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ค าน า 

            รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน เล่มนี้ กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ได้จัดท าเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2561 – กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งได้สรุปกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ได้ด าเนินการไป และได้รวบรวม
ข้อมูลแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่ ใช้ เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
ในพ้ืนที่ภายใต้แผนงานโครงการ กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานที่ก าหนดขึ้น โดยได้น ามารวบรวมเอาไว้ใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

             กลุ่ ม บ ริ ห ารงาน ทั่ ว ไป และแผน งาน ใน ฐาน ะผู้ จั ด ท าขอขอบ คุ ณ หั วห น้ ากลุ่ ม งาน  
และเจ้าหน้าที ่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
โครงการ และผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบจนส าเร็จได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งรายงานผลการ
ด าเนินงานรอบ 12 เดือนเล่มนี้จะใช้อ้างอิงในการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และสามารถ
น ามาพัฒนากระบวนการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ต่อไป 

                                                                                                               คณะผู้จัดท า 

                                                                                                           พฤศจิกายน 2562 
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เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 

วิสัยทัศน ์
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สรุปการรับจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี 2562  
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  
ณ วันที่  30   กันยายน  2562 

แผนงาน  จ านวนเงิน   ใช้ไป  คงเหลือ  ร้อยละใช้ไป 

ผ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ(พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 729,443.00 29,443.00 - 100.00 
ผ 2  สถานบริการสุขภาพภาครัฐเอกชน สพรศ. ส่งเสริม พัฒนาควบคุม ก ากับฯ (พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักภาพคน) 

889,639.62 889,639.62 - 100.00 

ผ 3 ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง(พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักภาพคน) 572,072.37 572,072.37 - 100.00 

ผ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสขุภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานฯ (ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและ
มูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน) 

301,966.50 301,966.50 - 100.00 

ผ 5 โครงการจัดต้ังและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ (ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมี
สุขภาวะที่ดี) 

477,941.09 477,940.82 0.27 100.00 

ผ 6 โครงการอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัว  460,518.27 460,518.27 - 100.00 

ผ 7 โครงการพัฒนาเป้าหมายระบบบริการสุขภาพ 813,510.07 813,509.07 1.00 100.00 
ผ 8 ค่าสาธารณูปโภคและตามบิลใบแจ้งหนี ้ 97,347.32 97,347.32 - 100.00 
ผ 11 บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 22,000.00 22,000.00 - 100.00 
งบลงทุน 4,279,850.00 4,279,850.00 - 100.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,644,288.24 8,644,286.97 1.27 100.00 

การจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
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ผ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ(พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน), 729443, 8%

ผ 2  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
เอกชน สพรศ. ส่งเสริม พัฒนา

ควบคุม ก ากับฯ (พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักภาพคน), 

889639.62, 10%

ผ 3 ประชาชนและชุมชนสามารถ
จัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง

(พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักภาพคน), 572072.37, 

7%

ผ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐานฯ (ยุทธศาสตร์พัฒนา

ประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาค
การผลิต บริการ การค้า และการ

ลงทุน), 301966.5, 4%ผ 5 โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุข
ศาลาพระราชทานตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพฯ (ยุทธศาสตร์สร้าง

เสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี), 
477941.09, 6%

ผ 6 โครงการอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว (อสค.)มี

ศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ครอบครัว , 460518.27, 5%ผ 7 โครงการพัฒนาเป้าหมายระบบ

บริการสุขภาพ, 813510.07, 9%
ผ 8 ค่าสาธารณูปโภคและตาม
บิลใบแจ้งหน้ี, 97347.32, 1%

ผ 11 บูรณาการป้องกัน 
ปราบปรามการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ, 22000, 0%

งบลงทุน, 4279850, 50%

ผ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ(พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน)

ผ 2 สถานบริการสุขภาพภาครัฐเอกชน สพรศ. ส่งเสริม พัฒนา
ควบคุม ก ากับฯ (พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพ
คน)
ผ 3 ประชาชนและชมุชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง(พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพคน)

ผ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานบรกิารสุขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐานฯ (ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธภิาพและ
มูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน)
ผ 5 โครงการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ (ยุทธศาสตร์สร้างเสริมใหค้นมีสุข
ภาวะที่ดี)
ผ 6 โครงการอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)มีศักยภาพใน
การดูแลสุขภาพครอบครัว 

ผ 7 โครงการพัฒนาเป้าหมายระบบบริการสุขภาพ

สรุปการรับจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี 2562
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1. ค่าใชส้อย, 2124842.71, 81%

2. ค่าวสัด,ุ 268637.5, 10%

3. ค่าสาธารณปูโภค, 218824.91, 9%

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2562
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการบริหารจัดการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวนเงิน 2,612,305.12 บาท

1. ค่าใช้สอย

2. ค่าวัสดุ

3. ค่าสาธารณูปโภค
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* ค่าเช่าบา้น, 706193, 33%

* ค่าเบีย้เลีย้ง /ท่ีพกั / พาหนะ ผอ.สบส.2, 
143176, 7%* ค่าเบีย้เลีย้ง /ท่ีพกั / พาหนะ, 510624, 

24%* ค่าใชจ้่ายในการประชมุ, 25080, 1%

* ค่าซอ่มแซมยานพาหนะ, 74062.62, 4%

* ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ,์ 30300, 2%

* ค่าซอ่มแซมสิ่งก่อสรา้ง, 6500, 0%

* ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ, 69435.09, 3%

* ค่าจา้งลกูจา้งชั่วคราว, 536222, 25%

* เงินสมทบประกนัสงัคม, 23250, 1%

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2562
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการบริหารจัดการ (ค่าใช้สอย)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวนเงิน 2,124,842.71 บาท

* ค่าเช่าบา้น
* ค่าเบีย้เลีย้ง /ท่ีพกั / พาหนะ ผอ.สบส.2
* ค่าเบีย้เลีย้ง /ท่ีพกั / พาหนะ
* ค่าใชจ้่ายในการประชมุ
* ค่าซอ่มแซมยานพาหนะ
* ค่าซอ่มแซมครุภณัฑ์
* ค่าซอ่มแซมสิ่งก่อสรา้ง
* ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืนๆ
* ค่าจา้งลกูจา้งชั่วคราว
* เงินสมทบประกนัสงัคม



๑๓ 

 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* วัสดุ
ส านักงาน, 

53410, 20%

* วัสดุเชื้อเพลิง, 
16792, 6%

* วัสดุคอมพิวเตอร์, 
147885.5, 55%

* วัสดุไฟฟ้า, 
21575, 8%

* วัสดุงานบ้านงาน
ครัว, 28975, 11%

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2562
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการบริหารจัดการ (ค่าวัสดุ)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวนเงิน 268,637.50 บาท

* วัสดุส านักงาน
* วัสดุเชื้อเพลิง
* วัสดุคอมพิวเตอร์
* วัสดุไฟฟ้า
* วัสดุงานบ้านงานครัว



๑๔ 

 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ค่าไฟฟ้า, 
122300.25, 56%

* ค่าโทรศัพท์
ส านักงาน/โทรสาร, 

2843.23, 1%

* ค่าโทรศัพท์เคลื่อนท่ี, 
47876.43, 22%

* ค่าเช่าสัญญาณ
อินเตอร์ฯ, 32100, 

15%

* ค่าไปรษณีย,์ 13705, 6%

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปี 2562
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการบริหารจัดการ (ค่าสาธารณูปโภค)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  2
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จ านวนเงิน 218,824.91 บาท

* ค่าไฟฟ้า

* ค่าโทรศัพท์ส านักงาน/โทรสาร

* ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

* ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์ฯ

* ค่าไปรษณีย์



๑๕ 

 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

KB ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ชื่อโครงการระดับหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นที่ 1 ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

