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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ค าน า 

            ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และ

พิษณุโลก ทั้งนี้ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2564 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – 

กันยายน 2564 และสรุปกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการที่ได้ด าเนินการไป และได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการ

ด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในพ้ืนที่ภายใต้แผนงาน

โครงการ กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานที่ก าหนดขึ้น โดยได้น ามารวบรวมเอาไว้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

ในปีต่อไป และการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับ

จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,584,262.87  บาท แบ่งเป็นงบกลางประเทศ 48,610,420 บาท รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น 54,194,682.87 บาท  

             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 าปี2564 เล่มนี้จะใช้อ้างอิงในการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และสามารถน ามาพัฒนา

กระบวนการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป 

                                                                                                                  คณะผู้จัดท า 

                                                                                                     พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน  3 

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ อ านาจหน้าที่   5 

 ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  6-8 

 ท าเนียบผู้บริหาร 9 

 โครงสร้างอัตราก าลัง และ พ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด                                                                                  10 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน 10 

 การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11 

 รายงานผลการเบิก-จ่าย งบประมาณ  12-16 

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ 17 

 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   18-19 

 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 20 

 ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน 21-37 

 ประเด็นด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 38 

 ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 39-61 

 ด้านวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 62-92 

 ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 93-104 

 ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 105-127 

 โครงการพระราชด าริ/เฉลิมพระเกียรติ 128-134 

 ประเด็นด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร 135-148 

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก  

 คณะผู้จัดท า 149 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ อ านาจหน้าท่ี  

 ภารกิจ  

 โครงสร้างองค์กร  

 โครงสร้างอัตราก าลัง        

 พื้นท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด                                                 
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ส่วนที่ 1  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 
 

       กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  (บทบาทหน้าที่)       กลุ่มวิชาการ

และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (บทบาทหน้าที่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ภารกิจ และหน้าที่รับผดิชอบของหน่วยงาน 

 1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 
 

1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5. งานดูแลอาคารและสถานที่และยานพาหนะ 
6. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
8. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการ
และงบประมาณ 
9. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบบริการสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
6. งานโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 3. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

 

 4. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3. งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
8. งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข 
9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

1. งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโตภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ภารกิจ และหน้าที่รับผดิชอบของหน่วยงาน (ต่อ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

 5. กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

 
1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมิน การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
6. งานจัดการข้อร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
7. งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ 
8. งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

1. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงเขตสุขภาพ 
2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
3. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
4. งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
5. พัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่ 
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐาน 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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5. เขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน 

 

 

 การจัดสรรงบประมาณ 
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 การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

  

 

 

ล าดับ ประเภท
งบประมาณ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

1 งบกลางประเทศ 48,610,420.00 48,610,420.00 100 0 

2 งบด าเนินงาน 5,584,262.87 5,583,137.87 99.98 1,125 

3 งบลงทุน  -  -  -  - 

รวม 54,193,557.87 54,193,557.87 99.99 0 

ส่วนท่ี 2 

 

10%

90%

0%

งบด าเนินงาน

งบกลางประเทศ

งบลงทนุ



ห น้ า  | 11 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผ 1 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ, 
755,200.87 , 13%

ผ 2  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม 
ก ากับ มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่
สากล, 1,092,960.00 , 20%

ผ 3 ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการ
สุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเอง (พืน้ฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักภาพคน), 

783,110.00, 14%
ผ 4 โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระ

เกียรติ, 152,600.00, 3%

ผ 5 โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย, 2,193,420.00,

39%

ผ 6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑสุ์ขภาพและบริการสุขภาพ, 

591,972.00, 11%

ผ10 โครงการประเมินคุณภาพความ
โปร่งใส, 15,000.00 , 0%

สรุปการรับจัดสรรงบด าเนินงานประจ าปี 2564
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวนเงินรวม 5,584,262.87 บาท



ห น้ า  | 12 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

รายงานผลการเบิก-จ่าย งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้  
 

1. หมวด งบกลางประเทศ  ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลางประเทศ  
 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           

 

ผลการเบิกจ่าย 

(SMART,GFMIS) 

คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 

64-004128900.602-6410200-

2100900027P1000-14 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน  

32,723,395.00 32,723,395.00 0.00 100 

64-004128900.602-6410200-

2100900027P1000-20 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน  

15,887,025.00 15,887,025.00 0.00 100 

รวมทั้งสิ้น 48,610,420.00 48,610,420.00 0.00 100 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

2.หมวด งบด าเนินงาน 
ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน  

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           

 

ผลการเบิกจ่าย 

(SMART,GFMIS) 

คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 

64-004128900.602-6411200-2100714013P3055-02 ค่าเช่าบ้าน 739,500.00 739,500.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100714013P3055-03 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 15,700.87 14,575.87 1,124.13 92.83 

64-004128900.602-6411200-2100733030P3058-04 ค่าจ้างเหมาบุคลากร 327,420.00 327,420.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100736001P3063-05 ค่าสาธารณูปโภค 320,000.00 320,000.00 0 100 

64-004126700.810-6411200-2100736001P3063-06 โครงการพัฒนาและยกระดับการขบัเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติ

ราชการกรม สบส. 

3,750.00 3,750.00 

 

0 100 

64-004128900.602-6411200-2100736001P3063-06 งบบริหารจดัการ 500,000.00 500,000.00 0 100 

64-004126000.815-6411200-2100733031P3062-07 โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล 3,000.00 3,000.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100733031P3062-07 โครงการประชุมกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ(สัญจร)ครั้งที่ 2/2564 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

245,500.00 245,500.00 0 100 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (ต่อ) 
รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           

 

ผลการเบิกจ่าย 

(SMART,GFMIS) 

คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 

64-004126700.810-6411200-2100736001P3063-08 โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 25,000.00 25,000.00 

0 100 

64-004128900.602-6411200-2100736003P3066-08 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน(อสม.)

พื้นที่ชายแดนในการด าเนินงานปอ้งกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรสั

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

500,000.00 500,000.00 0 100 

64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-09 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรูด้้านสุขภาพ 101,000.00 101,000.00 0 100 

64-004126700.810-6411200-2100733028P3057-09 โครงการจดัตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานตามพระราชด าริ

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี พ.ศ. 2564 

75,000.00 75,000.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100733031P3062-09 การอบรมหลักสตูรการประเมินคา่ความไม่แน่นอนของการวดั 7,812.00 7,812.00 0 100 

64-004126100.805-6411200-2100736003P3066-10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจดัการ

สุขภาพชุมชนของ อสม. (P31) 

58,400.00 58,400.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100733030P3059-10 โครงการรณรงค์อสม.เคาะประตูบา้นต้านภัย COVID-19 ในพ้ืนท่ี

ชายแดน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 

146,300.00 146,300.00 0 100 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (ต่อ) 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           

 

ผลการเบิกจ่าย 

(SMART,GFMIS) 

คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 

64-004128900.602-6411200-2100733031P3062-11 โครงการประชุมกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ(สัญจร)ครั้งที่ 6/2564 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 37,300.00 37,300.00 

0 100 

64-004128900.602-6411200-2100733030P3058-12 งบบริหารจดัการ (P51) 500,000.00 500,000.00 0 100 

64-004126100.805-6411200-2100733030P3058-13 โครงการสร้างเสรมิศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพในระดับ

ปฐมภูมิ (อสม.หมอประจ าบ้าน) (P51) 

1,081,200.00 1,081,200.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100736001P3064-13 ค่าจ้างเหมาบุคลากร(P23) 163,710.00 163,710.00 0 100 

64-004126500.804-6411200-2100733031P3062-14 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 276,360.00 276,360.00 0 100 

64-004126100.805-6411200-2100733030P3058-15 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการดแูลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว 

(อสค.) (P51) 

98,500.00 98,500.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100733028P3057-15 โครงการพัฒนาคณุภาพการบริการสาธารณสุขในสุขศาลา

พระราชทานฯ (งบกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

77,600.00 77,600.00 0 100 

64-004126400.802-6411200-2100736001P3064-16 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมภิาคในการด าเนินงาน

ส่งเสริม ควบคุม ก ากับ และเฝ้าระวังสถานพยาบาลในส่วนภูมภิาค 27,500.00 27,500.00 

0 100 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ตารางผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (ต่อ) 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           

 

ผลการเบิกจ่าย 

(SMART,GFMIS) 

คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 

64-004128900.602-6411200-2100757073P3068-16 ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และด าเนินการพัฒนายกระดับหน่วยงาน

ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

15,000.00 15,000.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100733031P3062-17 กิจกรรมการด าเนินงานกิจการดูแลผูสู้งอายุและผู้มภีาวะพึ่งพิง ศบส.2 

(งบกลางกรม) 

22,000.00 22,000.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100736003P3066-18 ค่าจ้างเหมาบริการ (เงินโอนงวด3) 163,710.00 163,710.00 0 100 

64-004128900.602-6411200-2100736001P3065-19 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการจดัท าแผนพัฒนาก าลังคน กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

3,000.00 3,000.00 0 100 

64-004126100.805-6411200-2100736001P3063-57 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อม แนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ 

ATK ด้วยตนเอง (P21) 

50,000.00 50,000.00 0 100 

รวมท้ังสิ้น 5,584,262.87 5,583,137.87 1,125.00 99.98 

3.หมวด งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 ไม่ได้รับจัดสรรงบลงทุน  
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

2. ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก

(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนิน 

งาน 

ค่าคะแนน

ที่ได้ 

คะแนน

ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติภายนอก   60        3.0000 

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน  50         

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวช้ีวัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงาน (KPI ปรับปรุงประสิทธิภาพ/PA/นโยบายส าคญัเร่งด่วน/งานตามเอกสาร

งบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที่ไดร้บัมอบหมายพิเศษ) 

 (40)         

1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ (ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 

55 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

65 

ร้อยละ 

75 

ร้อยละ 

80 

83.33 5.0000 0.5000 

1.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

55 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

65 

ร้อยละ 

70 

98.60 5.0000 0.7500 

1.1.3 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด (ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 

50 

ร้อยละ 

55 

ร้อยละ 

60 

ร้อยละ 

65 

ร้อยละ 

70 

105.26 5.0000 0.5000 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

1.1.4 ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจดัการสุขภาพตนเองได้ตาม

เกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 

35 

ร้อยละ 

40 

ร้อยละ 

45 

ร้อยละ 

55 

ร้อยละ 

60 

78.36 5.0000 0.7500 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลกัของหน่วยงาน  (10)         

1.2.1 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น

อาสาสมัครประจ าครอบครัว 

ร้อยละ 10 13,383

คน 

14,720

คน 

16,059

คน 

17,397

คน 

18,735 

คน 

33,195 

คน 

5.0000 0.5000 

มิติภายในองค์กร : การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base)  40        2.0000 

2.ร้อยละความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

โดยใช้ Application 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 

80 

ร้อยละ 

85 

ร้อยละ 

90 

ร้อยละ 

95 

ร้อยละ 

100 

100.00 5.0000 0.5000 

3.ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 ขั้นตอน

ที่ 1 

ขั้นตอน

ที ่2 

ขั้นตอน

ที่ 3 

ขั้นตอน

ที่ 4 

ขั้นตอน

ที่ 5 

ขั้นตอน

ที่ 5 

5.0000 0.7500 

4.ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  

ตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง 

 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 

ต่ ากว่า 

50.00 

ร้อยละ 

50.00 -

69.99 

ร้อยละ 

70.00 – 

79.99 

ร้อยละ 

80.00 -

89.99 

ร้อยละ 

90.00 -

100.00 

92.86 5.0000 0.7500 

น้ าหนักรวม  100       ค่าคะแนนที่ได้

5.0000 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 

ผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 

1. ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน 

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

1.โครงการ ส่งเสริมพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สู่ การจัดการสุขภาพ

ชุมชนอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564  งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  297,500 บาท   

 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 (กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ) มี

ภารกิจในการเสริมสร้างและพัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชนและภาคีเครือข่าย กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนฯ จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนางานสุขภาพ

ภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สู่  การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 2                

ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการจัดการสุขภาพชุมชน ผ่านต าบลจัดการคุณภาพ

ชีวิต, หมู่บ้าน, โรงเรียน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง , ครอบครัวมีศักยภาพในการ

จัดการสุขภาพตนเอง (อสค.), ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องจากอสม.บัดดี้ และสถานบริการ

สุขภาพภาครัฐ(โรงพยาบาล, รพ.สต.), มีการด าเนินงานสุขศึกษาตามมาตรฐาน เป็นการจัดการสุขภาพแบบ

บูรณาการ ทุกกลุ่มวัยในชุมชน ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล และสถานบริการสุขภาพ เกิดการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ในชุมชน/ท้องถิ่น 

น าไปสู่การพัฒนาแผนงานโครงการของชุมชน สร้างนวัตกรรมการส่งเสริมสุภาพ ป้องกันโรค เป็นต้นแบบชุมชน

จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสถานะเศรษฐกิจที่เหมาะสม เป็นแหล่งเรียนรู้

ภายในชุมชน และบุคคลภายนอก  และมีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีระบบสุขภาพชุมชน

เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน 

วัตถุประสงค์  
1. พัฒนาภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการทุกระดับ ในพ้ืนที่ต าบลจัดการ 

คุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ สู่การจัดการสุขภาพ
ชุมชน ทุกกลุ่มวัยอย่างยั่งยืน รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน  

2. ส่งเสริมพัฒนาอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) มีศักยภาพในการในการจัดการสุขภาพตนเอง 
สร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน
ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ี ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน 
 3. เพ่ือให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคีเครื อข่าย
สุขภาพ ภาคประชาชนตลอดจนประชาชนในพื้นท่ี 

4. ให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ(โรงพยาบาล ,รพ.สต.)ได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มวัยท างานและเด็กวัยเรียน มี ความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

1. ข้อมูลทั่วไป และเป้าหมายการด าเนินงาน 
เขตสุขภาพที่ 2 ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

 1. โรงพยาบาลภาครัฐ, พ้ืนที่ต าบล, หมู่บ้าน, โรงเรียน ในเขตสุขภาพที่ 2   

2. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด, อ าเภอ, โรงพยาบาล, ต าบล(รพ.สต.)  

3. ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด, อ าเภอ, โรงพยาบาล,  

ต าบล(รพ.สต.)  

4. ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนในเขตสุขภาพท่ี 2  

5. ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง, ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 1 2 3 และ 4, ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง, 

ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเสี่ยงอ่ืน ๆ 

6. อสม.บัดดี้ ติดตาม ดูแล ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัดอย่างน้อย 1 คน 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

2.ผลการด าเนินงาน  
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
ปี 2564 วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ดอกปีบ ศูนย์อนามัยที่ 
2 พิษณุโลก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงาน สช. ระดับอ าเภอ , จังหวัด  ทั้ง 5 จังหวัด รวม 89 คน 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมการติดตาม ความก้าวหน้า เยี่ยมเสริมพลัง การด าเนินงานการพัฒนาศักยภาพอสม. หมอประจ าบ้าน 
เขตสุขภาพที่ 2 วันที่ 28 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564  ถึงวันที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 การติดตามเป็นการ
ติดตามแบบสุ่ม จังหวัดละ 1 อ าเภอ จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ อ.ตรอน จ.ตาก ได้แก่ อ.บ้านตาก จ.สุโขทัย ได้แก่  
อ.ศรีส าโรง จ.พิษณุโลก ได้แก่ อ.พรหมพิราม และ อ.เมืองพิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ อ.วังโป่ง และ อ.ชนแดน 
 
 
 
 
 
 
 
3. กิจกรรมการประชุมติดตามการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 
2 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings) วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงาน สช. ระดับอ าเภอ , จังหวัด  ทั้ง 5 จังหวัด รวม 74 คน 
 
 
 
 
 
 
2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

4. กิจกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมสุขภาพต้นแบบต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 22, 28, 29, 30, เดือนมิถุนายน และวันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. กิจกรรมการประชุมสรุป ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2  (ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings) 
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงาน สช. ระดับอ าเภอ, จังหวัด   
ทั้ง 5 จังหวัด 
 
6. กิจกรรมการคัดเลือกอสม.ดีเด่น ระดับเขต, ภาค, ชาติ 12 สาขา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 
 

 

 

 

 

2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

7. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพประชาชนชนกลุ่มเป้าหมายให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  

เขตสุขภาพท่ี 2 

จังหวัด 

อสค.ประจ าปี 2564 
ครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ 

(ร้อยละ 70) 

เป้าหมาย
(คน) 

ผลงาน
(คน) 

ร้อยละ 
เป้าหมาย

(ครอบครัว) 

ผลงาน 
รวม(คน) ร้อยละ 

CKD LTC NCDs 

จ.อุตรดิตถ ์ 4,361 4,449 102.02 4,361 811 1,111 3,377 4,449 102.02 

จ.ตาก 4,032 2,666 66.12 4,032 304 633 1,822 2,666 66.12 

จ.สุโขทัย 5,908 3,743 63.35 5,908 811 1,055 2,999 3,743 63.35 

จ.พิษณุโลก 7,259 8,028 110.59 7,259 1,295 2,101 6,251 8,028 110.59 

จ.เพชรบูรณ ์ 9,975 14,309 143.45 9,975 1,486 3,002 10,504 14,309 143.45 

รวมทั้งสิ้น 31,535 33,195 105.26 31,535 4,707 7,902 24,953 33,195 105.26 

8. กิจกรรมการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ ในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/โรงเรียน

ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 2 

9. กิจกรรมการประเมินตนเองในโปรแกรม Health gate และ Google Form หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ/โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(ระดับคุณภาพทุกอ าเภอๆละ 4 

แห่ง)  

2.โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น  1,081,200 บาท  

 

1. กิจกรรมการพัฒนาอสม.เป็นอสม.หมอประจ าบ้าน ที่สามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เขตสุขภาพท่ี 2 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

3.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ในชุมชน งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 32,723,395  บาท 

1. กิจกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนส าหรับ อสม. ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ใน

ชุมชน ภายใต้โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) จากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขตสุขภาพท่ี 2 

รอบท่ี 1 (งบประมาณ 26,373,050.- บาท) 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวน หน่วยนับ สถานที่ส่งมอบ ว/ด/ป ส่งมอบ 

1 หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 125,245 กล่อง สสจ. 5 จังหวัด 21 เม.ย. 64 

2 เครื่องวัดอุณหภมูิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง) 852 เครื่อง สสจ. 5 จังหวัด 26 เม.ย. 64 

3 แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ (450 ml) 76,680 ขวด สสจ. 5 จังหวัด 23 เม.ย. 64 

4 ปรอทวัดไข้แบบดิจติอล 70,725 อัน สสจ. 5 จังหวัด 14 พ.ค. 64 

5 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) 12,005 ชิ้น สสจ. 5 จังหวัด 5 พ.ค. 64 

6 ถุงมือยาง 7,550 กล่อง สสจ. 5 จังหวัด 12 พ.ค. 64 
 
รอบท่ี 2 (งบประมาณ 6,350,345.- บาท)      

รายการ จ านวน หน่วยนับ สถานที่ส่งมอบ ว/ด/ป ส่งมอบ 

2.1 หน้ากากอนามัย (Surgical mask) 42,631 กล่อง สสจ. 5 จังหวัด 17 พ.ค. 64 

2.2 เครื่องวัดอุณหภมูิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง) 426 เครื่อง สสจ. 5 จังหวัด 14 พ.ค. 64 

2.3 แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ (450 ml) 21,300 ขวด สสจ. 5 จังหวัด 
20 พ.ค. 64, 21 

พ.ค. 64 

***รวมงบประมาณ 32,723,395.- บาท     
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่ชายแดน ในการด าเนนิงาน

ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 500,000 บาท   

1. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่ชายแดนในการป้องกัน และ

เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 2 ปีงบประมาณ 2564 

      1.1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครู ก. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) พ้ืนที่ชายแดน 

ในการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     

พ้ืนที่ชายแดนจังหวัดตาก 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

แม่ระมาด 12 12 100 

ท่าสองยาง 11 11 100 

แม่สอด 12 13 108.33 

พบพระ 10 11 110 

อุ้มผาง 6 6 100 

วิทยากร+ทีมงาน 9 15 166.66 

รวม 60 70 116.66 

หมายเหตุ : ครู ก อสม. คือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข+แกนน าอสม.   
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

1.2 .อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) พ้ืนที่ชายแดนในการป้องกัน และเฝ้า

ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก 

อ าเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

แม่ระมาด 400 400 100 

ท่าสองยาง 400 400 100 

พบพระ 50 50 100 

รวม 1,000 850 85 

 

 

 

 

 

5.โครงการพัฒนาองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง  ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้นแบบ   

เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 242,000 บาท(งบประมาณจากส านักงาน

เขตสุขภาพที่ 2 

1. กิจกรรมการพัฒนาองค์กรอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 2 

ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ดอกปีบ ศูนย์

อนามัยที่ 2 พิษณุโลก กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานอสม.อ าเภอละ 1 คน, ผู้รับผิดชอบงาน สช. ระดับอ าเภอและ

จังหวัด 2-3 คน รวมทั้งสิ้น 89 คน 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
2. กิจกรรมการติดตามเยี่ยมเสริมพลังองค์กรอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรบัพฤติกรรม ต้นแบบ เขต
สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (สัญจร 5 จังหวัด) วันที่ 14-18 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 เป้าหมาย  
องค์อสม. จังหวัดละ 1 องค์กร จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ อ.ตรอน จ.ตาก ได้แก่ อ.บ้านตาก จ.สุโขทัย ได้แก่ อ.บ้านด่าน
ลานหอย จ.พิษณุโลก ได้แก่ อ.วัดโบสถ์ จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ อ.เขาค้อ  
 

 

 

 

 

 

 
3. กิจกรรมการประกวด และประเมินองค์กรอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม ต้นแบบ เขต
สุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings  
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 
4. กิจกรรมการสรุปบทเรียนการพัฒนาองค์กรอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรม ต้นแบบ 
เขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงาน สช. จังหวัด 1 คน องค์
กรอสม. ตัวแทนผู้เข้าประกวด 2 คน 
 

 

 

 

 

เสวนาเรื่อง “ก้าวย่างการพัฒนาองค์กร อสม. สู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านสุขภาพ"    

1. ความเครียดมีผลกับสุขภาพในระยะยาว ฉะนั้นต้องมีการจัดการความเครียดที่ดี หากมีความเครียดในระดับสูง

วิธีการทีด่ีและถูกต้อง คือการพบจิตแพทย์ เพ่ือรับการรักษาท่ีถูกต้อง    

2. พฤติกรรมสุขภาพมีผลต่อสุขภาพในอนาคต การปรับพฤติกรรมสุขภาพจึงควรท าให้เร็วที่สุด เพ่ือการมีสุขภาพ

ที่ดีอย่างยืนยาว    

3.พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 38.98  ในกลุ่มวัยท างาน อายุ 15-59 ปี คนใน

เขตสุขภาพที่ 2 จึงควรหันกลับมาดูพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและท าการปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม

    

4.อสม.คือ อีกหนึ่งฟันเฟืองในการด าเนินงาน อยากให้มีการประสานเชื่อมโยงการด าเนินงานให้เป็นเนื้อเดียวกัน

5.เจ้าหน้ามีส่วนอย่างมากในการเติมเต็มข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับอสม. อยากให้มีการสื่อสารกันอย่าง

ต่อเนื่องแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด าเนินงานพัฒนาองค์กร อสม. สร้างสุขภาพฯ  

สิ่งท่ีท าได้ดี : อสม.สามารถด าเนินงานได้ด้วยตัวเอง มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยด าเนินงาน การวางแผนการ

ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และผู้บริหารเห็นความส าคัญของงานอสม. 

สิ่งท่ีต้องพัฒนาต่อ : ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรอสม.ในจังหวัดให้ได้ครบในทุกอ าเภอ  

ข้อจ ากัด/ปัญหา/อุปสรรค : สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้การ

ด าเนินงานสะดุดบ้าง เพราะต้องระดมก าลังไปท างานดังกล่าว  
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ)     

6.โครงการ “รณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านภัย COVID - 19 ในพื้นที่ชายแดน เขตสุขภาพที่ 2 

ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 245,500 บาท 

1. กิจกรรมรณรงค์และลงชุมชน อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านภัย COVID-19 พ้ืนที่ชายแดนในการด าเนินงาน

ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ณ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต าบลแม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

กลุ่มเป้าหมาย อสม. เจ้าหน้าที่ ผู้น าชุมชน จ านวน 250 คน 

 

 

 

 

 

 

7.กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม พร้อมแนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง  เขตสุขภาพที่ 2 

ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 50,000 บาท 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

3. ผลลัพธ์การด าเนินงาน: งานสุขภาพภาคประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

1. ต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 70 และมีพ้ืนที่นวัตกรรมสุขภาพต้นแบบต าบล

จัดการคุณภาพชีวิต ดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

2. มีอสม.ดีเด่นระดับ เขต ภาค ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ สาขา 
ระดับ 

เขต ภาค ชาติ 

1 สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติตต่อ จ.ตาก จ.ตาก จ.ตาก 

2 สาขาการส่งเสริมสุขภาพ จ.สุโขทัย     

3 สาขาสุขภาพจิตชุมชน จ.อุตรดิตถ์     

4 สาขาการป้องกันและแก้ใขปัญหายาเสพติดในชุมขน จ.สุโขทัย จ.สุโขทัย   

5 สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (คสมช.)  จ.สุโขทัย     

6 สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จ.สุโขทัย     

7 สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ จ.พิษณุโลก     

8 สาขาการป้องกันและแก้ใขปัญหาเอดส์ในชุมชน จ.เพชรบูรณ์     

9 สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน จ.สุโขทัย จ.สุโขทัย   

10 สาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก จ.สุโขทัย จ.สุโขทัย จ.สุโขทัย 

11 สาขาทันตสุขภาพ จ.ตาก     

12 สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ จ.สุโขทัย     

จังหวัด ต าบล หมู่บ้าน โรงเรียน ผลการคัดเลือก 

พิษณุโลก หนองแขม อ.พรหมพิราม ม.8บ้านคลองตาล วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) ชนะเลิศ    

เพชรบูรณ์ แคมป์สน อ.เขาค้อ ม.2 บ้านห้วยไผ ่ บ้านเหล่าหญ้า รองชนะเลิศอันดับ 1   

อุตรดิตถ์ จริม อ.ท่าปลา ม.1 บ้านท่าวังโปร่ง บ้านสีเสียดบ ารุง รองชนะเลิศอันดับ 2   

สุโขทัย บ้านซ่าน อ.ศรีส าโรง ม.1 บ้านซ่าน บ้านซ่าน ชมเชย   

ตาก โมโกร อ.อุ้มผาง ม.2 วะครึโคะ๊  บ้านไม้กระพง ชมเชย   
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ต่อ) 

3. มีครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

จังหวัด 

อสค.ประจ าปี 2564 
ครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ 

(ร้อยละ 70) 

เป้าหมาย
(คน) 

ผลงาน
(คน) 

ร้อยละ 
เป้าหมาย

(ครอบครัว) 

ผลงาน 
รวม(คน) ร้อยละ 

CKD LTC NCDs 

จ.อุตรดิตถ ์ 4,361 4,449 102.02 4,361 811 1,111 3,377 4,449 102.02 

จ.ตาก 4,032 2,666 66.12 4,032 304 633 1,822 2,666 66.12 

จ.สุโขทัย 5,908 3,743 63.35 5,908 811 1,055 2,999 3,743 63.35 

จ.พิษณุโลก 7,259 8,028 110.59 7,259 1,295 2,101 6,251 8,028 110.59 

จ.เพชรบูรณ ์ 9,975 14,309 143.45 9,975 1,486 3,002 10,504 14,309 143.45 

รวมทั้งสิ้น 31,535 33,195 105.26 31,535 4,707 7,902 24,953 33,195 105.26 

 

4. มีระดับการประเมินความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/โรงเรียน

ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 

จังหวัด 
หมู่บ้าน โรงเรียน 

HL HB HL HB 

จ.พิษณุโลก  89.98 78.28 78.24 58.77 

จ.อุตรดิตถ์  94.69 81.27 92.79 51.74 

จ.เพชรบูรณ์  98.50 65.11 99.65 68.99 

จ.สุโขทัย  97.82 82.88 87.97 41.49 

จ.ตาก  91.28 74.97 84.18 57.67 

รวม 94.45 76.50 88.57 55.73 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ต่อ) 

