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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

ค าน า 

            ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์และ
พิษณุโลก ทั้งนี้ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2563 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563 และสรุปกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ได้ด าเนินการไป และได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในพ้ืนที่ภายใต้แผนงาน
โครงการ กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานที่ก าหนดขึ้น โดยได้น ามารวบรวมเอาไว้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ในปีต่อไป  

             กลุ่ ม บ ริ ห า ร ง านทั่ ว ไ ปและแผน งาน  ใน ฐ านะผู้ จั ด ท า ขอขอบคุณหั วหน้ า กลุ่ ม ง าน  
และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ และผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบจนส าเร็จได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งรายงาน
ประจ าป ี2563 เล่มนี้จะใช้อ้างอิงในการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และสามารถน ามาพัฒนา
กระบวนการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป 

                                                                                                                  คณะผู้จัดท า 

                                                                                                   พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน  1 
           วิสัยทัศน์ ภารกิจ อ านาจหน้าที่   2 
           ภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2                 3 
           โครงสร้างศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2                  4 
           ท าเนียบผู้บริหาร 5 
           โครงสร้างอัตราก าลัง            5 
           เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด                                            6 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน 7 
             สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปี    7 
             รายการงบลงทุน 8-9 

   ข้อมูลแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 

    ตัวชี้วัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี       
    งบประมาณ พ.ศ. 2563 

12 

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ 14 
            ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   15 
            ผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  17 

- ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน  18-35 
- ประเด็นด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  36-53 
- ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 54-65 
- โครงการพระราชด าริ/เฉลิมพระเกียรติ 66-69 
- ประเด็นด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร 70-72 

             โครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 73-197 
ส่วนที ่4  ภาคพนวก  
          - คณะผู้จัดท า 198 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ อ านาจหน้าที่   

 ภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2         
 โครงสร้างองค์กร  
 โครงสร้างอัตราก าลัง        
 พ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด                                                 



ห น้ า  | 2 
 

รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

1.วิสัยทัศน์ (Vision)  

 

 

 

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ

ภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเอง     

ด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
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2. ภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
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3. โครงสร้างศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

 

4. ท าเนียบผู้บริหาร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
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5. เขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบด าเนินงาน 

 งบลงทุน 
 รายการครุภัณฑ์ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563   
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1) รายการงบลงทุน 

รายการ จ านวน งบประมาณ เบิก-จ่าย คงเหลือ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน     
ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 1 8,000 8,000 0 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     
1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติกำร 

2 49,600 43,600 6,000 

2.เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ ขนำด 1 kVA 12 69,600 60,000 9,600 
3.อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่ำย แบบที่ 1 1 50,000 49,700 300 
4.อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด 24 ช่อง แบบที่ 2 2 42,000 42,000 0 
5.อุปกรณ์กระจำยสัญญำณไร้สำย (Access Point) แบบที่ 2 1 23,000 22,500 500 
6.อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ำย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 1 240,000 235,000 5,000 
7.ตูส ำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ แบบท่ี 1(ขนำด 42U) 1 22,000 21,800 200 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
เครื่องตัดหญ้ำ แบบข้ออ่อน 1 10,900 10,900 0 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่     
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ระดับ XGA ขนำด 5,000 ANSI Lumens 1 70,200 70,200 0 
2.จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ  ขนำดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 1 24,300 24,300 0 
3.โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV  ระดับควำมละเอียด
จอภำพ 1920x1080 พิกเซล  ขนำด 55 นิ้ว 

1 19,600 19,600 0 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ     
1.เครื่องวิเครำะห์เครื่องติดตำมสัญญำณชีพ 1 700,000 965,500 4,500 
2.เครื่องมือตรวจสอบอัตรำกำรไหลของอำกำศ 1 240,000 220,000 20,000 
3.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ 9 จุด 1 150,000 120,000 30,000 
4.เครื่องวัดปริมำตรลม 1 42,000 38,000 4,000 
5.ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม 30 ที่นั่ง 1 190,000 189,989.20 10.80 
ครุภัณฑ์ส ารวจ     
เทปวัดระยะสแตนเลส ควำมยำว 50 เมตร 1 6,000 6,000 0 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง     
รถโดยสำรขนำด 12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ  ไมต่่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี  1 1,288,000 1,270,000 18,000 

รวม 32 3,245,200 3,147,089.20 98,110.80 
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1. มูลแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 
สงป. 

งบประมาณ     
ที่ได้รับจัดสรร 

ผลเบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ 

การเบิกจ่าย 

1 โครงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและเพิ่มศักยภำพบุคลำกรให้มี
ประสิทธิภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

KB1 2,716,068.00 2,713,653.00 2,415.00** 99.91 

2 โครงกำรส่งเสริม พัฒนำ มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพและวิศวกรรมกำรแพทย์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

KB11 607,760.00 607,760.00 0 100 

3 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำงำนสุขภำพภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ สู่
กำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชนอยำ่งยั่งยืน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

KB5,KB6,KB7 90,000.00 90,000.00 0 100 

4 โครงกำรส่งเสริมกำรสร้ำงเสริมควำมรอบรูด้้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพสู่
กำรจัดกำรสุขภำพชุมชนอย่ำงยั่งยืน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

KB4 352,010.00 352,010.00 0 100 

5 โครงกำรส่งเสริม พัฒนำ ควบคุม ก ำกับ ให้สถำนพยำบำลภำคเอกชน สถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพได้มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 

KB3,KB10, 
KB12,KB13 

117,745.00 117,745.00 0 100 

6 โครงกำรพัฒนำคณุภำพกำรบริกำรสำธำรณสุขในสุขศำลำพระรำชทำนฯ ประจ ำปี

งบประมำณ 2563  

KB8 345,000.00 345,000.00 0 100 

7 โครงกำรจดัหำวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ อสม. ในกำรด ำเนินงำน 

ป้องกันและเฝ้ำระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

KB5 1,237,000.00 1,237,000.00 0 100 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด สงป. 
งบประมาณ     

ที่ได้รับจัดสรร 
ผลเบิกจ่าย คงเหลือ 

ร้อยละ 
การเบิกจ่าย 

8 โครงกำร สบส.รวมใจปั่นออกก ำลงักำย เสริมสรำ้งสุขภำพป้องกันโรค           
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก (ต่อเนื่อง) 

- 9,000.00 9,000.00 0 100 

9 โครงกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมคัรสำธำรณสุขประชำกรต่ำงดำ้ว                  
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

 - 130,000.00 130,000.00 0 100 

10 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.ด้ำนกำรเฝำ้ระวังป้องกันยำเสพติดในชุมชน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

KB16 10,000.00 10,000.00 0 100 

11 กิจกรรมนเิทศตรวจรำชกำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563   

- 60,000.00 60,000.00 0 100 

12 โครงกำรยกระดับควำมรู้อสม.เป็นอสม.หมอประจ ำบำ้น ประจ ำปีงบประมำณ 
2563 

KB5 1,202,720.00 1,202,720.00 0 100 

13 กิจกรรมพัฒนำองค์กรคณุธรรมและจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563  - 8,000.00 8,000.00 0 100 

14 งบส่งสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 KB11 368,000.00 368,000.00 0 100 

 

รวมทั้งสิ้น 7,253,303.00 
7,250,888.00 

 
2,415 99.99 

 

** หมายเหตุ งบบุคลากรคงเหลือคืนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนือ่งจากบรรจุพนักงานราชการเป็นข้าราชการ 1 ต าแหน่ง



ห น้ า  | 14 
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ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ 
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

2. ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายนอก   60        2.3284 
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน  50         

   1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานหรือ
งานประจ าตามหน้าที่ปกติ รวมถึงงานตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย  (Function  Base) 

 (40)         