KB1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนทั่ว
ประเทศ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ร้อยละ 90 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาล 
เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 100 

KB3 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

KB10 ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการ
เฝ้าระวังตามกฎหมาย 
 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 100 

KB11 ร้อยละของสถานประกอบการสปาเพ่ือ
สุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาเข้าสู่สากล 
 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100 

KB12 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและด าเนินการตาม
กฎหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

PA ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ได้รับอนุญาตในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95.52 
 

 



๑๖ 

 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

KB ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ชื่อโครงการระดับหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นที่ 2 ด้านสุขภาพภาคประชาชน 

KB13 จ านวนภาคีเครือข่ายระดับต าบลจัดการ
สุขภาพ ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน 
และสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 

ร้อยละ 80 โครงการส่งเสริมพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน และ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สู่ การจัดการสุขภาพชุมชน

อย่างยั่งยืน 

ร้อยละ 100 

KB14 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 72.54 

KB16 ร้อยละของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบสุขศาลา
พระราชทานและถ่ินทุรกันดารสามารถจัดการ
สุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 50 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขศาลา
พระราชทาน ตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

KB17 ร้อยละของสุขศาลาพระราชทานที่มีการ
พัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 
100 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

KB ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ชื่อโครงการระดับหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นที่ 2 ด้านสุขภาพภาคประชาชน 

KB18 จ านวนของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

26,764 
ครอบครัว 

โครงการส่งเสริมพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สู่การจัดการสุขภาพชุมชน

อย่างยั่งยืน 

43,217 
ครอบครัว 

KB19 ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 60 ร้อยละ  
43,217 

KB20 ร้อยละของ อสค. เป้าหมายมีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 70 ร้อยละ  
83.74 

PA/ม.
44 

จ านวน อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น    
อสม.4.0  

21,019 คน 21,507 
คน 

PA ร้อยละผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีอสค.ดูแล
สุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 
(10,544 คน) 

ร้อยละ  
100 

PA จ านวนผู้สูบบุหรี่ ที่ อสม.สามารถเชิญชวนเข้า
ร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปีฯ 

212,175 คน 209,357  
คน 



๑๘ 

 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

KB ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ชื่อโครงการระดับหน่วยงาน ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นที่ 3 ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

KB5 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการ
ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทาง
การแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง 

ร้อยละ 80 โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการ
สุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

 

ร้อยละ 100 

KB21 
(PA) 

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ(ระดับพ้ืนฐาน 98% และ
ระดับคุณภาพ 35%) 

ร้อยละ 80 (แห่ง) 1. โครงการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐาน
ระบบสนับสนุนบริการสุขภาพในสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ 

2. โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบ
สนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

 

ร้อยละ 93.61   
(44 แห่ง) 

ระดับพ้ืนฐาน 
98% 

ร้อยละ 93.62 
(3 แห่ง) 

ระดับคุณภาพ 
35% 

ร้อยละ 44.68 
(21 แห่ง) 

 

KB22 จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการ
ส่งเสริมก ากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

47 แห่ง 47 แห่ง 

ประเด็นที่ 4 ด้านระบบบริหารจัดการ 

KB26 ร้อยละของผลงานวิจัย องค์ความรู้นวัตกรรม
ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 50 ไม่มีงานวิจัยในปีงบประมาณ 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562                 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ 
และตัวชี้วัด 

หน่วยนับ รหัส
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
ร่วม

สนับสนุน 
เป้าหมายท่ี 1 สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ มีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ประชาชนผู้รับบริการสุขภาพได้รับการคุม้ครอง 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละของสถานพยาบาล เอกชนทั่ ว
ป ระ เทศผ่ าน เกณ ฑ์ ม าต รฐาน ตาม ที่
กฎหมายก าหนด  

ร้อยละ KB1 90 สพรศ สบส.1-12 

ร้อยละความเช่ือมั่นของประชาชนในการรับ
บริการสุขภาพจากโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน 

ร้อยละ KB2 70 สพรศ.  

ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด   

ร้อยละ KB3 70 กสพส. สบส.1-12 

ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้าน
บริการสุ ขภาพได้ รับการแก้ ไขภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

ระดับ KB4 98 กม สบส.1-12 

ผลผลิตท่ี 1 : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุมก ากับ  
มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และยกระดับคุณภาพสูส่ากล 
 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการ
ทดสอบ/สอบ เที ยบ เครื่ อ งมื อวั ดทาง
การแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง 

ร้อยละ KB5 80 วศ. สบส.1-12 

จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

แห่ง KB6 200 บ. สบส.1-12 

ร้อยละของสถานพยาบาลที่ให้บรกิารด้าน
เทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธ์ทางการแพทย์
ได้รับการเฝ้าระวังให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

ร้อยละ KB7 70 สพรศ. สบส.1-12 

จ านวนกฎหมาย หรือกฎหมายล าดับรอง
ได้รับการพัฒนาและประกาศใช้ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 
 
 

 ฉบับ KB8 10 กม. - 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ 
และตัวชี้วัด 

หน่วยนับ รหัส
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
ร่วม

สนับสนุน 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละของเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบโรค
ศิลปะได้รบัการด าเนินการตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

ร้อยละ KB9 100 สพรศ. - 

ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การเฝา้ระวังตามกฎหมาย 

ร้อยละ KB10 65 สพรศ. สบส.1-12 

ร้อยละของสถานประกอบการสปาเพื่อ
สุขภาพได้รับการส่งเสรมิพัฒนาเขา้สู่สากล 

ร้อยละ KB11 85 กสพส. สบส.1-12 

ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและด าเนนิการ
ตามกฎหมาย 

ร้อยละ KB12 100 กสพส. สบส.1-12 

เป้าหมายท่ี 2 ประชาชนกลุ่มเปา้หมายสามารถดูแลสุขภาพตนเองและชมุชนจัดการสขุภาพเพ่ือการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพได้ 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
จ านวนภาคีเครือข่ายระดับต าบลจดัการ
สุขภาพท่ีได้รับการส่งเสริม พัฒนา 
สนับสนุน และสามารถจัดการสุขภาพด้วย
ตนเอง (จ านวน 7,255 ต าบล)  

ร้อยละ KB13 80 สช. สบส.1-12 
 
 

 
ผลผลิตท่ี 2 ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสขุภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปา้หมาย มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสขุภาพท่ี
ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด (อสม.
72,550 คน) 

ร้อยละ KB14 5 ส. สบส.1-12 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพ่ิมของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน 
เป้าหมาย : สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐาน และยกระดบัคุณภาพบริการสู่สากล รองรับอุตสาหกรรมทาง
การแพทย์และบริการสขุภาพครอบวงจรสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาน
บริการสุขภาพกลุม่เป้าหมายได้รบัการ
ส่งเสริมและให้มีคณุภาพมาตรฐานระดับ
สากล 

   ร้อยละ KB15 75 กสพส./ 
กสป./*สพรศ. 