5. หมู่บ้าน, โรงเรียน รพ.สต.มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 60 

หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

จังหวัด เป้าหมาย 
ด าเนินงาน(แห่ง) 

ร้อยละ ก าลัง
พัฒนา 

พัฒนา ดี ดีมาก ดีเย่ียม รวม 

ตาก 562 135 144 38 8 30 355 63.17 

พิษณุโลก 1,048 383 93 175 27 25 703 67.08 

เพชรบูรณ์ 1,439 450 217 119 34 46 866 60..18 

สุโขทัย 843 165 234 68 24 22 513 60.84 

อุตรดิตถ์ 613 124 107 77 28 44 380 61.99 

รวม 4,505 1257 795 477 121 167 2817 62.53 

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

จังหวัด เป้าหมาย 
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 
ก าลังพัฒนา พัฒนา ดี ดีมาก ดีเย่ียม รวม 

ตาก 255 16 32 30 2 35 115 45.09 

พิษณุโลก 477 48 49 79 6 34 216 45.28 

เพชรบูรณ์ 551 17 31 37 4 59 148 26.86 

สุโขทัย 342 25 29 41 2 22 119 34.79 

อุตรดิตถ์ 300 5 9 33 0 58 105 34.33 

รวม 1,925 111 141 220 14 204 703 36.52 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ต่อ) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

จังหวัด เป้าหมาย 
ผลงาน(แห่ง) 

ร้อยละ 
พ้ืนฐาน พัฒนา คุณภาพ รวม 

ตาก 116 78 13 12 103 88.79 

พิษณุโลก 149 41 62 40 143 95.97 

เพชรบูรณ์ 154 103 10 14 127 81.93 

สุโขทัย 118 88 10 13 111 94.87 

อุตรดิตถ์ 89 29 20 40 89 100 

รวม 626 338 115 115 573 91.53 

 

6. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดุแลจากอสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 

จังหวัด 

อสม.หมอประจ าบ้าน ปี64 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชวีิตที่ดี(ร้อยละ 70) 

เป้าหมาย
(คน) 

ผลงาน
(คน) 

ร้อยละ 
เป้าหมาย

(คน) 

ผลงาน 
รวม(คน) ร้อยละ 

LTC NCD CKD ภาวะพึ่งพิงฯ 

จ.อุตรดิตถ ์ 623 631 101.28 12,068 2,145 7,791 546 1580 12,062 99.95 

จ.ตาก 576 616 106.94 6,546 999 4,316 422 669 6,406 97.86 

จ.สุโขทัย 844 979 116.00 10,550 2,570 5,827 438 357 9,192 87.13 

จ.พิษณุโลก 1,037 1,214 117.07 12,601 2,057 11,107 619 738 14,521 115.24 

จ.เพชรบูรณ ์ 1,425 3,523 247.23 26,067 2,859 19,478 991 1,370 24,698 94.75 

รวมท้ังสิ้น 4,505 6,963 154.56 67,832 10,630 48,519 3,016 4,714 66,879 98.60 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน (ต่อ) 

7.มี พ้ืนที่องค์กรอสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรม ต้นแบบ เขตสุขภาพที่  2  

ปีงบประมาณ 2564 

จังหวัด องค์กรอสม.อ าเภอ ผลการประกวด 

จ.เพชรบูรณ์ เข้าค้อ ชนะเลิศ 
จ.สุโขทัย บ้านด่านลานหอย รองชนะเลิศอันดับ 1 
จ.อุตรดิตถ์ ตรอน รองชนะเลิศอันดับ 2 
จ.พิษณุโลก วัดโบสถ์ ชมเชย 
จ.ตาก บ้านตาก ชมเชย 

 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. เนื่องด้วยจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงาน และ

กิจกรรมให้เข้ากับสถานการณ์ ได้อย่างเหมาะสม 

2. เนื่องด้วยจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรม และเป้าหมายการด าเนินงานบางอย่างไม่

เป็นไปตามท่ีเป้าหมายก าหมดไว้ 

3. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานที่เหมาะสม 

4. ความเร่งด่วนของการจัดสรรงบประมาณ และการเร่งใช้งบประมาณ ในสถานการณ์ COVID-19  
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ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 

 

2. ประเด็นด้านมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

  

 ตัวช้ีวัดตามค ารับรองด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

 

1. ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

          มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

ด้านทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตสุขภาพท่ี 2 และการตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ โดยมีแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  

 การด าเนินงาน 

      1) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ โดยทีมงานออกไป  

          ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ได้คุณภาพตาม  

          มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ 47 แห่ง)          

      2) การซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมือมาตรฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์  

           และเครื่องมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยที่ช ารุด 

3) ทดสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์จ านวน 7 ชนิด(ความเสี่ยงสูง) ในการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นใช้                    

คัดกรองผู้ป่วยโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 

4) ตรวจสอบระบบวิศกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับสถานพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 2  

5) ตรวจสอบระบบวิศวกรรมการสื่อสาร ให้กับสถานพยาบาลภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 2 

      6) งานส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน  

 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

ผลการด าเนินงาน : รพ.ผ่านระดับพื้นฐาน จ านวน 53 แห่ง 

ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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 ผลการด าเนินงาน  

1) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ โดยทีมงานออกไป  

   ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ได้คุณภาพตาม 

   มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์  ภายใต้สถานพยาบาลภาครัฐ จ านวน 47  

โรงพยาบาล 

2) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ โดยทีมงานออกไป  

   ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ได้คุณภาพตาม 

    มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ ตามหน่วยงานร้องขอ จ านวน 12 โรงพยาบาล 

    3) ทดสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์จ านวน 7 ชนิด(ความเสี่ยงสูง) ในการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นให้ผู้  

       ป่วยไวรัสโคโรน่า 2019 ดังตารางที่  1.1 

    4) ตรวจสอบระบบอากาศห้องแยกโรค Cohort Ward / ห้องทันตกรรม 

    5) ด าเนินการร่วมส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน (ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์  

        และด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่ส าคัญ )  

    6) งานบรูณาการร่วมประชุมตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงใน  

        เรื่องเครื่องมือแพทย์และความปลอดภัย 

 

 

                                      

 

 

 

 

รูปที่ 1  การทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง 

 

 

ภาพการด าเนินงาน 
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รูปที่ 2 การตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

 

                              

 

 

 

 

รูปที่ 3 การตรวจสอบระบบระบายอากาศในห้องทันตกรรม 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 การตรวจสอบระบบระบายอากาศห้องแยกโรคผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจ 
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ตารางท่ี 1.1 ผลการทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง 

  

ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล 

แผนการปฏิบัติงาน วันทีป่ฏิบัติงาน จ านวนเคร่ืองมือ
แพทย์ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ท้ังหมด 

7 รายการ
เสี่ยงสูง 

1 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม   √          1-2/ธ.ค./63 30 30 
2 โรงพยาบาลเนินมะปราง   √          3-4/ธ.ค./63 32 32 
3 โรงพยาบาลวัดโบสถ์   √          7-8/ธ.ค./63 51 46 
4 โรงพยาบาลวังทอง   √          14-15/ธ.ค./63 63 63 
5 โรงพยาบาลพรหมพิราม   √          16-17/ธ.ค./63 32 32 
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย   √          21-22/ธ.ค./63 106 106 
7 โรงพยาบาลชาติตระการ   √          23-24/ธ.ค./63 39 38 
8 โรงพยาบาลบางระก า   √          28-29/ธ.ค./63 45 45 
9 โรงพยาบาลพุทธชินราช    √         5-7/ม.ค./64 59 59 
10 โรงพยาบาลสุโขทัย    √         11-13/ม.ค./64 50 45 
11 โรงพยาบาลกงไกรลาศ    √         14-15/ม.ค./64 49 40 
12 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย    √         18-19/ม.ค./64 62 61 
13 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม    √         20-21/ม.ค./64 37 37 
14 โรงพยาบาลท่าปลา    √         25-26/ม.ค./64 23 22 
15 โรงพยาบาลน้ าปาด    √         27-28/ม.ค./64 75 24 
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 ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล 

แผนการปฏิบัติงาน วันที่ปฏิบัติงาน จ านวนเคร่ืองมือ
แพทย์ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ท้ังหมด 

7 รายการ
เสี่ยงสูง 

16 โรงพยาบาลทองแสนขัน     √        2-3/ก.พ./64 26 24 
17 โรงพยาบาลตรอน     √        4-5/ก.พ./64 34 28 
18 โรงพยาบาลหนองไผ่     √        8-9/ก.พ./64 82 80 
19 โรงพยาบาลบึงสามพัน     √        10-11/ก.พ./64 61 57 
20 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี     √        15-17/ก.พ./64 158 137 
21 โรงพยาบาลศรีเทพ     √        18-19/ก.พ./64 55 47 
22 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย     √        22-23/ก.พ./64 32 32 
23 โรงพยาบาลคีรีมาศ     √        24-25/ก.พ./64 30 30 
24 โรงพยาบาลลับแล      √       2-3/มี.ค./64 36 36 
25 โรงพยาบาลพิชัย      √       4-5/มี.ค./64 55 55 
26 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์      √       8-10/มี.ค./64 75 66 
27 โรงพยาบาลหล่มสัก      √       11-12/มี.ค./64 95 94 
28 โรงพยาบาลบ้านโคก      √       21-23/มี.ค./64 32 31 
29 โรงพยาบาลฟากท่า      √       24-25/มี.ค./64 27 16 
30 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์      √       29-31/มี.ค./64 53 53 
31 โรงพยาบาลสวรรคโลก       √      1-2/เม.ย./64 75 75 
32 โรงพยาบาลศรีนคร       √      5-เม.ย.-64 30 20 
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ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล 

แผนการปฏิบัติงาน วันที่ปฏิบัติงาน จ านวนเคร่ืองมือ
แพทย์ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ท้ังหมด 

7 รายการ
เสี่ยงสูง 

33 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย       √      7-9/เม.ย./64 125 125 
34 รพ.ท่าสองยาง         √    14-15 มิ.ย.64 64 64 
35 รพ.แม่ระมาด         √    16-มิ.ย.-64 478 151 
36 รพ.แม่สอด         √    17-18 มิ.ย.64 52 52 
37 รพ.อุ้มผาง         √    14-15 มิ.ย.64 16 16 
38 รพ.พบพระ         √    17-18 มิ.ย.64 40 40 
39 รพ.วังเจ้า         √    16-มิ.ย.-64 26 26 
40 รพ.สามเงา         √    21-22 มิ.ย.64 44 44 
41 รพ.บ้านตาก         √    23-มิ.ย.-64 55 55 
42 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช         √    24-25 มิ.ย.64 78 78 
43 รพ.น้ าหนาว         √    21-22 มิ.ย.64 17 11 
44 รพ.เขาค้อ         √    23-มิ.ย.-64 55 34 
45 รพร.หล่มเก่า         √    24-25 มิ.ย.64 151 130 
46 รพ.ชนแดน         √    28-29 มิ.ย.64 44 44 
47 รพ.วังโป่ง         √    30-มิ.ย.-64 25 25 
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 การด าเนินงาน งานส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีดังนี้  

        1) ด าเนินงานส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยของสถานบริการสุขภาพ โดยทีมงานออกไป

ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

         2) การส ารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ ระบบระบายอากาศ และการตรวจรับ 

         3) การส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ให้ค าแนะน าด้านไฟฟ้าและระบบสื่อสาร         

         4) งานสนับสนุนด้านวิชาการ งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินๆ และงานอื่น ๆ 

         5) งานนวัตกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 ผลการด าเนินงาน  

         1) ลงพ้ืนที่ส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ   

โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 2 ดังตารางที่ 1.1  
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ตารางที่ 1.1 ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาคารและสภาพแวดล้อม โดยทีมงานออกปฏิบัติงานให้กับ

โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 2 (โรงพยาบาลรัฐ 49 แห่ง) ทั้งหมด 7 ระบบ (ระบบไฟฟ้า, ,ระบบอัคคีภัย ,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ,ระบบก๊าซ

ทางการแพทย์ , ระบบไอน้ า ,ระบบสุขาภิบาล, ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง) 

 
ล าดับ 

 
โรงพยาบาล 

ระบบท่ีตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ 

คน วัน/
แห่ง 

งบประมาณ/
แห่ง 

ใช้งบประมาณ
ของ ศบส. 

รพ.สนับสนุน 
คชจ. 

จ านวนระบบ 
ที่ตรวจ 

1 โรงพยาบาลบางกระทุ่ม 1 2 - / - 6 ระบบ  
2 โรงพยาบาลเนินมะปราง 1 2 - / - 6 ระบบ  
3 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 1 2 - / - 6 ระบบ  
4 โรงพยาบาลวังทอง 1 2 - / - 6 ระบบ  
5 โรงพยาบาลพรหมพิราม 1 2 - / - 7 ระบบ  
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย 1 2 - / - 7 ระบบ  
7 โรงพยาบาลชาติตระการ 1 2 - / - 6 ระบบ  
8 โรงพยาบาลบางระก า 1 2 - / - 6 ระบบ  
9 โรงพยาบาลพุทธชินราช 1 3 - / - 7 ระบบ  
10 โรงพยาบาลสุโขทัย 1 2 - / - 7 ระบบ  
11 โรงพยาบาลกงไกรลาศ 1 2 - / - 6 ระบบ  
12 โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 1 2 - / - 6 ระบบ  
13 โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 1 2 - / - 6 ระบบ  



ห น้ า  | 47 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 
ล าดับ 

 
โรงพยาบาล 

ระบบท่ีตรวจสอบ 
 
 

หมายเหตุ 

คน วัน/
แห่ง 

งบประมาณ/
แห่ง 

ใช้งบประมาณ
ของ ศบส. 

รพ.สนับสนุน 
คชจ. 

