
๑ 

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ  

คร้ังท่ี 2 / ๒๕๖2  ประจําเดือน กุมภาพันธ*  ๒๕๖2 
วันพฤหัสบดี ท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ* ๒๕๖2 เวลา 13.30 น. 

ณ ห1องประชุมโพทะเล สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             จังหวัดสมุทรปราการเป�นเจ�าภาพจัดงานมหกรรมการแพทย�แผนไทย การแพทย�พื้นบ�านไทย 
ป�ที่ 11 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก “ 24 ธาราอารยะแห6งภูมิป8ญญา เลิศล้ําคุณค6าผลิตภัณฑ*สมุนไพรไทย 
ก1าวไกลสู6สากล : Local to Global ”  ระหว'างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ� 2562  ณ ห�างสรรพสินค�าเมกา บางนา   
โดยมีนายแพทย�มรุต  จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก เป�นประธานในพิธีเป5ดงาน  
สาธารณสุขนิเทศก�  เขตสุขภาพที่ 6  รองผู�ว'าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  นายพรณรงค�  ศรีม'วง นายแพทย�
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู�บริหารทุกระดับ ร'วมมหกรรมฯ โดยพร�อมเพรียงกัน มีผู�เข�าชมงาน
ตลอดระยะเวลา 5 วัน จํานวนทั้งสิ้น 145,652 คน รายได�จากการขายสินค�าและบริการ มากกว'า   2   ล�านบาท 

   



๒ 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ  
คร้ังท่ี 2 / ๒๕๖2  ประจําเดือน กุมภาพันธ* ๒๕๖2 

วันพฤหัสบดี ท่ี 28 กุมภาพันธ*  ๒๕๖2 เวลา 13.30 น. 
ณ ห1องประชุมโพทะเล สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 

วาระ/เร่ือง 
 

ผู1รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
นําเสนอ 
(นาที) 

เอกสาร
ประกอบ 

การประชุม 

ระเบียบวาระก
อนการประชุม  
- ไม�มี 

   

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ�งทีป่ระชุมทราบ ประธาน 10  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ 
          - รับรองรายงานการประชุม กวป ครัง้ที่ 1/๒๕๖2              
เดือน มกราคม ๒๕๖2 (วันที่ 31 มกราคม 25๖2)  

 
ก.พัฒนายุทธศาสตร�ฯ 

 
    3 

 
 

 
4 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรือ่งสืบเน่ือง    
ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองแจ1งเพ่ือทราบ    
          ๔.๑ ผู�บริหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ            รอง นพ.สสจ.สป.  3 - 
          ๔.๒ ผู�บริหารโรงพยาบาลทกุแห'ง 
 
 

1) ผอ.รพ.สป 
2) ผอ.รพ.บางพล ี
3) ผอ.รพช.ทุกแห'ง 

5 
 
 

- 
- 

          ๔.๓ ผู�บริหารหน'วยงานต'างๆ ที่เข�าร'วมประชุม     1) ประธานชมรม 
    รพ.เอกชน 
2) ผอ.สถาบันราชประชาฯ 
3) ผอ.รพ.ยุวประสาทฯ 
4)ประธานชมรม อสมฯ 
5) ผู�แทน อปท. 

5 - 

          ๔.๔ สาธารณสุขอําเภอทุกแห'ง สสอ.ทุกแห'ง 5 - 
          ๔.๕ ผู�แทนผู�อํานวยการโรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบล ผู�แทน ผอ.รพ.สต. 5 - 

4.6 กลุ6มงานต6างๆของสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดฯ    

๔.6.๑ กลุ6มงานควบคุมโรค 
          (๑) รายงานสถานการณ�โรคทางระบาดวิทยา 
          (2) สถานการณ�โรคไข�เลอืดออก 
          (3) วัคซีนผู�ใหญ' 

ก.ควบคุมโรค 10 27 

๔.๖.2 กลุ6มงานบริหารท่ัวไป  
         (1) รายงานผลการเบิกจ'ายเงินประจําป�งบประมาณ 2562      
         (2) รายงานงบลงทุน  

ก.บรหิารทั่วไป 10 35 



๓ 

 

วาระ/เร่ือง 

 

ผู1รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
นําเสนอ 
(นาที) 

เอกสาร
ประกอบ 

การประชุม 

๔.๖.3 กลุ6มงานส6งเสริมสขุภาพ  
         (1) โครงการธรรมนูญพระสงฆ� จังหวัดสมทุรปราการ 
         (2) โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ดูแลจิตใจผู�ปPวยจิตเวชและ
ครอบครัว 

ก.ส'งเสริมสุขภาพ 10 35 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองพิจารณา     

5.1 กลุ6มงานทรัพยากรบุคคล 
         (1) ขออนุมัติจ�างลูกจ�างช่ัวคราว 

ก.ทรพัยากรบุคคล 15 40 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองแจ1งเพ่ือทราบในรูปเอกสาร   

        (๑) ผลการดําเนินการตามนโยบายและตัวช้ีวัดของกลุ'มงาน
คุ�มครองผู�บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เดือน กุมภาพันธ� ๒๕๖2 

     นําเสนอ 
  ในรูปเอกสาร 

     3 41 

        (๒) สรุปผลการดําเนินงานด�านการบําบัดรกัษา/ฟRSนฟูสมรรถภาพ
ผู�ใช�สารเสพติดและการปTองกัน        

นําเสนอในรูปเอกสาร 3 48 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอื่นๆ    

 
ระเบียบวาระก6อนการประชุม 

- ไม'มี 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ1งที่ประชุมทราบ 
 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รบัรองรายงานการประชุม ฯ 
 
 -รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรปราการ  
และกลุ'มผู�อํานวยการโรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบล ครั้งที่ 1/2562 ประจําเดือน มกราคม 25๖2     
วันที่ 31 มกราคม 2562  
 
 
 



๔ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ6มผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบล 

คร้ังท่ี 1/ ๒๕๖2  ประจําเดือน มกราคม  ๒๕๖2 
วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2   

ณ ห1องประชุม อาคาร 2 ชั้น 4 โรงพยาบาลบางจาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานการประชุม : นายแพทย�พรณรงค�  ศรีม'วง  นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ 
รายชี่อผู1มาประชมุ 
        1. นายแพทย�พรณรงค�  ศรีม'วง                นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ  
          2. นางสาวเกษมธิดา  หะซะนี   นักวิชาการสาธารณสุข (ด�านส'งเสริมพฒันา) (รอง 2) 
        3. นายประกจิ  วงค�ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ (รอง 3) 

4. แพทย�หญงิธิดา   สกุลพิพัฒน� แทน ผู�อํานวยการโรงพยาบาลบางพล ี
5. นายแพทย�วี  โรจนศิรประภา รก.ผู�อํานวยการโรงพยาบาลบางบ'อ 
6. นายแพทย�วันฉัตร ชินสุวาเทย�     รก.ผู�อํานวยการโรงพยาบาลบางจาก 
7. นายแพทย�จอมเทพ  หวังสันติตระกูล   ผู�อํานวยการโรงพยาบาลพระสมทุรเจดีย�สวาทยานนท� 
8. แพทย�หญงิภัคศรัณยธร ธนนันท�นภัส   ผู�อํานวยการโรงพยาบาลบางเสาธง 
9 นายแพทย�พิพัฒน�  พงศ�รัตนามาน  ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนฯ 



๕ 

 

10. นางจิราภา ดวงวงษ�    แทน ผู�อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
11. นางรัชฎา ประทมุทอง ผู�แทน เทศบาลเมืองลัดหลวง  
12. นางสมพร จามรนาค ผู�แทน เทศบาลเมืองปูPเจ�าสมิงพราย              

 13. นายเสน'ห�  จันทร�เงิน สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 14. นายสมชาย  จงชาญสทิโธ สาธารณสุขอําเภอบางบ'อ 
 15. นายจเด็จ  ป[ถวี    สาธารณสุขอําเภอพระประแดง 
 16. นายพสิษฐ� แปTนเหมือน   สาธารณสุขอําเภอบางเสาธง 
 17. นายวุฒิพันธ�  ทานะมัย     แทน สาธารณสุขอําเภอบางพล ี
 18. นายคํารณ  มั่งมี   สาธารณสุขอําเภอพระสมทุรเจดีย� 
  19. นางสุคนธ�ทิพย�  ศรีจันทร�   หัวหน�ากลุ'มงานบริหารทั่วไป 
 20. นางจํารสั  วงค�ประเสริฐ   หัวหน�ากลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 21. นางเฉลมิลักขณ�  วิจิตรานนท�   หัวหน�ากลุ'มงานส'งเสรมิสุขภาพ 
        22. ทันตแพทย�วรรณพงษ� ชลนภาสถิตย�       แทน หัวหน�ากลุ'มงานทันตสาธารณสุข  
 23. นางศิริวรรณ  พรมรุกชาติ หัวหน�ากลุ'มงานอนามัยสิง่แวดล�อมและอาชีวอนามัย 
 24. นายรังสรรค�  วงษ�บุญหนัก หัวหน�ากลุ'มงานคุ�มครองผู�บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 25. นายสุรเชษฐ  และอรุณ หัวหน�ากลุ'มงานนิติการ 
 26. นางสาวสเุทศน�  กุลละวณิชย�                    แทน หัวหน�ากลุ'มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
  27. นางสุภารัตน�   ถ่ินหัวเตย                หัวหน�ากลุ'มงานประกันสุขภาพ 
 28. นายต'อศักด์ิ  เกษนาค หัวหน�ากลุ'มงานควบคุมโรค  
        29. นายวงศ�วีระ  ศุภมันตา                    หัวหน�ากลุ'มงานบรหิารทรัพยากรบุคคล  

   รายชื่อผู1เข1าร6วมประชุม 
        1. นางสาวจิณณากาญจน� นาดี               โรงพยาบาลพระสมทุรเจดีย�สวาทยานนท�  
        2. นายธีรวิทย�   รัตนกร                          โรงพยาบาลบางจาก 
        3. นายรณวิทย�  แช'มสวัสด์ิ โรงพยาบาลบางจาก 
        4. นายณรงค�  สุกใส  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมทุรเจดีย� 
        5. นายโสฬส   อ�นไชยะ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระประแดง 
        6. นายสําราญ  ราษฎร�นิยม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมอืงสมุทรปราการ 
        7. นายธนัญธร  สุดแก�ว  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมอืงสมุทรปราการ 
        8. นายลภัสวัฒน� ศุภธเนสร�ปูรดา สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางบ'อ 
        9. นายอนุพงษ�  แจ'มสว'าง รพ.สต.บางพลีน�อย ม.3 
        10. นางรัตนา   ใจทัศน�กุล กลุ'มงานควบคุมโรค 
        11. นางสาวคัญทิมา  ทูคํามี กลุ'มงานควบคุมโรค 
        12. นางสาววิลาวัลย�  เพ็งธรรม กลุ'มงานควบคุมโรค 
        13. นางสาวนันทพร  อนุรักษ� กลุ'มงานส'งเสรมิสุขภาพ 
        14. นางสาวป5ยาภา  เชาวลิต งานการเงิน กลุ'มงานบรหิารทั่วไป 
        15. นางสาวพรพิรุณ พิมพ�พันธุ�                กลุ'มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
        16. นายดุลพินิจ   ผ�าแดง                    กลุ'มงานนิติการ 
        17. นางสาวฐานิก�กัลป^  พจนสิทธ์ิ กลุ'มงานนิติการ 



๖ 

 

        18. นางสาวโศรดา  สวัสดี กลุ'มงานทรพัยากรบุคคล 
        19. นางสาวพัชรีภรณ�  อุตแก�ว  เจ�าพนักงานโสตทัศนูปกรณ� 
 20. นายมนัส    ประเทืองจิตร� กลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 21. นางจิราภรณ�  พรหมอินทร� กลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 22. นางสาวนุสรา  เพชรฤทธ์ิ กลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 23. นางสาวพัชรา  สุดกังวาน กลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
        24. นางสาวดารนีย� ใจใส กลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 25. นางสาวนราทพิย�  พงศ�เตรียง กลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
        26. นางสาวเพ็ญพิชชา  คําพิระแปง            กลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 27. นายเฉลิมเกียรติ  ตันษา กลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 

รายชื่อผู1ไม6มาประชุมฯ 
        1. นายแพทย�นนท�  จินดาเวช   รก.นายแพทย�เช่ียวชาญ ด�านเวชกรรมปTองกัน (รอง 1)  ติดราชการ 
        2. แพทย�หญิงฤทัย วรรธนวินิจ  ผู�อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ       ติดราชการ 
        3. นายแพทย�อิศรา  สพสมัย  หัวหน�าฝPายเวชกรรมสงัคม รพ.สมุทรปราการ               ติดราชการ 
        4. ผู�อํานวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ�     ติดราชการ 
        5. นายไพบูณร� พิณเที่ยง ประธานชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ        ติดภารกิจ 
 6. ผู�แทนเทศบาลนครสมุทรปราการ       ติดราชการ 
        7. ผู�แทนเทศบาลเมืองพระประแดง       ติดราชการ 

8. ผู�แทนองค�การบริหารส'วนตําบลบางแก�ว ติดราชการ                     
9. ผู�แทนองค�การบริหารส'วนตําบลบางนํ้าผึง้ ติดราชการ 

รายชื่อผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลท่ีเข1าประชุม 
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอเมือง                              
จํานวน 19 แห'ง เข�าประชุม 17 แห'ง คิดเป�นร�อยละ 89 

1. นายสุทนธ�   วงศ�ศิริ   ผอ.รพ.สต.เทพารักษ� 
2. นายอนุสรณ�  รัตนสนธ์ิ   ผอ.รพ.สต.บางเมอืง 
3. นางชลาธร  ทองบญุนาค  ผอ.รพ.สต.บางเมอืงใหม' 
4. นางพูลศรี  ธนาพุทธาสวัสด์ิ  ผอ.รพ.สต.บางโปรง 
5. นายนิติพัฒน�  ต้ังกิติรุ'งเรอืง  ผอ.รพ.สต.ท�ายบ�านใหม' 

        6. นางสาวชุติกาญจน� งามนัก                   ผอ.รพ.สต.พุทธรักษา 
        7. นางสาวนุชจรีย�  ทรัพย�สอน  ผอ.สอน.สาขาวัดบางป5Sง 

        8. นายบัลลังค�   ศรีโฉมงาม            ผอ.รพ.สต.บางด�วน 

9. นายพีระ  อมตะกตัญbู   ผอ.รพ.สต.บุญศิริ 
10. นายกิตต์ิ  รวีพรสินจรุีย�  ผอ.รพ.สต.นครทอง  

11. นางสาวกันยา กันจันวงศ�  ผอ.รพ.สต.ร'มโพธ์ิ 

12. นางศรินดา  เขียวพันธ�   รก.รพ.สต.ท�ายบ�าน    

        13. นางสาววันวิสาข� โพธ์ิคํา   แทน ผอ.สอน.บ�านคลองบางป5Sง  
        14. นายป[ญญา  สุวรรณทอง  ผอ.รพ.สต.สําโรงเหนือ    
        15. นางสาวรุจิรา สุขสมโสตย�     ผอ.รพ.สต.บางป ู    



๗ 

 

        16. นางสาวทวีพร สุขสมโสตย�  แทน ผอ.รพ.สต.บ�านคลองเก�า   
        17. นายสุภาพ  วงศ�ศิริ             ผอ.รพ.สต.แพรกษา    
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอบางบ6อ 
จํานวน 13 แห'ง เข�าร'วมประชุม 12 แห'ง คิดเป�นร�อยละ 92 

1. นายเทวินทร�  เศรษฐศิโรตม�  ผอ.รพ.สต.คลองด'าน ม.13 
2. นางสมศรี  คงเต้ีย   ผอ.รพ.สต.นิยมยาตรา 
3. นางสาวศศิธร  วัฒนกุล  แทน ผอ.รพ.สต.คลองสวน 
4. นางมยุรี  จลุเนียม   ผอ.รพ.สต.บางพลีน�อย ม.3 
5. นายสมพงษ�  สิทธิพทุธา  ผอ.รพ.สต.บางพลีน�อย ม.8 
6. นางกนกวรรณ  ทองคํา  ผอ.รพ.สต.บ�านระกาศ ม.3 
7. นางธันยพัต  พุทธ   ผอ.รพ.สต.บ�านระกาศ ม.8 
8. นายประณต  เขียวหวาน  ผอ.รพ.สต.บางเพรียง 
9. นายเทวัญ  ศรีไล�            ผอ.รพ.สต.สร'างโศก 
10. พ.จ.อ.สมยั  วงษ�คํา   ผอ.รพ.สต.เปรง็ 
11. นายจีระพันธ�  บุญปองหา  ผอ.รพ.สต.บางพลีน�อย ม.5 
12. นายรงค�ณชัย บุญอ่ํา   ผอ.รพ.สต.คลองด'าน ม.1 

ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอบางพลี 
จํานวน 8 แห'ง เข�าร'วมประชุม 4 แห'ง คิดเป�นร�อยละ 50 
 1.นายอดิเรก  มหัธธัญญาวณิชย�  ผอ.รพ.สต.บางโฉลง 
 2.นางเพ็ญศิริ  โคตรพัฒน�   ผอ.รพ.สต.วัดสลุด 
 3.นางชวนพิศ  ทองเงิน   ผอ.รพ.สต.บางปลา ม.14 (คลองสี)่ 
 4.นางสาวมณฑา ป[Sนทอง   แทน ผอ.รพ.สต.ราชาเทวะ 
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอพระประแดง 
จํานวน 16 แห'ง เข�าร'วมประชุม 15 แห'ง คิดเป�นร�อยละ 93 
          1. นางสาววรรณา  ดอกไม�ไหว  ผอ.รพ.สต.บางพ่ึง 

