให้เกิดแผนงานโครงการ         
ที่ใช้ด าเนินการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้จริง  ตลอดจนวางแผนและควบคุมก ากับงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะการรักษาผู้ป่วยวัณโรคใช้ระยะ ๖-๘ เดือน ผู้ป่วยสามารถขาดการรักษาได้ตลอดเวลา จึงควรได้รับ
การดูแลที่ต่อเนื่องและรับการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่เพียงพอ 

๓. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติเป็นสิ่งส าคัญมาก ควรคัดเลือกผู้ดูแลผู้ป่วยจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิด
ผู้ป่วยมากที่สุด โดยเน้นให้เป็นผู้ก ากับการดูแล ให้ก าลังในผู้ป่วย ให้กินยาต่อเนื่อง   

4. เจ้าหน้าที่ผู้ ให้การรักษาผู้ป่วยต้องติดตามเยี่ยมผู้ป่วยให้สม่ าเสมอ ต่อเนื่อ งในช่วง                
๒ เดือนแรกให้ติดตามเยี่ยมสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และ ๔ เดือนหลัง ให้ติดตามเยี่ยมเดือนละ ๑ ครั้ง        
ตามมาตรฐานงานวัณโรค เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดการรักษา และส่งเสริมการกินยาที่ต่อเนื่อง
ของผู้ป่วย  
           ๕. การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน  และกลุ่มโรคเรื้อรังอ่ืนๆ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน หรือโรค   
ที่ท าให้ภูมิต้านทานโรคลดต่ าลง ต้องให้ความส าคัญด้วย เพราะแม้รักษาดีอย่างไรก็ตาม ถ้ายังมีผู้ป่วยที่ยัง
ไม่ ได้รับการรักษา ก็จะมีแหล่งแพร่ โรคได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้สัมผัสร่วมบ้ านของผู้ป่วย                  
ต้องให้ความส าคัญ ในการตรวจคัดกรองเพ่ือหาเชื้อวัณโรคด้วย 
         ๖. ข้อมูลจากรายงานวัณโรคประจ าไตรมาส โรงพยาบาลทุกแห่ง ต้องสามารถวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหาที่มีผลท าให้การประเมินผลต่ ากว่าหรือสูงกว่าเป้าหมายตามสาเหตุที่จ าแนกในผลการรักษาและ
น าเสนอผู้บริหารได้ทราบสถานการณ์  และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ๗. การพัฒนาจัดท าฐานข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย เป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือให้ทราบสาเหตุ         
ของปัญหา สถานการณ์ของวัณโรค และน าไปพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อไป  
 ๘. การพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุข ต้องได้รับ   
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลแม่ข่าย ควรเป็นผู้ประสานการจัดอบรมความรู้ให้ ตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  และที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ 
            ๙. หน่วยงานในระดับอ าเภอและโรงพยาบาล ควรมีการนิเทศติดตามงาน และประเมินผล     
การด าเนินงานร่วมกันเป็นระยะๆ อย่างน้อย ๓ เดือนต่อครั้ง เพ่ือเป็นการติดตามงานร่วมกัน และแก้ไข
ปญัหาต่างที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา 
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5. งานป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

สถานการณ์เอดส์ 
จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลถึง 31 กันยาน 2560 ลงทะเบียน 13,556 ราย เสียชีวิตแล้ว 2,177 

ราย ยังมีชีวิตอยู่ 11,379 ราย ได้รับการดูแล 11,225 ราย รับยาต้านแล้ว 9,201 ราย คงอยู่ในระบบ 
5,387 ราย ตรวจปริมาณไวรัส 4,035 ราย กดไวรัสได้(VL <50 copies/ml)  3,752 ราย  
 

 
 

- กลุ่มอายุที่พบมากเป็นวัยท างาน   อายุระหว่าง  ๒๐ – ๔๔ ปี พบว่ากลุ่มอายุที่มีรายงานผู้ป่วย
สูงที่สุดคือ ๓๐-๓๔ ปี (ร้อยละ ๒5.21) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ ๒๕-๒๙ ปี (ร้อยละ ๒1.5๐)  ส่วนกลุ่ม
อายุที่มีรายงานต่ าสุด คือ ๑๐-๑๔ ปี (ร้อยละ ๐.๒๘) 

- อาชีพรับจ้างมีรายงานผู้ป่วยสูงที่สุด ร้อยละ  ๔2.๓3  รองลงมาเป็นว่างงาน ร้อยละ ๑1.๓4  
และแม่บ้าน ร้อยละ 5.๐ ตามล าดับ 

- ปัจจัยเสี่ยงจากเพศสัมพันธ์สูงที่สุด  ร้อยละ ๗6.55  รองลงมาเป็นติดยาเสพติด ชนิดฉีดเข้าเส้น 
(ร้อยละ 7.66) , ติดเชื้อจากมารดา (ร้อยละ ๓.๖๔) , รับเลือด (ร้อยละ ๐.๐๕)  ตามล าดับ  นอกจากนั้น
ไม่ทราบปัจจัยเสี่ยง (ร้อยละ ๑๐.๔๘) 

การจัดกลไกการประสานงานในระดับจังหวัด 
ในการด าเนินงานโครงการพัฒนากลไกการประสานงานระดับจังหวัด ในการป้องกันการติดเชื้อ

เอชไอวี ในกลุ่มประชากรที่มีภาวะเสี่ยงสูงและแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรปราการ  มีการจัดกลไก   
การประสานงานในระดับจังหวัดดังนี้  

๑. จัดให้มีการพัฒนากลไกการท างานเชื่อมโยงระหว่างบริการเชิงรุก หน่วยบริการ  
และศูนย์ drop in Center  

๒.  มีการพัฒนาระบบบริการที่เป็นมิตรอย่างต่อเนื่อง  
๓.  มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงของพ้ืนที่  

ทัง้นี้เพ่ือเป็นการลดอัตราการติดเชื้อโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยง
สูงให้ลดลง 
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การด าเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดสมุทรปราการ จะเน้นการด าเนินงานแบบ
บูรณาการทุกภาคส่วน โดยการขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด  โดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัด
ทุกครั้งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่จะเป็นคนเดียวกับคณะท างานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์    ในส่วน
ของหน่วยบริการภาครัฐ คือ  โรงพยาบาลทั้ง ๕ แห่ง  คือ โรงพยาบาลสมุทรปราการ   โรงพยาบาลบาง
พลี  โรงพยาบาลบางบ่อ  โรงพยาบาลบางจาก  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ และโรงพยาบาลเอกชน 1 
แห่งคือ โรงพยาบาลเว็นทรัลปาร์ค  เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และรับการส่งต่อจาก
องค์กรเอกชนที่ท างานด้านเอดส์ โดยจะมีการให้ค าปรึกษาก่อนและหลังการเจาะเลือด (VCT) ตรวจรักษา 
STI ส่วนการด าเนินงานของสถานีอนามัยจะรับการส่งต่อเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาก่อนเจาะเลือดเบื้องต้น 
หรือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อกรติดเชื้อเอชไอวี        และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ขณะเดียวกันมีการบริการเชิงรุกด้วย เช่น การออกส ารวจสถาน         แหล่งบริการ เพ่ือออกตรวจยี่ยม
พนักงานบริการในพ้ืนที่ และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 
การแจกถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น เป็นต้น ส่วนการด าเนินงานในกลุ่ มผู้ต้องขังจะท าในเรือนจ ากลาง
จังหวัดสมุทรปราการ ที่อ าเภอบางบ่อ โดยมีเจ้าหน้าที่ในเรือนจ าเป็นผู้ดูแลและให้ค าปรึกษา หากมีการ
เจาะเลือดตรวจจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบางบ่อ ต่อไป  

หน่วยงานภาคเอกชนจะประกอบด้วยองค์กรเอกชน คือ มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดสมุทรปราการ  
จะปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มพนักงานหญิงบริการ (FSW) , จะปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (MW) และ
กลุ่มผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (IDU)   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์     
โดยท าหน้าที่ในการประสานและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ระดับจังหวัด ได้แก่ ส านักงานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
ส านักงานประถมศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาเขต ๑ และ ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ เป็นต้น โดย
ร่วมกันท างานผ่านคณะอนุกรรมการและคณะท างานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ระดับ
จังหวัดยุทธศาสตร์ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ด้านการพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว 
ชุมชนและสภาพแวดล้อมในสังคม เพ่ือให้เกิดความตระหนักและด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
ร่วมกัน โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างจิตส านึก การรณรงค์ผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเอดส์โลก  วันวาเลนไทน์ เป็นต้น และส่งเสริมการ
เข้าถึงถุงยางอนามัย โดยมีโครงการป้องกันเอดส์และส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยในชุมชนจังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชนเข้าถึงถุงยางอนามัย ที่ได้มาตรฐานและราคาถูกในชุมชน  

ปัญหาและอุปสรรค 
องค์กรเอกชน 

 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในกลุ่มMSM 
 กลุ่มเป้าหมายไม่ให้ความส าคัญในการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

เนื่องจากไม่กล้าเปิดเผยตนเอง กังวลใจ 
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 มีผู้มารับบริการส่งต่อตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี น้อย  เนื่องจาก เวลาในการเปิดบริการ 
ของโรงพยาบาลไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย จึงใช้การออกคลินิก เคลื่อนที่ลงในสถานประกอบการ 
ชุมชนแรงงาน 

หน่วยงานภาครัฐ 

 แรงงานที่ไม่มีบัตร  ไม่มีค่ารักษา ระบบข้อมูลของโรงพยาบาลไม่เอื้อต่อการอนุเคราะห์  
เมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติ เข้ามาตรวจต้องมีค าอธิบาย  

 ไม่มีคลินิกตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบาง เช่น พนักงาน
บริการ กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 

 ระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังซ้ าซ้อนไม่เชื่อมโยงกับ
โปรแกรมของหน่วยบริการ 

 การด าเนินงานเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายเปราะบางยังมีน้อย 
 ส่วนสถานศึกษายังไม่ให้ความร่วมมือ และยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกัน  

และแก้ไขปัญหาเอดส์ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ยังไม่มีการสนับสนุนงบประมาณด้านการป้องกันเอดส์ที่เพียงพอและครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
 หน่วยงานท้องถิ่นยังมีแผนด้านป้องกันเอดส์เพียงบางแห่งส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุน 

เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อ   

อุปสรรคในการด้าเนินงานของหน่วยงาน NGO  
มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่ม MW 

๑. ภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารระหว่างอาสาสมัคร/ กลุ่มเป้าหมาย 
๒. การส่งต่อหรือการติดตามกลุ่มเป้าหมายที่มีอาชีพประมง 

   ๓. กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สะดวกใจรับบริการเพราะกลัวถูกจับ 

มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่ม IDU  

  - การให้บริการส่งต่อให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

เรือนจ้าจังหวัด  
    1. การเข้าให้บริการให้ความรู้หรือการแจกถุงยางอนามัยในเรือนจ าท าได้ยากเนื่องจาก 
ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้ 

  ๒. ความต้องการของสารหล่อลื่นของกลุ่มเป้าหมายในเรือนจ ามีมากแต่จ านวนสารหล่อลื่น 
มีจ านวนจ ากัด 
    ๓. กลุ่มเป้าหมายในเรือนจ ายังไม่เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการติดเชื้อเอชไอวี 

   ๔. จ านวนกลุ่มเป้าหมายในเรือนจ ามีการเคลื่อนย้ายตามวาระการได้รับโทษตามกฎหมาย 
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แผนการติดตามงาน 
 ประชุมทุก ๓ เดือน เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรค ของหน่วยงานรัฐ 

และเอกชน ตลอดจน หนุนเสริมเรื่องการด าเนินงานและงบประมาณ 
 มีการน าแผน เพ่ือเสนอรูปแบบการด าเนินงาน  
 น าเสนอรูปแบบการด าเนินงานโดย อปท. ที่ประสบความส าเร็จแก่ อปท. ในจังหวัดสมุทรปราการ 

การน้าข้อมูลส้ารวจแหล่งแพร่มาใช้ประโยชน์ 

 กลุ่ม MSM ส่งเสริมให้มีการรวมตัว เพ่ือง่ายต่อการเข้าถึง  
 การใช้อาสาสมัครลงชุมชน 
 เพ่ือวางแผนส่งเสริมการป้องกัน และให้บริการที่ท่ัวถึง  
 ถุงยางอนามัยและสื่อให้ความรู้ 
 ก าหนดจ านวนและอาสาสมัคร พัฒนาอาสาสมัครที่มีศักยภาพ 
 เพ่ือการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย 
 ทราบข้อมูลระบาดและแนวโน้ม  

แผนการด้าเนินงาน 
 อบรมภาษาพม่าและอังกฤษ กับเจ้าหน้าที่ 
 ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่ ร่วมกันแบบบูรณาการ 
 ประชุมติดตามงานทุก ๓ เดือน 
 อบรมการบริการที่เป็นมิตร อย่างต่อเนื่อง 
 มีแผนการน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

โอกาสและความท้าทายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
โอกาส 
      ๑. มีทีมงานที่เข้มแข็ง ในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ/เอกชน 
      ๒. ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดย วิทยุชุมชน/ แผ่นโปสเตอร์/ แผ่นพับ 
      ๓. การสร้างเสริมก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
      ๔. ให้ก าลังใจผู้ป่วยที่ทานยาครบสูตร  โดยการมอบของรางวัล และส่งเสริมให้แก่ผู้ป่วย         

ที่ส าเร็จการรักษาเป็นแกนน า 
  ๕. มีการท างานเชิงรุก และให้ความรู้ในการป้องกันแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น สถานบันเทิง/โรงงาน

อุตสาหกรรม 
  ๖. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนของจังหวัดสมุทรปราการ 

ความท้าทาย 
       ๑. มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 

  ๒. เจ้าหน้าที่มีความรู้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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     ๓. การอบรมเจ้าหน้าที่ที่มารับงานใหม่ และพัฒนาความรู้สม่ าเสมอ 
     ๔. มีระบบการรักษาท่ีครอบคลุมตามมาตรฐาน 
     ๕. มีระบบการติดตามผู้ป่วยที่ชัดเจน 
     ๖. มีการพัฒนาระบบ data center เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างสถานบริการ 

๗. ท าอย่างไรให้เยาวชนเกิดความตระหนักในการป้องกันโรค 

ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินงานเพศศึกษาในโรงเรียนต้องสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร เขต/สถานศึกษา/    ครู

ทุกคน/ผู้ปกครอง เพ่ือให้เกิดความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
๒. มีการก าหนดเพศศึกษาเป็นสาระวิชา/ในกลุ่มสาระ 
๓. ท าให้เพศศึกษา-ทักษะชีวิต อยู่ในวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษา

เห็นชอบ 
๔. มีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และมีแผนการติดตาม ก าหนดตัวชี้วัด 
๕. ก าหนดให้เรื่องเพศศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันคุณภาพ 
๖. มีการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในห้องเรียน โดยให้เด็กมีส่วนร่วม 
๗. จัดค่ายพัฒนาแกนน าเยาวชน ในโรงเรียน เครือข่ายระหว่างโรงเรียน 
๘. ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนผ่านชุมชน ชมรม  
๙. สร้างเวทีหาโอกาสให้แกนน าเยาวชนได้แสดงศักยภาพ 
10.  ครูต้องมีความเชื่อมั่นในการส่งเสริมศักยภาพให้กับเยาวชน 

การด้าเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
 ปัญหาของการพัฒนาระบบให้บริการสุขภาพแก่แรงงานข้ามชาติ คือทัศนคติในเชิงลบ           
ของผู้ให้บริการสาธารณสุขต่อแรงงานข้ามชาติ เพ่ือลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงบริการสุขภาพแรงงานข้าม
ชาติและผู้ติดตามที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน  ควรมีนโยบายจากส่วนกลางที่เอ้ือให้สถานบริการในแต่ละพ้ืนที่   
สามารถปรับแนวทางการให้บริการสุขภาพ ส าหรับแรงงานข้ามชาติได้ตามสถานการณ์และสภาพความ
เป็นจริงในแต่ละพ้ืนที่  เช่น การขายบัตรประกันสุขภาพให้แรงงานฯ และผู้ติดตามที่ ไม่มีบัตร           
รวมทั้งควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับทัศนคติของผู้ให้บริการสุขภาพต่อแรงงานข้ามชาติ 
เพราะผู้ให้บริการมีการเปลี่ยนแปลง โอนย้ายอยู่เสมอ 

ข้อเสนอแนะ 

 - งานอาสาสมัครเพ่ือนช่วยเพ่ือนเป็นเป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ฉะนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการพัฒนาสื่อ/อุปกรณ์ที่จะให้
อาสาสมัครน าไปใช้ในการท างานต่อกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เข้าใจง่าย 
 - ในการสร้างความยั่งยืนของงานอาสาสมัคร ควรมีการบรรจุ งานอาสาสมัครเป็นส่วนหนึ่ง      
ของงานที่แรงงานข้ามชาติสามารถท าได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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กิจกรรมโครงการที่ใช้งบประมาณจาก ส่วนกลาง เพื่อมาขับเคลื่อนการด้าเนินงานด้านเอดส์ 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนกลไกประสานงานเอดส์และวัณโรค ระดับจังหวัด

(กอวจ./PCM) และระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ การติดตามและประเมินผลด้านเอดส์ (SI&ME) ในกลุ่ม
ประชากรหลักรอบ NFM ปีที่ 2 จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 

ผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด 

ตัวชี วัด MSM 
(ฟ้าสีรุ้ง) 

FSW PWID Migrant Prisoner Partner 

จ านวนกลุ่มประชากรที่ได้ตรวจเลือด
และรู้ผล (ราย) 

243 1 1 741 262 - 

จ านวนกลุ่มประชากรที่ได้รับบริการ
ป้องกันเชิงรุก (ราย) 

5,117 135 24 2,718 5,801 - 

ติดเชื้อเอชไอวี (ราย) 23  0 0 29 
(พม่า  

26 ราย 
และ กัมพูชา 

3 ราย) 

4 - 

ติดเชื้อซิฟิลิส (ราย) 0 0 0 0 13 - 

ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอ็ชไอวีในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2, 
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5  และกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2       
ปี 2560 

ด าเนินการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มประชากรทั้ ง 3 กลุ่ม โดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในพ้ืนที่ ใช้ขนาดตัวอย่างประมาณ 800 คน เลือกตัวอย่างด้วยวิธี  Two-stage sampling  
เก็บข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ (handheld computer) โดยผู้ตอบไม่ต้องระบุชื่อ               หรือ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่จะใช้เพ่ือระบุตัวบุคคลได้  ข้อมูลจะถูกถ่ายโอน และบันทึกเข้าสู่เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์
โดยตรง เพ่ือจัดการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยใน ครั งแรก 

กลุ่มนักเรียนชั นมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 (ส ารวจ ชาย 374 คน และหญิง 429 คน ) 
 นักเรียนชาย อายุที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ 11-14 ปี  มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคน
รักมากที่สุด ร้อยละ 82.4 และ นักเรียนหญิง ร้อยละ3.4 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคือ 12-14 ปี           
โดยมเีพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคนรักมากที่สุด ถึงร้อยละ 100    
กลุ่มนักเรียนชั นมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 (ส ารวจ ชาย 334 คน และหญิง 414 คน ) 
 นักเรียนชายร้อยละ 28.7 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคนรักมากที่สุด ร้อยละ 80.9     
กับหญิงบริการและหญิงอื่น ร้อยละ 2.1 และ 7.4 ตามล าดับ   
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           นักเรียนหญิงร้อยละ 21.5 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคนรักมากที่สุด ร้อยละ 95.0 
และกับชายอื่นร้อยละ 3.0    
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ชั น ปวช.ปีท่ี 2 (ส ารวจ ชาย 465 คน และหญิง 390 คน ) 
 นักเรียนชายร้อยละ53.4 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคนรักมากที่สุด ร้อยละ 85.6 กับ
หญิงบริการ หญิงอ่ืน และผู้ชาย ร้อยละ 2.1 3.2 และ 4.8 ตามล าดับ   
           นักเรียนหญิงร้อยละ 53.8 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกับแฟนหรือคนรักมากที่สุด ร้อยละ 97.2 
และชายอื่นร้อยละ 2.3  
 พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ถุงยางอนามัยในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา 
กลุ่มนักเรียนชั นมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 
กลุ่มนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว   มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 77.2   
กลุ่มนักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว   มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 70.2 

กลุ่มนักเรียนชั นมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์ครั งล่าสุด   
กลุ่มนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว   มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์  ร้อยละ 82.5  
กลุ่มนักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว   มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 65.5 

กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ชั น ปวช.ปีท่ี 2 
อัตราการใช้ถุงยางอนามัยเม่ือมีเพศสัมพันธ์ครั งล่าสุด   
กลุ่มนักเรียนชายที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว   มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 65.3   
กลุ่มนักเรียนหญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว   มีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 66.8 

 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
กลุ่มนักเรียนชั นมัธยมศึกษา ปีท่ี 2 
 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เมื่อพิจารณาจากการตอบค าถาม   
ถูกทุกข้อ ตามข้อค าถามของ UNGASS (ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5) พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2         
ทั้งชายและหญิง มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ต่ ามาก มีนักเรียนชายเพียงร้อยละ 12.5 และนักเรียนหญิง
เพียงร้อยละ 12.8  ที่สามารถตอบค าถามถูกต้องทั้ง 5 ข้อ  
กลุ่มนักเรียนชั นมัธยมศึกษา ปีท่ี 5 
 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 เมื่อพิจารณาจากการตอบค าถาม   
ถูกทุกข้อ ตามข้อค าถามของ UNGASS (ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5) พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5         
ทั้งชายและหญิง มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ค่อนข้างต่ า  มีนักเรียนชายเพียงร้อยละ 25.4 และนักเรียน
หญิงเพียงร้อยละ 22.7 ที่สามารถตอบค าถามถูกต้องทั้ง 5 ข้อ  
กลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ชั น ปวช.ปีท่ี 2 
 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นปวช .ปีที่ 2 เมื่อพิจารณาจากการตอบ
ค าถามถูกทุกข้อ ตามข้อค าถามของ UNGASS (ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 5 ) พบว่านักเรียนอาชีวศึกษา ชั้นปวช. ปี
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ที่ 2 ทั้งชายและหญิง มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ค่อนข้างต่ า มีนักเรียนชายเพียงร้อยละ 23.4  และ
นักเรียนหญิงเพียงร้อยละ 22.8 ที่สามารถตอบค าถามถูกต้องทั้ง 5 ข้อ  

ข้อเสนอแนะ 
1. กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บางส่วนเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้ว และจะเพ่ิมมากขึ้น          

ในกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมากท่ีสุดในกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาปีที่ 2  ทั้ง 3 กลุ่ม         จึง
เป็นวัยรุ่นที่เริ่มมีประสบการณ์ทางเพศแล้ว และมีบางส่วนที่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน  ความรู้เกี่ยวกับ
โรคเอดส์อยู่ในเกณฑ์ต่ า  จึงควรมีการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้ หรือวิธีการในการแก้ไขใหม่ๆ ที่
เหมาะสมกับช่วงกลุ่มวัย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่ต้องเหมาะสมกับวัย  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ   เป็น
ปัจจุบัน ที่จะสามารถท าให้นักเรียนตระหนักรู้ด้วยตนเอง จนส่งผลให้มีพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม     
มีทักษะในการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้ตนเองต้องเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้   
ทั้งนี้การพิจาณาแก้ไขและพัฒนารูปแบบกลไกและวิธีการต่างๆ  ต้องเหมาะสมกับนักเรียนทั้งสองส่วนคือ 
กลุ่มเด็กนักเรียนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ และกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว  

2. ประเด็นที่น่าเป็นห่วงอีกหนึ่งอย่างคือ  ระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส์ยังค่อนข้างต่ ามาก ทั้งที่ประชากรกลุ่มนักเรียนเหล่านี้ บางส่วนเป็นประชากรที่เริ่มมีพฤติกรรม    
ทางเพศแล้ว และเป็นประชากรที่อยู่ในสถาบันการศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 
ทั้งฝ่ายสาธารณสุข, ฝ่ายการศึกษา, ฝ่ายพัฒนาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ควรให้ความส าคัญกับการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และก าหนด  
เป็นภารกิจของหน่วยงาน ที่ต้องด าเนินงานทุกปีและต่อเนื่อง 

3. พฤติกรรมการใช้สารเสพติด และการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนการมีเพศสัมพันธ์  ยังเป็น
ประเด็นที่ต้องสร้างความเข้าใจ และความรู้  ให้กับกลุ่มนักเรียนทุกกลุ่ม และทุกหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขกันต่อไป 

6. การป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง (NCD : Non Communicable  Disease) 
จากรายงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค       

กระทรวงสาธารณสุข พบว่าจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดติดต่อรื้อรัง 5 โรค ดังนี้ โรคความดันโลหิตสูง       
จ านวน  602,548 ราย อัตราป่วย 937.58 ต่อแสนประชากร, โรคเบาหวาน จ านวน 336,265  ราย  
อัตราป่วย  523.24 ต่อแสนประชากร, โรคทางเดินหายใจส่วนล่าง จ านวน 24,927  ราย  อัตราป่วย   
38.79 ต่อแสนประชากร, โรคหัวใจขาดเลือด  จ านวน 24,587 ราย อัตราป่วย 38.26                    ต่อ
แสนประชากร  และโรคหลอดเลือดสมอง จ านวน  20,675  ราย  อัตราป่วย 32.17                    ต่อ
แสนประชากร  ทุกโรคมีอัตราความชุกของผู้ป่วยสะสมเพ่ิมขึ้น  โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง     และ
เบาหวาน มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน  

 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรมมีความเจริญทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสังคมมี
อิทธิพลส่งผลต่อการด าเนินวิถีชีวิตที่ไม่สมดุล  วิถีชีวิตที่รีบเร่ง มุ่งแต่การท างานเพ่ือสร้างรายได้ ความ
สะดวกสบายที่หาซื้ออาหารมาบริโภคได้ง่าย ขาดการเอาใจใส่ต่อการดูแลป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการบริโภคที่ ไม่เหมาะสม รสหวาน มัน เค็ม      
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ขาดการออกก าลังกาย มีภาวะอ้วน มีความเครียดเรื้อรัง ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่     
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  