- 

โครงการที่ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานบริการสขุภาพให้มคีุณภาพมาตรฐาน และยกระดับคุณภาพบริการสู่
สากล รองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบรกิารสุขภาพครบวงจรสูก่ารพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ร้อยละของสถานบริการสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการส่งเสริมและให้มี

ร้อยละ KB15 ตัวเดียวกัน
กับ KB15 

 เฉพาะ
หน่วยงานท่ี
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ 
และตัวชี้วัด 

หน่วยนับ รหัส
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
ร่วม

สนับสนุน 
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น   มีโครงการ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
เป้าหมาย : ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสขุศาลาพระราชทาน และถิ่นทุรกันดาร พ้ืนที่พิเศษด้านความมั่นคง
เข้าถึงบริการด้านสาธารณสขุและจัดการสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของชุมชนใน
พื้นที่รับผิดชอบสุขศาลาพระราชทานและ
ถิ่นทุรกันดารสามารถจัดการสุขภาพได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ KB16 50 กผ./*สช./ส. สบส.
1,2,5,12 
สสม.เหนือ,

กลาง,
ชายแดนใต ้

 
โครงการที่  : โครงการจัดต้ังและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสขุศาลา
พระราชทานที่มีการพัฒนาคุณภาพผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด   

ร้อยละ KB17 60 กผ./*สช./ส. สบส.
1,2,5,12 
สสม.เหนือ,

กลาง,
ชายแดนใต ้

 
เป้าหมาย : ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนครอบครัวไดร้ับ
การส่งเสริมใหม้ีศักยภาพในการดแูลสุขภาพ
ตนเองไดต้ามที่เกณฑ์ที่ก าหนด 

ครอบครัว KB18 50,000 สช./ สบส.1-12 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัว
มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ KB19 60 *สช./ส. สบส.1-12 

โครงการ : โครงการอาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.) มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัว 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อสค. 
เป้าหมายมีศักยภาพในการดูแลสขุภาพ
ครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ KB20 70 *สช./ส. สบส.1-12 

เป้าหมาย : สถานพยาบาลภาครัฐมีคุณภาพตามมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ร้อยละ KB21 80 *วศ./บ./ส. สบส.1-12 

โครงการ : โครงการพัฒนาเป้าหมายระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานพยาบาล
ภาครับไดร้ับการส่งเสริมก ากับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

แห่ง KB22 896 *วศ./บ./ส. สบส.1-12 

เป้าหมาย : สถานพยาบาลภาครัฐที่มีการก่อสรา้งด้านอาคารและสภาพแวดล้อมได้มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของ ร้อยละ KB23 100 บ. - 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ 
และตัวชี้วัด 

หน่วยนับ รหัส
ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

หน่วยงานหลัก หน่วยงาน
ร่วม

สนับสนุน 
สถานพยาบาลภาครัฐได้รับการสนบัสนุน
และก ากับคณุภาพการก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
โครงการ : โครงการสนับสนุนและก ากับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จ านวนสถานพยาบาล
ภาครัฐได้รบัการสนับสนุนและก ากับ
คุณภาพการก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

แห่ง KB24 100 บ. - 

แผนงาน : บูรณาการสร้างรายไดจ้ากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 
เป้าหมาย : อันดับขดีความสามารถในการแข่งขันด้านรายได้ภาคการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในตลาดโลกของประเทศไทย ไม่
ต่ ากว่าอันดับ 10 ของโลก (ปัจจุบนัอันดับที่ 13 ของโลก) 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
บริการทางการแพทยร์วมถึงผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศไทย 

ร้อยละ KB25 7 กสป. สพรศ./
กสพส. 

แผนงาน : บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าหมาย : ผลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม ถูกน าไปใช้ประโยชน์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี หรือก าหนดเป็น
นโยบายในการด าเนินงานขององค์กร 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัย 
องค์ความรู้นวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ KP26 50 กผ. ส./ 
สบส.

1,7,11 
เป้าหมาย : โครงการวิจยัพัฒนายกระดับศักยภาพและคณุภาพระบบบริการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของผลงานวิจัย 
องค์ความรู้นวัตกรรมที่ถูกน ามาใช้
ประโยชน์  

ร้อยละ ใช้ตัว
เดียวกับ 
KB26 

50  - 

เป้าหมาย : ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับ
คะแนน 

KB27 5 กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม 

ทุก
หน่วยงาน
ในสังกัด 
สบส. 

โครงการ : โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ : ระดับคณุธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

ระดับ
คะแนน 

ใช้ตัว
เดียวกับ 
KB27 

  - 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

 ผลการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

 

1. ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

1. สรุปรายละเอียดผลการด าเนินงาน (ประเด็นงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ) 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงานงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตามตัวชี้วัด
ที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ล าดับ รหัส
ตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลงาน ร้อยละ ผลการ
ประเมิน 

1 PA01 จ านวนอสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 
4.0 

20,407
คน 

21,507 คน 105.39 ผ่าน 

2 PA02 ร้อยละผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมีอสค.ดูแล
สุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

10,544 
คน 
 

28,093 คน 104.97 ผ่าน 

5 PA05 จ านวนผู้สูบบุหรี่ที่ อสม. สามารถเชิญชวนเข้า
ร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหรี่ทั่วไทยฯ 

212,175 
คน 

209,357 
คน  

98.67 เร่งรัด
ด าเนินการ 

12 KB13 จ านวนภาคีเครือข่ายระดับต าบลจัดการสุขภาพ 
ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนและสามารถ
จัดการสุขภาพด้วยตนเอง  

426  
ต าบล 

426 ต าบล 100 ผ่าน 

13 KB14 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

HL ร้อยละ 
75 

HB ร้อยละ 
75 

HL ร้อยละ 
72.45 

HB ร้อยละ 
73.49 

 เร่งรัด
ด าเนินการ 

14 KB16 ร้อยละของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบสุขศาลา
พระราชทานและถ่ินทุรกันดาร สามารถจัดการ
สุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 แห่ง 
(ร้อยละ 

60) 

3 แห่ง 
 

ร้อยละ 
100 

ผ่าน 

15 KB17 ร้อยละของสุขศาลาพระราชทานที่มีการพัฒนา
คุณภาพผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2 แห่ง 
(ร้อยละ 

60) 

3 แห่ง ร้อยละ
100 

ผ่าน 

16 KB18 จ านวนของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพ ในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

26,764 
ครอบรัว 

43,217 คน 
ครอบครัว 

ร้อยละ 
161.47 

ผ่าน 

17 KB19 ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
60 

10,863   ร้อยละ 
83.74 

ผ่าน 

18 KB20 ร้อยละของ อสค.เป้าหมาย มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพครอบครัวได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 
70 

10,863   ร้อยละ 
83.74 

ผ่าน 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

PA/ม.44 :  จ านวน อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 
 

เป้าหมาย  :  20,407  คน   ผลงาน  : 21,507 คน (ร้อยละ 105.39) 
  - อสม. 4.0 มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น   
  - อสม. 4.0 มีความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ     
  - อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน  

 มาตรการส าคัญ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนงานและแนวทางการด าเนินงานร่วมกับจังหวัด อ าเภอ และต าบล สัญจรรายจังหวัด 
2. มีการติดตามการด าเนินงานผ่านช่องทาง เยี่ยมเสริมพลังสัญจร , โทรศัพท์ , Line ,Moniter ผ่านเวปไซด์ 
thaiphc.net  และสรุปผลอย่างต่อเนื่อง คืนข้อมูลให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด  
3. มีการรับฟังและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
4.พ้ืนที่ ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล จัดอบรมพัฒนาศัยภาพบูรณาการ อสม.4.0 และ อสม.นักจัดการ
สุขภาพ  
5.รพ.สต.ส ารวจการใช้ สมารท์โฟนของ อสม. 