  2. นางสาวสมทรง  ปลัง่วัฒนะ  ผอ.รพ.สต.บางกระสอบ 
  3. นางชมัยพร แสงแดงชาติ  ผอ.รพ.สต.บางกระเจ�า 
  4. นายจิรวัฒน�  วรธรรมาทิพย�  ผอ.รพ.สต.อยู'เจรญิ 
  5. นางปาลิกา  หมั่นสมัคร  ผอ.รพ.สต.สําโรง 
  6. นางสิริรัตน�  พวงมาลา   ผอ.รพ.สต.สําโรงใต� 
  7. นางอาภรณ�  ขวัญเจรญิทรพัย�  ผอ.รพ.สต.สําโรงกลาง 
  8. นายสายชล  แสงแดงชาติ  ผอ.รพ.สต.บางยอ 
  9. นางอุดมวรรณ  วงศ�พรหม  ผอ.รพ.สต.บางหัวเสือ 
  10. นายอนุชัย  ก�อนจันทร�  ผอ.รพ.สต.บางกอบัว หมู' 2 
  11. นายสมบูรณ�  สุวรรณเทวะคุปต�   ผอ.รพ.สต.บางนํ้าผึ้ง    

  12. นางภัทริน  แก�วชัย   ผอ.รพ.สต.บางหญ�าแพรก  
13. นายอิสรภาพ  อบบญุมา  ผอ.รพ.สต.บางกอบัว ม.12   

          14. นางจีรนุช  แสงแดงชาติ  ผอ.รพ.สต.บางจาก    

15. นายศราพงษ�  ป[Sนทอง  ผอ.รพ.สต.ทรงคนอง  



๘ 

 

ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอพระสมุทรเจดีย* 
จํานวน 10 แห'ง เข�าร'วมประชุม 10 แห'ง คิดเป�นร�อยละ 100 

1. นางวรรณา  สุกใส   ผอ.รพ.สต.แหลมฟTาผ'า 
2. นางเกศรา เลี้ยงเพชร   ผอ.รพ.สต.บ�านคู'สร�าง   
3. นางลักขณา ภู'แจ�ง   ผอ.รพ.สต.นาเกลือ   
4. นางวารี   โตอารีย�  ผอ.รพ.สต.บ�านคลองสวน 
5. นายเสรี  ทองคํา   ผอ.รพ.สต.บ�านขุนสมุทรไทย   
6. นายครรชิต  เนียมหอม  ผอ.รพ.สต.คลองทะเล    

          7. นายปราโมทย� ช�อยบําเพ็ญ   ผอ.รพ.สต.ในคลองบางปลากด 

          8. นางสาวพจนา  ถึกแปลก  ผอ.รพ.สต.บ�านคลองนาเกลอืน�อย    
          9. นางศิริพร  ขวนชาติ       ผอ.รพ.สต.คลองกระออม    
          10. นายศักณริญพงษ� แสงสุวรรณธกุล       รก.ผอ.รพ.สต.บ�านขุนสมุทร   
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอบางเสาธง 
จํานวน 7 แห'ง เข�าร'วมประชุม 7 แห'ง คิดเป�นร�อยละ 100 

1. นางสมานใจ  กลิ่นธูป   ผอ.รพ.สต.วัดศรีวารีน�อย 
2. นางสาวสุนิสา  อนุสิทธ์ิ  แทน ผอ.รพ.สต.เมอืงใหม'บางพล ี
3. นางนันทยา พรามเจริญ  ผอ.รพ.สต.เสาธงกลาง 
4. นางละเอียด  วงษ�ดี   หน.ศสช.เจริญราษฎร� 
5. นายวิมล  อิ่มใจ   ผอ.รพ.สต.กลัปพฤกษ� 
6. จอ.เสกสรร จันทนะ    ผอ.รพ.สต.ศรีษะจรเข�น�อย 

          7. นายประเสริฐ  ทองเรือง  ผอ.รพ.สต.ศีรษะจรเข�ใหญ' 

รายชื่อผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลท่ีไม6มาประชุมฯ 
 ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอเมือง 
          1. นายชลินทร จันทะพันธุ�  ผอ.รพ.สต.บางปูใหม'   ติดราชการ 

          2. นายชนินทร�  จินดารัตน�  หน.ศสช.มงักรทอง   ติดราชการ 

ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดโรงพยาบาลสมุทรปราการ      
          1. นางลัดดา เอี่ยมกล�าหาญ  หัวหน�าศสม.ราชา   ติดราชการ 

          2. นางสาวสาวินี  รัตนคันทรง  หัวหน�าศสม.ปากนํ้า   ติดราชการ 

ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอบางพลี 
1. นายจีระศักด์ิ เทพอัครฤทธ์ิ  ผอ.รพ.สต.บางปลา   ติดราชการ 
2. นางพราวพิราษ ควรดํารงธรรม ผอ.รพ.สต.บางแก�ว   ติดราชการ 
3. นายดิเรก  ภู'แจ�ง   ผอ.รพ.สต.หนองปรือ   ติดราชการ 
4. นางบุญตา  ศรีโฉมงาม  ผอ.รพ.สต.บัวเกราะ   ติดราชการ 

ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอพระประแดง 
           1. นางปรายกร  ศรีรัตน�   ผอ.รพ.สต.บางครุ    ติดราชการ 
ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดอําเภอบางบ6อ 

1. ผอ.รพ.สต.บางบ'อ        ติดราชการ 
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วาระก6อนการประชุม 
(1) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหน6วยงานผ6านเกณฑ*ประเมิน ITA ปW 2561 และประกาศ

เจตนารมณ* การต6อต1านการทุจริต  
       กลุ'มงานนิติการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหน'วยงานผ'านเกณฑ�ประเมิน ITA ป� 2561 
และประกาศเจตนารมณ�การต'อต�านการทุจริต โดยมีหน'วยงานรับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน'วยงานผ'าน
เกณฑ�ประเมิน ITA ป� 2561 จํานวน 6 แห'ง ดังน้ี 1)โรงพยาบาลสมุทรปราการ 2)โรงพยาบาลบางบ'อ         
3)โรงพยาบาลบางพลี 4)โรงพยาบาลบางจาก 5)สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระประแดง 6)สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางเสาธง (โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลบางพลี ติดราชการ) 

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหน'วยงานผ'านเกณฑ�ประเมิน ITA 
 

 
 
 
                 
 
   
 

                          โรงพยาบาลบางบ'อ        โรงพยาบาลบางจาก 
 
 
 
 
 
 
  
  
                 
              สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระประแดง             สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางเสาธง  

ท่ีประชุม ร'วมแสดงความยินดี 

พิธีประกาศเจตนารมณ� การต'อต�านการทจุริต 
การประกาศเจตนารมณ� การต'อต�านการทุจริต  ด�วยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กําหนดให�

การปTองกันและปราบปรามการทุจริตเป�นวาระสําคัญตามแผนบูรณาการระดับประเทศ โดยใช�มาตรการ“3 ป. 1 ค.” 
คือ ปลุกจิตสํานึก ปYองกัน ปราบปราม และสร1างเครือข6าย ในการปTองกันและปราบปรามการทุจริต มุ'งเน�น
การปTองกันการทุจริตให�เข�มแข็งและมีประสิทธิภาพกําหนดให�มีหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานที่โปร'งใส 
ยุทธศาสตร�สําคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขสอดคล�องกับนโยบายรัฐบาลเรื่อง ธรรมาภิบาล                
และการปTองกันการทุจริต ยุทธศาสตร�ชาติ ระยะ 20 ป� ยุทธศาสตร�ชาติว'าด�วยการปราบปรามการทุจริตระยะ    
ที่ 3 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 



๑๐ 

 

กําหนดยุทธศาสตร� แผนงานโครงการให�สอดคล�องกับตัวช้ีวัดของกระทรวงเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติฯ 
ไปสู'การปฏิบัติ ตลอดจนน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป�นแนวทางปฏิบัติ และเข�าร'วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร'งใสในหน'วยงานภาครัฐ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐ และยกระดับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและหน'วยงานในสังกัดเป�นองค�กรคุณธรรม จึงดําเนินการประกาศเจตนารมณ� 
การต'อต�านการทุจริต  

 

  
 
 
 
 
 

 

ท่ีประชุม ร'วมกล'าวคําปฏิญาณ ประกาศเจตนารมณ�การต'อต�านการทจุริต 

       (2) มอบดอกไม1แสดงความยินดีแก6ผู1ได1รับรางวัลแพทย*ในดวงใจ 77 จังหวัด ของจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 

 

 

 

 

                                           แพทย�หญิง พัสดาภรณ� จิตน'วม (กุมารแพทย�) 
                                                          โรงพยาบาลบางจาก 

ท่ีประชุม ร'วมแสดงความยินดี 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ1งที่ประชุมทราบ 
 1. สาระสาํคัญท่ีประชุมหัวหน1าส6วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจําเดือน มกราคม 2562   
   มอบหมายให�นางสาวเกษมธิดา หะซะนี รองนายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฯ(รอง2) เข�าร'วมประชุม
หัวหน�าส'วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจําเดือนมกราคม ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห�องประชุม 1 
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1)มอบโล'และเกียรติบัตรให�แก'สมาชิกที่เป�นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการเข�าร'วมประกวด
โครงการ TO BE NUMBER ONE ประจําป� 2562 
 
 
 



๑๑ 

 

      จังหวัดสมุทรปราการได�คัดเลือกตัวแทนจังหวัดเข�าประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 ในวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล  
อีสตต�วิลล� บริเวณลานโปรโมช่ัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผลการแข'งขันในรอบชิงชนะเลิศ ได�แก' รุ'น Teenage  
ทีม the Zenith จากโรงเรียนสมุทรปราการ ได�รับรางวัลชมเชย 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 2.ผลการเบิกจ'ายงบประมาณของจังหวัดสมุทรปราการ ประจําเดือน มกราคม 2562 
    ให�ทุกหน'วยงานเร'งรัดการเบิกจ'ายให�เป�นไปตามเปTาหมาย โดยในภาพรวมสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ มีผลการเบิกจ'าย ร�อยละ 10  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 3.การดําเนินการตามแนวทางการดําเนินโครงการจิตอาสา “เราทําความดี ด�วยหัวใจ”  
    จังหวัดสมุทรปราการได�รับเปTาหมายการอบรมประมาณ  10,000 คน ในส'วนของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รับผิดชอบจัดข�าราชการ เจ�าหน�าที่ของโรงพยาบาลภาครัฐ และสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เข�าอบรม 1,000 คน อบรม 2 รุ'นๆละ 500 คน ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 
(เช�า/บ'าย) ขอให�ส'งเจ�าหน�าที่เข�าร'วมให�ได�ตามเปTาหมาย แต'งกายเครื่องแบบตามต�นสังกัด และปกครองจังหวัดฯ
จะจัดอบรมให�กับส'วนราชการทั้งหมด เปTาหมาย 600 คน โดยให�แต'ละส'วนราชการคัดเลือกข�าราชการ        
โดยให�คัดเลือกส'วนราชการละ 6 คน แต'งเครื่องแบบตามต�นสังกัด ส'งรายช่ือมายังที่ทําการปกครองจังหวัดฯ 
รวมทั้งขอให�ทุกส'วนราชการมอบผู�รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือให�เกิดการดําเนินงานที่ต'อเน่ือง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 4.ผลการปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
      ในป� 2562 มีผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 14 คน โดยในวันที่ 17 มกราคม 2562 มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการฯ เพ่ือถอดบทเรียนและกําหนดมาตรการเข�มในการเตรียมการปTองกันและลดอุบัติเหตุ           
ในวันสงกรานต� ประเด็นสําคัญ คือ การรณรงค�สวมหมวกนิรภัย 100 % โดยในวันที่ 15 มกราคม 2562     
จะมีมาตรการบังคับใช�กฎหมาย 10 มาตราการ และประเด็นการต้ังด'านชุมชนเฝTาระวังจุดเสี่ยงโดย อสม.และ
เครือข'ายในชุมชน รวมทั้งการปรับผิวถนน  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 5.ผลการดําเนินงานปTองกัน ปราบปรามและแก�ไขป[ญหายาเสพติด จังหวัดสมุทรปราการ 
    มีการดําเนินการด�านการปTองกัน ด�านการปราบปรามและด�านการบําบัด โดยขอความร'วมมือ    
ทุกหน'วยงานเร'งรัดการรายงานเข�าระบบฯและตรวจสอบความถูกต�อง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายจังหวัดสะอาด 
          ขอความร'วมมือส'วนราชการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนรับรู�และเกิดการมีส'วนร'วม             
ในการจัดการขยะ “แยกขยะก'อนทิ้ง” และหมู'บ�าน/ ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย� ขยะที่นํากลับมาใช�ใหม'   
ได�ขยะอันตรายและการคัดแยกขยะแต'ละประเภท สําหรับขยะขนาดใหญ'ให�ประสานงานติดต'อองค�กรปกครอง
ส'วนท�องถ่ิน รวมทั้งขอให�ส'วนราชการเป�นแบบอย'างในการคัดแยกขยะแก'ประชาชน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 7.การขอพระราชทานเพลิงศพ 
    การขอพระราชทานเพลิงศพให�ติดต'อสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ซึ่งจะให�คําแนะนําและ   
เป�นเจ�าภาพในพิธีฯ  
 



๑๒ 

 

 8.สถานการณ�ฝุPนละอองขนาด ไม'เกิน 2.5 ไมครอน (pm 2.5) 
    สํานักงานทรัพยากรและสิง่แวดล�อมจังหวัดฯ รายงานสถานการณ�ฝุPนละอองขนาด ไม'เกิน 2.5 
ไมครอน (pm 2.5) ส'งผลต'อสุขภาพประชาชน ขอให�แต'ละหน'วยงานปฏิบัติตามบทบาทหน�าที่อย'างเข�มงวด 
และมีการจัดต้ังคณะกรรมการฯรายงานข�อมูล โดยหัวหน�ากลุ'มงานอนามัยสิ่งแวดล�อมและอาชีวอนามัย        
จะนําเสนอรายละเอียดในวาระที่ 4 ต'อไป  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 2. สาระสําคัญท่ีประชุมหัวหน1าส6วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจําเดือน ธันวาคม  
     มอบหมายให�นายประกิจ วงค�ประเสริฐ รองนายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฯ(รอง 3) เข�าร'วมประชุม
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห�องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

     1. หัวหน�าส'วนราชการได�รับการแต'งต้ังให�ดํารงตําแหน'งส'วนราชการจงัหวัดสมุทรปราการ 
 - นายประพันธ� รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ตําแหน'งเดิมสรรพสามิตพ้ืนที่ระยอง 2 ย�ายมาดํารง

ตําแหน'ง สรรพสามิตพ้ืนที่สมุทรปราการ 1 
 - นางวันดี ขําสําอาง ตําแหน'งเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  กองคุ�มครองสวัสดิภาพ

และเสริมสร�างคุณภาพชีวิต กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย� ได�รับการแต'งต้ังให�ดํารงตําแหน'ง 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย� จังหวัดสมุทรปราการ 
  - นายอัครภูมิ สมแสง ตําแหน'งเดิม หัวหน�ากลุ'มยุทธศาสตร�และสารสนเทศ  สํานักงานเกษตร
จังหวัดปทุมธานี ได�รับการแต'งต้ังให�ดํารงตําแหน'ง เกษตร จังหวัดสมุทรปราการ 
  - นางสาวภิรมลักษณ� โกสิลา ตําแหน'งเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ได�รับการแต'งต้ัง        
ให�ดํารงตําแหน'ง ผู�อํานวยการศูนย�คุ�มครองคนไร�ที่พึ่ง จังหวัดสมุทรปราการ  

 - นายผดุงศักด์ิ ลาภเหลือ ได�รับการแต'งต้ังให� ดํารงตําแหน'ง หัวหน�าที่ทําการไปรษณีย�
สมุทรปราการ 

  2. ผลการเบิกจ'ายงบประมาณของจังหวัด ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
        งบประมาณรายจ'ายประจําป� : ได�แก' 1)งบประจํา ได�รับการจัดสรรงบประมาณ 778.24 ล�านบาท 

ผลการเบิกจ'าย 397.71 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 51.10  2)งบลงทุน ได�รับการจัดสรรงบประมาณ 863.59 ล�านบาท 
ผลการเบิกจ'าย 85.65 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 9.92 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ มีการก'อหน้ี ร�อยละ 
2.42 ยังไม'มีการเบิกจ'าย และโรงพยาบาลสมุทรปราการ ก'อหน้ีร�อยละ 4.97 ยังไม'มีการเบิกจ'าย  
 งบโครงการพัฒนาจังหวัดฯ :  1)งบประจํา ได�รับการจัดสรรงบประมาณ 90.35 ล�านบาท        
ผลการเบิกจ'าย 4.11 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 4.55  2)งบลงทุน ได�รับการจดัสรรงบประมาณ 299.84 ล�านบาท 
ผลการเบิกจ'าย 1.84 คิดเป�นร�อยละ 0.61  เงินกันเหลื่อมป� : งบประมาณ 543.47 ล�านบาท เบิกจ'ายไปแล�ว 
143.35 ล�านบาท คิดเป�นร�อยละ 26.38 
  มาตรการเร'งรัดผลการเบิกจ'าย ไตรมาสที่ 1 ประจําป� 2562 เปTาหมายการเบิกจ'ายงบลงทุน
ไม'น�อยกว'า ร�อยละ 20 เปTาหมายการเบิกจ'ายภาพรวม ไม'น�อยกว'าร�อยละ 32 สําหรับการดําเนินการเบิกจ'าย 
ขอให�ทุกส'วนราชการเบิกจ'ายให�เป�นไปตามเปTาหมายรายไตรมาส  