สถานการณ์ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ        
ป ี2557 – 2560  พบว่า 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เกณฑ์เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 40 
ผลการด าเนินงาน  9.58 ,  9.83 , 14.53 และ 27.19 ตามล าดับ  

2. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี เกณฑ์เป้าหมาย 
มากกว่า ร้อยละ 50  ผลการด าเนินงาน  19.67 , 21.37 , 27.54 และ  28.98  ตามล าดับ  

3. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด(CVD Risk)  เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 80 ผลการด าเนินงาน 17.14 , 19.79, 
30.27 และ 76.90  ตามล าดับ 

4. อัตราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง(Stroke) เกณฑ์เป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 7     
ผลการด าเนินงาน  9.27 , 19.04 , 17.52  และ  17.06  ตามล าดับ 

5. อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD ) เกณฑ์เป้าหมาย   
ไม่เกิน130 ต่อแสนประชากร  ผลการด าเนินงาน  80.27 , 153.12 , 179.09 และ 167.00 
ตามล าดับ 

 

ผลงานการด้าเนินงานโรคไม่ตดิต่อ(NCD) ตามตัวชี วัดส้าคัญ ปี 2560  
 

ตารางแสดง ร้อยละของประชากร 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน     
 

อ้าเภอ เป้าหมาย  ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 252,202 153,915 68.35 

บางบ่อ 47,267 25,667 54.30 

บางพลี 77,430 39,858 51.48 

พระประแดง 93,221 68,344 73.31 

พระสมุทรเจดีย์ 56,312 47,090 83.62 

บางเสาธง 31,999 27,808 86.90 

รวม 531,431 362,682 68.25 
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ตารางแสดง  ร้อยละของประชากร 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง     

อ้าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 208,721 149,589 71.67 

บางบ่อ 42,867 27,103 63.23 

บางพลี 71,341 38,168 53.50 

พระประแดง 85,929 69,950 81.40 

พระสมุทรเจดีย์ 51,842 46,321 89.35 

บางเสาธง 28,865 27,023 90.48 

รวม 490,565 358,154 73.01 

ตารางแสดง ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดี     

อ้าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 18,694 6,007 32.13 

บางบ่อ 4,281 913 21.33 

บางพลี 6,060 1,084 17.89 

พระประแดง 7,248 1,665 22.97 

พระสมุทรเจดีย์ 4,281 972 22.70 

บางเสาธง 2,122 967 45.57 

รวม 42,686 11,608 27.19 

ตารางแสดง ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ด ี  

อ้าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 35,412 9,774 27.60 

บางบ่อ 8,747 1,916 21.90 

บางพลี 12,229 3,187 26.06 

พระประแดง 14,654 4,752 32.43 

พระสมุทรเจดีย์ 8,835 3,235 36.62 

บางเสาธง 4,314 1,532 35.51 

รวม 84,191 24,936 28.98 
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ตารางแสดง  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69)  (อัตราต่อแสนประชากร)  
 

ตารางแสดง ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทีข่ึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส             
                เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)                                                                                  

อ้าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

เมือง 12,735 9,793 76.90 

บางบ่อ 2,526 1,974 78.15 

บางพลี 4,193 2,760 65.82 

พระประแดง 4,865 4,133 84.95 

พระสมุทรเจดีย์ 3,531 2,792 79.07 

บางเสาธง 1,623 1,214 74.80 

รวม 29,473 22,666 76.90 

ตารางแสดง อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (อัตราต่อแสนประชากร) 

       อ้าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตราต่อแสนประชากร 

เมือง 370,263 529 142.84 

บางบ่อ 78,900 251 318.12 

บางพลี 144,476 341 236.03 

พระประแดง 155,612 128 82.26 

พระสมุทรเจดีย์ 89,874 205 228.1 

บางเสาธง 53,106 36 67.79 

รวม 892,231 1,490 167.00 
ที่มา : ข้อมูล HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ     ณ วันที่   11  ตุลาคม  2560 

อ้าเภอ เป้าหมาย ผลงาน อัตราต่อแสนประชากร 

เมือง 924 227 24.57 

บางบ่อ 143 10 6.99 

บางพลี 333 44 13.21 

พระประแดง 346 33 9.54 

พระสมุทรเจดีย์ 106 2 1.89 

บางเสาธง 0 0 0 

รวม 1,852 316 17.06 
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การบริหารจัดการ 

จังหวัดสมุทรปราการ  โดยคณะท างาน NCD BOARD ได้วิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงาน 
พัฒนากระบวนการท างาน ระดมความเห็น วางแผนการด าเนินงานร่วมกันโดยบูรณาการงานที่เกี่ยวข้อง
กับโรคเรื้อรัง ก าหนดกรอบการบริหารจัดการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ออกแบบ   
การจัดบริการที่เชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้ปรับยุทศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาระดับจังหวัด ซึ่งงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งรัดด าเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างเสริมสุขภาวะของประชาชน กลยุทธ์ เร่งรัดการป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง ให้ครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มปกติระยะก่อนการเกิดโรค กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรค       
กลุ่มป่วยและป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการด าเนินงาน ได้แก่ ระบบข้อมูล   
การคัดกรอง การรักษา การฟ้ืนฟู ระบบรับ-ส่งต่อ และระบบติดตามประเมินผล  มีคณะท างานเร่งรัดการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และคณะท างาน NCD BOARD บริหารจัดการ
ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จังหวัดสมุทรปราการได้ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน (System 
management team) และมี Case manager ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรประจ าโรงพยาบาล จ านวน     
5 แห่ง  คือโรงพยาบาลสมุทรปราการ,  โรงพยาบาลบางพลี, โรงพยาบาลบางจาก, โรงพยาบาล         
พระสมุทรเจดีย์ฯ และโรงพยาบาลบางเสาธง  ในส่วนโรงพยาบาลบางบ่อ ขาด Case manager 
ผู้รับผิดชอบงานลาออกจากราชการ ซึ่งบทบาทของ Case manager จะเป็นผู้จัดการและประสาน      
การด าเนินงานภายในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ มีการประชุมคณะท างานฯ 
ร่วมทบทวน วิเคราะห์ และก าหนด Protocol management ตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ                       โดย
มีกระบวนการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล  

กระบวนการบริหารจัดการโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง จังหวัดสมุทรปราการ  
แบ่งเป็นกระบวนการ ดังนี้ 

1. การเฝ้าระวัง ควบคุมโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  
   1.1  มีการตรวจสุขภาพเชิงรุก โดยหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ./รพ.สต./PCU) จัดบริการ

ตรวจสุขภาพเชิงรับและเชิงรุก 
   1.2  จ าแนกกลุ่มตามปิงปองจราจรชีวิต 7 สี คือ กลุ่มปกติ (ขาว) กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง  

(เขียวอ่อน) กลุ่มป่วยที่ควบคุมได้ (สีเขียวเข้ม) และกลุ่มป่วยระยะ 1 (สีเหลือง) กลุ่มป่วยระยะ 2 (สีส้ม)
กลุ่มป่วยระยะรุนแรง (สีแดง) และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน (สีด า) 

   1.3  ค้นหาภาวะแทรกซ้อนทางตา ไตและเท้าจากโรคเบาหวาน   และภาวะแทรกซ้อนทางไต 
ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในกลุ่มป่วยตามเกณฑ์คุณภาพ 

   1.4  จัดบริการให้ความรู้ ทักษะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ทักษะการดูแลตนเอง
กลุ่ม/ชมรมการจัดศูนย์สาธิตเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการหารูปแบบกลไกในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน  

2. คุณภาพการรักษาพยาบาล ตามแนวทางเวชปฏิบัติโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ชุดสิทธิ
ประโยชน์ เกณฑ์คุณภาพบริการ และระบบรับ-ส่งต่อ  
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3. พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ของโรงพยาบาลภาครัฐ 5 แห่ง และยกระดับคลินิก DPAC (Diet 
& Physical Activity Clinic) และสนับสนุนการด าเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป้าหมาย 
เพ่ือให้เกิดการจัดการตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส  

4. สร้าง/พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยใช้กระบวนการหมู่บ้าน
จัดการ สุขภาพ, ต าบลจัดการสุขภาพดี วิสาหกิจชุมชนพอเพียง มีระบบข้อมูลในการเฝ้าระวังโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวานของชุมชน มีการด าเนินกิจกรรมโดยชุมชนเพ่ือสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค 
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การด าเนินกิจกรรม 3 อ 2 ส การจัดการสิ่งแวดล้อม การมีนโยบาย
ท้องถิ่น/พันธะสัญญา ที่เอ้ือต่อสุขภาพ ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพดีข้ึน   

5. พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้และทักษะในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ค้นหาความเสี่ยง
จากโรค เบาหวานโดยใช้แบบคัดกรองด้วยวาจา หากพบความเสี่ยง ให้แนะน าและส่งพบเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  และมีบทบาทในการให้ความรู้ คัดกรอง ดูแลผู้ป่วยในละแวกบ้านที่รับผิดชอบ และคัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  พร้อมส่งผลงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

6. การก ากับติดตามและประเมินผล ด้านปริมาณจากระบบรายงานที่เกี่ยวข้อง/การประชุม และ
ด้านคุณภาพด้วยการสุ่มประเมินคุณภาพบริการ 

การด้าเนินงาน NCD  Clinic  Plus  จังหวัดสมุทรปราการ 
เพ่ือบริหารจัดการทางคลินิก ให้เกิดกระบวนการ ป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาจัดการโรคเรื้อรัง

แก่บุคคลที่เข้ามารับการวินิจฉัยโรค  กลุ่มที่เป็นโรค/ป่วย รวมทั้ง กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการด าเนินโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด และหลอดเลือดสมอง มีระบบลงทะเบียนดูแลใกล้ชิดรายบุคคล       
เพ่ือการดูแลลดปัจจัยเสี่ยง(Risk Factors) โอกาสเสี่ยง  (Attributed Risk)  รักษา ควบคุมความรุนแรง
ของโรค เพ่ิมความสามารถการจัดการตนเอง และส่งต่อการรักษาดูแลที่จ าเป็นในระหว่างทีมสุขภาพใน
โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  ใน ปี 2560  ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค     
มีภารกิจส าคัญในการพัฒนาระบบ กลไก และเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ จึงได้ร่วมมือ
กับเครือข่ายพัฒนาการบริการจัดการระบบบริการสุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อ ด้วยการขับเคลื่อน    
การด าเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ  ตั้งแต่ ปี  2556 ถึง 2559  เป็นระยะเวลา  4  ปี  ใน ปี 2560 
จึงมีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพ NCD  Clinic  ให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น      
โดยจัดท าเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  NCD Clinic Plus เกณฑ์การประเมินคุณภาพประกอบด้วย 2 ส่วน
คือการประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ  6  องค์ประกอบ และผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ  NCD  Clinic  
Plus จ านวน 15 ตัวชี้วัดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่
การลดอัตราป่วย อัตราตายและภาวะแทรกซ้อน ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงต่อไป            
โดยในครั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการประเมินเกณฑ์คุณภาพ NCD  Clinic  
Plus จ านวน 3 แห่ง ประเมินโดยส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  ได้แก่   โรงพยาบาล
สมุทรปราการ  รับการประเมิน วันที่  18  เมษายน  2560   โรงพยาบาลบางพลีและโรงพยาบาล      
พระสมุทรเจดีย์ฯ รับการประเมิน วันที่  21 เมษายน  2560  ผลการประเมินฯ ทั้ง  3  โรงพยาบาล  
ผ่านการประเมินคณุภาพ NCD Clinic Plus  ระดับพื นฐาน  
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ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ 

บริบทของสังคมเมือง วิถีชีวิตที่รีบเร่ง ต้องเน้นที่ความตระหนักและร่วมด าเนินการด้วยตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน เพ่ือปรับพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เหมาะสม  โดยมีบุคลากร
สาธารณสุขและทีมสุขภาพเป็นพ่ีเลี้ยง  จึงจ าเป็นต้องมีการบูรณาการกับหลายหน่วยงานทุกส่วนบูรณา
การโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

2. ประชากร มีความซ้ าซ้อนกันในหลายพ้ืนที่ type area ผิด ประชากรเสียชีวิตแต่ยังไม่ได้
เคลียร์ตัดข้อมูลออกจากฐานประชากร ซึ่งคิดว่าน่าจะมีปัญหาเช่นเดียวกันในหลายๆที่ 

3. ระบบรายงาน HDC  ฐานข้อมูลประชากรมีจ านวนมากกว่าความเป็นจริง ท าให้ผลงานต่ า 
4. การด าเนินการคัดกรอง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในประชากรกลุ่มเป้าหมาย และ       

การคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส  เสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ยังต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายน่าจะมีการคัดกรองในไตรมาส 1 หรือ 2 
เพ่ือจะได้น ากลุ่มเสี่ยงมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามระดับความเสี่ยง                                                                                  

สรุปปัญหาที่ลงพื นที ่สาธารณสุขอ้าเภอ ทั ง 6 อ้าเภอ.  ข้อมูล ใน 43 แฟ้ม ด้านงาน NCD  
1. รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ และสาธารณสุขอ าเภอ 

- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ทราบวิธีการบันทึกข้อมูลการสูบบุหรี่ (ตัวชี้วัด ประเมิน CVD Risk) 
2. รพ.บางบ่อและสาธารณสุขอ าเภอ 

- บันทึกผลแลบ HbA1c แล้ว โปรแกรม hosxp ไม่ส่งออกข้อมูล labfu  สาเหตุเนื่องจาก 
ไม่ได้ mapping รหัส lab (อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไข) 

3. รพ.บางจากและสาธารณสุขอ าเภอ 
- ไม่พบปัญหาด้านไอที  

4. รพ.สมุทรปราการและสาธารณสุขอ าเภอ 
- บันทึกผลแลบ HbA1c แล้ว โปรแกรม hosxp ไม่ส่งออกข้อมูล labfu  สาเหตุเนื่องจาก 

ไม่ได้ mapping รหัส lab (แก้ไขแล้ว อยู่ระหว่างส่งข้อมูลย้อนหลัง) 
- ข้อมูลแฟ้ม chronicfu เนื่องจาก รพ. มีการให้บริการแยกเป็นแผนก (ตรวจเท้า ตรวจตา  

คลินิกอ่อนหวาน ฯลฯ) ท าให้ไม่มีผู้บันทึกข้อมูล 
5. รพ.บางเสาธงและสาธารณสุขอ าเภอ 

- เจ้าหน้าที่ห้องแลบ ไม่ยอมบันทึกข้อมูล เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ตรวจเอง  
6. รพ.บางพลีและสาธารณสุขอ าเภอ 

- บันทึกผลแลบ HbA1c แล้ว โปรแกรม hosxp ไม่ส่งออกข้อมูล labfu อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
หาสาเหตุ  
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สรุปปัญหาที่ลงพื นที่ร่วมกับรพ.สตติดดาว 
         1. การคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนอายุ   35  ปี  ขึ้นไป                 
ในรพ.สต.บางแห่ง ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ เป้าหมายร้อยละ 90  และบางรพ.สต. ยังไม่ได้ด าเนินการตรวจ   
คัดกรองกลุ่มเป้าหมายเลย  แนะน าควรด าเนินการคัดกรองในไตรมาส 1 หรือ 2  เพ่ือการน ากลุ่มเสี่ยง 
จัดล าดับความเสี่ยงเพ่ือให้น าเสี่ยงมารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และยังเป็นการลดจ านวนผู้ป่วย     
รายใหม่ไม่ให้เพ่ิมมากข้ึน 

2. การควบคุมระดับน้ าตาลและความดันโลหิตได้ดี บางรพ.สต. ยังต่ ากว่าเกณฑ์   เป้าหมาย    
ร้อยละ 40  บางอ าเภอ รพ.สต. ไม่ได้เจาะ Hba1c  เนื่องจากแพทย์อัตราจ้างไม่ได้สั่งเจาะ lab  ดังกล่าว  
CUP ก็ไม่ได้ด าเนินการใดๆๆ 

3. การประสานงานการด าเนินงานในการให้บริการผู้ป่วยต่างๆกันระหว่างรพ.สต กับโรงพยาบาล
(CUP)  ยังไม่ต่อเนื่องเชิงคุณภาพเท่าที่ควร  เช่นการส่งต่อผู้ป่วย  NCD  ยังใช้โปรแกรม Thai refer      
ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรต้องใช้กลุ่มไลท์ และใบส่งตัวพร้อมทั้งโทรศัพท์ติดตามกรณีส่งผู้ป่วยสีแดงไป  CUP 
และ CUP ส่งผู้ป่วยกลับ รพ.สต. 

สรุปรายงานโรคมะเร็ง ปี 2560 
๑. ข้อมูลพื นฐาน (ปัญหาด้านสาธารณสุข, อัตราก าลัง, เครื่องมือทางการแพทย์ ฯลฯ) 
  ๑.๑ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ก าลังพัฒนาเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ในปี2560 มีหน่วยเคมีบ าบัด 
Day care 10 เตียง เริ่มเปิดท าการ เมื่อ16 มกคาคม 2560 มีอายุรแพทย์มะเร็งวิทยา 1 คน พยาบาล
เฉพาะทางมะเร็ง 2 คน พยาบาลให้ยา 10 วัน 12 คน 
  ๑.๒ โรงพยาบาลบางพลี เป็น รพ.ระดับ M1  มีพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง 1 คน  และเภสัชกร   
ที่ผ่านการอบรม 1 คน มีพยาบาลให้ยาเคมีบ าบัด 10 วัน 3 คน ยังไม่สามารถวินิจฉัย และให้การรักษา
โรคมะเร็งได ้
  ๑.3 รพ.บางเสาธง รพ.ระดับ ยังไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เปิดเป็น OPD (08.00 - 20.00น.)  
๒. ข้อมูลแสดงผลการด้าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 ๒.๑ แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 1 

ร้อยละของการจัดกิจกรรม
ตามแผนป้องกันและรณรงค์  
เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อ
โรคมะเร็ง ≥ 80 

เป้า 
หมาย 5 2 2 3 2 2 16 

ผลงาน 
(ครั้ง) 5 2 2 3 2 2 16 

ร้อยละ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 2 

2.1  สตรีกลุ่มเป้าหมาย 
 (อายุ 30 – 70 ปี) 
ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
เต้านม * 
ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ตค.60 

เป้า 
หมาย 

140,120 52,355 27,466 56,016 34,212 19,940 330,109 

ผลงาน 
(ราย) 

66,742 22,643 14,063 34,535 26,436 12,055 176,474 

ร้อยละ 47.63% 43.24% 51.20% 61.65% 77.27% 60.45% 53.45% 

2.2  สตรีกลุ่มเป้าหมาย 
(อาย ุ30 – 60 ปี) 
ได้รับการคัดกรองมะเร็ง 
ปากมดลูก * 
ข้อมูล ณ วันท่ี 3 ตค. 60  

เป้า 
หมาย 

116,810 43,316 23,109 45,528 29,085 17,230 275,078 

ผลงาน 
(ราย) 

19,176 5,340 8,276 17,503 3,480 4,149 57,924 

ร้อยละ 16.42% 12.33% 35.81% 38.44% 11.96% 24.08 21.06% 

 
 
 
ยุทธ 

ศาสตร์
ท่ี 3 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยทางพยาธิวิทยา ≤ 2 
สัปดาห์ 

เป้า 
หมาย 

471 278 - 40 - -  

ผลงาน 
(ราย) 

443 278 - 30 - -  

ร้อยละ 94.05% 100% - 75.00% - -  

ร้อยละของผู้ป่วยที่ Refer
ออกนอกเขตสุขภาพ เพื่อท า
การตรวจวินิจฉัย (Cancer 
Diagnosis) โรคมะเร็ง 

เป้า 
หมาย 

147 NA*9 - 86 186 -  

ผลงาน 
(ราย) 

85 43/477 - 38 161 -  

ร้อยละ 57.82% - - 44.18% 86.55% -  

 
 
 
 
 
ยุทธ 

ศาสตร์
ท่ี 4 

ระยะเวลาการรอคอยรับการ
รักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 
4 สัปดาห์ (เกณฑ์การนับดู
จากเล่มนิยามตัวชี้วัด 
Service plan โรคมะเร็ง) 

เป้า 
หมาย 

146 30 - 12 - -  

ผลงาน 
(ราย) 

136 30 - 9 - -  
 

ร้อยละ 93.15% 100% - 75.00% - -  

ระยะเวลาการรอคอยรับการ
รักษาด้วยเคมีบ าบัดภายใน 
6 สัปดาห์ (เกณฑ์การนับดู
จากเล่มนิยามตัวชี้วัด 
Service plan โรคมะเร็ง) 
 

เป้า 
หมาย 

189 - - - - -  

ผลงาน 
(ราย) 

160 - - - - -  
 

 

ร้อยละ 
84.65% - - - - -  
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 ระยะเวลาการรอคอยรับการ
รักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 
6 สัปดาห์ (เกณฑ์การนับดู
จากเล่มนิยามตัวชี้วัด 
Service plan โรคมะเร็ง) 

เป้า 
หมาย 

89 - - - - -  

ผลงาน 
(ราย) 

78 - - - - -  

ร้อยละ 87.64% - - - - -  
ร้อยละของผู้ป่วยที่ Refer 
ออกนอกเขตสุขภาพ เพื่อท า
การรักษา (Cancer 
Treatment) 
โรคมะเร็ง 

เป้า 
หมาย 

543 
ผลงานปี59 

515 
ผลงานปี59 

- 
444 

ผลงานปี59 
175 

ผลงานปี59 
-  

ผลงาน 
(ราย) 

309 413 - 342 186 -  

ร้อยละ ลดลง
43.09% 

ลดลง
24.69% 

- 
ลดลง

22.97% 
เพิ่มขึ้น
6.28% 

-  

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 5 

ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะสุดท้าย ได้รับการดูแล
แบบประคับประครอง 
(Palliative Care) 

เป้า 
หมาย 335 226 - 131 62 -  

ผลงาน 
(ราย) 

335 204 - 86 62 -  

ร้อยละ 100% 90.26% - 65.64%         100% -  

ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดการระบบ
สนับสนุนการดูแลผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย (ตามเกณฑ์ใน
หนังสือนิยาม) 

เป้า 
หมาย 

ระดับ 4 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ 3 ระดับ3  

ผลงาน 
(ระดับ) ระดับ 4 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ1  

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 6 

ระดับความส าเร็จของการ
ท าทะเบียนมะเร็ง (Cancer 
Registry) 

เป้า 
หมาย 

ระดับ 5 ระดับ 4 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ2  

ผลงาน 
(ระดับ) ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ3 ระดับ1  

ยุทธ 
ศาสตร์ 
ท่ี 7 

ระดับความส าเร็จของการ
จัดต้ัง Research Center 
และผลิตผลงานวิจัย 

เป้า 
หมาย 

NA NA NA NA NA NA  

ผลงาน 
(ระดับ) 

NA NA NA NA NA NA  

ร้อยละ NA NA NA NA NA NA  
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 2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์/สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึก) 
  ข้อมูลที่รายงานบางส่วนผลยังไม่ออกเช่นการรายงานผลชิ้นเนื้อ การผ่าตัด  เป็นต้น  และข้อมูล
การจัดกิจกรรมตามแผนป้องกันและรณรงค์ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่ออยู่ในช่วงการประสานงาน       
ในภาพรวมของจังหวัด 
 

3. ปัจจัยสนับสนุนต่อการด้าเนินงาน 
  บุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการประสานงานในแต่ละส่วนและการบูรณาการร่วมกันในแต่ละ
ตัวชี้วัดให้ได้ตามเป้าหมาย 
 

การด้าเนินงานที่ผ่านมา 
 1. ปรับปรุงพื้นท่ีให้เป็นหน่วยมะเร็งและเคมีบ าบัด ขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 
 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งและเคมีบ าบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็ง   
การรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งล าไส้ และผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 
 3. จัดประชุม Tumor conference 1-2 ครั้ง/เดือน 
 4. จัดประชุม Service plan ทุก 3-4 เดือน เพ่ือร่วมกันวางแผนประเมินผลงานและพัฒนา   
การด าเนินงาน Service plan สาขามะเร็งตามนโยบายกระทรวง 
 5. ตรวจเยี่ยมและติดตามงานโดยการออกนิเทศงานโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ 
 6. การท าทะเบียนมะเร็ง Cancer registry โดยใช้โปรแกรม Thai cancer based ได้ด าเนินการ
ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่แต่ละโรงพยาบาลไปเมื่อวันที่ 18 – 19 
มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าปรึกษาการลงข้อมูล 
 7. จัดโครงการอบรมให้ความรุ้การคัดกรองมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2560 ให้แก่
บุคลากรพยาบาลเครือข่ายในชุมชนทั้งภาครัฐและเอกชน และอาสาสมัครหมู่บ้านผู้เข้ารับการอบรม
ประมาณ 270 คน 
 8. ขณะนี้ก าลังด าเนินการคัดกรองมะเร็งล าไส้ตามนโยบายของเขตสุขภาพท่ี 6 
4. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
  ๔.๑ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
             ผู้ป่วยจังหวัดสมุทรปราการส่งต่อรักษานอกเขตเป็นส่วนใหญ่การติดตามการรักษา  
เป็นไปได้ยากพัฒนาศักยภาพการรักษาในเขตลดระยะเวลารอคอยและเพ่ิมระบบที่พักอาศัยของผู้ป่วย
และญาติหรือสวัสดิการในการมีรถรับส่งผู้ป่วยไปรักษาในเขต 
    4.1.1 สถานที่ผสมยาเคมีบ าบัดยังไม่ได้มาตรฐาน ตู้ผสมยาเคมีบ าบัดยังไม่สามารถ
ติดตั้งได้ ขณะนี้ส่งรพ.เอกชนผสมยาให้ ที่รพ.จุฬารัตน์ 9   ขณะนี้ได้รับอนุมัติจากท่านผู้อ านวยการ      
แล้วให้ด าเนินการปรับปรุงห้องผสมยาเคมีให้ได้มาตรฐาน 
    4.1.2 ขาดบุคลากรการแพทย์ แพทย์เฉพาะทางมะเร็งหลายสาขา เช่น 
          - แพทย์ Oncogynae , Colorectal,Hematology, Pathology  

                      - พยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง พยาบาลผ่านอบรมให้ยาเคมีบ าบัด 10 วัน 
                      - เภสัชกรผสมยาเคมีบ าบัด 
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4.1.3 ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเดินทางไปรักษาต่อด้วยการฉายแสงมีปัญหาการเดินทาง 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่มีผู้ติดตามดูแล 