จ านวนระบบ 
ที่ตรวจ 

 
14 โรงพยาบาลท่าปลา 1 2 - / - 6 ระบบ  
15 โรงพยาบาลน้ าปาด 1 2 - / - 6 ระบบ  
16 โรงพยาบาลทองแสนขัน 1 2 - / - 6 ระบบ  
17 โรงพยาบาลตรอน 1 2 - / - 6 ระบบ  
18 โรงพยาบาลหนองไผ่ 1 2 - / - 6 ระบบ  
19 โรงพยาบาลบึงสามพัน 1 2 - / - 6 ระบบ  
20 โรงพยาบาลวิเชียรบุรี 1 3 - / - 7 ระบบ  
21 โรงพยาบาลศรีเทพ 1 2 - / - 6 ระบบ  
22 โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย 1 2 - / - 6 ระบบ  
23 โรงพยาบาลคีรีมาศ 1 2 - / - 7 ระบบ  
24 โรงพยาบาลลับแล 1 2 - / - 6 ระบบ  
25 โรงพยาบาลพิชัย 1 2 - / - 6 ระบบ  
26 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 1 3 - / - 7 ระบบ  
27 

โรงพยาบาลหล่มสัก 
1 2 - / - 7 ระบบ  
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ล าดับ 

 
 

โรงพยาบาล 

 
ระบบท่ีตรวจสอบ 

 

 
 

หมายเหตุ 
คน วัน/

แห่ง 
งบประมาณ/

แห่ง 
ใช้งบประมาณ

ของ ศบส. 
รพ.สนับสนุน 

คชจ. 
จ านวนระบบ 

ที่ตรวจ 
28 โรงพยาบาลบ้านโคก 1 2 - / - 6 ระบบ  
29 โรงพยาบาลฟากท่า 1 2 - / - 6 ระบบ  
30 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 3 - / - 7 ระบบ  
31 โรงพยาบาลสวรรคโลก 1 2 - / - 7 ระบบ  
32 โรงพยาบาลศรีนคร 1 1 - / - 6 ระบบ  
33 โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย 1 3 - / - 7 ระบบ  
34 รพ.ท่าสองยาง 1 2 - / - 7 ระบบ  
35 รพ.แม่ระมาด 1 1 - / - 7 ระบบ  
36 รพ.แม่สอด 1 2 - / - 7 ระบบ  
37 รพ.อุ้มผาง 1 2 - / - 7 ระบบ  
38 รพ.พบพระ 1 2 - / - 6 ระบบ  
39 รพ.วังเจ้า 1 1 - / - 6 ระบบ  
40 รพ.สามเงา 1 2 - / - 6 ระบบ  
41 รพ.บ้านตาก 1 1 - / - 6 ระบบ  
42 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1 2 - / - 7 ระบบ  
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ล าดับ 
 

โรงพยาบาล 
ระบบท่ีตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ 

คน วัน/
แห่ง 

งบประมาณ/
แห่ง 

ใช้งบประมาณ
ของ ศบส. 

รพ.
สนับสนุน 

คชจ. 

จ านวน
ระบบ 
ที่ตรวจ 

43 รพ.น้ าหนาว 1 2 - / - 6 ระบบ  
44 รพ.เขาค้อ 1 1 - / - 6 ระบบ  
45 รพร.หล่มเก่า 1 2 - / - 6 ระบบ  
46 รพ.ชนแดน 1 2 - / - 6 ระบบ  
47 รพ.วังโป่ง 1 1 - / - 6 ระบบ  
48 โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง 4 3 - - / 6 ระบบ รพ.นอก สป. 
49 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์

อนามัย 
ที่ 2 พิษณุโลก 

3 2 - - - 6 ระบบ รพ.นอก สป. 

รวม 49 แห่ง 
 
หมายเหตุ การตรวจวิศวกรรมปลอดภัยในโรงพยาบาลให้ครอบคลุมทั้ง 7 ระบบ ไม่สามารถตรวจสอบให้ครบถ้วนได้ (ระบบไฟฟ้า ,ระบบเคลื่อนย้ายและ
ขนส่ง ,ระบบอัคคีภัย ,ระบบปรับอากาศ ,ระบบก๊าซทางการแพทย์ ,ระบบไอน้ า ,ระบบสุขาภิบาล) เนื่องจากโรงพยาบาลบางแห่งไม่มีระบบเคลื่อนย้ายและ
ขนส่ง (ลิฟต์)  
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2)  ผลการด าเนินงานการลงพ้ืนที่ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ และการตรวจรับด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศ มีดังนี้  

 งานส ารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ และให้ค าปรึกษาห้องทันตกรรม ในเขตสุขภาพที่ 2 

 

ล าดับ ชื่อสถานรับบริการ การด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลสุโขทัย ตรวจสอบมาตรฐานของระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม 
- แบบเลขท่ี ก.44/เม.ย./63 จ านวน 1 ห้อง 
- แบบเลขท่ี ก.45/เม.ย./63 TYPE A ,B จ านวน 11 ห้อง 

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่านางงาม  
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก 

ตรวจสอบมาตรฐานของระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม 
- แบบเลขท่ี ก.45/เม.ย./63 TYPE A 1 ห้อง 

3 โรงพยาบาลบ้านตาก ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า การปรับปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม 

รวม 10 แห่ง  
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1. โรงพยาบาลสุโขทัย ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม ตามแบบกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่านางงาม อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องทันตกรรม ตาม

แบบกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
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 งานส ารวจ ออกแบบ ให้ค าแนะน าระบบระบายอากาศ ในโรงพยาบาล (กรณีไม่ใช่ห้องทันตกรรม) ในเขตสุขภาพที่ 2 

 
 

ล าดับ ชื่อสถานพยาบาล การด าเนินงาน 
1 โรงพยาบาลคีรีมาศ คณะกรรมการก าหนดTOR และราคากลาง โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 จ านวน 3 

ห้อง เป็นเงิน 710,800 บาท 
- Modified AIIR จ านวน 1 ห้อง วงเงินงบประมาณ 490,000 บาท 
- TYBE B จ านวน 2 ห้อง วงเงินงบประมาณ 220,800 บาท 

2 โรงพยาบาลคีรีมาศ ช่างควบคุมงาน โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 จ านวน 3 ห้อง เป็นเงิน 710,800 บาท 
3 โรงพยาบาลบ้านตาก ตรวจสอบ และให้ค าแนะน า ห้องแยกติดเชื้อทางอากาศความดันลบ และตึกผู้ป่วยที่ปรับปรุงระบบระบายอากาศ เพ่ือใช้ใน

การให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
4 โรงพยาบาลพุทธชินราช ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องแยกโรคทางเดินหายใจ ณ ห้องผู้ป่วยพิเศษ อาคารพิเศษหลวงพ่อ 

พุทธชินราช จ านวน 6 ห้อง  
5 โรงพยาบาลหล่มสัก ตรวจสอบ และให้ค าแนะน า เตรียมความพร้อมในการจัดท า COHORT WARD ตามแบบเลขที่ ก.34/มี.ค./63 
6 โรงพยาบาลคีรีมาศ ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 จ านวน 3 

ห้อง  
7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ศูนย์อนามัยที่ 2 
ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ห้องนึ่ง 

8. โรงพยาบาลวังทอง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ห้อง
ผ่าตัด จ านวน 1 ห้อง วงเงินงบประมาณ 1,844,000 บาท 
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ล าดับ ชื่อสถานพยาบาล การด าเนินงาน 
9 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ศูนย์อนามัยที่ 2 
- คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ ชุดบ าบัดอากาศและเปลี่ยนถ่ายเทอากาศจากผู้รับบริการและประชาชน 

-  คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การแพทย์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทย์ลดความเสี่ยงการสัมผัส ป้องกันโควิด-
19 จ านวน 1 ชุด และหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 จ านวน 1 ชุด 

10 โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตรวจระบบระบายอากาศในพ้ืนที่ให้บริการ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 
11 โรงพยาบาลสุโขทัย ส ารวจและก าหนดแนวทางการปรับปรุง ระบบระบายอากาศ ห้อง x -ray 

 
1. โรงพยาบาลพุทธชินราช ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้องแยกโรคทางเดินหายใจ ณ ห้องผู้ป่วยพิเศษ อาคารพิเศษหลวงพ่อพุทธชินราช  
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2. โรงพยาบาลคีรีมาศ ตรวจสอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โครงการปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2 ตรวจสอบระบบระบายอากาศ ห้องนึ่ง 
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4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 2  

- ตรวจรับชุดบ าบัดอากาศและเปลี่ยนถ่ายเทอากาศจากผู้รับบริการและประชาชน 

- หุ่นยนต์ล าเลียงอุปกรณ์การแพทย์ลดความเสี่ยงการสัมผัส ป้องกันโควิด-19 

- หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพ่ือป้องกันโรคโควิด-19 
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5. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  ตรวจระบบระบายอากาศในพ้ืนที่ให้บริการ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 

 

 

 

 

 

 

6. โรงพยาบาลสุโขทัย  ส ารวจและก าหนดแนวทางการปรับปรุง ระบบระบายอากาศ ห้อง x -ray 
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3) การส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ให้ค าแนะน าด้านไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ในเขตสุขภาพที่ 2 

ล าดับ ชื่อสถานพยาบาล การด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย      ตรวจสอบ วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา รวมถึงให้ค าแนะน าแนว
ทางการแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงต่ า 

2 โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตรวจสอบความเสียหายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข 
กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย อาคารซักฟอกและจ่ายกลาง 

3 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
โครงการจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จ านวน 
1 เครื่อง พร้อมตู้ MDB และติดตั้งงานวางสายไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งระบบทั้งหมด วงเงินงบประมาณ 4,174,900 บาท 

4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย      - คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ
ราคา 

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ลิฟต์ขนย้ายผู้ป่วยพร้อม
ติดตั้ง จ านวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ 1,500,000 บาท 

5 โรงพยาบาลกงไกรลาส ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า การปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องทันตก
รรม 

6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย      - คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูง จ านวน 1 งาน วงเงิน
งบประมาณ 300,000 บาท 

7 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง - คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง จ านวน 11 แห่ง 

8 โรงพยาบาลวังโป่ง ตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองและตรวจสอบการจัดวงจร
จ่ายกระแสไฟฟ้าใหม่ให้สมดุล 

รวม 8 โรงพยาบาล      
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1.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตรวจสอบ วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา รวมถึงให้ค าแนะน าแนวทางการแก้ไขระบบไฟฟ้าแรงต่ า 

 

 

 

 

2. โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก ตรวจสอบความเสียหายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย อาคารซักฟอกและจ่ายกลาง 
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3.โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ส ารวจพื้นที่ โครงการจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 500 กิโลวัตต์ จ านวน 1 เครื่อง พร้อมตู้ MDB และติดตั้งงานวางสายไฟฟ้าพร้อม

ติดตั้งระบบทั้งหมด 

 

 

 

 

4.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตรวจรับลิฟต์ขนย้ายผู้ป่วยพร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
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5.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ตรวจรับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันสูง จ านวน 1 งาน 

 

 

 

 

6. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในสังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังทอง จ านวน 11 แห่ง 
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7. โรงพยาบาลวังโป่ง ตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองและตรวจสอบการจัดวงจรจ่ายกระแสไฟฟ้าใหม่ให้สมดุล 
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4) งานสนับสนุนด้านวิชาการและนวัตกรรม  

     1. วิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

           2. คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน 9 ด้าน  

           3. คณะท างานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง  

          4. สนับสนุนงานโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ในชุมชน  

5) งานนวัตกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 “โครงการพัฒนานวัตกรรม

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วย

แพร่เชื้อทางอากาศ” 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม 

เรื่อง ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 

(UVC Lamp Fualt Tester of Modified Airborne Infection Isolation Room) 

1. ที่มา/เหตุผลการด าเนินงาน 

 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ได้ทบทวนและวิเคราะห์แผนงาน โครงการที่ผ่านมาในพ้ืนที่เขต

สุขภาพที่ 2 โดยวิเคราะห์ถึงปัญหาในการด าเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ เพ่ือค้นหากิจกรรมที่สามารถน ามา

พัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ เพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง และ

พัฒนางาน หรือพัฒนาบุคลากรช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และเกิด

ประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 

19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา จนซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมทั้ง

ในเขตสุขภาพที่ 2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 โดยกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ได้ด าเนินงานด้านวิศวกรรม

การแพทย์ โดยการส่งเสริม สนับสนุนสถานพยาบาลภาครัฐในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ าวน 47 แห่ง เตรียมความพร้อม

ห้องแยกโรคความดันลบไว้ส าหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้พบปัญหาของห้องแยกโรค

ผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแบบประยุกต์ (Modified Airborne Infection Isolation Room) เนื่องจากห้อง

ดังกล่าวถูกสร้างมาเป็นเวลานาน โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยพบว่าอุปกรณ์แสดงสถานะการท างานระบบฆ่า

เชื้อโรคด้วยแสง UV ภายในชุดอุปกรณ์ระบบการกรองอากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรค FHU (Filter Housing Unit) ยัง

ท างานไม่สมบูรณ์ และเข้าไปตรวจสอบได้ยาก ท าให้ผู้ใช้งานไม่ทราบถึงสถานะที่แท้จริงของระบบฆ่าเชื้อโรคด้วย

แสง UV กรณรีะบบการกรองอากาศช ารุด อากาศที่ไหลผ่านชุดอุปกรณ์ระบบการกรองอากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรค

ออกสู่บรรยากาศภายนอก ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจรไปมาใกล้จุดระบายอากาศทิ้ง และผู้ที่มา

ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ บ ารุงรักษาชุดอุปกรณ์ระบบการกรองอากาศ กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ จึงมี

แนวคิดพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตรวจสอบความบกพร่องการท างานของระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ภายในชุด

อุปกรณ์ระบบการกรองอากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรค FHU (Filter Housing Unit) 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาชุดตรวจสอบความบกพร่องการท างานของระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ภายในชุด            
 อุปกรณ์ระบบการกรองอากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเชื่อม่ันของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 
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3. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมด าเนินการ 

 สถานบริการสุขภาพภาครัฐในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 ที่มีห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแบบ
ประยุกต์ (Modified Airborne Infection Isolation Room) และต าแหน่งติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบการกรอง
อากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรค FHU (Filter Housing Unit) มีพ้ืนที่จ ากัดในการเข้าถึง 