  3. ผลการปTองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน ธันวาคม 2561  
     สรุปผลการปTองกันและลดอุบัติทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ในช'วงเทศกาลป�ใหม' 2562 
ระหว'างเวลา 00.01 ของวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงเวลา 00.01  ของวันที่ 2 มกราคม 2562 เปTาหมาย 
ลดสถิติการเกิดอุบัติทางถนนและผู�บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลให�ลดลงเมื่อเทียบกับสถิติเทศกาล
ป�ใหม' 2561 ระหว'าง พ.ศ. 2559 – 2561 เกิดอุบัติเหตุจํานวน 7 ครั้ง เสียชีวิตจํานวน 5 ราย ผู�บาดเจ็บ 
4 ราย จังหวัดสมุทรปราการได�ต้ังจุดตรวจและจุดบริการจํานวน 16 จุด   



๑๓ 

 

 4. ผลการดําเนินงานโครงการไทยนิยมย่ังยืนของจังหวัดสมุทรปราการ ประจําเดือน ธันวาคม 2561 
       สําหรับผลการดําเนินงานโครงการไทยนิยมย่ังยืนของจังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินการแล�วเสร็จ

ครบทุกอําเภอ คิดเป�นร�อยละ 100 ขอให�ทุกอําเภอทําการบันทึกข�อมูลในระบบไทยนิยมย่ังยืน โดยขอให�มี   
การตรวจสอบความถูกต�องครบถ�วนและให�เป�นป[จจุบันอย'างช�าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561    
      ๕. การบริหารจัดการขยะมลูฝอย ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ประจําเดือน ธันวาคม 2561 

        แผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก'อนทิ้ง” เห็นชอบแผนแม'บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย    
ของประเทศ เพ่ือแก�ไขป[ญหาตามนโยบายรัฐบาลทีก่ําหนดเป�นวาระแห'งชาติ มุ'งเน�นการลดการเกิดขยะมูลฝอย 
ณ แหล'งกําเนิด (ใช�น�อยใช�ซ้ํานํากลับมาใช�ใหม') โดยKick Off จัดกิจกรรมเพ่ือเริ่มต�นปฏิบัติการแผนปฏิบัติการ
60 วัน “แยก ก'อนทิ้ง” พร�อมกันทั่วประเทศ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ฯ 
      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 13/2561 ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 25๖1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 256๑  ณ ห�องประชุมเจ�าพระยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ไม'มีแก�ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง  
          - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ1งเพื่อทราบ  
4.1 เร่ืองแจ1งของกลุ6มงานต6างๆ ของสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 
      4.1.1 กลุ6มงานควบคุมโรค 

     (๑) รายงานสถานการณ*โรคทางระบาดวิทยา  
                     หัวหน�ากลุ'มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ�โรคที่มีอัตราปPวยสูง ๕ อันดับแรก ระหว'าง  
วันที่ ๑ มกราคม – 31 ธันวาคม ๒๕๖1 ดังน้ี ๑) โรคอุจจาระร6วง จํานวน 21,709 ราย อัตราปPวย 
1,667.15 ต'อแสนประชากร อัตราปPวยสูงสุดในกลุ'มอายุ 0-4 ป�, 65 ป�ข้ึนไป และ 5-9 ป� อัตราปPวยเท'ากับ 
6,435.20 , 3,055.22 และ 2,957.61 ต'อแสนประชากร ตามลําดับ อัตราปPวยป� 2561 สูงกว'า อัตรา
ปPวยจากค'ามัธยฐาน 5 ป�ย�อนหลัง ร�อยละ 31.12 2) โรคปอดอักเสบ จํานวน 5,319 ราย อัตราปPวย 
408.48 ต'อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราปPวยตาย 0.02 อําเภอบางเสาธงมีอัตราปPวยสูงสุด 
568.56 ต'อแสนประชากร อัตราปPวยสูงสุด ในกลุ'มอายุอายุ 0-4ป�/65 ป�ข้ึนไป และอายุ 55-64 ป� อัตรา
ปPวยเท'ากับ 2,545.94 , 1,929.10 และ 666.81 ต'อแสนประชากร ตามลําดับ โดยไม'พบรายงานการระบาดเป�น
กลุ'มก�อน อัตราปPวย ในป� 2561 สูงกว'าค'ามัธยฐานย�อนหลัง 5 ป� ร�อยละ 75.343  3) โรคไข1หวัดใหญ6 
ผู�ปPวยจํานวน 3,767 ราย อัตราปPวย 266.04 ต'อแสนประชากร อําเภอบางเสาธง มีอัตราปPวยสูงที่สุด 
425.77 ต'อแสนประชากร อัตราปPวยสูงสุดในกลุ'มอายุ 0-4 ป�, 5-9 ป� และ 10 - 14 ป� อัตราปPวยต'อแสน
ประชากร เท'ากับ 1,589.22, 982.87 และ 433.30 ตามลําดับ อัตราปPวยป� 2561 สูงกว'าค'ามัธยฐาน
ย�อนหลัง 5 ป� 2.1 เท'า  4) โรคมือ เท1า ปาก จํานวน 1,737 ราย อัตราปPวย 133.39 ต'อแสนประชากร 
อําเภอบางบ'อ มีอัตราปPวยสูงที่สุด อัตราปPวย 262.40 ต'อแสนประชากร กลุ'มอายุ 0-4 ป�, 5-9 ป� และ 10-
14 ป� มีอัตราปPวยสูงที่สุด เท'ากับ 1,769.07, 327.62 และ 33.63 ต'อแสนประชากร ตามลําดับ โดยอัตรา
ปPวยป� 2561 มากกว'าค'ามัธยฐานย�อนหลัง 5 ป� ร�อยละ 42.38 5) โรคไข1ไม6ทราบสาเหตุ จํานวน 1,644  



๑๔ 

 

ราย อัตราปPวย 126.25 ต'อแสนประชากร อําเภอบางเสาธง มีอัตราปPวยสูงสุด 327.12 ต'อแสนประชากร อัตรา
ปPวยสูงสุดในกลุ'มอายุ 0-4 ป�, 5-9 ป�  และ 10-14 ป� อัตราปPวยเท'ากับ 510.17 , 335.33 และ 192.72            
ต'อแสนประชากร ตามลําดับ โดยอัตราปPวยในป� 2561 สูงกว'าค'ามัธยฐานย�อนหลัง 5 ป� ร�อยละ 24.38   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
       (2) โรคไข1เลือดออก 
    หัวหน�ากลุ'มงานควบคุมโรค รายงานข�อมูลโรคไข�เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว'าง   
วันที่  1 มกราคม – วันที่  31 ธันวาคม 2561  มีรายงานผู�ปPวย จํานวน 1,510 ราย อัตราปPวย 115.96                    
ต'อแสนประชากร เสียชีวิต 3 ราย (อําเภอพระสมุทรเจดีย� wk 29 /อําเภอบางเสาธง wk 41/อําเภอเมือง    
wk 46) อัตราปPวยตาย 0.19 อัตราปPวยสูงในกลุ'มอายุ 10-14 ป�  กลุ'มอายุ 15-24 ป�  และ 5-9 ป�           
อัตราปPวย 430.72/ 278.71 และ 249.25 ต'อแสนประชากร ตามลําดับ โดยอําเภอที่มีอัตราปPวยสะสมสูง
ที่สุด คือ อําเภอบางเสาธง อัตราปPวย 225.87 ต'อแสนประชากร และมีอัตราปPวยในช'วง 4 สัปดาห� สูงที่สุด 
อัตราปPวย  19.47 ต'อแสนประชากร โดยอัตราปPวยโรคไข�เลือดออกในป� 2561 สูงกว'าค'ามัธยฐานย�อนหลัง 
5 ป� อยู'ร�อยละ 24.38  และในป� 2562 มีแนวโน�มพบการระบาดต'อเน่ือง สําหรับเปTาหมายการดําเนินงาน
โรคไข�เลือดออกป� 2562 ดังน้ี 1)อัตราปPวย ป� 2562 ลดลงอย'างน�อยร�อยละ 15 จากค'า Median ย�อนหลัง 
5 ป�  2)อัตราปPวยตายไม'เกิน ร�อยละ 0.10 3)อําเภอมีแผนการควบคุมโรคไข�เลือดออกตลอดทั้งป�  4)ค'าดัชนี
ลูกนํ้ายุงลาย (บ�าน HI ตํ่ากว'าร�อยละ 10 ศาสนสถาน โรงเรียน CI ตํ่ากว'าร�อยละ 10 และโรงพยาบาลไม'พบ
ลูกนํ้ายุงลาย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 (3) โรคหัด 
              หัวหน�ากลุ'มงานควบคุมโรครายงานผู�ปPวยหัด ป� 2561 จํานวนทั้งสิ้น 131 ราย  คิดเป�นอัตราปPวย 
10.06  ต'อประชากรแสนคน โดยมีจํานวนผู�ปPวยมากว'ามัยธยฐานย�อนหลัง 5 ป�  4.5 เท'า ในป� 2561 
จังหวัดสมุทรปราการมี Out Break หัด 3 เหตุการณ� ดังน้ี  1)สถานพินิจเด็กฯ อําเภอบางพลี ผู�ปPวย 35 ราย 
2)หน'วยทหาร อําเภอบางบ'อ ผู�ปPวย 4 ราย  3)บริษัทฯ นิคมฯบางปู อําเภอเมือง ผู�ปPวย 28 ราย และรายงาน
ร�อยละของความครอบคลุมการได�รับวัคซีน MMR 1 และ MMR 2 จากข�อมูล HDC ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
จังหวัดสมุทรปราการ โดย MMR 1  เท'ากับร�อยละ 89.33 และ MMR 2 เท'ากับร�อยละ 82.30 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  (4) รณรงค*โรคติดต6อทางเพศสัมพันธ*และโรคเอดส* (14 กุมภาพันธ* 2562) 
       หัวหน�ากลุ'มงานควบคุมโรค แจ�งว'า สํานักโรคเอดส� วัณโรค โรคติดต'อทางเพศสัมพันธ� 
สนับสนุนสื่อเผยแพร'ประชาสัมพันธ� ในรูปแบบแพ็คเกจถุงยางอนามัย ให�แก' หน'วยงานภาครัฐ เอกชน และ    
ภาคประชาสังคม โดยสามารถดาวน�โหลดสื่อต�นแบบได�ที่ สํานักโรคเอดส� วัณโรค  โรคติดต'อทางเพศสัมพันธ� 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  (5) วัณโรค 
       หัวหน�ากลุ'มงานควบคุมโรคแจ�ง สรุปผลการดําเนินงานวัณโรคจังหวัดสมุทรปราการ  
ป�งบประมาณ 2562 ดังน้ี คาดประมาณจํานวนผู�ปPวยวัณโรค 2,045 ราย ข้ึนทะเบียนรักษา 560 ราย ความครอบคลุม
การข้ึนทะเบียนรักษาร�อยละ 27.4  สูงสุดที่อําเภอบางบ'อ ร�อยละ 76.79 น�อยที่สุดที่อําเภอบางเสาธง       
ร�อยละ 9.09 สําหรับข�อมูลการเสียชีวิต ขาดยา โอนออก ของผู�ปPวยวัณโรคทุกประเภท ป�งบประมาณ 2562    
มีรายละเอียด ดังน้ี เสียชีวิต 9 ราย ขาดยา 1 ราย (ขาดยาติดต'อไม'ได� 1 ราย) โอนออก 12 ราย รักษาในจังหวัด 5 ราย 
รักษานอกจังหวัด 7 ราย ข�อมูลการตรวจยืนยันวัณโรคด�วย X-ray กลุ'มเสี่ยง 5 กลุ'ม (ณ วันที่ 24 มกราคม 2562      



๑๕ 

 

จากโปรแกรม TBCM Online) ดังน้ี เปTาหมาย CXR  5 กลุ'ม จํานวน 23,338 ราย CXR จํานวน 7,643 
ราย คิดเป�นร�อยละ 32.7 พบผู�ปPวย TB จํานวน 65 ราย คิดเป�น ร�อยละ 0.9 

(๖) ผลงานการคัดกรองมะเร็ง ไตรมาส 1 (ตค.61-ธค.61) 
      กลุ'มงานควบคุมโรค รายงานข�อมูลผลงานการคัดกรองมะเร็ง ไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม  – 

ธันวาคม 2561) ผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลงานสะสม ป� 2558 - 2562 เปTาหมาย จํานวน 
267,198 ราย ผลงานสะสม 93,646 ราย คิดเป�นร�อยละ 35.05 ผลการคัดกรองมะเร็งลําไส� ป� 2561 
เปTาหมายประชากร ทั้งชายและหญิง อายุ 50-70 ป� จํานวน 269,682 ราย ผลงานสะสม 10,778 ราย  
คิดเป�นร�อยละ 4 และการส'องกล�องลําไส� colonoscopy ร�อยละ 25.85  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.1.2 กลุ6มงานทรัพยากรบุคคล            
                  (1) สมัครคัดเลือกเพ่ือรับย1าย/รับโอน ให1ดํารงตําแหน6ง ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริม
สุขภาพตําบล 
        หัวหน�ากลุ'มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ประชาสัมพันธ�ให�ข�าราชการที่มีความประสงค�    
จะสมัครคัดเลือกเพ่ือรับย�าย/รับโอน ให�ดํารงตําแหน'งผู�อํานวยการโรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบล             
ซึ่งจะเป5ดรับสมัครคัดเลือกภายในเดือน กุมภาพันธ� 2562 จํานวน 3 ตําแหน'ง ดังน้ี  
 1.ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) รพ.สต.บ�านขุนสมุทร สสอ.พระสมุทรเจดีย�     
จ.สมุทรปราการ 
 2.ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) รพ.สต.คลองกระออม สสอ.พระสมุทรเจดีย�     
จ.สมุทรปราการ 
 3.ผอ.รพ.สต.(นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ) รพ.สต.บางพลีน อย หมู�ที่ 8 สสอ.บางบ�อ    
จ.สมุทรปราการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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๔.1.3  กลุ6มงานคุ1มครองผู1บริโภคและสาธารณสุข 
           (1) สรุปผล RDU ไตรมาส 1 ปWงบประมาณ 2562 
                  หัวหน�ากลุ'มงานคุ�มครองผู�บริโภคฯ สรปุผล RDU ไตรมาส 1 ป�งบประมาณ 2562 ดังน้ี        

ลําดับท่ี ตัวช้ีวัด เกณฑ� 
รพ.

สมุทรปราการ 
รพ. 

บางพลี 
รพ. 

บางบ'อ 
รพ. 

บางจาก 

รพ. 
พระสมุทร 

รพ. 
บาง 

เสาธง 

1 ร�อยละของรายการยาท่ีส่ังใช�ยาในบัญชียาหลักแห'งชาติ 
รพ.ระดับA≥ร�อยละ

75 90.95 92.74 94.43 95.93 
 

97.65 94.08 

  S≥ร�อยละ80           

  M1-M2≥ร�อยละ85             

    F1-F3≥ร�อยละ90             

2 
ประสิทธิผลการดําเนนิงาน ของคณะกรรมการ PTC ในการช้ีนําส่ือสาร และ
ส'งเสริมเพื่อนําไปสู'การเป�นโรงพยาบาลส'งเสริมการใช�ยาอย'างสมเหตุผล ระดับ 3 3 3 3 3 

 
3 3 

                

3 
การดํางานในการในการจัดทําฉลากยามาตรฐานฉลากยาเสรมิและเอกสารข�อมูล
ยาใน13กลุ'มท่ีมรีายละเอียดครบถ�วน 

รายการยา13กลุ'ม
ระดับ3 4 4 4 4 

 
4 4 

4 รายการยาท่ีควรตัดออก 8รายการซ่ึงยังคงมีอยู'ในบัญชีรายการยาโรงพยาบาล ≤ 1 รายการ 0 0 0 0 0 0 

5 การดําเนินงานเพื่อส'งเสรมิจริยธรรมในการจัดซ้ือและส'งเสริมการขายา ระดับ3 4 4 3 3 3 3 

6 
ร�อยละการใช�ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือท่ีระบบการหายใจช'วงบนและหลอดลม
อักเสบเฉยีบพลันในผู�ปPวยนอก ≤ ร�อยละ20 32.35 18.19 32.31 26.13 

31.59 
31.08 

7 ร�อยละการใช�ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร'วงเฉียบพลัน ≤ ร�อยละ20 33.04 12.94 33.88 19.46 39.41 42.92 

8 ร�อยละการใช�ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ ≤ร�อยละ40 56.8 50.86 65.87 59.37 67.36 58.41 

9 ร�อยละการใช�ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกําหนดทางช'องคลอด ≤ร�อยละ10 9.84 13.49 11.41 12.79 45.21 0 

10 
ร�อยละของผู�ปPวยความดันเลือดสูงท่ัวไปท่ีใช� RAS blockade(ACEI)/ARB/Renin 
inhibitor)2 ชนิดร'วมกันในการรักาภาวะความดันเลือดสูง ร�อยละ0 0.04 0 0.07 0 

 
0 0.28 

11 
ร�อยละของผู�ปPวยท่ีใช� glibenclamide ในผู�ปPวยท่ีมีอายุมากกว'า 65 ป�หรือมี 
eGFR น�อยกว'า60 มล./นาที/1.73ตารางเมตร  

≤ร�อยละ5 

0 0 0 0 
 
0 0 

  
11.1 ร�อยละของผู�ปPวยเบาหวานประเภท2ท่ีใช�ยาglibenclamide ในผู�ปPวยท่ีมี
อายุ>65ป� 

  
      

  
  

  
11.2 ร�อยละของผู�ปPวยเบาหวานประเภท 2 ท่ีใช�ยาglibenclamideในผู�ปPวยท่ีมี
อายุ≤65ป�และมีeGFR<60มล./นาที/1.73ตารางเมตร     

  
  

12 
ร�อยละของผู�ปPวยเบาหวานท่ีใช�ยาmetformin เป�นยาชนิดเดียวหรือร'วมกับยา
อ่ืนเพื่อควบคุมระดบน้ําตาลโดยไม'มขี�อห�ามใช�(ห�ามใช�หาก eGFR<30 มล./นาที/  ≥ร�อยละ80 76.66 81.73 87.06 82.53 

82.25 
78.85 

  1.73ตร.ม.)               

