
๑ 
 

 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ  

คร้ังท่ี 5 / ๒๕๖2  ประจําเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖2 
วันศุกร+ท่ี 2 เดือน สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 10.00 น. 

ณ ห/องประชุม ชั้น 5 ตึกใหม3 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งานประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 6          
 “สาธารณสุขบูรพา ก/าวหน/าแบบยั่งยืน" ประจําป; 2562 ”  ระหว�างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562      

ณ กรีนเนอร�รี่ รีสอร�ท เขาใหญ� จังหวัดนครราขสีมา โดยมี นายแพทย�สุเทพ เพชรมาก ผู*ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพที่  6 เป/นประธานในพิ ธีเป1ดงาน นายแพทย�อ ภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก�               
เขตสุขภาพที่  6 นายพรณรงค�  ศรีม�วง นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และคณะผู*บริหารทุกระดับ            
ร�วมประชุมวิชาการ เย่ียมชมนิทรรศการ และผลงานวิชาการของจังหวัดต�างๆ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 

 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ  
คร้ังท่ี 5 / ๒๕๖2  ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๖2 

วันศุกร+ท่ี 2 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 10.00 น. 
ณ ห/องประชุม ชั้น 5 ตึกใหม3 สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 

วาระ/เร่ือง 

 

ผู/รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
นําเสนอ 
(นาที) 

เอกสาร
ประกอบ 

การประชุม 

ระเบียบวาระก3อนการประชุม  
(1) มอบโล�รางวัล โครงการพัฒนาคุณภาพหน�วยบริการ 

สาธารณสุขดีเด�น ระดับ รพ.สต. / สสอ 
(2)           (2) พิธีมอบช�อดอกไม*แสดงความยินดีแก�ผู*นําเสนอผลงานวิจัย/

วิชาการ ดีเด�น 

 
สสอ.บางบ�อ 

 
 ก.พัฒนายุทธศาสตร�ฯ 

 
5 

 
5 

 
4 

 
4 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานแจ*งทีป่ระชุมทราบ ประธาน 10  

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ 
          - รับรองรายงานการประชุม กวป ครัง้ที่ 4/๒๕๖2              
เดือน พฤษภาคม ๒๕๖2 (วันที่ 12 มิถุนายน 25๖2)  

 
ก.พัฒนายุทธศาสตร�ฯ 

 
    3 

 
 

 
6 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรือ่งสืบเน่ือง 
      3.1.การสํารวจเครื่องพ�นยุง ULV  
      3.2 การจัดซื้อแผ�นตรวจนํ้าตาลเพ่ือคัดกรองเบาหวาน 
      3.3 การปรับปรุงระบบบริการโรคไข*เลือดออก :จัดทําสต๊ิกเกอร� 

 
ก.ควบคุมโรค 
ก.คุ*มครองผู*บริโภคฯ 
ก.ควบคุมโรค 

 
3 
 

3 
3 

 
15 
 
17 
19 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เร่ืองแจ/งเพ่ือทราบ    

      ๔.๑ ผู*บริหารของสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรปราการ 
       - เจตนารมณ�การจ�ายเงินช�วยเหลือเบื้องต*น ตามมาตรา 41 

ของ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห�งชาติ พ.ศ. 2545 ( ผชช.ว.) 
     ๔.๒ ผู*บริหารโรงพยาบาลทกุแห�ง 

 
 
     ๔.๓ ผู*บริหารหน�วยงานต�างๆ ที่เข*าร�วมประชุม   
             - รายงานความก*าวหน*าการเบิกจ�ายงบลงทุน ปS 2562 
  ของสถาบันราชประชาสมาสัย และ โรงพยาบาลยุวประสาทฯ             
 
 
      ๔.๔ สาธารณสุขอําเภอทุกแห�ง 
      4.5 ผู*แทนผู*อํานวยการโรงพยาบาลส�งเสรมิสุขภาพตําบล 

รอง นพ.สสจ.สป. 
  
 
  
1) ผอ.รพ.สป 
2) ผอ.รพ.บางพล ี
3) ผอ.รพช.ทุกแห�ง 
1) ประธานชมรม 
    รพ.เอกชน 
2) ผอ.สถาบันราชประชาฯ 
3) ผอ.รพ.ยุวประสาทฯ 
4) ประธานชมรม อสมฯ 
5) ผู*แทน อปท. 
สสอ.ทุกแห�ง   
ผู*แทน ผอ.รพ.สต.               

 
 

  
 

5 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 
 

5 
5 
 

25 
 
 
 

 
 



๓ 
 

 

วาระ/เร่ือง 
 

ผู/รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
นําเสนอ 
(นาที) 

เอกสาร
ประกอบ 

การประชุม 

4.6 กลุ3มงานต3างๆของสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดฯ    
4.6.1 กลุ3มงานควบคุมโรค 
           (1) รายงานสถานการณ�โรคทางระบาดวิทยา 
           (2) โรคไข*เลือดออก 
           (3) โรคมือ เท*า ปาก 

ก.ควบคุมโรค 10 26 

๔.๖.2 กลุ3มงานบริหารท่ัวไป  
           (1) รายงานความก*าวหน*างบลงทุน  
           (2) รายงานความก*าวหน*างบดําเนินงาน 

ก.บรหิารทั่วไป 5 32 

๔.๖.3 กลุ3มงานส3งเสริมสขุภาพ  
 (1) โครงการ ๑๐ ล*านครอบครัวไทยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ

เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
รัชกาลที่ 10 
         (2) การดําเนินงานองค�กรยุติการถ�ายทอดเช้ือเอชไอวีและเช้ือ
ซิฟ1ลสิในทารกแรกเกิด 

ก.ส�งเสริมสุขภาพ 
 

5 32 

๔.๖.4 กลุ3มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  
         (1) สรุปผลการประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ
จังหวัด จงัหวัดสมุทรปราการ ปSงบประมาณ 2562 

ก.พัฒนาคุณภาพฯ 
 

5 34 

๔.๖.5 กลุ3มงานควบคุมโรคไม3ติดต3อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
          (1) สรุปผลความก*าวหน*า NCD 
             (2) ติดตาม งบประมาณรายจ�ายประจําปS 2562  
             (3) รายงานผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE               
จังหวัดสมุทรปราการ 
             (4) อําเภอทูบีนัมเบอร�วัน จงัหวัดสมุทรปราการ 

ก.ควบคุมโรคไม�ติดต�อฯ 
 

10 36 

๔.๖.6 กลุ3มงานพัฒนายุทธศาสตร+สาธารณสุข  
           (1) หน�วยงานภาคีการพัฒนาที่ส�งเสรมิสนับสนุนและ          
ใช*ประโยชน�ข*อมลูจปฐ.ดีเด�น ประจําปS 2562 
          (2) (ร�าง) กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนํานโยบาย        
สู�การปฏิบัติ (Implementation) และการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สาธารณสุขงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ก.พัฒนายุทธศาสตร�ฯ 5 42 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองพิจารณา     

5.1 กลุ3มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
         (1) พิจารณาข*าราชการขอย*าย/ขอโอน  
         (2) การขอบรรจุกลบัเข*ารับราชการ 
 

ก.บรหิารทรัพยากรบุคคล 
 

10 42 



๔ 
 

 

วาระ/เร่ือง 
 

ผู/รับผิดชอบ 

ระยะเวลา
นําเสนอ 
(นาที) 

เอกสาร
ประกอบ 

การประชุม 

     ระเบียบวาระท่ี ๖  เร่ืองแจ/งเพ่ือทราบในรูปเอกสาร   

          (๑) ผลการดําเนินการตามนโยบายและตัวช้ีวัดของกลุ�มงาน
คุ*มครองผู*บริโภคและเภสัชสาธารณสุข เดือน กรกฎาคม ๒๕๖2 
          (2) รายงานผลการดําเนินการแพทย�แผนไทยของกลุ�มงาน
แพทย�แผนไทย และแพทย�ทางเลอืก ข*อมูลเดือน กรกฎาคม 2562 
          (3) สรุปผลการดําเนินงานด*านการบําบัดรักษา/ฟlmนฟู
สมรรถภาพผู*ใช*สารเสพติดและการปnองกัน        

นําเสนอ 
  ในรูปเอกสาร 

 

     3 
 
 
 

 

44 

ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอื่นๆ    

 
ระเบียบวาระก3อนการประชุม 

 (1) มอบโล3รางวัล โครงการพัฒนาคุณภาพหน3วยบริการสาธารณสุขดีเด3นระดับ รพ.สต./สสอ 
                      ชมรมสาธารณสุ ขแห� งป ระ เทศไทย จั งห วัดสมุทรปราการ ซึ่ งคณ ะกรรมการชมรมฯ                     
มีนายสมชาย จงชาณสิทโธ ประธานชมรมฯ และคณะได*ออกประเมิน รพ.สต./สสอ ตามคําสั่งนายแพทย�สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ  ผลประเมิน มีดังน้ี 

รพ.สต.ชนะเลิศท่ี 1 ได/แก3 
- รพ.สต.บางพลีน*อยหมู� 5 

รองชนะเลิศ ได/แก3 
- รพ.สต.คลองกระออม 
- รพ.สต.วัดสลุด 
- รพ.สต.ศรีษะจระเข*น*อย 
- รพ.สต.สําโรงเหนือ 

           (2) พิธีมอบช3อดอกไม/แสดงความยินดีแก3ผู/นําเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ ดีเด3น 

                    1) เขตสุขภาพที่  6 จัดประชุมวิชาการ"การสาธารณสุขบูรพา ก*าวหน*าแบบย่ังยืน" ประจําปS  2562    
ระหว�างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ กรีนเนอร�รี่ รีสอร�ท เขาใหญ� จังหวัดนครราขสีมา โดยให*จังหวัดใน
เขตสุขภาพที่ 6 ส�งผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย เข*าประกวดผลงานโดยกลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุขได*ทาํ
การคัดเลือกผลงานและส�งผลงานวิจัยเข*าคัดเลือกฯดังกล�าว โดยจังหวัดสมุทรปราการได*รับรางวัลชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศ ดังน้ี 
ประเภทที่ 1 การประกวดจัดบูธนิทรรศการ   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ นายบัลลังค� ศรีโฉมงาม  .นักวิชาการสาธารรสุขชํานาญการ        
(ผอ.รพ.สต. บางด*วน)  รพสต.บางด*วน  

ช่ือผลงาน : ปฏิรูประบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ โดยพัฒนาต�อยอดระบบ blockchain 
และ application ระบบสุขภาพ 



๕ 
 

 

ประเภทที่ 2 การประกวดผลงานวิชาการนําเสนอด*วยการบรรยาย (Oral presentation) : วิจัยสาขาอื่นๆ 
รางวัลชนะเลิศ  คือนางสาวรักษฎาภรณ�   โมกขะเวส  นักกายภาพบํ าบั ด ชํานาญการ        

โรงพยาบาลบางบ�อ      
ช่ือผลงานวิจัย ผลของโปรแกรมการฟlmนฟูสมรรถภาพปอดและทางเดินหายใจ ในผู*ต*องขังหายขาด

จากวัณโรค เรือนจํากลางจังหวัดสมุทรปราการ... 
ประเภทที่ 3 การประกวดผลงานวิชาการโดยโปสเตอร� (Poster presentation) : R2R 

 รางวัลชนะเลิศ คือ นางณัชชา คําเครือ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  โรงพยาบาลบางบ�อ   
 ช่ือผลงาน  VCCT ผู*ต*องขังเข*าถึง เข*าใจ ไม�ตีตรา สู� ending AIDS ... 
2) ชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศไทย ภาคกลาง จัดประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห�งประเทศ

ไทย ภาคกลาง ประจําปS 2562 ในวันที่ 30 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมี
การประกวดผลงานและนําเสนอผลงานวิชาการดีเด�น จังหวัดสมุทรปราการ ได*รับรางวัล 

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภท Research คือ นายบัลลังก� ศรีโฉมงาม นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
(ผอ.รพสต.บางด*วน) นางสาวสรารัตน�  งามสสะอาด นัก วิชาการสาธารณสุข รพสต.บางด*วน และ                      
นางสาวจริญญา จันทร�เอี่ยม พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บางด*วน  

ช่ือผลงาน การพัฒนาบางด*วนโมเดล ในการส�งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ของผู*ป}วยเบาหวานชนิดที่ 2 
 
ผู/ รับผิดชอบงานสนับสนุนงานวิจัยและผู/ประสานงานวิชาการจังหวัดฯ : นางจิราภรณ�   พรหมอินทร�  
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข  

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ/งที่ประชุมทราบ 
 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รบัรองรายงานการประชุม ฯ 
 
- รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรปราการ  
  ครั้งที่ 4/2562 ประจําเดือน พฤษภาคม 25๖2 วันที่ 12 มิถุนายน 2562  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 
สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ  

คร้ังท่ี 4 / ๒๕๖2  ประจําเดือน พฤษภาคม  ๒๕๖2 
วันท่ี 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖2  

ณ ห/องประชุมเจ/าพระยา สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานการประชุม : นายแพทย�พรณรงค�  ศรีม�วง  นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ 
รายชี่อผู/มาประชมุ 
        1. นายแพทย�พรณรงค�  ศรีม�วง                นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสมทุรปราการ 
          2. นางสาวเกษมธิดา หะซะนี   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ (รอง 2) 
        3. นายประกจิ วงค�ประเสริฐ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพเิศษ (รอง 3) 
        4. นายแพทย�นิสิต ศรีสมบรูณ�                    แทน ผู*อํานวยการโรงพยาบาลสมทุรปราการ      

5. แพทย�หญงิธิดา สกุลพพิัฒน� แทน ผู*อํานวยการโรงพยาบาลบางพล ี
6. นายแพทย�วี  โรจนศิรประภา รก.ผู*อํานวยการโรงพยาบาลบางบ�อ 
7. นายแพทย�วันฉัตร ชินสุวาเทย�     รก.ผู*อํานวยการโรงพยาบาลบางจาก 
8. นายแพทย�จอมเทพ หวังสันติตระกลู ผู*อํานวยการโรงพยาบาลพระสมทุรเจดีย�สวาทยานนท� 
9. แพทย�หญงิภัคศรัณยธร ธนนันท�นภัส   ผู*อํานวยการโรงพยาบาลบางเสาธง 

        10. นางอารัญยา รักษาสัตย�             แทน ผู*อํานวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ� 
11. นางจริยา สร*อยนํ้าทิพย� แทน ผู*อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 

        12. นางชไมพร  มิ่งทุม                            ผู*แทน เทศบาลนครสมุทรปราการ   
13. แพทย�หญงิฐิตินันท� นาคผู* ผู*แทน เทศบาลเมืองปู}เจ*าสมิงพราย              