4. วิธีการด าเนินงาน 

4.1 ศึกษารูปแบบวิธีการวัดกระแสไฟฟ้า 

กระแสไฟฟ้า (Electric Current) เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือเป็นการถ่ายเทอิเล็กตรอน

หรือประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลางหรือตัวน าไฟฟ้าที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า หน่วยวัด คือ แอมป์ 

(Amp.) A และอักษรย่อที่ใช้แทนกระแสไฟฟ้าด้วย I 

กระแสไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ ไฟฟ้ากระแสตรง และ ไฟฟ้ากระแสสลับ  

จากกราฟ ขณะเวลา (t) ผ่านไป ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) กระแสไฟฟ้าจะไหลในทิศทางเดียว เมื่อเทียบ
กับไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) กระแสไฟฟ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วของกระแสไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลา  

 

รูป ลักษณะของไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 

 รูปแบบวิธีการวัดกระแสไฟฟ้าที่เลือกใช้ คือ แบบ Hall effect sensor เป็นการวัดกระแสไฟฟ้าทางอ้อม 
เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC)  หรือไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จะท าให้เกิดเส้นสนามแม่เหล็กรอบสายไฟ ขณะที่
เซ็นเซอร์ Hall effect อยู่ในบริเวณเส้นสนามแม่เหล็กของสายไฟ จะส่งสัญญานออกมา ตามระดับสนามแม่เหล็ก
ที่ตรวจจับได้ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่หาได้สะดวก ประหยัด และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับอุปกรณ์แบบอ่ืน ๆ 
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ชุดควบคุม UVC 

Lamp ตู้กรอง

อากาศห้องแยก

โรคผู้ป่วยแพร่เชื้อ

ทางอากาศ 

ชุดตรวจสอบ

ความบกพร่อง 

UVC Lamp 

Application LINE 

Application Blynk 

หลอด LED 

 

รูป  Hall effect sensor ส าหรับการวัดกระแสไฟฟ้า 

 

 

4.2 การออกแบบและสร้างชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp 

ในการตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp โดยใช้เซ็นเซอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านชุดควบคุม 

UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ แล้วน าค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้ไปประมวลผลที่ชุด

ตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp เพ่ือเปรียบเทียบหาค่าที่เป็นปกติหรือไม่ปกติแล้วรายงายผลผ่านระบบ

เครือข่ายไร้สายส่งไปยัง Smartphone, Tablet ด้วย Application LINE, Application Blynk  และหลอด LED 

ที่ติดตั้งไว้กับชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

รูป ผังการท างานของชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp 

      4.2.1 การประกอบอุปกรณ์  
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 ประกอบอุปกรณ์ตามวงจรชุดตรวจความบกพร่อง UVC Lamp ที่ออกแบบ ดังรูป หลังจากประกอบ

เสร็จแล้วตรวจสอบความถูกต้อง และท าการ UP LOAD โปรแกรมพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของการท างาน

ทั้งหมด   

 

รูป Schematic Diagram ชุดตรวจความบกพร่อง UVC Lamp 

 

รูป การประกอบติดตั้งอุปกรณ์ภายในกล่อง 

NodeMCU 

Power Supply 

Current Sensor 

Resistor 
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รูป การประกอบติดตั้งอุปกรณ์ด้านหน้า 

               4.2.2 โปรแกรมควบคุม 

LED 
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 โปรแกรมท่ีใช้ประกอบด้วย ARDUINO IDE ใช้เขียน code ให้ NodeMCU  ส าหรับApplication Blynk 

และ Application LINE  ใช้แจ้งเตือนบน Smartphone, Tablet  

รูป Flowchart การท างานชุดตรวจความบกพร่อง UVC Lamp 

เปรียบเทยีบค่า

กระแสไฟฟ้า 

เริ่มต้น 

เชื่อมต่อระบบเครือข่าย WiFi 

เซ็นเซอร์วดัค่ากระแสไฟฟ้า UVC Lamp 

 แปลงค่าสัญญานกระแสไฟฟ้า แอนาล็อก เป็น ดิจิทัล 

จบการท างาน 

< 0.1 A >= 0.1 A 

แสดงผลสถานะ ปกต ิ แสดงผลสถานะ ไม่ปกต ิ

ตรวจสอบการ

แสดงผลสถานะใหม ่

ไม่ใช่ 

ใช่ 

แสดงผลสถานะใหม ่



ห น้ า  | 69 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 การท างานเริ่มจากชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ท าการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย WiFi ได้

แล้ ว  เซ็ น เซอร์ วั ดค่ ากระแส ไฟฟ้าของ  UVC Lamp ซึ่ ง ค่ าที่ ไ ด้ เป็ นสัญญาณแอนาล็ อก  ส่ ง ไปยั ง

ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU เพ่ือแปลงสัญญาณแอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล น ามาใช้ในการตรวจสอบ

ความบกพร่องของ UVC Lamp โดยเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้อยู่ในค่าปกติหรือไม่ปกติ แล้วน าค่าที่ได้ไป

แสดงผลผ่านระบบเครือข่ายไร้สายส่งไปยัง Smartphone, Tablet ด้วย Application LINE, Application 

Blynk  และหลอด LED ที่ติดตั้งไว้กับชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp หลังจากนั้นจะตรวจสอบค่าที่ได้

จากการเปรียบเทียบในรอบถัดไปมีค่าสถานะใหม่หรือไม่ กรณีมีก็จะแสดงผลสถานะใหม่แต่ถ้าไม่มีจะแสดง

สถานะเดิม โดยเป็นการตรวจสอบซ้ า ๆ ดังรูป  Flowchart การท างานชุดตรวจความบกพร่อง UVC Lamp 

หลังจากเขียน code โปรแกรม ARDUINO IDE แล้วท าการติดตั้งเข้ากับ NodeMCU ด้วยสาย USB ดังรูป 

                                  

 

 

รูป ติดตั้ง code โปรแกรม  

 4.3 ทดสอบการท างาน 

                ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ที่สร้างขึ้นเป็นการน าเอา Current sensor ซึ่งใช้หลักการ

ของ Hall effect sensor ในการตรวจจับกระแสไฟฟ้าให้กับ NodeMcU เป็นตัวค านวณค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งต้อง

ท าการแปลงค่า Output ของ ACS 712 จาก Volt เป็น Ampere มีช่วงการวัดกระแสไฟฟ้าระหว่าง 0 – 5 A 

โดยทดสอบขณะไม่มีโหลดหรือสถานะ UVC Lamp ไม่ปกติ ค่ากระแสไฟฟ้าต่ าสุดที่วัดได้ 0.05 A เมื่อน าไป

เปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากมิเตอร์ 0 A พบว่า มีค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวอุปกรณ์ตรวจจับ Current 

sensor ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก จึงใช้เป็นค่าที่แสดงผลขณะไม่มีโหลด ส่วนการทดสอบขณะมีโหลดหรือสถานะ 

UVC Lamp ปกติ โดยทดสอบกับหลอด 18 W ใช้กับบัลลาสอิเล็คทรอนิกส์ ค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้ 0.18 A เมื่อ

COMPUTER NodeMCU 
USB 
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น าไปเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากมิเตอร์ 0.17 A พบว่า มีค่าแตกต่างกัน 0.01 A มีค่าความคาดเคลื่อน +5.88 

% จึงใช้เป็นค่าที่แสดงผลขณะมีโหลด  

 

               จากการตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าที่วัดได้เป็นการแสดงผลการวัดชั่วขณะ ในการวัดแบบต่อเนื่องจะ

มีค่าเปลี่ยนแปลงขึ้นลง ท าให้การก าหนดค่าเปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบสถานะ UVC Lamp ให้ครอบคลุมการ

เปลี่ยนแปลง ถ้ามีค่ากระแสไฟฟ้ามากกว่าเท่ากับ 0.01 A แสดงสถานะปกติ หากน้อยกว่า 0.01A แสดงสถานะ

ไม่ปกติ ดังรูป 

                     

รูป แสดงผลด้วย Application Blynk   

5. ผลการด าเนินงาน 

    5.1 ผลการท างานชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp     

        จากการติดตั้งชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp เข้ากับชุดควบคุม UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้อง

แยกโรคของโรงพยาบาล โดยการเชื่อมกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า  ก าหนดค่า SSID, PASSWORD ของโรงพยาบาล ใน 

code โปรแกรม ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกลุ่ม LINE และติดตั้ง Application Blynk  แล้วเปิดใช้งาน การท างานชุด

ตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp แสดงให้เห็นว่า การตรวจวัดกระแสไฟฟ้า การประมวลผล และการแจ้ง

เตือน เมื่อตรวจพบสถานะ UVC Lamp จากการเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าจะส่งสัญญานแจ้งสถานะไปยัง 

Smartphone, Tablet  ด้วย Application LINE, Application Blynk  และหลอด LED ที่ติดตั้งไว้กับชุด

ตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ได้อย่างถูกต้องให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งท าให้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที 
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UVC Lamp ปกต ิ                                                 UVC Lamp ไม่ปกติ 

รูป การแจ้งเตือน Application LINE 

 

เมื่อเริ่มเปิดใช้งานการแจ้งเตือน Application LINE จะแจ้ง UV-C เริ่มท างาน เท่านั้นกรณี UVC Lamp ปกติ

จนกว่าสถานะเปลี่ยนไปจึงจะแจ้ง ส่วนกรณีเริ่มใช้งาน UVC Lamp ไม่ปกติจะแจ้ง ไม่ปกติ ต่อจาก UV-C เริ่ม

ท างานจนกว่าสถานะเปลี่ยนไปจึงจะแจ้ง   
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รูป การแจ้งเตือน Application Blynk 

 

รูป การแจ้งเตือนหลอด LED 

    5.2 ผลการปฏิบัติงานในการตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp 

ชุดตรวจสอบความบกพร่อง 

UVC Lamp 

 ชุดควบคุม UVC Lamp    

ตู้กรองอากาศห้องแยกโรค 
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         จากการติดตั้งใช้งานชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้สถานะ UVC 

Lamp จากการแจ้งเตือนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ทันที ซึ่งวิธีการตรวจสอบแบบเดิมที่ยังไม่มีการติดตั้งจะมีการ

ตรวจสอบประมาณปีละ 1 ครั้งตามรอบการบ ารุงรักษา โดยต้องหยุดการท างานห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง

อากาศเพ่ือเปิดตู้กรองอากาศห้องแยกโรคจึงจะเห็นสภาพของ UVC Lamp ช ารุดบกพร่องหรือไม่ ใช้เวลา

ด าเนินงานหลายชั่วโมง และในรอบปีไม่สามารถทราบได้ว่าสถานะเป็นอย่างไร ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC 

Lamp ได้แสดงให้เห็นว่า การแจ้งสถานะ UVC Lamp ท าให้ลดขั้นตอนการท างานดังกล่าวที่ต้องใช้เวลาหลาย

ชั่วโมง มีการรายงานการตรวจสอบสถานะตลอดเวลาใช้งาน ท าให้การใช้งานห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง

อากาศท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อากาศที่ระบายออกข้างนอกได้รับการบ าบัด ท าให้มีความปลอดภัยกับ

เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6. การใช้ประโยชน์ 

 6.1 เจ้าหน้าที่สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ผู้ใช้งานห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ทราบถึงความ

บกพร่องระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ภายในชุดอุปกรณ์ระบบการกรองอากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรค FHU 

(Filter Housing Unit) เกิดความปลอดภัยในการใช้งาน  

 6.2 เจ้าหน้าที่หรือช่างที่ท าหน้าที่บ ารุงรักษาชุดอุปกรณ์ระบบการกรองอากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรค FHU 

(Filter Housing Unit) มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตรวจสอบและบ ารุงรักษา 

 6.3 เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้บริการในสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่สัญจรเข้ามาใกล้บริเวณชุดอุปกรณ์ระบบ

การกรองอากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรค FHU (Filter Housing Unit) มีความปลอดภัย 

7. ผลการประเมินการใช้ประโยชน์ / ความพึงพอใจ 

การใช้ประโยชน์ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อนวัตกรรม 

“ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ” 

 7.1 ข้อมูลทั่วไป 

 7.1.1 ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง 
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7.1.2 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง อายุ 26 – 35 ปี และ 46 – 55 ปี ตามล าดับ 

                                 
 

  7.1.3 ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 80 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 

                                      
  
 
 7.1.4 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ เป็นต าแหน่งพยาบาลที่ปฏิบัติงานตรงในห้องที่ติดตั้งนวัตกรรม นัก

จัดการงานทั่วไป และนายช่างเทคนิค ตามล าดับ 
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 7.1.5 ผู้ตอบแบบประเมินมาจากทุกกลุ่มฝ่ายที่จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม เช่น หอผู้ป่วยใน งาน

ซ่อมบ ารุง และงานบริหารทั่วไป 

 

 7.1.6 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ มีอายุงานอยู่ในระหว่าง 5 – 10 ปี 
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 7.2 ข้อมูลการใช้ประโยชน์  

นวัตกรรม ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (UVC 

Lamp Fualt Tester of Modified Airborne Infection Isolation Room) 

 

 7.2.1 ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 70 ไม่เคยเห็น/ไม่เคยได้ยิน/ไม่เคยทราบ เกี่ยวกับ "นวัตกรรม ชุด

ตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (UVC Lamp Fualt 

Tester of Modified Airborne Infection Isolation Room) " มาก่อน 

 

 7.2.2 ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ไม่เคยใช้ หรือเคยอ่าน เกี่ยวกับ " นวัตกรรม ชุด

ตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (UVC Lamp Fualt 

Tester of Modified Airborne Infection Isolation Room) " มาก่อน 
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 7.2.3 ผู้ตอบแบบประเมินได้รับ "นวัตกรรม ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศ

ห้องแยกโรคผู้ ป่ วยแพร่ เชื้ อทางอากาศ ( UVC Lamp Fualt Tester of Modified Airborne Infection 

Isolation Room) ในช่วงระหว่าง กรกฎาคม – สิงหาคม 2564 

 7.2.4 ผู้ตอบแบบประเมินได้รับ "นวัตกรรม ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศ

ห้องแยกโรคผู้ ป่ วยแพร่ เชื้ อทางอากาศ ( UVC Lamp Fualt Tester of Modified Airborne Infection 

Isolation Room) ส่วนใหญ่ จากการได้รับการติดตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานผู้คิดค้น 