 ผลการด าเนินงาน  

ตารางที่ 2  แสดงจ านวน อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562 
จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ตาก 3,464 1,847 53.32 2,425 1,847 76.17 849 955 112.53 

พิษณุโลก  5,046 5,930 117.52 3,532 5,448 154.24 1,236 3,115 251.97 

เพชรบูรณ์ 5,100 5,709 111.94 3,570 4,014 112.44 1,250 3,822 305.88 

สุโขทัย 3,703 4,635 125.17 2,592 4,654 179.55 907 4,477 493.48 

อุตรดิตถ์  3,094 3,386 109.44 2,166 3,378 155.97 758 1,440 189.97 

รวม 20,407 21,507 105.39 14,285 19,341 135.39 5,000 13,809 276.2 

ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 

 

http://thaiphc.net/new/osmfour/district?year=2562&province=63
http://thaiphc.net/new/osmfour/district?year=2562&province=65
http://thaiphc.net/new/osmfour/district?year=2562&province=67
http://thaiphc.net/new/osmfour/district?year=2562&province=64
http://thaiphc.net/new/osmfour/district?year=2562&province=53
http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

กราฟที่ 1  แสดงร้อยละ อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562 

 

       จากตารางและกราฟที่ 1 จะเห็นว่า เขตสุขภาพที่ 2 มีเป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 
ทั้งหมด จ านวน 20,407 คน พบว่ามี อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 จ านวน 21,507 คน คิดเป็น
ร้อยละ 105.39 โดยมีผลการด าเนินงานสูงสุดอยู่ที่จังหวัด สุโขทัย คิดเป็นร้อยละ 125.17 น้อยที่สุดอยู่ที่
จังหวัดตาก คิดเป็นร้อยละ 53.32 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)   

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณในการด าเนินการอบรมล่าช้า  
2. การไม่เชื่อมโยงของระบบข้อมูล 

 ข้อเสนอแนะ 
1.ส่วนกลางวางแผนการจัดสรรและการโอนเงินที่เหมาะสมและสะดวกกับพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
3. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ ควรกรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญท่ีต้อง
น าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 
4.ข้อมูลในระบบการบันทึกข้อมูลควรมีการเชื่อมโยงกันในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน 

PA : ร้อยละของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมี อสค.ดูแลสุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

เป้าหมาย  26,764 คน   ผลงาน  28,093  คน (ร้อยละ 104.97) 

 มาตรการส าคัญ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนงานและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
2. มีการติดตามการด าเนินงานและสรุปผลอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการรับฟังและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ รวม

อสม 4.0 53.32 117.52 111.94 125.17 109.44 105.39

first aid 76.17 154.24 112.44 179.55 155.97 135.39

ทักษะ CPR 112.53 251.97 305.88 493.48 189.97 276.2

นักจัดการสุขภาพ 105.33 203.11 122.18 139.44 150.56 143.19

0
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เป้าหมาย 20,407 คน  
ผลงาน 21,507 คน  
ร้อยละ 105.39 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 ผลการด าเนินงาน 
 ตารางที่ 2  แสดงจ านวนของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมี อสค.ดูแลสุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เขต
สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562   

จังหวัด เป้าหมาย (คน) ผลงาน (คน) ร้อยละ 
อุตรดิตถ์ 5,125   4,103 80.06 

ตาก 5,125   2,060 40.19 

สุโขทัย 5,125   12,918 252.06 

พิษณุโลก 5,125   5,887 114.87 

เพชรบูรณ์ 6,262  3,125 49.90 

รวมทั้งหมด 26,764 คน 28,093 104.97 

ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

กราฟที่ 2 แสดงร้อยของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมี อสค.ดูแลสุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เขตสุขภาพที่ 2 
ปีงบประมาณ 2562   

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  

เขตบริการสุขภาพที่ 2 มีเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ อสค. ที่ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จ านวน 26,764 
คน  พบว่ามีการพัฒนาศักยภาพ อสค. ที่ดูแลผู้ สูงอายุติดบ้ านติดเตียง จ านวน 28 ,093 คน  
คิ ด เป็ น ร้ อยละ  1 0 4 .9 7  โด ยจ าแนก เป็ น รายจั งห วั ด เรี ย งต ามล าดั บ ได้ ดั งนี้  จั งห วั ด สุ โขทั ย 
ร้อยละ 252.06, จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 114.87, จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 80.06, จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อย
ละ 49.90, จังหวัดตาก ร้อยละ 40.19 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562) 
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อตุรดิตถ์ ตาก สโุขทยั พิษณุโลก เพชรบรูณ์ รวม

เป้าหมาย 26,764 คน  
ผลงาน 28,093 คน  
ร้อยละ 104.97 

http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่%2026%20กรกฎาคม%202562
http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่%2019%20พฤศจิกายน%202562%20
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณในการด าเนินการอบรมล่าช้า  
2. การบันทึกข้อมูลในระบบมีรายละเอียดมาก ท าให้เกิดความล่าช้า 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1.ส่วนกลางวางแผนการจัดสรรและการโอนเงินที่เหมาะสมและสะดวกกับพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
3. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ ควรกรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญท่ีต้อง
น าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 
4.ข้อมูลในระบบการบันทึกข้อมูลควรมีการเชื่อมโยงกันในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน 

PA05 : จ านวนผู้สูบบุหรี่ที่ อสม.สามารถเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย  เทิด
ไท้องค์ราชัน 

เป้าหมาย : 218,817  คน  ผลงาน  :  209,357 คน  (ร้อยละ 98.67) 

 มาตรการส าคัญ 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล

รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน เช่น อสม.ผู้น าชุมชน 
2. จัดตั้งคณะกรรมการ ระดับจังหวัด และอ าเภอในการด าเนินงานและควบคุมก ากับ 
3. จังหวัด อ าเภอ ต าบล พัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการ และอสม.4.0 โดย มีเนื้อหาการอบรม พัฒนา

ความรอบรู้ และทักษะ เรื่องการชวน และช่วยเลิกบุหรี่ 
4. จังหวัดและอ าเภอติดตาม Moniter ข้อมูลในฐานข้อมูล thaiphc.net และฐานข้อมูล 43 แฟ้ม(HDC) 

ผ่านเวทีการประชุม กวป.ระดับจังหวัด และการประชุมต่างๆ ทั้งระดับอ าเภอและต าบล 
5. สถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่พัฒนาระบบช่วยเลิก ผ่านคลินิกบริการต่างๆ ทั้งในหน่วยงานและเชิง

รุกในชุมชน 
6. ผลักดันชมรม อสม.ทุกระดับให้ สื่อสารและถ่ายทอดการด าเนินงานแก่ อสม.ในพ้ืนที่ให้ครอบคลุม และ

น าประเด็นการชวนและช่วยเลิกบุหรี่เป็นข้อก าหนดส าคัญในการขับเคลื่อน องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ  
รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม 

7. สนับสนุนให้หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ น าประเด็น ตาม
โครงการไปขับเคลื่อนในพ้ืนที่โดยทีมน าระดับหมู่บ้าน โรงเรียน 

8. เขตติดตามนิเทศผ่านเวทีตรวจราชการกรณีปรกติ ทุกจังหวัด ผลักดันให้เป็นข้อสั่งการของผู้ตรวจ
ราชการ 

9. เขตน าเสนอความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ทุกเดือน ในวาระติดตาม 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 ผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการด าเนินงานตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้ องค์ราชัน 

จังหวัด   เป้าหมาย   เข้าร่วม
62  

 เข้าร่วม
61  

 เข้า
ร่วม60  

 เข้าร่วมสะสม  
3 ปี  

 ร้อยละ
เทียบ

เป้าหมาย  

 เลิกได้
สะสม  

 ร้อยละ
การเลิก

ได้  
อุตรดิตถ์  32,169  34,581  740   193   35,514  110.40   3,658   10.30  

ตาก  36,015  29,449  2,123   167   31,739   88.13   6,725   21.19  
สุโขทัย  38,505  33,389  6,528  1,631   41,548  107.90   5,952   14.33  

พิษณุโลก  52,461  50,646  6,455  1,070   58,171  110.88   4,165   7.16  
เพชรบูรณ์  53,025  37,668  3,371  1,346   42,385   79.93   3,495   8.25  