 1. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาศักยภาพให้เป็น 
   อาสาสมัคร ประจ าครอบครัว  (500,000 คน ) 

ร้อยละ 5 21,411 22,749 24,088 25,426 26,764 5 5.0000 0.2500 

 2. ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  (ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 5 50 55 60 65 70 5 5.0000 0.2500 

 3. จ านวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0  
    (406,258  คน) 

ร้อยละ 6 24,019 25,520 27,022 28,523 30,024 5 5.0000 0.3000 

 4. ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  
   (ร้อยละ 70) 426 ต าบล 

ร้อยละ 6 50 55 60 65 70 24 ต าบล 0.1900 0.0114 

 5. ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 
    ตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 6 30 35 40 45 50 5 5.0000 0.3000 

 6. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ 
   มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (ร้อยละ 60) 34 
แห่ง 

ร้อยละ 6 40 45 50 55 60 3 แห่ง 
 
 

0.0000 0.0000 
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 7. ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   ตามท่ีกฎหมายก าหนด   (ร้อยละ 90) 

ร้อยละ 6 70 75 80 85 90 5 5.0000 0.3000 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวชี้วัดกรมฯ ที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน KPI ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ 
(PA/การประเมินผู้บริหารองค์การ/นโยบายส าคัญเร่งด่วน/
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) 

 (10)         

  1. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวัง 
   ตามกฎหมาย (ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 3 50 55 60 65 70 5 5.0000 0.1500 

  2. ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ 
   ด้านสุขภาพให้กับประชาชน (ร้อยละ 15) 

ร้อยละ 3 5 7.5 10 12.5 15 5 5.0000 0.1500 

  3. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริม  
   สนับสนุน ในการจัดท า  Cohort ward (ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 2 92 94 96 98 100 5 5.0000 0.1000 

  4. ร้อยละของห้องแยกโรคความดันลบได้รับการตรวจสอบ  
    ตรวจประเมินความพร้อมใช้ (ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 2 92 94 96 98 100 5 5.0000 0.1000 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของ 
   กระบวนการตามภารกิจหลักที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ร้อยละ 10 ขั้นตอนท่ี 
1 

ขั้นตอนท่ี 
2 

ขั้นตอนท่ี 
3 

ขั้นตอนท่ี 
4 

ขั้นตอนท่ี 
5 

4 4.1700 0.4170 

มิติภายใน  40        2.0000 

3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 20 50 55 60 65 70 5 5.0000 1.0000 

4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่ส าคัญตาม 
   ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ร้อยละ 10 ขั้นตอนท่ี 
1 

ขั้นตอนท่ี 
2 

ขั้นตอนท่ี 
3 

ขั้นตอนท่ี 
4 

ขั้นตอนท่ี 
5 

5 5.0000 0.5000 

5. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ร้อยละ 10 ขั้นตอนท่ี 
1 

ขั้นตอนท่ี 
2 

ขั้นตอนท่ี 
3 

ขั้นตอนท่ี 
4 

ขั้นตอนท่ี 
5 

5 5.0000 0.5000 

น้ าหนักรวม  100       4.32 4.3284 



ห น้ า  | 17 
 

รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

ผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
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1. ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
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1. สรุปรายละเอียดผลการด าเนินงาน (ประเด็นงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ) 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงานงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ตามตัวชี้วัดที่
ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการ
ประเมิน 

1 จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น  
อสม. หมอประจ าบ้าน 

4,803  คน 4,803  คน 100 ผ่าน 

2 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาศักยภาพให้
เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 

 26,764 คน
  

80,072 คน 306.65 ผ่าน 

3 ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

26,764 คน
  

21,153 คน  78.26 ผ่าน 

4 จ านวน อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 30,024 คน 
  

32,951 คน 109.75 ผ่าน 

5 จ านวนต าบลที่พัฒนาเป็นต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 426 ต าบล 
(ร้อยละ70)  

398 ต าบล  93.43 ผ่าน 

6 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนในพื้นท่ีให้บริการสุขศาลา
พระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 

ร้อยละ 10 3 แห่ง ร้อยละ 
14.78 

ผ่าน 

7 ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 30   ร้อยละ
72.75 

ผ่าน 

8 ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ให้กับประชาชน 

ร้อยละ 15 
  

 ร้อยละ  
21.49 

ผ่าน 
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

1.จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
 

เป้าหมาย  4,803  คน   ผลงาน  4,803  คน (ร้อยละ 100) 

 มาตรการส าคัญ 
1. มีการเชิญครู ก จาก ระดับจังหวัด/อ าเภอ ไปร่วมรับฟังแนวทางนโยบาย อสม.หมอประจ าบ้าน   

 เพ่ือมาถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 
2. จังหวัดสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในการประชุมกวป. การประชุมพัฒนาศักยภาพ 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน สสอ./ รพศ./รพช./เครือข่ายชมรม อสม.จังหวัด ทุก
 เดือน และการประสานผ่านช่องทาการสื่อสาร Line กลุ่ม และการประชุมประจ าเดือนของผู้ปฏิบัติงาน
 ในทุกระดับ 

3. ผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินให้แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด และมีการ
 ติดตามผลงานด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในทุกวาระการประชุม 

4. ก าหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาการอบรมโดยการกระจายการอบรมในระดับอ าเภอ และระดับ
 พ้ืนที่ ซึ่งมีการใช้หลักสูตรมาตรฐานเดียวกันตามที่เขตก าหนด แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 2 วัน ภาคปฏิบัติใน
 พ้ืนที่ 1 วัน รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง 6 รายวิชารวมถึงมีการประเมิน ก่อน – หลัง การฝึกอบรม อสม. 
 หมอประจ าบ้าน (Pre - Post test) 

5. มีค าสั่งการแต่งตั้งทีมวิทยากรในระดับอ าเภอ ที่มีศักยภาพตามวิชาชีพ โดยระดับจังหวัดเป็น
 ผู้ด าเนินการ 

6. มีการเยี่ยมเสริมพลัง เสริมสร้างขวัญกาลังใจ และติดตามทั้งการจัดอบรม การพัฒนา อสม. หมอ  
 ประจ าบ้าน ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  

7. มีการใช้กลไกของชมรม อสม.เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ เช่น การจัดการ  
 การเดินทาง  การจัดพิมพ์คู่มือ อสม.หมอประจ าบ้าน ปากกา และเกียรติบัตร สถานที่ ที่พัก (ส าหรับ 
 อสม.พ้ืนที่ห่างไกล) และงบประมาณส่วนเกิน 

8. มีการดึงภาคีเครือข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการด าเนินงานใน
 หลายๆด้าน เช่น สนับสนุนทีมงาน งบประมาณ และสถานที่  

9. มีการวางแผนการประเมินผลศักยภาพ อสม.ที่ผ่านการอบรมและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลโดย 
 อสม.หมอประจ าบ้านในช่วง ปลายไตรมาสที่ 2 – ไตรมาสที่ 3 

10. จังหวัดมีการเริ่มพัฒนายกระดับ อสม.หมอประจ าบ้านตั้งแต่ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และแล้ว
 เสร็จ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้ครบตามจ านวนเป้าหมาย 100 % 

11. มีการวางแผนในการพัฒนายกระดับ อสม.หมอประจ าบ้านในระยะที่ 2 สู่การเป็น อสม.นัก
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างคนไทยคุณภาพ ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 

บ้าน ปากกา และใบเกียรติบัตร 
12. มีการวางแผนการประเมินผลศักยภาพ อสม. ที่ผ่านการอบรมและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล

 โดย อสม.หมอประจ าบ้าน ในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 3 
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งบประมาณ 
1) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ให้การสนับสนุนงบประมาณ

ในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
2) ชมรม อสม. อ าเภอทุกอ าเภอ ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการ เช่น การจัดการ