 

 7.2.5 ผู้ตอบแบบประเมินร้อยละ 100 ได้รับประโยชน์จาก "นวัตกรรม ชุดตรวจสอบความบกพร่อง 

UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (UVC Lamp Fualt Tester of Modified 

Airborne Infection Isolation Room) " ในเรื่องของการเพ่ิมความปลอดภัยในการท างาน ร้อยละ 70 อยู่ใน

ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และใช้เป็นแนวทางในการท างานร้อยละ 60 ตามล าดับ 
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 7.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ นวัตกรรมชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรอง

อากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ (UVC Lamp Fualt Tester of Modified Airborne Infection 

Isolation Room) 

 7.3.1 ความพึงพอใจต่อนวัตกรรม ผลความพึงพอใจต่อ "นวัตกรรม ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC 

Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่ เชื้อทางอากาศ ( UVC Lamp Fualt Tester of Modified 

Airborne Infection Isolation Room) " ความเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย สารประโยชน์ ครบถ้วนตามความต้องการ

ส าหรับการใช้งาน และการด าเนินงานตามหลักวิชาการ อยู่ในระดับพึงพอมาก พึงพอใจมากที่สุด และพึงพอใจ

น้อย ในทุกประเด็น ตามล าดับ 

 

 7.3.2 การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม ผลความพึงพอใจการใช้ประโยชน์ ในประเด็น ใช้ง่าย หรือ
สะดวก หรือขั้นตอนไม่ซับซ้อน , นวัตกรรมส่งเสริม หรือกระตุ้นให้ผู้พัฒนา/ผู้เกี่ยวข้อง ต้องศึกษา ค้นคว้า
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แสวงหาความรู้ จนท าให้รู้สึกได้ว่านวัตกรรมที่ได้รับ "เป็นนวัตกรรมใหม่" , สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบสนอง
ต่อกระบวนการ หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้จริง, น าไปใช้ บอกต่อ หรือ
แนะน าให้ผู้อ่ืนได้รับผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/การบริการ, และภาพรวมความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับใน
ระดับ ความพึงพอใจมาก และพอใจมากที่สุด ตามล าดับ 

 
 7.3.3 การน าไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
  7.3.3.1 ช่วยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 
  7.3.3.2 ลดการเเพร่กระจายเชื้อ 
  7.3.3.3 สามารถดูการแจ้งเตือนผ่าน line ได้ 
  7.3.3.4 กรองอากาศเพ่ีอดักจับเชื้อโรค 
  7.3.3.5 ใช้กับห้องแยกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ 
  7.3.3.6 ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และงานซ่อมบ ารุงเกิดความปลอดภัยเนื่องจากสามารถ monitor 

หลอด UV ยังท างานได้อยู่อย่างปกติ 
 7.3.3.7 เพ่ิมจุดน าไปใช้ประโยชน์ 
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7.3.4 การเกิดประโยชน์ของนวัตกรรม  
 7.3.4.1 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใช้งานห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เกิดความ

ปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับ พอใจมาก ร้อยละ 60 พอใจมากที่สุด ร้อยละ 30 และพอใจน้อย 
ร้อยละ 10 ตามล าดับ  
 7.3.4.2 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใช้งานห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ได้ทราบถึง
ความบกพร่องระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV ภายในอุปกรณ์ระบบการกรองอากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรค 
FHU  ( Filter Housing Unit ) อยู่ในระดับ พอใจมาก ร้อยละ 50 พอใจมากที่สุด ร้อยละ 40 และ
พอใจน้อย ร้อยละ 10 ตามล าดับ  

 7.3.4.3 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ หรือช่างที่ท าหน้าที่บ ารุง รักษาชุดอุปกรณ์ระบบการกรองอากาศ
เพ่ือดักจับเชื้อโรค FHU ( Filter Housing Unit ) มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ พอใจ
มาก ร้อยละ 60 พอใจมากที่สุด ร้อยละ 30 และพอใจน้อย ร้อยละ 10 ตามล าดับ 

 7.3.4.4 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ใช้บริการ ที่มีการปฏิบัติงาน หรือสัญจรเข้ามาใกล้บริเวณชุด
อุปกรณ์ระบบการกรองอากาศเพ่ือดักจับเชื้อโรค FHU ( Filter Housing Unit ) มคีวามปลอดภัย อยู่ใน
ระดับ พอใจมาก ร้อยละ 50 พอใจมากที่สุด ร้อยละ 40 และพอใจน้อย ร้อยละ 10 ตามล าดับ 
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 7.3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงนวัตกรรม ดังนี้  
  ด้านความพึงพอใจ อยู่ในระดับ พึงพอใจมาก  
  ปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่ ไม่เกิดปัญหา เนื่องจากระบบพ่ึงติดตั้งคงต้องรอดูไปอีกสักพักหนึ่ง  
  ด้านการใช้ประโยชน์  
  1. สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในด้านความปลอดภัย ความสะดวก และในด้านการ

บ ารุงรักษา  
  2. ใช้งานได้จริง สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
  ผู้ตอบแบบประเมินต้องการนวัตกรรม/กระบวนการพัฒนา/การบริการ  
  1. ตู้ส าหรับท าหัตถการ เจาะเลือดผู้ป่วยโควิด 19 และชุดในการการป้องกันโรคโควิด  
  2. ออกเเบบระบบตรวจเช็คได้ทั้งห้อง  
  3. ตรวจปริมาณเชื้อในห้อง Anti-room  
   4. เพิ่ม Alarm ในส่วนของ ความดันติดลบที่สูงหรือต่ ากว่าเกณฑ 

 

8. การเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่าง ๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 

 8.1 เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 http://do2.new.hss.moph.go.th 

 8.2 โปรแกรม/Application Line Grop เครือข่ายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศบส.2 

 8.3 Face Book ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

 8..4 Application HSS OFFICE กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

http://do2.new.hss.moph.go.th/
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9. สิ่งที่เป็นนวัตกรรม / จุดเด่นของผลงาน 

 ชุดตรวจสอบความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ สามารถ

แจ้งสถานะ UVC Lamp และรายงานผลผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย มีการรายงานการตรวจสอบสถานะ

ตลอดเวลาใช้งาน ท าให้การใช้งานห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลด

ขั้นตอนการท างานในการตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่ต้องใช้เวลาในขั้นตอนดังกล่าวหลายชั่วโมง 

10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 10.1 ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 2 

 10.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ทุกกลุ่มงาน 

 10.3 งบประมาณ 

11. ปัญหา / อุปสรรค 

 เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศสถาน

บริการสุขภาพเป้าหมาย เปิดใช้งานให้บริการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่สามารถน านวัตกรรม“ชุดตรวจสอบ

ความบกพร่อง UVC Lamp ตู้กรองอากาศห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ”ไปติดตั้งใช้งานจริงให้เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้ได ้

12. ข้อเสนอแนะ  

 12.1 ขยายพ้ืนที่เป้าหมายในการน านวัตกรรมไปทดลองใช้งาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้งาน/ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศแบบประยุกต์ 

 12.2 ประยุกต์ใช้หรือต่อยอดนวัตกรรมดังกล่าว ในระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร/วิศวกรรมการแพทย์

ในโรงพยาบาลต่อไป
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โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ(ด้านวิศวกรรมการแพทย์)  

ศูนย์สนับสบุนบริการสุขภาพที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๔๖๔  

(กิจกรรมการเยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ) 

 งบประมาณ 54,000 บาท 

 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 จึงได้ด าเนินการจัดท า โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมีความต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ (โรงพยาบาล) ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหารจัดการ, ด้านบริการสุขภาพ, ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก, ด้านสิ่งแวดล้อม, 
ด้านความปลอดภัย, ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข, ด้านระบบสนับสนุนบริการที่ส าคัญ, 
ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ และด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเพ่ือให้สถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ (โรงพยาบาล) สามารถด าเนินการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ส่งผลให้การพัฒนา สนับสนุน ควบคุม ก ากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ใน สถานบริการสุขภาพภาครัฐให้มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
และมีการพัฒนาตนเอง เข้าสู่กระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล ให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐมี
เครื่องมือทางการแพทย์ และสาธารณสุขในโรงพยาบาล สถานที่ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานตามก าหนด พร้อมใช้
งานตลอดเวลาในสภาวะ ปกติและสภาวะฉุกเฉิน มีความปลอดภัยทั้งในการปฏิบัติงาน และการใช้เครื่องมือทาง
การแพทย์และ สาธารณสุข บุคลากรของสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีความเข้าใจในกระบวนการบ ารุงรักษา มี
ทักษะในการใช้ เครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีถูกต้อง เพ่ือลดการช ารุดของเครื่องมือ และยังสามารถ
ลดต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ (โรงพยาบาล) เขตสุขภาพท่ี 2 จ านวน 54 แห่ง 
 
วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือพิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และมี
ความต่อเนื่อง ในการบริหารจัดการสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (โรงพยาบาล) ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ทั้ง 9 ด้าน  

2) เพ่ือให้การพัฒนา สนับสนุน ควบคุม ก ากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพใน สถานบริการสุขภาพ

ภาครัฐให้มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาตนเอง เข้าสู่

กระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล 
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รายงานประจ าปี  2564 
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1. ข้อมูลทั่วไป และเป้าหมายการด าเนินงาน 
โรงพยาบาลภาครัฐ ในพ้ืนที่ เครือข่ายบริการสุขภาพที่  ๒ รวม ๕ จังหวัด จ านวน 54 แห่ง ได้แก่    

 จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 13 แห่ง ๑. รพ.ศ.พุทธซินราซ ๒. รพ.ร.นครไทย ๓. รพ.วังทอง  
๔. รพ.บางระก า ๕. รพ.พรหมพิราม ๖. รพ.เนินมะปราง ๗. รพ.บางกระห่ม ๘. รพ.ซาติตระการ ๙. รพ.วัดโบสถ์  
10. รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 11. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 12. รพ.จิตเวช พิษณุโลก  
13. รพ.กองบิน 46 

 จังหวัดตาก จ านวน 10 แห่ง ๑. รพ.ท.สมเด็จพระเจ้าตากสินตากสินมหาราซ ๒. รพ.แม่ระมาด  
๓. รพ.สามเงา ๔. รพ.ท.แม่สอด 5. รพ.บ้านตาก ๖. รพ.ท่าสองยาง ๗. รพ.พบพระ ๘. รพ.อุ้มผาง 9. รพ.วังเจ้า  
10. รพ.ค่ายวชิรปราการ 

 จังหวัดสุ โขทัย จ านวน ๙ แห่ง ๑. รพ.ท.สุ โขทัย ๒. รพ.ท.ศรีสังวรสุ โขทัย ๓. รพ.ศรีนคร  
๔. รพ.กงไกรลาส ๔. รพ.สวรรคโลก ๖. รพ.ศรีสัซนาลัย ๗. รพ.ทุ่งเสลี่ยม ๘. รพ.ด่านลานหอย ๙. รพ.คีรีมาศ 
 จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 10 แห่ง ๑. รพ.ศ.อุตรดิตถ์ ๒. รพ.พิชัย ๓. รพ.ทองแสนขัน ๔. รพ.ลับแล  
5. รพ.ตรอน ๖. รพ.ท่าปลา ๗. รพ.บ้านโคก ๘. รพ.ฟากท่า ๙. รพ.น ้าปาด 10. รพ.ค่ายพระยาพิชัยดาบหัก 
 จังหวัดเพซรบูรณ์ จ านวน ๑2 แห่ง ๑. รพ.ท.เพซรบูรณ์ ๒. รพ.วิเชียรบุรี ๓. รพ.หนองไผ่ ๔. รพ.บึงสาม
พัน 5. รพ.ร.หล่มเก่า๖. รพ.หล่มสัก ๗. รพ.วังโป่ง ๘. รพ.ซนแดน ๙. รพ.ศรีเทพ ๑๐. รพ.น ้าหนาว  
๑๑. รพ.เขาค้อ 12. รพ.ค่ายขุนผาเมือง 

 
2.ผลการด าเนินงาน  

1.กิจกรรมประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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ผลการด าเนินงาน (ต่อ)  

2.  กิจกรรมประชุมติดตามความก้าวหน้าผ่ านระบบ Zoom Cloud Meeting  วันที่  4  มิ .ย .  2564  
งบประมาณ 2,470 บาท 

 ติดตามความก้าวหน้า 
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา อุปสรรค 
 คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ โอกาสพัฒนา 
 คณะกรรมการเข้าร่วม  14 ท่าน 
  เครือข่าย รพ. และสสจ. เต็ม 100 User 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมประชุมสรุปผลการประเมินตนเอง ในระบบ HS4 ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพท่ี 2 

วันที่ 7 ก.ค. 64  งบประมาณ 3,040 บาท 

 คณะกรรมเข้าร่วม 14 ท่าน มีการสรุปผลการประเมินผล ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 54  แห่ง 

จากการประเมินตนเอง ของ รพ. ในระบบ HS4 เพ่ือรายงานผลกอง 
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ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ)  

4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

   สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพท่ี 2  วันที่ 12 -  13 กรกฎาคม 2564  งบประมาณ 13,830 บาท 

 คณะกรรมเข้าร่วม 14 ท่าน 

 สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการภาครัฐ เขตสุขภาพที่  2 

ปีงบประมาณ 2564 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และโอกาสพัฒนา การด าเนินงานมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ  

 การก าหนดแนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 2 

ปีงบประมาณ 2565  
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ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

3. ผลลัพธ์การด าเนินงาน: มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

1) ผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 2 

ปีงบประมาณ 2564 (ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐาน ร้อยละ 80) 

 ประเมินตนเอง 53 แห่ง ร้อยละ 98.15  ขาด 1 แห่ง (รพ.กองบิน46) 

 ระดับพ้ืนฐาน  44 แห่ง ร้อยละ 83.02 

 ระดับพัฒนา 5 แห่ง ร้อยละ 9.43 

 ระดับคุณภาพ  4 แห่ง ร้อยละ 7.55 

  จังหวัดอุตรดิตถ์  เขตบริการสุขภาพที่ 2 

รหัสรพ. สถานพยาบาล จังหวัด กระทรวง 
ผลการประเมิน

ตนเอง 

ผลการ
ประเมินโดยค

กก. 
ผลการรับรอง หมายเหตุ 

001116000  โรงพยาบาลน้ าปาด อุตรดิตถ ์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน - 

001116100  โรงพยาบาลฟากท่า อุตรดิตถ ์ กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 
*คุณภาพปี

63 

001067300  โรงพยาบาลอุตรดติถ ์ อุตรดิตถ ์ กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน - 

001116300  โรงพยาบาลพิชัย อุตรดิตถ ์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน - 

001115800  โรงพยาบาลตรอน อุตรดิตถ ์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน - 

001115900  โรงพยาบาลท่าปลา อุตรดิตถ ์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน - 

001116400  โรงพยาบาลลับแล อุตรดิตถ ์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน - 

001116200  โรงพยาบาลบ้านโคก อุตรดิตถ ์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน - 

001116500 
 โรงพยาบาลทองแสน
ขัน 

อุตรดิตถ ์ กระทรวงสาธารณสุข พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน - 

001150900 
 โรงพยาบาลคา่ยพิชัย
ดาบหัก 

อุตรดิตถ ์ กระทรวงกลาโหม พัฒนา พ้ืนฐาน พ้ืนฐาน - 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน(ต่อ) 

  จังหวัดตาก  เขตบริการสุขภาพที่ 2 

รหัสรพ. สถานพยาบาล จังหวัด กระทรวง 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน
โดยคกก. 