รวม 212,175   85,733   19,217  4,407   209,357   98.67  23,995   11.46  
กราฟที่ 1 แสดงร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการฯ และ ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่เลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน (สะสม)  
ปี 2560-2562 

  

จากตารางที่ 1 และกราฟที่ 1 จะเห็นว่า : เขตบริการสุขภาพที่ 2 มีเป้าหมายการด าเนินงานการชวน
คนเลิกบุหรี่ จ านวน 212,175  คน ผลการด าเนินงานพบว่า ผลงานการเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี 
เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จ านวน 200,525 คน คิดเป็นร้อยละ 94.51 และมี 3 จังหวัดที่ด าเนินการ
ได้เกินเป้าหมายที่ก าหนดได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และสุโขทัย ตามล าดับ ส่วนการเลิกบุหรี่ได้ 6 เดือน
ต่อเนื่อง จะเห็นว่าภาพรวมเขตสุขภาพที่ 2 ด าเนินการได้ ร้อยละ 4.08 ผลงานสูงสุดอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยคิดเป็น 
ร้อยละ 11.65 

 
 

อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ รวม

เข้าร่วมโครงการ 110.4 88.13 107.9 110.88 79.93 98.67

การเลิกได้ 10.3 21.19 14.33 7.16 8.25 11.46
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 ปัญหาและอุปสรรค   

1. ระดับจังหวัดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการฯ มีหลายกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องท าให้การ 
ประสานงาน/การขับเคลื่อนงานค่อนข้างยาก   
  2. ระดับพื้นท่ี (รพ.สต.) ต้องมีการบันทึกข้อมูล 2 ฐาน ท าให้เกิดความล่าช้าและซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน   
  3. ข้อมูลผลการด าเนินงานใน thaiphc.net  จะมากกว่าใน HDC ท าให้ทราบว่าผู้สูบบุหรี่ที่เข้าร่วม 
โครงการฯ ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการบ าบัด  

4.อสม.ขาดทักษะและศักยภาพในการ ชวนและช่วยเลิกบุหรี่ ในชุมชน 
5.การตัดสินใจของผู้สูบบุหรี่ในการเข้าร่วมโครงการ 
6.ความพร้อมของหน่วยบริการสาธารณสุขในการจัดคลินิคบริการช่วยเลิก 

 ข้อเสนอแนะ   
1. หน่วยงานส่วนกลางที่เก่ียวข้องควรมีการถ่ายทอดนโยบายลงสู่ผู้ปฏิบัติให้รับทราบแนวทางการ 

ด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
  2. ปรับปรุง/แก้ไขโปรแกรมท่ีบันทึกข้อมูลผลการด าเนินงานที่สามารถตอบสนอง/รายงานผลตาม 
ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล   
  3. พื้นที่ควรเร่งน าเข้าข้อมูลที่ อสม.ชักชวนผู้สูบบุหรี่ (thaiphc.net) ให้เข้าสู่กระบวนการบ าบัด          
( ข้อมูลใน HDC) 
 
KB13 : จ านวนภาคีเครือข่ายระดับต าบลจัดการสุขภาพ ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน และ
สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 

เป้าหมาย : 426 ต าบล (ตัวชี้วัดร้อยละ 80) ผลงาน  :  426 คน  (ร้อยละ 100 ) 

 ผลการด าเนินงาน  
 มีต าบลที่ระบุประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหา พชอ. ในระบบฐานข้อมูล www.thaiphc.net  
จ านวน 426 ต าบล  คิดเป็นร้อยละ 100  โดยทุกจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 2  ได้ด าเนินการระบุ
ประเด็นปัญหาครบถ้วน ร้อยละ 100 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน  2562)   

 ปัญหาและอุปสรรค   
  1. ในปี 2562 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการด าเนินงานต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้
ผู้รับผิดชอบงานระดับเขต และ ระดับจังหวัดต้องสร้างความเข้าใจในกระบวนการท างาน ท าให้เกิดความ ล่าช้า
ในการด าเนินงาน  
  2. ไม่มีการก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพที่ชัดเจน ท าให้ผู้รับผิดชอบงานระดับ เขต
ต้องปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายในการด าเนินงาน  

http://www.thaiphc.net/
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3. ไม่มีการจัดท าคู่มือแนวทางการลงข้อมูลหรือรายงานผลการด าเนินงานระบบ www.thaiphc.net    
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนที่มีความชัดเจนและ 

รายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน และควรมีเวทีให้ภาคีเครือข่าย ( สบส.  
เขต/ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด) ได้ซักถามข้อสงสัยเพื่อให้การด าเนินงานเข้าใจตรงกันและเป็นไปใน แนวทาง
เดียวกัน   
  2. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงาน ส่วนกลางควรมีการจัดท าเกณฑ์เพ่ือให้ สบส.เขต 
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ง่าย สะดวกและเป็นแนวทางเดียวกัน  

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับเขต และระดับจังหวัด ใน เรื่อง
ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
 
KB 14 : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย : ร้อยละ 75   ผลงาน : HB ร้อยละ 73.49 HL ร้อยละ 72.54 

 มาตรการส าคัญ 
1. จัดประชุมบูรณาการการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2562 

สัญจร 5 จังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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2. ติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ ในพ้ืนที่ สัญจร 5 จังหวัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. คัดเลือกผลงานนวัตกรรมสุขภาพชุมชนต าบลจัดการคุณภาพชีวิต, และ องค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน 
ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 

 

 

 

 

 

 

 
4. สรุปผลการด าเนินงาน  

 ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Liyeracy) และพฤติกรรมสุขภาพ(Health Behavior) ที่ถูกต้อง
เหมาะสม ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
จังหวัดตาก จ านวนทั้งหมด 5 แห่ง พบว่า พฤติกรรมสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 73.49, ความรอบ
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รู้ด้านสุขภาพ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 72.54 (ที่มา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้างานสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562) 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. การบันทึกข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Liyeracy) และพฤติกรรมสุขภาพ(Health 
Behavior) ในโปรแกรม มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ท าให้เกิดความล่าช้า 
2.มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการด าเนินงาน จึงต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ       
ในกระบวนการท างานเป็นเวลานาน ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน  
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรปรับโปรแกรมการการบันทึกข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาและพฤติกรรมสุขภาพ ให้มีความ
กระชับ ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล 
4. ควรมีการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลในการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อนในบันทึกข้อมูล 
5. รูปแบบการประเมินผลการด าเนินงาน ควรมีความชัดเจน กระชับ เข้าใจได้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติ 

KB 16 : ร้อยละของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบสุขศาลาพระราชทานและถิ่นทุรกันดาร สามารถจัดการ
สุขภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย : ร้อยละ 50   ผลงาน : ร้อยละ 100  

 มาตรการส าคัญ 
1. มีคณะท างานคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ เขตสุขภาพท่ี 2 
2. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางและแผนการด าเนินงานมาตรฐานสุขศาลา
พระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 14-16 ม.ค. 2562 ณ โรงแรมควีนพาเลส อ.แม่สอด จ.ตาก 
3. ลงพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานฯ เยี่ยมเสริมพลัง ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสุขศาลา
พระราชทานฯ บ้านเลตองคุ , สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านแม่จันทะ อ าเภออุ้มผาง และสุขศาลา
พระราชทานฯ มรว. เฉลิมลักษณ์จันทรเสน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
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4. สรุปผลการด าเนินงาน  
 ผลการด าเนินงาน  

 ผลการด าเนินงานโครงการสุขศาลาพระราชทานฯ ในพื้นที่ทั้งหมด 3 แห่ง พบว่าสุขศาลาพระราชทาน
ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง ร้อยละ 100 ประกอบด้วย สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านเลตองคุ , สุขศาลาพระราชทานฯ 
บ้านแม่จันทะ อ าเภออุ้มผาง และสุขศาลาพระราชทานฯ มรว. เฉลิมลักษณ์จันทรเสน อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก (ที่มา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลา
พระราชทาน ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562)  