การเดินทาง การจัดพิมพ์คู่มือ อสม.หมอประจ าบ้าน ปากกา และใบเกียรติบัตร 
 13. มีแผนลงพ้ืนที่นิเทศงาน และถอดบทเรียน การด าเนินงานอสม.หมอประจ าบ้าน 
 

 ผลการด าเนินงาน 
ตารางแสดงจ านวนของอสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563   

ตัวช้ีวัดและเกณฑ์
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์  (รวม) 

จ านวน อสม.ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

เป็น อสม.หมอประจ า
บ้าน 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด (คน) 

599 899 654 1,117 1,534 4,803 

ผลงาน (คน) 599 899 654 1,117 1,534 4,803 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

ร้อยละ อสม.
กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพเป็น  

อสม.หมอประจ าบ้าน
(ร้อยละ 70) 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด (คน) 

599 899 654 1,117 1,534 4,803 

ผลงาน (คน) 599 898 654 1,117 1,501 4,769 
ร้อยละ 100 99.89 100 100 97.85 99.29 

ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การดูแลสุขภาพจาก  

อสม.ที่เป็นหมอ
ประจ าบ้าน มี

คุณภาพชีวิตท่ีดี 
(ร้อยละ 70) 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งหมด (คน) 

1,797 2,697 1,962 3,351 4,602 14,409 

ผลงาน 2,764 4,734 6,245 3,604 4,496 21,843 
ร้อยละ 153.81 175.53 318.30 107.55 97.70 151.59 

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

http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่%2026%20กรกฎาคม%202562
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กราฟแสดงจ านวนของอสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563     

 

 

 

 

กราฟแสดงร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563     

 

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

http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่%2019%20พฤศจิกายน%202562%20
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ผลการประเมินศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน ที่สามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ ได้ครบถ้วน 
100% 

 รอบ 3 เดือน มีการชี้แจงแนวทางสู่การปฏิบัติ และอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน จ านวน 4,803 คน 
รอบ 6 เดือน มี อสม. หมอประจ าบ้าน จ านวน 4,803 คน 
รอบ 9 เดือน อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ร้อยละ 70 
รอบ 12 เดือน ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อย
ร้อยละ 70 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์  

1) อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ร้อยละ 100 
2) ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการดูแลจาก อสม หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี   

ร้อยละ 151.59 
 ปัญหาและอุปสรรค 

1. ประธาน อสม.ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้สูงอายุไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ต้อง
คัดเลือกตัวแทนเข้าอบรมแทน 
2. ขาดการเตรียมความพร้อมด้านศักยภาพของวิทยากร ในการบูรณาการเนื้อหาร่วมกัน ในแนวทาง
เดียวกันทั้งจังหวัด 
3. จ านวนเป้าหมาย บางอ าเภอมีจ านวนมาก และงบประมาณที่จ ากัด มีผลต่อคุณภาพในการจัดอบรม 
4. การออกประเมินผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 
5. จากการเกิดการระบาดโรคโควิด-19 ท าให้ อสม. หมอประจ าบ้านต้องไปท าหน้าที่เฝ้าระวัง และติดตาม 
Home Quarantine ท าให้ภาระงานของ อสม. เพิ่มขึ้น 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ส่วนกลางวางแผนการจัดสรรและการโอนเงินที่เหมาะสม และสะดวกกับพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
3. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ ควรกรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญท่ีต้องน าไปใช้ใน
การด าเนินงานต่อไป 
4.ข้อมูลในระบบการบันทึกข้อมูลควรมีการเชื่อมโยงกันในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ในการท างาน 
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2. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 

เป้าหมาย : 26,764 คน  ผลงาน  :  80,072 คน  (ร้อยละ 306.65) 

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

 ผลการด าเนินงาน 
เขตบริการสุขภาพที่ 2 มีเป้าหมายของครอบครัวในการดูแลศักยภาพตนเองได้ ทั้งหมดจ านวน 26,764 

คน  พบว่าจ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว  จ านวน 
80,072 คน คิดเป็นร้อย 306.65 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)  

ตารางแสดงจ านวนของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณในการด าเนินการอบรมล่าช้า  
2. การบันทึกข้อมูลในระบบมีรายละเอียดมาก ท าให้เกิดความล่าช้า 

 ข้อเสนอแนะ 
1.ส่วนกลางวางแผนการจัดสรรและการโอนเงินที่เหมาะสมและสะดวกกับพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
3. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ ควรกรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญท่ีต้องน าไปใช้ใน
การด าเนินงานต่อไป 

4.ข้อมลูในระบบการบันทึกข้อมูลควรมีการเชื่อมโยงกันในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ในการท างาน 

3. ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย : 26,764 คน  ผลงาน  :  21,153 คน  (ร้อยละ 78.26 ) 

 

พื้นที่  
เป้าหมาย จ านวน 3 กลุ่ม ผลงานโควิด ผลงานรวม ร้อยละ 

เขต 2 26,764 11,794 70,278 80,072 306.65 
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 มาตรการส าคัญ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนงานและแนวทางการด าเนินงานร่วมกัน 
2. มีการติดตามการด าเนินงานและสรุปผลอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการรับฟังและหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน 

 ผลการด าเนินงาน 
เขตบริการสุขภาพที่ 2 มีเป้าหมายของครอบครัวในการดูแลศักยภาพตนเองได้ ทั้งหมดจ านวน 26,764 

คน  พบว่าจ านวนครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลตนเองได้ จ านวน 21,153 คน คิดเป็นร้อย78.26 (ข้อมูล 
Thaiphc.net ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)    

ตารางแสดงร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เขตสุขภาพท่ี 2 
ปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด 
จ านวนครอบครัวท่ีได้รับ

การประเมิน 
จ านวนครอบครัวท่ีผ่าน

การประเมิน 
จ านวน อสค. 

ทั้งหมด* 
ร้อยละของครอบครัวท่ีผ่าน

การประเมิน 

อุตรดิตถ์ 5,132 3,985 6,743 77.65 
ตาก 5,114 4,016 6,297 78.53 
สุโขทัย 5178 4047 5,787 78.15 
พิษณุโลก 5,130 3,980 6,580 77.58 
เพชรบูรณ์ 6,475 5,125 7,298 79.15 

รวม 27,029 21,153 32,705 78.26 

    ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

กราฟแสดงร้อยละของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เขต
สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563   

 

   ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  

77.65

78.53
78.15

77.58

79.15

78.26

อตุรดิตถ์ ตาก สโุขทยั พิษณโุลก เพชรบรูณ์ รวม

เป้ำหมำย 26,764 คน  
ผลงำน 21,153 คน  
ร้อยละ 78.26 

http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่%2031%20ตุลาคม%202563
http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่%206%20พฤศจิกายน%202563%20
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 ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณในการด าเนินการอบรมล่าช้า  
2. การบันทึกข้อมูลในระบบมีรายละเอียดมาก ท าให้เกิดความล่าช้า 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1.ส่วนกลางวางแผนการจัดสรรและการโอนเงินที่เหมาะสมและสะดวกกับพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
3. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ ควรกรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญท่ีต้องน าไปใช้ใน
การด าเนินงานต่อไป 
4.ข้อมูลในระบบการบันทึกข้อมูลควรมีการเชื่อมโยงกันในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ในการท างาน 

 

4. จ านวน อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 
เป้าหมาย  :  30,024  คน   ผลงาน  : 32,951  คน (ร้อยละ 109.75) 
  - 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 จดัอบรมพัฒนาศัยภาพบูรณาการ อสม.4.0 และ อสม.นักจัดการสุขภาพ  
5.รพ.สต.ส ารวจการใช้ สมารท์โฟนของ อสม. 
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 ผลการด าเนินงาน  