13 ร�อยละของผู�ปPวยท่ีมีการใช�ยากลุ'ม NSAIDsซํ้าซ�อน ≤ร�อยละ5 0.37 0.16 0.12 0.11 0.21 0 

14 ร�อยละผู�ปPวยโรคไตเรื้อรังระดับ 3 ขึน้ไปท่ีได�รับยา NSIDs ≤ร�อยละ10 1.14 0.77 1.4 0.64 3.25 3.85 

15 ร�อยละผู�ปPวยโรคหืดเรื้อรังท่ีได�รับยา inhaled corticosteroid ≥ร�อยละ80 77.79 76.63 74.24 79.38 78.07 72.58 

16 
ร�อยละผู�ปPวยนอกสูงอายุท่ีใช�ยากลุ'ม long-acting benzodiazepine ได�แก' 
chlordiazepoxide,diazepam, dipotassium chlorazepate ≤ร�อยละ5 1 1.56 0.59 0.26 

 
1.97 0.89 

17 
จํานวนสตรีต้ังครรภ�ท่ีได�รับยาท่ีห�ามใช�ได�แก'ยา warfarin*, statins,ergotsเมื่อรู�
ว'าต้ังครรภ�แล�ว(*ยกเว�นกรณีใส' mechanical heart valve) 0 คน 0 0 0 0 

 
0 0 

              

18 
ร�อยละของผู�ปPวยเด็กท่ีได�รับการวินิจฉยัเป�นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ(ครอบคลุม
โรคตามรหัส  ≤ ร�อยละ20 15.65 3.83 18.7 5.59 

10.34 
9.81 

  
ICD-10 ตาม RUA-URI) และได�รับยาต�านหรือมี eGFRฮิสตามนีชนิด non-
sedating           

  
  

19 
ร�อยละของโรงพยาบาลส'งเสรมิสุขภาพตําบลและหน'วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข'ายท่ีมีอัตราการใช�ยาปฏิชีวนะในโรคติดเช้ือ ร�อยละ100 93.33 100 100 100 

 
90 87.5 

  ท่ีระบบการหายใจช'วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน≤20               

20 
ร�อยละของโรงพยาบาลส'งเสรมิสุขภาพตําบลและหน'วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข'ายท่ีมีอัตราการใช�ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร'วงเฉยีบพลัน≤20 ร�อยละ100 86.67 66.67 92.86 70 

 
80 62.5 

21 
อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือดต'อผู�ปPวยท่ีส'งตรวจ(แบคทีเรียด้ือยาได�แก' 
Acinetobacter baumannii,Klebsiella pneumoniae, ลดลงร�อยละ 50 เมื่อ 

 
_ _ _ _ _ _ 

  
Staphylococcus aureus,Escherichia coli,Salmonella spp., 
Enterococcus faecium และ Streptococcus pneumoniae) เทียบกับ baseline         

  
  



๑๗ 

 

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด RDU ปWงบประมาณ 2560 – 2561 รพ.สมุทรปราการและรพ.บางพล ี

  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  4.1.4 กลุ6มงานอนามัยสิ่งแวดล1อมและอาชีวอนามัย 
                  (1) การดําเนินงานสถานท่ีทํางานน6าอยู6 น6าทํางาน เสริมสร1างคุณภาพชีวิตและความสุข            
ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ปW 2562 
           หัวหน�ากลุ'มงานอนามัยสิ่งแวดล�อมฯ แจ�งว'าสํานักอนามัยสิ่งแวดล�อม กรมอนามัย        
ได�มีนโยบายการดําเนินงานตามแนวทางสถานที่ทํางานน'าอยู' น'าทํางาน เสริมสร�างคุณภาพชีวิตและความสุข
ของคนทํางาน ตามแนวคิด “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล�อมดี มีชีวิตชีวา และสมดุลชีวิต” เน่ืองจากการทํางาน       
มีความสําคัญต'อชีวิตมนุษย�อย'างย่ิง ถือเป�นส'วนหน่ึงของชีวิตที่ปฏิบัติมากกว'ากิจกรรมใดๆ จึงควรมีสภาวะ    
การทํางานที่เหมาะสม อันจะส'งผลให�เกิดสภาพการทํางานที่ดี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ      
จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกล'าวให�สอดรับกับนโยบายกรมอนามัยข�างต�น โดยกําหนด               
ให�หน'วยงาน/สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดทุกแห'ง ดําเนินงานตามนโยบายดังกล'าวฯ และกําหนด
เปTาหมาย ดังน้ี 1)รพ./สสอ. ทุกแห'ง ผ'านเกณฑ�รับรองอย'างน�อยระดับดีข้ึนไป  2)รพ.สต./PCU ทุกแห'ง ผ'าน
เกณฑ�รับรองอย'างน�อยระดับพ้ืนฐาน ทั้งน้ี ได�ทําหนังสือแจ�งให�หน'วยงานและสถานบริการทุกแห'งดําเนินการ        
ตามกระบวนการรับรองฯ ขอให�ทุกหน'วยงานรวบรวมแบบประเมินฯ ส'งให�กลุ'มงานอนามัยสิ่งแวดล�อมและ    
อาชีวอนามัย ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ� 2562  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
               (2) การดําเนินงาน กรณีผลกระทบจากฝุlน PM 2.5 

    หัวหน�ากลุ'มงานอนามัยสิ่งแวดล�อมและอาชีวอนามัยแจ�งตามที่ กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ได�ดําเนินการเฝTาระวังคุณภาพอากาศ โดยได�ตรวจวัดปริมาณ    
ฝุPนละอองขนาดไม'เกิน 2.5 ไมครอน ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จากการตรวจวัดดังกล'าวฯ พบว'า พ้ืนที่    
ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ได�แก' อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอพระประแดง และอําเภอบางเสาธง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง พบค'าฝุPนละอองขนาดไม'เกิน 2.5 ไมครอน ในระดับ    

ผลการดําเนินงาน ปWงบประมาณ 
  2560 2561 2560 2561 
  สมุทรปราการ บางพลี 

อัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด 2.71 2.88 3.55 3.21 
รวมด้ือยา 146 207 90 - 
ส'งตรวจทั้งหมด 5,381 7,195 2,533 - 
Acinetobacter baumannii 0.28 24 - - 
Pseudomonas aeruginosa 0.02 7 - - 
Klebsiella pneumoniae 0.32 22 - - 
Staphylococcus aureus 0.24 16 - - 
Escherichia coli 1.65 126 - - 
Salmonella spp 0.06 3 - - 
Enterococcus spp 0.04 2 - - 
Streptococcus pneumoniae 0.11 8 - - 



๑๘ 

 

ที่เกินค'ามาตรฐาน ซึ่งอาจส'งผลกระทบต'อสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในพ้ืนที่ดังกล'าวฯ ได�ขอให�หน'วยบริการ
สาธารณสุขทุกแห'งดําเนินการ ดังน้ี 
 1. การดําเนินงานเชิงรุก 
     1.1 ให�สื่อสารความเสี่ยง/แจ�งเตือนผลกระทบต'อสขุภาพจากมลพิษทางอากาศ การปฏิบัติตน
สําหรับประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ'มเสี่ยง เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจและสร�างความตระหนักผ'านสื่อ
สาธารณะและสื่อบุคคลทุกวัน 
     1.2 สํารวจกลุ'มเสี่ยง(เด็ก หญิงมีครรภ� ผู�สูงอายุ และผู�ที่มีโรคประจําตัว) ได�แก' โรคระบบ
ทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลอืด) และจัดเตรยีมอุปกรณ�ปTองกันส'วนบคุคล ยาและเวชภัณฑ� ให�พร�อมใช�งาน 
  1.3 ออกเย่ียมบ�านดูแลกลุ'มเสี่ยงที่ได�รับผลกระทบ 
  2. การดําเนินงานเชิงรับ 
      2.1 ขอให�โรงพยาบาลแม'ข'ายสนับสนุนอุปกรณ�ปTองกันส'วนบุคคล ยา เวชภัณฑ�แก'หน'วยบริการ
ในเครือข'ายตามความจําเป�น 
  2.2 เฝTาระวังและประเมินความเสี่ยงต'อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะกลุ'มเสี่ยง 
  2.3 ติดตามและเฝTาระวังสถานการณ�มลพิษทางอากาศในบรรยากาศจากกรมควบคุมมลพิษ       
(เว็บไซด� Air4Thai) เเละคําแนะนําการปฏิบัติตัวจากกรมอนามัยเป�นระยะ 
  2.4 ขอให�โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรายงานสถานการณ�และผลการดําเนินงาน    
ให�สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุมทรปราการทราบ สัปดาห�ละ 1 ครั้ง 
    สําหรับโรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลเมืองสมุทรปูPเจ�าสมิงพราย ซึ่งเป�นเครือข'าย
เฝTาระวังกรณีผลกระทบจากฝุPน PM 2.5 ให�มีการบันทึกข�อมูลในโปรแกรมการเฝTาระวังโรค Asthma  COPD 
Acute Coronary disease ของสํานักระบาดวิทยาร'วมด�วย 

มาตรการจังหวัดสมุทรปราการ 
การดําเนินงานช6วงแรก  มาตรการเร6งด6วน  

1.การเฝTาระวัง แจ�งเตือน และรายงานสถานการณ� PM 2.5 
- สร�างการรับรู�ให�ประชาชนปฏิบัติตัวที่ถูกต�อง การดูแล
รักษาสุขภาพอย'างเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ'มเส่ียง เช'น
ผู�ปPวยทางเดินหายใจ เป�นต�น                                     
2.เข�มงวดการปฏิบัติตามกฎจราจร ห�ามจอดรถริมถนน
สายหลักอย'างเด็ดขาด                                             
3.ตรวจสอบ ตรวจจับรถควันดําอย'างเข�มงวด  

4.ควบคุมการเผาในที่โล'ง  

5.กวาดล�างทําความสะอาดถนน/ฉีดพ'นนํ้า  
6.แก�ไขป[ญหาฝุPนเส�นทางการก'อส�างรถไฟฟTา-เร'งคืน 
ผิวการจราจร  
7.แก�ไขป[ญหาฝุPนจากการก'อสร�างอาคารสูง-ติดตาม 
ตรวจสอบ ดําเนินมาตรการลดฝุPน  
8.รณรงค�ดับเครื่องยนต�ขณะจอดในสถานที่ราชการ 
โรงพยาบาล  โรงเรียน  และพื้นที่มลพิษสูง  
9.ขอความร'วมมือประชาชน ลดการใช�รถยนต�โดยสาร  
ส'วนบุคคล  

1.เพิ่มความถี่ในการกวาดล�างถนน ฉีดพ'นนํ้า เวลา 18.00-06.00 น.ทุก
วัน จนกว'าค'าฝุPนจะลดลงอยู'ในระดับมาตรฐาน  
2.แจกหน�ากากอนามัย  ส'วน N 95 เน�นกลุ'มเส่ียง ผู�ปPวย คนชรา เด็กและ
ผู�ปฏิบัติงานใกล�ชิดแหล'งกําเนิด  
3.เข�มงวดตรวจจับรถควันดํา และบังคับใช�กฎหมายอย'างเคร'งครัด  
ทั้งรถยนต�ขนาดเล็ก ขนาดใหญ'และรถโดยสารสาธารณะ  
4.จัดตั้ง คกก.ร'วมแก�ไขป[ญหาฝุPนละออง จากเส�นทางก'อสร�างรถไฟฟTา  
   - เร'งคืนพื้นผิวจราจร /กรณีอยู'ระหว'างดําเนินการ จะปรับลดพื้นที่
ก'อสร�างให�แคบลง  
5.จัดตั้งคกก.ร'วมแก�ป[ญหาฝุPนละออง จากก'อสร�างอาคารสูงและระบบ
สาธารณูปโภค  
6.แก�ไขป[ญหาจราจรติดขัด เข�มงวดไม'ให�มีการจอดริมถนนสายหลัก  
7.เข�มงวดไม'ให�มีการเผาขยะและการเผาในที่โล'ง  
8.รณรงค�ไม'ให�ติดเครื่องยนต�ขณะจอดรถ ในสถานที่ราชการ  โรงพยาบาล  
โรงเรียน และพื้นที่มลพิษสูง  
9.ปฏิบัติการฝนหลวง และการใช�โดรนพ'นนํ้าผสมสารเคมีเพื่อบรรเทา
ป[ญหาฝุPนละออง  
10.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลระบบขจัดมลพิษทางอากาศ 
จากภาคอุตสาหกรรมให�เป�นไปตามกฏหมายกําหนด  



๑๙ 

 

สรุปการดําเนินงาน กรณีผลกระทบจากฝุlน PM 2.5 จากการประชุมVDO Conference 
กระทรวงมหาดไทย วันท่ี 30 มกราคม 2562 ณ ห1องประชุม 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ  

การใช�มาตรการต'างๆ ตามความรุนแรง 4 ระดับ ดังน้ี 
    ระดับที่ 1 PM 2.5 < 50 มคก./ลบม. ให�ทกุหน'วยดําเนินงานตามภารกิจและอํานาจหน�าที่ของตนเอง 
    ระดับที่ 2 PM 2.5  50 - 75 มคก./ลบม. ให�เพ่ิมและยกระดับมาตรการต'างๆให�เข�มงวดข้ึน       

ให�ผู�ว'าราชการจังหวัดฯเป�นผู�บัญชาการเหตุการณ� หน'วยงานอื่นๆ สนับสนุนใช�กฎหมายตามอํานาจหน�าที่  
    ระดับที่ 3 PM 2.5  76 - 100 มคก./ลบม. ถ�ามีแนวโน�มรุนแรงมากข้ึน ให�ใช�กฎหมายที่มีอยู'

ควบคุมเหตุรําคาญ โดยอาจสั่งให�หยุดกิจกรรมใดๆได� 
    ระดับที่ 4 PM 2.5 >100 มคก./ลบม. ต�องให�คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห'งชาติ สั่งการมายัง

กระทรวงต'างๆให�ดําเนินการ ทั้งน้ี ให�จังหวัดใช�มาตรการระดับที่ 2 ก'อน หากจะใช�ระดับที่ 3 ต�องมีผลกระทบ
ในวงกว�าง และมีเหตุผลเพียงพอ สําหรับเรื่องป5ดโรงเรียนใน กทม. มี 2 เหตุผล คือ ลดผลกระทบต'อสุขภาพ 
และลดป[ญหาการจราจร สําหรับจังหวัดสมุทรปราการมาตรการยังอยู'ในระดับที่ 2 ผู�ว'าราชการจังหวัดฯ        
ได�แจ�งเพ่ิมเติมในส'วนที่จังหวัดต�องดําเนินการต'อไป คือ  

         1.ต้ังคณะทํางาน เฝTาระวัง ในภาคอุตสาหกรรม เปTาหมายคือโรงงานที่อาจส'งผลกระทบ จัดทําแผน
รองรับ 6 อําเภอ คณะทํางานแต'ละอําเภอ ประกอบด�วย นายอําเภอ,ทหาร,อุตสาหกรรม, ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม, สาธารณสุข 

        2.คณะทํางานเฝTาระวังเรื่องการคมนาคม ขนส'ง  ตรวจควันดํา ทั้งรถยนต� และเรือ/ประมง/       
แพขนานยนต� คณะทํางานประกอบด�วย ขนส'ง ตํารวจ และเจ�าท'าฯ มาตรการอื่นๆที่ทุกหน'วยงานดําเนินการอยู'แล�ว
ขอให�เข�มข�นข้ึน ให�ประชาสัมพันธ�จังหวัดฯ ประชาชนให�ลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองน�อยลง 

     สิ่งท่ีต1องดําเนินการต6อไป  
    ๑.ติดตาม ประเมินความเสี่ยง สถานการณ�คุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษอย'างต'อเน่ือง

และสื่อสารความเสี่ยง แจ�งเตือนประชาชน และกลุ'มเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยงอย'างต'อเน่ือง 
    ๒.ให�หน'วยบรกิารสาธารณสุขทกุแห'ง ติดตามเย่ียมเฝTาระวัง กลุ'มเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยง  
    ๓.เตรียมความพร�อมในการเป5ด (EOC)  