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร  

2. ทีมด าเนินงานในพ้ืนที่ ยังไม่มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. จัดหาล่ามในการแปลภาษาในการติดต่อสื่อสารกับคนในพ้ืนที่ 
2. กระตุ้นเสริมแรง ในการด าเนินงานของทีมด าเนินงานและประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีความตระหนัก และ
เห็นประโยชน์จากการด าเนินงาน 

KB 17 : ร้อยละของสุขศาลาพระราชทานที่มีการพัฒนาคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย : ร้อยละ 60   ผลงาน : ร้อยละ 100  

 ผลการด าเนินงาน  

 ผลการด าเนินงานโครงการสุขศาลาพระราชทานฯ ในพื้นที่ทั้งหมด 3 แห่ง พบว่าสุขศาลาพระราชทาน
ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง ร้อยละ 100 ประกอบด้วย สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านเลตองคุ , สุขศาลาพระราชทานฯ 
บ้านแม่จันทะ อ าเภออุ้มผาง และสุขศาลาพระราชทานฯ มรว. เฉลิมลักษณ์จันทรเสน อ าเภอแม่ระมาด 
จังหวัดตาก (ที่มา : แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลา
พระราชทาน ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที2่ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2562) 
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 มาตรการส าคัญ 
1. มีคณะท างานคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ เขตสุขภาพท่ี 2 
2. ลงพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานฯ เยี่ยมประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสุขศาลาพระราชทานฯ            
บ้านเลตองคุ , สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านแม่จันทะ อ าเภออุ้มผาง และสุขศาลาพระราชทานฯ มรว. 
เฉลิมลักษณ์จันทรเสน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. สรุปผลและประเมินผลโครงการ  

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร  
6. ทีมด าเนินงานในพ้ืนที่ ยังไม่มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะ 
1. จัดหาล่ามในการแปลภาษาในการติดต่อสื่อสารกับคนในพ้ืนที่ 
2. กระตุ้นเสริมแรง ในการด าเนินงานของทีมด าเนินงานและประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีความตระหนัก และ
เห็นประโยชน์จากการด าเนินงาน 
 

KB18 : จ านวนของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

เป้าหมาย  26,764  คน  ผลงาน  43,217 คน (ร้อยละ 161.47) 
 มาตรการส าคัญ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนงานและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
2. มีการติดตามการด าเนินงานและสรุปผลอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการรับฟังและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 ผลการด าเนินงาน 
เขตบริการสุขภาพที่ 2 มีเป้าหมายของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ

ตนเองได้ ทั้งหมดจ านวน 26,764 คน  พบว่าจ านวน ครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ จ านวน 43,217 คน คิดเป็นร้อยละ 161.47 โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัดเรียงตามล าดับได้
ดังนี้ จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 116.25, จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 21.11, จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 12.46, 
จังหวัดตาก ร้อยละ 7.41, จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 4.38 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที ่19 พฤศจิกายน 2562) 
ตารางที่   แสดงจ านวนของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562   

พื้นที่ 
เฉพาะปี 2562 

 
CKD LTC NCDs ทั้งหมด ร้อยละ 

อุตรดิตถ์ 973 1540 2,793 3,335 12.46 
ตาก 158 288 1,318 1,983 7.41 

สุโขทัย 4,455 5,972 23,897 31,113 116.25 
พิษณุโลก 740 1,053 4,336 5,649 21.11 
เพชรบูรณ์ 143 196 1,009 1,137 4.38 
รวมทั้งหมด 6,469 9,049 33,353 43,217 161.47 

    ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

 กราฟที่1   แสดงร้อยละของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562   

 
         ที่มา :http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่19พฤศจิกายน 2562 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณในการด าเนินการอบรมล่าช้า  
2. การบันทึกข้อมูลในระบบมีรายละเอียดมาก ท าให้เกิดความล่าช้า 
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อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ รวมทั้งหมด

เป้าหมาย 26,764 คน  
ผลงาน 43,217คน  
ร้อยละ 161.47 

http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่%2019%20พฤศจิกายน%202562
http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่19พฤศจิกายน%202562
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 ข้อเสนอแนะ 
1.ส่วนกลางวางแผนการจัดสรรและการโอนเงินที่เหมาะสมและสะดวกกับพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
3. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ ควรกรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญท่ีต้อง
น าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 
4.ข้อมูลในระบบการบันทึกข้อมูลควรมีการเชื่อมโยงกันในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน 

KB19 : ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าหมาย  12,972 คน ผลงาน  10,863 คน (ร้อยละ 83.74) 

 มาตรการส าคัญ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนงานและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
2. มีการติดตามการด าเนินงานและสรุปผลอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการรับฟังและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 ผลการด าเนินงาน 

เขตบริการสุขภาพที่ 2 มีเป้าหมายของครอบครัวในการดูแลศักยภาพตนเองได้ ทั้งหมดจ านวน 
12,792 คน  พบว่าจ านวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ จ านวน 10,863 คน คิดเป็นร้อยละ 
83.74 โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัดเรียงตามล าดับได้ดังนี้ จังหวัดตาก ร้อยละ 100, จังหวัดพิษณุโลก ร้อยละ 
88.76, จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 98.56,  จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 83.64,  จังหวัดสุโขทัย ร้อยละ 72.49 
(ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)      

ตารางแสดงจ านวนของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562   

จังหวัด 
จ านวนครอบครัวที่
ได้รับการประเมิน 

จ านวนครอบครัวที่
ผ่านการประเมิน 

จ านวน อสค. 
ทั้งหมด* 

ร้อยละของครอบครัวที่
ผ่านการประเมิน 

อุตรดิตถ์ 139 137 864 98.56 
ตาก 872 872 1,863 100 

สุโขทัย 4,878 3,536 12,290 72.49 
พิษณุโลก 3,086 2,739 6,902 88.76 
เพชรบูรณ์ 2,488 2,081 7,298 83.64 

รวม 12,972 10,863 59,670 83.74 

     ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

กราฟแสดงร้อยละของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562   

 

   ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณในการด าเนินการอบรมล่าช้า  
2. การบันทึกข้อมูลในระบบมีรายละเอียดมาก ท าให้เกิดความล่าช้า 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1.ส่วนกลางวางแผนการจัดสรรและการโอนเงินที่เหมาะสมและสะดวกกับพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
3. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ ควรกรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญท่ีต้อง
น าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 
4.ข้อมูลในระบบการบันทึกข้อมูลควรมีการเชื่อมโยงกันในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน 

KB20 : ร้อยละของอสค.เป้าหมายมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าหมาย  12,972 คน  ผลงาน  10,863  คน (ร้อยละ 83.74) 

 มาตรการส าคัญ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนงานและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
2. มีการติดตามการด าเนินงานและสรุปผลอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการรับฟังและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 ผลการด าเนินงาน    
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อตุรดิตถ์ ตาก สโุขทยั พิษณโุลก เพชรบรูณ์ รวม

เป้าหมาย 12,972 คน  
ผลงาน 10,863 คน  
ร้อยละ 83.74 

http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่%2019%20พฤศจิกายน%202562%20
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

ตารางแสดงจ านวนของอสค.เป้าหมายมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562   

จังหวัด 
จ านวนอสค.ที่ได้รับ

การประเมิน 
จ านวนอสค.ที่ผ่าน

การประเมิน 
จ านวน อสค. 