 14. นายเสน�ห�  จันทร�เงิน สาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 15. นายสมชาย  จงชาญสทิโธ สาธารณสุขอําเภอบางบ�อ 
 16. นายจเด็จ  ป�ถวี    สาธารณสุขอําเภอพระประแดง 
 17. นายวินิจ เกื้อกลูวงศ�ชัย   แทน สาธารณสุขอําเภอบางเสาธง 
 18. นายธงชัย  วิเศษบุปผา     สาธารณสุขอําเภอบางพล ี
 19. นายคํารณ  มั่งมี   สาธารณสุขอําเภอพระสมทุรเจดีย� 
  20. นางสุคนธ�ทิพย�  ศรีจันทร�   หัวหน*ากลุ�มงานบริหารทั่วไป 
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 21. นางจํารสั  วงค�ประเสริฐ   หัวหน*ากลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 22. นางเฉลมิลักขณ�  วิจิตรานนท�   หัวหน*ากลุ�มงานส�งเสรมิสุขภาพ 
        23. นางจรินทร�ยา ชําปฎิ                         แทน หัวหน*ากลุ�มงานทันตสาธารณสุข  
 24. นางศิริวรรณ  พรมรุกขชาติ หัวหน*ากลุ�มงานอนามัยสิง่แวดล*อมและอาชีวอนามัย 
 25. นายรังสรรค�  วงษ�บุญหนัก หัวหน*ากลุ�มงานคุ*มครองผู*บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
 26. นายสุรเชษฐ และอรุณ หัวหน*ากลุ�มงานนิติการ 
 27. นางสุกญัญา  สาระถี หัวหน*ากลุ�มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
  28. นางเมตตา  สุขแก*ว                แทน หัวหน*ากลุ�มงานประกันสุขภาพ 
 29. นายต�อศักด์ิ  เกษนาค หัวหน*ากลุ�มงานควบคุมโรค  
        30. นายวงศ�วีระ  ศุภมันตา                    หัวหน*ากลุ�มงานบรหิารทรัพยากรบุคคล 
        31. นางละออ ประเทืองจิตร� หัวหน*ากลุ�มงานควบคุมโรคไม�ติดต�อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
  32. นางสาวมัทนา สุขโชติ แทน หัวหน*ากลุ�มงานการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก 
        33. นายเมธา สุ�นรันทร�                            เทศบาลเมืองปู}เจ*าสมิงพราย 
   รายชื่อผู/เข/าร3วมประชุม 
        1. นางกองเพชร  อิ่มใจ                             โรงพยาบาลบางเสาธง 

2. นางสาวจิณณากาญจน� นาดี   โรงพยาบาลพระสมทุรเจดีย�สวาทยานนท� 
        3. นายสําราญ  ราษฎร�นิยม   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรปราการ 
        4. นายธนัญธร  สุดแก*ว    สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรปราการ 

5. นายสุทนธ�  วงศ�ศิริ  ผอ.รพ.สต.เทพารักษ� 
        6. นางสาวป1ยาภา  เชาวลิต   งานการเงิน กลุ�มงานบรหิารทั่วไป 
        7. นางรัตนา ใจทัศน�กุล   กลุ�มงานควบคุมโรค 
        8. นางบุญชู แสงอรุณ                               กลุ�มงานควบคุมโรคไม�ติดต�อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
        9. นายวัชรพล ภูชัย                                 กลุ�มงานควบคุมโรคไม�ติดต�อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
         10. นายมนัส  ประเทืองจิตร�   กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
        11. นางสาวนันทพร หริง่รัตน� กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 12. นางสาวเพ็ญพิชชา คําพิระแปง   กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 13. นางสาวพัชรีภรณ�  อุดแก*ว   กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 14. นางสาวนราทพิย�  พงศ�เตรียง   กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 15. นายเฉลิมเกียรติ  ตันษา   กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 

รายชื่อผู/ไม3มาประชุมฯ 
        1. นายแพทย�นนท�  จินดาเวช รก.นายแพทย�เช่ียวชาญ ด*านเวชกรรมปnองกัน (รอง 1)   ติดราชการ 
        2. นายแพทย�อิศรา สพสมัย  หัวหน*าฝ}ายเวชกรรมสงัคม รพ.สมุทรปราการ               ติดราชการ 
 3. นายแพทย�พิพัฒน�  พงศ�รัตนามาน ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนฯ ติดภารกิจ 
        4. นายไพบูณร� พิณเที่ยง ประธานชมรม อสม.จังหวัดสมุทรปราการ        ติดภารกิจ 
 5. ผู*แทน เทศบาลเมืองพระประแดง                 ติดราชการ 
 6. ผู*แทน เทศบาลเมืองลัดหลวง                 ติดราชการ 

7. ผู*แทน องค�การบรหิารส�วนตําบลบางแก*ว ติดราชการ                     
8. ผู*แทน องค�การบรหิารส�วนตําบลบางนํ้าผึ้ง ติดราชการ 
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วาระก3อนการประชุม 
               (1) พิธีมอบรางวัล “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)” ต/นแบบ รางวัลอําเภอ
ดีเด3นของเขตสุขภาพท่ี 6  

          ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดให*ทุกจังหวัดดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ(พชอ.)      
เพ่ือสนับสนุนงานระบบบริการปฐมภูมิให*มีความเข*มแข็ง เปnาหมายเพ่ือให*ประชาชนมีสุขภาพดี พ่ึงตนเองได*      
โดยให* / พชอ. เป/นกลไกการขับเคลื่อนเช่ือมโยงเป/นเครือข�ายประชารัฐต้ังแต�ระดับอําเภอจนถึงครอบครัว           
และเพ่ือเป/นการเชิดชูเกียรติและเสริมสร*างขวัญกําลังใจให*เครือข�ายระดับอําเภอในการพัฒนางานระบบบริการ
ปฐมภูมิ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงให*สํานักงานเขตสุขภาพคัดเลือกเครือข�ายระดับอําเภอ เพ่ือเข*ารับ
รางวัลอําเภอดีเด�นรางวัล “คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)” ในการประชุมวิชาการ            
HA National Forum ในระหว�างวันที่  12 - 15 มีนาคม 2562 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได*รับการคัดเลือก              
ให*เป/นพ้ืนที่ต*นแบบ แห�งการเรียนรู*ในการพัฒนาเครือข�ายสุขภาพระดับอําเภอ รางวัลอําเภอดีเด�น ของเขตสุขภาพที่ 6 
ได*แก� อําเภอพระสมุทรเจดีย� และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย� ได*เป/นตัวแทนของเขตสุขภาพที่ 6 
รับการตรวจเย่ียมเสริมพลังตําบลจัดการคุณภาพชีวิตชุมชนสร*างสุข สุขกาย สุขใจ สุขเงิน จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ รพ.สต.แหลมฟnาผ�า  
ระดับเขตสุขภาพท่ี 6 

รางวัลอําเภอดีเด3น ได/แก3 อําเภอพระสมุทรเจดีย+ และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย+ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติท่ีประชุม ร�วมแสดงความยินดี 

          (2) พิธีมอบประกาศนียบัตร แก3 อสม. ดีเด3น ประจําป; 2562 และหน3วยงานท่ีมีผลงานสุขภาพ          
ภาคประชาชนดีเด3น 
       ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได* กําหนดให*ทุกวันที่ 20 มีนาคม ของทุกปSเป/นวัน อสม. แห�งชาติ        
และได*จัดกิจกรรมเสริมสร*างขวัญ กําลังใจ และเผยแพร�ผลงานของ อสม.ในสาขาต�างๆ จํานวน 11 สาขา  
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได*ร�วมส�ง อสม.เข*าร�วมในการคัดเลือก อสม.ดีเด�นในระดับต�างๆ        
จนได*รับรางวัลและรับโล�รางวัลในงานวัน อสม. แห�งชาติ 20 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอเชียแอร�พอร�ต          
วันที่ 20 มีนาคม 2562 โดยได*รับการสนับสนุนจากหน�วยงานผู*มีผลงานสุขภาพภาคประชาชนดีเด�น ดังน้ี 
อสม.ดีเด3น   
               ระดับภาค  1 ราย 
               นางอําภา  เชาวนทรงธรรม  ศูนย�บริการเมืองสมุทรปู}เจ*า 2 
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               ระดับเขต  2 ราย 
           1. นางกรกมล  สุ�นจันทร�   โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย�สวาทยานนท�   
         2. นางวันเพ็ญ สุขสมบุญ   โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางเมือง 
               ระดับจังหวัด  7 ราย 
     1. นายสมาน  เนตรสาลิกา  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ*านคู�สร*าง     
           2. นางสาวสมจิตร  ศรจีํารสั  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลแหลมฟnาผ�า  
                    3. นางแววตา  ใจปลื้ม    โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลแหลมฟnาผ�า  
                    4. นายสุรินทร�  คําพยัคฆ�   ศูนย�บริการสาธารณสุขเมืองปู}เจ*าสมิงพราย  
           5. นางสาวบุหลัน ป1�นอํานาจ   โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ*านคู�สร*าง  
           6. นางสาวนิภาพร  เชิดฉาย  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ*านคู�สร*าง  
           7. นางสาวสุปราณี แก*วสมบุญ  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลท*ายบ*านใหม� (ติดภารกิจ  
ไม�ได*มารับรางวัล)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน3วยงานท่ีมีผลงานการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ดีเด3น ป; 2562 
      1. ศูนย�บริการเมืองสมุทรปู}เจ*า 2 (พงศ�แพทย�คลินิกเวชกรรม) 
      2. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย�สวาทยานนท�   
               3. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางเมืองใหม� อําเภอเมืองสมทุรปราการ 
      4. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ*านคู�สร*าง   อําเภอพระสมุทรเจดีย� 
      5. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลแหลมฟnาผ�า  อําเภอพระสมุทรเจดีย� 
      6. ศูนย�บริการสาธารณสุขเมืองปู}เจ*าสมงิพราย 
      7. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลท*ายบ*านใหม� อําเภอเมืองสมุทรปราการ (ได*รับรางวัลจากการ
สนับสนุน อสม.ดีเด�น และรางวัลประกวดการใช*แอปพลิเคช่ัน อสม.ออนไลน� รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด) 
      8. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ*านคลองบางป1mง รางวัลประกวดการใช*แอปพลิเคช่ัน อสม.
ออนไลน� รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม ร�วมแสดงความยินดี 

           (3) การมอบเกียรติบัตรให/แก3หน3วยบริการสาธารณสุขท่ีให/ความร3วมมือดําเนินงานด/านอนามัยสิ่งแวดล/อม
และ     อาชีวอนามัย ประจําป; 2561 
                กลุ�มงานอนามัยสิ่ งแวดล*อมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ             
ได*ดําเนินงานตามนโยบายสํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล*อม ให*มีการดําเนินงานการจัดบริการ           
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล*อมในหน�วยบริการสาธารณสุข ระดับ รพศ./รพท.,รพช.,และรพ.สต.            
เพ่ือให*ประชาชนเข*าถึงบริการอย�างทั่วถึงและได*รับบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการดําเนินงานโครงการ      
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป/นสุข เพ่ือส�งเสริมสุขภาพวัยทํางานให*มีสุขภาพดี ปลอดภัย     
จากโรคจากการประกอบอาชีพและโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง โดยได*รับความร�วมมือจากหน�วยงานสาธารณสุข               
ในสังกัดเป/นอย�างดี ทําให*ผลงานผ�านมาตรฐานในระดับประเทศ (บริ ษัท เบทาโกรจํากัดอาหารสัตว�                  
พระประแดง และศูนย�บริการเหล็กสยาม จํากัด อ.พระประแดง) เพ่ือเป/นการยกย�องและประกาศเกียรติคุณ    
หน�วยบริการสาธารณสุข ดังน้ี 
1) รางวัลสุดยอดส/วม ระดับเขต ป; 2561 ได/แก3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานีอนามยัเฉลมิพระเกยีรติ 60 พรรษา นวมนิทราชินี บ*านคลองบางป1mง 
 
 
 



๑๑ 
 

 

2) การดําเนินงานตามโครงการสถานท่ีทํางานน3าอยู3 น3าทํางาน (Healthy Workplace) 
      1. ระดับดีมาก จํานวน 2 แห�ง ได*แก� 
 

 
 
                    โรงพยาบาลบางจาก                                       โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลสําโรง
  
      2. ระดับดี  จํานวน 11 แห�ง ได*แก� 1) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางพ่ึง 2) โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบลบางจาก 3) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลทรงคนอง 4) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางยอ           
5) โรงพยาบาลส� งเส ริมสุขภาพ ตําบลบางกะเจ* า  6) โรงพยาบาลส� ง เส ริมสุขภาพ ตําบลบางนํ้ าผึ้ ง                   
7) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางกอบัว ม.2 8) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลสําโรงกลาง               
9) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลสําโรงใต*  10) โรงพยาบาลส� งเสริมสุขภาพตําบลอยู� เจริญ  และ                
11) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางหญ*าแพรก (มอบในเวทีระดับอําเภอ) 
      3. ระดับพ้ืนฐาน จํานวน 4 แห�ง ได*แก� 1) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางกอบัว 2) โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบลบางกระสอบ 3) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางครุ และ 4) โรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบลบางหัวเสือ (มอบในเวทีระดับอําเภอ) 
3) การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล/อมสาํหรับ รพ. 