     มาตรการระยะยาว 
    ๑.ขับเคลื่อนงานผ'านกลไก คณะกรรมการสาธารณสุขจงัหวัด (คสจ.) และ พชอ.  
    ๒.อบรม อสม.ด�านอนามัยสิง่แวดล�อม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.1.5 กลุ6มงานบริหารท่ัวไป 
                (1) รายงานผลการเบิกจ6ายเงินประจําปWงบประมาณ 2562  ณ วันท่ี 2๘ มกราคม 2562 
             หัวหน�ากลุ'มงานบริหารทั่วไป แจ�งรายงานผลการเบิกจ'ายเงินประจําป�งบประมาณ 2562  
ไตรมาส ๒ (ณ วันที่ 2๘ มกราคม 2562) ในภาพรวมทั้งหมด(ยกเว�นงบกลาง) เปTาหมาย ๕๔ % ผลการเบิกจ'าย 
๓๐.๖๙ % งบดําเนินการ มีผลการเบิกจ'าย ๓๖.๖๙ % งบกลาง มีผลการเบิกจ'าย ๓๗.๙๔ % งบลงทุน มีผลการ
เบิกจ'าย ๒๘.๙๒% รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมฯ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
                   
 
 



๒๐ 

 

(2) ความก1าวหน1า งบลงทุน (เพ่ิมเติม) 
      2.1 ค6าก6อสร1างอาคารบริการและจอดรถและอาคารพักเจ1าหน1าท่ีโรงพยาบาลบางพลี
         หัวหน�ากลุ'มงานบริหารทั่วไปแจ�งว'า สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได�โอนเงิน
งบประมาณรายจ'ายประจําป� พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรม พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพทุกระดับตาม Service Plan งบลงทุน ครุภัณฑ� สิ่งก'อสร�าง 2 รายการ  คือ 1) รายการอาคารบริการ
และจอดรถ เป�นอาคาร คสล. 9 ช้ัน พ้ืนที่ใช�สอย 14,772 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางพลี จํานวนเงิน 
41,712,300 บาท  2) รายการอาคารพักเจ�าหน�าที่ 7 ช้ัน 96 ห�อง เป�นอาคาร คสล. 7 ช้ัน พ้ืนที่ใช�สอย
ประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางพลี จํานวนเงิน 15,746,800 บาท ซึ่งการก'อสร�างอาคาร
ดังกล'าวฯอยู'ระหว'างการดําเนินงานตามข้ันตอน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 2.2 งบลงทุน การจัดซื้อครุภัณฑ*ทางการแพทย* ปW 2562 (งบกลาง) 

         หัวหน�ากลุ'มงานบริหารทั่วไป แจ�งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ'าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2562 (งบกลาง) รายการเงินสํารองจ'ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป�น เพ่ือเป�น
ค'าใช�จ'ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบลระยะเร'งด'วน 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 43 เครื่อง 
เป�นเงิน 946,000 บาท เครื่องวัดคลืนไฟฟTาหัวใจ ชนิด 12 ลีดพร�อมระบบแปลผลอัตโนมัติ(EKG) จํานวน   
3 เครื่อง เป�นเงิน 534,000 บาท เครื่องกระตุกไฟฟTาหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) พร�อมตู�ต้ังพ้ืนจอแสดงผล 
และระบบสัญญาณเตือน จํานวน 12 เครื่อง 1,140,000 บาท เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จํานวน 
86 เครื่อง เป�นเงิน 3,440,000 บาท เครื่องป[ นฮีมาโตคริด จํานวน 43 เครื่อง เป�นเงิน 3,440,00 บาท 
เครื่องฟ[งเสียงหัวใจทารกในครรภ� จํานวน 76 เครื่อง เป�นเงิน 2,280,000 บาท เครื่องวัดความอิ่มตัว      
ของออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา สําหรับบริการปฐมภูมิ จํานวน 43 เครื่อง เป�นเงิน 860,000 บาท 
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จํานวน 86 เครื่อง เป�นเงิน 6,020,000 บาท เครื่องน่ึง
ฆ'าเช้ือขนาดใหญ' ขนาด 40 ลิตร จํานวน 43 รายการ เป�นเงิน 4,085,000 บาท 

 4.1.6 กลุ6มงานส6งเสริมสขุภาพ 
                 (1) แจ1งการโอนเงินตามแผนงานบริการยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก ปWงบประมาณ 2562 งวดท่ี 1         
และสรุปผลการดําเนินงานการให1ยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน - 2 ปW จังหวัดสมุทรปราการ 
                       หัวหน�ากลุ'มงานส'งเสริมสุขภาพ แจ�งการโอนเงินตามแผนงานบริการยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก 
ป�งบประมาณ 2562 งวดที่ 1 และสรุปผลการดําเนินงานการให�ยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน - 2 ป� 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห'งชาติ เขต 6 ระยอง ร'วมกับสํานักงานเขตสุขภาพที่ 6                 
และศูนย�อนามัยที่ 6 ได�ดําเนินการตามแผนงานบริการยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก ป�งบประมาณ 2562 จัดสรร 
งบประมาณผ'านสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เป�นงบ PPA on Top ของเขตสุขภาพที่ 6 เพ่ือให�บริหาร
จัดการและจ'ายงบประมาณให�หน'วยบริการทุกระดับ (รพ./รพ.สต.) ตามผลงานจริง แบ'งเป�น 2 งวด ดังน้ี   
    งวดที่ 1 ร�อยละ 50 ของวงเงินอนุมัติตามเปTาหมาย เด็กไทยอายุ 6 เดือน ถึง 2 ป�        
สปสช.เขต.6 โอนเงินงบประมาณงวดที่ 1 จํานวนเงิน 599,800 บาท (ห�าแสนเก�าหมื่นเก�าพันแปดร�อยบาทถ�วน) 
และให�สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ พิจารณาจัดสรรเงินให�หน'วยบริการทุกระดับ (รพ./รพ.สต.) ตามผลงานจริง  
    งวดที่ 2 เป�นต�นไปจะจ'ายเมื่อผลงานบริการเกินร�อยละ 50 ของวงเงินที่จัดสรร โดยจ'าย
ตามผลงานบริการจริง ผ'านสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ มีหน�าที่กํากับ
ติดตามข�อมูลทุกเดือน และส'งข�อมูลบริการในระบบ 43 แฟTม ให�สปสช.เขต 6 ระยอง ภายในวันที่              
15 สิงหาคม 2562 ซึ่งสปสช.เขต 6 ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลเรียบร�อยแล�วจะโอนเงินงวดที่ 2       
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ให�สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จัดสรรให�หน'วยงาน (รพ./รพ.สต.) สําหรับแนวทางการจ'ายเงิน On Top 
เเผนงานบริการยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก ป�งบประมาณ 2562 มีรายละเอียด ดังน้ี    
    1.เปTาหมายเด็กไทย มีเลข 13 หลัก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ป�   

   2.เด็ก 1 คนต�องได�รับบริการ จํานวน 4 ครั้งๆ ละ 100 บาท ต�องได�รับบริการ 2 
กิจกรรม  

 1) ยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก     
 2) การให�บริการคําปรึกษาถ�าให�บริการไม'ครบจะถูกหักเงิน 50 บาท        
   3.เด็กในช'วงอายุ 6 เดือน ถึง 12 เดือน ต�องได�รับการเจาะ Hct 1 ครั้ง ถ�าไม'ได�เจาะ Hct   

จะถูกหักเงิน 40 บาท 
        สรุปผลการดําเนินงานการให�ยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน - 2 ป� จังหวัดสมุทรปราการ 
ป�งบประมาณ 2562 โดยมีการให�บริการ ดังน้ี 1)จ'ายยานํ้าเสริมธาตุเหล็ก ร�อยละ 83  2)บริการให�
คําปรึกษา ร�อยละ 62  3) เจาะ Hct ร�อยละ 14  และ 4) ภาวะซีด≤ 33 % ร�อยละ 16  ดังน้ัน จึงขอให�
โรงพยาบาลและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแห'ง เร'งรัดติดตามกํากับผลงานการให�บริการในเรื่องการเจาะ 
Hct          ในเด็ก 6 เดือน - 11 เดือน 29 วัน ซึ่งพบว'าผลงานยังตํ่า  
   การติดตามผลงานและการจัดสรรเงิน 
       1.งาน IT สสจ.สมุทรปราการ สรปุข�อมูล Data Exchange ของเด็กรายบุคคล ผลงานต้ังแต'
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๒ ให�รพสต.ทุกแห'งตรวจสอบ แล�วส'งกลับกลุ'มงานส'งเสริมสุขภาพ 
ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรับการจัดสรรเงินงวดแรก (ประมาณวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒)  
       ๒.เงินงวดที่ ๒ จะจัดสรรให�รพ.สต.หลงัตรวจสอบข�อมูล Data Exchange ของเด็กรายบุคคล 
ผลงานต้ังแต' ๑ มีนาคม ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยตรวจสอบข�อมูลภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รอจัดสรรเงิน 
      ๓.สสจ.สมุทรปราการ ส'งข�อมูลผลการดําเนินงานการให�บริการในระบบ ๔๓ แฟTม ให�สปสช.     
เขต ๖ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
      ๔.สปสช.เขต ๖ ประมวลผลชดเชยบริการและสรุปแผนงานและเบิกจ'ายเงินงวดสุดท�าย
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
            (2) นโยบายองค*กร Smart Health ของเขตสุขภาพท่ี 6  
                   หัวหน�ากลุ'มงานส'งเสริมสุขภาพ แจ�งขอความร'วมมือผู�อํานวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ 
และผู�อํานวยการโรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห'ง ดําเนินการองค�กร Smart Health ภายใต�          
10 Packages SPKO  ดังน้ี 1)หุ'นดี สุขภาพดี (Smart and Health Worker)  2)กายสดใส ใจเป�นสุข 
(Happy Working with Life balance) 3)ครอบครัวสดใส  ใส'ใจปTองกัน( Smart and healthy youth 
worker and family) 4)เตรียมเกษียณอย'างมีคุณค'า (Preretirement and longevity  planning) 5)องค�กรดี ชีวี
สดใส ไร�ยาเสพติด แอลกอฮอล� บุหรี่  (Narcotics Tobacco and alcohol free Living) 6)พิชิตออฟฟ5ต     
ซินโดรม (Office syndrome management) 7)Happinometer 8)สุดยอดคุณแม' ( Smart Mom) 9)โรงอาหาร
ปลอดภัย      ใส'ใจสุขภาพ(Healthy canteen) 10)สิ่งแวดล�อมดี สะอาด ปลอดภัย (Well being wortplace and 
happy for life) หน'วยงาน สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต.ทุกแห'ง  ดําเนินการ ดังน้ี  1)ต้ังทีม PM จากทุกกลุ'มงาน 
และสร�างแกนนําในการขับเคลื่อนองค�กร 2)ประเมินคัดกรองสุขภาพ/ความเสี่ยง วิเคราะห�แยกกลุ'มปกติ เสี่ยง ปPวย       
3)จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหน'วยงาน/กิจกรรมสร�างสุขภาพ 4)ประเมินผลทุก 3 เดือน/(ทีมคลินิก 
DPACทุกรพ./รพ.สต.ทุกแห'ง) 5)สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต.ทุกแห'ง ประเมินตนเองตามเกณฑ� Healthy Work Place 
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(กุมภาพันธ� 2562) พัฒนาในส'วนขาด 6)ประเมินรับรององค�กรต�นแบบโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
(กรกฎาคม 2562) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 (3) โครงการบูรณาการหน6วยแพทย*เคลื่อนท่ีเพ่ือดูแลประชาชน อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระเจ1 านางเจ1 าสิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระเจ1าอยู6หัว 
                      หัวหน�ากลุ'มงานส'งเสริมสุขภาพ สรุปผลการดําเนินงานโครงการบูรณาการหน'วยแพทย�
เคลื่อนที่ เพ่ือดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และ
ถวายสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ�าอยู'หัว ป�งบประมาณ 2562 
โดยมีการดําเนินงานครอบคลุมทุกอําเภอ และดําเนินงานอําเภอละ 2 ครั้ง ดังน้ี 
  คร้ังท่ี 1 วันที่ 7 - 24 ธันวาคม 2561 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 1) บริการหน'วยแพทย�
เคลื่อนที่ ผู�มารับบริการ 753 คน ส'งต'อ 7 คน 2) บริการทันตกรรม ผู�มารับบริการ 1,025 คน 3) บริการสายตา 
1,194 คน 4) บริการสุขภาพจิต 1,116 คน  5) ฝ¢กอาชีพ 1,297 คน 6) กิจกรรมอื่นๆตามบริบท 2,671 คน 
รวมให�บริการประชาชน 8,056 คน ส'งต'อ จํานวน 14 คน 
  คร้ังท่ี 2 วันที่ 7 - 20 มกราคม 2562 มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 1) บริการหน'วยแพทย�
เคลื่อนที่ ผู�มารับบริการ 1,189 คน ส'งต'อ 19 คน 2)บริการทันตกรรม ผู�มารับบริการ 680 คน 3) บริการสายตา 
1,088 คน 4) บริการสุขภาพจิต 1,190 คน  5) ฝ¢กอาชีพ 650 คน 6) กิจกรรมอื่นๆตามบริบท 1,666 
คน รวมให�บริการประชาชน จํานวน 6,463 คน ส'งต'อ จํานวน 102 คน   
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  4.2  รายงานผลการอบรมและชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ของจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลัก
ประจํารุ6นท่ี ๒/๖๑ รุ6น "เป|นเบ1า เป|นแม6พิมพ*" สาระสําคัญ ดังน้ี 

        นายณรงค� สุกใส ผู�ช'วยสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย� และน.ส.นุจรีย� ทรัพย�สอน ผอ.สอน.   
สาขาวัดบางป5Sง แจ�งว'า จังหวัดสมุทรปราการ ร'วมกับทีมวิทยากรจิตอาสา 904 กําหนดแนวทางการดําเนิน
กิจกรรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดําริ “หลักสูตรหลักประจํา”    
รุ'นที่ 2/61 “เป��นเบ�า เป��นแม''พิมพ��" ซึ่งมีกลุ' 'มเปTาหมายทั้งจังหวัด จํานวน 10,000 คน โดยจะจัดฝ¢กอบรม
ทั้งหมด จํานวน 16 รุ'น ต้ังแต'วันที่ 15 กุมภาพันธ� 2562 ถึง 21 พฤษภาคม 2562 การอบรมดังกล'าวฯ 
สืบเน่ืองจากที่สมเด็จพระเจ�าอยู'หัวมหาวชิราลงกรณ� บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล�า       
โปรดกระหม'อม ให�จัดต้ังโครงการจิตอาสาพระราชทานข้ึน เพ่ือหลอมรวมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทย
ทุกคน ในการทํากิจกรรม สาธารณประโยชน� เพ่ือพัฒนาประเทศชาติให�มีความเจรญิก�าวหน�า โดยการจัดอบรม
โครงการจิตอาสา พระราชทานตามพระราชดําริ “หลักสูตรหลักประจํา” รุ'นที่ 2/61 “เป�นเบ�า เป�นแม'พิมพ�" 
จะมีวิทยากรที่ผ'านการอบรมมาให��ความรู�� ข�าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ ได�สร�างจิตสํานึก   
ในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย��ตลอดจนดําเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริต'าง ๆ  ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
โดยในส'วนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯให�จัดเจ�าหน�าที่ในสังกัดเข�าอบรมจํานวน ๑,๐๐๐ คน โดยจะแจ�ง
กําหนดการเข�าอบรมฯและจํานวนผู�ที่จะเข�าอบรมในแต'ละหน'วยงานให�ทราบต'อไป 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ1งเพื่อพิจารณา  
5.1 กลุ6มงานทรัพยากรบุคคล 
      (1) พิจารณาข1าราชการ ขอย1าย   

           1.1 ข1าราชการขอย1ายไป จํานวน 2 ราย 
ช่ือ-สกุล ตําแหน6ง/

ระดับ 
อายุ
ตัว 

อายุ 
ราช 
การ 

ส6วนราชการ 
ป8จจุบันตาม  

จ.18 

ส6วนราชการ 
ที่ขอย1ายมา 

เหตุผล 

1.นางนันทพร  ใจเดช พยาบาล
วิชาชีพ 
ชํานาญการ 

40 ป� 14 ป� รพ.บางบ'อ รพ.สวรรค�ประชารักษ� 
สสจ.นครสวรรค� 
 

- เพื่อกลับภูมิลําเนา
ดูแลบิดา มารดา 
และบุตร 

2.นางนุชปวีร� 
จงรุ'งโรจน�สกุล 

เภสัชกร 
ชํานาญการ 

39 ป� 14 ป� รพ.บางจาก รพ.เกาะคา 
สสจ.ลําปาง 
 

- เพื่อกลับภูมิลําเนา
ดูแลมารดา และ
บุตร 2 คน 
(บุตรยังไม'บรรลุนิติ
ภาวะ) 

หมายเหตุ : ย�ายหมุนเวียนแพทย� ทันตแพทย� เภสัชกร รอบที่ 1/2562 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  

     1.2 นายแพทย� ทันตแพทย� และเภสัชกร ได�แจ�งความประสงค�ขอย�ายมาสังกัดสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งน้ีกลุ'มงานบริหารทรัพยากรบุคคลได�ประสานไปที่เจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบเพ่ือขอผลการพิจารณา
ในเบื้องต�นรายละเอียด 
 