                  4.1.4 ระยะรอคอยฉายแสงนาน แม้ว่าจะส่งrefer ตั้งแต่แรกที่ให้ยาเคมี
บ าบัด                                                                                               

 ๔.๒ โรงพยาบาลบางพลี 
             ๔.๒.๑ ขาดแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยให้เคมีบ าบัด/ ยังไม่มีตู้ผสมยาเคมีบ าบัด - สถานที่ 
                4.2.2 ขาดบุคลากรด้าน IT เพ่ือจัดการด้านโปรแกรมการลงข้อมูล TCB 
                4.2.3 ขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปช่วยเหลือดูแลตัวเองได้ที่บ้าน 
เช่น ออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม เป็นต้น 
              4.2.4 ด้านการลงผลพยาธิวิทยา  ยังเป็นระบบ manual  เนื่องจากผลที่ได้จาก  LAB   
นอกโรงพยาบาลมาเป็นกระดาษ ต้องใช้บุคลากรอ่านและบันทึก 
            ๔.๒.๕ การส่งต่อผู้ป่วย ยังไม่ลดลง เนื่องจากเป็นเขตปริมณฑล ใกล้กรุงเทพฯ    
การส่งต่อไป โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ผู้ป่วยไม่สะดวกในการเดินทาง 
 4.3 โรงพยาบาลบางเสาธง 
           - โรงพยาบาลบางเสาธงยังไม่มีแพทย์เฉพาะทาง เปิดเป็น OPD (08.00 - 20.00น.) 
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1. งานอนุญาต ตรวจสอบและควบคุมก ากับ ผลิตภัณฑ์อาหาร 
ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานประกอบการด้านอาหารในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕60 มีจ านวนทั้งสิ้น ๑,๓81 แห่ง  
(ปี ๒๕๕9 มีจ านวน ๑,๓70 แห่ง) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

สถานที ่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
(แห่ง) 

ปีงบประมาณ ๒๕60  
(แห่ง) 

สถานที่ผลิตอาหารเข้าข่ายโรงงาน ๕๑๘ 584 
สถานที่ผลิตอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน ๒๙๐ 293 
สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ๔๗๒ 504 

ผลการด าเนินงาน 
1. การด าเนินขออนุญาตใหม่ 

๑.๑  ใบอนุญาตผลิตอาหาร     จ านวน   16  แห่ง 
๑.๒  ใบอนุญาตผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน  จ านวน   29 แห่ง 
๑.๓  สถานที่น าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร จ านวน    34 แห่ง 
๑.๔  ขอขึ้นทะเบียนต ารับหรือขอใช้ฉลากอาหาร  จ านวน  257 รายการ 
๑.๕  ขอใช้ฉลากอาหารไม่เข้าข่ายโรงงาน   จ านวน  157 รายการ 

2. การด าเนินการขึ้นทะเบียน/ฉลากอาหาร,เลขสารบบอาหาร ใหม่ จ านวน 366 รายการ   
3. ด าเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวัง 

3.1  สถานที่ผลิตอาหาร ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามหลักปฏิบัติที่ดี (GMP.) ได้รับการตรวจเฝ้าระวัง 294 แห่ง  
 ผ่านการประเมิน  294 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3.2 สถานที่ผลิตกลุ่ม primary GMP จ านวน 1๕ แห่ง 
 ผ่านการประเมิน  1๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๓.3 ตรวจประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในสถานประกอบการอาหารปรุงส าเร็จ                   
จนผ่านมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหาร ได้แก่  

 โรงอาหารในโรงพยาบาลภาครัฐ 7 แห่ง ตรวจสอบครบ คิดเป็นร้อยละ 100 
 โรงอาหารในสถานประกอบการ จ านวน 62 แห่ง ตรวจสอบครบ คิดเป็นร้อยละ 100 
 โรงอาหารในโรงพยาบาลภาคเอกชน จ านวน 19 แห่ง ตรวจสอบครบ คิดเป็นร้อยละ 100 
 ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จ าหน่ายอาหารในสนามบินสุวรรณภูมิจ านวน 71 ร้าน 

ผ่านการตรวจ 66 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 92.95  
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4. การด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
     เรื่องร้องเรียนอาหารทั้งหมด  109 เรื่อง (ปี ๒๕๕9 มีจ านวน 97 เรื่อง) ด าเนินการเสร็จสิ้น      

คิดเป็นร้อยละ 100 
การด าเนินการด้านการส่งเสริมศักยภาพและงานวิชาการ  

4.1 จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพของสถานที่ผลิตอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน GMP. 
ของสถานที่ผลิตอาหาร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการของสถานที่ผลิตอาหาร
โดยเฉพาะสถานที่ผลิตน้ าดื่มบริโภค (กลุ่มเสี่ยง) รวมทั้งสิ้น 112 แห่ง พร้อมการตรวจสอบประเมินและ
แนะน าสถานประกอบการ  

4.2  จัดท าโครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชน อบรม อย. น้อย ผ่านกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง 
 

กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สถานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อาหาร  

 

 
รูปแสดง การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ณ สถานที่ผลิตตาม ประเด็นร้องเรียน 
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รูปแสดง การตรวจสอบสถานที่ผลิตอาหาร มีการใส่ยาในผลิตภณัฑ์อาหาร ณ สถานที่ผลิต ตามประเด็นร้องเรียน 

2. งานอนุญาต ตรวจสอบและควบคุมก ากับ ผลิตภัณฑ์ยา ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 
ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานที่ขายยา/ผลิตยา/ยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕60 แยกตาม 
พ.ร.บ ยา พ.ศ.๒๕๑๐  พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทฯพ.ศ. ๒๕๑๘ และพ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ.๒๕๒๒ ดังนี้ 

สถานที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕9   
(แห่ง) 

ปีงบประมาณ ๒๕60   
(แห่ง) 

สถานที่ขายและผลิตยาตามพ.ร.บ ยา พ.ศ.๒๕๑๐   จ านวน ๑,๐๗๕ แห่ง  แยกเป็น 
-ขายยาแผนปัจจุบัน 737 738 
-ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ ๕๙ 59 
-ขายยาแผนโบราณ ๕9 60 
-ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จฯ
ส าหรับสัตว ์

๑๕ 15 

-ผลิตยาแผนปัจจุบัน (การขออนุญาต
ด าเนินการขอที่ สนง.อย.) 

๑๖ ๑๖ 

-น าหรือสั่งยาแผนปัจจุบัน ๓5 36 
-ผลิตยาแผนโบราณ ๒๘ 30 
-น าหรือสั่งยาแผนโบราณ ๑2 11 
สถานที่ครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.๒๕๑๘  จ านวน ๙๓ แห่ง 
-ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท ประเภท ๒, ๓ และ ๔ 

๙3 
 

93 
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ผลการด าเนินงาน 
1. การด าเนินออกใบอนุญาตใหม่ 

๑.๑ ตรวจสอบและออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.ยา พรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ และพรบ.            
วัตถุออกฤทธิ์ฯ  

- พรบ.ยา ขออนุญาตใหม่จ านวนรวมทั้งสิ้น 47 ใบอนุญาต (ปีงบประมาณ ๒๕๕9      
มีจ านวน ๕0 ใบอนุญาต) ผ่านการอนุญาต 38 ใบ คิดเป็นร้อยละ 80.85  (ยกเลิกระหว่างปี 60 แห่ง 
ขออนุญาตใหม่ 38 แห่ง) 

- พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ขออนุญาตใหม่จ านวนรวมทั้งสิ้น 93 แห่งผ่านการอนุญาต        
93 แห่ง (เนื่องจากมีกฎกระทรวง/ประกาศประทรวงที่ออกตาม พรบ.วัตถุออกฤทธิ์ฯ พ.ศ. 2559) 

๑.๒ แก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.ยา พรบ.ยาเสพติดให้โทษฯ และพรบ.       
วัตถุออกฤทธิ์ฯ จ านวน   152 ใบอนุญาต (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจ านวน ๑๓๒ ใบอนุญาต)   

2. การด าเนินการต่อใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการประจ าปี (รวม พรบ.ยา ยาเสพติดฯและวัตถุอกฤทธิ์ฯ)     
ทุกประเภท จ านวน 952 ราย (ปี ๒๕๕9 จ านวน 989 ราย) 

3. ด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
3.1 ออกตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ขย ๑) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน GPP.      

ตามกฎหมายและร้านกลุ่มเสี่ยง จ านวน 70 แห่ง จากจ านวนขายยาแผนปัจจุบัน ทั้งหมด 738 แห่ง    
คิดเป็นร้อยละ 10 และ ตรวจพบการกระท าความผิดจ านวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.28           
และได้ด าเนินการเปรียบเทียบปรับ ตาม พรบ.ยา ในความผิดต่าง  ๆ ในทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
รวมทั้งส่งสภาเภสัชกรรมในรายที่กรรมการพิจารณาคดีฯ เห็นควรส่งด าเนินการ 

3.2 ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาโดยการตรวจสอบฉลากยา จ านวน 1,362 รายการ      
พบฉลากถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100 

3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการโฆษณายา จ านวน 5 รายการ พบถูกต้องจ านวน 5 รายการ   
คิดเป็นร้อยละ 100  

4. การด าเนินการเรื่องร้องเรียน  โดยเป็นเรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ.ยา จ านวน  20 เรื่อง           
(ปี ๒๕๕9 มีจ านวน ๑4 เรื่อง) ด าเนินการเสร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 ( พบประเด็นความผิดตาม    
พรบ.ยา พ.ศ.2510 จ านวน 12 ราย ได้ด าเนินการส่งให้คณะกรรมพิจารณาทางคดี ด าเนินการ
เปรียบเทียบคดีแล้ว) 
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กิจกรรมการด าเนินการตรวจสอบและเฝ้าระวังตาม พรบ.ยา 

 
รูปแสดง การตรวจร้านขายยาที่มีการจ าหน่ายยาชุด ตามประเด็นร้องเรียน 

 
รูปแสดง การตรวจสถานที่ผลิตยาที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง ตามประเด็นร้องเรียน 

 
รูปแสดง การตรวจผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ (ลูกประคบ) ที่มีการผสมส่วนประกอบไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต ตามประเด็นร้องเรียน 
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3. งานอนุญาต ตรวจสอบและควบคุมก ากับสถานพยาบาล 
ข้อมูลพื้นฐาน 

สถานพยาบาลของเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕60 แยกตามสถานพยาบาล ดังนี้ 
- สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมทั้งสิ้น 20 แห่ง รวมจ านวนเตียงทั้งสิ้น 

2,332 เตียง (ปี 2560ขอใหม่จ านวน 2 แห่งคือ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์      
ขนาด 120 เตียง  และโรงพยาบาลอรวรรณ ขนาด 30 เตียง ยกเลิก 1 แห่ง คือ
โรงพยาบาลเมืองสมุทร บางปู)  
o โรงพยาบาล    ๒๕๐ เตียง             มีจ านวนทั้งหมด    ๑   แห่ง 
o โรงพยาบาล    ๒๐๐ เตียง             มีจ านวนทั้งหมด    ๔   แห่ง 
o โรงพยาบาล    ๑๔๐ เตียง             มีจ านวนทั้งหมด    ๑   แห่ง 
o โรงพยาบาล    ๑๓๔ เตียง             มีจ านวนทั้งหมด    ๑   แห่ง 
o โรงพยาบาล    ๑๒๐ เตียง             มีจ านวนทั้งหมด    2   แห่ง 
o โรงพยาบาล    ๑๐๑ เตียง             มีจ านวนทั้งหมด    ๑   แห่ง 
o โรงพยาบาล    ๑๐๐ เตียง             มีจ านวนทั้งหมด    ๕   แห่ง 
o โรงพยาบาล    ๖๐   เตียง             มีจ านวนทั้งหมด    ๑   แห่ง 
o สถานพยาบาล ๑๐-๒๖ เตียง          มีจ านวนทั้งหมด    4   แห่ง 

- สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน มีทั้งสิ้น 453 แห่ง  แบ่งตามประเภทดังนี้ 
1. สหคลินิก จ านวน 10 แห่ง       
2. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จ านวน 37 แห่ง  
3. คลินิกเวชกรรมทั่วไป จ านวน ๑๘5 แห่ง 
4. โรงพยาบาลเอกชน จ านวน 20 แห่ง 
5. เทคนิคการแพทย์ จ านวน 6 แห่ง 
6. คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง จ านวน ๒ แห่ง 
7. คลินิกทันตกรรม จ านวน 140 แห่ง 
8. คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ านวน 3 แห่ง 
9. คลินิกแพทย์แผนไทย จ านวน 18 แห่ง 
10. สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ จ านวน 8 แห่ง 
11. สถานกายภาพบ าบัด จ านวน ๑๑ แห่ง 
12. สถานผดุงครรภ์ชั้น 2 จ านวน 4 แห่ง 
13. สถานประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนจีน จ านวน 8 แห่ง 
14. สถานกายอุปกรณ์ จ านวน 1 แห่ง 
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ผลการด าเนินงาน 
๑. การด าเนินงานใบอนุญาตสถานพยาบาล ดังนี้ 
    ๑.๑ สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (20  แห่ง จ านวนใบอนุญาต 41  ใบ) 

๑.๑.๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลง                         25      ครั้ง 
๑.๑.๒ รับเรื่องและส่งต่อให้ส านักสถานพยาบาล         20      ครั้ง                 
๑.๑.๓ ออกตรวจร่วมเพ่ืออนุญาต                        20      ครั้ง 
๑.๑.๔ ตรวจมาตรฐานประจ าปี                            19      ราย     
๑.๑.๕ ด าเนินการตามกฎหมาย ระงับการปฏิบัติ         10      ราย 

    ๑.๒ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  (433 แห่ง จ านวนใบอนุญาต 433 ใบ) 
๑.๒.๑ ยื่นขอประกอบกิจ/ด าเนินการ คลินิกใหม่                 54 ราย  
๑.๒.๒ ยื่นขอเปิดคลินิกในโรงงาน                                    2 ราย 
๑.๒.๓ ยื่นขอออกหน่วยเคลื่อนที่                                      3 ราย   
๑.๒.๔ ตรวจสถานที่/ด าเนินการตามขั้นตอนจนออกใบอนุญาต      48 ราย      
๑.๒.๕ ขอด าเนินการใหม่(เปลี่ยนผู้ด าเนินการ)                         29 ราย 
๑.๒.๖ แก้ไขเปลี่ยนแปลง                                                 53 ครั้ง  
๑.๒.๗ เลิกกิจการ                                                          17 ราย 
๑.๒.๘ โอนกิจการ                                                            5 ราย 
๑.๒.๙ ขอใบแทน                                                             4 ราย  
๑.๒.๑๐ ด าเนินการตามกฎหมาย ระงับการปฏิบัติ                         6 ราย 

ปิดชั่วคราว                                                             2 ราย 
เพิกถอน                                                                1 ราย 
แทงจ าหน่าย ขาดการติดต่อครบ ๑๐ ปี                            0 ราย 

๑.๒.๑๑ ต่ออายุประกอบกิจ                                                   42 แห่ง 
ช าระค่าธรรมเนียม                                                   433 แห่ง 
ต่อใบด าเนินการ                                                      182 แห่ง 

1.3 การตรวจเฝ้าระวังประจ าปี       
1.3.๑  ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยค้างคืนประจ าปี 20   แห่ง 
1.3.๒  ตรวจสถานพยาบาลเพ่ือการเฝ้าระวัง                            48 แห่ง 
1.3.๓  พบการกระท าความผิด          8 แห่ง 

(น าผลเข้าคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลและคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแล้วทุกราย)
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2. การด าเนินการเรื่องร้องเรียน  โดยเป็นเรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล จ านวน 14  เรื่อง       
ด าเนินการเสร็จสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100 

 
กิจกรรมที่ด าเนินการตาม พรบ.สถานพยาบาล 

 

 
รูปแสดง การตรวจมาตรฐานประจ าปี ของสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยค้างคืน 
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รูปแสดง การตรวจสถานที่จัดฟันแฟชั่น ตามประเด็นการร้องเรียน  

 
รูปแสดง การตรวจสถานที่จัดฟันแฟชั่น ตามประเด็นการร้องเรียน  

 
4. งานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 จังหวดัสมุทรปราการ  มีสถานทีผ่ลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน  รวมทั้งสิ้น 15  แห่ง (ปีงบประมาณ ๒๕59           
มีจ านวน ๑๕ แหง่)  โดยแยกเปน็ 

  ๑   สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สขุภาพชุมชน ประเภท อาหาร               จ านวน     14    แห่ง 
  ๒   สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สขุภาพชุมชน  ประเภท เครื่องส าอาง       จ านวน      1     แห่ง 

ผลการด าเนินงาน 
  ๑. ด าเนินการตรวจสถานที่วิสาหกิจชุมชนตามตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนมีคุณภาพร้อยละ 

100 จ านวนวิสาหกิจชุมชน  15 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
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             ๒. ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ทั้งจากตัวผลิตภัณฑ์ ฉลาก และการโฆษณา
จากสถานที่เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 15 ตัวอย่าง  ผลการตรวจ
วิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 
5. งานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) 

จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินงานศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จ ตั้ งแต่ปี   ๒๕๔๙                
โดยมีการให้บริการประชาชน/ผู้ประกอบการเกี่ยวกับใบอนุญาตสถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์
สุขภาพรวมทั้งให้ค าแนะน าระหว่าง เดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60 โดยมีผู้มารับบริการ        
ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ทั้งสิ้นจ านวน  4,533 ครั้ง   

โดยมีการติดต่อเพ่ือ  
- ต่ออายุใบอนุญาต    จ านวน  2,223 ครั้ง 
- แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิก  จ านวน 1,951 ครั้ง 
- ร้องเรียนผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ จ านวน      21 ครั้ง 
- ติอต่อสอบถาม อ่ืน ๆ   จ านวน    153 ครั้ง 
เรื่องร้องเรียนในงานบริการ   – ไม่มี - 

6. งานอาหารปลอดภัย 
          กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้ร่วมกับ สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  ด าเนินงานอาหารปลอดภัย มีผลด าเนินงานดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน 

 อาหารมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ๖ ชนิด  เป้าหมาย :  5,๐๐๐ ตัวอย่าง รวมตัวอย่าง
อาหารที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนที่ด าเนินการเฝ้าระวัง รวมการเฝ้าระวังสะสมตั้งแต่ตุลาคม 2559    
ถึงกันยายน 2560 พบอาหารปลอดภัยจากสารปนเปื้อนจ านวน 5 ,๖72 ตัวอย่าง จากที่สุ่มเฝ้าระวัง    
5,๖97  ตัวอย่าง  คิดเป็นร้อยละ 99.6๔ 

  

 
อ าเภอ 

เมือง พระประแดง พระสมุทรเจีดย ์ บางบ่อ บางพลี บางเสาธง รวม 
ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ไม่พบ 

ยาฆ่าแมลง 89 0 43 0 32 0 122 1 5 0 27 0 318 1 317 
บอแรกซ์ 228 1 310 0 242 0 258 0 232 1 186 1 1,456 3 1,453 
ฟอร์มาลีน 197 7 296 7 192 0 261 3 217 2 165 0 1,328 19 1,309 
สารกันรา 8 0 287 1 5 0 235 0 194 0 173 0 902 1 901 
สารฟอกขาว 188 0 257 0 213 0 221 0 191 0 167 0 1,237 0 1,237 
ปริมาณกรดน้ าส้ม 23 0 64 0 51 0 68 0 42 0 33 0 281 0 281 
สีสังเคราะห์ 4 0 7 0 0 0 1 0 0 0 2 0 14 0 14 
แอฟลาทอกซิน 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 
น้ ามันทอดซ้ า 35 0 72 1 3 0 2 0 43 0 3 0 158 1 157 

รวม 772 8 1,336 9 739 0 1,168 4 924 3 758 1 5,697 25 5,672 
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ร้าน/แผงลอยจ าหน่ายอาหารได้มาตรฐาน CFGT( 3,705 ร้าน/แผง) เกณฑ์ร้อยละ 85 ได้ร้อยละ 83.24 
 

 
อ าเภอ 

ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
จ านวนทั้งสิ้น 

(ร้าน) 
ได้รับ
ป้าย 

ร้อยละที่ได้ 
CFGT 

จ านวนทั้งสิ้น 
(ร้าน) 

ได้รับ
ป้าย 

ร้อยละที่ได้ 
CFGT 

จ านวนทั้งสิ้น 
(ร้าน) 

ได้รับ 
ป้าย 

ร้อยละที่ได้ 
CFGT 

เมือง 312 282 90.38 1,221 984 80.59 1,533 1,266 82.58 

พระประแดง 278 246 88.49 448 402 89.73 726 648 89.26 

พระสมุทรเจดีย์ 62 59 95.16 299 160 53.51 361 219 60.66 

บางพลี 163 123 75.46 414 301 72.71 577 424 73.48 

บางบ่อ  47 44 93.62 199 185 92.96 246 229 93.09 

บางเสาธง 75 72 96 207 204 98.55 282 276 97.87 

รวม 937 826 88.15 2,788 2,236 80.20 3,725 3,062 82.20 
 

 

ตลาดประเภทที่ ๑ ได้มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ เป้าหมาย : ๒๕ ตลาด เกณฑ์ร้อยละ 80 ได้ร้อยละ  92 

 
รูปแสดง การประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย 

จ านวนตลาดสดผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อขั้น ดีมาก 1 แห่งได้แก่ ตลาดเสริมสุข 
จ านวนผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ขั้นดี  22 แห่ง - รวมจ านวนตลาดผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  23 แห่ง 
ง 
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รูปแสดง การออกตรวจแผงลอยและตลาดสดในจังหวัดสมุทรปราการ 

 
รูปแสดง การออกตรวจและประเมิน ตลาดสดน่าซื้อ 

ผลิตภัณฑ์ OTOP  
สถานที่ผลิต ตัวอย่างส่งวิเคราะห์ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 

14 0 16 0  
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7. งานอนุญาต ตรวจสอบและควบคุมก ากับ ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
ผลการด าเนินงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยเครื่องส าอาง 

   ๑.การด าเนินออกตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จ านวน 1,956 รายการ        
พบความถูกต้อง 1,798 รายการ คิดเป็นร้อยละ 91.92 

   ๒. ตรวจสอบสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง จ านวน 50  แห่ง  พบการกระท า
ความผิด 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18 (พบการขายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายรวมทั้งสิ้น  46 รายการ 
ด าเนินการตามกฎหมายแล้ว) 

  ๓. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเครื่องส าอาง จ านวนรวมทั้งสิ้น 8 เรื่อง ส่งด าเนินคดี -      
เรื่องและเปรียบเทียบปรับจ านวน 3 เรื่อง 

 
    กิจกรรมการออกตรวจและเฝ้าระวัง ร้านจ าหน่ายภายในห้างสรรพสินค้า 
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8. งานอนุญาต ตรวจสอบและควบคุมก ากับ วัตถุอันตราย 

สถานประกอบการด้านวัตถุอันตรายที่มีสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
ในปี ๒๕60   

1. มีใบอนุญาตครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายรวม จ านวน  -  ราย  และใบรับแจ้งการด าเนินการมี
ไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒ จ านวน 1 ราย 

2. ออกใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จ านวน 126 ราย เป็นใบรับแจ้งผลิต 116 ใบ       
และใบรับแจ้งน าเข้า 10 ใบ  
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3. ต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย จ านวน 179 รายการ , ใบอนุญาตน าหรือสั่งวัตถุ
อันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร 59 รายการและใบผลิตเพื่อการส่งออกวัตถุอันตราย 37 รายการ 

4. ต่ออายุใบรับแจ้ง การด าเนินการวัตถุอันตราย ประเภทที่ 2 ประเภทรับแจ้งผลิตวัตถุอันตราย 
17 รายการและน าสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 15 รายการ 

9. งานบริหารเวชภัณฑ์ 
 ตัวช้ีวัดยาและเวชภัณฑ์ : ลดต้นทุนของยา เวชภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา   
    

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

มูลค่าการจัดซื้อ
ร่วม 

ยาและเวชภัณฑ์ฯ 
(A๒) 

มูลค่าการจัดซื้อ 
ยาและเวชภัณฑ์ฯ 

ทั้งหมด (B๒) 

ร้อยละของมูลค่า
การจัดซื้อร่วม 

ยาและเวชภัณฑ์ฯ 
(A๒/B๒)*๑๐๐  

1. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ   
ของหน่วยงาน  (เท่ากับหรือมากกว่า
ร้อยละ ๒๐ ของมูลค่าการจัดซื้อยา
และเวชภัณฑ์ฯทั้งหมด) 

569,623,738 
        

40,491,491  
 

20.62 

 ๑0. งานด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

รวมเรื่องท่ี
ด าเนินการเรื่อง
ร้องเรียนตาม

พรบ. 