1. สถาบันราชประชาสมาสัย ผ�านมาตรฐานระดับ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 

2. โรงพยาบาลบางพลี ผ�านมาตรฐานระดับ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. โรงพยาบาลบางบ�อ ผ�านมาตรฐานระดับ เริ่มต*นพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล/อมสาํหรับ รพ.สต. 
    1. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ*านคลองเก*า ผ�านมาตรฐานระดับ ดีมาก 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
2. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ*านระกาศ ม.8 ผ�านมาตรฐานระดับ เริ่มต*นพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓ 
 

 

5) หน3วยบริการพ่ีเลี้ยงโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปZนสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
            1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ                                         2. โรงพยาบาลบางจาก                                    
 

 
 
 
 
 
 

 
    3. โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย�สวาทยานนท�                              4. สถาบันราชประชาสมาสัย                               
 

 
 
 
 
 
 

 
 5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรปราการ               6. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระประแดง 
 
 

 
 
 
 
 

 
         7. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมุทรเจดีย�  

มติท่ีประชุม ร�วมแสดงความยินดี 



๑๔ 
 

 

           (4)  มอบใบรับรองผ3านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย+ 
       สํานักงานคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย� มีบทบาทสําคัญในการพิจารณาโครงการวิจัยให*

เป/นไปตามหลักสากล ทั้งน้ีเพ่ือการปกปnองสิทธิและความเป/นอยู�ที่ดีของอาสาสมัคร             ในโครงการวิจัย จึง
จําเป/นต*องให*ความรู*แก�คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย� นักวิจัย เจ*าหน*าที่ผู*สนใจจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ โรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือการพัฒนา
ความรู*เพ่ิมพูนความรู*ให*ทันสมัยอยู�เสมอ     

      กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ จึงจัดอบรม     
ตามโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 โดยอบรม
หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�  โดยมีผู* เข*าอบรมจํานวน 60 คน ผ�านการทดสอบความรู*                
หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย�ได*คะแนน 80 % ข้ึนไป ผ�านเกณฑ�ดังกล�าว จํานวน 47 คน ดังน้ี 1) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ จํานวน 10 คน 2) โรงพยาบาลบางจาก จํานวน 6 คน 3) โรงพยาบาลบางบ�อจํานวน 4 คน                  
4) โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย� จํานวน 5 คน 5) โรงพยาบาลบางเสาธง จํานวน 3 คน 6) สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอเมือง จํานวน 7 คน 7) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระประแดง จํานวน 3 คน 8) สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอบางพลี จํานวน 2 คน 9) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพระสมทุรเจดีย� จํานวน 4 คน  และ  10) สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอบางเสาธง  จํานวน 3 คน โดยมอบหมายให*หัวหน*าหน�วยงานมอบใบรับรองผ�านการอบรมฯ 
ให*แก�ผู*เข*ารับการอบรมฯ และผ�านการประเมินตามเกณฑ�มาตรฐาน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ระธานแจ/งที่ประชุมทราบ 
(1) งบลงทุนป; 61 และป; 62 

                ผู*ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ได*ติดตามรายการคงค*างใน ปS 2561               
พบหน�วยงานที่มีงบคงค*าง ได*แก� สสอ.บางเสาธง จํานวน 1 รายการ ขณะน้ีดําเนินการเสร็จเรียบร*อยแล*ว               
ส�วนปSงบประมาณ ปS 62 ของแต�ละอําเภอให*สาธารณสุขอําเภอประสานกับโรงพยาบาลให*คีย�ข*อมูลการเบิกจ�าย 
สําหรับในเดือนหน*าเริ่มจัดทําคําของบลงทุน ปS 64 และงบค�าเสื่อมปS 63 ให*เตรียมความพร*อมคําของบลงทุน 
(ครุภัณฑ�และสิ่งก�อสร*าง) ให*แล*วเสร็จ ภายในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม ปS 62  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

(2)  การเข/าค3ายอบรมจิตอาสา 904 
              ในวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
กําหนดเข*าร�วมอบรมค�ายจิตอาสา 904 จํานวน 15 วัน จึงได*มอบหมายให* รองนายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
รักษาราชการแทน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

(3)  ประชาสัมพันธ+ชมรม TO BE  NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรปราการ 
              จังหวัดสมุทรปราการได*จัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ซึ่งได*จัดจําหน�ายเสื้อตัวใหม�แทนเสื้อตัวเก�า เพ่ือให*
เจ*าหน*าที่สาธารณสุขใส�ร�วมกันทุกวันพฤหัสบดี เพ่ือการสร*างกระแสฯ การจัดจําหน�ายเสื้อ ขนาดไซด� S/M/L/XL 
ราคาเสื้อตัวละ 220 บาท ไซด� 2XL และ 3XL ราคาเสื้อตัวละ 240 บาท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 



๑๕ 
 

 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ฯ 
         - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ครั้งที่ 3/2562 ประจําเดือน มีนาคม 25๖2      
วันที่ 4 เมษายน 2562  ณ ห*องประชุมที่ว�าการอําเภอพระสมุทรเจดีย� ช้ัน 4 อําเภอพระสมุทรเจดีย�                  จังหวัด
สมุทรปราการ 
มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ ไม�มีแก*ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง  
       3.1 การติดตามการเบิกจ3ายงบประมาณ ฉ.11 
             รายงานความก*าวหน*าการเบิกจ�ายงบประมาณ ปS 2562 ประเภท ฉ.11 ผลการเบิกจ�ายพบว�า          
1) ฉ.11 ในส�วนของโรงพยาบาลบางพลี ได*รับการจัดสรร 5,760,060 บาท เบิกจ�าย 4,423,500 บาท         
คิดเป/นร*อยละ 76.80 2) ฉ.11 ในส�วนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและหน�วยงานในสังกัด 
ได*รับจัดสรร 14,366,680 บาท เบิกจ�าย 14,035,156.44 บาท คิดเป/นร*อยละ 97.69 ซึ่งในภาพรวม       
ผลการเบิกจ�ายเป/นไปตามเปnาหมายที่กําหนดไว* 
ประธาน ขอความร�วมมือในกรณีที่ รพ./สสอ./รพ.สต. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟnา
จังหวัดสมุทรปราการ กรณีที่เป/นสิ่งก�อสร*าง ขอให*เตรียมแบบแปลนให*มีความพร*อมฯ กรณีที่เป/นรายการครุภัณฑ�
ที่ขอให*ใช*ราคากลางของกองบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงฯ หรือสํานักงบประมาณ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
        3.2 สรุปความต/องการการใช/เคร่ืองพ3นยุง 
              กลุ�มงานควบคุมโรค ได*สรุปผลการสํารวจใช*เครือ่งพ�นยุง ดังน้ี 

หน�วยงาน 
หน3วยงาน (แห3ง) เคร่ืองพ3นหมอกควัน (เคร่ือง) 

เคร่ืองพ3น ULV สะพายหลัง 
(เคร่ือง) 

เคร่ืองพ3นไฟฟhา (เคร่ือง) 

รพ. PCU 
รพ.
สต. 

ทั้งหมด 
ใช* 

งานได* 
เสีย 

ต*องการ 
เพ่ิม 

ทั้งหมด 
ใช* 

งานได* 
เสีย 

ต*องการ 
เพ่ิม 

ทั้งหมด 
ใช* 

งานได* 
เสีย 

ต*องการ
เพ่ิม 

สสอ.เมือง 1 3 21 19 12 7 19 13 9 4 10 7 6 1 12 
สสอ.บางบ�อ 1 1 12 21 3 18 14 5 4 1 13 0 0 0 13 
สสอ.บางพลี 1 2 8 13 7 6 5 12 9 3 1 4 3 1 14 
สสอ. 
พระประแดง 

1 
 

1 
 

16 
 

18 
 

11 
 

7 
 

7 
 

14 
 

13 
 

1 
 

7 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 
 

สสอ. 
พระสมุทรฯ 

1 
 

1 
 

10 
 

18 
 

11 
 

7 
 

11 
 

5 
 

5 
 

0 
 

3 
 

4 
 

4 
 

0 
 

10 
 

สสอ. 
บางเสาธง 

1 
 

1 
 

7 
 

10 
 

4 
 

6 
 

7 
 

4 
 

4 
 

0 
 

2 
 

3 
 

3 
 

0 
 

1 
 

รวมทั้งหมด 6 9 74 99 48 51 63 53 44 9 36 18 16 2 54 

            

    ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล*ว ควรจัดหาเครื่องพ�นยุง ประเภท ULV เพ่ือใช*งาน โดยมอบหมายให*กลุ�มงานควบคุม
โรคสํารวจความต*องการเพ่ือเตรียมความพร*อมจัดทําคําของบค�าเสื่อมใน ปS 2563 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 

เรื่องสบืเน่ือง 1 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ/งเพื่อทราบ  
 4.1 นายแพทย+เชี่ยวชาญด/านเวชกรรมปhองกัน 
               (1) แนวทางการดําเนินงานโครงการจัดหน3วยแพทย+เคลื่อนท่ีและรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ        
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
                    นายแพทย�เช่ียวชาญด*านเวชกรรมปnองกนั ติดราชการ มอบหมายให*หัวหน*ากลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�ฯ สรุป
แนวทางการดําเนินงานโครงการจัดหน�วยแพทย�เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สาระสําคัญ ดังน้ี 
                    ตามประกาศสํานักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯให*ต้ังการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ระหว�างวันที่ ๔ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมติคณะกรรมการฝ}ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ         
วันที่  18 มกราคม 2562 มอบหมายให*หน�วยงานดําเนินการโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ             
เน่ืองในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได*รับมอบหมายให*ดําเนินงานโครงการ    
จัดหน�วยแพทย�เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี            บรม
ราชาภิเษกโดยมีพื้นที่ดําเนินการ 77 จังหวัดทั่วประเทศ (ทุกจังหวัดจัด 4 ครั้ง) กําหนดเปnาหมายการจัดกิจกรรม 4 
ครั้ง  ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได*จัดทําโครงการรองรับเรียบร*อยแล*ว  
                     โดยกําหนดเปnาหมายการจัดกิจกรรม 4 ครั้ง ดังน้ี 

     ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ เทศบาลตําบลบางบ�อ (รพ.บางบ�อ / สสอ.บางบ�อ) 
     ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองลัดหลวง      (รพ.

บางจาก / สสอ.พระประแดง) 
     ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ อบต.ราชาเทวะ (รพ.บางพลี / สสอ.บางพลี) 
     ครั้งที่  4 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห*องประชุมศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัด

สมุทรปราการ (รพ.สมุทรปราการ / สสอ.เมือง) 
                     โดยกิจกรรม ประกอบด*วย 

1. กิจกรรมหน�วยแพทย�เคลื่อนที่       
- บริการทางการแพทย�       
- บริการทันตกรรมเคลื่อนที่       
- บริการตรวจตา       
- บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ 

 2. กิจกรรมรับบริจาคโลหิต       
- รับบริจาคโลหิต      
- รับบริจาคอวัยวะและดวงตา 

                            สําหรับการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรม ณ เทศบาลตําบลบางบ�อ     
โดยนายแพทย�วี โรจนศิรประภา ผู*อํานวยการโรงพยาบาลบางบ�อ เป/นเจ*าภาพจัดการกิจกรรมร�วมกับสสอ.บางบ�อ โดยมี
การจัดกิจกรรม ดังน้ี 

1) จัดหน�วยแพทย�เคลื่อนที่เพ่ือให*บริการทางการแพทย� และแผนไทย  
2) จัดหน�วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 
3) จัดหน�วยตรวจตา เพ่ือคัดกรองโรคผิดปกติทางตาและการมองเห็น(ทีมรพ.บางบ�อ)                             
4) จัดหน�วยสุขภาพจิต (ทีมรพ.บางบ�อ ร�วมกับรพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ�)  
5) หน�วยกายภาพบําบัด และประเมินความพิการด*านการเคลื่อนไหว                   
6) หน�วยให*ความรู*ด*านการปnองกันโรคติดต�อ (ฟnาสีรุ*ง)  



๑๗ 
 

 

7) บริการวัคซีนปnองกันโรคไข*หวัดใหญ� 7 กลุ�มเสี่ยง 
8) คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง      
9) หน�วยบริจาคโลหิตและอวัยวะ (โรงพยาบาลสมุทรปราการ) 

 การแต3งกาย 1) ประธาน : ชุดปกติขาว  2) ผู*มาร�วมพิธี : ข*าราชการ ชุดปกติขาว  เจ*าหน*าที่ สากลสุภาพ (ยกเว*นสีดํา) 
หรือชุดปฏิบั ติการ 3) ผู*ปฏิบั ติงาน : ชุดปฏิบั ติการ 4) จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน             
5) ประชาชน : ขอความร�วมมือแต�งการด*วยเสื้อสีเหลือง 

     โดยผู*อํานวยการโรงพยาบาลบางบ�อ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล    ทุก
ท�าน เป/นเกียรติฯ ร�วมกิจกรรมในวันดังกล�าวฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 (2) การเร3งรัดพัฒนาฐานข/อมูล HDC และฐานข/อมูล 43 แฟhม 
      นายแพทย�เช่ียวชาญด*านเวชกรรมปnองกัน มอบหมายให*หัวหน*ากลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข  

แจ*งขอความร�วมมือ สถานบริการทุกแห�ง ตรวจสอบแฟnม Person ใน 2 ประเด็น ซึ่งเป/นประเด็นป�ญหา ส�งผลต�อ
คุณภาพของฐานข*อมูล HDC ได*แก� 1) ประชากรในเขตไม�สามารถเช่ือมโยงบ*านที่อยู�ในเขตได* และ 2) ประชากร
ในเขตรับผิดชอบซ้ําซ*อน ซึ่งศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศได*นําเสนอข*อมูลแบบรายอําเภอ   เพ่ือได*ติดตามตรวจสอบ 
ตามเอกสารประกอบการประชุมเรียบร*อยแล*ว  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.๒ รองนายแพทย+สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
       นางสาวเกษมธิดา หะซะนี รองนายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดฯ(2) แจ*งเรื่องการบริหารจัดการโรคไม�ติดต�อ 
(เรื้อรัง) เน่ืองจากผลการดําเนินงานของโรคไม� ติดต�อไม� เป/นไปตามเปn าหมาย จึงได*กําหนดแนวทาง                 
การดําเนินงาน 10 ประเด็น เพ่ือขับเคลื่อนงาน NCD โดยเน*น 5 กลุ�มวัย ซึ่งได*กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน          
มีเปnาประสงค�กระบวนการที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มีการติดตามประเมินผล นําไปสู� Out put สิ่งที่ต*องการคือการคัดกรอง
มากกว�า 90% ผู*ที่จะขับเคลื่อนคือทีมหมอครอบครัว การวางโครงสร*างคือสิ่งสําคัญ โดยใช*อาสาสมัครสาธารณสุข
และแกนนําสุขภาพครอบครัวที่มีอยู� ซึ่งประมาณกลางเดือน กรกฎาคม 2562 กําหนดจัดทําแผนยุทธศาสตร� 
NCD และแผนปฏิบัติการ ปS 2563 เพ่ือเป/นกรอบทิศทางการดําเนินงาน 
ประธาน เน*นว�า ในการดําเนินงานในปSงบประมาณ 2563 ให*ความสําคัญกับการพัฒนางานโรคไม�ติดต�อไม�เรื้อรัง (NCD) 
และจะมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึนให*เพียงพอ เหมาะสม และมอบกลุ�มงานคุ*มครองผู*บริโภค
และเภสัชกรสาธารณสุข ดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือจัดซื้อแผ�นตรวจนํ้าตาล เพ่ือคัดกรองเบาหวาน ทั้งในส�วน
เจ*าหน*าที่และอาสาสมัครสาธารสุข 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.๓ ผู/อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย 
       นางจริยา สร*อยนํ้าทิพย� แทน ผู*อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย แจ*งว�า สถาบันราชประชาสมาสัย       
มีการตรวจสุขภาพและดําเนินการเชิงรุกในกลุ�มเด็กออทิสติก และยินดีรับตรวจสุขภาพฯ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 4.๔ สาธารณสุขอําเภอเมือง 
      สาธารณสุขอําเภอเมือง แจ*งประชาสัมพันธ� ในขณะน้ีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา       
นวมินทราชินี  บ* านคลองบางป1m ง จัดกิจกรรม “Walk-Run For Health 2019” @บ*านคลองบางป1m ง ในวันอาทิตย�               
ที่ 4 สิงหาคม 2562 ขอเชิญชวนทุกท�านร�วมกิจกรรม เดิน ว่ิง เพ่ือสุขภาพกับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ     
บ*านคลองบางป1mง ณ โรงเรียนเทพศิรินทร� สมุทรปราการ ระยะทาง 5 กิโลเมตร มีค�าลงทะเบียนพร*อมเสื้อ      
ราคา 300 บาท และเหรียญเป/นรางวัล 
มติท่ีประชุม  รับทราบ  
        4.5 สาธารณสุขอําเภอบางบ3อ 
              สาธารณสุขอําเภอบางบ�อ แจ*งว�า ชมรมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได*จัดทํานโยบายในการพัฒนา         
รพ.สต.ทุกอําเภอ เพ่ือเข*าเป/นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือส�งประกวดในระดับเขต คณะกรรมการฯ
กําหนดลงพ้ืนที่ประเมิน ต้ังแต�วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ผลประกาศออกเป/นทางการ
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลที่ ได*เป/นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ คือโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล              
บางพลีน*อย หมู�ที่ 5 อําเภอบางบ�อ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือส�งเข*าประกวดในระดับเขตต�อไป 
มติท่ีประชุม ร�วมแสดงความยินดี 