ตารางแสดงจ านวน อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 

จังหวัด อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมา
ย 

ผลงาน ร้อยละ 

อุตรดิตถ ์ 5,397 5,778 107.06 3,778 4,832 127.90 1,322 4,608 42.69 

ตาก 7,865 7,501 95.37 5,506 7,472 135.72 1,927 6,870 43.67 

สุโขทัย  4,738 5,250 110.81 3,317 5,045 152.11 1,161 4,623 48.79 

พิษณุโลก 7,071 6,559 92.76 4,950 5,784 116.86 1,732 4,749 33.58 

เพชรบูรณ์ 4,953 7,863 158.75 3,467 7,690 221.80 1,213 7,690 77.63 

รวม 30,024 32,951 109.75 21,017 30,823 146.66 7,356 28,540 387.99 

ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

กราฟแสดงร้อยละ อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2563 

 

       จากตารางและกราฟที่ 1 จะเห็นว่า เขตสุขภาพที่ 2 มีเป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 
ทั้งหมด จ านวน 30,024 คน พบว่ามี อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 จ านวน 32,951 คน คิดเป็น
ร้อยละ 109.75 โดยมีผลการด าเนินงานสูงสุดอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 158.75 น้อยที่สุดอยู่ที่
จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นร้อยละ 92.76 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563)   

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. งบประมาณในการด าเนินการอบรมล่าช้า  
2. การไม่เชื่อมโยงของระบบข้อมูล 

107.06 95.37 110.81 92.76
158.75

109.75127.9 135.72 152.11
116.86

221.8

146.66

42.69 43.67 48.79 33.58
77.63

387.99

อุตรดิตถ์ ตำก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ รวม

อสม 4.0 ร้อยละ first aid ร้อยละ ทักษะ CPR ร้อยละ

เป้ำหมำย 30,024 คน  
ผลงำน 32,951 คน  
ร้อยละ 109.75 

http://www.thaiphc.net/new2020/osmfour/district?provinceId=53
http://www.thaiphc.net/new2020/osmfour/district?provinceId=63
http://www.thaiphc.net/new2020/osmfour/district?provinceId=64
http://www.thaiphc.net/new2020/osmfour/district?provinceId=65
http://www.thaiphc.net/new2020/osmfour/district?provinceId=67
http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=site/main%20วันที่
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 ข้อเสนอแนะ 
1.ส่วนกลางวางแผนการจัดสรรและการโอนเงินที่เหมาะสมและสะดวกกับพ้ืนที่ 
2. จัดประชุมพัฒนาศักยภาพระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 
3. รายละเอียดการบันทึกข้อมูลในระบบ ควรกรอกเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นและมีความส าคัญท่ีต้องน าไปใช้ใน
การด าเนินงานต่อไป 
4.ข้อมูลในระบบการบันทึกข้อมูลควรมีการเชื่อมโยงกันในข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อน
ในการท างาน 

 
5. จ านวนต าบลท่ีพัฒนาเป็นต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย : 426 ต าบล (ร้อยละ70)  ผลงาน  :  398 ต าบล (ร้อยละ 93.43 ) 

 ผลการด าเนินงาน  
 มีต าบลที่ระบุประเด็นปัญหาที่สอดคล้องกับปัญหา พชอ. ในระบบฐานข้อมูล www.thaiphc.net  จ านวน 
426 ต าบล  คิดเป็นร้อยละ 100  ต าบลทีม่ีการยกระดับการดาเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ จากมิติสุขภาพเพียง
ด้านเดียวสู่มิติคุณภาพชีวิตโดยใช้เป้าหมาย ความสุขเป็นตัวตั้ง ใช้กลไก กระบวนการ วิธีการ มาตรการ ในการพัฒนา 
แก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ ในการสร้างชุมชนสร้างตามบริบท ที่คนในชุมชน ต าบลมีส่วนร่วมคิด ออกแบบ เรียนรู้  
ตัดสินใจร่วมกันลงมือทาไปสู่เป้าหมายสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี โดยทุกจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 2  ได้
ด าเนินการพัฒนาเป็นต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 93.43 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
2563)   
  
ต าบลท้ังหมด 426 ต าบล 
จ านวนต าบลท่ีรายงานผล 426 ต าบล 
จ านวนต าบลท่ีผ่านเกณฑ์ 398 ต าบล 

จังหวัด จ านวนอ าเภอ ต าบลท่ีระบุประเด็นแล้ว (จ านวน) 
 ตาก 9  51 
 พิษณุโลก 9  89 
 เพชรบูรณ์ 11  112 
 สุโขทัย 9  81 
 อุตรดิตถ์ 9  65 

รวม 47 398 

 
 
 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH63
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH63
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH65
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH65
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH67
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH67
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH64
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH64
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH53
http://www.thaiphc.net/new2020/tambon_manage/map_view_amphur/TH53
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 ปัญหาและอุปสรรค   
  1. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลการด าเนินงานต าบลพัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับเขต และ ระดับจังหวัดต้องสร้างความเข้าใจในกระบวนการท างาน ท าให้เกิดความ ล่าช้าในการด าเนินงาน  
  2. ไม่มีการก าหนดเกณฑ์การด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพที่ชัดเจน ท าให้ผู้รับผิดชอบงานระดับ เขตต้อง
ปรับปรุงเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายในการด าเนินงาน  

3. ไม่มีการจัดท าคู่มือแนวทางการลงข้อมูลหรือรายงานผลการด าเนินงานระบบ www.thaiphc.net    
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนที่มีความชัดเจนและ รายละเอียดใน

แต่ละตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน และควรมีเวทีให้ภาคีเครือข่าย ( ศบส. เขต/ผู้รับผิดชอบงาน
ระดับจังหวัด) ได้ซักถามข้อสงสัยเพื่อให้การด าเนินงานเข้าใจตรงกันและเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน   
  2. เมื่อมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการด าเนินงาน ส่วนกลางควรมีการจัดท าเกณฑ์เพ่ือให้ ศบส.เขต สามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ง่าย สะดวกและเป็นแนวทางเดียวกัน  

3. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับเขต และระดับจังหวั ด ใน เรื่อง
ระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพภาคประชาชน 

 
6.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ให้บริการสุขศาลาพระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 

เป้าหมาย : ร้อยละ 10   ผลงาน : ร้อยละ 14.78 

 ผลการด าเนินงาน  

 ผลการด าเนินงานโครงการสุขศาลาพระราชทานฯ ในพ้ืนที่ทั้งหมด 3 แห่ง พบว่าสุขศาลาพระราชทาน
ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง ร้อยละ 100 ประกอบด้วย สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านเลตองคุ , สุขศาลาพระราชทานฯ บ้าน
แม่จันทะ อ าเภออุ้มผาง และสุขศาลาพระราชทานฯ มรว. เฉลิมลักษณ์จันทรเสน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนในพื้นท่ีให้บริการสุขศาลาพระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพ เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ 14.87 (ร้อยละ 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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ตารางแสดงจ านวนร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนในพื้นที่ให้บริการสุขศาลาพระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพ เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิม (ร้อยละ 10) 
 

สุขศาลาพระราชทานฯ ปี 62 
(คน) 

ปี 63 
(คน) 

ร้อยละ 
 

สุขศาลาพระราชทานฯ  มรว . เฉลิมลั กษณ์  จั นทร เสน  
บ้านเลอตอ อ.แม่ระมาด 
 

798  843  
 

5.64 

สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านเลตองคุ อ.อุ้มผาง  
 

1,156  1,372  
 

18.68 

สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง 
 

917  1,117  
 

21.81 

รวม 2,871 3,287  14.87 

 มาตรการส าคัญ 
1. มีคณะท างานคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ เขตสุขภาพท่ี 2 
2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสุขศาลาพระราชทานฯ และถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
3. มีกิจกรรมลงพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานฯ เยี่ยมประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสุขศาลาพระราชทานฯ            

บ้านเลตองคุ , สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านแม่จันทะ อ าเภออุ้มผาง และสุขศาลาพระราชทานฯ มรว. 
เฉลิมลักษณ์จันทรเสน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสุขศาลา พระราชทานฯ 

 
 ปัญหาและอุปสรรค 
1. การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร  
1. ทีมด าเนินงานในพ้ืนที่ ยังไม่มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะ 
1. จัดหาล่ามในการแปลภาษาในการติดต่อสื่อสารกับคนในพ้ืนที่ 
2. กระตุ้นเสริมแรง ในการด าเนินงานของทีมด าเนินงานและประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีความตระหนัก และเห็น
ประโยชน์จากการด าเนินงาน 
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7. ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  

เป้าหมาย : ร้อยละ 30 ผลงาน : ร้อยละ  72.75 

 มาตรการส าคัญ 
2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความรอบรู้สู่การปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย และการ

ด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ประจ าปี 2563 (สัญจรรายจังหวัด) ผ่านโปรแกรม      Zoom 
cloud meeting เพ่ือรับฟังและร่วมน าเสนอสถานการณ์และรูปแบบการด าเนินงานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือเป็นการติดตามการ

ด าเนินงาน ค้นหาปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันใน
พ้ืนที่ (บูรณาการร่วมกับการลงพ้ืนที่นิเทศติดตาม ประเด็นตรวจราชการ ลดแออัด ลดรอคอย หัวข้อ อส
ม.หมอประจ าบ้าน)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 ผลการด าเนินงาน 
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ผลจากการสุ่มประเมินในระบบประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 200 ตัวอย่าง และน ามา
วิเคราะห์ในโปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยท างาน ส าหรับ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพพบว่า ผลรวมความรอบรู้ด้านสุขภาพมากที่สุดอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 50 รองลงมา
คือ ระดับดี ร้อยละ 23 และระดับพอใช้ ร้อยละ 15.50 ตามล าดับ ส่วนคะแนนผลรวมพฤติกรรมสุขภาพมากที่สุดอยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 65 รองลงมาคือ ระดับดี ร้อยละ 32.50 และระดับพอใช้ ร้อยละ 25.50 ตามล าดับ 
(ที่มา : โปรแกรมวิเคราะห์ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนวัยท างาน ส าหรับ
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
           การบันทึกข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Liyeracy) และพฤติกรรมสุขภาพ(Health 
Behavior) มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ท าให้เกิดความล่าช้า และการท าในรูปแบบ google form ยังมี
ปัญหาในบางพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสัญญาณเครือข่ายไม่ดี เช่น จังหวัดตาก 

 
ข้อเสนอแนะ 
          ควรปรับโปรแกรมการการบันทึกข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาและพฤติกรรมสุขภาพ ให้มีความ
กระชับ ง่ายต่อการบันทึกข้อมูล 

 

 

 
 



33 

รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

8. ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้กับประชาชน  

เป้าหมาย : ร้อยละ 15   ผลงาน : ร้อยละ  21.49 

 มาตรการส าคัญ 
1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความรอบรู้สู่การปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย และการ

ด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ประจ าปี 2563 (สัญจรรายจังหวัด) ผ่านโปรแกรม      Zoom 
cloud meeting เพ่ือรับฟังและร่วมน าเสนอสถานการณ์และรูปแบบการด าเนินงานร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. ติดตามความก้าวหน้า เยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน/งานสุขศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ/พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษาส าหรับ       รพ.สต. 
และส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ   (สัญจรราย
จังหวัด) 
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3. ค้นหาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนารอบรู้ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ (ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกวดพื้นที่ต้นแบบ) ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (ประเภทหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีเยี่ยม/โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีเยี่ยม/ชุมชนรอบ
รู้ด้านสุขภาพ องค์กร อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม) สัญจรรายจังหวัด 

  

 

 

 

 

 

 
4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

“สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี สู่พลังการขับเคลื่อน การจัดการคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน”และมอบ
รางวัลการคัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบ เขตสุขภาพท่ี 2  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 

 

 

 
5. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ และแนวทางการด าเนินงานอสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด -19 เพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ในการท างานเชิงรุก การ
เคาะประตูบ้านเพ่ือสร้างความรอบรู้ในการป้องกัน เฝ้าระวังโรคโควิด-19  ให้กับประชาชน 
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 ผลการด าเนินงาน 
 
จังหวัด/ระดับ ก าลังพัฒนา พัฒนา ด ี ดีมาก ดีเยี่ยม รวม 

ตาก 88 18 20 3 24 153 
พิษณุโลก 41 25 35 4 7 112 
เพชรบูรณ์ 115 83 104 18 44 364 
สุโขทัย 82 36 44 3 6 171 
อุตรดิตถ์ 40 40 48 14 26 168 

รวม 366 202 251 42 107 968 

ผลจากการประเมินตนเองในโปรแกรมการประเมินพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Gate) พบว่าจังหวัดที่เข้ามาประเมินตนเองใน
โปรแกรม Health Gate มากที่สุดคือ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 364 หมู่บ้าน รองลงมาคือ จังหวัดสุโขทัย 
จ านวน 171 หมู่บ้าน , จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 168 หมู่บ้าน , จังหวัดตาก จ านวน 153 หมู่บ้าน และ
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 112 หมู่บ้าน ตามล าดับ ภาพรวมทั้งเขตสุขภาพมีจ านวนหมู่บ้าน 4405 หมู่บ้าน 
ผลงานเขตสุขภาพท่ี 2 คือ จ านวน 968 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 21.49 
(ที่มา : เว็บไซด์กองสุขศึกษา http://www.hed.go.th  ในหัวข้อ “โปรแกรมประเมินหมู่บ้านและโรงเรียน”) 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
            พ้ืนที่ยังมีปัญหาเรื่องการใช้งานโปรแกรม Health gate เนื่องจากเป็นโปรแกรมใหม่ และติด
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 ท าให้การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานล่าช้า และต้อง
ปรับวิธีการจัดประชุมโดยลดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมลง และปรับรูปแบบการประชุมเป็นรูปแบบอ่ืนแทน 
ท าให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการประชุมน้อยลง 
 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูลในการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ้อนในบันทึกข้อมูล 
2. รูปแบบการประเมินผลการด าเนินงาน ควรมีความชัดเจน กระชับ เข้าใจได้ง่ายต่อผู้ปฏิบัติ 
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2. ประเด็นด้านมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 
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 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

กิจกรรม ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของรพ.ได้รับการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์  

(ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเครื่องมือแพทย์ในห้อง ER ได้รับการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน ร้อยละ

(100) 
กระบวนการ  ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ห้อง ER ทุกจ านวนรายการเครื่องมือ(มาตรฐาน

รายการเครื่องมือในห้อง ER ที่ก าหนด 
 ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในส่วนที่เหลือตามการร้องขอ โดย รพ. ที่ร้อง

ขอสนับสนุนงบประมาณ 
 จัดท าแผนออกด าเนินการและจัดส่งแผนให้กองฯ/แจ้งแผนให้ รพ.ทราบ/เขต

จัดเตรียมเครื่องมือและลงพ้ืนที่/สรุปผลการด าเนินงานในระบบ DIOC พร้อม 
PAPER ส่งกองฯ 

ผลการด าเนินงาน 1. ร้อยละของรพ.ได้รับการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์  
    (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของเครื่องมือแพทย์ในห้อง ER ได้รับการทดสอบ/สอบทียบเครื่องมือมาตรฐาน 

(ร้อยละ 100) 
 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมทดสอบ/สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์ 

- ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ตามแผน(  47 แห่ง)

 
 
 
 
 
 

แผนงาน

ผลงาน
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- เครื่องมือความเสี่ยงสูง 7 ชนิด(เครื่อง) 