อ าเภอ 
  

รวมจ านวน
เรื่องท่ี

ด าเนินการ
ได้ตาม
เกณฑ์ 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

เมือง บางพลี บางบ่อ พระ
ประแดง 

พระ
สมุทร
เจดีย ์

บาง
เสาธง 

รวม
จ านวน
เรื่อง 

อาหาร 48 27 4 13 10 7 109 109 100 

ยา 6 9 1 1 1 2 20 20 100 

สถานพยาบาล 
6 2 2 2 1 1 14 14 100 

เครื่องส าอาง 
5 1 0 0 0 2 8 8 100 

เครื่องมือแพทย์ 
1 0 1 0 0 0 2 2 100 

วัตถุอันตราย 
0 0 0 0 0 0 0 0 100 

รวม 66 39 8 16 12 12 153 153 100 
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เมือง

บางบอ่

พระสมทุร

รวมจ านวนเร่ือง
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127
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12

109

20

14

8

2 0

153

ชื่อแสดงข้อมูลเรื่องร้องเรียน จ าแนกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2560
(ข้อมูลโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.สป. )

เมือง บางพลี บางบ่อ พระประแดง พระสมุทร บางเสาธง รวมจ านวนเรื่อง
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๑1. งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 

ตารางแสดง ร้อยละผู้รับบริการผู้ป่วยนอกแพทย์แผนไทยเปรียบเทียบกับแผนปัจจุบันของหน่วยบริการ 
                ในจังหวัดสมุทรปราการ  

ระดับหน่วยบริการ อ าเภอ 
  จ านวนครั้ง ผู้ป่วยนอก
รับบริการแพทย์แผนไทย   

  จ านวนครั้ง ผู้ป่วยนอก
รับบริการทั้งหมด   

 ร้อยละ  

ปฐมภูมิ เมือง                    119,281                    307,705  38.76 

ปฐมภูมิ บางพลี                     20,803                      63,159  32.94 

ปฐมภูมิ บางบ่อ                     23,152                      71,524  32.37 

ปฐมภูมิ พระประแดงฯ                     62,784                    144,811  43.36 

ปฐมภูมิ พระสมุทรเจดีย์ฯ                     27,769                      68,754  40.39 

ปฐมภูมิ บางเสาธง                     21,641                      51,331  42.16 

รวมปฐมภูมิ                  275,430                  707,284  38.94 

ตติยภูม ิ รพ.สมุทรปราการ                     28,360                    442,365  6.41 

ตติยภูม ิ รพ.บางพลี                     16,579                    172,006  9.64 

ทุติยภูม ิ รพ.บางบ่อ                     24,685                    149,163  16.55 

ทุติยภูม ิ รพ.บางจาก                     19,850                      84,495  23.49 

ทุติยภูม ิ รพ.พระสมุทรฯ                       7,829                      73,915  10.59 

ทุติยภูม ิ รพ.บางเสาธง                       1,550                      20,893  7.42 

รวมส่งต่อ                    98,853                  942,837  10.48 

รวมทั้งหมด                  374,283                1,650,121  22.68 

  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๑๗๑ 
 

ตารางแสดง  มูลค่าการใช้ยาแผนไทยเปรียบเทียบกับการใช้ยาทั้งหมดของหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับหน่วยบริการ อ าเภอ  มูลค่าการใช้ยาแผนไทย    มูลค่าการใช้ยาทั้งหมด   ร้อยละ  

ปฐมภูมิ เมือง                 2,731,680               28,330,291  9.64 

ปฐมภูมิ บางพลี                    901,954                 7,522,669  11.99 

ปฐมภูมิ บางบ่อ                 2,008,411               10,560,466  19.02 

ปฐมภูมิ พระประแดงฯ                 1,544,608               23,755,614  6.50 

ปฐมภูมิ พระสมุทรเจดีย์ฯ                 1,054,063                 6,613,611  15.94 

ปฐมภูมิ บางเสาธง                 1,057,100                 8,395,689  12.59 

รวมปฐมภูมิ                9,297,818              85,178,339  10.92 

ตติยภูม ิ รพ.สมุทรปราการ                 1,203,059             213,699,919  0.56 

ตติยภูม ิ รพ.บางพลี                    861,252               47,326,951  1.82 

ทุติยภูม ิ รพ.บางบ่อ                    864,909               42,461,388  2.04 

ทุติยภูม ิ รพ.บางจาก                    517,480               19,836,242  2.61 

ทุติยภูม ิ รพ.พระสมุทรฯ                    247,161               25,469,493  0.97 

ทุติยภูม ิ รพ.บางเสาธง                     66,185                 4,094,965  1.62 

รวมหน่วยบริการรับส่งต่อ               3,760,046            352,888,959  1.07 

รวมทั้งหมด              13,057,863            438,067,297  2.98 

ตติยภูม ิ รพท.                 2,064,311              61,026,870  0.79 

ทุติยภูม ิ รพช.                 1,695,735               91,862,089  1.85 

 ข้อมูล ณ วันที 30 กันยายน 2460 
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แผนภูมิแสดง ผลการด าเนินงานการแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการรับส่งต่อ ณ เดือนกันยายน 2560  
 

 
 
 
แผนภูมิแสดง ผลการด าเนินงานการแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ณ เดือนกันยายน 2560  
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ผลการด าเนินการแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการรับส่งตอ่ เดือน กันยายน ๖๐ (แบบสะสมข้อมูล)

ร้อยละผู้รับบริการ พผท. ( เกณฑ์ร้อยละ ๑๘.๕ ) ร้อยละการใช้ยาแผนไทย ( เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ )
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ผลการด าเนินการแพทย์แผนไทย ของหน่วยบริการปฐมภูมิ เดือน กันยายน ๖๐ (แบบสะสมข้อมูล)

ร้อยละผู้รับบริการ พผท. ( เกณฑ์ร้อยละ ๓0 ) ร้อยละการใช้ยาแผนไทย ( เกณฑ์ร้อยละ 10 )
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ตารางแสดง  สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ 
                 การแพทย์ผสมผสาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป/ 
                 โรงพยาบาลชุมชน 
 

โรงพยาบาล 

 การให้บริการการแพทย์แผนไทย คะแนนผลการประเมินมาตรฐานฯ สรุปผล
การ

ประเมิน 
ระดับที่

ได ้
ยา
ไทย นวด ประคบ อบ 

ทับ
หม้อ
เกลือ 

ด้านที่ 
๑ 

(ร้อยละ) 

ด้านที่ 
๒ 

(ร้อยละ) 

ด้านที่ 
๓ 

(ร้อยละ) 

ด้านที่ 
๔ 

(ร้อยละ) 

ด้านที่ 
๕ 

(ร้อยละ) 

รวมทั้ง 
๕ด้าน 

(ร้อยละ) 
โรงพยาบาลทั่วไป 

สมุทรปราการ / / / / / 91 86 100 100 96 91.02 ดีเยี่ยม 

บางพล ี / / / / / 80 100 100 75 78.85 89.23 ดีมาก 

โรงพยาบาลชุมชน 

บางจาก / / / / / 91.18 100 100 100 89 96 ดีเยี่ยม 

บางบ่อ / / / / / 96.18 100 75 100 94 93 ดีเยี่ยม 

พระสมุทรเจดีย์ฯ / / / / / 60 100 75 75 60 74 ดี 

บางเสาธง / / / /  80 75 100 75 60 78 ดี 
 

ตารางแสดง  สรุปผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ 
                 การแพทย์ผสมผสานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ระดับ รพ.สต. 
 

.อ าเภอ จ านวน
ทั้งหมด 

จัดบริการ มีบริการ
ครบ 

ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

เมืองสมุทรปราการ 20 13 9 13 7 
บางพลี 8 4 2 4 4 
บางบ่อ 13 2 0 2 11 
พระประแดง 16 4 3 4 12 
พระสมุทรเจดีย์ 10 5 3 5 5 
บางเสาธง 8 1 1 1 7 

รวม 75 29 18 29 46 
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รูปภาพกิจกรรมการด าเนินงานแพทย์แผนไทยของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการปี 2560 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่        
การด าเนินงาน Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการด้านวิชาการ ๔ โรค และมีการจัดประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทย     

วันที่ ๑ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ด าเนินการตามโครงของขวัญปีใหม่กระทรวงสาธารณสุข กิจกรรมให้
ความรู้ด้านสมุนไพรจัดท าต้นคริสต์มาสสมุนไพร ในหน่วยบริการสาธารณสุข เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึง
งานการแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพร มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๒๐,๑๑๖ คน 
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วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐  มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส ารวจจัดท าทะเบียนพืชสมุนไพร     
ของจังหวัดสมุทรปราการ ในพ้ืนที่สีเขียวเชิงนิเวศน์สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ในพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ 

มีการประเมินหน่วยบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ    
ทุกระดับ ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ – มกราคม ๒๕๖๐  

 

 
  



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๑๗๖ 
 

มีการส ารวจพื้นที่เมืองสมุนไพร ต้นน้ า กลางน้ า ของจังหวัดสมุทรปราการ 

ชื่อกลุ่มอาชีพอ าเภอบางบ่อ ผู้ดูแล 

วิสาหกิจชุมชนต าบลบางเพรียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลบางเพรียง 

ศูนย์การเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพ ต าบลเปร็ง นายสุธีร์ แป้นสมบูรณ์ 
 

 

ชื่อสถานที่อ าเภอพระประแดง ผู้ดูแล 

ศูนย์จัดการพ้ืนที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเข่ือนขันธ์ กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ป่าชุมชนเมืองสวนป่าเกดน้อมเกล้า นางเปรมปรี   ไตรรัตน์ 

สวนวนการการเกษตร ม.1 ต.บางกระเจ้า นายประหยัด   นุชนาคา 
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มีกลุ่มสมุนไพรในพื้นที่ ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางน้ าผึ้ง โฮมสเตย์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง ,มีการผลิต 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ธูปหอมสมุนไพร  
- กลุ่มชมรมสมุนไพรต าบลบางกอบัว เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและนวดเพื่อ

สุขภาพที่มีชื่อเสียงออกรายการโทรทัศน์ (เนวิเกเตอร์ ) 
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การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จังหวัดสมุทรปราการ  

1. ข้อมูลสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
     ในปี 2559 ข้อมูลจากส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  6 (นนทบุรี )  พบว่า จังหวัด

สมุทรปราการ มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 2,362 ตันต่อวัน ปริมาณขยะที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
299 ตันต่อวัน ปริมาณขยะตกค้าง 616,143 ตัน รูปแบบการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การใช้
ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล โดยการคัดแยกและน ากลับคืนวัสดุรีไซเคิล ประเภทแก้ว กระดาษ พลาสติก 
เหล็ก และอลูมิเนียม 

สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดสมุทรปราการ มี 3 แห่ง ได้แก่ 
1. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยต าบลบางปลา ตั้งอยู่เลขที่ 134/5 หมู่ที่ 9 ต าบลบางปลา   

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มี พ้ืนที่ส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอยประมาณ 50 ไร่ พบว่า              
มีขยะเก่าสะสม 490,000 ตัน เป็นการก าจัดแบบเทกองกลางแจ้ง แต่การด าเนินการไม่ได้มาตรฐาน      
มีการร้องเรียน  เรื่องน้ าเสีย กลิ่นเหม็น องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา จึงระงับการต่อใบอนุญาตและ
ไม่มีการรับก าจัดขยะมูลฝอยใหม่ โดยในส่วนของขยะมูลฝอยตกค้างมีแผนในการน าไปผลิตน้ ามันจากขยะ
พลาสติก และวางแผนจะสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนโดยวิธีเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทน          
แบบครบวงจร  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

2. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแพรกษา ตั้งอยู่ที่ซอยแพรกษา 8 หมู่ 4 ต าบลแพรกษา 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ้ืนที่ส าหรับฝังกลบขยะมูลฝอยประมาณ 150 ไร่ 
พบว่ามีขยะเก่าสะสม 4,000,000 ตัน เป็นการก าจัดแบบเทกองกลางแจ้ง ปัจจุบันไม่มีการรับ         
ขยะมูลฝอย เจ้าของบ่อขยะได้วางมาตรการในการเฝ้าระวังและฟ้ืนฟู โดยน าขยะเก่าที่อยู่ในบ่อมาตาก       
และผึ่งให้แห้งแล้วใช้ดินกลบ จัดเวรยาม 24 ชั่วโมง ใช้ EM ระงับกลิ่นและก าจัดแมลง ติดตั้งเครื่องฉีดน้ า
เพ่ือสเปรย์น้ าให้เกิดความชื้น ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดท าถนนโดยรอบบ่อขยะเพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉิน 

3. สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยต าบลแพรกษาใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 5 ถนนพุทธรักษา  
ต าบลแพรกษาใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ้ืนที่ 161 ไร่ พบว่ามีขยะสะสม 
1,600,000 ตัน เป็นการก าจัดแบบฝังกลบโดยมีการควบคุม ปริมาณขยะมูลฝอย 1,800 ตัน/วัน 
บริษัทอีสเทิร์น เอเนอร์จี้  พลัส จ ากัด ได้ด าเนินการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF                  
ขนาด 9.98  MW และมีการวางระบบ Water Treatment โดยใช้วิธีการ Ultra Filter ซึ่งสามารถบ าบัด   
น้ าชะจากขยะได้ในปริมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ที่มา : แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ)  
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2. สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล 
    ในปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  

ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชนและสถานพยาบาลสัตว์ 
ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ดังนี้ 
   2.1 ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามตัวชี้วัดร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital และการนิเทศงานพัฒนาระบบปฐมภูมิและการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับอ าเภอ     
ของส านักงานสาธารณสุขจั งหวัดสมุทรปราการ  รวมทั้ งการตรวจประเมินตามมาตรฐาน         
สถานพยาบาลเอกชน 
  2.2 ก าหนดให้สถานพยาบาลเอกชน ต้องน าเอกสารเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ         
มาประกอบในการยื่นต่อใบอนุญาตประจ าปี เพ่ือประกอบการควบคุม ก ากับ ติดตาม รวมทั้งให้แสดง
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อที่ส่งก าจัดด้วย 
 2.3 ผลักดันให้มีมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) และจัดท า
แผนการด าเนินงานตามมติ อสธจ. เ พ่ือขับเคลื่อนการด า เนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ                  
จากทุกแหล่งก าเนิดในพ้ืนที่จังหวัดให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง  
  2.4 มีการจัดท าฐานข้อมูลสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในจังหวัดสมุทรปราการ     
โดยด าเนินการรวบรวมข้อมูล มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ภาคเอกชน           
รวมทั้งโรงพยาบาลสัตว์และคลินิกสัตว์  โดยใช้กลไก อสธจ.ขับเคลื่อน   
   2.5 บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด เช่น ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรปราการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง อีกทั้งบูรณาการระดับโครงการร่วม  เช่น 
โครงการจังหวัดสะอาดฯ โครงการลดคัดแยกขยะที่ต้นทาง โครงการบ้านน่าอยู่ อนามัยสิ่งแวดล้อมดี     
ชีวีมีสุข และการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน อปท. (EHA)  
 2.6 สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการและด้านกฎหมายให้แก่องค์กรปกครองส่วนปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุข เช่น เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข                  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ล าดับ หน่วยบริการ จ านวนมูลฝอยติดเชื้อ (กก./วัน) 
1 โรงพยาบาล 1,067.18 
2 โรงพยาบาลเอกชน  1,030.19 
3 คลินิกเอกชน 80.24 
4 สถานพยาบาลสัตว์  20.95 
 รวมทั้งสิ้น 2,198.50 
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 2.7 มอบนโยบายให้ด าเนินการตามมาตรการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อในชุมชน ที่เกิดจากผู้ป่วย     
ติดเตียงและผู้ป่วยติดเชื้ออ่ืนๆ โดยก าชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)           
และเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS) ให้ค าแนะน าแก่ญาติผู้ป่วย  ให้จัดเก็บและแยกขยะติด
เชื้ออย่างถูกต้อง และรวบรวมส่งให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ด าเนินการก าจัดที่ถูกต้องต่อไป 
 2.8 ให้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพ่ือเป็นแกนน าในชุมชน
รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดจากครัวเรือนให้ถูกต้อง 

 3. ผลการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital  
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวั ดสมุทรปราการ มีกลไกในการขับเคลื่ อนการด าเนินงาน                         

GREEN & CLEAN Hospital โดยมอบนโยบายดังกล่าว ผ่านพิธีลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ระหว่างนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ  และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน       
ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. G : Garbage การจัดการมูลฝอยทุกประเภท  
     - มูลฝอยทั่วไป มีการจัดการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางและด าเนินการส่งก าจัดโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
     - มูลฝอยติดเชื้อ มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 2,198.50 กิโลกรัม/วัน ด าเนินการถูกต้อง        
ตามกฎหมายโดยบริษัทเอกชน 
 2. R : Restroom การพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS 
     - ด าเนินการพัฒนาห้องส้วมในโรงพยาบาลให้ผ่านมาตรฐานส้วม HAS ตามหลัก สะอาด 
เพียงพอ ปลอดภัย  

3. E : Energy การจัดการด้านพลังงาน 
     - โรงพยาบาลบางบ่อ เป็นต้นแบบการจัดการพลังงาน โดยใช้ความร้อนจากคอยล์แอร์     
ไปท าน้ าอุ่นในหอผู้ป่วยพิเศษ การใช้กระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์น าไปใ ช้ในการซักผ้าผู้ป่วย 
นอกจากนีย้ังมีการติดตั้งไฟกระตุกบริเวณทางเดิน 
 4. E : Environment การจัดการสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
     - ส่งเสริมให้โรงพยาบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอก
อาคาร โดยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่พักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นส าหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับบริการ 
 5. N : Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหารในโรงพยาบาลและการจัดการน้ าบริโภค 
     - สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยและร้านอาหารในโรงพยาบาลทุกแห่งผ่านมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย รวมทั้งจัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 
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 การตรวจประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital มีผลการประเมิน ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. ผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิน่ (EHA) ในปี 2558 – 2560   
      ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ในปี 2558 – 2560 ดังนี้ 
   

ผลการตรวจประเมิน ปี 2558 (แห่ง) ปี 2559 (แห่ง) ปี 2560 (แห่ง) 
ระดับเกียรติบัตร 11 3 5 

ระดับพ้ืนฐาน 5 8 4 
รวม 14 11 10 

*** ผลการประเมินมีอายุรับรอง 3 ปี 

  5. การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการจัดอบรม หลักสูตร การบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาล/
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทุกแห่ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560     
ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขผู้รับผิดชอบสนับสนุนองค์ความรู้/แนะน า ตามหลักวิชาการแก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างมีประสิทธิภาพ  
     5.1  การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 
            ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุทรปราการได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัดฯ จ านวน 2 ครั้ง โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  
  

ล าดับ โรงพยาบาล ผลการประเมิน 
1 สมุทรปราการ ระดับด ี
2 บางพลี ระดับด ี
3 บางบ่อ ระดับด ี
4 บางจาก ระดับด ี
5 พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ระดับพ้ืนฐาน 
6 บางเสาธง ระดับพ้ืนฐาน 
7 สถาบันราชประชาสมาสัย ระดับพ้ืนฐาน 
8 ยุวประสาทไวทโยปถัมป์ ระดับพ้ืนฐาน 
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     5.1.1 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานบริการสาธารณสุข 
            ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลปริมาณ
มูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน/คลินิกเอกชนและสถานพยาบาลสัตว์ และขอความ
ร่วมมือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ในการก ากับ ติดตาม ให้สถานพยาบาลสัตว์ ส่งข้อมูล     
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ เพ่ือประกอบการพัฒนาฐานข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัด
สมุทรปราการ  

  5.1.2 การออกข้อก าหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้ขอความร่วมมือส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ในการก ากับติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ด าเนินการทบทวนและออกข้อก าหนดในเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบันและบริบทของพ้ืนที่เพ่ือสามารถก ากับ ดูแล กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ       
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.1.3 การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีไฟไหม้บ่อขยะ
ต าบลแพรกษา ปี 2557 
            ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ 
ได้ด าเนินการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีไฟไหม้บ่อขยะต าบลแพรกษา           
ปี 2557 โดยมีประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพ จ านวน 98 คน ผลการตรวจสุขภาพไม่พบความ
ผิดปกติ ซึ่งต้องมีการเฝ้าระวังเพ่ือติดตามระยะยาวต่อไป    
   5.2 การประชุมพิจารณาเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  โดยพิจารณากรณีสถานประกอบการ
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจากเทศบาล               
เมืองปู่เจ้าสมิงพราย ซึ่งเป็นการกระท าผิดตามมาตรา ๓๓ วรรค ๑ และมีโทษตามมาตรา ๗๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงโทษดังกล่าวเกินอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนั้น 
จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕             เป็น
ผู้พิจารณา จ านวน 3 ครั้ง รวม 147 เรื่อง 

6. การด าเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 

    ในปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการร่วมกับการด าเนินงาน           
จังหวัดสะอาด เพ่ือสนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน 
รวมทั้งเกิดนวัตกรรมชุมชนอนามัยสิ่งแวดล้อมตามบริบทของพ้ืนที่และมีแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมชุมชน   
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในชุมชน 
โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 8 ชุมชน ได้แก่ 
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  6.1 ชุมชนคลองเพลง ต าบลบางพ่ึง อ าเภอพระประแดง 
  6.2 ชุมชนทิพย์มงคล ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพลี 
  6.3 หมู่บ้านเอื้ออาทร ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
  6.4 ชุมชนบ้านคลองสามแพรก ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
  6.5 หมู่บ้านกัลปพฤกษ์ ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
  6.6 ชุมชนเคหะสมุทรปราการ ต าบลท้ายบ้านใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
  6.7 ชุมชนบ้านทรงไทย ต าบลบางบ่อ อ าเภอบางบ่อ 
  6.8 บ้านคลองกระเทียม หมู่ 14 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง 

            7. การด าเนินงานตามโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน 
     ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินโครงการ
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานและสถานประกอบการใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาสถานที่ท างานให้น่าอยู่  น่าท างาน เพ่ือให้ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มารับบริการ                  
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความสุขกาย สบายใจ ในการท างาน ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ท างาน โดยมีสถานที่ท างานและสถานประกอบการที่ผ่านการประเมินในระดับดีเด่น จ านวน 1 แห่ง 
ระดับดีมาก จ านวน 11 แห่ง และระดับดี จ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 
   

ล าดับ ชื่อหน่วยงาน ผลการประเมิน 
1 บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) ดีเด่น 
2 บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) ดีมาก 
3 บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ดีมาก 
4 บริษัท อุตสาหกรรมท าเครื่องแก้วไทย จ ากัด (มหาชน) ดีมาก 
5 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด ดีมาก 
6 บริษัท มิลลิเมด จ ากัด ดีมาก 
7 บริษัท สยาม ยีเอสแบตเตอรี่ จ ากัด ดีมาก 
8 บริษัท เอเชี่ยนมารีน เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ดีมาก 
9 บริษัท โกลโบฟู้ดส์ จ ากัด ดีมาก 

10 บริษัท ไออาร์พีซี (มหาชน) สาขาคลังน้ ามันพระประแดง ดีมาก 
11 บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) ดีมาก 
12 บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ดีมาก 
13 บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จ ากัด ดี 
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  8. การด าเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค 
      ในปีงบประมาณ 2559-2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการ   
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าบริโภค โดยด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ าบริโภคจากตู้น้ าหยอดเหรียญและน้ าบรรจุขวด 
ขนาด 20 ลิตร โดยมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภค ดังนี้ 
 

   
  จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าบริโภคในปี 2559 และ 2560  พบว่า มีตัวอย่างน้ า            
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 11 ตัวอย่าง และ 14 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 36.67 และ 46.67    
ตามล าดับ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้ด าเนินการแจ้งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
และองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่พบตัวอย่างน้ าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือเฝ้าระวัง    
และแจ้งให้ผู้ประกอบการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2.การด าเนินงานอาชีวอนามัยในจังหวัดสมุทรปราการ 
  จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นล าดับต้นๆ      
ของประเทศ  มีโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน 6,707 แห่ง (ข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ณ เดือน
ธันวาคม 2559) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่ก่อตั้งมานานมากกว่า 20 ปี  ในลักษณะอุตสาหกรรมเก่า     
มีผู้ประกันตน จ านวน 852,662 คน (ข้อมูลจากส านักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ             
ณ 5 มกราคม 2560) และมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยสารเคมีและอัคคีภัย และมีบ่อขยะ ที่มีระบบ
จัดการขยะโดยมีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ มีโรงงานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรดขนาดใหญ่มากเป็น
อันดับ 1 ของประเทศ ทั้งนี้พบว่าประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวนมากกว่า
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์กว่าเท่าตัว รวมทั้งมีประชากรแฝง ที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ประมาณ 
213,979 คน ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากกว่า 2.5 ล้านคน 

      2.1 ข้อมูลสถานการณ์โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2560      
จากหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดสมุทรปราการ 

ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสมุทรปราการมีประชากร 1,093,216 คนกลุ่มโรคที่พบมากที่สุด 
คือ โรคระบบทางเดินหายใจ จ านวน 162,513 คน (อัตราป่วย 14,865.58 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา 
ได้แก่  โรคประสาทหู เสื่อมจากเสียง จ านวน 362 คน (อัตราป่วย 33.11 ต่อประชากรแสนคน)                  
และโรคหัวใจขาดเลือด จ านวน 458 คน (อัตราป่วย 41.89 ต่อประชากรแสนคน) ตามล าดับ   

อ าเภอ ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
จ านวนตัวอย่างท่ีเก็บ จ านวนตัวอย่างท่ีเก็บ 

จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวนทั้งหมด จ านวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
เมืองสมุทรปราการ 10 1 20 9 
พระสมุทรเจดีย์ 10 5 10 5 
พระประแดง 10 4 - - 

รวม 30 11 30 14 
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ล าดับ โรค 
จ านวนผู้ป่วย 

(ราย) 
อัตราป่วยต่อ 
แสนประชากร 

1 โรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช 11 0.99 

2 โรคจากความร้อน Heat Stroke) 0  

3 โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการท างาน 50 4.54 

4 โรคพิษสารท าละลายอินทรีย์ 0  

5 โรคประสาทหูเสื่อมจากเสียงดัง 362 32.9 

6 โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา 2 0.18 

7 โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส 1 0.09 

8 โรคปอดฝุ่นหิน 1 0.09 

9 โรคหัวใจขาดเลือด 458 41.62 

10 โรคระบบทางเดินหายใจ (Env-occ) 162,513 14,771.57 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2560 
 
2.2 การด าเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
      ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการด าเนิน

โครงการสถานที่ท างาน/สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยจังหวัดสมุทรปราการ     
ได้จัดท าโครงการพัฒนางานอาชีวอนามัยจังหวัดสมุทรปราการ ก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี โดยบูรณาการ
ร่วมกับส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการและส านักงานประกันสังคมจังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งด าเนินการขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการสถานประกอบการบูรณาการสุขภาพระดับ
จังหวัด  เพ่ือให้ประชากรวัยท างานตระหนักถึงการสร้างสุขภาพป้องกันควบคุมโรค  จากการท างานและโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพ่ือให้จังหวัดสมุทรปราการ  มีระบบการจัดการ ความเสี่ยง     
ในพ้ืนที่ เขตโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพบูรณาการด้านสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัย                  
และการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ โดยใช้หลักการ “ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข”    
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  วัยท างานในสถานประกอบการมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยและ  
ลดการประสบอันตราย รวมถึงมีสุขภาพจิตที่ดี  มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   2.2.1 สถานประกอบการในจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับข้อมูล/เข้าถึงการด าเนิน
โครงการสถานที่ท างาน/สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จ านวน 218 แห่ง      
คิดเป็นร้อยละ 3.25 จากจ านวนโรงงานทั้งหมด (6,707 แห่ง) โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการสถานที่ท างาน/สถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย 
กายใจเป็นสุข โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
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   - ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
   - ประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีประชุมของนิคมอุตสาหกรรมบางปู 