4.๕ เร่ืองแจ/งของกลุ3มงานต3างๆ ของสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 
      4.๕.1 กลุ3มงานควบคุมโรค 

     (๑) รายงานสถานการณ+โรคทางระบาดวิทยา  
                     หั วหน*ากลุ� มงานควบคุมโรค รายงานสถานการณ� โรคที่ มีอัตราป}วยสูง ๕ อันดับแรก             
และโรคไข*เลือดออก ระหว�างวันที่ ๑ มกราคม – 25 พฤษภาคม ๒๕๖2 ดังน้ี ๑) โรคอุจจาระร�วง จํานวน 5,668 ราย   
อัตราป}วย 505.59 ต�อแสนประชากร อัตราป}วยสูงสุดในกลุ�มอายุ 0-4ปS, 5-9 ปS และ 15-24 ปS อัตราป}วย
เท�ากับ 2,289.14 , 838.92 และ 652.54 ต�อแสนประชากร ตามลําดับ อัตราป}วยปS 2562 น*อยกว�า     
อัตราป}วยจากค�ามัธยฐาน 5 ปSย*อนหลัง ร*อยละ 2.89 2) โรคไข*หวัดใหญ� รายผู*ป}วยจํานวน 4,124 ราย        
0- 4 ปS  และ 10 - 14 ปS อัตราป}วยต�อแสนประชากร เท�ากับ 1,497.24, 1,468.69 และ 748.09 
ตามลําดับ อัตราป}วยปS 2562 สูงกว�าค�ามัธยฐานย*อนหลัง 5 ปS 4.85 เท�า 3) โรคปอดอักเสบ จํานวน 1,630 
ราย อัตราป}วย 123.59 ต�อแสนประชากร อัตราป}วยสูงสุด ในกลุ�มอายุอายุ 0-4ปS, 65 ปSข้ึนไป และอายุ 55-
64 ปS อัตราป}วยเท�ากับ 654.04 , 455.46 และ 125.03 ต�อแสนประชากร ตามลําดับ โดยไม�พบรายงานการ
ระบาดเป/นกลุ�มก*อน อัตราป}วยในปS 2562 สูงกว�า ค�ามัธยฐานย*อนหลัง 5 ปS ร*อยละ 38.67 4) โรคไข*ไม�ทราบ
สาเหตุ จํานวน 856 ราย อัตราป}วย 64.90 ต�อแสนประชากร อําเภอบางเสาธง มีอัตราป}วยสูงสุด 173.25 ต�อแสน
ประชากร อัตราป}วยสูงสุดในกลุ�มอายุ 0-4 ปS, 5-9 ปS และ 10-14 ปS อัตราป}วยเท�ากับ 344.38 , 183.15 และ 
109.04 ต�อแสนประชากร ตามลําดับ โดยอัตราป}วยในปS 2562 สูงกว�า ค�ามัธยฐานย*อนหลัง 5 ปS ร*อยละ 203.07 5) 
โรคสุกใส จํานวน 464 ราย อัตราป}วย 35.18 ต�อแสนประชากร      กลุ�มอายุ 5-9 ปS, 0-4 ปS และ 10-14 ปS 
มีอัตราป}วยสูงที่สุด เท�ากับ 201.08, 141.08 และ 100.17     ต�อแสนประชากรตามลําดับโดยอัตราป}วยปS 
2562 น*อยกว�า ค�ามัธยฐานย*อนหลัง 5 ปS ร*อยละ 28.89 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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       (2) โรคไข/เลือดออก 
    หัวหน*ากลุ�มงานควบคุมโรค รายงานข*อมูลโรคไข*เลือดออก จังหวัดสมุทรปราการ ระหว�าง    
วันที่ 1 มกราคม– 31 พฤษภาคม 2562 จ.สมุทรปราการ มีรายงานผู*ป}วยไข*เลือดออก จํานวน 362 ราย   
อัตราป}วย 27.45 ต�อแสนประชากร ผู*ป}วยเสียชีวิต 1 ตาย (อ.เมือง สัปดาห�ที่  21) อัตราป}วยตาย 0.27      
อัตราป}วยสูงในกลุ�มอายุ 10-14 ปS, กลุ�มอายุ 5-9 ปS และ 15-24 ปS  อัตราป}วย 87.49/ 67.88 และ 49.14 
ต�อแสนประชากร โดยอําเภอที่มีอัตราป}วยสะสมสูงที่สุด คือ อําเภอบางเสาธง อัตราป}วย 75.72 ต�อแสนประชากร 
น*อยที่สุดที่ อําเภอพระสมุทรเจดีย� อัตราป}วย 14.98/ประชากรแสนคน อัตราป}วยโรคไข*เลือดออกในปS 2562  
สูงกว�าค�ามัธยฐานย*อนหลัง 5 ปS อยู�ร*อยละ 20.59 แต�น*อยกว�าปS 2561 เมื่อเทียบในช�วงเดียวกัน       โดยในเดือน
พฤษภาคม มีแนวโน*มจํานวนผู*ป}วยเพ่ิมข้ึน ป�จจัยจากปริมาณนํ้าฝน ตามธรรมชาติทําให*มีแหล�งเพาะพันธุ�ยุงเพ่ิมข้ึน 

ตารางแสดง พื้นที่ระบาดโรคไข*เลือดออกที่มีการระบาดต�อเน่ือง (>28 วัน)  จ.สมุทรปราการ ปS 2562 

อําเภอ 
 

ตําบลที่มีการระบาดต�อเน่ือง 
 

สถานะการ
ดําเนินงาน 

เมือง 
( 5 ต / 13 ต.  = 38.46 %) 

 

(บางเมือง / ปากนํ้า / ท*ายบ*าน / ต.ท*ายบ*านใหม� / ต.สําโรงเหนือ / ต.
เทพารักษ� / ต.แพรกษา / ต.บางโปรง) 

บางเมือง / ปากนํ้า / ท*ายบ*าน / แพรกษาใหม� / เทพารักษ� 

Active EOC 
 

บางบ�อ 
( - ต./ 8 ต.) 

(บางเพรียง / คลองด�าน) 
ไม�พบการระบาดต�อเน่ือง 

พื้นที่เฝnาระวัง 
 

บางพลี 
( 2 ต./ 6 ต. =  33.33%) 

(บางพลีใหญ� / บางปลา /บางโฉลง) 
บางโฉลง / บางพลีใหญ� 

Active EOC 

พระประแดง 
(1 ต. / 15 ต. =  6.66%) 

(สําโรงกลาง / บางหญ*าแพรก / บางจาก) 
บางจาก 

พื้นที่เฝnาระวัง 
 

บางเสาธง 
( 1 ต./ 3 ต. = 33%) 

(บางเสาธง) 
บางเสาธง 

Active EOC 

พระสมุทรเจดีย� 
(  1 ต./ 5 ต. = 20% ) 

ในคลองบางปลากด พื้นที่เฝnาระวัง 
 

จ.สมุทรปราการ 10 ตําบล / 50 ตําบล = 20 % 
 

                      นายแพทย�นิสิต ศรีสมบูรณ� รองผู*อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ แจ*งว�า โรงพยาบาล
สมุทรปราการ ได*มีการพัฒนานวัตกรรมการปรับปรุงระบบบริการผู*ป}วยไข*เลือดออกที่นอนโรงพยาบาลเฝnาระวัง
โดยการเจาะเลือด (CBT) ผู*ป}วยที่เป/นไข*วันที่ 3 ทุกราย และเจาะซ้ําจนกว�าไข*ลด มีจัดทําสต๊ิกเกอร�ติด ที่ Chart 
ผู*ป}วย เพ่ือให*สะดวกในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในช�วงเวรกลางคืน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบหมายกลุ�มงานควบคุมโรค ประสานตัวอย�างสต๊ิกเกอร� เพ่ือเป/นแบบอย�าง       
ให*แก�โรงพยาบาลอื่นๆ ต�อไป 
 (3) โรคไข/หวัดใหญ3 
                         หัวหน*ากลุ�มงานควบคุมโรคแจ*งว�าใน ปS 2562 พบผู*ป}วยไข*หวัดใหญ�จํานวนทั้งสิ้น 4,124 ราย  อัตรา
ป}วย 312.69 ต�อประชากรแสนคน อัตราป}วยป�จจุบันมากว�าค�ามัยธยฐานย*อนหลัง 5 ปS  4 .85 เท� า             
กลุ�มอายุ 0 - 14 เป/นกลุ�มที่มีอัตราป}วยสูงที่สุด โดยในปS 2562 รณรงค�ให*วัคซีนปnองกันไข*หวัดใหญ� ระหว�าง   
วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 62 ในกลุ�มเปnาหมายที่ส�วนกลางกําหนดให*ครอบคลุม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

เรื่องสบืเน่ือง 3 



๒๐ 
 

 

 (๔) วัณโรค (TB) 
         หัวหน*ากลุ�มงานควบคุมโรคแจ*งว�า ผลสําเร็จของการรักษาผู*ป}วยวัณโรคปS 2561 ภาพรวม
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนผู*ป}วยที่ ข้ึนทะเบียนทั้ งสิ้นจํานวน 1,894 ราย รักษาสําเร็จ 78.51 ราย         
กําลังรักษา 6.28 % เสียชีวิต 3.27 % ขาดยา 7.50 % ล*มเหลว 0.16 % และโอนออก 2.27 % สําหรับ      
ในปSงบประมาณ 2562 คาดประมาณผู*ป}วยวัณโรค จํานวน 2,045 ราย ข้ึนทะเบียนรักษา 1,195 ราย        
ความครอบคลุมการข้ึนทะเบียนรักษาร*อยละ 58.44 สูงสุด อําเภอบางบ�อ ร*อยละ 78.57 น*อยที่สุด          
อําเภอพระสมุทรเจดีย� ร*อยละ 22.69 (ข*อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน  ได*เสนอให*นํางานควบคุมโรคไม�ติดต�อ สุขภาพจิต และยาเสพติด บูรณาการร�วมกับงาน NCD ภายใต*      
การมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.๕.2 กลุ3มงานบริหารท่ัวไป  
               (1) รายงานความก/าวหน/างบลงทุน 

1) รายงานความก*าวหน*าผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ*าง งบค�าเสื่อมปSงบประมาณ 2562        
ในส�วนที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการดําเนินการให*จํานวน 2 รายการได* 
                       - กล*องถ�ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 7 เครื่อง ดําเนินการส�งมอบเรียบร*อย สําหรับในกรณี       
ที่เกินความต*องการใช*งานก็ให* สสอ.บริหารจัดการเพ่ือให*มีการใช*งานอย�างคุ*มค�า 
                         - ครุภัณฑ�ยานพาหนะ จํานวน 3 รายการ ได*จัดทําสัญญาและส�งมอบของเรียบร*อยแล*ว    
และแจ*งไปรพช.ทุกแห�ง เพ่ือดําเนินการ เบิก-จ�าย เน*นให*กับผู*ขายหากดําเนินการเรียบร*อยแล*ว ขอให*แจ*ง 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ทราบด*วย 
                       2) งบกลาง งบประมาณรายจ� าย ประจําปS งบประมาณ 2561 และรายการเป/ นสํ ารองจ�าย                     
เพ่ือกรณี ฉุกเฉิน หรือจําเป/นเพ่ือเป/นค�าใช*จ�ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาล             
ส�งเสริมสุขภาพตําบล รายเร�งด�วน ปS 2562 ส�วนใหญ�ดําเนินการเบิกจ�ายแล*ว มีเฉพาะบางรายรอการส�งมอบ           
ซึ่งสามารถดําเนินการ เบิก-จ�าย ได*ทัน ตามกําหนด 



๒๑ 
 

 