ผลการ
รับรอง 

หมายเหตุ 

001123900  โรงพยาบาลสามเงา ตาก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001124300  โรงพยาบาลอุ้มผาง ตาก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001072300  โรงพยาบาลแม่สอด ตาก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ พัฒนา คุณภาพ 

*คุณภาพปี
63 

001072200 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช 

ตาก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ พัฒนา พัฒนา - 

001124100  โรงพยาบาลท่าสองยาง ตาก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ 

*คุณภาพปี
62 

001123800  โรงพยาบาลบ้านตาก ตาก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พัฒนา พัฒนา - 

001124200  โรงพยาบาลพบพระ ตาก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ 

*คุณภาพปี
62 

002744300  โรงพยาบาลวังเจ้า ตาก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา คุณภาพ คุณภาพ 

*คุณภาพปี
62 

001124000  โรงพยาบาลแม่ระมาด ตาก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001151600  โรงพยาบาลคา่ยวชิรปราการ ตาก กระทรวงกลาโหม พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน(ต่อ) 

  จังหวัดสุโขทัย  เขตบริการสุขภาพที่ 2 

รหัสรพ. สถานพยาบาล จังหวัด กระทรวง 

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการประเมิน
โดยคกก. 

ผลการ
รับรอง 

หมายเหตุ 

001124600  โรงพยาบาลกงไกรลาศ สุโขทัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001124400  โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย สุโขทัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001125000  โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001124900  โรงพยาบาลศรีนคร สุโขทัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001072500  โรงพยาบาลศรสีังวรสโุขทัย สุโขทัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ พัฒนา พัฒนา - 

001072400  โรงพยาบาลสโุขทัย สุโขทัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001124800  โรงพยาบาลสวรรคโลก สุโขทัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001124700  โรงพยาบาลศรสีัชนาลัย สุโขทัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001124500  โรงพยาบาลคีรมีาศ สุโขทัย 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 
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ผลลัพธ์การด าเนินงาน(ต่อ) 

  จังหวัดพิษณุโลก  เขตบริการสุขภาพที่ 2 

รหัสรพ. สถานพยาบาล จังหวัด กระทรวง 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมิน
โดยคกก. 

ผลการ
รับรอง 

หมายเหตุ 

004142900 
 โรงพยาบาลจติเวช
พิษณุโลก 

พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน 

- 

001125500  โรงพยาบาลวดัโบสถ ์ พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001125100 โรงพยาบาลชาติตระการ พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001125700  โรงพยาบาลเนินมะปราง พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001145500 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชนครไทย 

พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001067600  โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001125300  โรงพยาบาลบางกระทุ่ม พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001125600  โรงพยาบาลวังทอง พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001125200  โรงพยาบาลบางระก า พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน คุณภาพ 

*คุณภาพปี
62 

001125400  โรงพยาบาลพรหมพิราม พิษณุโลก 
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001497200 
 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

พิษณุโลก กระทรวงศึกษาธิการ คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001151700 
 โรงพยาบาลคา่ยสมเดจ็พระ
นเรศวร 

พิษณุโลก  กระทรวงกลาโหม พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001151800  โรงพยาบาลกองบิน 46 พิษณุโลก  กระทรวงกลาโหม N/A N/A N/A 
ไม่ประเมิน
ตนเองผ่าน
ระบบHS4 

 



ห น้ า  | 91 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ผลลัพธ์การด าเนินงาน(ต่อ) 

  จังหวัดเพชรบูรณ์  เขตบริการสุขภาพที่ 2 

รหัสรพ. สถานพยาบาล จังหวัด กระทรวง 
ผลการ
ประเมิน
ตนเอง 

ผลการ
ประเมินโดยค

กก. 

ผลการ
รับรอง 

หมายเหตุ 

001127200  โรงพยาบาลเขาค้อ เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001072700  โรงพยาบาลเพชรบูรณ ์ เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001126800  โรงพยาบาลหนองไผ ่ เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ พัฒนา พัฒนา - 

001126600  โรงพยาบาลวิเชียรบุร ี เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001126500  โรงพยาบาลหล่มสัก เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001126900  โรงพยาบาลบึงสามพัน เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001127000  โรงพยาบาลน้ าหนาว เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001127100  โรงพยาบาลวังโป่ง เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ คุณภาพ คุณภาพ 

*คุณภาพปี
62 

001126700  โรงพยาบาลศรีเทพ เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ 

*คุณภาพปี
63 

001126400  โรงพยาบาลชนแดน เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน - 

001145700 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชหล่มเก่า 

เพชรบูรณ ์
กระทรวง

สาธารณสุข 
คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ 

*คุณภาพปี
62 

001194600 
 โรงพยาบาลคา่ยพ่อขุนผา
เมือง 

เพชรบูรณ ์  กระทรวงกลาโหม พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน - 
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ปัญหาและอุปสรรค 

5. เนื่องด้วยจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้บุคลากรผู้รับผิดชอบในส่วนมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพทั้ง 9 โรงพยาบาล นั้นติดภารกิจเร่งด่วนในการปฏิบัติงานด้าน COVID-19 เป็นส าคัญอันดับ 

1 จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานการประเมินตนเอง และการแนบหลักฐานในระบบ  

6. ควรทบทวนมาตรฐานที่มีจ านวนมากเกินไป หากเป็นเกณฑ์ที่โรงพยาบาลท าได้ดีอยู่ หรือมี

มาตรฐานอ่ืน ๆก ากับร่วมอยู่แล้ว ควรตัดออกบ้างก็ได้ 

7. ระบบประเมิน HS4 ควรจ าแนกแบบประเมินให้ตรงกับขนาดของโรงพยาบาลตั้งแต่ต้น ไม่ใช่ไป

เลือก N/A กันเอง 

8. ระยะเวลาสรุปรับรองผลควรมีระยะเวลามากกว่านี้ สรุปช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ หรือก าหนด

ระยะห่างนับจากวันที่กิจกรรมส่งเสริมเสร็จสิ้น เช่น 180 วัน หลังการส่งเสริมต้องประเมินตนเองให้

เสร็จสิ้น และ กรรมการต้องเข้าตรวจประเมินสรุปผลภายใน 30 วัน (ไม่ควรเร็วกว่านี้) 

9. ควรท าเอกสารอธิบายข้อก าหนดในทุก ๆข้อที่ก าหนดขึ้นมาเป็นมาตรฐาน รวมถึงแนวทางพิจารณา

ให้คะแนน 

10. การประเมินผลลัพธ์บางข้อของด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ไม่สามารถใช้ผลการ

ด าเนินงานของปี 2564 ได้เองจากแผนงาน และโครงการยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

เพราะยังไม่สิ้นสุดโครงการ 

11. ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ แผนกรังสีวิทยา ประเด็นเครื่องล้างฟิล์ม เพ่ิม ประเด็นเครื่องอ่าน

ฟิล์มดิจิตอล 
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ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

งานตามภารกิจของกลุ่ม 

1. งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 

มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น MyHos เพ่ือ

จัดการข้อมูลอาคารในสถานพยาบาลเขต

สุขภาพที่ ๒ โดยได้จัดท าฐานข้อมูล

อาคารไว้บนระบบ Cloud เพ่ือสามารถ

เข้าถึง เข้าใช้งานในสถานที่ใดก็ได้ที่มี

สัญญาณอินเตอร์เน็ตให้เชื่อมต่อ ท าให้

สามารถแบ่งปันการใช้งานฐานข้อมูล

ร่วมกันได้ตั้งแต่ระดับ กรม กอง เขต

สุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ

โรงพยาบาลต่างๆที่เป็นแหล่งข้อมูลได้ 

โดยมีเป้าหมายจะด าเนินการส ารวจและ

จัดเก็บข้อมูลอาคารในสถานพยาบาลเขต

สุขภาพที่ ๒ ให้ครบถ้วนทุกแห่งใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และคืนข้อมูลกลับ

ให้โรงพยาบาลผ่านการติดตั้ง

แอพพลิเคชั่น MyHos 
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2. งานอ านวยการก่อสร้าง 

มีโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของเขตสุขภาพที่ ๒ ที่ควบคุมการก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงาน

ของกองแบบแผน  จ านวน  ๒๐ โครงการ (ล าดับ ๑-๒๐)  และควบคุมการก่อสร้างโดยผู้ควบคุม

งานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ จ านวน ๘ โครงการ (ล าดับที่ ๒๑-๒๘) 

ล าดับที่ อาคารสิ่งก่อสร้าง แบบเลขที่ มูลค่างาน 
(ล้านบาท) 

สถานที่ 

๑ อาคารผู้ป่วยพระราชทาน 11111 135.700 รพ.ท่าสองยาง 
๒ อาคารโรงครัว-โรงอาหาร

(โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว) 
9539,ข.145/ก.ย/ 63 9.750 รพ.ท่าสองยาง 

๓ ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาล 18.39 รพ.แม่สอด 

๔ อาคารพยาธิวิทยาและนิติเวช เอกชน 19.52 รพ.แม่สอด 

๕ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง
(12 ครอบครัว) (โครงสร้าง
ต้านแผ่นดินไหว) 

9555,ข.157/ก.ย/ 63 10.200 รพ.แม่ระมาด 

๖ อาคารทันตกรรมและแพทย์
แผนไทย (โครงสร้างต้านแผ่น
ไหว) 

10591 8.910 รพ.พบพระ 

๗ อาคารบ าบัดรักษา 6 ชั้น 10554,ข.160/พ.ย/ 
62,ข.266 

224.90 รพ.เพชรบูรณ์ 

๘ อาคารพักคนไข้ 298 เตียง 9448 239.000 รพ.เพชรบูรณ์ 

๙ อาคาร 144 เตียง รพ.หล่มสัก 62001(แก้ไข) 45.000 รพ.หล่มสัก 

๑๐ อาคารผู้ป่วยนอกและ
อุบัติเหตุ 

8815,ข.149/ ก.ย./63 119.25 รพ.หล่มสัก 
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ล าดับที่ อาคารสิ่งก่อสร้าง แบบเลขที่ มูลค่างาน
(ล้านบาท) 

สถานที่ 

๑๑ อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง 
รพร.หล่มเก่า 

9073 62.900 รพ.สมเด็จยุพราชหล่มเก่า 

๑๒ ปรับปรุงต่อเติมตึกผู้ป่วย
นอก 

โรงพยาบาล 12.198 รพ.อุตรดิตถ์ 

๑๓ อาคารวินิจฉัยและรักษา 10805,ข.161/ พ.ย/61 455.82 รพ.อุตรดิตถ์ 
๑๔ อาคารบ าบัดรักษา 10554 231.20 รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
๑๕ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง

(12 ครอบครัว) 
9555,ข.155/ก.ย/ 63 9.75 รพ.บ้านด่านลานหอย 

๑๖ อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง
(12 ครอบครัว) 

9555,ข.152/กย./ 63 8.75 รพ.สวรรคโลก 

๑๗ อาคารอ านวยการผู้ป่วย
นอก 

10969 629.23 รพ.พุทธชินราช 

๑๘ อาคารเรียน คสล. 8 ชั้น เอกชน ,ข. 150/ ก.ค./57 31.300 วพบ.พุทธชินราช 
 

๑๙ อาคาร 6 ชั้น 144 เตียง 
รพร.นครไทย 

9073,ข.146/มิ.ย/61 62.900 รพ.สมเด็จพระยุพราช
นครไทย 

๒๐ อาคารอุบัติเหตุ อ านวยการ 10512,ข.148/ ก.ย/63 27.199 รพ.เนินมะปราง 
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ล าดับที่ อาคารสิ่งก่อสร้าง แบบเลขที่ มูลค่างาน
(ล้านบาท) 

สถานที่ 

๒๑ อาคารชุดรวมพักอาศัย 
ขนาด 32 ห้อง 

8813 ,ข.187/มิ.ย/61 10.100 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 

๒๒ งานจ้างก่อสร้างถนน
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และรั้วคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ทส ห้วรอ 1.300 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 

๒๓ ระบบก๊าซทางการแพทย์ กองแบบ 1.370 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 
๒๔ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
 10.000 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 

๒๕ โครงการก่อสร้างโรง
อาหาร โรงครัว 

 1.200 โรงพยาบาลวังเจ้า 

๒๓ ก่อสร้างอนามัยน้ าโจน 8170/36 3.190 รพสต. น้ าโจน 
๒๔ บ้านพักข้าราชการระดับ 

3-4 รพ สต บ้านโป่งแดง 
5336/32 0.83 รพ สต บ้านโป่งแดง 

๒๕ บ้านพักข้าราชการระดับ
3-4 รพ สต บ้านลานสอ 

5336/32 0.83 รพ สต บ้านลานสอ 

๒๖ บ้านพักข้าราชการระดับ
3-4 รพ สต บ้านคลองข
ยางโพรง 

5336/32 0.83 รพ สต บ้านคลองขยางโพรง 

๒๗ บ้านพักข้าราชการระดับ
3-4 รพ สต บ้านไม้งาม 

5336/32 0.83 รพ สต บ้านไม้งาม 

๒๘ ปรับปรุงอาคารดอกปีบ 
ศูนย์อนามัยที่ ๒ เพ่ือ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 