- ร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
และบริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม(สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง      
ในปี 2559) จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์  โดยส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ ถึงสถานประกอบการในจังหวัด
สมุทรปราการโดยตรงด้วย 
  2.2.2 ผลการด าเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข         
ในปีงบประมาณ 2560 มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการจ านวน  14 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จ านวน 12 แห่ง โดยได้รับประกาศเกียรติคุณระดับจังหวัด จ านวน 9 แห่ง ได้รับรางวัลระดับประเทศ
ประเภทโล่ทอง จ านวน 3 แห่ง รายละเอียด ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ อ าเภอ ระดับการประเมิน 
1 บริษัท มิลลิเมด จ ากัด พระสมุทรเจดีย์  

 
 
 

เกียรติบัตรระดับจังหวัด 
 
 

2 บริษัท สยาม ยีเอสแบตเตอรี่ จ ากัด เมือง 
3 บริษัท สยามเฆมี จ ากัด (มหาชน) พระสมุทรเจดีย์ 
4 บริษัท เอเชี่ยน มารีนเซอร์วิสส์จ ากัด พระสมุทรเจดีย์ 
5 บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) บางเสาธง 
6 บริษัท ไออาร์พีซี (มหาชน) สาขาคลังน้ ามันพระประแดง พระประแดง 
7 บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี (ไทยแลนด์) จ ากัด บางเสาธง 
8 บริษัท โกลโบฟู้ดส์ จ ากัด พระประแดง 
9 บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จ ากัด บางบ่อ 

10 บริษัท อุตสาหกรรมท าเครื่องแก้วไทย จ ากัด (มหาชน) บางพลี  
โล่ทองระดับประเทศ 

 
11 บริษัท เดลต้าอิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เมือง 
12 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ ามันพืช จ ากัด พระสมุทรเจดีย์ 

 
2.3 การด าเนินการจัดบริการอาชีวอนามัย 
      ในปีงบประมาณ 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงพยาบาล

สมุทรปราการได้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาอาชีวอนามัย            
จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกศล  โรงพยาบาลสมุทรปราการ      
และมีการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัย มีผลการด าเนินงานดังนี้  

2.3.1 การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รพท.ปี 2560 
สถาบันราชประชาสมาสัยได้รับการประเมินจากส านักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค        
ผ่านระดับดี  
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2.3.2 การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม รพช.            
ปี 2560  โรงพยาบาลบางจาก ได้รับการประเมินจากส านักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค  
ผ่านระดับด ี 

 2.3.3 การประเมินความเสี่ยงในบุคลากรใน รพช. ปี2560 ผลงานจากการประเมิน
ตนเอง ดังนี้ 

 
ล าดับ ชื่อสถานบริการ ผลการประเมิน 

1 โรงพยาบาลบางบ่อ ระดับ 2 
2 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ ระดับ 1 
3 โรงพยาบาลบางเสาธง ระดับ 1 

 
  2.3.4 การประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วย
บริการสุขภาพปฐมภูมิ ดังนี้ 
 

ล าดับ ผลการประเมิน จ านวนหน่วยบริการ  
(แห่ง) 

1 ระดับเริ่มต้น 40 
2 ระดับพ้ืนฐาน 22 
3 ระดับดี 11 
4 ระดับดีมาก 1 

   
          ส าหรับผลการด าเนินงาน  การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม              

ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จากการประเมินส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี         
พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองสวน อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีเด่น และเกณฑ์การจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ  โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลนิยมยาตรา ผ่านเกณฑ์ระดับดี  
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การด าเนินงานคลนิิกเกษตร  

กิจกรรม จ านวน หน่วยบริการที่ด าเนินการ 

1.การด าเนินการพัฒนาและ 
   ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีวอนามัย 
   และเฝ้าระวังป้องกันโรคจาก     
   การประกอบอาชีพ  
2.การประเมินความเสี่ยงเกษตรกร 
   ในการท างานจากการสัมผัส 
   สารเคมีก าจัดศัตรูพืชด้วยแบบ 
   ประเมินความเสี่ยง (นบก. 1-56) 
       เสี่ยงต่ า 
       เสี่ยงปานกลาง 
       เสี่ยงค่อนข้างสูง 
       เสี่ยงสูง 
       เสี่ยงค่อนข้างสูง ถึงสูงมาก 
3.ด าเนินการเจาะเลือดคัดกรองเกษตร   
   โดยใช้กระดาษ (Reactive Paper) 
       ทั้งหมด 
       ปกต ิ
       ปลอดภัย 
       มีความเสี่ยง 
       ไม่ปลอดภัย 
4.มีเครือข่ายที่หน่วยบริการ 
   มีการด าเนินงานร่วมกันในพ้ืนที่ 
   เพ่ือการดูแลสุขภาพเกษตรกร 
   ในชุมชน 

  1,040 คน 
 
 
 

717 คน 
 
 
 

483 คน 
185 คน 
20 คน 
7 คน 

22 คน 
 
 

583  คน 
544  คน 
26  คน 
11  คน 
2  คน 

19  ครือข่าย 

รพ.สต.คลองสวน, รพ.สต.เปรง็,             
รพ.สต.นิยมยาตรา,รพ.สต.บางพลีน้อย 8,  
รพ.สต.บางเพรียง, รพ.สต.เสาธงกลาง,    
รพ.สต.หนองปรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.4 แรงงานนอกระบบ   
       ประชากรวัยแรงงาน/วัยท างานในชุมชน ทั้งหมดในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวน 
126,856 คน จ าแนกเป็นกลุ่มอาชีพ 3 อันดับแรก คือรับจ้างทั่วไป จ านวน 57,661 คน  คิดเป็น                   
ร้อยละ 42.30 ค้าขาย จ านวน 11,215 คน คิดเป็นร้อยละ 8.84 เกษตร จ านวน 7,373 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 5.81 ตามล าดับ 
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2.5 การเฝ้าระวังสุขภาพรอบบ่อขยะ  
      ตรวจคัดกรองสุขภาพรอบบ่อขยะและอาชีพคัดแยกขยะ อบต.แพรกษาใหม่ จ านวน   

146  คน 
       ตรวจสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้บ่อขยะ อบต.แพรกษา จ านวน  

98 คน 
2.6 การเฝ้าระวังสุขภาพโรงงานตะกั่ว 
      จังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ตะกั่ว 6 แห่ง และโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่  1 แห่ง 

พนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน มีอุบัติการณ์โรคพิษตะกั่วประมาณร้อยละ 10 (ระดับตะกั่ว     
ในเลือดมากกว่า 60 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จัดว่าสูงอันตราย หากมีอาการและอาการแสดงร่วมด้วย    
จะวินิจฉัยเป็นโรคพิษตะกั่ว) โรงพยาบาลสมุทรปราการจึงได้ด าเนินการโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา      
“โรคพิษตะกั่ว” ในพนักงานโรงงานแบตเตอรี่ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โดยเริ่มจากโรงงานแห่งเดียว 
ขยายผลมาสู่โรงงานอื่นๆ ท าให้อัตราการเกิดโรคพิษตะกั่วจากการท างานในพนักงานลดลง  เป็นล าดับ 

 2.6.1 โรงพยาบาลสมุทรปราการเข้าส ารวจโรงงานหลอมตะกั่วทุกแห่งในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยด าเนินการร่วมกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และศูนย์ความปลอดภัย
แรงงานพ้ืนที่ ซึ่งเป็นคณะท างานคลินิกโรคจากการท างานระดับจังหวัด 
  2.6.2 รวบรวมข้อมูล ตรวจสุขภาพพนักงาน (ระดับตะกั่วในเลือด) ผล ตรวจ                     
วัดสภาพแวดล้อม  ในการท างาน (ตะกั่วในอากาศ) วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบกิจกรรมเพ่ือช่วยแก้ปัญหา  
พิษตะกั่ว ในพนักงาน ในแต่ละโรงงาน เช่น บรรยายให้พนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายของ
ตะกั่ว ประชุมร่วมกับทีมผู้บริหารเพ่ือวางแนวทางด าเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละโรง จัดworkshop  
เรื่อง Respiratory protection program โดยความร่วมมือจากบริษัท 3M ประเทศไทย 
  2.6.3 จัดประชุมเครือข่าย เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยโรงงานหลอมตะกั่วทั้งหมด        
ในจังหวัดสมุทรปราการ ปีละ 3 ครั้ง โดยเริ่มจัดครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560                    และ
ได้เชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส านักโรค          จาก
การประกอบอาชีพ  มาเป็นที่ปรึกษาในการประชุม  
  2.6.4 มีนวัตกรรม Field Test Kit ส าหรับตรวจฝุ่นตะกั่วบนพ้ืนผิว  โดยความ
อนุเคราะห์จาก ศ.ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา และทีมจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผลิตขึ้นมาเพ่ือเป็นทางเลือก แทนจากสั่งซื้อชุดทดสอบจากต่างประเทศ ชุดทดสอบนี้ช่วยตรวจสอบ     
การปนเปื้อนสารตะกั่วในเบื้องต้นได้ เช่น ทดสอบบนมือหลังจากล้างมือแล้ว, ทดสอบบนโต๊ะอาหาร เป็นต้น 
เพ่ิมความตระหนักให้พนักงานในเรื่องการดูแลสุขอนามัยเพ่ือป้องกัน   การรับสัมผัสสารตะก่ัว  
  2.6.5 จัดประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่วประจ าปี โดยเริ่มจัดครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2559  ที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโรคพิษตะกั่วในระดับโลก Prif. Byung-
kook Lee  จากเกาหลีใต้  และอาจารย์กุมารแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญโรคพิษตะกั่วในเด็กจากคณะแพทย์ศาสตร์     
โรงพยาบาลรามาธิบดี มาบรรยาย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากบุคลากรสาธารณสุขเขต 6 รวมถึงตัวแทน
โรงงานหลอมตะกั่วทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ  
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  2.6.6 จัดท าการวิจัยเรื่อง ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการสัมผัสสารตะกั่วในเด็กอายุ          
6 - 72 เดือน   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานที่มีสารตะก่ัว                                 ใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดย พญ.เกศ ชัยวัชราภรณ์ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
ร่วมกับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ คุณรัชนีวรรณ  สินิทธ์กุล ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างความปลอดภัย
และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  
  ท าการวิจัยโดยมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มเด็กอายุ 6 – 72 เดือน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
และโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานที่มีสารตะกั่ว ภายในรัศมี 1 กิโลเมตร โดยก าหนดพ้ืนที่ส ารวจ         
2 พ้ืนที่คือ อ าเภอเมือง และ อ าเภอบางพลี เนื่องจากเป็นอ าเภอที่มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมมากที่สุด  
  ผลการตรวจเลือดเด็กในศพด./รร.ทั้งสามแห่ง ผู้ปกครองยินยอมจ านวนทั้งสิ้น 255 คน
จาก 700 คน อายุ 34 - 86 เดือน เป็นเพศชายร้อยละ 49.4 น้ าหนักตัวเฉลี่ย 20.2 กิโลกรัม        
ส่วนสูงเฉลี่ย 112.9 เซนติเมตร ค่าระดับฮีโมโกลบินในเลือดเฉลี่ย 12.1 และค่าระดับตะกั่วในเลือดเฉลี่ย 
5.0 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร (µg/dl) พบเด็กร้อยละ 36.9 มีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่า 5 ไมโครกรัม     
ต่อเดซิลิตร (µg/dl) เด็กจากศพด./รร.แห่งแรก มีค่าเฉลี่ยระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่าอีกสองแห่ง     
กล่าวคือ 6.2, 4.19 และ4.12 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร(µg/dl) ตามล าดับ เด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูง
ที่สุดคือ 22.5 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร(µg/dl) เป็นเด็กที่มีบิดาและมารดาท างานเก่ียวกับแบตเตอรี่ 
                     สรุปผลการวิจัยระดับตะกั่วในเลือดของเด็กในแต่ละศพด./รร. ไม่สอดคล้องกับระดับ
ตะกั่วที่ตรวจวัดในอากาศบริเวณศพด./รร. และระดับตะกั่วบนพื้นผิวที่วัดด้วย Wipe technique        แต่
พบว่าเด็กที่มีระดับตะกั่วในเลือดสูงสุด มีผู้ปกครองท าอาชีพเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ดังนั้นควรขยายผล   การ
ส ารวจไปสู่กลุ่มเด็กที่มีผู้ปกครองท าอาชีพเกี่ยวกับแบตเตอรี่เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนตะกั่วสู่         บุตร
หลานในครอบครัว  

2.7 ผลการด าเนินงาน Service Plan สาขาอาชีวอนามัย ปี 2560 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

1. รพ.ศ./รพท. ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดบริการ 
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  
(รพ.บางพลี) 

1. รพ.บางพลียังไม่พร้อมรับการประเมิน  

2. ร้อยละของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การจัดบริการการ
จัดบริการอาชีวอนามัย  
(ร้อยละ 40) 

ร้อยละ 44.59 

3. รพ.ศ./รพท./รพช. ผ่านเกณฑ์การประเมินการ
จัดบริการอาชีวอนามัย     
    รพศ./รพท. ผ่านระดับพ้ืนฐาน (2 แห่ง) 
    รพช.ผ่านระดับเริ่มต้นพัฒนา (4 แห่ง) 

3.1 รพศ./รพท. 
รพ.บางพลี ยังไม่พร้อมประเมิน 
3.2 รพช. มี 1 แห่ง รพ.บางจาก รอผลการประเมินจาก
ส านักโรคประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 

4. ผู้ประกันตนและข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการคัดกรองสุขภาพ 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
4.1 ร้อยละของผู้ประกันตนและข้าราชการ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่รับผิดชอบได้รับการคัดกรอง
สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
(เป้าหมาย 979,220) 
4.2 ร้อยละของงบ PP Non UC ที่ใช้ในกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
(เป้าหมาย 127,018,935.72 บาท) 

4.1 ผู้ประกันตนและข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
รับผิดชอบได้รับการคัดกรองสุขภาพและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕  
ผลงาน 84,644 คน = 8.64 % 
 
 
 
4.2 ร้อยละของงบ PP Non UC ที่ใช้ในกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 
ผลงาน 19,363,041 บาท = 15.24 % 
 

5. มีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร (ประเมิน
ความเสี่ยง/ประเมินภาวะสุขภาพ จัดโครงการสร้าง
เสริม/ป้องกัน/ควบคุมโรคและประเมินผลโครงกร) 
(สถานประกอบการ 2 แห่ง) 

รพ.สมุทรปราการ บริษัท สยาม ยีเอสแบตเตอรี่  
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
รพ.บางจาก บริษัท ทิปโก้ อ าเภอพระประแดง 

6. รพช.ผ่านเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงในบุคลากร 
และเน้นการพัฒนายกระดับ 
(ทุกแห่ง) 
 

 รพช.ทุกแห่งมีการประเมินความเสี่ยงแต่ยังไม่มีการ
ยกระดับ 

7. การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
จากมลพิษทางอากาศ  
7.1 จ านวนเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการ 
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ 
ทางอากาศ  
7.2 จ านวนประชาชนได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพ 
จากมลพิษทางอากาศ (18,763) 

 
 
7.1 ร้อยละของเครือข่ายบริการสุขภาพในเขตควบคุม
มลพิษและเขตอุตสาหกรรม ทุกแห่ง  
 
 

7.2 ร้อยละของประชาชนได้รับการเฝ้าระวังสุขภาพ 
จากมลพิษทางอากาศ  
ผลงาน 244 คน = 1.30% 

8. ฐานข้อมูลสถานการณ์ ความเสี่ยง และการเฝ้าระวัง   
ปัจจัยเสี่ยง/สุขภาพ  
(รพศ./รพท.) 

จังหวัดมีฐานข้อมูล สถานการณ์ ความเสี่ยง  
และการเฝ้าระวัง ปัจจัยเสี่ยง/สุขภาพ  
(ตั้งอยู่ที่สถาบันราชประชาสมาสัย) 
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การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิจังหวัดสมุทรปราการ 
1. การด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) 
    สถานการณ์ 
          กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดนโยบายปฎิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ  ปี 2560      
โดยมีการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care cluster) เพ่ือปรับสามเหลี่ยมให้กลับตั้งอยู่    
บนฐานที่มีความม่ันคง ลดความเหลี่ยมล้ า ด้วยแนวคิด บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนยี 
ด้วยทีมหมอครอบครัว อันประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และสหวิชาชีพดูแลสุขภาพประชาชน 
ด้วยกระบวนการเวชศาสตร์ครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ โดย Cup ทุกแห่งได้วางแผนการจัดตั้ง 
PCC/FCT ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ซึ่งภายใน 10 ปี  ในปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวที่ผ่านการอบรมระยะสั้น 11 คนและแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว 3 คน รวมจ านวน  
14 คน จึงท าให้เกิด PCC ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 

1. โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เปิด 2 PCC คือ PCCราชา และ
PCC เทพารักษ์ ส่วนโรงพยาบาลบางพลี เปิด  1 PCC  คือ PCC บางแก้ว 

2. โรงพยาบาลชุมชน 4 แห่ง คือ บางบ่อ/บางจาก/พระสมุทรเจดีย์และโรงพยาบาลบางเสาธง  
มี FCT โรงพยาบาลละ 1 แห่ง โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ มี ๒ FCT  

ข้อมูล PCC สมุทรปราการ  ปี 2560 
ที ่ อ าเภอ ชื่อ PCC จ านวนทีม หน่วย 
1 เมือง PCC ราชา 3 ทีม 
2 เมือง PCC เทพารักษ์ 3 ทีม 
3 บางพลี PCC บางแก้ว 3 ทีม 
4 พระประแดง ทีมบางพ่ึง 1 ทีม 
5 บางเสาธง ทีมโรงพยาบาลบางเสาธง 1 ทีม 
6 บางบ่อ ทีมโรงพยาบาลบางบ่อ 1 ทีม 
7 พระสมุทรเจดีย์ ทีมรพสต.แหลมฟ้าผ่า 1 ทีม 
8 พระสมุทรเจดีย์ ทีมรพสต.ในคลองบางปลากด 1 ทีม 

รวม 14 ทีม 

 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
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ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้วางแนวทางการด าเนินงานตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว                
มีนักเวชศาสตร์และทีมสุขภาพในต าบล ชุมชน ด าเนินการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม                            โดย
มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวหน้าทีมเป็นที่ปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ทีมสุขภาพ              ใน
การดูแลประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบและได้วางแผนจัดตั้ง PCC และแผนองค์ประกอบ 4 ด้าน      (แผน 
10 ปี) ประกอบด้วย โครงสร้าง   4   S   ได้แก่ 

   1. Staff          -   การจัดท าแผนอัตราก าลังในทุกสาขา 
   2. System      -   การพัฒนาระบบบริการ ระบบส่งต่อ  ระบบข้อมูล ระบบการจัดการ   
   3. Structure    -   การพัฒนาด้านโครงสร้างรพ.สต. /PCC  

        4. Service       -   การจัดระบบบริการ 
รายละเอียดดังนี้  

1. Staff   -  การจัดท าแผนอัตราก าลังในทุกสาขา มีการพัฒนาทีม FCT สหเวชศาสตร์ในปี 
2559 ร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตนักสหเวชศาสตร์ชุมชนจ านวน  
206 คน และอสม.พนักงานสหเวชศาสตร์ชุมชน จ านวน 150 คน (มีความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์
ครอบครัวและสหสาชาวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้ป่วย/ประชาชน) ให้ปฏิบัติงาน                          ใน
ทุก รพ.สต.ทุกแห่งๆละ 2 – 3 คน เพ่ือเป็นแกนน าในการน าบางด้วนโมเดลไปขยายผลในทีม FCT   ทุก
คนในรพ.สต. เพื่อเป็นฐานที่ส าคัญของการท างาน PCC 
    2.  System -   การพัฒนาระบบบริการ ระบบส่ งต่อระบบข้อมูล  ระบบการจัดการ             
จังหวัดสมุทรปราการ   มีการด าเนินการ  ได้แก่ 

     2.1 พัฒนาระบบปฐมภูมิ “สมุทรปราการโมเดล ปี 2560” ที่เชื่อมต่อจากโรงพยาบาล   
แม่ข่ายจนถึงครอบครัว โดยใช้ FCT (หมอครอบครัว) ระดับชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนและเชื่อมต่อบริการจาก
โรงพยาบาลถึงชุมชนผ่าน อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) และถึงครัวเรือนโดยแกนน า
สุขภาพครอบครัว (กสค.)/อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ดูแลกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
และทุกกลุ่มบริการตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวรวมถึงการจัดการสุขภาพชุมชนย่อย Micro DHS 
เชื่อมต่อสู่ระบบสุขภาพอ าเภอ 
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การพัฒนาระบบปฐมภูมิจังหวัดสมุทรปราการ  ปี2560 
 

 
 

     2.2  พัฒนารูปแบบและระบบการดูแลตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวในทุกกลุ่มวัยและ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดูแลโดยร่วมมือกับ Cup เมืองสมุทรปราการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของ
โรงพยาบาลสมุทรปราการ ทีมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางด้วน ใช้รพ.สต.บางด้วน
เป็นสถานที่(ห้องLAB) ในการเรียนรู้และพัฒนาระบบบริการ“บางด้วนโมเดล”ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบการ
ดูแลตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวรองรับ PCC ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
                 1.พัฒนาเครื่องมือการดูแลผู้ป่วยตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  และชุดเรียนรู้ (Starter 
Kit) 4 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชุดที่ 2 ผู้พิการ/ผู้ดูแล ชุดที่ 3 วางแผนบั้นปลาย
ชีวิต ชุดที่ 4 ไตวาย ซึ่งทั้ง 4 ชุด ได้เผยแพร่เป็น Clip ผ่าน YouTube และเว็บไซต์ ให้ FCT ของจังหวัด
สมุทรปราการได้เรียนรู้และพัฒนาการท างาน 

       2.พัฒนาระบบ IT เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลตามเครื่องมือที่ใช้ในการดูแลฯและการใช้ข้อมูล
ขอ งที ม  FCT ใ นทุ ก ร ะดั บ ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั น ถึ ง แ พท ย์  FM แ ละที ม ส หวิ ช า ชี พ  ผ่ า น  Smart 
Phone/Tablet/Notebook ใช้ Telemedicine ในการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยทางไลน์ ฯลฯ และเครื่องมือ
อ่ืนๆที่จ าเป็น เช่น Sticker ช่วยเตือนโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด การรับประทานยา ฯลฯ       
มีแผนการพัฒนาต่อ ดังนี้ 
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      2.1 พัฒนา Starter Kit ตามปัญหาที่พบ เช่น ชุดเด็กอ้วน การฟ้ืนฟูทางจิตใจ 
       2.2 พัฒนา GIS ในการติดตามผู้ป่วยและระบบส่งต่อ 
       2.3 ใช้ Drone ในการส่งยา/อุปกรณ์ให้ญาติในกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ 
       3. การพัฒนา PCCบางแก้วเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ PCC ในระดับอ าเภอ

ประกอบด้วย 
  3.1 การน า/การก ากับ/การอภิบาลระบบ/การบริหารด้านการเงินการคลัง 
  3.2 ภารกิจด้านการรับส่งต่อในระบบบริการ 
  3.3 ด้านการจัดระบบสนับสนุนได้แก่ PCC 
 จากการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดสมุทรปราการที่กล่าวมาแล้ว นอกจากจะเป็น
การพัฒนาเพ่ือรองรับนโยบาย PCC แล้วยังเป็นการพัฒนาเพ่ือรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ในการน า 
Technology มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการและนวัตกรรมบริการโดยพัฒนาเครื่องมือการดูแลผู้ป่วย
ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  มีการพัฒนาระบบ IT เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล  ตามเครื่องมือ ทั้ง 4 ชุด   
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดงาน จากบางด้วนโมเดล ได้แก่  1) พัฒนาค าช่วยอ่านในฉลากยา      
โดยน าระบบ QR  CODE มาใช้   2) ใช้ระบบการเรียกคิวมาจัดการในการให้บริการโดยเชื่อมกับ
ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว 3)ท าสติกเกอร์ช่วยเตือนโรคท่ีเกิดความพิการหรือสูญเสียโดยระบบLINE   
 3. Structure  -  พัฒนาด้านโครงสร้างรพ.สต. /PCC ใช้รพ.สต.ที่เป็นแม่ข่ายของ  CLUSTER  
เป็นคลินิกหมอครอบครัว จัดท าแผน 10 ปี ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน                      เช่น 
อาคารสถานที่ Unit ทันตกรรม  EKG  U/S  รถ Ambulance 
         4. Service  -  จัดระบบบริการครอบคลุม 5 กลุ่มวัย  (Before  Womb To Tomb SPK)         
4  กลุ่มเป้าหมาย ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัวและจัดระบบบริการ SP เชื่อมต่อจาก  รพ.แม่ข่าย      ถึง
ชุมชน จ านวน 11 สาขา และเชื่อมโยงการดูแลชุมชนด้วยระบบสุขภาพชุมชนย่อย  /การจัดการชุมชน
โดยทีมหมอครอบครัว 
กลไกการขับเคลื่อนการท างานของคลินิกหมอครอบครัว (Primary care cluster) 
การพัฒนา  PCC   จังหวัดสมุทรปราการ 

1.บริหารจัดการทรัพยากรทั้งคน เงิน ของ ในภาพจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อน PCC 
2.บริหารจัดการให้เกิดการเชื่อมโยงการท างานกับระบบสุขภาพอ าเภอเพื่อขับเคลื่อน  PCC     

โดยตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด  อ าเภอ  ต าบลครอบคลุมทุก PCC   วางกรอบวิธีคิดและแนว
ทางการด าเนินงาน  มีการติดตามประเมินผล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง  

3.พัฒนาสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในระดับจังหวัดตามแนวทางของกระทรวง   
อยู่ในระหว่างการสมัครเป็นสถาบันฝึกอบรม ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โรงพยาบาลบางพลี และ
โรงพยาบาลบางบ่อ 

4.พัฒนาก าลังคนด้านปฐมภูมิ ทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และทีมหมอครอบครัว       
รองรับPCC 
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ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
  1. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่เพียงพอ 
  2. ส านักงานเขตควรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหรือเป็นสถาบันในการผลิตแพทย์ 

     3. ควรมีการพัฒนาทีมสหวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัว  

นวัตกรรม ที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
      โรงเรียนปู่ย่าตายาย  ต าบลเทพารักษ์ 