                         สําหรับการ เบิก-จ�าย งบลงทุน ปSงบประมาณ 2562 ของ รพ.บางพลี จํานวน 2 รายการ ได*แก� 
อาคารบริการและจอดรถ 9 ช้ัน วงเงิน 41,712,300 บาท ได*ลงนามในสัญญาแล*ว และอยู�ระหว�างดําเนินการ 
สํ าหรับอาคารพัก เจ* าหน* าที่  7  ช้ัน  96 ห* อ ง วง เงิน 15,746,800  บาท  ขณ ะน้ีอยู� ระหว� างรอผล                 
การประเมินผล EIA ซึ่งคาดว�าจะได*ทราบผลประมาณเดือน ตุลาคม 2562  
ประธาน  ขอความร�วมมือ รพ./รพ.สต.ทุกแห�ง กรอกข*อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร� เน่ืองจากจะมีการกํากับติดตาม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 4.6.3 กลุ3มงานประกันสุขภาพ 
                    (1) กรอบระยะเวลาดําเนินงานขึ้นทะเบียนหน3วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห3งชาติ  
ป;งบประมาณ 2563 
                         ผู*แทนหัวหน*ากลุ�มงานประกัน แจ*งว�า กรอบระยะเวลาดําเนินงานข้ึนทะเบียนหน�วยบริการ   
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ ปSงบประมาณ 2563 ขอให*หน�วยงานที่อยู�ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห�งชาติดําเนินการคีย�ข*อมูล แก*ไขคะแนน ในกรณีที่หน�วยบริการทําเรื่องแจ*งขอแก*ไขให*แล*วเสร็จ ภายใน เวลา 
24.00 น. ของวันที่ 31 กค. 62 ผ�านโปรแกรมข*อมูลพ้ืนฐานหน�วยบริการ Contracting Provider Profile : CPP 
ระบบประเมินหน�วยบริการ ปSงบประมาณ 2563 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
                    (2) สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตช3วงเทศกาลสงกรานต+ ป; 2562  
                         ผู*แทนหัวหน*ากลุ�มงานประกัน แจ*งว�า สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตช�วงเทศกาลสงกรานต�     
ปS 2562 วันที่ 11 - 17 เมษายน 2562 มีผู*บาดเจ็บทั้งหมด 464 ราย มีผู*ป}วยนอก 307 คน มีผู*ป}วยใน   157 คน 
ที่สูงสุดอยู�ที่อําเภอเมือง 204 ราย สําหรับผู*เสียชีวิตอยู�ที่ 10 ราย 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
          4.6.4 กลุ3มงานส3งเสริมสขุภาพ 
                    (1) ข/อสรุปจากการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน 
                          หัวหน*ากลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ แจ*งว�า ได*จัดทําข*อสรุปจากการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน     
จําแนก ตามกลุ�มวัยต�างๆ ได*แก� 1) กลุ�มแม�และเด็ก 0 - 5 ปS 2) กลุ�มวัยเรียน/วัยรุ�น 3) กลุ�มวัยทํางาน             
4) กลุ�มวัยผู*สูงอายุ โดยได*จัดทําข*อสรุป ข*อค*นพบและแนวทางในการแก*ไขเพ่ือเป/นกรอบทิศทางให*หน�วยงานต�างๆ    
นําไปพัฒนางาน (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) โดยเน*นเรื่องการจ�ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ� 
ซึ่งผลการดําเนินงานยังตํ่ากว�าเปnาหมาย ป�ญหาแม�ซีด และการตกเลือดหลังคลอดยังเป/นสาเหตุของการตายในแม� 
การบันทึกรายงานต�างๆ ยังตํ่ากว�าเปnาหมาย ขอให*ทุกแห�งให*ความสําคัญ ฝากเน*นยํ้าในเรื่องของการคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก ในกลุ�มของเด็กวัยรุ�นมีการต้ังครรภ�และพบโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�มากข้ึน เช�น ซิฟ1ลิส ติดเช้ือ
เอดส� ซึ่งควรให*ความสําคัญในเรื่องการให*ความรู*ทางเพศศึกษามากข้ึน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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 ๔.๖.5 กลุ3มงานควบคุมโรคไม3ติดต3อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
                    (1) การจัดต้ังสถานพยาบาลตามประกาศ พรบ. ยาเสพติดให/โทษ ป; 2522 
                          หั วหน* ากลุ� มงานควบ คุมโรคไม� ติดต�อ  สุขภาพจิต  และยาเสพ ติด แจ* งว� า ตามที่
คณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาลได*พิจารณา เสนอรายช่ือสถานพยาบาลที่ขอจัดต้ังสถานพยาบาล          
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให*โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ สถานพยาบาลในความรับผิดชอบของท�านได*รับการประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดต้ังสถานพยาบาลฯ น้ัน โดยให*เพ่ิมสถานพยาบาล       
โรงพยาบาลบางเสาธง เป/นสถานพยาบาลตามประกาศ พรบ. ยาเสพติดให*โทษ ปS 2522 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
           (2) เตรียมพร/อมรับการประเมินฝpายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
                         หัวหน*ากลุ�มงานควบคุมโรคไม�ติดต�อ สุขภาพจิต และยาเสพติด แจ*งว�า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการปnองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย ได*
พัฒนามาตรฐานศูนย�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สําหรับกลุ�มผู*เสพยาเสพติด เพ่ือใช*เป/นแนวทาง        การปฏิบัติให*เป/นไปตาม
มาตรฐานศูนย�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและใช*เป/นเกณฑ�ให*ผู*บริหารและผู*ปฏิบัติงาน   ศูนย�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
การประเมินตนเองและตรวจสอบการดําเนินงานให*สอดคล*องกับเกณฑ�มาตรฐานศูนย�ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือ
ยกระดับการบําบัดฟlmนฟูให*เป/นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
                    (๓)  สรุปผลความก/าวหน/า NCD 
                           หัวหน*ากลุ�มงานควบคุมโรคไม�ติดต�อ สุขภาพจิต และยาเสพติด แจ*งว�า ในทุกตัวช้ีวัด
ค�อนข*างตํ่า สรุปภาพรวมในทุกตัวช้ีวัด 1) ร*อยละประชากรอายุ 35 ปS ข้ึนไปที่ได*รับการคัดกรองเบาหวาน ผลงานที่ตํ่า     
อยู�ในอําเภอบางพลี อําเภอพระสมุทรเจดีย� และอําเภอพระประแดง 2) การตรวจนํ้าตาลซ้ํา ผลงานที่ตํ่าอยู�ในอําเภอบางบ�อและ
อําเภอบางพลี 3) ผู*ป}วยเบาหวานรายใหม�จากกลุ�มเสี่ยง ผลงานที่ ตํ่าอยู�ในอําเภอบางเสาธงและอําเภอพระประแดง           
4) การควบคุมนํ้าตาลได*ดี ที่ผลงานที่ ตํ่าอยู�ในอําเภอบางพลี อําเภอพระสมุทรเจดีย� และอําเภอบางเสาธง             
5) ร*อยละประชากรอายุ 35 ปS ข้ึนไป ที่ได*รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ผลงานที่ ตํ่าอยู�ในอําเภอบางพลีและ        
อําเภอพระสมุทรเจดีย� 6) กลุ�มสงสัยป}วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได*รับการวัดความดันโลหิตที่บ*าน      
ผลงานตํ่าอยู�ที่อําเภอเมือง อําเภอบางพลี และอําเภอบางบ�อ 7) ร*อยละผู*ป}วยโรคความดันโลหิตสูงที่คุมความดันโลหิต       
ได*ดี ผลงานตํ่าอยู�ที่อําเภอบางบ�อและอําเภอบางพลี 8) ร*อยละของผู*ป}วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ได*ข้ึน
ทะเบียนได*รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต�อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ผลงานตํ่าอยู�ที่อําเภอบางพลี   9) KPI CKD 1.1 
ร*อยละของผู*ป}วย DM และ/หรือ HT ที่ได*รับการค*นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ปS 2562 ผลงานตํ่า อยู�ที่อําเภอ
พระประแดง อําเภอบางพลี และอําเภอบางบ�อตํ่า และ 10) ร*อยละผู*ป}วยเบาหวาน และ/หรือ ความดันโลหิตสูง ที่เป/น CKD 
3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR เปnาหมายยังตํ่าในทุกอําเภอ จึงขอความร�วมมือทุกหน�วยงานเร�งรัดดําเนินการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

          4.6.6 กลุ3มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
         (1) สถานท่ีใช/ทุน ป; 2 จํานวน 3 ราย 
              หัวหน*ากลุ�มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แจ*งว�า สถานที่ใช*ทุน ปS 2 จํานวน 3 ราย คือ                

1) นายนิธิ สุขแสง โรงพยาบาลบางบ�อ 2) นายสุรพัศ ศิวาวุธ โรงพยาบาลบางเสาธง และ 3) นายธนาธิป วิรุฬห�ชาตะพันธ� 
โรงพยาบาลบางเสาธง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ/งเพื่อพิจารณา  

    5.1 กลุ3มงานทรัพยากรบุคคล 
                1.1 ข/าราชการขอย/ายมา จํานวน 4 ราย    

ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง/ระดับ อายุ
ตัว 
(ป;) 

อายุ 
ราชการ 

(ป;) 

ส3วนราชการ 
ปrจจุบันตาม  

จ.18 

ส3วนราชการ 
ที่ขอย/ายมา 

เหตุผล 

1.นางภัทราภรณ� 
จิระอานนท� 

 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

  สสจ.อุบลราชธานี กลุ�มงานทันตสาธารณสุข 
สสจ.สมุทรปราการ 

ติดตามคู�สมรส 

หมายเหตุ ย*ายตัดโอน หรือ ปฏิบัติราชการ  
2.นางลักขณา  
วงศ�เสาร� 

 

เภสัชกร 
ชํานาญการ 

  กลุ�มงานคุ*มครอง
ผู*บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 
สสจ.สระบุรี  

กลุ�มงานคุ*มครองผู*บริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 
สสจ.สมุทรปราการ 

เพื่อดูแลบุตร 

หมายเหตุ ย*ายตัดโอน  
3.นางสาวจุรีมาศ 
 ธรรมป�ต  

พยาบาลวิชาชีพ 
ชํานาญการ 

  งานการพยาบาล 
ผู*ป}วยนอก กลุ�มงาน 
การพยาบาล 
รพช.สีชมพู  
สสจ.ขอนแก�น 

รพ.สต.ตําบลบางแก*ว  
สสอ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 

ติดตามคู�สมรส 

หมายเหตุ ย*ายตัดโอน หรือ ปฏิบัติราชการ  
4.นางพัสตราภรณ� 
หาญบาง 

 
 

พยาบาลวิชาชีพ 
ชํานาญการ 

  กลุ�มงานเวชปฏิบัติ
ครอบครัว 
รพ.สต.ตําบลหาดทรายรี  
สสอ.เมืองชุมพร  
จ.ชุมพร 

กลุ�มงานส�งเสริมปnองกัน
ควบคุมโรค 
รพ.สต.ตําบลสําโรงเหนือ  
หมู�ที่ 3 
สสอ.เมืองสมุทรปราการ 

ติดตามคู�สมรส 

หมายเหตุ ย*ายตัดโอน หรือ ปฏิบัติราชการ  

มติท่ีประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

                1.2 ข/าราชการขอโอนมา จํานวน 1 ราย    

ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง/ระดับ อายุ
ตัว 
(ป;) 

อายุ 
ราชการ 

(ป;) 

ส3วนราชการ 
ปrจจุบันตาม  

จ.18 

ส3วนราชการ 
ที่ขอย/ายมา 

เหตุผล 

1.น.ส.จิราภรณ� 
นกหงษ� 

 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
ปฏิบัติการ 

  สนง.คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล� 
กรมควบคุมโรค 

สสอ.พระสมุทรเจดีย� เพื่อความ 
ก*าวหน*า และ 
หาประสบการณ� 

หมายเหตุ โอนมาตําแหน�งว�างเลขที่ 4952 (เดิมตําแหน�งนายปรีชา สุวรรณทอง)  
 
มติท่ีประชุม อนุมัติ 
 

                  1.3 ข/าราชการขอย/ายไป จํานวน 2 ราย 
ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง/ระดับ อายุ

ตัว 
(ป;) 

อายุ 
ราชการ 

(ป;) 

ส3วนราชการ 
ปrจจุบันตาม  

จ.18 

ส3วนราชการ 
ที่ขอย/ายไป 

เหตุผล 

1.นางสาววาทินี 
เพ็ชรวิเศษ 

พยาบาลวิชาชีพ 
ชํานาญการ 

45 22 งานการพยาบาลผู*ป}วยใน 
กลุ�มงานการพยาบาล 
รพ.บางบ�อ  
สสจ.สมุทรปราการ 

รพ.เลย 
สสจ.เลย 

เพื่อดูแลมารดาที่สูงอายุ 
และมีโรคประจํา  
และอยากกลับภูมิลําเนา 

หมายเหตุ ตัดตําแหน�ง 
2.น.ส.อภิรญาณ� 
องคเรียน 

จพ.สาธารณสุข 
ปฏิบัติงาน 

39 4 รพ.สต.บ*านคู�สร*าง 
สสอ.พระสมุทรเจดีย� 
จ.สมุทรปราการ 

รพ.สต.ศาลากลาง 
ต.ศาลากลาง 
อ.บางกรวย 
จ.นนทบุรี 

เพื่อกลับภูมิลําเนา  
ดูแลบุตรชาย อายุ 1 ปS 

หมายเหตุ : ปฏิบัติราชการ 
 
มติท่ีประชุม ลําดับที่ 1 อนุมัติ ลําดับที่ ๒ ให*ไปช�วยปฏิบัติราชการ 
         5.2 กลุ3มงานควบคุมโรคไม3ติดต3อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
                (1) ต้ังกลุ3มงานสุขภาพจิต รพ.บางบ3อแต3งต้ังคณะกรรมการประเมินการจัดต้ังกลุ3มงานจิตเวชและยาเสพติด   
ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพท่ี 6 
                     หัวหน*ากลุ�มงานควบคุมโรคไม�ติดต�อ สุขภาพจิต และยาเสพติด แจ*งว�า เขตสุขภาพที่  6           
ได*มีการประสานงานเชิญผู* เกี่ยวข*องรับทราบแนวทางการจัดต้ังกลุ�มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน          
จากการประชุมคณะกรรมการเขต 6 ที่ชลบุรี ในส�วนของจังหวัดสมุทรปราการมีโรงพยาบาล 1 แห� ง                
คือ โรงพยาบาลบางบ�อ ที่ผ�านการประเมินสามารถจัดต้ังกลุ�มงานจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาล ซึ่งในส�วน       
ของโรงพยาบาลบางบ�อ ได*มีการประเมินตนเองเรียบร*อยแล*ว ซึ่งจําเป/นต*องใช*มติ ของที่ประชุมคณะกรรมการวางแผน        
และประเมินผล ในการพิจารณา เพ่ืออนุมัติจัดต้ังกลุ�มงานฯ เพ่ือนําเสนอเขตสุขภาพที่ 6 เพ่ือรับการประเมินจากเขตฯ ต�อไป 
มติท่ีประชุม อนุมัติ 
 
 



๒๕ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เร่ืองแจ/งเพ่ือทราบในรูปเอกสาร 
        ประกอบด*วย รายงานสรุปผลการดําเนินการตามนโยบายและตัวช้ีวัดของกลุ�มงานคุ*มครองผู*บริโภคฯ 
ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 และสรุปผลการดําเนินงานด*านการบําบัดรักษาฟlmนฟูสมรรถภาพผู*ใช*สารเสพติด                   
และการรณรงค�ปnองกัน เพ่ือให*หน�วยงานต�างๆ ได*นําไปใช*ประโยชน� 

ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ 

                    -  ไม�มี 
ปtดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
              
 
        นราทิพย�  พงศ�เตรียง 
             (นางสาวนราทิพย� พงศ�เตรียง) 
                                                                     นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
                                                                                 ผู*สรุปรายงานการประชุมฯ 
 
 
        จํารัส  วงค�ประเสริฐ 

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

- ไม�มี 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ/งเพื่อทราบ  
 

            4.1  ผู/บริหารของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  (รองนายแพทย+สาธารณสุขจังหวัดฯ) 
                      นายแพทย+นนท+  จินดาเวช รองนายแพทย+สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  (ผชช.ว.)  

                (1) เจตนารมณ+การจ3ายเงินช3วยเหลือเบ้ืองต/น ตามมาตรา 41 ของ พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห3งชาติ พ.ศ. 2545 

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



๒๖ 
 

 

 
        4.2 ผู/บริหารโรงพยาบาลทุกแห3ง (รพ.สมุทรปราการ/ รพ.บางพลี และ รพช.ทุกแห3ง) 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................  
 