-  
 

- รวมเครื่องมือที่ด าเนินการทดสอบ/สอบเทียบ (เครื่อง) 

 

ตารางสรุปผลการด าเนินการทดสอบ/สอบเทียบ แยกตามประเภทเครื่องมือ 

รายการเครื่องมือ ห้อง ER (เครื่อง) ห้องอ่ืนๆ (เครื่อง) รวม (เครื่อง) 
 

Defibrillator 266 150 416 
Ventilator 172 102 274 
Infant incubator 63 46 109 
Patient monitor 411 519 930 
Infusion pump 472 740 1,212 
Gas indicator machine 11 15 26 
Electro sugical 18 16 34 
รวมเครื่องมือความเสี่ยงสูง 1,413 1,588 3,001 
รวมเครื่องมือชนิดอ่ืนๆ 1,060 9,782 10,842 
รวมเครื่องมือทุกชนิด 2,473 11,370 13,843 

 

ปี 63 (3001เครื่อง)

ปี 62 (5487 เครื่อง)

12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000

ปี 62 (15812 เครือ่ง)

ปี 63 (13843 เครือ่ง)
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- แยกรายการตามประเภทเครื่องมือห้อง ER 

  

-แยกรายการตามประเภทเครื่องมือ (ห้องอ่ืนๆ ) 
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กิจกรรม การจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ 
 

ตัวชี้วัด จ านวนโรงพยาบาลได้รับการส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์ 
เครื่องมือแพทย์......8.....แห่ง 
 

กระบวนการ  เข้าด าเนินการส่งเสริม และประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาลจ านวน...8...แห่ง ดังนี้ 
1.เขตอบรมให้ความรู้มาตรฐานการพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยาบาล 
2.เขตลงพ้ืนที่ร่วมกับโรงพยาบาลเพื่อน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ 
3.เขตให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4.เขตประเมินเบื้องต้น และส่งข้อมูลกลับยังกองวิศวกรรมการแพทย์ 
 

ผลการด าเนินงาน จ านวนโรงพยาบาลได้รับส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการ 
ศูนย์เครื่องมือแพทย์...8....แหง่ (ร้อยละ 80) 
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ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมแนวทางการจัดท าและการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
ล าดับ ขั้นตอนการท างาน ระยะเวลา 

 
1. รวบรวมข้อมูลศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจ าปีงบประมาณ 2563 และชี้แจง

ขั้นตอนการด าเนินงาน จัดเตรียมไฟล์ส าหรับการส่งเสริมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ และเป็นข้อมูลที่ใช้ในการลงไป
ส่งเสริมให้กับโรงพยาบาล 

 ประเมินความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
 ส่งเอกสารประเมินตนเอง คู่มือการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
 เอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน 

มกราคม - กุมภาพันธ์ 
2563 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมแนวทางการจัดท าและการบริหารจัดการศูนย์
เครื่องมือแพทย์เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบให้กับ
โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 

 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนวิธีการท างาน 
 บรรยายเรื่องแนวทางวิธีการจัดท าศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ

ตามคู่มือฯศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้รับผิดชอบร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการ

บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล 

23 - 27 กุมภาพันธ์ 
2563 

(เลื่อนไม่มีก าหนด) 

3. ลงพ้ืนที่โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ในการน า
มาตรฐานระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ
โรงพยาบาลเป้าหมาย 8 แห่ง 

 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
 โรงพยาบาลร่วมกับ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 น า

มาตรฐานระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสู่
การปฏิบัติตามเกณฑ์ในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

 สรุปผลการลงพ้ืนที่ให้กับผู้รับผิดชอบ/คณะท างานของ
โรงพยาบาล 

 ประเมินเบื้องต้นให้กับโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 

พฤษภาคม - มิถุนายน 
2563 

(เนื่องจากผลกระทบโควิดไม่
สามารถลงพื้นที่ได้) 

4. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
ต้องปรับเปลี่ยนและรูปแบบการด าเนินงาน กองวิศวกรรมการแพทย์ จึง
เปลี่ยนการด าเนินงานให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 – 12 ส่งแบบ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล 
ในระดับ M1 M2 และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ตามกลุ่มเป้าหมายเดิม และส่งให้กองวิศวกรรมการแพทย์ ภายในวันที่ 15 
กันยายน 2563 (ตามหนังสือกองวิศวกรรมการแพทย์ ที่ สธ 0704.5/ว.
36 เรื่อง “ส่งแบบบันทึกข้อมูลการจัดการเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล”) 
 

สิงหาคม - กันยายน 
2563 
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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

กิจกรรม ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมระบบสื่อสาร 
ตัวชี้วัด 1. ร้อยละของรพ.ได้รับการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยตาม

มาตรฐานก าหนด (ร้อยละ 100) 
2. ร้อยละของรพ.และสาธารณสุขจังหวัดได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสาร มี

ความพร้อมใช้งาน (ร้อยละ 100) 
 

กระบวนกำร  ตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัย 7 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้ำ ระบบก๊ำซทำง
กำรแพทย์ ระบบปรับอำกำศและระบบระบำยอำกำศ ระบบไอน้ ำ ระบบ
สุขำภิบำล ระบบอัคคีภัย และระบบขนส่ง(ลิฟต์) 

 ตรวจสอบควำมพร้อมใช้งำนระบบสื่อสำร(วิทยุโทรคมนำคม) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 1.  ร้อยละของรพ.ได้รับการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยตาม
มาตรฐานก าหนด (ร้อยละ 51.06) 

2.  ร้อยละของรพ.และสาธารณสุขจังหวัดได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสาร มี
ความพร้อมใช้งาน (ร้อยละ 46.15) 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมระบบสื่อสาร 

1. กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้า ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบ
ปรับอากาศและระบบระบายอากาศ ระบบไอน้ า ระบบสุขาภิบาล ระบบอัคคีภัย และระบบขนส่ง(ลิฟต์) 
(ก่อนเกิด COVID - 19 เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)  ประกอบด้วย 

- โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 24 แห่ง 
- โรงพยาบาลนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 
- โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผา

เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก 
2. กิจกรรมตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบสื่อสาร (วิทยุโทรคมนาคม) (ก่อนเกิด COVID - 19 เดือน 

ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)  ประกอบด้วย 
- โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 24 แห่ง 
- โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผา

เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก 
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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

รูปตัวอย่างผลการด าเนินงานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมระบบส่ือสาร 

-   
-  
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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

***เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ซึ่งมีผลกระทบท าให้ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน และเกิดความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงมีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0704/367 ลงวันที่ 17 เมษายน 
2563 เรื่อง การด าเนินงานตามแผนงานโครงการของกองวิศวกรรมการแพทย์ โดยให้ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 1 – 12 ด าเนินการปรับแผนและกิจกรรม ดังนี้ 

งดการด าเนินงานตามกิจกรรมที่จะต้องลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ ยกเว้นกิจกรรมตรวจสอบ
ระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ให้ด าเนินการสนับสนุนการจัดท าห้องแยกโรคความดันลบ และส่งเสริม ให้
ค าแนะน า แนวทางในการจัดท า Cohort Ward ให้กับสถานบริการสุขภาพตามร้องขอ โดยใช้งบประมาณ 

3. ส่งเสริม ให้ค าแนะน า และตรวจสอบความพร้อมของห้องแยกโรคความดันลบ/ส่งเสริมให้ค าแนะน า 
แนวทางในการจัดท า Cohort Ward ประกอบด้วย 
- โรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 47 แห่ง 
- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ห้องบริการทันตกรรม 
- โรงพยาบาลนอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 2 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

กิจกรรม พัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 1. จ านวนรพ.ได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียและประเมิน

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศของห้องเอกซเรย์และห้องฉุกเฉิน ใน
สถานพยาบาลภาครัฐ (2 แห่ง) 

2. ร้อยละของการตรวจสอบและประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียและประเมินระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศของห้องเอกซเรย์และห้องฉุกเฉิน ใน
สถานพยาบาลภาครัฐ (ร้อยละ 100) 
 

กระบวนกำร  ตรวจสอบและประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ตรวจสอบและประเมินระบบปรับอากาศและระบายอากาศของห้องเอกซเรย์

และห้องฉุกเฉิน 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 1. จ านวนรพ.ได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียและประเมิน
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศของห้องเอกซเรย์และห้องฉุกเฉิน ใน
สถานพยาบาลภาครัฐ (2 แห่ง) 

2. ร้อยละของการตรวจสอบและประเมินระบบบ าบัดน้ าเสียและประเมินระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศของห้องเอกซเรย์และห้องฉุกเฉิน ใน
สถานพยาบาลภาครัฐ (ร้อยละ 100) 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1. ตรวจสอบและประเมินระบบบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ

โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 
2. ตรวจสอบและประเมินระบบปรับอากาศและระบายอากาศของห้องเอกซเรย์และห้องฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก 
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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

กิจกรรม พัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ 
ตัวชี้วัด จ านวนรพ.ได้รับการพัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ (2 แห่ง) 
กระบวนการ ส ารวจ ตรวจสอบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมิน มาตรฐานห้องให้บริการ

ทางการแพทย์  
- ห้องฉุกเฉิน 
- ห้องผ่าตัด 
- ห้องผู้ป่วยหนัก 
- ห้องไตเทียม 

 
ผลการด าเนินงาน จ านวนรพ.ได้รับการพัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ (2 แห่ง) 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ส ารวจ ตรวจสอบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประเมิน มาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์ (ห้องฉุกเฉิน) 

เป้าหมายสถานบริการสุขภาพ 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก และ
โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

งานร้องขอและงานอ่ืน ๆ  ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องกล งานระบบสิ่งแวดล้อม จ านวน ....7....งาน 
งานระบบไฟฟ้า 

ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลาง 
พิจารณาผลประกวดราคา E – bidding  
ตรวจรับ 

หน่วยงาน งบประมาณ 

   1 ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
Rooftop) ขนาด ๑๓๐ กิโลวัตต์ จ านวน ๑ แห่ง 

โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย 

7,800,000 บาท 

งานระบบเครื่องกล 
   1 โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ รวมศูนย์ ขนาด ไม่

น้อยกว่า  
30 หัวจ่าย (ตรวจรับ) 

โรงพยาบาลพรหมพิราม 856,000 บาท 

   2 ร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์ ส ารวจ ออกแบบ/ประมาณราคา
การติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้องผ่าตัดใหม่  
จ านวน 4 ห้อง ณ อาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 7 ชั้น  และ
ห้องแยกโรคความดัน 
ลบ จ านวน 3 ห้อง ณ อาคารอายุรกรรม ชั้น 3 

โรงพยาบาลพุทธชินราช - 

   3 ก่อสร้างห้องตรวจแยกโรคพร้อมระบบเครื่องดูดอากาศจ านวน   1 
ห้อง 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 
พิษณุโลก 

589,400 บาท 

   4 โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อและห้องความดัน
ลบ อาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรคท่ี 2  (ควบคุมงาน) 

ส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 

13,200,000 บาท
(ก าลังด าเนินการ) 

 
งานระบบส่ิงแวดล้อม 

   1 โครงการจ้างออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย  
จ านวน 1 งาน (ตรวจรับ) 

โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 400,000 บาท 

งานอ่ืน ๆ 
   1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

- เสียงตามสาย 1 ระบบ 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายฯ 

จ านวน 10 ชุด 
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

ส าหรับส านักงานสาธารณสุข 
จังหวัด จ านวน 5 รายการ 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ 60 คู่สาย  

พร้อมอุปกรณ ์

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดพิษณุโลก 

1,998,500 บาท 
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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

รูปผลการด าเนินงานงานร้องขออ่ืน ๆ 
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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

การควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลานคอนกรีตเสริมเหล็กและร่ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

จ านวน 1 รายการ ณ.อาคารชุดรวมพักอาศัยขนาด 32 ห้อง  

ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  
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รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

การควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องปั๊มและระบบก๊าซทางการแพทย์  

จ านวน 1 ระบบ บริเวณอาคารผู้ป่วย 60 เตียง  

โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ต าบลวัดโบสถ์ อ าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  
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การควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชักฟอกจ่ายกลาง  

อาคาร คสล.  2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร  

โรงพยาบาลพรหมพิราม ต าบลพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                 

        

 

 

 

 

 

 



52 

รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

การควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง จ านวน 1 หลัง 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 
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การควบคุมงานก่อสร้างโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรคติดเช้ือและห้องความดันลบ  

จ านวน 1 แห่ง ณ.อาคารห้องปฏิบัตกิารทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค ชั้น 3 

ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  
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3.ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
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1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

แผน 
ผลงาน ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของสถานพยาบาล
ภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด      ( KB3 ) 

ร้อยละ 90  152 152 100 ผ่าน 

2.ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 90 155 151 97.42 ผ่าน 

3. ร้อยละของสถานพยาบาล กลุ่ม
เสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย 
(KB12) 

ร้อยละ 70 2 2 100 ผ่าน 

4. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ กลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวัง
ตามกฎหมาย 

ร้อยละ 70 589 589 100 ผ่าน 

5. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ิม 

ร้อยละ 5 78 78 100 ผ่าน 
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2. การด าเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้อง 

  2.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ ให้สถานพยาบาลเอกชน, สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  เขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2563 งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 
117,745 บาท 

กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงการด าเนินงาน ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานสถานพยาบาลเอกชน 
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

              
             กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ได้ด าเนินการชี้แจง    การ
ด าเนินงาน ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานสถานพยาบาลเอกชน  ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการ
จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงาน ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานตามสถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ ผู้รับผิดชอบงานสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพรชบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยจัดสรรให้หน่วยงานละ 2 เล่ม รวมทั้งสิ้นจ านวน 200 เล่ม งบประมาณที่ใช้ไป 37 ,000 
บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับ 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการด าเนินงาน ควบคุม
ก ากับ สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 
ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข 
 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  จึงส่งผลกระทบให้แนว
ทางการด าเนินงานต้องปรับตามสถานการณ์ จึงส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่งให้การ
ชี้แจงกระบวนการงาน และสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานเกิดความล้าช้า  
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กิจกรรมที่ 2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ให้แก่ 
สถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และประชาชนทั่วไป 

 
  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 าสื่อประชาสัมพันธ์ ความรอบรู้เก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เพ่ือใช้เป็น
สื่อในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในการเลือกรับบริการเพ่ือสุขภาพที่ดี มีคุณภาพได้
มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย ตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  
โดยสนับสนุนให้แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือส่งต่อให้ สถานพยาบาลภาคเอกชน สถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ และประชาชนทั่วไป ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก 
จังหวัดเพรชบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณที่ ใช้ไป  22,400 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1. ข้อปฏิบัติในการนวดเพ่ือสุขภาพ  จ านวน  130  ฉบับ  
2. เพ่ือนสถานพยาบาลภาคเอกชน  จ านวน  130  ฉบับ 
3. หลักการเลือกรับบริการ นวดเพ่ือสุขภาพ และคลินิก  จ านวน  300  ฉบับ 

 
ประโยชน์ที่ผู้รับสื่อได้รับ 
     ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกใช้บริการสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ที่มีมาตรฐาน และสามารถสื่อสารต่อไปยังบุคคลใกล้ชิด  และผู้ประกอบการสถานพยาบาล  สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ เห็นความส าคัญในการพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนดมากยิ่งขึ้น 
 