แผนการขับเคลื่อนต่อ 2561-2569 
      1. แผนการจัดหาแพทย์และทีมสุขภาพ  ใน FCT และ  PCC ให้เพียงพอต่อการเปิดด าเนินการ
ในแต่ละปี โดยให้ โรงพยาบาลบางพลีเป็นสถาบันสมทบอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2560 

2. แผนการพัฒนาระบบบริการโดยใช้แนวทางสมุทรปราการโมเดลเป็นกรอบในการพัฒนาระบบ
ปฐมภูมิตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว ในขณะที่ยังไม่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาเป็นหัวหน้าทีม      
PCC /FCT ทีมสุขภาพสามารถด าเนินการดูแลตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัว โดยมี แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวเป็นที่ปรึกษา 

3. แผนพัฒนารพ.สต.ติดดาวให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพในระยะเวลา 5 ปี ตามเป้าหมายรองรับ
แผนพัฒนาPCC 

2. การด าเนินงานระบบสุขภาพอ าเภอ(DHS)  
สถานการณ ์
     จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ  อย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 6  อ าเภอ 

ระดับจังหวัด - นโยบายของผู้บริหารสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนงานแบบบูรณการในทุกอ าเภอ
โดยใช้แนวทางการพัฒนา DHS-PCA เพ่ือให้เกิดการดูแลสุขภาพไปสู่ท้องถิ่นและชุมชน  มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของคณะท างานเดือนละครั้ง โดยใช้ประเด็น NCD ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด น ามาเรียนรู้   
การจัดการด้วย UCCARE 

ระดับอ าเภอ - มีการน านโยบายสู่การปฎิบัติ  แต่งตั้ง คณะกรรมการDHS ระดับอ าเภอทุกแห่ง  
มีพ้ืนที่ต้นแบบระบบสุขภาพอ าเภอบูรณาการ 1 แห่ง ได้แก่ อ าเภอบางพลี แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB) มีนายอ าเภอเป็นประธาน จัดท าแผนคุณภาพชีวิตส าหรับ ปี2560 
ด าเนินงานแผน บูรณาการประเด็นผู้สูงอายุ และเด็ก 0-5 ปี ส่วนอ าเภออ่ืนๆ  ใช้ประเด็นการด าเนินงาน
จัดการโรคเรื้อรังบูรณาการโดย ใช้หลัก UCCARE เชื่อมต่อจากยุทธศาสตร์จากระดับจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล ถึงระดับหมู่บ้าน กลยุทธ์ในการด าเนินงานประกอบด้วย การประเมินตนเอง (Sefe Assessment)      
โดยพัฒนา DHS-PCA ทุกอ าเภออยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป มีแผนการด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับ 5 กลุ่มวัย      
มีการด าเนินงานโดยทีมหมอครอบครัวทุกอ าเภอและการถอดบทเรียนกระบวนการด าเนินงานระดับ
หมู่บ้านทุกอ าเภอ 6 แห่ง  มีการศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการตนเองของชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับอ าเภอ  6 แห่ง ได้แก่    
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1 ) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลในคลองบางปลากด   
         2 ) อ าเภอเมือง  - ชมรมบานไม่รู้โรย ต าบลแพรกษา  
         3 ) อ าเภอบางพลี  - ศูนย์เรียนรู้คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลบางแก้ว  
         4 ) อ าเภอพระประแดง - ศูนย์เรียนรู้สมุนไพร ต าบลบางกอบัว และ 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ต าบลบางน้ าผึ้ง 
         5 ) อ าเภอบางเสาธง - ศูนย์เรียนรู้การดูแลสูงอายุ  ต าบลศรีษะจระเข้น้อย   
         6 ) อ าเภอบางบ่อ - ศูนย์เรียนรู้อาหารปลอดภัยเกษตรอินทรีย์  ต าบลคลองสวน    

ระดับต าบล - ทุกรพ.สต.มีการจัดการสุขภาพระบบย่อยของชุมชน   โดยกระบวนการ
หมู่บ้านจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ5 กลุ่มวัย เชื่อมโยง Service Plan และหมู่บ้านปรับเปลี่ยน      
พฤตกิรรมสุขภาพ ครอบคลุม 504 หมู่บ้าน  มีการจัดการปัญหาสุขภาพตามบริบทพื้นที่                   เช่น 
1) ไข้เลือดออก  2) อาหาร ปลอดภัย  3) สิ่งแวดล้อม  (ขยะ,น้ าเสีย)  4) ยาเสพติด                      5) 
ท้องก่อนวัยอันควร  6 ) อุจจาระร่วง 7 ) อาหารปลอดภัย 8) โรคจากสารเคมี และจากการขับเคลื่อนใน
ทุกหมู่บ้าน (MICRO DHS)  เชื่อมโยงเป็นระบบการจัดการสุขภาพต าบลครบทุกต าบล                จ านวน  
50 ต าบลและอ าเภอ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพต าบล นอกจากนี้การ
ขับเคลื่อนงาน สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของอ าเภอๆ ละ 3 เรื่อง (ODOP)  ได้แก่               1) 
การแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรัง  2) อุบัติเหตุชุมชน 3) การดูแลผู้สูงอายุ   

 

3.การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.ติดดาว) 
สถานการณ์ 
          จังหวัดสมุทรปราการ มีการพัฒนา  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งให้มีคุณภาพ       
ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ   โดยใช้เกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ เชื่อมโยง DHS-PCA  มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนางานจากฐานราก
ตามบริบทของจังหวัดสมุทรปราการ   ใช้  Samutprakan  Model  เป็นกรอบแนวทางการพัฒนางาน
เชื่อมโยงและบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  และในปี 2560  ได้น าเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ทั้ง  5  หมวด  ประกอบด้วย  1) การน าองค์กรและการจัดการที่ดี  2) การให้ความส าคัญกับประชากร
เป้าหมาย   3) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  4) การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากร   
ทุกกลุ่มวัย  5) ผลลัพธ์ มาเป็นแนวทางและยกระดับการพัฒนาคุณภาพรพ.สต. ให้ผ่านตามเกณฑ์          
ที่ก าหนด ร้อยละ 10  ซึ่งจากการประเมินตนเองของรพ.สต.และการประเมินรับรองจากอ าเภอ, แม่ข่าย 
และคณะท างานเยี่ยมเสริมพลังจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผ่านเกณฑ์        
การประเมิน ร้อยละ  18.57    
ผลการด าเนินงาน 
ระดับต าบล 

     1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ทุกอ าเภอ ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 
     2.วางแผนการการพัฒนางานตามส่วนขาดจากการประเมิน 5 หมวด 
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ระดับอ าเภอ 
      1.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลแม่ข่ายตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.        
ตามเกณฑ์การประเมิน รพ.สต.ติดดาว 
      2.ทีมประเมินรพสต.ติดดาวระดับอ าเภอตามค าสั่งแต่งตั้ง  ออกประเมินรับรองการประเมิน
ตนเองของ รพ.สต. ในเขตรับผิดชอบ 

      3.ทีมพัฒนารพสต.ติดดาวทุกอ าเภอวางแผนและพัฒนา รพ.สต.ตามส่วนขาดจากการประเมิน 
      4.จัดท าแผน 5 ปี ในการพัฒนาทุก รพ.สต.ให้เป็น รพสต.ติดดาว และสอดคล้องกับแผน        
การจัดตั้ง PCC ของทุกอ าเภอ 
ระดับจังหวัด  

      1. ตั้งคณะท างานบูรณาการระดับจังหวัดติดตามเสริมพลังและประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว 
      2. สื่อสารนโยบายสู่ระดับอ าเภอ(ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย, จัดท าคู่มือประเมิน รพ.สต.ติดดาว) 
      3. พัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลังระดับจังหวัดและอ าเภอตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
      4. จัดท าแผนการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาวทุก รพ.สต. 
      5. ประเมินรับรองผลตามคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาในระดับเขต 
 

ผลการประเมินตนเองของ รพ.สต.จังหวัดสมุทรปราการ 
 

อ าเภอ จ านวนรพสต. จ านวนรพ.สต.ติดดาวผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ผลการประเมิน 

เมือง 16 2 12.50 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

บางบ่อ 13 2 15.30 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

บางพลี 8 2 25 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

พระประแดง 16 2 12.50 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

พระสมุทรเจดีย์ 10 3 30 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

บางเสาธง 7 2 28.57 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว 

รวม 70 13 18.57  

ปัจจัยท่ีส าคัญในการด าเนินงานส าเร็จ  
- ทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนต่อเนื่อง  รวมถึงเกณฑ์ในการพัฒนางานที่วัดได้อย่างเป็น

รูปธรรม 
- ทีมพัฒนาที่เข้มแข็ง ภาพจังหวัดและอ าเภอ 

ข้อเสนอแนะ 
      - ความต่อเนื่องของนโยบาย  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ 
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ระบบสุขภาพภาคประชาชน   เกิดจากแนวคิดที่เน้นการพ่ึงตนเองของประชาชนและ

ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้มแข็ง ค าว่า “ระบบสุขภาพภาคประชาชน”  เป็นการรวบรวมยอดงาน
สาธารณสุขมูลฐานให้เป็นระบบ  และขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างมีขั้นตอน เน้นการ  
บูรณาการ แนวคิด ๓ ประการ เข้าด้วยกัน คือ แนวคิดเรื่อง คน ทุน และความรู้ กระบวนการด าเนินงาน
ที่มิใช่กิจกรรมเดี่ยวๆ ของชุมชน หรือภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก แต่เป็นเรื่องที่ชุมชน
จะต้องคิด ตั้งเป้าหมาย บริหารจัดการและวัดผลส าเร็จด้วยตนเอง หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกจะเป็น
เพียงหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนหรือสร้างกลไก ปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการสุขภาพของชุมชนเอง  
และจากแนวคิดดังกล่าวนี้ได้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพ
ภาคประชาชน มีเป้าหมายให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและชุมชนมีการจัดการระบบสุขภาพ
ที่เข้มแข็ง ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน ในปีงบประมาณ ๒๕60 งานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนได้ด าเนินงานต่างๆ ดังนี้  

๑. โครงการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
                   จังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  504 หมู่บ้าน เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ และการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงาน โดยใช้สมุทรปราการโมเดล  ผ่านการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 100  
ตารางแสดง ผลการประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ปีงบประมาณ  2560 

อ าเภอ จ านวน
ต าบล 

ระดับการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพปี 2560 
ด ี ร้อยละ ดีมาก ร้อยละ ดีเยี่ยม ร้อยละ 

เมืองสมุทรปราการ 90 55 61.11 24 26.67 8 8.89 

บางบ่อ 74 54 72.97 9 12.16 11 14.86 
บางพลี 83 67 80.72 11 13.25 3 3.61 
พระประแดง 177 53 29.94 1 0.56 8 4.52 
พระสมุทรเจดีย์ 42 28 66.67 8 19.05 6 14.29 
บางเสาธง 38 34 89.47 1 2.63 2 5.26 

รวม 50 291 57.74 54 10.71 38 7.54 

๒. การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณการ   
            จากการด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการที่ผ่านมา          
ต าบลจัดการสุขภาพได้มีการน าศักยภาพ ภูมิปัญญา และการรวมพลังของชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่            
มาบูรณาการให้เกิดทิศทางการท างานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  โดยมีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย สร้างทีมจัดการสุขภาพต าบล อบรมให้ความรู้แก่ อสม. จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพพ้ืนที่           
โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ระดมทุนเพ่ือพัฒนาส่วนขาด แก้ไขปัญหา

   งานสุขภาพภาคประชาชน 
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สุขภาพให้ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดเสี่ยงลดโรค การถอดบทเรียนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการจัดท าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพต าบล  ก าหนดเป้าหมายต าบล
ต้นแบบใน ๖ อ าเภอ  รวม 50 ต าบลครอบคลุมร้อยละ 100  และจากการประเมินผลตามตัวชี้วัด       
ที่ส าคัญดังนี ้

ตารางแสดง ผลการประเมินต าบลจัดการสุขภาพบูรณาการ ปี2560 

อ าเภอ จ านวนต าบล ระดับการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพ 

ดี ดีมาก ดีเยี่ยม 
เมืองสมุทรปราการ 13 12 0 1 

บางบ่อ 8 7 0 1 
บางพลี 6 4 0 2 
พระประแดง 15 10 3 2 
พระสมุทรเจดีย์ 5 3 1 1 
บางเสาธง 3 3 0 0 

รวม 50 39 4 7 

ผลการด าเนินงาน  
ตามเป้าหมายของการพัฒนาของการตรวจราชการและนิ เทศงาน รอบที่  ๒            

ต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 50 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 และมีต าบลที่สามารถผ่าน     
การประเมินในระดับดีเยี่ยม 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14   

๓. การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจ อสม.  
            จังหวัดสมุทรปราการ มี อสม. ทั้งหมด จ านวน ๘,๑๐๔ คน โดยได้รับเงินค่าป่วยการ
เดือนละ ๖๐๐ บาท ครบทุกเดือน โดยมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณจากกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละงวดของการจัดสรรงบประมาณซึ่งมีบางงวดล่าช้า  

๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ 
                       3.1.1 หลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพของชุมชนตามกลุ่มวัย (๕ กลุ่มวัย) 
                                    เป้าหมายการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย          
ปี 2560 จ านวน 500  คน  ซึ่งผลการด าเนินงาน อสม. เชี่ยวชาญ ปี 2560 จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 
ดังนี้                          -อ าเภอเมืองสมุทรปราการ    จ านวน   150  คน           
                         -อ าเภอบางบ่อ                 จ านวน    80   คน 
                         -อ าเภอบางพลี               จ านวน    54   คน           
                         -อ าเภอพระประแดง           จ านวน   140  คน   
                         -อ าเภอพระสมุทรเจดีย์        จ านวน    46   คน           
                         -อ าเภอบางเสาธง              จ านวน    30   คน 
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        จากการประเมินผล  พบว่ามีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมตามโครงการฯ    
ในหลักสูตร อบรม อสม.นักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย มีการทดสอบความรู้ก่อนการอบรม หลังการอบรม 
และหลังการปฏิบัติงาน พบว่าคะแนนหลังการอบรมฯ ในภาพรวม มากกว่าร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป           
(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) และจากรายงานการปฏิบัติงานของ อสม. พบว่า อสม. มีทักษะความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีสุ่มประเมินคุณภาพผู้ผ่านการอบรม จ านวน ร้อยละ 20       
(สุ่มประเมิน 250 คน) พบว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงได้ถึง  ร้อยละ 90 ของจ านวน         
ผู้ถูกสุ่มประเมิน (เกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ70) 

3.1.2 อบรม อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน  
จ านวน 600 คน แยกเป็นรายอ าเภอดังนี้ 
           - อ าเภอเมืองสมุทรปราการ    จ านวน   231   คน           
                         - อ าเภอบางบ่อ                 จ านวน    62    คน 
                         - อ าเภอบางพลี               จ านวน   100   คน           
                         - อ าเภอพระประแดง           จ านวน    87    คน   
                         - อ าเภอพระสมุทรเจดีย์        จ านวน    76    คน           
   - อ าเภอบางเสาธง  จ านวน    39    คน 
            ๓.๒ โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่ อสม. 

 ผลการด าเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ๑๐ สาขา ระดับจังหวัด ปี ๒๕60 ดังนี้                
- สาขาเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ:นางประชิต ชารีจิต อ าเภอเมือง 

           - สาขาการส่งเสริมสุขภาพ  : นางหนูจันทร์ ปานมณี อ าเภอพระประแดง   
           - สาขาสุขภาพจิตชุมชน : นางอัมพร ชาประเสริฐ  อ าเภอพระประแดง 
           - สาขาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด:นายบุญชัย ไพศาล  อ าเภอบางเสาธง  
           - สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และ     

การสร้างหลักประกันสุขภาพ : นางอ าภา เชาวนทรงธรรม  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
           - สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ : นางชุติมา สุดสาคร อ าเภอเมือง   

 

           - สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  : นางประทุม  บูชาเทียน  อ าเภอพระประแดง 
                     - สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน : นางกัลยาณี งามประเสริฐ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
                     - สาขานมแม่สายใยรักแห่งครอบครัว : -ไม่มี- 
   - สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน : นางเปรมปรีย์  ไตรรัตน์  อ าเภอพระประแดง 

๓.๓ การพัฒนาศักยภาพชมรม  อสม.จังหวัดสมุทรปราการ 
                 - จัดประชุมคณะกรรมการชมรม อสม. จังหวัดสมุทรปราการ ในกลุ่มประธานจังหวัด/
อ าเภอ/ต าบล จ านวน ๕๐ คน จ านวน 3 ครั้ง  
  - จัดประชุมท าแผนชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 1 ครั้ง 60  คน 
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  3.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.พนักงานสหเวชศาสตร์ชุมชน 
  - จัดการประชุมวิชาการ อสม.พนักงานสหเวชศาตร์ชุมชน 2 ครั้งๆละ 100คน  

3.5 สนับสนุนการด าเนินงานของ อสม. 
  - จัดท าใบประกาศนียบัตรแก่ อสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร อสม.นักจัดการสุขภาพ
ชุมชนตามกลุ่มวัย จ านวน 500 ใบ  
  - จัดท าใบประกาศนียบัตรแก่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน ๑๐ ใบ 
  - จัดท าใบประกาศ อสม.ปปช. จ านวน 609 ใบ 
            - จัดท าใบประกาศ อสม.ใหม่  จ านวน  350 ใบ 
  - จัดท าใบประกาศและบัตร อสค. จ านวน 7,000 ใบ 
  - ปรับฐานข้อมูล อสม.๘,๑๐๔ คน รองรับการจ่ายเงินค่าป่วยการผ่าระบบบัญชีธนาคาร 
  - จัดท ารายงานข้อมูล การปฏิบัติงานเชิงรุกของ อสม.๖ อ าเภอ จ านวน ๑๒ ครั้ง 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.) จังหวัดสมุทรปราการ 
 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีเป้าหมายตัวชี้วัดให้ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ อสค. จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้  

ตารางแสดง ข้อมูลตามเป้าหมายการพัฒนา อสค.และการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  
                ระดับครอบครัว (สุ่มประเมินร้อยละ 30 ของเป้าหมาย อสค.) 

ล าดับ รายการข้อมลู เป้าหมาย เมือง บางบ่อ    พระ
ประแดง 

บางพลี พระสมุทร
เจดียฯ์ 

บางเสาธง รวม 

1 การคัดเลือกและ
พัฒนา อสค. 

เป้าหมาย 2,615 667 1,319 1,114 887 214 6,816 

CKD 432 97 86 148 97 9 869 

NCD 1,150   300 720 498 640 100 3,408 

LTC 1,033 270 513 468 150 105 2,539 
ผลงาน 2,812 667 1,319 1,120 887 214 7,019 

ร้อยละ 114 100 100 100.5 100 100   103 

2 ค ร อ บ ค รั ว ที่            
มี ศั ก ย ภ า พ ใ น     
การดู แลสุ ขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ ์
 

เป้าหมาย 783 200 396 334   266 65 2,044 
CKD 129 29 26 45 29 3 261 
NCD 345 90 216 149 192 30 1,022 
LTC 309 81 154 140 45 32 761 

ผลงาน 753 145 293 286 215 55 1747 

ร้อยละ 96.0 72 73 85.6 80.8 84.6 85.5 
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5. โครงการพิเศษ 
  5.๑ โครงการองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ  รู้ตนลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม    
ต้านภัยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพ่ือให้ อสม.เกิดความตระหนักด้านสุขภาพโดยตรวจสุขภาพ      
คัดกรอง เฝ้าระวังโรคและป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของตนเองและชุมชน ด าเนินการ      
ลดปัจจัยเสี่ยง  ลดการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของ อสม.และชุมชน เพ่ือให้ อสม.และ
องค์กร อสม. พัฒนาเป็นองค์กรสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรคอย่างยั่งยืน ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ 6 
อ าเภอและคัดเลือกองค์กร อสม. ต าบลบางหญ้าแพรก  อ าเภอพระประแดง เป็นตัวแทนองค์กร อสม.
จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมในการน าเสนอผลงานระดับเขต 6 ได้รับรางวัลชมเชย  
  5.2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   
ในระดับชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน
ในการต่อต้านการมุจริตโดยปลูก-ปลุกจิตส านึก สร้างค่านิยม  ตระหนักรู้ในเรื่องความซื้อสัตย์ สุจริต      
มีคุณธรรม  จริยธรรมให้สังคมไทยปราศจากปัญหาการสุจริตและประพฤติมิชอบ  จึงได้ พัฒนาอสม.      
ให้มีความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน  จ านวน 600 คน สถานที่อบรม    
ณ ศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
  5.3 โครงการเสริมสร้างอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ(งบพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 5.5 ล้านบาท)  เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพบูรณาการ 5 กลุ่มวัย  ให้เป็นหมู่บ้านที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  3 อ 2 ส ตามแนวทาง        
7 ขั้นตอน  และพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายด้านสุขภาพ เช่น อสม. ,อสค. และแกนน าด้านสุขภาพอ่ืนๆ
ให้สามารถด าเนินงานทีมหมอครอบครัวระดับชุมชนและหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
และเชื่อมโยงการจัดระบบบริการสุขภาพ 14 สาขา(Service plan ) สู่ระดับชุน มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
       5.3.1 ด าเนินการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ โดยเชื่อมโยงแผนการจัดระบบบริการ
สุขภาพ (Service  plan) 14 สาขาหลัก และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดโรคมะเร็ง       
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด จ านวน 504 หมู่บ้าน มีโครงการด้านสาธารณสุขและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 1,512 โครงการเพ่ือน าไปสู่การของบประมาณจากกองทุนท้องถิ่นและ
แหล่งงบประมาณอ่ืนๆในการจัดโครงการต่อไป 

    5.3.2. ประชุมติดตามสรุปผลสาธารณสุขอ าเภอประชุมติดตามสรุปผลในพ้ืนที่
ต้นแบบของแต่ละอ าเภอ อ าเภอละ 1 ครั้ง   รวม 6 ครั้งๆละ 1 วัน จ านวน 172 คน 

    5.3.3  ศึกษาดูงานพ้ืนที่ต้นแบบหมู่บ้านจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ต้นแบบในอ าเภอ               
ที่สังกัดอยู่ อ าเภอละ 1 ครั้งรวม 6 ครั้งๆละ 1 วัน ใช้งบประมาณ 121,700 บาท กลุ่มเป้าหมาย  504 คน 
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โครงการพัฒนางานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุข 

๑. อบรมฟ้ืนฟูมาตรฐานงานสุขศึกษาสถานบริการสาธารณสุข  
          ผลการด าเนินงานพัฒนามาตรงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข โดยใช้แบบประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานงานสุขศึกษาท้ัง ๑๐ องค์ประกอบ ในแต่ละรายดัชนีชี้วัด รายเกณฑ์แล้วน ามาจัดเป็น
ระดับการพัฒนาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ของหน่วยงานมี ๔ ระดับ พบว่าสถานบริการสาธารณสุข
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 3  (ดีมาก) จ านวน ๒7 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 34.61 รองลงมาระดับ 2 (ดี)    
จ านวน ๒0 แห่ง คิดเป็น  ร้อยละ ๒5.64  ระดับ1พอใช้ จ านวน 18  แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒3.08    
และระดับก าลังพัฒนา จ านวน ๑3 แห่ง เป็นร้อยละ 16.67  

ตารางแสดง จ าแนกตามระดับการพัฒนาปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุทรปราการ 

ระดับการพัฒนาตามมาตรฐานงานสุขศึกษา จ านวน 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ระดับก าลังพัฒนา 13 16.67 
ระดับ1 (พอใช้) 18 ๒3.08 
ระดับ2 (ดี) ๒0 ๒5.64 
ระดับ3 (ดีมาก) 27 34.61 

รวม ๗๘ ๑๐๐ 

๒. อบรมความพร้อมผู้รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา  
          ด าเนินการจัดอบรมแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีความพร้อมในการขอรับการประเมิน
มาตรฐานงานสุขศึกษา จ านวน 8 แห่ง 
     3. การขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาของสถานบริการสาธารณสุข จากสมาคม
วิชาชีพสุขศึกษา มีสถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา จ านวน 3 แห่งได้แก่ 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบุญศิร ิอ าเภอเมือง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่เจริญ อ าเภอพระประแดง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพลีน้อย หมู่ 3 อ าเภอบางบ่อ 

      4. อบรมความพร้อมผู้รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง 
จ านวน 6 แห่ง 
      5. การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโรงพยาบาล จ านวน 6 แห่ง  โดยกองสุขศึกษา          
กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย์ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 ชลบุรี ผ่านการประเมิน 
จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลบางพลี         
โรงพยาบาลบางจาก โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และโรงพยาบาลบางเสาธง 
 

งานพัฒนาสุขศึกษาและประชาสัมพันธ ์
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      6.  การประเมินหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 6 แห่ง 
          - หมู่บ้านเด่นชัย ในความรับผิดชอบของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา นวมินทราชินี   
บ้านคลองบางปิ้ง   ระดับดี 
          - หมู่ 7 ต าบลคลองด่าน  ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองด่าน  
หมู่ 7  ระดับดี 
           - หมู่ 7 ต าบลบางแก้ว ในความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสลุด  ระดับดีเยี่ยม 
          - หมู่ 3 ต าบลบางน้ าผึ้ง ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางน้ าผึ้ง ระดับดี 
         - วัดใหม่ ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในคลองบางปลากด ระดับดี  
         - คลองสกัดห้าสิบ ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจริญราษฎร์ ระดับดี  
      7. การประเมินโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 

- โรงเรียนอิมทรัมพรรย์อนุสรณ์  ในความรับผิดชอบของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา      
นวมินทราชินี บ้านคลองบางปิ้ง ระดับดีมาก 

- โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองด่านหมู่ 7    
ระดับด ี

- โรงเรียนคลองปลัดเปรียง  ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสลุด       
ระดับดีเยี่ยม 

- โรงเรียนวัดบางน้ าผึ้งใน ในความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางน้ าผึ้ง ระดับดี 
- โรงเรียนวัดใหญ่ ในความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในคลองบางปลากด ระดับดีมาก 
- โรงเรียนคลองสกัดห้าสิบ ในความรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเจริญราษฎร์ ระดับดีเยี่ยม 

โครงการประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุข 
1. งานแถลงข่าวสาธารณสุข  ในการประชุมสื่อมวลชนพบผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  

จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนทุกแขนง จ านวน 100 คน  
2. งานสัมมนาเครือข่ายผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ จัดเป็นประจ าทุกปีๆ ละ 1  ครั้ง   

เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการและสื่อมวลชนทุกแขนงภายในจังหวัด
สมุทรปราการ 

     3. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสาธารณสุข  

ล าดับ สื่อ/ช่องทาง รายละเอียด จ านวน ความถี่ 

๑ เคเบิ้ลทีวี บันทึกข่าวสาธารณสุข 
เชิญสื่อมวลชนท าข่าว 
สัมภาษณ์นพ.สสจ. 