        4.3 หน3วยงานต3างๆ ท่ีเข/าร3วมประชุม ได/แก3  

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

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

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

..................................................................................................................................................................  
4.4 สาธารณสุขอําเภอ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
4.๕ ผู/แทนผู/อํานวยการโรงพยาบาลส3งเสริมสุขภาพตําบล  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

4.6 เร่ืองแจ/งของกลุ3มงานต3างๆ ของสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดสมุทรปราการ 
      4.6.1 กลุ3มงานควบคุมโรค 
               (๑) รายงานสถานการณ+โรคทางระบาดวิทยา 
                      (๑) รายงานสถานการณ+โรคทางระบาดวิทยา เดือนกรกฎาคม 2762  
                           โรคที่มีอัตราป}วยสูง ๕ อันดับแรก และโรคไข*เลือดออก ระหว�างวันที่ ๑ มกราคม –   27 
กรกฎาคม ๒๕๖2 ดังน้ี    
                  ๑) โรคอุจจาระร3วง จํานวน 10,447 ราย อัตราป}วย 719.12 ต�อแสนประชากร อัตรา
ป}วยสูงสุดในกลุ�มอายุ 0-4ปS, 5-9 ปS และ 15-24 ปS อัตราป}วยเท�ากับ 3,466.99 , 1,284.63 และ 
1,033.63 ต�อแสนประชากร ตามลําดับ อัตราป}วยปS 2762 สูงกว�าอัตราป}วยจากค�ามัธยฐาน 5 ปSย*อนหลัง ร*อย
ละ 7.15  
                   2) โรคไข/ ห วัด ใหญ3  ร ายผู* ป} วยจํ าน วน  4 ,99 4  ร าย  อั ตร าป} วย  3 78 .6 6                 
ต�อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราป}วยตาย 0.02 อัตราป}วยสูงสุดในกลุ�มอายุ 0-4 ปS, 5-9 ปS และ                 
10 - 14 ปS อัตราป}วยต�อแสนประชากร เท�ากับ 1,853.59, 1,7.9.31 และ 926.87 ตามลําดับอัตราป}วย      
ปS 2762 สูงกว�าค�ามัธยฐานย*อนหลัง 5 ปS 4.51 เท�า    
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                     3) โรคปอดอักเสบ จํานวน 2,294 ราย อัตราป}วย 173.94 ต�อแสนประชากร อัตรา
ป}วยสูงสุด ในกลุ�มอายุอายุ 0-4ปS,  65 ปSข้ึนไป และอายุ 55-64 ปS อัตราป}วยเท�ากับ 1,002.76 , 614.45 
และ 170.19 ต�อแสนประชากร ตามลําดับ โดยไม�พบรายงานการระบาดเป/นกลุ�มก*อน อัตราป}วยในปS 2762      
สูงกว�า ค�ามัธยฐานย*อนหลัง 5 ปS ร*อยละ 24.44 
                     4) โรคไข/ไม3ทราบสาเหตุ จํานวน 1,351  ราย อัตราป}วย 102.44 ต�อแสนประชากร 
อําเภอบางเสาธง มีอัตราป}วยสูงสุด 247.68 ต�อแสนประชากร อัตราป}วยสูงสุดในกลุ�มอายุ 0-4 ปS, 5-9 ปS  และ 
10-14 ปS อัตราป}วยเท�ากับ 533.94 , 254.88 และ 158.49 ต�อแสนประชากร ตามลําดับ โดยอัตราป}วยในปS 
2762 สูงกว�า ค�ามัธยฐานย*อนหลัง 5 ปS 2.7 เท�า  
                               5) โรคมือเท/าปาก  จํานวน 918 ราย อัตราป}วย 69.61 ต�อแสนประชากร        
กลุ�มอายุ 0-4 ปS, 5-9 ปS มีอัตราป}วยสูงที่สุด เท�ากับ 1,088.14 และ 184.43 ต�อแสนประชากรตามลําดับ     
ยังไม�มีผู*ป}วยเสียชีวิต  โดยพบการระบาดเป/นกลุ�มก*อนในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล หลายแห�ง 
                      6) โรคไข/เลือดออก จํานวน 484 ราย อัตราป}วย 36.70 ต�อแสนประชากร         
โดยมีอัตราป}วยสะสมอยู�ในลําดับที่ 68 ของประเทศและอันดับ 7 ของเขตบริการสุขภาพที่ 6 (สัปดาห�ที่ 28) 
เสียชีวิต 1 ราย อัตราป}วยตาย 0.21 อัตราป}วยสูงในกลุ�มอายุ 10-14 ปS 5-9 ปS และ15-24 ปS (อัตราป}วย 117.92, 
88.37 และ 68.57 ต�อแสนประชากร ตามลําดับ) อําเภอที่มีอัตราป}วยสะสม สูงสุด คือ อําเภอบางเสาธง         
มีอัตราป}วย 82.13 ต�อแสนประชากร อัตราป}วยสะสมน/อยท่ีสุด คือ อําเภอพระสมุทรเจดีย� อัตราป}วย 22.11 
ต�อแสนประชากร อัตราป}วยปS 2762 น*อยกว�าค�ามัธยฐานย*อนหลัง 5 ปS ร*อยละ 6.80   
                               การขอความร3วมมือดําเนินการ 
                      1. สถานการณ�โรคไข*เลือดออก มีแนวโน*มลดลงในหลายพ้ืนที่  โดยมีตําบลระบาด    
17 ตําบล (ร*อยละ 34) การดําเนินการในช�วงระยะก�อนฤดูกาลระบาด (มีค.-พ.ค.) เน*นในการทําลายแหล�ง
เพาะพันธุ�และกําจัดลูกนํ้ายุงลาย เพ่ือทําให*ค�าดัชนีลูกนํ้ายุงลาย HI <= 5  ในทุกหมู�บ*าน/ตําบล  และขอให*       
ทุกแห�งดําเนินมาตรการพ�นเคมีกําจัดยุงลายในสถานศึกษาทุกแห�ง จํานวน 2 ครั้ง ห�างกัน 7 วัน เสร็จสิ้น        
ก�อนกําหนดเป1ดภาคเรียนที่ 1 ปS 2762 
                      2. เริ่มพบการระบาดโรคมือ เท*า ปากเป/นกลุ�มก*อนใน ศพด. / รร.อนุบาลหลายแห�ง 
ขอให*ทุกที่ดําเนินมาตรการปnองกัน โดยการแนะนํา ศพด./รร. เรื่องการทําความสะอาด ฆ�าเช้ือ, สุขวิทยาส�วน
บุคคลโดยเฉพาะ ในกลุ�มครู/พ่ีเลี้ยงเด็ก, การคัดกรอง คัดแยกเด็กมีกอาการป}วยหรือส�งสัย และเมื่อได*รับแจ*งจาก
โรงเรียน/ ศพด. ให*จัดทีมเข*าดําเนินการควบคุมโรค และแจ*งงานระบาดวิทยา สสจ. และจัดกิจกรรมทําความ
สะอาด  ทําลายเช้ือในกลุ�มเสี่ยงทุกแห�ง เพ่ือลดการแพร�ระบาดของโรคชุมชน 
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(2) ไข/เลือดออก 
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(3) โรคมือ เท/า ปาก 

 
 

4.6.2 กลุ3มงานบริหารท่ัวไป 
         (1) รายงานความก/าวหน/า งบลงทุน 
                (รายละเอียดแจ*งในที่ประชุม) 
         (2) รายงานความก/าวหน/า งบดําเนินการ 
               (รายละเอียดแจ*งในที่ประชุม) 
4.6.3 กลุ3มงานส3งเสริมสขุภาพ 
         (1) โครงการ ๑๐ ล/านครอบครัวไทยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส      
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลท่ี 10 
                  ด*วยกระทรวงสาธารณสุข ได*จัดโครงการ ๑๐ ล*านครอบครัวไทยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิม
พระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข้ึน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ*าอยู�หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค�ทรงมีพระเมตตาต�อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู�
เหล�า โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร*างเสริมสุขภาพด*านการออกกําลังกาย ส�งเสริมให*เกิดความรัก ความผูกพันร�วมกัน
เป/นแบบครอบครัวอย�างสม่ําเสมอตามบริบทสภาพแวดล*อม 
              กิจกรรมในโครงการแบ�งเป/น  
                       1.ประเภทครอบครัวอบอุ�นออกกําลังกายสําหรับประชาชนทั่วไป ด*วยท�าคีตะมวยไทย ๑๐ ท�า 

2.ประเภทชมรมออกกําลงักาย สําหรบัชมรมออกกําลังกายหรือชมรมกีฬา   
                         3. ประเภทองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือออกกําลงักายเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 
สําหรับองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินร�วมลงทะเบียนผ�านเว็ปไซด�ที่ http://activefam.anamai.moph.go.th และ
ส�งภาพกิจกรรมออกกําลังกายของแต�ละครอบครัว ชมรมและภาพสวนสาธารณะที่ได*รับการพัฒนาเพ่ือถวายสดุดี
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ลงเว็บไซด� พร*อมรับบัตรครอบครัวอบอุ�นออกกําลังกาย   ใบประกาศนียบัตรชมรม        
ออกกําลังกาย ใบประกาศนียบัตร องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินพัฒนาสวนสาธารณะเพ่ือออกกําลังกายเฉลิม     
พระเกียรติ รัชกาลที่  ๑๐ ออนไลน�  และมีกิจกรรมคีตะมวยไทย ๑๐ ท�า ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ                  
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เฉลิมพระเกียรติฯ ในการรวมพลัง ๑๐ ล*านครอบครัวไทยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป/นกิจกรรมออกกําลังกาย
ด*วยรูปแบบมวยไทยเพ่ือสุขภาพ 
                  ในการน้ี กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพได*ทําหนังสือขอความร�วมมือไปยังโรงพยาบาลภาครัฐ สาธารณสุข
อําเภอทุกแห�ง,ท*องถ่ินจังหวัด,ประชาสัมพันธ�จังหวัด,สวัสดิการและคุ*มครองแรงงานจังหวัด,อุตสาหกรรมจังหวัด,
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 2 เขต เพ่ือสนับสนุนโครงการ เชิญชวนลงทะเบียนสมัครเป/นสมาชิกออกกําลัง
กาย โดยสอบถามข*อมูลเพ่ิมเติมที่กองกิจกรรม  ทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย โทร.02 590 4413 ,02 
5904582 E-Mail: activefam@anamai.mail.go.th หรือ กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ 02 389 5980 ต�อ 114 ในวัน เวลา ราชการ 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู*ประสานหลัก   คุณนันทพร  อนุรักษ�  นักวิชาการสาธารณสุข/คุณสุวะรีย� ดําเนินวุฒิ กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ 
 

(2) การดําเนินงานองค+กรยุติการถ3ายทอดเชื้อเอชไอวีและเชื้อซิฟtลิสในทารกแรกเกิด 
 ตามที่กรมอนามัยมีนโยบายให*หน�วยบริการดําเนินงานปnองกันการถ�ายทอดเช้ือเอชไอวี         

จากแม� สู� ลู ก  (เปn าหมายอัตราการถ� ายทอดเช้ือ เอชไอวีจากแม�สู� ลู ก  ลดน* อยลงกว�าร*อยละ 2) และ                      
เพ่ือความสําเร็จของการดําเนินงานในระดับจังหวัดให*ย่ังยืน โดยมีเกณฑ�การประเมินดังน้ี  

1.ด*านการบริหารจัดการ 
2.ด*านข*อมูลและผลลัพธ�การดําเนินงาน (จากข*อมูล PHIMS) 
3.ด*านการตรวจทางห*องปฏิบัติการ 
4.ด*านสิทธิเพ่ือมนุษยชนและเพ่ือมุ�งสู�เปnาหมายที่เป/นศูนย�  
5.ด*านการปnองกันการติดเช้ือเอชไอวีรายใหม�ในทารกแรกเกิดของประเทศไทย 

  ในการน้ี กรมอนามัยได*มอบใบประกาศเกียรติบัตร “องค�กรยุติการถ�ายทอดเช้ือเอชไอวีและเช้ือ
ซิฟ1ลิสในทารกแรกเกิด ระดับจังหวัด ปSงบประมาณ 2561” ซึ่งระดับเขตสุขภาพที่ 6 มีจังหวัดที่ผ�านเกณฑ� 3 
จังหวัด ได*แก� จังหวัดสมุทรปราการ , จังหวัดชลบุรี , จังหวัดจันทบุรี ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการมีผลการบันทึกข*อมูล
ได*ครบ ร*อยละ 100  
ผลการดําเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ ป;งบประมาณ 2561 
 จํานวนแม�คลอดทั้งหมด  9,884 คน 
 ได*รับบริการฝากครรภ�  9,608 คน 
 ไม�ฝากครรภ�     276 คน 
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 แม�ติดเช้ือ HIV        85 คน (ร*อยละ 0.86) 
 แม�ได*รับยาต*านไวรัส  ร*อยละ 97.65 
 ลูกได*รับยาต*านไวรัส  ร*อยละ 100 
 ลูกได*รับนมผง   ร*อยละ 100 
  ขอขอบคุณโรงพยาบาลทุกแห�งที่มีการให*บริการและลงข*อมูลได*ครบถ*วน ถูกต*อง ขอบคุณ
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห�งที่มีการติดตามเย่ียม ดูแลหญิงต้ังครรภ� หญิงหลังคลอดและทารก        
แรกเกิดที่ติดเช้ือ เข*าถึงบริการตามมาตรฐาน ทําให*จังหวัดสมุทรปราการได*รับรางวัลดังกล�าว 
         ผู*ประสาน  คุณอพชา  บุญมงคล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุ�มงานส�งเสริมสุขภาพ 

๔.๖.4 กลุ3มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
        (1) สรุปผลการประเมินรับรองคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ 
ป;งบประมาณ 2562 ข/อมูล ณ วันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
             ในปSงบประมาณ 2562 มีเปnาหมาย คือ รพ.สต.ผ�านเกณฑ�คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 3 ดาว     
ร*อยละ 100 และระดับ 5 ดาว อย�างน*อย ร*อยละ 60 (สะสม ปS 2560 - 2562) จังหวัดสมุทรปราการ           
มี รพ.สต.จํานวน 71 แห�ง โดยในปS 2560 ผ�านเกณฑ�ระดับ 5 ดาว แล*ว จํานวน 10 แห�ง คิดเป/นร*อยละ 
14.09 (เปnาร*อยละ10) ในปS 2561 ผ�านเกณฑ�ระดับ 5 ดาว จํานวน 19 แห�ง  รวมเป/น 29 แห�ง คิดเป/นร*อย
ละ 40.85 (สะสม) และในปS 2562 รพ.สต.ทีเ่หลือ จํานวน 42 แห�ง         
            ผ3านการประเมิน ระดับ 3 ดาว ทุกแห3ง คิดเปZนร/อยละ 100  และผ3านการประเมินระดับ 5 ดาว 
จํานวน 27 แห3ง รวมเปZน 56 แห3ง คิดเปZนร/อยละ 78.87 (สะสม) 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1. จํานวน รพ.สต. ท่ีขอประเมินรับรองคุณภาพระดับจังหวัด ป;งบประมาณ 2562 

ลําดับ อําเภอ/เครือข3ายบริการ(CUP) จํานวน รพ.สต.ท่ีขอประเมิน (แห3ง) 
 5 
ดาว  

4 
ดาว 

3 
ดาว 

1 เมือง 6 6     
2 บางพล ี 4 4     
3 พระสมุทรเจดีย� 2 2     
4 พระประแดง/บางจาก 3 3     
5 พระประแดง/เมือง 2 2     
6 บางบ�อ  7 6   1 
7 บางเสาธง 4 4     
  รวม 28 27 0 1 
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2. คะแนนประเมินรับรอง คุณภาพระดับจังหวัด 

ลําดับ รพ.สต. 
อําเภอ/เครือข3ายบริการ

(CUP) 
คะแนนท่ีได/
(ร/อยละ) 