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข 
     การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้ เพราะขาดงบประมาณในการท า  
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กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม ดูแล เฝ้าระวัง และติดตามตรวจเยี่ยม สถานพยาบาลภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่  5  จังหวัดเขตสุขภาพที่ 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 าเนินการส่งเสริม ดูแลเฝ้าระวัง สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งสถาบัน    
ที่เปิดการเรียนการสอนนวดที่ผ่านการรับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.
2559  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม 
ก ากับ และติดตามตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในการให้บริการในช่วงสถาการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของสถานที่  ผู้ประกอบการ  ผู้ให้บริการ ผู้ รับบริการ  เพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางข้อปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันของโรค ตามประกาศของศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  โดยลงตรวจเยี่ยม สถานพยาบาลเสริม
ความงาม  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพ และสถาบันสอนนวดที่ผ่านการ
รับรองหลักสูตร ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 ทั้ง 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพรชบูรณ์ 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณท่ีใช้ไป จ านวน  58,345 บาท  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สถานพยาบาลภาคเอกชน ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ และการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน

ตามที่กฎหมายก าหนด และการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019  

2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ไดร้ับค าแนะน า เกิดความรู้ความเข้าใจการให้บริการเพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ตามมาตรการและแนวทางอย่างเคร่งคัด  และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มีมาตรฐานแล้วได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่สากล 

3. สถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 
ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ควบคุมและก ากับให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยในการให้บริการประชาชน  รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมการเปิดการเรียน - การสอน เพ่ือการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ 2019 ตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 
 
ปัญหา อุปสรรค 

1. จากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมติดตาม พบว่าสถานพยาบาลบางแห่งเปิดให้บริการในช่วง  17.00 น. –  
21.00 น.  เกิดปัญหาผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือ จึงท าให้การลงพ้ืนที่ไม่เป็นไปตาม
แผนที่วางไว้ 
 2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาเข้าสู่สากลในภาพรวมของเขตยังเป็นไปได้
ค่อนข้างยากเนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องสถานที่ต่างๆ  
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 3. จากการลงพ้ืนที่ติดตามเยี่ยมสถาบันพบว่าสถาบันยังไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจริง 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  ท าให้ผู้ประเมินไม่เห็น
สถานการณ์จริง  
 4. พบสถานบันสถาบันสมาคมแพทย์แผนไทยส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่สามารถติดต่อผู้
ประสานงานได้ เมื่อเข้าติดตามที่สถาบันแล้วไม่พบ อีกทั้งพบว่าไม่มีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับ
เปิดการเรียนการสอน จึงได้แจ้งส่วนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 

       การด าเนินงานภาพรวมประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  โดยมีบทบาทความ
รับผิดชอบงาน 2 ส่วนคือ งานด้านสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  ได้แก่ ๑. สถานพยาบาลเอกชน
แบบที่รับผู้ป่วยค้างคืน และแบบที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 2. งานด้านสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ สปา 
นวดเพ่ือสุขภาพ และสถาบันสอนนวดที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยน าแนวทางการด าเนินงานจากกองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ และกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ระดับจังหวัด 
อ าเภอ ทั้ง 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2  เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ให้ประชาชนปลอดภัย มั่นใจในการรับบริการ และเพ่ือการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ และสร้างเครือข่ายการด าเนินงานในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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1. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดบริการของสถานพยาบาลภาคเอกชน คลินิกเสริมความงาม 
ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อแนะน าการเตรียม
ความพร้อมของสถานที่ การคัดกรองผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตราการอย่างเคร่งคัด  
 

 

ภาพการด าเนินงานตามโครงการ 
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2. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดบริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการสปา นวดเพื่อ
สุขภาพ ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  เพื่อแนะน า
การเตรียมความพร้อมของสถานที่ การคัดกรองผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตรการอย่างเคร่ง
คดั โดยส่งเสริมให้บริการในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal)   
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3. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอน ของสถาบันสอนนวดที่ผ่าน
การรับรองหลักสูตร จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  เพื่อแนะน าการเตรียมความพร้อมของสถานที่ การคัดกรองผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตรการอย่างเคร่งคัด โดยใช้รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal)   
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โครงการพระราชด าริ/เฉลิมพระเกียรติ 
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โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานฯ เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

 

 ผลการด าเนินงาน  

 ผลการด าเนินงานโครงการสุขศาลาพระราชทานฯ ในพ้ืนที่ทั้งหมด 3 แห่ง พบว่าสุขศาลาพระราชทาน
ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง ร้อยละ 100 ประกอบด้วย สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านเลตองคุ , สุขศาลาพระราชทานฯ บ้าน
แม่จันทะ อ าเภออุ้มผาง และสุขศาลาพระราชทานฯ มรว. เฉลิมลักษณ์จันทรเสน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก  
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนในพื้นท่ีให้บริการสุขศาลาพระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพ 
ที่มีคุณภาพ เพ่ิมข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ 14.87 (ร้อยละ 10) 

 มาตรการส าคัญ 
5. มีคณะท างานคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ เขตสุขภาพท่ี 2 
6. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสุขศาลาพระราชทานฯ และถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
7. มีกิจกรรมลงพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานฯ เยี่ยมประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสุขศาลาพระราชทานฯ            

บ้านเลตองคุ , สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านแม่จันทะ อ าเภออุ้มผาง และสุขศาลาพระราชทานฯ มรว. 
เฉลิมลักษณ์จันทรเสน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

8. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสุขศาลา พระราชทานฯ 
 

 ปัญหาและอุปสรรค 
1. การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร  
4. ทีมด าเนินงานในพ้ืนที่ ยังไม่มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 

 
 ข้อเสนอแนะ 
1. จัดหาล่ามในการแปลภาษาในการติดต่อสื่อสารกับคนในพ้ืนที่ 
2. กระตุ้นเสริมแรง ในการด าเนินงานของทีมด าเนินงานและประชาชนในพ้ืนที่ ให้มีความตระหนัก และเห็น
ประโยชน์จากการด าเนินงาน 
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 การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานฯ 

 
 

 
 

 

 



69 

รายงานประจ าปี 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

. โครงการ สบส.รวมใจปั่นออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ต่อเนื่อง) 

 
ผลการด าเนินงาน 

            

           โครงการ สบส.รวมใจปั่นออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด าเนินการตามแผนต่อเนื่อง ปั่นออกก าลังกายเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เป็น
แบบอย่างให้ประชาชนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการรณรงค์
เชิญชวนให้ประชาชนหันมาออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน พัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต  
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                ประเด็นด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ                                      

 การที่องค์การจะไปสู่คุณภาพนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาองค์การใน 3 มิติ การลดต้นทุน องค์กรและการจัดการ 
คือ หากองค์กรมีวิธีการจัดการ จัดระบบการบริหารดี ตลอดจนการบริหารด้านคุณธรรมและจริยธรรม องค์กรที่มี
ศักยภาพคือองค์กรที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การพัฒนาองค์กรควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและการ
ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักเหล่านี้ และบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
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องค์กรคุณธรรม 
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โครงการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

ประธานที่ปรึกษา  นายนฤดล  อ่วมสุข 
ผู้อ านวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที ่2  

คณะที่ปรึกษา นางพัชราภรณ์ ปิ่นมณี 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 

 นางสาวอนันต์  วงศ์เจริญ 
รองผู้อ านวยการศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  
(ด้านบริหาร)/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  

 นายอุดร  เขียวดี  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

 นายภิเศก  ศักดิ์เพ็ชร 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 นางสาววิไลวรรณ  ภูศรีเทศ  
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  

 นางสาวนาตยา  สุดจ้อย 
 หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

คณะผู้จัดท า  นางเขมจิรา  มากดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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