๒ แห่ง ทุกเดือน 

๒ วิทยุชุมชน ข่าวแจก,ซีดี ๔5 แห่ง ทุกเดือน 
๓ วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ ข่าวแจก ๑ แห่ง ทุกเดือน 
๔ เสียงตามสายเทศบาล ข่าวแจก,ซีดี ๑๗ แห่ง ทุกเดือน 
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ล าดับ สื่อ/ช่องทาง รายละเอียด จ านวน ความถี่ 

๕ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ 
สมาคมผู้สื่อข่าวฯ 
ศูนย์ประสานงานสื่อฯ 
ชมรมสื่อมวลชนท้องถิ่นฯ 

ข่าวแจก 
เชิญสื่อมวลชนท าข่าว 
สัมภาษณ์นพ.สสจ. 

4 แห่ง ทุกเดือน 

๖ หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง 
ส่วนท้องถิ่น 

ข่าวแจก,เชิญท าข่าว 
สัมภาษณ์นพ.สสจ. 

๖ แห่ง ทุกเดือน 

๗ ประชุมผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน แถลงข่าว ๑ แห่ง ทุกเดือน 
๘ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ข่าวแจก ๑ แห่ง ทุกเดือน 
๙ เว็บไซด์สสจ.สป,      

เว็บไซด์กระทรวงสาธารณสุข 
ทางไลน์กลุ่มประชาสัมพันธ์
ของสสจ.สป 

เผยแพร่ข่าว 3 แห่ง ทุกสัปดาห์ 

 

 

 

 

 
งานพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 

1. งานพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  
โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 แห่ง                

ได้ด าเนินงานพัฒนาและรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน(HA) และผลการด าเนินงานพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA)  ดังนี้ 
 

การรับรอง สถานบริการ ระยะเวลา  
1. Accredit รับรอง 2 ปี 1. รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ วันที่ 24 มค.60 – 28 มค.62 
2. Re-Accredit ครั้งที่ 1 รับรอง 3 ปี 2. รพ.สมุทรปราการ วันที่ 27 มีค. 58 - 26 มี.ค. 61   
 3. รพ.บางบ่อ    วันที่ 26 พค. 58 - 25 พ.ค.61   
 4. รพ.บางจาก วันที่ 29 กย. 60 – 28 กย. 63   
 5. รพ.บางพลี   วันที่ 9 พค.60 – 8 พค.63   
 6. รพ. บางเสาธง ยังไม่ได้ขอรับการประเมินเนื่องจาก

ยังไม่ได้เปิดบริการงานผู้ป่วยใน 

 

 

งานพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
ด้านสุขภาพ 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๒๐๗ 
 

2. งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล (QA)   
    สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ            

อย่างต่อเนื่อง โดยการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพในงานการพยาบาลตาม
หน่วยงานการพยาบาล มีจ านวน 11 งาน คือ  1) การบริหารการพยาบาล  2) การบริการพยาบาล    
ผู้ป่วยนอก 3) การบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน   4) การบริการพยาบาลผู้ป่วยใน               
5) การบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 6) การบริการพยาบาลฝากครรภ์  7) การบริการพยาบาลผู้คลอด      
8) การบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  9) การบริการพยาบาลวิสัญญี 10) การบริการพยาบาล               ด้าน
การปรึกษาสุขภาพ และ 11) การบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล      โดย
กองการพยาบาลได้ก าหนดตัวชี้วัดคือ  ร้อยละของสถานบริการสุขภาพที่งานบริการพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพบริการพยาบาลตามเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล (QA) จ านวน 6 แห่ง ดังนี้ 1) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ผ่านระดับ 4  2) โรงพยาบาลบางพลี 
3) โรงพยาบาลบางบ่อ  4) โรงพยาบาลบางจาก 5) โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ผ่านระดับ 3  และ             
6) โรงพยาบาลบางเสาธง ได้ประเมินเฉพาะการบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เนื่องจาก      
อยู่ระหว่างการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล 

3. งานพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Lab) 
         การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการทางแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัด

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 แห่ง และสังกัดกระทรวงสาธารณสุข            
จ านวน 2 แห่ง มีการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน โดยการตรวจติดตามไขว้ระหว่างโรงพยาบาล 
เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยอ้างอิงตามมาตรฐานงาน
เทคนิคการแพทย์ สภาเทคนิคการแพทย์ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินระบบคุณภาพและ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยองค์กรภายนอก  

โรงพยาบาลแม่ข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 6 แห่ง ตรวจติดตามให้ค าแนะน าระบบ
คุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ใน รพ.สต.ที่รับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ซึ่ง รพ.สต.ในสังกัด
งานส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 70 แห่ง ได้รับการตรวจติดตามระบบคุณภาพ 
ทุกแห่ง 

4. งานพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องรังสีวินิจฉัย (X-ray) 
               การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานห้องรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 แห่ง และสังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ จ านวน 1 แห่ง         
มีการประเมินภายใน โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
จังหวัดสมุทรปราการ และการประเมินภายนอก โดยกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ระดับเขต 6          
ซึ่งผลการประเมินภายในและภายนอก ดังนี้ 1) โรงพยาบาลสมุทรปราการ  2) โรงพยาบาลบางพลี       
3) โรงพยาบาลบางบ่อ 4) โรงพยาบาลบางจาก  5) สถาบันราชประชาสมาสัย ผ่านขั้นดีเด่น                
6) โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ผ่านขั้นดีเด่น และ7) ) โรงพยาบาลบางเสาธง ไม่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน  
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5. งานพัฒนาระบบคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยและลดปัญหาการฟ้องร้อง (Rapid 
Response Team : RRT )   

    โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จ านวน 6 แห่ง ด าเนินงาน
ตามนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบคุณภาพความความปลอดภัยของผู้ป่วย     
และลดปัญหาการฟ้องร้อง ( RRT )  พร้อมทั้งมีแนวทางในการบริการจัดการและการด าเนินงาน 
สนับสนุนการ Set ระบบของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัด Flow และแนวทางปฏิบัติระบบการป้องกัน
และลดปัญหาการฟ้องร้องในระดับโรงพยาบาลและระดับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยผู้ป่วยและการเจรจาไกล่เกลี่ย จังหวัดสมุทรปราการ        
และคณะท างานทีมเคลื่อนที่เร็ว (Rapid Response Team) จังหวัดสมุทรปราการ 
         ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ
ระบบการป้องกันและลดปัญหาการฟ้องร้อง รวบรวมข้อมูลรายงานอุบัติการณ์ 7 เรื่อง ซึ่งประกอบด้วย 
1) โรคอุบัติใหม่   2) เรื่องที่เสี่ยงโดยมีข่าวถึงสื่อมวลชน & Social media 3) เรื่องที่มีผลกระทบต่อ
โรงพยาบาล เช่น แม่ตายในบางราย ลูกหาย น้ าท่วม ไฟไหม้  4) เรื่องที่มีแนวโน้มต่อการถูกฟ้องร้อง
แน่นอน 5) เรื่องที่เจรจาไกล่เกลี่ยในโรงพยาบาลไม่ส าเร็จ 6) อุบัติเหตุหมู่และอุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคล
สาธารณะ บุคคลที่มีชื่อเสียง และ 7) บุคลากรถูกท าร้ายร่างกายส ารวจเรื่องร้องเรียนความขัดแย้ง
ทางด้านการแพทย์ เป็นรายไตรมาส ส ารวจข้อมูลนักสันติวิธี(นักเจรจาไกล่เกลี่ย) และผู้ที่ยังไม่ผ่าน      
การอบรมเจรจาไกล่เกลี่ย ส่งเขตสุขภาพที่ 6 สนับสนุน ติดตาม การติดตั้งโปรแกรมรายงานความเสี่ยง
ของโรงพยาบาล ซึ่งได้ติดตั้งโปรแกรมฯครบทุกแห่ง   
      นอกจากนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
พัฒนาเครือข่ายการจัดการข้อร้องเรียนและฟ้องร้องการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข        
จั งหวัดสมุทรปราการ โดยครอบคลุมลงไปสู่ โ รงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพต าบล เ พ่ือเตรียม                 
จัดท าแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและฟ้องร้องการบริการทางการแพทย์  และสาธารณสุขลงสู่    
ระดับต าบล ต่อไป    
 
 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๒๐๙ 
 

     

๑. การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและจัดเครือข่ายหน่วยบริการ   

    ๑.๑ หน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU : Primary Care Unit) มีจ านวน  108  แห่ง ดังนี้   
      - ภาครัฐ  90 แห่ง :-  ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล  7 แห่ง  (แบบ Non UC 4 แห่ง), ตั้งอยู่ในชุมชน   
4 แห่ง, ในสถานีอนามัย 74  แห่ง และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  5  แห่ง  

- ภาคเอกชน 12 แห่ง :- ตั ้งอยู ่ในโรงพยาบาล จ านวน  5 แห่ง (แบบ Non UC 2 แห่ง)        
และตั้งอยู่ในชุมชน จ านวน ๗ แห่ง  

      ๑.๒ หน่วยบริการประจ า (CUP : Contracting Unit of Primary) จ านวน ๑2 แห่ง ดังนี้ 
         - ภาครัฐ จ านวน 7 แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง, โรงพยาบาลทั่วไป ๑ แห่ง,  โรงพยาบาล
ชุมชน 4 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง รับผิดชอบประชากรสิทธิบัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (บัตรทอง) จ านวนทั้งสิ้น  636,612 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.48 ของประชากรสิทธิ 
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั้งจังหวัด   
         - ภาคเอกชน จ านวน 5 แห่ง  เป็นโรงพยาบาลระดับ ๑๐๐-๒๐๐ เตียง จ านวน 2 แห่ง         
และคลินิกชุมชนอบอุ่น จ านวน  3 แห่ง  รับผิดชอบประชากรสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 
จ านวนทั้งสิ้น 99,522 คน คิดเป็นร้อยละ 13.52 ของประชากรสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า        
ทั้งจังหวัด   

    ๑.๓ หน่วยบริการรับส่งต่อ  จ านวน ๑2 แห่ง  เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อที่ท าหน้าที่ เป็น            
หน่วยบริการประจ า (CUP) จ านวน 7 แห่ง และเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะทาง/เฉพาะโรค     
จ านวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ เฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น,   
สถาบันราชประชาสมาสัย เฉพาะทางด้านผิวหนังและตา,   ศูนย์เวชศาสตร์ ฟ้ืนฟูสภากาชาดไทย          
เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ ฟ้ืนฟู, โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ๓ เฉพาะทางด้านผ่าตัดโรคหัวใจ และ    
โรงพยาบาลบางนา ๕ เฉพาะทางด้านผ่าตัดโรคหัวใจ 
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ตารางแสดง   จ านวนประชากรที่รับผิดชอบและจ านวนหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ   
ปีงบประมาณ ๒๕60 จ าแนกรายหน่วยบริการประจ า 

หน่วยบริการประจ า 
(CUP) 

จ านวน 
ปชก. 

บัตรทอง 
(คน) 

จ านวนศูนย์สุขภาพชุมชน : PCU (แห่ง) 

ใน รพ. ใน สอ. ในชุมชน 
ภาครัฐ 

นอก สธ. รวม 

ภาครัฐ       
๑. รพ.สมุทรปราการ 294,834 ๑ 24 ๒ 4 31 
๒. รพ.บางบ่อ 71,502 ๑ ๑๓ ๑ - ๑๕ 

๓. รพ.บางพล ี 96,389 ๒ 8 - 1 11 

๔. รพ.บางจาก 60,395 ๑ ๑๐ ๑ - ๑๒ 

๕. รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 62,937 ๑ ๑๐ - - ๑๑ 

6. รพ.บางเสาธง 37,493 ๑ 8 - - 9 

7. สอน.บ้านคลองบางปิ้ง 13,062 - 1 - - 1 

รวมภาครัฐ 636,612 7 74 4 5 90 
ภาคเอกชน             
๑. รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 54,579 ๑ - ๖ - ๗ 
๒. รพ.เซ็นทรัลปาร์ค 21,359 ๑ - ๑ - ๒ 

3. คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม  
มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง 

5,312 ๑ 
(คลินิก 

ชุมชนอบอุ่น) 

- - - ๑ 

4. มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม 
(ตลาดไทยประกัน) 

9,606 ๑ 
(คลินิก 

ชุมชนอบอุ่น) 

- - - ๑ 

 
5. มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม 
(แพรกษา) 

8,666 ๑ 
(คลินิก 

ชุมชนอบอุ่น) 

- - - ๑ 

รวมภาคเอกชน 99,522 5 - ๗ - 12 
รวมทั้งจังหวัด 736,134 ๑2 74 ๑1 5 102 

ที่มา : ฐานข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์จากข้อมูล สปสช. ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕60 
 
 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๒๑๑ 
 

ความครอบคลุม 

๒. การลงทะเบียนประชากรผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า   
ปีงบประมาณ  ๒๕60 จังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโน้มความครอบคลุมการมีหลักประกัน

สุขภาพของประชากร มีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 99.93-99.95 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๙๙.94 ส าหรับ               
ผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)  อยู่ระหว่างร้อยละ ๖2.15-๖2.79 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖๒.49 
รายละเอียดดังแผนภูม ิ

แผนภูมิแสดง  ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพและการลงทะเบียนสิทธิบัตรประกัน
สุขภาพ   ถ้วนหน้าของประชากร จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕60 จ าแนกรายเดือน 

 

 
3. งานด้านประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560   
    3.1 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

  1) งบเหมาจ่ายรายหัวประชากรประกันสุขภาพถ้วนหน้า    
       ปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลสนับสนุนงบเหมาจ่ายรายหัวประชากรบัตรประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า ในอัตรา 3,109.58 บาท/UC/ปี  โดยมีการปรับเกลี่ยในระดับเขตสุขภาพ                              ใน
ภาพรวมทั้งจังหวัด หน่วยบริการภาครัฐสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบ
เหมาจ่ายรายหัว เพ่ือจัดบริการผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, งบสร้างเสริมสุขภาพ ส าหรับประชากรทุกสิทธิ ไม่รวมงบอ่ืน  ๆ
หลังหักเงินเดือน  จ านวนเงิน 361,901,677.45 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.33  จากเงินเดือนทั้ งหมด    
99,884,004.65 บาท  คงเหลือเงินเพ่ือจัดบริการให้กับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ให้กับหน่วย
บริการประจ าภาครัฐ ทั้งบริการผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยในและบริการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวนทั้งสิ้น 
769,460,206.42 บาท และรับงบสร้างเสริมป้องกันโรคส าหรับประชากรสิทธิอ่ืนที่ไม่หักเงินเดือน  
(PP NonUC) เพ่ิมอีก จ านวน 115,779,756.73 บาท  รวมรับทั้งสิ้น 885,239,963.15 บาท  
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ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ 

สิทธิบัตรทอง
บัตรท 
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ตารางแสด ง  งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวที่จัดสรรให้หน่วยบริการภาครัฐ สังกัดส านักงานปลัด                
กระทรวงสาธารณสุข แยกตามบริการหลังหักเงินเดือน จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 

 

หน่วยบริการประจ า 
(CUP) 

งบผู้ป่วยนอก 
 (บาท) 

งบผู้ป่วยใน 
(บาท) 

งบส่งเสริม
ป้องกัน (บาท) 

งบส่งเสริมป้องกัน  
NON UC 

รวม 
( บาท ) 

สอน.บ้านคลองบางปิ้ง  12,545,091.06 - 2,788,656.24 2,717,785.61 18,051,532.91 
รพ.สมุทรปราการ ๑7๙,254,678.72 161,606,594.12 35,528,885.03 41,407,668 417,797,825.87 
รพ.บางบ่อ 39,661,247.98 52,233,416.15 8,544,038.49 10,659,104.21 111,097,806.83 
รพ.บางพล ี 62,496,897.86 ๖5,677,177.76 13,485,032.86 ๑4,807,551.61 156,466,660.09 
รพ.บางจาก ๓7,144,945.38 ๑๕,373,538.44 7,892,346.63 ๑5,371,401.53 75,782,231.98 
รพ.พระสมุทรเจดียฯ์  ๔2,499,287.84 8,023,841.34 10,476,663.31 24,140,921.73 85,140,714.22 
รพ.บางเสาธง ๓5,954,675.22 - 7,640,137.18 6,675,324.04 50,270,136.44 

รวม 409,556,824.06 302,914,567.81 86,355,759.74 115,779,756.73 914,606,908.34 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 2560 
 

2) เงินเดือนและค่าตอบแทน   
                เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของหน่วยบริการภาครัฐสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 100% ในระบบ GFMIS ตาม จ.18  ณ วันที่ 18 เมษายน 2559    
จ านวนเงินทั้งสิ้น 599 ,884,004.65 บาท กรมบัญชีกลางหักเงินเดือนจากงบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในสัดส่วน 60.33% จ านวนเงิน 366,049,948.53 บาท และได้จัดสรรเงิน
ค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 21,995,656 บาท  
ตารางแสดง  การหักเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า /พนักงานราชการของหน่วยบริการภาครัฐ  

                     สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจากเงินเดือนตาม GFMIS (จ.18) และการจัดสรร     
                     เงินค่าตอบแทน ของจังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 

 

หน่วยบริการประจ า 
(CUP) 

เงินเดือน 

ค่าตอบแทน (บาท) 
รวมเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ประมาณการเงิน
เดือนตาม GFMIS  
(จ.18)  100% 

หักเงินเดือน          
จาก GFMIS (จ.18) 

60.33% 
สอน.บ้านคลองบางปิ้ง 1,182,741.60 713,531.56 รวมกับรพ.สต.อ.เมือง 1,896,273.16 
รพ.สมุทรปราการ 317,865,787.44 191,764,009.02 6,529,730 516,159,526.46 
รพ.บางบ่อ 86,581,502.14 52,233,416.15 3,207,840 142,022,758.29 
รพ.บางพล ี 74,883,434.52 45,176,134.65 6,166,836 126,226,405.17 
รพ.บางจาก 58,049,444.69 35,020,422.69 2,646,240 95,716,107.38 
รพ.พระสมุทรฯ 47,510,452.80 28,662,395.45 2,324,250 78,497,098.25 
รพ.บางเสาธง 13,810,641.47 8,331,767.93 1,120,760 23,263,169.40 

รวม 599,884,004.65 361,901,177.45 21,995,656 983,781,338.11 
ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 2560 
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 3) งบตามผลงานบริการและงบเพิ่มเติมอ่ืนๆ   
     รายรบัตามผลงานบริการ และงบเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ได้แก่ กองทุนโรคเรื้อรัง, งบ PP Basic ปรับจาก

กองทุนท้องถิ่นเพ่ิมเติม,  งบ LTC,  งบแพทย์แผนไทยและงบคณุภาพผลงานบริการตาม  QOF  จ านวนทั้งสิ้น  
27,674,908  บาท   
ตารางแสดง  การจัดสรรงบตามผลงานบริการและงบเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ของหน่วยบริการภาครัฐสังกัด 

        ส านักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข แยกตามบริการ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 

 หน่วยบริการ
ประจ า 
(CUP) 

กองทุนโรค
เรื้อรัง+

thalassemia 
(บาท) 

PP  
กองทุนท้องถิ่น 
(ปรับเป็น PPB) 

 

งบ LTC 
(บาท) 

แพทย์ 
แผนไทย 
(บาท) 

QOF รวม (บาท) 

สอน.บ้านคลองบางปิ้ง  165,355 3,141,938 0 217,446 0 3,524,739 
รพ.สมุทรปราการ 3,687,670 3,954,470 100,000 2,153,387 30,817 9,926,344 
รพ.บางบ่อ 1,001,394 617,376 100,000 335,613 38,522 2,092,905 
รพ.บางพล ี 1,363,386 563,561 100,000 416,745 30,817 2,474,509 
รพ.บางจาก 1,100,477 563,561 100,000 558,903 30,817 2,353,758 
รพ.พระสมุทรเจดีย ์ 936,642 666,294 100,000 639,194 38,521 2,380,651 
รพ.บางเสาธง 986,867 3,388,458 100,000 408,156 38,521 4,922,002 

รวม 9,241,791 12,895,658 600,000 4,729,444 208,015 27,674,908 
ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน 2560 

4) งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
      หน่วยบริการภาครัฐสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้รับการจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) จ านวนเงินทั้งสิ้น 
70,514,107.39 บาท แบ่งเป็นงบระดับหน่วยบริการ 90%  จ านวนเงิน  63,462,693.98 บาท  
และงบระดับจังหวัด 10% จ านวนเงิน 7,051,413.41 บาท  
ตารางแสดง การจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)           
                 ในระดับหน่วยบริการ, ระดับเขตและระดับประเทศ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 

หน่วยบริการประจ า  
(CUP) 

ระดับหน่วยบริการ  
90 % 

ระดับจังหวัด 
10 % 

รวมท้ังหมด  
100%  (บาท) 

สอน.บ้านคลองบางปิ้ง 909,536.90 215,413.41 1,124,950.31 
รพ.สมุทรปราการ 32,908,601.27 2,952,000 35,860,601.27 
รพ.บางบ่อ 6,695,181.24 720,000 7,415,181.24 
รพ.บางพล ี 10,166,238.50 1,184,000 11,350,238.50 
รพ.บางจาก 5,312,175.20 664,000 5,976,175.20 
รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 4,895,447.34 868,000 5,763,447.34 
รพ.บางเสาธง 2,575,513.53 448,000 3,023,513.53 

รวม 63,462,693.98 7,051,413.41 70,514,107.39 
ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วนัที่ ๓๐ กันยายน 2560 
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 5) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   
          ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุทรปราการ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม
โครงการกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน ๔6 แห่ง จากทั้งหมด 48 แห่ง คิดเป็นร้อย 95.83      
และได้ลาออกในเดือนกรกฎาคม 2560 จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ อบต.บางเสาธง ประชากรทุกสิทธิ์ 
32,064 คน  เงินที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โอนเข้ากองทุนระดับท้องถิ่นจ านวน ๔๕ บาท 
ต่อประชากรทุกสิทธิตามทะเบียนราษฎร์  จ านวน 1 ,222 ,996 คน คิดเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 
54,584,820 บาท  

ตารางแสดง  จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมโครงการกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
                 จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 จ าแนกรายอ าเภอ    

อ าเภอ 
ท้องถิ่น
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

เข้าร่วมกองทุน
สุขภาพท้องถิ่น

(แห่ง) 

จ านวน
ประชากร (คน) 

รายรับ 
จาก สปสช. 