การแปลผล หมายเหตุ 

1 บางโปรง เมือง 92.69 5 ดาว   

2 บางด*วน เมือง 94.27 5 ดาว   

3 บางเมืองใหม� เมือง 92.58 5 ดาว   

4 ร�มโพธ์ิ เมือง 89.57 5 ดาว   

5 แพรกษา เมือง 92.89 5 ดาว   

6 บ*านคลองเก*า เมือง 91.95 5 ดาว   

7 ราชาเทวะ บางพล ี 93.52 5 ดาว   

8 บางปลา บางพล ี 91.80 5 ดาว   

9 หนองปรือ บางพล ี 90.36 5 ดาว   

10 บางโฉลง บางพล ี 91.80 5 ดาว   

11 บ*านคลองสวน พระสมุทรเจดีย� 90.25 5 ดาว   

12 คลองทะเล พระสมุทรเจดีย� 93.01 5 ดาว   

13 บางจาก พระประแดง/บางจาก 91.41 5 ดาว   

14 ทรงคนอง พระประแดง/บางจาก 89.26 5 ดาว   

15 บางยอ พระประแดง/บางจาก 91.09 5 ดาว   

16 บางหัวเสือ พระประแดง/เมือง  89.46 5 ดาว   

17 สําโรงใต* พระประแดง/เมือง  91.78 5 ดาว   

18 บางบ�อ บางบ�อ  91.10 5 ดาว   

19 นิยมยาตรา บางบ�อ  91.74 5 ดาว   

20 บางพลีน*อย ม.5 บางบ�อ  94.33 5 ดาว   

21 บางพลีน*อย ม.3 บางบ�อ  65.71 3 ดาว ประเมินใหม�ในปSต�อไป 

22 คลองด�าน ม.13 บางบ�อ  93.16 5 ดาว   

23 คลองด�าน ม.1 บางบ�อ  88.82 5 ดาว   

24 สร�างโศก บางบ�อ  94.04 5 ดาว   

25 กัลปพฤกษ� บางเสาธง 85.38 5 ดาว   

26 เสาธงกลาง บางเสาธง 87.05 5 ดาว   

27 ศีรษะจระเข*ใหญ� บางเสาธง 88.83 5 ดาว   

28 วัดศรีวารีน*อย บางเสาธง 94.64 5 ดาว ดีเด�นระดับจังหวัด 
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๔.๖.5 กลุ3มงานควบคุมโรคไม3ติดต3อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 
          (1) สรุปผลความก/าวหน/า NCD 
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             (2) ติดตาม งบประมาณรายจ3ายประจําป; 2562  
   (รายละเอียดแจ*งในทีป่ระชุม) 

             (3) รายงานผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรปราการ 
   (รายละเอียดแจ*งในทีป่ระชุม) 

             (4) อําเภอทูบีนัมเบอร+วัน จังหวัดสมุทรปราการ 
   (รายละเอียดแจ*งในทีป่ระชุม) 

4.6.6 กลุ3มงานพัฒนายุทธศาสตร+สาธารณสุข 
    (1) หน3วยงานภาคีการพัฒนาท่ีส3งเสริมสนับสนุนและใช/ประโยชน+ข/อมูล จปฐ.ดีเด3น ประจําป; 2562 
         ด*วยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ดําเนินการบริหารการจัดเก็บข*อมูลเพ่ือการ

พัฒนาชุมชน ได*แก� ข*อมูลความจําเป/นพ้ืนฐาน(จปฐ.) ทุกครัวเรือน ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง เพ่ือส�งเสริมและ
สนับสนุนการจัดเก็บและการใช*ประโยชน�จากข*อมูลในการวางแผนพัฒนาในทุกระดับเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให*บรรลุความจําเป/นพ้ืนฐาน ตลอดจนส�งเสริมให*ประชาชนมีส�วนร�วมในการรับรู*ป�ญหา สาเหตุและแนว
ทางแก*ไขป�ญหาต�างๆของตนเองและชุมชนซึ่งจะนําไปสู�การพ่ึงพาตนเองอย�างย่ังยืน ซึ่งในการบริหารจัดการจัดเก็บ
ข*อมูล จปฐ.ให*มีความครบถ*วน ถูกต*อง มีคุณภาพ สามารถนําไปใช*ประโยชน�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ได*อย�างเป/นรูปธรรมน้ัน ต*องอาสัยองค�ประกอบที่สําคัญ ได*แก� ผู*จัดเก็บข*อมูล    ผู*บันทึกข*อมูล องค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ิน และหน�วยงานภาคีการพัฒนาที่ส�งเสริมสนับสนุนและใช*ประโยชน�ข*อมูล จปฐ. ทั้งน้ี กลุ�มงานพัฒนา



๔๒ 
 

 

ยุทธศาสตร�สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได*ร�วมดําเนินงานและเป/นคณะทํางานบริหาร
การจัดเก็บข*อมูล ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานข*อมูล จปฐ. และให*คําแนะนําในการจัดเก็บข*อมูล 
จปฐ.ให*มีความถูกต*อง ครบถ*วน มีคุณภาพและทันตามระยะเวลา         ที่กําหนด 

          สํานักงานพัฒนาชุมชนดําเนินการคัดเลือกผู*ได*รับรางวัลดีเด�นการบริหารจัดการข*อมูล จปฐ.โดย
ให*ลําดับที่ 1 ในแต�ละประเภท เข*ารับโล�รางวัลดีเด�นจากนายชาติชาย อุทัยพันธ� ผู*ว�าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ใน
วันประชุมหัวหน*าส�วนราชการประจําจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่  30 กรกฎาคม 2562   
เวลา 09.00 น. ณ ห*องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ดังน้ี 

ผู*จัดเก็บข*อมูล จปฐ.ดีเด�น  
 ดีเด�นลําดับที่ 1 ได*แก� นายสนอง  แก*วจันทร�   อําเภอพระสมุทรเจดีย� 
ผู*บันทึกข*อมูล จปฐ.ดีเด�น 

 ดีเด�นลําดับที่ 1 ได*แก� นายมาวิน  ม�วงมา    อําเภอพระประแดง 

องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินที่ส�งเสริมสนับสนุนและใช*ประโยชน�ข*อมูลจปฐ.ดีเด�น 

 ดีเด�นลําดับที่ 1 ได*แก� เทศบาลตําบลคลองสวน อําเภอบางบ�อ 

หน�วยงานภาคีการพัฒนาที่ส�งเสริมสนับสนุนและใช*ประโยชน�ข*อมูลจปฐ.ดีเด�น ได*แก� 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

 

ผู/รับผิดชอบงาน จปฐ. : นางจิราภรณ�  พรหมอินทร�  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ   
                             กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 

 

 

 

              (2) (ร3าง) กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนํานโยบายสู3การปฏิบัติ (Implementation) และ
การจัดทําแผนปฏิบัติการสาธารณสุขงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
                   กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการนํานโยบายสู�การปฏิบัติ 
(Implementation) และการจัดทําแผนปฏิบัติการสาธารณสุขงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ 16 – 18 กันยายน ๒๕๖๒  
ณ ห*องประชุมเกาะช*าง พาราไดซ� ฮิลล� จังหวัดตราด   

การขอความร3วมมือ 
 ขอความร�วมมือหน�วยงานในสังกัดเตรียมความพร*อมในการเข*าร�วมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันดังกล�าวฯ  

ผู*รับผิดชอบงานนโยบายและแผนยุทธศาสตร� : นางจิราภรณ� พรหมอินทร� นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ      
                                                         กลุ�มงานพัฒนายุทธศาสตร�สาธารณสุข 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจ/งเพื่อพิจารณา  
5.1 กลุ3มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
      (1) พิจารณาข/าราชการ ขอย/าย/ขอโอน  
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                 1.1 ข/าราชการขอย/ายไป จํานวน 1 ราย 
ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง/ระดับ อายุ

ตัว 
(ป;) 

อายุ 
ราชการ 

(ป;) 

ส3วนราชการ 
ปrจจุบันตาม  

จ.18 

ส3วนราชการ 
ที่ขอย/ายไป 

เหตุผล 

1. นางสาวณัฐธิชา 
ชมเชยโฉม 

เจ*าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน 

38 3  กลุ�มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สสจ.สมุทรปราการ 

รพ.สุรินทร� 
สสจ.สุรินทร� 

เพื่อกลับภูมิลําเนา  
ไปดูแลมารดาที่แก�ชรา 
และครอบครัว (บตุรที่ป}วย
เป/นโรคเบาหวาน) 
 

หมายเหตุ  ย*ายไปดํารงตําแหน�งว�าง เลขที่ตําแหน�ง 54667 
 
           1.2 ข/าราชการขอย/ายโอนไป จํานวน 1 ราย 

ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง/ระดับ อายุ
ตัว 
(ป;) 

อายุ 
ราชการ 

(ป;) 

ส3วนราชการ 
ปrจจุบันตาม  

จ.18 

ส3วนราชการ 
ที่ขอย/ายไป 

เหตุผล 

1. นางสาวนนทรัตน�  
วรรณดี 

พยาบาลวิชาชีพ 
ปฏิบัติการ 

  รพ.สต.ในคลองบางปลากด 
สสอ.พระสมุทรเจดีย� 

เทศบาลนคร
สมุทรปราการ 

เพื่อความก*าวหน*า และ
ดูแลบุตร 
 

หมายเหตุ นางนิลาวรรณ ปะทะขีนัง พนักงานเทศบาลสามัญ ตําแหน�งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ เทศบาลตําบลศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี 
แจ*งความประสงค�ขอโอนมา แทน นางสาวนนทรัตน� วรรณดี (กรณีนางสาวนนทรัตน� วรรณดี ได*โอนไปเทศบาลนครสมุทรปราการ) 

 
           1.3 ข/าราชการขอไปปฏิบัติราชการ กรณีพิเศษ (ภายในจังหวัด) 

ลํา 

ช่ือ-สกุล ตําแหน3ง/ระดับ 

ส3วนราชการ 

ดับ 
ตาม จ.18 ที่ขอไปปฏิบัติราชการ 

ที่ 
1 นายกันศิจาวัฒน� ณิญชัยโกศล เจ*าพนักงานสาธารณสุข

ชํานาญงาน 
รพ.สต.ในคลองบางปลากด 
สสอ.พระสมุทรเจดีย� 

รพ.สต.นาเกลือ 
สสอ.พระสมุทรเจดีย� 

     2 นายสัญญวุฒิ  ชวนชาติ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รพ.สต.บ*านขุนสมุทร รพ.สต.คลองกระออม 
    อ.พระสมุทรเจดีย� อ.พระสมุทรเจดีย� 

3 น.ส.อุดมลักษณ� มุ�งนากลาง เจ*าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน 

รพ.สต.บ*านคู�สร*าง 
สสอ.พระสมุทรเจดีย� 

รพ.สต.บ*านขุนสมุทรไทย 
สสอ.พระสมุทรเจดีย� 

4 นางสกุลพร  กรุดภู� พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางพลี รพ.บางเสาธง 

     5 นางสาวจันทร�ทิวา  จ�ากุญชร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.บางจาก รพ.บางเสาธง 

6 นางส�าววิภาวี แจ�มจํารัส พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.ศีรษะจรเข*ใหญ� รพ.สต.เมืองใหม�บางพลี 

      สสอ.บางเสาธง สสอ.บางเสาธง 

7 นางพิชญา นะหุตานนท� 
 

เจ*าพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน 

รพ.สต.บางพึ่ง 
สสอ.พระประแดง 

รพ.สต.บางหญ*าแพรก 
สสอ.พระประแดง 

8 
 

นางมุกดา  คีตาจีวะ เจ*าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน 

รพ.สต.บางครุ 
สสอ.พระประแดง 

รพ.สต.สําโรงใต* 
สสอ.พระประแดง 
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         (2) การขอบรรจุกลับเข/ารับราชการ 
 

           นางสาวพันธิพา พันธนู เคยดํารงตําแหน�งนายแพทย�ชํานาญการ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม� สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (แพทย�เฉพาะทางอายุรศาสตร�) ขอบรรจุกลับเข*ารับราชการ         ในตําแหน�ง
นายแพทย�ชํานาญการกลุ�มงานการแพทย� โรงพยาบาลบางจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
  
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องแจ/งเพื่อทราบในรูปเอกสาร 

(1)  ผลการดําเนินการตามนโยบายและตัวชี้วัดของกลุ3มงานคุ/มครองผู/บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
เดือน กรกฎาคม ป;งบประมาณ ๒๕๖2 
1. รายงานอาหารปลอดภัย 

๑.๑  สถานท่ีผลิตอาหาร ๕๔ ประเภท ได*มาตรฐานตามเกณฑ�ที่กําหนด                                                             
-  โรงงาน GMP  จํานวนเปnาหมาย  183 โรงงาน  ผ�าน 183  โรงงาน (คิดเป/นร*อยละ 100) 

1.2  สถานท่ีผลิตท่ีได/มาตรฐาน Primary GMP. เปnาหมายปSงบประมาณ ๒๕61 จํานวน 15 แห�ง 
 - ผ�านแล*ว 14 แห�ง (คิดเป/นร*อยละ 93 ) 
๑.3 สถานการณ+ความปลอดภัยอาหารและสารปนเป~�อน  

อาหารมีความปลอดภัยจากสารปนเปlmอนและได*มาตรฐาน (เปnาหมาย :  5,๐๐๐) โดยผลิตภัณฑ�อาหารที่มี
สารปนเปlmอนหรือไม�ผ�านตามเกณฑ�มาตรฐาน จะทําการตรวจซ้ําและแนะนําให*เปลี่ยนแหล�งที่จัดซื้อและเฝnา
ระวังต�อไป  

 

9 นางอุบลรัตน� สังหร�าย พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน รพ.บางจาก รพ.สต.บางกอบัวหมู�ที่ 2 
สสอ.พระประแดง 

10 นายสุรชัย จูเปS�ยม เจ*าพนักงานสาธารณสุข
ชํานาญงาน 

รพ.สต.สําโรงใต* 
สสอ.พระประแดง 

รพ.สต.บางกอบัว 
สสอ.พระประแดง 

11 นางสาวภูนํ้าทิพย� สุรชาติเธียรสิน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.สต.สําโรง 
สสอ.พระประแดง 

รพ.สต.อยู�เจริญ 
สสอ.พระประแดง 

12 นางสาวนัทธมน ป1ณทวนิช เจ*าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน 

รพ.สต.สําโรง 
สสอ.พระประแดง 

รพ.สต.อยู�เจริญ 
สสอ.พระประแดง 
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1.4 ร/าน/แผงลอยจําหน3ายอาหารได/มาตรฐาน CFGT ( เปnา 3,700 ร*าน/แผง) เกณฑ�ร*อยละ 85  
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1.5 ตลาดประเภทท่ี ๑ ได/มาตรฐานตลาดสดน3าซื้อ เปnาหมาย : ๒๕ ตลาด  เกณฑ�ร*อยละ 80  

- รวมจํานวนตลาดผ�านมาตรฐานตลาดสดน�าซ้ือจํานวน 23 – แห�ง ( ร*อยละ 91 ) 
2. สรุปผลการดําเนินการตามกรณีร/องเรียน กรกฎาคม ๒๕62 

( เกณฑ+ตัวชี้วัด จํานวนเร่ืองร/องเรียนท่ีดําเนินการได/ตามเกณฑ+ระยะเวลาท่ีกําหนด ร/อยละ ๙๘ ) 

รวมเร่ืองที่ดําเนินการ
เร่ืองร/องเรียนตามพรบ. 