สายงานแพทย* 

 

 

 

 

ที่ ช่ือ – นามสกุล ขอย1ายจาก ขอย1ายมา 
ผลการพิจารณา

เบื้องต1น 

1 นายธวลทัศน� สมานวรกิจ รพ.ป[ว สสจ.น'าน รพ.บางจาก ไม'อนุมัติ 
2 น.ส.วิภาดา ติรชัยมงคล รพ.แสวงหา สสจ.อ'างทอง รพ.บางจาก ไม'อนุมัติ 
3 นายพูลพิภพ จีรรัตนบรรพต รพ.บางสะพาน สสจ.ประจวบคีรีขันธ� รพ.บางเสาธง อนุมัติ 
4 น.ส.สิรินีร ม'วงศิริ รพ.ปราณบุรี  สสจ.ประจวบคีรีขันธ� รพ.พระสมุทรเจดีย�ฯ อนุมัติ 
5 นายโสภณวิชญ� ถิ่นว'อง รพ.นาดี  สสจ.ปราจีนบุรี รพ.บางจาก อนุมัติ 
6 น.ส.ทิพย� จูฑาวัฒนานนท� รพ.วังนํ้าเย็น  สสจ.สระแก�ว รพ.บางจาก อนุมัติ 
7 น.ส.ขนิษฐา โรจนกรเกียรติ รพ.วังนํ้าเย็น  สสจ.สระแก�ว รพ.บางจาก อนุมัติ 
8 น.ส.มทินา เลิศเจริญยงค� รพ.อรัญประเทศ  สสจ.สระแก�ว รพ.บางบ'อ อนุมัติ 
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สายงานทันตแพทย* 

สายงานเภสัชกร 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
(2) พิจารณาข1าราชการ กรณีโรงพยาบาลบางบ'อ ขอตัวนางสุขใจ ประชากรณ� ปฏิบัติราชการจริง    

ที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางพลี กลับต�นสังกัด (จ.18) โรงพยาบาลบางบ'อ  
มติท่ีประชุม อนุมัติ  

(3) พิจารณาขอตัดโอนตําแหน6ง รายนางสาวอรุณี หมิวกระโทก ตําแหน'งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย� (ปฏิบัติราชการจริงที่ รพ.สต.เมืองเก'า สสอ.กบินทร�บุรี จ.ปราจีนบุรี) มีความประสงค�
ขอตัดโอนตําแหน'งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปต้ังจ'ายที่ โรงพยาบาลนาดี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 
มติท่ีประชุม  อนุมัติ 

(4) พิจารณาขอจ1างลูกจ1างชั่วคราว  
  ๔.1 ตําแหน'งพนักงานประกอบอาหาร รพ.พระสมทุรเจดีย�สวาทยานนท� (กรอบไม'เกิน)  
  ๔.2 ตําแหน'งนักวิชาการสาธารณสุข รพ.บางเสาธง (กรอบไม'เกิน) 
มติท่ีประชุม อนุมัติ ๔.๑  ไม'อนุมัติ ๔.๒ 

   5.2 กลุ6มงานพัฒนายุทธศาสตร*สาธารณสุข 
              (1) การสนับสนุนภารกิจในการจัดหาผู1บริจาคโลหิต 
            หัวหน�ากลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสขุ แจ�งว'า ศูนย�บริจาคโลหติแห'งชาติ สภากาชาดไทย
ขอความร'วมมือสนับสนุนภารกิจในการจัดหาผู�บริจาคโลหิต โดยให�ประชาสัมพันธ�และรณรงค�ให�ประชาชนตะ
หนักถึงการบริจาคโลหิตเพ่ือให�โรงพยาบาลในจังหวัดได�รับบริจาคโลหิตที่เพียงพอต'อการรักษาพยาบาล 
สามารถดาวน�โหลดเอกสารได�ที่ www.gad.moi.go.th  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

(1)  ติดตามความก1าวหน1าการดําเนินงานงบค6าเสื่อม ปW 2562 และเสนอการพิจารณา       
การเปลี่ยนแปลงงบค6าเสื่อม ปW 2562 

          ตามที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห'งชาติเขต 6 ระยอง แจ�งเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายการงบค'าเสื่อม ป� 2561 และ ป� 2562 ตามมติคณะทํางาน 5 X 5 และ อปสข. ขอให�มีการขออนุมัติ    
ให�แล�วเสร็จ ภายในเดือน มีนาคม 2562 หลังจากน้ันจะไม'มีการอนุมัติอีก โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

              1.ระดับหน'วยบริการ 70 % ต�องผ'านมติ CUP / หนังสือแจ�ง นพ.สสจ. ทราบ / บันทึกในโปรแกรม 
และระบุเหตุผล/สสจ.สป. จะทําหนังสือแจ�ง สป.สช. เขต 6 ระยอง เพ่ือพิจารณา 

ที่ ช่ือ – นามสกุล ขอย1ายจาก ขอย1ายมา 
ผลการพิจารณา

เบื้องต1น 
1 น.ส.นิโลบล ชอุ'มวรรณ รพ.บางไทร  สสจ.พระนครศรีอยุธยา รพ.บางเสาธง อนุมัติ 
2 น.ส.วรรณวลัย วิทยสิริไพบูลย� รพ.วัฒนานคร  สสจ.สระแก�ว รพ.บางบ'อ อนุมัติ 
3 น.ส.ปวิชญา พึ่งช่ืน รพ.กระสัง   สสจ.บุรีรัมย� รพ.พระสมุทรเจดีย�ฯ อนุมัติ 

ที่ ช่ือ – นามสกุล ขอย1ายจาก ขอย1ายมา 
ผลการพิจารณา

เบื้องต1น 
1 น.ส.สุภารัตน� หะรังส ี รพ.บ�านโพธ์ิ   สสจ.ฉะเชิงเทรา รพ.บางบ'อ อนุมัติ 



๒๕ 

 

             2.ระดับจังหวัด 20 % ให�ผ'านมติคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) / บันทึกในโปรแกรม 
และระบุเหตุผล/สสจ.สป. จะทําหนังสือแจ�งสป.สช. เขต 6 ระยอง เพ่ือพิจารณา 

           3.ระดับเขต 10 % ต�องบันทึกในโปรแกรม และระบุเหตุผล/ สสจ.สป. จะทําหนังสือแจ�ง /เสนอผ'าน
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขเขต (คปสข.) เพ่ือพิจารณาโดยมี หน'วยบริการในสังกัดฯ มีความประสงค�
เปลี่ยนแปลงรายการงบค'าเสื่อมป� 2561 และป� 2562 ดังน้ี  
ประเภทงบประมาณระดับ 70 % (วงเงินหน'วยบริการสังกัด สป.สธ.) 

  

หน6วยงาน รายการตามแผน/
(จํานวน/งบประมาณ) 

ราคากลาง รายการที่ขอเปลี่ยน
(จํานวน/ราคาต6อหน6วย) 

งบประมาณUC งบสมทบ เหตุผล 

 แม6ข6าย รพ.บางบ6อ      
รพ.บางบ'อ 1.เคร่ืองช'วยหายใจ

สําหรับทารกแรกเกิดชนิด
ความถี่สูง / 
(1 เคร่ือง/
1,400,000.00 บาท) 

1,400,000 เคร่ืองช'วยหายใจสําหรับ
ทารกแรกเกิด(2 เคร่ืองๆ 
700,000.00 บาท) 

1,226,407.77 173,592.23 เน่ืองจากเป�นเคร่ืองช'วยหายใจ
ที่ไม'เหมาะสมต'อการใช�งาน
ของโรงพยาบาล และใช�ใน
ผู�ปPวยทารกแรกเกิดที่มีภาวะ
วิกฤตทางเดินหายใจอย'าง
รุนแรงและไม'ได�รับรักษาจาก
โรงพยาบาลบางบ'อ 

รพ.สต. 
บางพลีน�อย  
หมู'ที่ 05  
ต.พลีน�อย 
อ.บางบ'อ 

2. ซ'อมแซมร้ัว คสล. 
พร�อมตาข'ายถักความยาว 
30 เมตร / 
(156,800.00บาท) 

156,800 1 ซ'อมแซมถนนภายใน
บริเวณ รพ.สต. 

2.ทาสีร้ัว รพ.สต. 

126,200 
 

30,600 

  - เน่ืองจากร้ัวเดิมอยู'ในเขต
ชลประทาน / รพ.สต.ขอ
เปล่ียนแปลงรายการซ'อมแซม
ใหม' 

 แม'ข'าย รพ.บางจาก      
รพ. 
บางจาก 

1. หัวเกย�ออกซิเจน
สําหรับต'อถังออกซิเจน /
(5อันๆละ 21,000บาท  
รวมเป�น108,500.00 
บาท) 
 

108,500 1. ชุดส'องคอครบ 
(3 ชุดๆละ25,000.00 
บาท) 
2. ถังออกซิเจนพร�อมอุป
กรณการให�ครบชุด (1 ชุดๆ 
ละ 11,000.00 บาท) 
3. เคร่ืองวัดความดัน
ล�อเล่ือน 
(2 เคร่ืองๆ11,250.00 
บาท) 

75,000 
 

11,000 
 
 

22,500 

 ราคากลางไม'ตรงกับ
รายละเอียดที่จัดซ้ือ จึงขอนํา
เงินส'วนที่เหลือมาดําเนินการ
จัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย�ที่ชํารุด
และมีความจําเป�นเร'งด'วน ใน
วงเงินเท'าที่ได�รับจัดสรร 

รพ.สต. 
บางพ่ึง  
อําเภอพระ
ประแดง 

รถยนต�กระบะรับส'งผู�ปPวย 696,000 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม'
ต่ํากว'า 2000 ซีซี.หรือ
กําลังเคร่ืองยนต�สูงสุดไม'ต่ํา
กว'า 90 กิโลวัตต� 
ขับเคล่ือน 2 ล�อ แบบมี
ช'องว'างด�านหลังคนขับ 
(CAB) พร�อมหลังคาไฟเบอร�
กลาสหรือเหล็ก 

696,000  ตั้งช่ือรายการไม'ตรง
ตามบัญชัครุภัณฑ� 

Mini cup สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ�านคลองบางป5Sง 
สอน.บ�าน
คลอง 
บางป5Sง 

1.เคร่ืองดึงหลังและดึงคอ 
/(309,714.23 บาท) 

309,714.23 1.เคร่ืองน่ึงฆ'าเช้ือจุลินทรีย�
ด�วยไอนํ้าระบบอัตโนมัติ
ขนาดไม'น�อยกว'า 50 
ลิตร 

2.เคร่ืองวัดความดัในแบบ
พกพา 

300000 
 

 
 

2428.50 

 
 
 
 

0.77 

เคร่ืองน่ึงและเคร่ืองวัดความ
ดันของเดิมชํารุด มีความ
จําเป�นต�องใช�มากกว'า 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองแจ1งเพ่ือทราบในรูปเอกสาร 
        ประกอบด�วย รายงานสรุปผลการดําเนินการตามนโยบายและตัวช้ีวัดของกลุ'มงานคุ�มครองผู�บริโภคฯ 
ประจําเดือน มกราคม 2562 และสรุปผลการดําเนินงานด�านการบําบัดรักษาฟRSนฟูสมรรถภาพผู�ใช�สารเสพติด
และการรณรงค�ปTองกัน เพ่ือให�หน'วยงานต'างๆ ได�นําไปใช�ประโยชน� 

ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ 
7.1 กลุ'มงานประกันสุขภาพ แจ�งว'า เร'งรัดให�โรงพยาบาลแม'ข'ายโอนเงินให� รพ.สต.ในเครือข'ายทุก 3 เดือน 

เน่ืองจากงบเหมาจ'าย OP + PP ของป�งบประมาณ 2562 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห'งชาติ ได�โอนเงิน
ให�โรงพยาบาลแม'ข'ายเรียบร�อยแล�ว 
 
ป~ดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
              
             (นางจิราภรณ�  พรหมอินทร�) 
                                                                   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                                                                                 ผู�สรุปรายงานการประชุมฯ 
 
 

                 (นางจํารัส  วงค�ประเสริฐ) 
                                                           หัวหน�ากลุ'มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
                                                                     ผู�ตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง  

- ไม'มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ1งเพื่อทราบ  
 

    4.1 ผู1บริหารระดับสูงของสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (รองนายแพทย*สาธารณสขุจังหวัดฯ) 
............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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4.2 ผู1บริหารโรงพยาบาลทุกแห6ง (รพ.สมุทรปราการ/ รพ.บางพลี และ รพช.ทุกแห6ง) 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4.3 หน6วยงานต6างๆ ท่ีเข1าร6วมประชุม ได1แก6  

1) ผู�แทนชมรมโรงพยาบาลเอกชน  
2) ผู�อํานวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ� 
3) ผู�อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
4) ประธานชมรม อสม.จงัหวัดสมุทรปราการ 
5) ผู�แทนองค�กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  
4.4 สาธารณสุขอําเภอ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
4.๕ ผู1อํานวยการโรงพยาบาลส6งเสริมสุขภาพตําบล  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

4.6 เร่ืองแจ1งของกลุ6มงานต6างๆ ของสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 
      4.6.1 กลุ6มงานควบคุมโรค 
               (๑) รายงานสถานการณ*โรคทางระบาดวิทยา  
                           โรคที่มีอัตราปPวยสูง ๕ อันดับแรก และโรคไข�เลือดออก ระหว'างวันที่ ๑ มกราคม –          
20 กุมภาพันธ� ๒๕๖2 ดังน้ี    
           ๑) โรคอุจจาระร6วง จํานวน 2,920 ราย อัตราปPวย 221.40 ต'อแสนประชากร อัตราปPวย
สูงสุดในกลุ'มอายุ 0-4ป�, 5-9 ป� และ 15-24 ป� อัตราปPวยเท'ากับ 1,121.42 , 458.52 และ 267.98   
ต'อแสนประชากร ตามลําดับ อัตราปPวยป� 2562 น�อยกว'า อัตราปPวยจากค'ามัธยฐาน 5 ป�ย�อนหลัง ร�อยละ 8.43  
                    2) โรคไข1หวัดใหญ6 รายผู�ปPวยจํานวน 1,183 ราย อัตราปPวย 89.70 ต'อแสนประชากร 
อัตราปPวยสูงสุดในกลุ'มอายุ 5-9 ป�, 0-4 ป� และ 10 - 14 ป� อัตราปPวยต'อแสนประชากร เท'ากับ 487.98, 
384.90 และ 284.02 ตามลําดับ อัตราปPวยป� 2562 สูงกว'าค'ามัธยฐานย�อนหลัง 5 ป� 2.5 เท'า    
 3) โรคปอดอักเสบ จํานวน 692 ราย อัตราปPวย 52.47 ต'อแสนประชากร อัตราปPวยสูงสุด
ในกลุ'มอายุอายุ 0-4ป�/ 65 ป�ข้ึนไป และอายุ 55-64 ป� อัตราปPวยเท'ากับ 276.38 , 187.698 และ 
52.37 ต'อแสนประชากร ตามลําดับ โดยไม'พบรายงานการระบาดเป�นกลุ'มก�อน อัตราปPวยในป� 2562        
สูงกว'า ค'ามัธยฐานย�อนหลัง 5 ป� ร�อยละ 14.19 
 4) โรคไข1ไม6ทราบสาเหตุ จํานวน 327  ราย อัตราปPวย 24.79 ต'อแสนประชากร       
อําเภอบางเสาธง มีอัตราปPวยสูงสุด 70.52 ต'อแสนประชากร อัตราปPวยสูงสุดในกลุ'มอายุ 0-4 ป�, 5-9 ป�  
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และ 10-14 ป� อัตราปPวยเท'ากับ 120.10 , 65.32 และ 46.91 ต'อแสนประชากร ตามลําดับ โดยอัตราปPวย  
ในป� 2562 สูงกว'า ค'ามัธยฐานย�อนหลัง 5 ป� ร�อยละ 2.2 เท'า 
 5) โรคสุกใส จํานวน 185 ราย อัตราปPวย 14.03 ต'อแสนประชากร กลุ'มอายุ 0-4 ป�,    
5-9 ป� และ 10-14 ป� มีอัตราปPวยสูงที่สุด เท'ากับ 59.33, 79.41 และ 46.91 ต'อแสนประชากร
ตามลําดับ  โดยอัตราปPวยป� 2562 น�อยกว'า ค'ามัธยฐานย�อนหลัง 5 ป� ร�อยละ 44.78 
 6) โรคไข1เลือดออก จํานวน 174 ราย อัตราปPวย 13.19 ต'อแสนประชากร โดยมีอัตราปPวย
สะสมอยู'ในลําดับที่ 21 ของประเทศและอันดับ 5 ของเขตบริการสุขภาพที่ 6 (สัปดาห�ที่ 6) อัตราปPวยสูง          
ในกลุ'มอายุ 10-14 ป� 5-9 ป� และ15-24 ป� (อัตราปPวย 41.84, 33.30 และ 25.71 ต'อแสนประชากร 
ตามลําดับ) อําเภอที่มีอัตราปPวยสะสม สูงสุด คือ อําเภอบางเสาธง มีอัตราปPวย 44.92 ต'อแสนประชากร 
อัตราปPวยสะสมน1อยท่ีสุด คือ อําเภอพระประแดง อัตราปPวย 1.65 ต'อแสนประชากร อัตราปPวยป� 2562 
มากกว'าค'ามัธยฐานย�อนหลัง 5 ป� ร�อยละ 28.68   
                  การขอความร6วมมือดําเนินการ 
           กระทรวงสาธารณสุข สั่งการให�หน'วยบริการทุกระดับจัดกิจกรรมรณรงค�จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล�อม
กําจัดแหล'งเพาะพันธุ�ยุงลาย ตลอดทั้งป� 2562 และสรุปรายงานผลกิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง จึงขอให�         
รพ.สต/รพ./สสอ. ทุกแห'ง วางแผนดําเนินการกิจกรรมดังกล'าว และรายงานผลตามระบบ  
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           **รายละเอียดได�ส'งเป�นหนังสือราชการให�กับหน'วยบริการทุกแห'ง 
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(2) โรคไข1เลือดออก 
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(3) วัคซีนผู1ใหญ6 
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4.6.2 กลุ6มงานบริหารท่ัวไป 
          (1) รายงานผลการเบิกจ6ายเงินประจําปWงบประมาณ 2562   
                (รายละเอียดแจ�งในที่ประชุม) 
          (2) รายงานงบลงทุน  
                (รายละเอียดแจ�งในที่ประชุม) 
4.6.3 กลุ6มงานส6งเสริมสขุภาพ 
          (1) โครงการธรรมนูญพระสงฆ* จังหวัดสมุทรปราการ  

โครงการธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ* จังหวัดสมุทรปราการ  

      ด�วยกระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายร'วมกับหน'วยงานที่เกี่ยวข�อง ขับเคลื่อนธรรมนูญ
พระสงฆ�สู'การปฏิบัติให�เห็นผลเป�นรูปธรรม โดยให�นํา 2 โครงการสําคัญ ได�แก' “1 วัด 1 โรงพยาบาล/
โรงพยาบาลส'งเสรมิสขุภาพตําบล” ซึ่งเป�นการจับคู'การดูแลสุขภาพพระสงฆ�กับสถานบรกิารสุขภาพ อย'างน�อย
โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบลละหน่ึงวัด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเริ่มดําเนินการมาแล�ว      
ต้ังแต' วันวิสาขบูชาที่ผ'านมา และ “โครงการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมพลัง บวร หรือ บ�าน วัด โรงเรียน”        
ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได�รับนโยบายของรัฐบาล โดยกําหนดให�วัด/ศาสนสถาน บ�าน (ชุมชน) 
และโรงเรียนพลังประชารัฐ เป�นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานจากการมีส'วนร'วม ความเสียสละของคน         
ในชุมชน และการบูรณาการ ความร'วมมือจากภาคส'วนต'างๆ ในพ้ืนที่ โดยยึดหลัก “ธรรมนําโลก” จากข�อมูล
การสํารวจสุขภาพพระสงฆ�ของโรงพยาบาลสงฆ� ล'าสุดในป� 2559 คัดกรองสุขภาพพระสงฆ� สามเณร          
ทั่วประเทศคัดกรอง 138,715 รูป จากทะเบียนพระสงฆ�ที่มี 348,433 รูป จากวัดทั่วประเทศ 41,142 วัด 
พบว'า พระสงฆ�กลุ'มสุขภาพดีลดลงเหลือร�อยละ 52.3 จากร�อยละ 60.3 ในป� 2549 พระสงฆ�อาพาธ       
กลับเพ่ิมสูงข้ึนเป�นร�อยละ 28.5 จากร�อยละ 17.5 ในป� 2549 พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ� รองอธิบดี กรมอนามัย 
กล'าวว'า ป[ญหาสุขภาพของพระสงฆ�ในประเทศไทย พบว'า ครึ่งหน่ึงมีภาวะอ�วนลงพุง จากการบริโภคอาหารไม'ถูกหลัก
โภชนาการ เน่ืองจากไม'สามารถเลือกฉันอาหารเองได� ประกอบกับขาดกิจกรรมบริหารกาย เพราะสถานภาพ    
ไม'เอื้อ ทําให�มีการเคลื่อนไหวร'างกายน�อย 
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วัตถุประสงค* 
      1. เพ่ือให�พระภิกษุ สามเณร ได�รับการตรวจคัดกรอง/ประเมินค�นหาความเสี่ยงด�านสุขภาพกาย

และจิตใจ และที่มีความเสี่ยง/ปPวย เข�าถึงบริการดูแลตามสิทธิประโยชน�ตามระบบหลักประกันสุขภาพ 
      2. เพ่ือกระตุ�นส'งเสริมให�พระภิกษุ สามเณร เกิดความต่ืนตัว และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแล

ส'งเสริมสุขภาพและปTองกันโรค 
                3. เพ่ือให�เกิดการมีส'วนร'วมของบุคลากร และผู� เกี่ยวข�องในการพัฒนาอย'างต'อเน่ืองให�วัด       
เอื้อโอกาสต'อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในชุมชน 
                4. เพ่ือสร�างศักยภาพของวัด เป�นศูนย�กลางเช่ือมโยงในการพัฒนาทั้งร'างกาย จิตใจ สังคม
ประเพณี และวัฒนธรรมของประชาชน ครอบครัว และชุมชน มาช'วยเสริมสร�างให�เมืองไทยเป�นเมืองสุขภาพ 
(Healthy Thailand) 
                 โดยบุคลากรด�านสุขภาพจะเป�นพ่ีเลี้ยงให�คําปรึกษาและดูแลวัดที่จับคู'ในพ้ืนที่ให�พระสงฆ�          
มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคไม'ติดต'อเรื้อรัง จัดกิจกรรมส'งเสริมสุขภาพ ถวายความรู�การฉันภัตตาหาร             
การออกกําลังกายที่เหมาะสําหรับพระ การจัดชุดความรู�แสดงธรรมเทศนาแนะนําชาวบ�าน การดูแลอนามัย
สิ่งแวดล�อมในวัด การรณรงค�ลดการถวายอาหารหวาน มัน เค็ม การพัฒนาบริการผู�ปPวยนอก (OPD)             
ในโรงพยาบาลให�แก'พระสงฆ� และการพัฒนาวัดส'งเสริมสุขภาพสู'วัดรอบรู�ด�านสุขภาพ (Health Literate 
Temple) รวมถึงการตรวจคัดกรองสขุภาพพระ การดูแลอนามัยสิ่งแวดล�อมภายในวัด และสนับสนุนการอบรม
พระคิลานุป[ฏฐาก 

กลุ6มเปYาหมาย 
                  1 วัด 1 โรงพยาบาล/โรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบล อําเภอละ 1 แห'ง ครอบคลุม ทั้ง 6 อําเภอ 
(ระยะที่1 จํานวน 25 วัด ตามเอกสารแนบท�าย) 

การดําเนินงาน 
 1. สํารวจข�อมูลกลุ'มเปTาหมายพระภิกษุ สามเณร ในพ้ืนทีร่บัผิดชอบ 
 2. จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ โดยใช�งบ PPA ของโรงพยาบาล   
      3. พ้ืนที่ระดับอําเภอตําบลดําเนินการตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุสามเณร ตามแนวทาง    

การตรวจคัดกรองสุขภาพกาย จิตใจ ทันตสุขภาพ ให�ครอบคลุมเปTาหมาย โดยประสานความร'วมมือบูรณาการ
ร'วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาระดับอําเภอ ตําบล 
 4. สํารวจสิ่งแวดล�อม ดูแลสิ่งแวดล�อมในวัด ได�แก' การถวายธูปเทียนไร�ควัน หรือดับธูปทันที   
หลังอธิษฐานแล�ว เพ่ือลดควันที่มีสารพิษและฝุPนละอองจากควันธูป การควบคุมสัตว�และแมลงพาหะนําโรค
ภายในวัดเพ่ือปTองกันโรคติดต'อ เช'น โรคพิษสุนัขบ�าจากสุนัขและแมวที่ ถูกนํามาปล'อยในวัด ที่สําคัญ            
คือ โรคไข�เลือดออก การกําจัดแหล'งเพาะพันธุ�ลูกนํ้ายุงลาย  
 5. จัดถวายความรู� เรื่องการส'งเสริมสุขภาพ ปTองกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ       
แด'พระภิกษุ สามเณร ที่มารับบริการ  

แนวทางการดูแลสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ในระดับพ้ืนท่ี ให1จัดบริการดูแลตามระบบหลักประกันสุขภาพ 
                 1. กลุ'มสุขภาพดี  เน�นมาตรการส'งเสรมิสุขภาพ และปTองกันโรค 
                 2. กลุ'มเสี่ยง ดําเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให�เหมาะสม ในการดูแลตนเองเพ่ือปTองกันโรค 
โดยเน�นหลัก 3 อ. 2 ส.1 ฟ. 
                3. กลุ'มปPวย จัดการดูแลรักษา บําบัด ฟRSนฟูให�เหมาะสมกับสภาวะของพระภิกษุ สามเณร
ตลอดจนให�บริการส'งเสริมให�มีการดูแลตนเองของพระภิกษุ สามเณรในวัด 



๓๗ 

 

 แบบฟอร*มผลการจับคู6 วัด / รพ./รพ.สต. เพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ*แห6งชาติสู6พ้ืนท่ี ปW 2562 
เขตสุขภาพท่ี 6 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือหน'วยบริการ 

วัด 
จํานวนพระสงฆ� 

(รูป)  
สาย 

ธรรมยุติ 

 
 

สาย
มหานิกาย ช่ือวัด ที่ต้ัง 

อายุ  
18-60 

ป� 

อายุ  
60 ป�
ข้ึนไป 

1 
 

โรงพยาบาล
สมุทรปราการ 

วัดกลางวรวิหาร ม.1 ต.ปากนํ้า อ.เมืองฯ 49 20   

2 โรงพยาบาลบางพลี วัดบางพลีใหญ'กลาง ม.8 ต.บางพลีใหญ'  
อ.บางพล ี

44 6   

3 โรงพยาบาลบางพล ี วัดบางพลีใหญ'ใน 11 ม.8 ต. บางพลีใหญ'  
อ.บางพล ี

63 22   

4 โรงพยาบาลบางบ'อ วัดบางบ'อ  ม.3 ต.บางบ'อ อ.บางบ'อ 28 24   
5 โรงพยาบาลบางเสาธง วัดบัวโรย 66 ม. 12 ต.บางเสาธง 

อ.บางเสาธง 
10 5   

6 โรงพยาบาลบางจาก วัดชังเรืองภาวนาราม ม.7 ต.บางจาก  
อ.พระประแดง 

20 4   

7 โรงพยาบาล 
พระสมุทรเจดีย�
สวาทยานนท� 

วัดแค 1 ม.2  
ต.ในคลองบางปลากด 
อ.พระสมทุรเจดีย� 

33 3   

8 รพ.สต.บางปูใหม' วัดตําหร ุ ม.4 ต.บางปูใหม' อ. เมืองฯ 51 5   
9 รพ.สต. 

เฉลิมพระเกียรติฯ
บ�านคลองบางป5Sง 

วัดบางป5Sง ม.5 ต.บางเมือง 
อ.เมืองฯ 

35 5   

10 รพ.สต.ท�ายบ�านใหม' วัดโสธรนิมิตต� ม.3 ต.ท�ายบ�าน อ.เมืองฯ 21 9   
11 รพ.สต.บางด�วน วัดบางด�วนนอก ม.6 ต.บางด�วน อ.เมืองฯ 6 3   
12 รพ.สต.บางโฉลง วัดบางโฉลงใน ม.2 ต.บางโฉลง อ.บางพล ี 47 8   

13 รพ.สต.วัดสลุด วัดสลุด ม.14 บางพลีใหญ'   
อ.บางพล ี

28 8   

14 รพ.สต.หนองปรือ วัดราษฎร�นิมิต
ศรัทธาธรรม 

ม.6 ต.หนองปรือ  
อ.บางพล ี

12 4   

15 รพ.สต.บางบ'อ วัดสุคันธาวาส  ม.8 ต.บางบ'อ อ.บางบ'อ 21 5   

 
 
 



๓๘ 

 

แบบฟอร*มผลการจับคู6 วัด / รพ./รพ.สต. เพ่ือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ*แห6งชาติสู6พ้ืนท่ี ปW 2562 
เขตสุขภาพท่ี 6 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (ต6อ) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือหน'วยบริการ 

วัด 
จํานวนพระสงฆ� 

(รูป) 
สาย 

ธรรมยุติ 

 
 

สาย
มหานิกาย ช่ือวัด ที่ต้ัง 

อายุ  
18-60 

ป� 

อายุ  
60 ป�
ข้ึนไป 

16 รพ.สต. เปร็ง วัดเปร็งราษฎร�บํารุง ม.4 ต.เปร็ง อ.บางบ'อ 21 12   

17 รพ.สต.เสาธงกลาง วัดเสาธงกลาง 
 

ม.9 ต.บางเสาธง 
 อ.บางเสาธง 

12 4   

18 รพ.สต. 
เมืองใหม'บางพล ี

วัดมงคลนิมิตร ม.1 ต.บางเสาธง 
 อ.บางเสาธง 

32 6   

19 รพ.สต.บางพ่ึง วัดบางพ่ึง ม.1 ต.บางพ่ึง 
อ.พระประแดง 

12 9   

20 รพ.สต.สําโรงกลาง วัดสําโรงเหนือ ม.13 ต.สําโรงกลาง           
อ.พระประแดง 

10 8   

21 รพ.สต.บางนํ้าผึ้ง วัดบางนํ้าผึ้งใน ม.10 ต.บางนํ้าผึ้ง             
อ.พระประแดง 

15 3   

22 รพ.สต. 
บ�านขุนสมทุรไทย 

วัดคลองพระราม ต.แหลมฟTาผ'า  
อ.พระสมทุรเจดีย� 

8 4   

23 รพ.สต.นาเกลือ วัดสาขลา ม.3 ต.นาเกลือ  
อ.พระสมทุรเจดีย� 

21 2   

24 รพ.สต. 
คลองกระออม 

วัดคลองมอญ ต.บ�านคลองสวน  
อ.พระสมทุรเจดีย� 

6 8   

25 รพ.สต. 
ในคลองบางปลากด 

วัดใหม'บางปลากด ม.5 ต.ในคลองบางปลากด  
อ.พระสมทุรเจดีย� 

26 6   

รวม 631 193   
 

สุนิต  ธนทวีนนท� 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
ผู�รวบรวมรายงาน 
7 กุมภาพันธ� 2562 
 
 
 
 
 

                                  



๓๙ 

 

แผนการดําเนินงานโครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ*” ปW 2562 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 
กิจกรรม 

ระยะท่ี 1 
( 25 วัด) 

 

ระยะท่ี 2 
( ......... วัด) 

 

ระยะท่ี 3 
( .......... วัด) 

 

ระยะท่ี 4 
( ........... วัด) 

 
1. ส'งรายช่ือวัดเปTาหมาย       
การดําเนินงานการขับเคลื่อน
ธรรมนูญพระสงฆ�แห'งชาติ 
สู'พื้นที่ ป� 2562 

กุมภาพันธ� 2562 กุมภาพันธ� 2562 กุมภาพันธ� 2562 กุมภาพันธ� 2562 

2. จัดต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
โครงการ “ธรรมนูญสุขภาพ
พระสงฆ�ระดับจงัหวัด
สมุทรปราการ " 

กุมภาพันธ� 2562    

3. คัดกรองสุขภาพพระสงฆ�
และสามเณร 

กุมภาพันธ� – มีนาคม 
2562 

มิถุนายน – กรกฎาคม  
2562 

สิงหาคม  2562 ตุลาคม 2562 

4. หน'วยบริการจัดทํา
ฐานข�อมูลพระสงฆ�ในวัด 
และพระในวัดทําบัตร
ประชาชน 

กุมภาพันธ� - มีนาคม 
2562 

พฤษภาคม – มิถุนายน  
2562 

สิงหาคม -กันยายน 
2562 

ตุลาคม -พฤศจิกายน 
2562 

5. ตรวจคัดกรองสุขภาพ
พระสงฆ�ในวัดทุกรปู  

กุมภาพันธ� - มีนาคม 
2562 

พฤษภาคม – มิถุนายน  
2562 

สิงหาคม -กันยายน 
2562 

ตุลาคม –พฤศจิกายน 
2562 

6. จัดอบรมพระศิลานุป[ฏฐาก เมษายน 2562 กรกฎาคม 2562 กันยายน 2562 พฤศจิกายน 2562 

7. ประเมินวัดส'งเสริมสุขภาพ เมษายน 2562 กรกฎาคม 2562 กันยายน 2562 พฤศจิกายน 2562 

8. วัดร'วมพัฒนาชุมชน
คุณธรรมตามโครงการชุมชน
คุณธรรมขับเคลื่อนด�วยพลงั
บวร (บ�าน-วัด-โรงเรียน) 

กุมภาพันธ� - มีนาคม 
2562 

พฤษภาคม –มิถุนายน  
2562 

สิงหาคม -กันยายน 
2562 

ตุลาคม –พฤศจิกายน 
2562 

9.รายงานผลการคัดกรอง
สุขภาพพระสงฆ�/สามเณร 

29 มีนาคม 2562 28 มิถุนายน 2562 30 กันยายน 2562 30 ธันวาคม 2562 
 

 
 
 
 
 
            



๔๐ 

 