ทั้งหมด* 
ร้อยละของอสค.ที่ผ่าน

การประเมิน 
อุตรดิตถ์ 139 137 864 98.56 

ตาก 872 872 1,863 100 
สุโขทัย 4,878 3,536 12,290 72.49 

พิษณุโลก 3,086 2,739 6,902 88.76 
เพชรบูรณ์ 2,488 2,081 7,298 83.64 

รวม 12,972 10,863 59,670 83.74 

         ที่มา :http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่19พฤศจิกายน 2562 

เขตบริการสุขภาพที่ 2 มีเป้าหมายของอสค.มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัวได้ ทั้งหมดจ านวน 
12,792 คน  พบว่าจ านวน อสค. ที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัวได้ จ านวน 10 ,863 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.74 โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัดเรียงตามล าดับได้ดังนี้ จังหวัดตาก ร้อยละ 100, จังหวัด
พิษณุโลก ร้อยละ 88.76, จังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 98.56 ,  จังหวัดเพชรบูรณ์ ร้อยละ 83.64,  จังหวัด
สุโขทัย ร้อยละ 72.49 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562) 

กราฟแสดงร้อยละของอสค.เป้าหมายมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพครอบครัวได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2562   

 

         ที่มา :http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่19พฤศจิกายน 2562 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณในการด าเนินการอบรมล่าช้า  
2. การบันทึกข้อมูลในระบบมีรายละเอียดมาก ท าให้เกิดความล่าช้า 
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อตุรดิตถ์ ตาก สโุขทยั พิษณโุลก เพชรบรูณ์ รวม

เป้าหมาย 12,972 คน  
ผลงาน 10,863 คน  
ร้อยละ 83.74 

http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่19พฤศจิกายน%202562
http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่19พฤศจิกายน%202562
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 
 ข้อเสนอแนะ 
1.ส่วนกลางวางแผนการจัดสรรและการโอนเงินที่เหมาะสมและสะดวกกับพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
3. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ ควรกรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญท่ีต้อง
น าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 
4.ข้อมูลในระบบการบันทึกข้อมูลควรมีการเชื่อมโยงกันในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

2. ประเด็นด้านมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

1. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ (ตัวช้ีวัดกรมฯตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562) 
   1) ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 70) (KB3) 
    2) ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 (ร้อยละ 80) (KB21) 
     3) PA/KB21 : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
(ร้อย ละ 80) ระดับพื้นฐาน 98%/ระดับคุณภาพ 35%           
2. โครงการด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 2 โครงการ     
1) โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์  
2) โครงการส่งเสริม พัฒนาและรับรองมาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์/ กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม /กลุ่มสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

 ผลการด าเนินตามตัวช้ีวัด 

 

 
                                                              

2. ผลการด าเนินงานตามโครงการ 

1. โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

KB5   : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ทีมีความเสี่ยง
สูง(ร้อยละ 80)  ร้อยละ 87.23 (แผน 47 แห่ง/ผล 41 แห่ง) 

PA/KB21 : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(ร้อยละ 80) ระดับพื้นฐาน 98%/ระดับคุณภาพ 35% การด าเนินงาน N/A

KB22 : จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมก ากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จ านวน 47 แห่ง 
(ร้อยละ 100)      การด าเนินงาน  คือ  ร้อยละ 100 (แผน 47 แห่ง/ผล 47 แห่ง) 

ด้านมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 



44 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

1. กิจกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ โดยวิธีการทดสอบ สอบเทียบมาตรฐาน 
เป้าหมายสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 47 แห่ง 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

2. ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 7 ระบบ                                                                
3. กิจกรรมด้านวิศวกรรมระบบสื่อสาร     
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

4.กิจกรรมด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

โรงพยาบาล ผลการด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท) 

1.รพ.คีรีมาศ,      
2. รพ.บางกระทุ่ม 

1.ตรวจสอบและประเมินระบบบ่อ
บ าบัดน าเสียในสถานพยาบาลภาครัฐ  
  

 
13,080 

 
1,680 

2.ตรวจสอบและประเมินเพ่ือการติด
เชื้อในระบบทางเดินหายใจ(TB)ใน
สถานพยาบาลภาครัฐ 
 

5.กิจกรรมด้านบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

โรงพยาบาล ผลการด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท) 

 1.อบรมศูนย์เครืองมือแพทย์      
จ.กาญจนบุรี 

0 3,920 

1.รพ.อุตรดิตถ์ 
2.รพ.สุโขทัย 
3.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 
4.รพ.เพชรบูรณ์ 

2.จัดอบรมมาตรฐานการพัฒนา
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 

29,800 24,780 

3.ลงพื้นที่ เพ่ือน ามาตรฐานการ
พัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์สู่การ
ปฏิบัติครั้งที่ 1 (21-24 พ.ค. 62) 

19,200 14,080 

6. กิจกรรมพัฒนาห้องให้บริการทางแพทย์(OR,ICU,ER,ไตเทียม) 

โรงพยาบาล ผลการด าเนินการ งบประมาณที่ได้รับ
(บาท) 

งบประมาณที่ใช้ไป
(บาท) 

รพ.พุทธชินราช ส ารวจ ตรวจสอบ รับฟังความคิดเห็น
เปรียบเทียบ ห้อง OR,ICU,ER,ไตเทียม 

5,840 0 

7.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์ และบุคลากรส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 2 ด้านวิศวกรรมการแพทย์ โดย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบวิศวกรรม
ความปลอดภัยในโรงพยาบาลด้วยตนเอง ณวันที่ 5-7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก 

2.โครงการส่งเสริม พัฒนาและรบัรองมาตรฐานระบบสนับสนนุบริการสุขภาพ ในสถานบริการสุขภาพภาครฐั 
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปี พ.ศ.2562 
(สัญจร) 5 จังหวัด โดยเริ่มจัดในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขแม่สอด วันที่ 26 ธันวาคม 
2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ ศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

2.กิจกรรมแผนการลงแผนปฏิบัติการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.อบรมแนวทางการพัฒนาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบสนับสนุนบริการ
สุขภาพ จากกองวิศวกรรมการแพทย์โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562    
ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการด าเนินงานตามโครงการ 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

3.ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ



52 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
แผน 

ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน 

1. ร้อยละของสถานพยาบาล
ภาคเอกชนทั่วประเทศ  ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด      
( KB1 ) 

ร้อยละ 90  73 73  100 ผ่าน 

2.ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด (KB3) 

ร้อยละ 100 232 232 100 ผ่าน 

3. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่ม
เสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย 
(KB10) 

ร้อยละ 65 59 42 71.18 ผ่าน 

4. ร้อยละของสถานประกอบการ 
สปาเพ่ือสุขภาพได้รับการส่งเสริม
พัฒนาเข้าสู่สากล (KB11) 

ร้อยละ 85 5 5 100 ผ่าน 

5. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและ
ด าเนินการตามกฎหมาย (KB12) 

ร้อยละ 100 1 1 100 ผ่าน 

6. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพได้รับอนุญาตในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด (PA) 

ร้อยละ 90 51 48 94.11 ผ่าน 
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รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

2. การด าเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้อง 

  2.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับให้สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ได้
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

กิจกรรมที่ 1 อบรม ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการด าเนินงานสถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
              
             กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ได้ด าเนินการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลเอกชนและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ให้กับผู้รับผิดชอบงานสถานพยาบาล เอกชนและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับจังหวัด / อ าเภอ และโรงพยาบาล หน่วยงานละ 2 คน จ านวน 8 จังหวัดผลงาน
ตามกลุ่มเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจ านวน 80 คน ตั้งเป้า 105 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 ได้รับการ
อนุมัติงบประมาณจ านวน 152 ,700 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 100 ,623 บาท งบประมาณคงเหลือใน
โครงการ 52,067 บาท และสามารถสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ โดยภาพรวมของการจัดอบรมแต่ละด้าน 
ดังตาราง 
 