(บาท) 
หมายเหตุ 

อ าเภอเมือง ๑๒ 11 501,375 22,561,875 ลาออกปี 59 
ทม.ปากน้ า 

อ าเภอบางบ่อ ๑๐ 10 105,034 4,472,530  
อ าเภอบางพลี ๗ 6 ๒38,090 ๑๐,๗๑๔,๐๕๐ ลาออก ปี 59 

อบต.หนองปือ 
อ าเภอพระประแดง ๙ 9 201,052 9,047,340  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ ๖ 6 ๑3๓,545 6,009,525  
อ าเภอบางเสาธง ๔ 3 43,900 1,975,500 ลาออกปี 60 

อบต.บางเสาธง 
รวม ๖  อ าเภอ ๔๘ ๔๕ 1,222,996 55,034,820  

 ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 2560 
 

 3.2 งานบริหารกองทุนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 
        จากนโยบายรัฐบาลที่ให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า , ลาว, กัมพูชา และ
ผู้ติดตามได้รับการลงทะเบียนอนุญาตให้ท างานในราชอาณาจักรไทย ส าหรับ กระทรวงสาธารณสุขมี
ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าว จังหวัดสมุทรปราการได้ด าเนินการตรวจสุขภาพ
และขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการเฉพาะโรงพยาบาลภาครัฐ จ านวน ๕ แห่ง          
มีแรงงานต่างด้าวขอขึ้นทะเบียนประกันสุขภาพ  จังหวัดสมุทรปราการ  ปีงบประมาณ ๒๕60 จ านวน
ทั้งสิ้น 1๐,323 คน แยกเป็น โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ านวน 1,928 คน (ร้อยละ 18.68),          
โรงพยาบาลบางบ่อ จ านวน 1,387 คน (ร้อยละ 13.44), โรงพยาบาลบางพลี จ านวน 6,462 คน       
(ร้อยละ 62.60), โรงพยาบาลบางจาก จ านวน 400 คน (ร้อยละ 3.87), โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ             
จ านวน 146 คน (ร้อยละ 1.41) 
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3.3 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ 
      กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งขึ้นจากข้อตกลง

ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     
เขต 6 ระยอง ภายใต้การมีส่วนร่วมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   และโรงพยาบาล
สมุทรปราการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 โดยในปีงบประมาณ 2560 ได้รับสนับสนุนจากส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 6 ระยอง จ านวน 9,439,449.85 บาท และได้มีการสมทบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ จ านวน 10,000,000.- บาท จากข้อมูลในโปรแกรมส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 6 ระยอง 4 ไตรมาส ได้มีการจัดสรรเงินชดเชยค่าบริการฟ้ืนฟูค่ากายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความ
พิการให้แก่หน่วยบริการ จ านวน 13 หน่วย เป็นจ านวนเงิน 9,416,413. - บาท และสนับสนุน         
การด าเนินงานการพัฒนาระบบบริการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ 
ของหน่วยบริการ, สมาคม, ชมรมที่ได้ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับผู้พิการ ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล 
และผู้ป่วยในระยะกึ่งเฉียบพลัน (Subacute) จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,366,800. -บาท           
และมีการจ่ายค่าบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน       
410,603  บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีเงินคงเหลือในบัญชีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อ
สุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ จ านวนเงิน 43,519,037.82 บาท (สี่สิบสามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามสิบเจ็ดบาท 
แปดสิบสองสตางค์) 

3.4 งานบริหารกองทุนกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
                  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบให้บริหารจัดการกองทุนจังหวัด 
ปีงบประมาณ ๒๕60 ตามเหมาจ่ายรายหัว เพ่ือจ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการรักษาพยาบาล
แก่กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ กรณีผู้ป่วยนอกทั่วไปและสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค,     
ผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติ เหตุฉุกเฉินในเขตจังหวัดและผู้ป่วยนอกกรณีส่งต่อทั้ งในและนอกจังหวัด          
จังหวัดสมุทรปราการ มีกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ในปีงบประมาณ 2560 จ านวนทั้งสิ้น 
1 ,066  คน  ( ข้ อมู ล  ณ  วั นที่  18  ตุ ล า คม  2559 )  ได้ รั บ จั ด ส ร ร งบประมาณ จ า นวน           
1,499,227.45 บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์ ) โดยในปีนี้
ส านักงบประมาณ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 และวันที่ 
20 เมษายน 2558 และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการจัดการบุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ เมื่อมีวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 

1. ค่าชดเชยกรณีผู้ป่วยนอกทั่วไปและสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน (206.32 บาท/คน/ปี) 
ให้กับโรงพยาบาลภาครัฐ จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ, โรงพยาบาลบางบ่อ,      
โรงพยาบาลบางพลี, โรงพยาบาลบางจาก และโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ คิดเป็นงบประมาณ
ทั้งสิ้น 219,937.12 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบสองสตางค์)  

2. จัดตั้งเป็นกองทุนจังหวัดฯ เพ่ือจ่ายชดเชยให้กับหน่วยบริการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุ 
กรณีฉุกเฉินในเขตจังหวัดและผู้ป่วยนอกกรณีส่งต่อทั้งในและนอกจังหวัด คิดเป็นงบประมาณ 
1,279,290.33 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์) 
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ในปีงบประมาณ 2560 จ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลที่มี
ปัญหาสถานะและสิทธิ จ านวน 75 ครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น 76,463.00 บาท (เจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)  
คงเหลือกองทุนจังหวัดฯ จ านวน 1,202,827.33 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาท
สามสิบสามสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  

4. งานคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการด้านหลักประกันสุขภาพ 
1) งานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
    ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุข                    จังหวัด

สมุทรปราการ  ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จาก 5 ช่องทาง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข,      ศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสมุทรปราการ และจดหมายอิเล็คโทรนิกส์ กลุ่มงานนิติการ  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ, มาด้วยตนเอง และทางจดหมาย รวม 46 เรื่อง ดังนี้ 

 
ล าดับ ช่องทางการรับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน  (เรื่อง) ร้อยละ 

1 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ 20 46.48 
2 กระทรวงสาธารณสุข 16 34.78 
3 จดหมายอิเล็คโทรนิกส์ กลุ่มงานนิติการ 5 10.87 
4 มาด้วยตนเอง 4 8.70 
5 จดหมาย 1 0.83 

รวม  5  ช่องทาง 46 100 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 

ประเด็นการร้องเรียน  7 ประเด็น ดังนี้ 
 
ล าดับ 

ประเภท จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

1 พฤติกรรมบริการ 14 30.43 
2 ระบบบริการ 11 29.91 
3 ขอความช่วยเหลือ 10 21.74 
4 ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร 8 12.41 
5 ขอรับเงินเยียวยา 1 2.17 
6 ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 1 2.17 
7 เสนอความคิดเห็น 1 2.17 

รวม  7 ประเด็น 46 100 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 
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2) การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  กรณี ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุข (ตามมาตรา ๔๑) จังหวัดสมุทรปราการ 

        ปีงบประมาณ ๒๕60 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้รับค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 
ตามมาตรา ๔๑ จ านวน ๑0 ราย ผลการพิจารณาฯ ดังนี้  ไม่อนุมัติ จ านวน 4 ราย, อนุมัติเงินช่วยเหลือฯ 
จ านวน 6 ราย  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  1,640,0๐๐ บาท หลังรับทราบผลการวินิจฉัยฯ มีผู้ยื่นอุทธรณ์  4 ราย  
ผลการพิจารณาอุทธรณ์ฯ : ยกอุทธรณ์ จ านวน 1 ราย, จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จ านวน 1 ราย       
เป็นเงิน 80,000 บาท และรอผลการพิจาณาฯ จ านวน 2 ราย  

 

ตารางแสดง ผลการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณี ผู้รับบริการได้รับ  
                ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข (มาตรา ๔๑) จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี 
จ านวน 
ค าร้องฯ 

ที่พิจารณา 

ผลการพิจารณา 
การอุทธรณ์ 

อนุมัติ ไม่อนุมัติ 
จ านวน 
(ราย) 

เงินช่วยเหลือฯ 
(บาท) 

จ านวน 
(ราย) 

จ านวน 
(ราย) 

ผลอุทธรณ์ 

1 1 ธค.59 5 3 1,120,000.- 2 2 - ยกอุทธรณ์ 1 ราย 

       
- จ่ายเงินฯ 1 ราย 
(80,000.-) 

2 2 มิย.60 4 2 120,000.- 2 2 - รอผลการพิจารณาฯ 
3 4 กย.60 1 1 400,000.-  - -  

รวมประชุม 3 ครั้ง 10 6 1,640,000.- 4 4 - จ่าย 80,000.- 
ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 
5. งานด้านการเงินการคลัง 

5.1 การเฝ้าระวังสถานการณ์การเงินของหน่วยบริการภาครัฐ 
      สถานการณ์การเงินของหน่วยบริการภาครัฐ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 โรงพยาบาล      

ส่วนใหญ่ สถานการณ์การเงินดี ไม่มีหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ ๗ 
ตารางแสดง สถานการณ์การเงินของหน่วยบริการภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 

                           

โรงพยาบาล 

อัตราส่วน 
ทนุส ารอง

สุทธ ิ
(ลบ.) 

ก าไรสุทธิ
รวม 

ค่าเสื่อม 
(ลบ.) 

Liquid 
Index 

Status 
Index 

Survive 
Index 

Risk 
Index ทนุ 

หมุนเวียน 

ทนุ 
หมุนเวียน 

เร็ว 
เงินสด 

รพ.สมุทรปราการ 1.64 1.50 0.77 212.62 -23.48 1 1 ๐ 2 
รพ.บางบ่อ 1.78 1.68 1.30 67.86 -12.54 0 1 ๐ 1 
รพ.บางพล ี 2.56 2.49 2.10 276.23 51.92 0 ๐ ๐ ๐ 
รพ.บางจาก 1.94 1.76 1.58 48.71 0.23 ๐ 0 ๐ 0 
รพ.พระสมุทรเจดียฯ์ 2.17 1.99 1.84 26.35 0.24 0 0 0 0 
รพ.บางเสาธง 4.47 4.24 4.23 67.46 14.59 0 0 0 0 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 
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5.2 คุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้างหน่วยบริการภาครัฐ 
       ปีงบประมาณ ๒๕60  หน่วยบริการภาครัฐได้รับการตรวจสอบคุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้าง          
โดยคณะท างานตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างระดับจังหวัด  ได้คะแนนเฉลี่ย  ๗3.12 อยู่ในระดับ  B 
ตารางแสดง  ผลการตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยบริการภาครัฐ จังหวัดสมุทรปราการ  

 

โรงพยาบาล 
คะแนน  

(เต็ม ๑๐๐) 
ระดับ 

รพ.สมุทรปราการ 70.84 B 
รพ.บางบ่อ 59.28 C 
รพ.บางพลี 78.89 B 
รพ.บางจาก 86.65 A 
รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 77.41 B 
รพ.บางเสาธง 65.62 C 

คะแนนเฉลี่ย 73.12 B 
ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 
6. งานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย 

6.1 โครงสร้างการส่งต่อ จากระดับหมู่บ้าน, หมอครอบครัว, รพ.สต.เชื่อมโยงถึงศูนย์ความ
เชี่ยวชาญ และก าหนดโครงสร้างการส่งต่อเครือข่ายระดับจังหวัด  เพ่ือให้สถานบริการและสาขาต่างๆ    
ใช้ด าเนินงานพัฒนาระบบส่งต่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นแนวทางเดียวกัน  อันจะส่งผลให้
ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามกรอบแนวทางจัดระบบส่งต่อของหน่วย
บริการตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Service Plan)  
 6.2   แนวทางการส่งต่อตามกรอบ Service Plan กระทรวงสาธารณสุข  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

โรงพยาบาลระดับ S/A 

โรงพยาบาลระดับ M1/M2 

โรงพยาบาลระดับ F1/F2/F3 

สถานีอนามัย P1/P2  

หมอครอบครัว หมอครอบครัว 
 

หมอครอบครัว 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/ศูนย์เชีย่วชาญระดับสูง 
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6.3  ระบบการส่งต่อผู้ป่วยภายในจังหวัดสมุทรปราการ 

F1          

F              

A               

M1          

F3            

M2          

อ  ร สมุทร        

อ  ม อง
อ บาง ล อ บาง สาธง

อ บางบ อ

อ าว ท 

 ทม 

    ิง ทรา

อ  ร  ร   ง

=                       

Ort
ho

 ,  
   

 
 

 

6.4  ผลการด าเนินงาน 
      6.4.1  ข้อมูล 10 ล าดับโรคแรกที่หน่วยบริการภาครัฐส่งออกนอกเขตสุขภาพ   

ปีงบประมาณ  2560 ทั้งปี ได้แก่ 
  ล าดับ 1   โรคทางตาทุกชนิด 

ล าดับ 2   โรคมะเร็งทุกชนิด 
ล าดับ 3   โรคหัวใจ 
ล าดับ 4   โรคไตวายระยะสุดท้าย 
ล าดับ 5   โรคทางจิต 
ล าดับ 5   โรคไตวายระยะสุดท้าย 
ล าดับ 6   โรคทางผิวหนัง 
ล าดับ 7   โรคเลือดทุกชนิด 
ล าดับ 8   โรคหลอดเลืดสมอง 
ล าดับ 9   โรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน 
ล าดับ 10 โรคแพ้ภูมิตัวเอง 

                  6.4.2  การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ ในกลุ่มโรคมะเร็ง, หัวใจ, ทารกแรกเกิด
และอุบัติ/ฉุกเฉิน ตามตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข  พบว่า  หน่วยบริการในจังหวัดสมุทรปราการ          
มีการส่งผู้ป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ มะเร็ง, หัวใจ, ทารกแรกเกิด  เมื่อเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2560      
กับปีที่ผ่านมา พบว่า ลดลงร้อยละ 30.80  
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ตารางแสดง  ข้อมูลการส่งต่อนอกเขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2560  

 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
รายละเอียดการ 

เก็บข้อมูล 

ผลงาน  
ร้อยละที่ 

เพิ่มข้ึน/ลดลง  ปี
2559 

ปี
2560 

การส่งต่อผู้ป่วยออกนอก
เขตสุขภาพลดลง  ได้แก่ 
โรคมะเร็ง, หัวใจ,  ทารก
แรกเกิด (1-28 วัน), 
และอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน 
(รวมทั้งหมดทั้งเกิน
ศักยภาพ และไม่เกิน
ศักยภาพ) 

ร้อยละ 1 A = จ านวนผู้ป่วย 4 สาขา ที่ส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพ 
  1. มะเร็ง 2,062 1,985 ลดลง 3.73 
  2. หัวใจ  1,025 799 ลดลง 22.05 
  3. ทารกแรกเกิด 333 112 ลดลง 66.37 
  4. อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 1,206 305 ลดลง 53.38 

รวม 4,626 3,201 ลดลง 30.80 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕60 
 

              6.4.3 การส่งต่อผู้ป่วยด้วยโปรแกรม ThaiRefer ได้ด าเนินการอบรมการใช้โปรแกรม 
ThaiRefer ครอบคลุมหน่วยบริการ 100% ทั้งระดับโรงพยาบาล/สถานีอนามัย  และก าหนดให้มีการ
ยกเลิกการใช้ใบส่งต่อ (บส.08) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ผลการด าเนินงานส่งข้อมูลการส่งต่อผ่าน 
โปรแกรม ThaiRefer  
    

ตารางแสดง  ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยด้วยโปรแกรม ThaiRefer ปีงบประมาณ 2560  
 

โรงพยาบาล จ านวนผู้ป่วยที่ส่ง
ต่อ 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนผู้ป่วยที่ส่งต่อ 
ผ่านโปรแกรม 
ThaiRefer 

ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วย
ผ่านโปรแกรม 
ThaiRefer 

รพ.สมุทรปราการ 8,561 6,955 81.67 
รพ.บางบ่อ 7,064 6,469 91.58 
รพ.บางพลี 7,557 7,557 100 
รพ.บางจาก 8,029 7,938 98.87 
รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 12,886 12,853 99.74 
รพ.บางเสาธง 4,700 4,559 97 

รวมทั้งจังหวัด 48,752 46,331 95.03 

ที่มา : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
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7. การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บ          
จากการจราจรทางถนน  เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายทุกระดับและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงก าหนด         
ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งด าเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมต ลอดปี              
ตามมาตรการเน้นหนัก 4 มาตรการ ได้แก่  
 

 
 

7.1 สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ  
               7.1.1 มาตรการบริหารจัดการ  

1) SAT/EOC-RTI 
ผลการด าเนินงาน 

- มีค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานทีมตระหนักรู้ 
สถานการณ ์(Situation Awareness Team : SAT) 

- EOC-RTI on line 
- มีค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน

กรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับโรคทุกโรคและภัยสุขภาพ
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) 
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     2) TEA Unit คุณภาพ 
- รพ.สมุทรปราการ : อยู่ระหว่างการขยายพ้ืนที่ในการด าเนินงาน โดยใช้พ้ืนที่ใกล้ห้อง ER     
  กิจกรรมคุณภาพ : วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ ด าเนินการเพียงบางส่วน เช่น 

พบความผิดพลาด  ในการสรุปข้อมูลการวินิจฉัยการให้รหัสโรคในหอผู้ป่วย   
- รพ.บางพลี : ใช้พื้นที่หน้าห้อง ER  
  กิจกรรมที่ด าเนินการ : มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้เพียงบางส่วน 

       3) สสอ./รพช.เป็นเลขานุการ ร่วมใน ศปถ.อ าเภอ :- ศปถ.อ าเภอ ไม่มีการขับเคลื่อน 
 7.1.2 มาตรการข้อมูล 4I (Integration of Data, Investigation, IS on line, Information) 
              1) บูรณาการข้อมูลการตาย 2 ฐาน (Integration of Data) ได้แก่ข้อมูลจากหน่วยงาน
สาธารณสุข และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด พบว่า ปีงบประมาณ 2560 มีผู้เสียชีวิต  
จ านวน 443 ราย อัตรา 34.42 ต่อประชากรแสนคน 

     2) สอบสวนการบาดเจ็บ (Investigation) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)” เพ่ือสร้าง
เครือข่ายนักวิชาการ, เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ ทั้งจังหวัด, อ าเภอและต าบล  ให้มีทักษะในการสอบสวนโรค/ 
ภัยสุขภาพและการจัดท าแผนเผชิญเหตุ  

      จากเกณฑ์ทางระบาดวิทยาและข้อตกลงภายในจังหวัด ก าหนดให้มีการสอบสวนการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ดังนี้ คือ หากมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป หรือบาดเจ็บ 5 รายขึ้นไป หรือตายใน
ที่เดิมๆ หลายครั้ง หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคคลส าคัญ หรือรถโดยสารสาธารณะ, รถนักเรียน ผลการ
ด าเนินงานปรากฏว่า ไม่มีกรณีดังกล่าว 

    3) ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ ( IS on line) ที่โรงพยาบาล ระดับ  A, S, M1 ได้แก่  
รพ.สมุทรปราการ, รพ.บางพลี แต่เป็น IS off line 

    4) การน าเสนอ (Information) ข้อมูลจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ.อย่างน้อย5 จุด/ไตรมาส 
แต่สถานการณ์การด าเนินงานขับเคลื่อน โดย ศปถ.ระดับจังหวัดและอ าเภอในจังหวัดสมุทรปราการ  
เพียงช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

7.1.3 มาตรการป้องกัน ACDR 
      1) Ambulance Safety : ไม่พบการเกิดอุบัติ เหตุกับรถราชการและรถพยาบาล  

ปีงบประมาณ 2560 
      รถราชการ 

     ๑. ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง 
     ๒. ท าประกันภัย อย่างน้อย ชั้น ๓ พลัส  
     ๓. จ ากัดความเร็วไม่เกิน 8๐ กม./ชม. 
     ๔. ติดตั้ง GPS และกล้อง CCTV ในรถราชการทุกคัน  
     5. สุ่มตรวจหน่วยความจ าทุกเดือน 
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     รถพยาบาล 
     ๑. ตรวจประเมินมาตรฐานรถและอุปกรณ์  
     ๒. ท าประกันภัยชั้น 1 ให้กับรถพยาบาลทุกคัน  คุ้มครองที่นั่ งละ  1 ล้านบาท           
ร้อยละ 50 จ านวน 12 คัน จาก 24 คัน  
     ๓. จัดอบรมพนักงานขับรถ ๑๐๐ %  
     ๔. จ ากัดความเร็วไม่เกิน ๘๐ กม./ชม. 
     ๕. ติดตั้ง GPS และกล้อง CCTV ในรถทุกคัน  
     6. สุ่มตรวจหน่วยความจ าทุกเดือน 

    7. ให้พนักงานขบรถเป่าเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ก่อนขับรถทุกครั้ง 
       2) Community Checkpoint (ด่าน) ตั้งด่านเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์  

ตามจ านวน สภ. (15 แห่ง) และจะมีการปรับเปลี่ยนจุดที่ตั้งตามความเหมาะสม 
       3) DHS-RTI : กรมควบคุมโรคก าหนดเป้าหมายอ าเภอมีการด าเนินงาน DHS-RTI ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 30 ของอ าเภอในจังหวัด ผลการประเมินโดยส านักป้องกันและควบคุมโรคท่ี 6 ชลบุรี พบว่า  
อ าเภอเมืองผ่านเกณฑ์ระดับดี ส่วนอ าเภอบางพลี ไม่ผ่าน 

       4) RTI-Officer  :  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ. )  ในหน่วยงาน
ตั้ งแต่  สสจ. -สสอ.-รพท./รพช.  

7.1.4 มาตรการรักษา 2 EIR 
              1) EMS คุณภาพ   
     - ผลการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 110.95 (จากเป้าหมายที่ สพฉ.ก าหนด)  
     - ผู้ป่วยฉุกเฉินที่แจ้งเหตุด้วยหมายเลขฉุกเฉิน 1669 ร้อยละ 97. 
     - ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตที่เริ่มได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินภายใน 8 นาที ร้อยละ 37.76,  
การให้การรักษา ณ จุดเกิดเหตุและน าส่ง ร้อยละ 95.11, รักษาและเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ               
ร้อยละ 2.01, ไม่ได้รับการรักษาและเสียชีวิต ร้อยละ 1.38 
       2) ER คุณภาพ  

         จากการรวบรวมข้อมูลคุณภาพการช่วยฟ้ืนคืนชีพผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล  
แล้วฟ้ืนคืนชีพ ทั้ง 5 แห่ง ดังนี้   

โรงพยาบาล 
ร้อยละ ER คุณภาพ 

ผลการประเมิน
คุณภาพ 

ปีงบประมาณ 
 ๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
 ๒๕๕๙ 

ปีงบประมาณ 
 ๒๕60 

๑. รพ.สมุทรปราการ  ๘๔.๖ ๗๖.๑ 75 ผ่าน 
๒. รพ.บางบ่อ  ๘๓ ๘๓ 57.14 ผ่าน 
๓. รพ.บางพลี  ๗๘.๔ ๘๐.๓ 51.16 ผ่าน 
๔. รพ.บางจาก  ๘๑ ๘๐ 42.10 ผ่าน 
๕. รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ ๖๓ ๖๓ 82.35 ผ่าน 

รวม ๗๘ ๗๖.๔๘ 65.22 ผ่าน 
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              3) In-hos คุณภาพ : ประเมินจากร้อยละการเสียชีวิตของผู้ป่วยในที่มีสาเหตุจากการ
บาดเจ็บทุกสาเหตุ ซึ่งมีค่า PS score ≥ 0.75 แต่เสียชีวิต จ านวน 34 ราย จากจ านวนผู้บาดเจ็บ 2923 
ราย คิดเป็นร้อยละ 1.16 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 1) ส าหรับผู้บาดเจ็บทางถนนที่มีค่า           PS 
score  ≥  0.75 แต่เสียชีวิต จ านวน 20 ราย จากจ านวนผู้บาดเจ็บ 905 ราย คิดเป็น                ร้อย
ละ 2.21 ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 60 ดังนั้น ควรมีการพัฒนาระบบ Trauma Fast Tract   ให้มี
คุณภาพ 

8. การด าเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 จ านวนหน่วยปฏิบัติการเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 
ประกอบด้วย  
 1. โรงพยาบาลภาครัฐ จ านวน 5 แห่ง    

2. โรงพยาบาลภาคเอกชน จ านวน 11 แห่ง 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 33 แห่ง  

4. มูลนิธิต่างๆ/สมาคมกู้ภัยสมุทรปราการ  

ตารางแสดง  ผลการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 
 

อ าเภอ 
ร้อยละที่แจ้งเหตุ 
ด้วยหมายเลข 

1669 

ร้อยละ 
ALS   

ภายใน  8 นาที 

Response 
Time 

ภายใน 10 นาที 

On scene 
ภายใน 10 นาที 

อ าเภอเมือง 97.61 36.48 52.47 52.33 
อ าเภอบางพลี 97.73 36.92 10.88 11.50 
อ าเภอบางบ่อ 97.64 25.66 6.19 7.40 
อ าเภอพระประแดง 97.29 47.82 22.50 20.49 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 98.07 33.83 7.50 7.81 
อ าเภอบางเสาธง 94.28* 27.27 0.43 0.45 

รวม 97.61 37.76 67.37 68.27 

ที่มา : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 
จากตารางผลการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 ได้แก่   

ความครอบคลุมการแจ้งเหตุด้วยหมายเลข 1669 ทั้งจังหวัด ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่  สพฉ.             
ก าหนด (ร้อยละ 95) มีอ าเภอบางเสาธงที่ต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ 1669 ให้ทั่วถึง  
 ส าหรับ EMS คุณภาพ ได้แก่ ร้อยละผู้ป่วยวิกฤตที่รับการช่วยเหลือจากหน่วยปฏิบัติการระดับสูง 
ทั้งจังหวัด ภายในเวลา 8 นาที ร้อยละ 37.76 ภายในเวลา 10 นาที ร้อยละ 67.37 ตามล าดับ  
ถือว่าผ่านเกณฑ์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) และการเข้าปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหตุ (On Scene ภายใน  
10 นาที) ยังต้องมีการพัฒนาให้ทันเวลาภายใน 10 นาที ให้มากที่สุด   
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         ส าหรับผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2560 ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่ งชาติ          
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่  
 1. โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย 
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน  
สรุปผลการด าเนินงาน ทั้ง 2 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้  

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

  1 .จัดอบรมเชิ งปฏิบัติการ
ต ร ว จมาต ร ฐ าน รถบริ ก า ร
การแพทย์ ฉุ ก เฉิ นทุ กระดับ  
(Medical Equibment) 
 

ผ ล ก า ร ต ร ว จ  พ บ ว่ า  จ า น ว น ร ถ ฯ 
ที่มารับการตรวจ จ านวน  98 คัน :-  
  -  ผ่ านมาตรฐานฯ จ านวน 97 คัน  
คิดเป็นร้อยละ 98.97  
  - ไม่ผ่านมาตรฐานฯ จ านวน 1 คัน  
คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 . 0 2   เ นื่ อ ง จ า ก  
ไม่ต่อภาษีประจ าปี   

 

   2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พนักงานขับรพยาบาล         
เขตสุขภาพที่ ๖  ที่ รร.ทักษะ
พิพัฒน์ อ.ท่าหลวง จ.สระบุรี      

- ผู้ เข้าอบรม จ านวน 39 คน จาก 8 
จังหวัด ซึ่งพนักงานขับรถพยาบาลจาก
โรงพยาบาลภาครัฐทั้งหมด  
ภาคทฤษฎี  พบว่า 
 - Pre test  คะแนนเต็ม 100 จาก 13 
ข้อ คะแนนผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 50 พบว่า  
ผ่าน 35 คน ร้อยละ 89.74 ไม่ผ่าน 4 
คน ร้อยละ 10.25  แต่สอบซ่อมแล้วผ่าน 
- Post test คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
จาก 13 ข้อ ผ่านเกณฑ์  
ร้อยละ 50 ผ่าน 39 คน ร้อยละ 100 
ประเมินการขับรถยนต์  
 - ผ่านเกณฑ ์39 คน ร้อยละ 100 
ตรวจสภาพความพร้อมของร่างกาย 
 - ผ่านเกณฑ์ 39 คน ร้อยละ 100 
 
 
 

  - สถานที่พักอยู่ไกลจาก
สนามฝึกขับรถ 



รายงานประจ าปี 2560 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสมุทรปราการ หน้า ๒๒๖ 
 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการด าเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

  3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ     
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทาง 
การแพทย์เบื้องต้น (EMR)  
จ านวน 40 ชัว่โมง  4-5  
และ11-12 มีนาคม 2560  
ณ ห้องประชุม 
โรงพยาบาลสมุทรปราการ 

จ านวนผู้เข้าอบรม  93 คน 
ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 40 คะแนน ผ่าน 
60% (24 ข้อ)   
  - Pre test ผ่าน 74 คน (79.56%)        
ไม่ผ่าน 19 คน (20.43%)  
  - Post test ผ่าน 87 คน (93.54%)  
ไม่ผ่าน 6 คน (6.45%)  
ฝึกปฏิบัติการ  
   - ผ่านทุกคน มอบประกาศนียบัตร     
แ ต่ ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร เ ก็ บ เ ค ส ก า ร อ อ ก
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินจริง จ านวน 
10 เคส ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ภาครัฐทั้ง 5 แห่ง และภาคเอกชนใน
เครือข่าย พบว่า มีจ านวนผู้ที่ เก็บเคส      
ได้ครบ 10 เคส  75 คน (80 .64%)       
จาก 93 คน  

 - การเก็บผลงาน
ภาคปฏิบัติ (เก็บเคส)  
ร้อยละ 80.64 เนื่องจาก 
จ านวนผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ไม่เพียงพอในการฝึก
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ภาคสนาม 
- งบประมาณสนับสนุน
จากสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินไม่เพียงพอ  
- สัดส่วนของวิทยากร :  
ผู้เข้าอบรมฯ ไม่เพียงพอ 
อบรมได้เพียง ปีละ
ประมาณ 100 คน  
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