จํานวนเร่ือง รายอําเภอ 
  

รวมจํานวน
เรื่องที่

ดําเนินการ
ได/ตาม
เกณฑ+ 

 
คิดเปZน
ร/อยละ 

เมือง บางพล ี บางบ3อ พระ
ประแดง 

พระ
สมุทร 

บางเสา
ธง 

รวม 
 

อาหาร 13 21 4 6 10 5 59 59 100 
ยา 3 3 2 1 0 3 12 12 100 

สถานพยาบาล/สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 11 3 0 6 0 2 22 22 100 

เคร่ืองสําอาง 7 7 0 1 0 0 15 15 100 

เคร่ืองมือแพทย+ 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

วัตถุอันตราย 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

รวม 34 34 6 14 10 10 108 108 100 
 

จํานวนตลาดสดผ�านมาตรฐานตลาดสดน�าซ้ือขั้น ดีมาก จํานวน 1 แห�ง ( ร*อยละ 4) 
- จํานวนผ�านมาตรฐานตลาดสดน�าซ้ือ ขั้นดี  จํานวน 22 แห�ง (ร*อยละ 88) 
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เมือง

บางบ่อ

พระสมทุร

รวมจาํนวนเรื�อง
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ชื่อแสดงข/อมูลเร่ืองร/องเรียน จําแนกรายอําเภอ ป;งบประมาณ 2562  (ข/อมูล
โดย กลุ3มงานคุ/มครองผู/บริโภค สสจ.สป. )

เมือง บางพลี บางบ�อ พระประแดง พระสมุทร บางเสาธง รวมจํานวนเรื่อง
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โฆษณาไม่ถูกต้อง, 2, 
3%

ฉลากไม่ถูกต้อง, 15, 
25%

ผลิตภัณฑไ์ม่ได้
มาตรฐาน, 3, 5%

ผลิตภัณฑไ์ม่ถูกต้อง, 
32, 52%

สถานที&ไม่ได้ร ับ
อนุญาต, 1, 2%

สถานที&ไม่ถูกต้อง 
เหมาะสม, 6, 10%

อื&นๆ , 2, 3%

ประเภทการร/องเรียนของ พรบ.อาหาร ( 1 ตค. 61- 20 ก.ค. 62)( 
จํานวนเร่ือง, เปอร�เซ็นต�)

ไม3พบผู/ประกอบ
วิชาชีพ, 5, 41%

ผ.ผ.ไม3ถูกต/อง, 3, 
25%

สถานท่ีไม3ถูกต/อง, 2, 
17%

ไม3ได/รับอนุญาต, 2, 
17%

ประเภทการร/องเรียนของ พรบ.ยา ( 1 ตค 61- 20 ก.ค. 62) (จํานวนเรื่อง ,
เปอร+เซ็นต+)
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ไม3พบผุ/ประกอบ
วิชาชีพ, 2, 9%

การบริการไม3เหมาะสม, 
8, 38%

ค3าบริการไม3เหมาะสม, 
1, 5%

ผู/ประกอบวิชาชีพ
ให/บริการไม3เหมาะสม, 

4, 19%

มาตรฐานผู/ประกอบ
วิชาชีพ, 1, 5%

สถานที่ไม3ได/รับอนญุาต
, 5, 24%

ประเภทการร/องเรียนของ พรบ.สถานพยาบาล ( 1 ตค. 61- 20 ก.ค. 62)
(จํานวนเร่ือง, เปอร+เซ็นต+)

ผ.ผ.ไม3ถูกต/อง, 13, 
87%

สถานที่ไม3ถูกต/อง, 2, 
13%

ประเภทการร/องเรียนของ พรบ.เคร่ืองสําอาง 
( 1 ตค 61- 20 ก.ค. 62) ( จํานวนเรื่อง , เปอร�เซ็นต�)
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                  แผนภูมิแสดงผลการดําเนินการตรวจสอบเร่ืองร/องเรียนท่ีได/รับการตรวจสอบและดําเนินการ                
ตามป;งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

14, 13%

12, 11%

3, 3%
1, 1%
2, 2%

51, 47%

6, 6%

7, 6%
1, 1%

11, 10%

แผนภูมสิรุปจาํนวนเรื�องร้องเรียนตามประเภทผู้ร้องเรียน ก.ค. 62 รวมทั#งสิ#น 
108 เรื�อง ( เรื�อง , ร้อยละ)

รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง

รอ้งเรยีนทางโทรศพัท์

รอ้งเรยีนทางสื�อ อิเลก็โทรนิกส/์โซเซียล

ศาลากลาง

ศนูยด์าํรงคธ์รรม

สนง.อย.

สบส.

สสจ.อื�นๆ

สาํนกัสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป 

อื�นๆ
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180

2558 2559 2560 2561 2562 ( 9 เดือน)

89

159
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169

108

จาํนวนเรื�องรอ้งเรยีนที�ดาํเนินการแลว้เสรจ็
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 (2) รายงานผลการดําเนินการแพทย+แผนไทยของกลุ3มงานแพทย+แผนไทย และแพทย+ทางเลือก ข/อมูลเดือน 
กรกฎาคม 2562 

    ผลการดําเนินการแพทย+แผนไทย ของหน3วยบริการรับส3งต3อ เดือน กรกฎาคม 2562 (แบบสะสมข/อมูล) 
   ผลการดําเนินการแพทย+แผนไทย ของหน3วยปฐมภูมิรายอําเภอ เดือน กรกฎาคม 2562 (แบบสะสมข/อมูล) 

อําเภอ 
 

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

ร*อยละการใช/ยาแผนไทย  
( เกณฑ�ร*อยละ 10 ) 

เมือง 42.06 10.98 

บางพล ี 27.96 8.92 

บางบ�อ 33.00 12.51 

บางจาก 54.85 6.35 

พระสมุทรเจดีย�ฯ 50.69 9.92 

บางเสาธง 42.33 7.44 

รวม 42.99 9.36 

เกณฑ� 20% เพิ่มข้ึน 10 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

42.06

27.96

33

54.85
50.69

42.99

10.98
8.92

12.51

6.35
9.92

7.44

ผลการดําเนินการแพทย+แผนไทย ของหน3วยปฐมภูมิรายอําเภอ เดือน กรกฎาคม 2562 
(แบบสะสมข/อมูล)

รอ้ยละผูม้ารบับรกิาร พผท รอ้ยละการใชย้าแผนไทย
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ผลการดําเนินการแพทย+แผนไทย ของหน3วยบริการรับส3งต3อ เดือน กรกฎาคม 2562 (แบบสะสมข/อมูล) 
 

โรงพยาบาล 
 

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

ร*อยละการใช/ยาแผนไทย  
( เกณฑ�ร*อยละ 10 ) 

สมุทรปราการ 5.17 0.50 

บางพล ี 6.93 0.76 

บางบ�อ 14.16 1.73 

บางจาก 16.63 2.66 

พระสมุทรฯ 5.62 1.01 

บางเสาธง 19.90 1.76 

รวม 8.16 0.89 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.17

6.92

14.16

16.63

5.62

19.9

8.16

0.5 0.76
1.73

2.66

1.01
1.76

0.89

ผลการดําเนินการแพทย+แผนไทย ของหน3วยบริการรับส3งต3อ เดือน มิถุนายน 2562
 (แบบสะสมข/อมูล)

รอ้ยละผูม้ารบับรกิาร พผท.
(เกณฑร์อ้ยละ 10,20)

รอ้ยละการใชย้าแพทยแ์ผนไทย
(เกณฑร์อ้ยละ 10)
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ผลการดําเนินการแพทย+แผนไทย ของจังหวัดสมุทรปราการ เดือน มิถุนายน 2562 (แบบสะสมข/อมูล) 

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

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

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

สมุทรปราการ 20.54 2.34 
เกณฑ� 20.0 เพิ่มข้ึน 10 % 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

สมทุรปราการ

20.54

2.34

ผลการดําเนินการแพทย+แผนไทย ของจังหวัดสมุทรปราการ เดือน พฤษภาคม 2562 
(แบบสะสมข/อมูล)

รอ้ยละผูร้บับริการ พผท.
 ( เกณฑร์อ้ยละ ๒๐ )

รอ้ยละการใชย้าแผนไทย
 ( เกณฑร์อ้ยละ ๑๐ )
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 (3) สรุปผลการดําเนินงานด/านการบําบัดรักษา/ฟ~�นฟูสมรรถภาพผู/ใช/สารเสพติดและการรณรงค+ปhองกัน 
ประจําเดือน  15 มิถุนายน 2562 - 15 กรกฎาคม 2562  

ด/านการแก/ไขปrญหาผู/เสพ ผู/ติดยาเสพติด ระบบสมัครใจ 
 มีผู*เข*ารับการบําบัด รวมจํานวนท้ังสิ้น 154 คน โดยเป/นผู*เข*ารับการบําบัดในพ้ืนที่มากที่สุดคือ อําเภอ
เมืองสมุทรปราการ จํานวน 46 คน (ร*อยละ 29.87) อําเภอบางพลี จํานวน 30 คน (ร*อยละ 19.48) อําเภอบางเสา
ธง จํานวน 27 คน (ร*อยละ 17.53) รองลงมา อําเภอพระสมุทรเจดีย� จํานวน 20 คน (ร*อยละ 12.99 ) และอําเภอ
พระประแดง จํานวน 20 คน (ร*อยละ 12.99) น*อยที่สุดคือ อําเภอบางบ�อจํานวน 11 คน (ร*อยละ 7.14) 
ตามลําดับ  
          เป/นเพศชายมากที่สุดจํานวน 139 คน (ร*อยละ 90.26) และเพศหญิงจํานวน 15 คน (ร*อยละ 9.74) 
ตามลําดับ   
ประเภทของสารเสพติด         
           เป/นผู*ใช*สารเสพติดประเภทยาบ*ามากที่สุด จํานวน 130 คน (ร*อยละ 84.42) รองลงมา ไอซ�       จํานวน 
10 คน (ร*อยละ 6.48) ยาเค จํานวน 5 คน (ร*อยละ 3.25) กัญชา จํานวน 4 คน (ร*อยละ 2.60) กระท�อม 
จํานวน 4 คน (ร*อยละ 2.60) น*อยที่สุดคือ สารระเหย/กาว จํานวน 1 คน (ร*อยละ 0.65) ตามลําดับ 
รูปแบบการบําบัด  
 เข*าบําบัดรักษาใน Matrix Program เต็มรูปแบบที่โรงพยาบาล จํานวน 126 คน (ร*อยละ 81.82) และ
เข*าบํ าบั ดรักษาใน Matrix Program เต็มรูปแบบที่ โรงพยาบาลส� งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 28 คน              
(ร*อยละ 18.18)  
ช3วงอายุของผู/เข/ารับการบําบัด  
           ช�วงอายุที่มากที่สุดคือ อายุมากกว�า 24 ปSข้ึนไป จํานวน 101 คน (ร*อยละ 65.58) รองลงมาช�วงอายุ           
20 - 24 ปS จํานวน 38 คน (ร*อยละ 24.68) และน*อยที่สุดคือ ช�วงอายุ 15 - 19 ปS จํานวน 15 คน (ร*อยละ 9.74)  
ประเภทของผู/เข/าบําบัด 
            เป/นผู* เสพมากที่สุด จํานวน 123 คน (ร*อยละ 79.87) และรองลงมาเป/นผู* ติด จํานวน 31 คน        
(ร*อยละ 20.13)  
สรุปภาพรวมข/อมูลสมัครใจ ต้ังแต3 ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562  
 - เปnาหมาย  จํานวน   2,975 คน  ผลงาน  จํานวน 1,646 คน  ร*อยละ 55.32 
ด/านการแก/ไขปrญหาผู/เสพ ผู/ติดยาเสพติด ระบบบังคับบําบัด 
สํานักงานคุมประพฤติ 
          - แบบไม�ควบคุมตัว เปnาหมาย 466 คน ดําเนินการได* 2,107 คน คิดเป/นร*อยละ 452.14 
          - แบบควบคุมตัว    เปnาหมาย 153 คน ดําเนินการได* 178 คน คิดเป/นร*อยละ 116.33 
สรุปภาพรวมข/อมูลบังคับบําบัดต้ังแต3 ตุลาคม 2561 – กรกฎาคม  2562 
 - เปnาหมาย  จํานวน  619 คน  ผลงาน จํานวน 2,285 คน ร*อยละ 369.14 
ด/านการแก/ไขปrญหาผู/เสพ ผู/ติดยาเสพติด ระบบต/องโทษ 
สถานพินิจและคุ*มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ       
          - กลุ�มเสี่ยง จํานวน 15 คน - กลุ�มผู*เสพ จํานวน 17 คน - กลุ�มผู*ติด จํานวน  9  คน  รวมดําเนินการ
ทั้งสิ้น 41 คน   
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ศูนย�ฝ�กและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ*านกรุณา  
           - กลุ�มเสี่ยง จํานวน - คน   - กลุ�มผู*เสพ จํานวน 4 คน   - กลุ�มผู*ติด จํานวน  1  คน  รวมดําเนินการ
ทั้งสิ้น 5 คน  
เรือนจํากลางสมุทรปราการ  - ไม�มีผู*รบัการบําบัด 
ด/านรณรงค+เพ่ือปลุกจิตสํานึก และสร/างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต3อการปhองกันและแก/ไขปrญหายาเสพติด 
     - จังหวัดสมุทรปราการ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จํานวน 685,324 คน แยกเป/นสมาชิก         
ช�วงอายุ 6 – 24 ปS จํานวน 292,596 คน และสมาชิกทั่วไปทั้งในชุมชน, สถานศึกษา และสถานประกอบการ 
จํานวน 392,728 คน 

 - วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2562  ท�านผู*ว�าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร*อมด*วยผู*บริหาร   จังหวัด
สมุทรปราการ และ เครือข�ายชมรม เฝnารับเสด็จทูลกระหม�อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค�
ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ   ประจําปS 2562 
ผลรางวัลการตัดสินการประกวดจังหวัดสมุทรปราการ ได*รับรางวัลพระราชทานดังน้ี    1. รางวัลชมรม TO BE NUMBER 
ONE ประเภทสถานประกอบการ ได*แก� บริษัทศูนย�บริการเหล็กสยาม จํากัดมหาชน ได*เลื่อนลําดับรักษามาตรฐานพร*อม
เป/นต*นแบบระดับเพชรปSที่ 1 2. รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ได*แก� ชุมชนบางจากพระประแดง 
ได*รับรางวัล ระดับดีเด�น อันดับ 2 ของประเทศ 3. รางวัลบุคคลดีเด�น   บุคลกร TO BE NUMBER ONE ประจําปS 2562 
ได*แก� นางละออ ประเทืองจติร� หัวหน*ากลุ�มงานควบคุมโรคไม�ติดต�อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ 