หัวข้อที่ประเมิน       ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการบรรยาย 4.02 มาก 

2. ด้านวิทยากร   3.90 มาก 

3. ด้านการจัดอบรม/สถานที่/สิ่งอ านวยความสะดวก 4.09 มาก 

ผลรวมทุกด้าน 4.00 มาก 

 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับ 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพในการควบคุมก ากับสถานพยาบาล และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข 
 ผู้เข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่ห่างไกลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   

 
  

X



54 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
               ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

 
          
  ก ลุ่ ม คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ด้ า น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  ศู น ย์ ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ที่  2 
ได้ด าเนินการจัดจัดท าสื่อ “นวดที่ไหน ปลอดภัย ไร้กังวล” จ านวน 1,000 แผ่น สนับสนุนแก่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ๆ ละ 150 แผ่น และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านจังหวัดละ         
5 0  แ ผ่ น  เ พ่ื อ ใช้ เป็ น สื่ อ ใน ก า ร ให้ ค ว าม รู้ แ ก่ ป ร ะ ช าช น ใน ก า ร เลื อ ก ร้ า น น ว ด เ พ่ื อ สุ ข ภ าพ  
ที่ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย งบประมาณในโครงการ 7,000 บาท งบประมาณท่ีใช้ไป 4,922  บาท และ
สามารถสรุปแบบประเมินความพึงพอใจ สื่อดังกล่าว ดังตาราง 
 

หัวข้อที่ประเมิน      ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านเนื้อหา (ชัดเจน เข้าใจง่าย) 4.26 มาก 

2. ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 4.50 มาก 

3. ด้านการออกแบบ (เหมาะสม  สวยงาม) 4.45 มาก 

ผลรวมทุกด้าน 4.41 มาก 
 

ประโยชน์ที่ผู้รับสื่อได้รับ 
    ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกใช้บริการนวดเพ่ือสุขภาพ ที่มีมาตรฐาน และสามารถสื่อสารต่อไป
ยังบุคคลใกล้ชิด  ผู้ประกอบการร้านนวดเพ่ือสุขภาพเห็นความส าคัญในการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานมากข้ึน 
 

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข 
    การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้ เพราะขาดงบประมาณในการท า และ
หากต้องการท าสื่อที่มีประโยชน์ และคนเข้าถึงได้มาก ต้นทุนมักมีราคาแพง อีกทั้งสื่อบางตัวเตรียมจัดท าไว้แล้ว 
และมีก าหนดจัดท าไว้ในช่วงไตรมาสที่ 4 แต่ถูกดึงเงินกลับเข้ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงไม่สามารถท าต่อได้ 
 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม ดูแลเฝ้าระวัง สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ 5 
จังหวัด และกิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตามการด าเนินงานพัฒนา ควบคุมก ากับ สถานพยาบาลเอกชนและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่/การประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้อง  

ก ลุ่ ม คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ด้ า น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  ศู น ย์ ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ที่  2 
ได้ด าเนินการส่งเสริม ดูแลเฝ้าระวัง สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ร่วมกับการจัด
กิจกรรมออกตรวจสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.
2559 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ในระหว่างเดือนตุลาคม 2561  
ถึง เดือนเมษายน 2562 ให้กับสถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และสถาบันที่ผ่านการ
รับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

X

กิจกรรมที่ 2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ความรอบรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแก่สถานพยาบาล สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ และประชาชนทั่วไป 
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ในเขตสุขภาพที่ 2 จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 
งบประมาณท่ีได้รับสนับสนุน 90,700 บาท งบประมาณที่ใช้ไป 66,490 บาท 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. บุคลากรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการตรวจสถาบันที่ผ่านการรับรอง
หลักสูตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2. สถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา ควบคุมและก ากับให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยในการให้บริการประชาชน รวมทั้งด าเนินงาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ยังไม่ได้มาตรฐานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นว่าท าไมต้องมาขอ
อนุญาต ส่วนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีมาตรฐานแล้วได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่สากล 
 
ปัญหา อุปสรรค 
 1. ในการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถาบันพบว่าบางสถาบันยังไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจริง ท า
ให้ผู้ประเมินไม่เห็นสถานการณ์จริง 
 2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเข้าสู่สากลในภาพรวมของเขตยังเป็นไปได้
ค่อนข้างยากเนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ต่าง ๆ  
 3. เจ้าหน้าที่ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ยังขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ อาทิ การ
ประชุม R2R หรือการประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่มักจัดขึ้นช่วงปลายปี ถึงแม้จะจัดสรรเงินไว้แล้วแต่ก็ถูกเก็บคืนเข้า
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 

       การด าเนินงานภาพรวมประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ที่มีบทบาทความ
รับผิดชอบงาน 2 ส่วนคือ งานด้านสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้แก่ สถานพยาบาลเอกชนแบบที่
รับผู้ป่วยค้างคืน และแบบที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน กับ งานด้านสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ สปา นวด
เพ่ือสุขภาพ ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาลนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ออก
พระราชบัญญัติสถานพยาบาลซึ่งใช้ในการดูแล ควบคุมก ากับ โดยมุ่งเน้นให้สถานพยาบาลด าเนินการเป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ซึ่งได้ปรับปรุงตัวบทกฎหมายเพ่ือให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของ
สถานพยาบาลในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งฉบับล่าสุด คือ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ซึ่งมี
การปรับปรุงใหม่ในการควบคุมและก ากับสถานพยาบาลให้ได้มาตรฐานมากขึ้น ซึ่งไม่ครอบคลุมเพียงแค่
สถานพยาบาลเอกชนเท่านั้นดังใน พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ที่กล่าวไป แต่ยังครอบคลุมไปถึง
การควบคุมก ากับโรงพยาบาลภาครัฐอีกด้วย โดยมีกฎหมายล าดับรองหลายมาตราที่มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค
ในการรับบริการจากสถานพยาบาล ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 ได้มีแนวทางในการส่งเสริมองค์ความรู้แบบ
บูรณาการให้กับผู้รับผิดชอบงานในพ้ืนที่จังหวัดแต่ละจังหวัด รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานและกฎหมายที่ควบคุมกับ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ให้ประชาชนปลอดภัย มั่นใจในการรับบริการ 
และเพ่ือการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต และสร้างเครือข่ายการด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

http://live.siammedia.org/index.php/article/chit-chat-health/15908
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ภาพการด าเนินงานตามโครงการ 
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4. ประเด็นด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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การอบรม/กิจกรรมการบริหารจัดการและพฒันาศักยภาพบุคลากร

กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ด าเนินการระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดชลบรุี) 
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วัฒนธรรมองคก์ร 
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ภารกิจอื่นๆ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน  
(ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

ประธานที่ปรึกษา  นายดิเรก สุวรรณประทีป  
ผู้อ านวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที ่2  

คณะที่ปรึกษา นายนฤดล  อ่วมสุข 
รองผู้อ านวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 2   
(ด้านวิชาการ)/หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 

 นางสาวอนันต์  วงศ์เจริญ 
รองผู้อ านวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  
(ด้านบริหาร)/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  

 นายอุดร  เขียวดี  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

 นายภิเศก  ศักดิ์เพ็ชร 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 นางสาวอรพินท์  ครุฑจับนาค  
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  

คณะผู้จัดท า  นางเขมจิรา  มากดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 นางสาวนาตยา  สุดจ้อย 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  
ที่อยู่ : 21 หมู่ 4 ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก 65000  
โทรศัพท์ : 055-009509  
โทรสาร  : 055-009510 