          (2) โครงการสาธารณสุขเคลื่อนท่ีดูแลจิตใจผู1ปlวยจิตเวชและครอบครัว  
       เป�นโครงการติดตามเย่ียมผู�ปPวยจิตเวชที่มีอาการก�าวร�าวรุนแรงในชุมชน ภายในระยะเวลา 
21 กุมภาพันธ� – 20 พฤษภาคม 2562 โดยเปTาหมายผู�ปPวยที่ เคยรับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวช 
จํานวน 357 ราย จะได�รับการติดตามเย่ียม จํานวนอย'างน�อย 3 ครั้ง เน�นการดูแลกาย จิต สังคม ให�มีอาการ
สงบและเข�าระบบดูแลอย'างต'อเน่ือง 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ1งเพื่อพิจารณา  
5.1 กลุ6มงานทรัพยากรบุคคล 
      (1) ขออนุมัติจ1างลูกจ1างชั่วคราว 

รายละเอียดประกอบการขอจ1างลูกจ1างชั่วคราว 

ลําดับ
ท่ี 

หน6วย 
งาน 

ตําแหน6ง 
ท่ีขอจ1าง 

จํานวน
ท่ีขอ
เพ่ิม 
(ราย) 

กรอบ
อัตรากําลัง จํานวนท่ีปฏิบัติงานจริง กรอบ

คง 
เหลือ  

ประชากร
ท่ี

รับผิดชอบ 
สถานะเงินบํารุง 

labor 
cost 
(%) 

หมายเหตุ 

ข้ัน
สูง 

ข้ัน
ตํ่า 

ขรก. ลจป. พรก. พกส. ลจช. รวม 

 (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) (ราย) 

1 
รพ. 
พระสมุทร
เจดีย�ฯ 

นักวิชาการ
สาธาธรณสุข 
 

1 12 10 2     5 1 8 2   66,084,857   
ทดแทน
ลาออก    
(รายวัน) 

2 
รพ.สต. 
วัดสลุด   
สสอ.บางพล ี

แพทย� 
แผนไทย 1 

 
1 
 

1 
 

            
1 
 

28,255 
 

    
1,843,534.27 
 

  

82.97 
 
 

ทดแทน
ลาออก  
(รายเดือน) 

3 
 
 

รพ.สต. 
หนองปรือ 
สสอ.บางพล ี
 
 

พยาบาล
วิชาชีพ 1 

 
 

2 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

        
1 
 
 

1 
 
 

3,121 
 
 

  
1,991,769.97 

 
 

  

70.29 
 

 
 

ทดแทน
ลาออก  
(รายเดือน) 

หมายเหตุ    รพ.บางจาก ขออนุมัติตําแหน'ง ลจช.(รายเดือน) จํานวน 4 ตําแหน'ง รวม 8 ราย 
* ขอแจ�งชะลอการขอกําหนดตําแหน'ง ลจช.เน่ืองจาก อยู'ระหว'างการบริการจัดการ พกส. และ             
สป. ขอสงวนเลขสําหรับ นร.ทุน ที่กําลังจะจบในป�น้ี 

                ** รอ สป จัดสรรเลขที่ตําแหน'งรอบแรกมาก'อน จึงจะดําเนินการขอรอบใหม' 
                *** สสอ.บางพลี  รพ.สต.หนองปรือ กรอบเต็ม ขออนุมัติจ�าง ลจช.(รายเดือน)  ให�ชะลอการจ�าง     

เป�นรายเดือน สามารถจัดจ�างได�เป�น ลจช.(รายวัน) หรือจ�างเหมาบริการ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องแจ1งเพื่อทราบในรูปเอกสาร 

           (1) ผลการดําเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกลุ6มงานคุ1มครองผู1บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
เดือน กุมภาพันธ* ปWงบประมาณ ๒๕๖2 
๑. รายงานอาหารปลอดภัย 

๑.๑  สถานท่ีผลิตอาหาร ๕๔ ประเภท ได�มาตรฐานตามเกณฑ�ที่กําหนด                                                             
-  โรงงาน GMP  จํานวนเปTาหมาย  183 โรงงาน  ผ'าน 84  โรงงาน (คิดเป�นร�อยละ 45.90) 

1.2  สถานท่ีผลิตท่ีได1มาตรฐาน Primary GMP. เปTาหมายป�งบประมาณ ๒๕61 จํานวน 15 แห'ง 
 - ผ'านแล�ว 10 แห'ง (คิดเป�นร�อยละ ...45.90.) 
๑.3 สถานการณ*ความปลอดภัยอาหารและสารปนเป��อน  

อาหารมีความปลอดภัยจากสารปนเปRSอน ๖ ชนิด  เปTาหมาย :  5,๐๐๐  
 

 
 
1.4 ร1าน/แผงลอยจําหน6ายอาหารได1มาตรฐาน CFGT ( เปTา 3,700 ร�าน/แผง) เกณฑ�ร�อยละ 85  
 

 
 
 



๔๒ 

 

1.5 ตลาดประเภทท่ี ๑ ได1มาตรฐานตลาดสดน6าซื้อ เปTาหมาย : ๒๕ ตลาด เกณฑ�ร�อยละ 80  

- รวมจํานวนตลาดผ'านมาตรฐานตลาดสดน'าซื้อจํานวน 23 – แห'ง ( ร�อยละ 91 ) 
2. สรุปผลการดําเนินการตามกรณีร1องเรียน กุมภาพันธ* ๒๕62 

( เกณฑ*ตัวชี้วัด จํานวนเร่ืองร1องเรียนท่ีดําเนินการได1ตามเกณฑ*ระยะเวลาท่ีกําหนด ร1อยละ ๙๘ ) 
 

รวมเร่ืองที่ดําเนินการ 
เร่ืองร1องเรียนตามพรบ. 

จํานวนเร่ือง รายอําเภอ 
  

รวมจํานวน
เรื่องที่

ดําเนินการได1
ตามเกณฑ* 

 
คิดเป|น
ร1อยละ 

เมือง บาง 
พลี 

บาง 
บ6อ 

พระ
ประแดง 

พระ
สมุทร 

บาง 
เสาธง 

รวม 
 

อาหาร 11 8 4 4 4 4 35 35 100 

ยา 2 1 1 1 0 2 7 7 100 

สถานพยาบาล 
8 3 0 4 0 0 15 15 100 

เครื่องสําอาง 
4 5 0 1 0 0 10 10 100 

เครื่องมือแพทย� 
0 0 0 0 0 0 0 0 100 

วัตถุอันตราย 
0 0 0 0 0 0 0 0 100 

รวม 25 17 5 10 4 6 67 67 100 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนตลาดสดผ'านมาตรฐานตลาดสดน'าซื้อข้ัน ดีมาก จํานวน 1 แห'ง ( ร�อยละ 4) 
- จํานวนผ'านมาตรฐานตลาดสดน'าซื้อ ข้ันดี  จํานวน 22 แห'ง (ร�อยละ 88) 
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เมือง
บางพลี

บางบ่อ
พระประแดง

พระสมทุร
บางเสาธง

รวมจํานวนเรื�อง

0

10

20

30

40

50

60

70

11

2

8

4

0 0

25

8

1

3

5

0 0

17

4

1
0 0 0 0

5
4

1

4

1
0 0

10

4

0 0 0 0 0

4

4

2

0 0 0 0

6

35

7

15

10

0 0

67

ชื่อแสดงข1อมูลเร่ืองร1องเรียน จําแนกรายอําเภอ ปWงบประมาณ 2562       
(ข1อมูลโดย กลุ6มงานคุ1มครองผู1บริโภค สสจ.สป. )

เมือง บางพลี บางบ'อ พระประแดง พระสมุทร บางเสาธง รวมจํานวนเรื่อง



๔๔ 

 
 

   3.รายงานผลการดําเนินการแพทย*แผนไทย ข1อมูลเดือน กุมภาพันธ* 2562 
    ผลการดําเนินการแพทย*แผนไทย ของหน6วยบริการรับส6งต6อ เดือน กุมภาพันธ* 2562 (แบบสะสมข1อมูล) 
   ผลการดําเนินการแพทย*แผนไทย ของหน6วยปฐมภูมิรายอําเภอ เดือน กุมภาพันธ* 2562 (แบบสะสมข1อมูล) 

อําเภอ 
 

ร�อยละผู�รับบริการ พผท  
( เกณฑ�ร�อยละ 30 ) 

ร�อยละการใช1ยาแผนไทย  
( เกณฑ�ร�อยละ 10 ) 

เมือง 32.75 11.73 

บางพล ี 26.77 12.04 

บางบ'อ 31.96 12.51 

บางจาก 46.62 6.86 
พระสมุทรเจดีย�

ฯ 
47.34 9.44 

บางเสาธง 36.47 7.29 

รวม 36.41 9.95 
เกณฑ� 20% เพิ่มข้ึน 10 % 
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เมือง บางพลี บางบ่อ บางจาก พระสมทุรฯ บางเสาธง รวม
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26.77

31.96

46.62 47.34

36.47 36.41

11.73 12.04 12.51

6.86
9.44

7.29
9.95

ผลการดําเนินการแพทย*แผนไทย ของหน6วยบริการปฐมภูมิ เดือน กุมภาพันธ* 62 (แบบสะสมข1อมูล)

ร�อยละผู�รับบริการ พผท. ( เกณฑ�ร�อยละ ๓0 ) ร�อยละการใช�ยาแผนไทย ( เกณฑ�ร�อยละ 10 )



๔๕ 

 

ผลการดําเนินการแพทย*แผนไทย ของหน6วยบริการรับส6งต6อ เดือน กุมภาพันธ* 2562 (แบบสะสมข1อมูล) 

โรงพยาบาล 
 

ร�อยละผู�รับบริการ พผท. 
 ( เกณฑ�ร�อยละ 10,20 ) 

ร�อยละการใช1ยาแผนไทย  
( เกณฑ�ร�อยละ 10 ) 

สมุทรปราการ 5.58 0.50 

บางพล ี 7.13 0.79 

บางบ'อ 14.91 1.81 

บางจาก 19.08 2.67 

พระสมุทรฯ 6.73 1.01 

บางเสาธง 22.01 1.75 

รวม 8.77 0.86 
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ผลการดําเนินการแพทย*แผนไทย ของหน6วยบริการรับส6งต6อ เดือนกุมภาพันธ* 62 (แบบสะสมข1อมูล)

ร้อยละผู้ รับบริการ พผท. ( เกณฑ์ร้อยละ ๒๐ ) ร้อยละการใช้ยาแผนไทย ( เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ )



๔๖ 

 

 
ผลการดําเนินการแพทย*แผนไทย ของจังหวัดสมุทรปราการ เดือน กุมภาพันธ* 2562 (แบบสะสมข1อมูล) 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ร�อยละผู�รับบริการ พผท.  
( เกณฑ�ร�อยละ ๒๐ ) 

ร�อยละการใช�ยาแผนไทย  
( เกณฑ�ร�อยละ ๑๐ ) 

สมุทรปราการ 20.33 2.52 
เกณฑ� 20.0 เพิ่มข้ึน 10 % 
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ผลการดําเนินการแพทย*แผนไทย ของหน6วยบริการปฐมภูมิ มกราคม 2562
(แบบสะสมข1อมูล)

ร้อยละผู้ รับบริการ พผท. ( เกณฑ์ร้อยละ ๒๐ ) ร้อยละการใช้ยาแผนไทย ( เกณฑ์ร้อยละ ๑๐ )
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๔๘ 

 

 

 (๒) สรุปผลการดําเนินงานด1านการบําบัดรักษา/ฟ��นฟูสมรรถภาพผู1ใช1สารเสพติดและการรณรงค*ปYองกัน 
ประจําเดือน  15 มกราคม 2562 - 15 กุมภาพันธ* 2562 

ด1านการแก1ไขป8ญหาผู1เสพ ผู1ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ 
 มีผู�เข�ารับการบําบัด รวมจํานวนท้ังสิ้น 466 คน โดยเป�นผู�เข�ารับการบําบัดในพ้ืนที่มากที่สุดคือ อําเภอ
พระสมุทรเจดีย� จํานวน 179 คน (ร�อยละ 38.41 ) รองลงมา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จํานวน 130 คน (ร�อยละ 
27.90) อําเภอบางบ'อ จํานวน 89 คน (ร�อยละ 19.10) อําเภอบางเสาธง จํานวน 27 คน (ร�อยละ 5.79) อําเภอ
พระประแดง จํานวน 23 คน (ร�อยละ 4.94) น�อยที่สุดคือ อําเภอบางพลี จํานวน 18 คน (ร�อยละ 3.86) 
ตามลําดับ  
          เป�นเพศชายมากที่สุดจํานวน 423 คน (ร�อยละ 90.77) และเพศหญิงจํานวน 43 คน (ร�อยละ 9.23) 
ตามลําดับ   
ประเภทของสารเสพติด         
           เป�นผู�ใช�สารเสพติดประเภทยาบ�ามากที่สุด จํานวน 317 คน (ร�อยละ 68.02) รองลงมากัญชา จํานวน 80 คน 
(ร�อยละ 17.17) ยาเค จํานวน 35 คน (ร�อยละ 7.51) ไอซ� จํานวน 21 คน (ร�อยละ 4.51) กระท'อม จํานวน 8 คน 
(ร�อยละ 1.72) เฮโรอีน จํานวน 2 คน (ร�อยละ 0.43) ยาอี จํานวน 2 คน (ร�อยละ 0.43) น�อยที่สุดคือทามอล   
จํานวน 1 คน (ร�อยละ 0.21) ตามลําดับ 
รูปแบบการบําบัด  
 เข�าบําบัดแบบค'ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน 321 คน (ร�อยละ 68.88) เข�าบําบัดรักษาใน Matrix Program  
เต็มรูปแบบที่โรงพยาบาล จํานวน 121 คน (ร�อยละ 25.97) บําบัดด�วยยา จํานวน 20 คน (ร�อยละ 4.29) และ    
เข�าบําบัดรักษาใน Matrix Program เต็มรูปแบบที่โรงพยาบาลส'งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 4 คน (ร�อยละ 
0.86)   
ช6วงอายุของผู1เข1ารับการบําบัด  
           ช'วงอายุที่มากที่สุดคือ อายุมากกว'า 24 ป�ข้ึนไป จํานวน 249 คน (ร�อยละ 53.43) รองลงมาช'วงอายุ 20-24 ป� 
จํานวน 159 คน (ร�อยละ 34.12) ช'วงอายุ 15-19 ป� จํานวน 58 คน (ร�อยละ 12.45) ไม'มีผู�เข�ารับการบําบัด   
ที่อยู'ในช'วงอายุตํ่ากว'า 15 ป�  
ประเภทของผู1เข1าบําบัด 
            เป�นผู�เสพมากที่สุด จํานวน 377 คน (ร�อยละ 80.90) และรองลงมาเป�นผู�ติด จํานวน 87 คน (ร�อยละ 
18.67)  
สรุปภาพรวมข1อมูลสมัครใจ ต้ังแต6 ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ* 2562  
 - เปTาหมาย  จํานวน   2,975 คน  ผลงาน  จํานวน 927 คน  ร�อยละ 31.15 
ด1านการแก1ไขป8ญหาผู1เสพ ผู1ติดยาเสพติด ระบบบังคับบําบัด 
สํานักงานคุมประพฤติ 
          - แบบไม'ควบคุมตัว เปTาหมาย 466 คน ดําเนินการได� 1,003 คน คิดเป�นร�อยละ 215.23 
          - แบบควบคุมตัว    เปTาหมาย 153 คน ดําเนินการได� 76 คน คิดเป�นร�อยละ 49.67 
สรุปภาพรวมข1อมูลบังคับบําบัดต้ังแต6 ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ* 2562 
 - เปTาหมาย  จํานวน  619 คน  ผลงาน จํานวน 1,079 คน ร�อยละ 174.31 
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ด1านการแก1ไขป8ญหาผู1เสพ ผู1ติดยาเสพติด ระบบต1องโทษ 
สถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ 
 - กลุ'มเสี่ยง จํานวน 2 คน   - กลุ'มผู�ใช� จํานวน  -  คน   - กลุ'มผู�เสพ จํานวน 11 คน   - กลุ'มผู�ติด จํานวน - คน    

รวมดําเนินการทั้งสิ้น 13 คน 
ศูนย�ฝ¢กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ�านกรุณา   
- กลุ'มเสี่ยง จํานวน - คน   - กลุ'มผู�ใช� จํานวน  -  คน   - กลุ'มผู�เสพ จํานวน 63 คน   - กลุ'มผู�ติด จํานวน  7  คน    

รวมดําเนินการทั้งสิ้น 70 คน 
เรือนจํากลางสมุทรปราการ    - ไม'มีผู�รับการบําบัด 
ด1านรณรงค*เพ่ือปลุกจิตสํานึก และสร1างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต6อการปYองกันและแก1ไขป8ญหายาเสพติด 
     - จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิก To be number one จํานวน 596,282 คน แยกเป�นสมาชิก      
ช'วงอายุ 6 – 24 ป� จํานวน 292,596 คน และสมาชิกทั่วไปทั้งในชุมชน, สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
จํานวน 333,686 คน 

  - วันเสาร�ที่ 9 กุมภาพันธ� 2562 To be number one จังหวัดสมุทรปราการ ได�ส'งตัวแทนเยาวชน 
จํานวน 12 คน เข�าร'วมประกวดเยาวชนต�นแบบเก'งและดี To Be Number One Idol รุ'นที่ 9 ประจําป� 2562 
รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและตะวันออก ณ ศูนย�การค�าแปซิฟ5คพาร�คศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการตัดสิน    
ได�แก' ฝPายหญิง นางสาวเจตปรียา รุ'งสุขใส TI 023 น�องแตงกวา ตัวแทนเยาวชนชมรม To be Number One      
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อําเภอบางบ'อ จังหวัดสมุทรปราการ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ 