ศบส.๒/๒/๖๔ 0.800 ศูนย์อนามัยที่ ๒ 
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 ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

การปรับปรุงอาคารดอกปีบ ศูนย์อนามัยที่ 2 เพ่ือจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม เพ่ือรองรับผู้ป่วยโควิด-19 
 
 
 
 
 

ตรวจประเมินความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก และศูนย์อนามัยที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
 
 
 

ตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 
 
 

ลงพื้นที่ให้ค าแนะน าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามคลินิกโรคทางเดินหายใจ รวมถึงเข้าตรวจสอบพร้อมให้
ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองที่เสียหาย อันเนื่องมาจากอุปกรณ์ ATS ช ารุด 



ห น้ า  | 101 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 
 
 
 
 

ลงพื้นที่อ าเภอแม่สอด เพ่ือให้ค าแนะน าและร่วมวางแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในอ าเภอแม่สอด รองรับ
สถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) 

 
 
 
 
 
 

เข้าร่วมตรวจสอบโรงแรมในเขตพ้ืนที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพ่ือประเมินเป็นสถานกักกันโรคตามท่ีรัฐ
ก าหนดตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 (COVID-19) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรม พี เอส แม่สอด, โรงแรม

เซ็นทารา แม่สอด และโรงแรมวัฒนา วิลเลจน์ รีสอร์ท 
 

3. กระบวนงานให้ความรู้แนะน าด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
  เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมประชุม อบรม
หรือสัมมนาได้จึงด าเนินการผ่านช่องทาง “ไลน์กลุ่มอาคาร ศบส.๒” เป็นช่องทางหลัก โดยจะสืบค้นเนื้อหา
ความรู้ทางวิชาการมาเผยแพร่ในไลน์กลุ่มเป็นระยะ 
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4. กระบวนงานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
1. ด าเนินการส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ผ่านระบบ

ออนไลน์ ( Web X ) , ช่องทาง  LINE  (ไลน์ ”กลุ่มมาตรฐานอาคารฯ ศบส.๒”)   และจัดท า
แอพพลิเคชั่น”มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ” ที่เป็นเครื่องมือให้โรงพยาบาลได้ประเมินตนเอง
และจัดเก็บหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อีกช่องทางหนึ่ง 

               

2. ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ในโรงพยาบาลของรัฐทั้งใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัด  จ านวน  ๕๔  แห่ง  ผ่านระบบ HS4    
https://hs4.hss.moph.go.th/ 

 

 

 

 

 

https://hs4.hss.moph.go.th/
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5. กระบวนงานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

1. ร่วมตรวจ ติดตาม และส่งเสริมการจัดการระบบประปาและระบบบ าบัดน้ าเสีย ร่วมกับ กองบริหาร 
การสาธารณสุขรวมจ านวน 10 แห่ง (ในจังหวัดเพชรบูรณ์ท้ังหมด 9  แห่ง และในจังหวัดตาก   
รพ.แม่ระมาด 1 แห่ง ) 

2. ส ารวจพื้นที่และให้ค าแนะน าในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อ าเภอแม่สอด จ.ตาก จ านวน ๒ แห่ง 
3. ออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก 
4. ออกแบบคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI) โรงพยาบาลวังโป่ง ๒ ห้อง 
5. ก าหนด TOR ปรับปรุงห้องผ่าตัด โรงพยาบาลวังทอง 
6. ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่กับแบบรูป เลขที่ ก.๓๕/มีค./๖๓  รพ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
7. ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่กับแบบรูป เลขที่ ก.๓๕/มีค./๖๓  รพ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
8. ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่กับแบบรูป เลขที่ ก.๓๖/มีค./๖๓  รพ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
9. ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่กับแบบรูป เลขที่ ก.๓๑/มีค./๖๓ และ เลขที่ ก.๔๕/มีค./๖๓ 

TYPE B   รพ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 
10. ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่กับแบบรูป เลขที่ ก.๔๔/มีค./๖๓ และ เลขที่ ก.๔๕/มีค./๖๓ 

TYPE B   รพ.ศรีสังวรสุโขทัย 
11. ตรวจสอบความเหมาะสมของพ้ืนที่กับแบบรูป เลขที่ ก.๔๔/มีค./๖๓ และ เลขที่ ก.๔๕/มีค./๖๓ 

TYPE B รพ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 

12. ออกแบบปรับปรุงห้องปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๒ และก าหนด TOR  

13. กรรมการตรวจรับโครงการปรับปรุงห้อง Negative Room ตามแบบเลขที่ ก.๓๕/มีค./๖๓   

รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

14. กรรมการตรวจรับลิฟท์และทางเดินเชื่อมอาคาร  รพ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 

15. กระบวนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นช่วงเวลาที่โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดอย่างหนัก อันเป็น

เหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติด้านสาธารณสุข ทั่วประเทศได้รับผลกระทบ  กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

ได้มีส่วนให้ความร่วมมือในการตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าว โดยออกไปร่วมตรวจประเมิน ให้ค าแนะน าการ

ปรับปรุงสถานกักกันตัวของรัฐตามมาตรการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดตั้งแต่การประเมินตามมาตรฐาน LQ , 

ALQ , OQ และ Hospitel   รวมถึงการออกไปให้ค าแนะน าการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแก่พ้ืนที่อ าเภอแม่สอด , 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก และอ าเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
Control Project  ขึ้นมาใช้เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง โครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึง
เป็นแหล่งรวบรวมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งสามารถน าข้อมูลมาออกรายงานประจ าปี และน ามารายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนได้  

 



ห น้ า  | 105 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 

 

 

 

     3.ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคดา้นบริการสขุภาพ 
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1. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
 

แผน ผลงาน ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของสถานพยาบาล
ภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด      ( KB3 ) 

ร้อยละ 90  152 152 100 ผ่าน 

2.ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 90 67 67 100 ผ่าน 

3. ร้อยละของสถานพยาบาล กลุ่ม
เสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย 
(KB12) 

ร้อยละ 75 8 8 100 ผ่าน 

4. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ กลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวัง
ตามกฎหมาย 

ร้อยละ 75 378 316 83.60 ผ่าน 

5. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ิม 

ร้อยละ 5 4 4 100 ผ่าน 
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รายงานผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ จังหวัด ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 90 

สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต 

(แห่ง) 

สถานพยาบาลที่ได้รับ

อนุญาตตั้งใหม่ เป็นไปตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด (แห่ง) 

ยอดรวม /ปี 

ผลการด าเนินงาน 

รพ. คลินิก รวม 

1 ตาก 2 201 203 26 100% 

2 พิษณุโลก 5 474 479 21 100% 

3 เพชรบูรณ์ 2 465 467 27 100% 

4 สุโขทัย 3 262 265 35 100% 

5 อุตรดิตถ์ 1 256 257 21 100% 

รวม 13 1,658 1,671 130 100% 
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ล าดับ 

 

 

จังหวัด 

ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย ร้อยละ 75  
จ านวนสถานพยาบาลกลุม่เสีย่งตามนิยามที ่

ต้องเฝ้าระวัง (แห่ง) 
เป้าหมาย 

สถานพยาบา
ลกลุ่มเสี่ยง
ทั้งหมด 

รวมสถานพยาบาล
กลุ่มเสี่ยงท่ีไดร้ับ
การเฝา้ระวังฯ 
ทั้งหมด (แห่ง) 

ร้อยละผลการ
ด าเนินงาน 

คลินิกความงาม  คลินิกอ่ืนๆ รพ.กลุ่มเสี่ยง 

เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล เป้าหมาย ผล 

1 พิษณุโลก 
          

1  
    5  

        
 3  

    
3  

        
-    

  
 -    

                  
4  

                    
8  100% 

2 สุโขทัย 
         

-    
    8  

       
 -    

   
11  

       
 -    

   
-    

                
-    

                  
19  100% 

3 อุตรดิตถ์ 
          

4  
   

33     
        

-    
   

 5  
        

-    
  

 -    
                  
4  

                   
38  100% 

4 เพชรบูรณ์ 
         

-    
   

23  
       

 -    
   

74  
       

 -    
  

 -    
                
-    

                  
97  100% 

5 ตาก 
        

 -    
    

-    
       

 -    
    

2  
        

-    
  

 -    
                
-    

                   
2    100% 

รวม 
          

5  
   

69  
         

3  
   

95  
        

-    
   
-    

                  
8  

 
164                   100% 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (ร้อยละ 90) 

จังหวัด 

ประเภทกิจการ  
 

ผู้ให้บริการ 
 

 
ผลด าเนินการ 
 สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อความงาม 

ยื่นขอ อนุญาต ยื่นขอ อนุญาต ยื่นขอ อนุญาต ยื่นขอ รับรอง  

ตาก 0 0  4 7 0 0 10 10 100% 

พิษณุโลก 2 2 26 26 0 0 54 54 100% 

เพชรบูรณ์ 0 0 26 26 0 0 8 8 100% 

สุโขทัย 0 0 1 1 0 0 42 42 100% 

อุตรดิตถ์ 0 0 8 8 0 0 37 37 100% 

รวม 2 2 65 68 0 0 151 151 100%  
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 75) 

จังหวัด 

ประเภทกิจการ  

สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพ่ือเสริมความงาม รวม 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

ผลการ 

ด าเนินงาน เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

ตาก 1 0 (ปิดโควิด) 46 19 0 0 47 
19 

พิษณุโลก 3 3 121 111 0 0 122 
98 

เพชรบูรณ์ 0 0 112 101 0 0 112 
101 

สุโขทัย 0 0 49 39 1 1 50 
40 

อุตรดิตถ์ 0 0 47 42 0 0 47 
42 

รวม 4 3 375 312 1 1 378 
316 

(83.60%) 
 

2. การด าเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้อง 

     2.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ ให้สถานพยาบาลเอกชน , สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้

มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด เขตสุขภาพท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2564 งบประมาณจากกองสถานพยาบาล

และการประกอบโรคศิลปะ จ านวน 39,000.- บาท และกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 25,000.- บาท รวม

ทั้งสิ้นจ านวน 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

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
จัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งเป็นการปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงานตาม
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพ่ือให้การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ผู้รับผิดชอบงานสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
เพรชบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์  
 
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับ 
         พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเกิดความรู้ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการด าเนินงาน ควบคุม
ก ากับ สถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 
ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข 
 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จึงส่งผลกระทบให้แนวทางการ
ด าเนินงานต้องปรับตามสถานการณ์ จึงส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การชี้แจง
กระบวนการงาน และสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานเกิดความล้าช้า  
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ให้แก่
ผู้ประกอบการสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และประชาชนทั่วไป 

 
  กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่2 ได้ด าเนินการจัดจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ เพ่ือใช้เป็นสื่อในการให้ความรู้แก่
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปในการเลือกรับบริการเพ่ือสุขภาพที่ ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน เกิดความ
ปลอดภัย ตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ โดยสนับสนุนใน
กิจกรรมส่งเสริม ดูแล เฝ้าระวัง ให้แก่ สถานพยาบาลภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และประชาชน
ทั่วไป ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 2 ทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพรชบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย 
และจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณท่ีใช้ไป  3,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ข้อสังเกตการณ์เลือกใช้บริการคลินิกท่ีได้มาตรฐาน  จ านวน  100 ชุด 
2. ข้อควรปฏิบัติการประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  จ านวน 100 ชุด 

 
ประโยชน์ที่ผู้รับสื่อได้รับ 
     ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกใช้บริการสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ที่มีมาตรฐาน และสามารถสื่อสารต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดในการเลือกใช้บริการ ที่สมประโยชน์และ
ปลอดภัยเพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และผู้ประกอบการสถานพยาบาลภาคเอกชน  สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ เห็นความส าคัญในการประกอบกิจการตามที่กฎหมายก าหนด และได้รับทราบแนวทาง
ส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 
 

ปัญหา อุปสรรคและการแก้ไข 
     การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ยังไม่สามารถสนับสนุนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 113 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 
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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม ดูแล เฝ้าระวัง ควบคุม ก ากับ และติดตามตรวจเยี่ยม สถานพยาบาลภาคเอกชน 
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ 5 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 2  

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ได้ด าเนินการส่งเสริม ดูแล
เฝ้าระวัง ควบคุม ก ากับ และติดตามตรวจเยี่ยม สถานพยาบาลภาคเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

รวมทั้งสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนนวดเพ่ือสุขภาพที่ผ่านการรับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือ

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ก ากับ และติดตามตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมในการให้บริการในช่วง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมาตรการในสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ โดยเน้นย้ าผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ปฏิบัติตามแนวทางข้อปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกัน

ของโรค ตามประกาศของศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ของแต่ละจังหวัด ตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) โดยลงตรวจเยี่ยม สถานพยาบาลเสริมความงาม 

คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพ และมี

การติดตามสถาบันสอนนวดที่ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยการให้สถานบันหรือหน่วยงานประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ และวางแผนการเตรียมความพร้อมส าหรับจัดการเรียนการสอน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 ทั้ง 5 จังหวัด

ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพรชบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณที่ใช้ไป 

จ านวน  39,000 บาท  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สถานพยาบาลภาคเอกชน ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ และการเฝ้าระวังคุณภาพมาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด และการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้รับค าแนะน า เกิดความรู้ความเข้าใจการให้บริการเพ่ือป้องกันการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตามมาตรการและแนวทางอย่างเคร่งคัด และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพที่มีมาตรฐานแล้วได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่สากล 

3. สถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ได้มี
การเตรียมความพร้อมการเปิดการเรียน - การสอน โดยจัดเตรียมแนวทางเพ่ือการป้องกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New normal) 
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ปัญหา อุปสรรค 

1. จากการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมติดตาม พบว่าสถานพยาบาลบางแห่งเปิดให้บริการในช่วง  17.00 น. –  
21.00 น. หรือบางแห่งเปิดท าการแต่ไม่สะดวกในการให้ข้อมูลเนื่องจากมีผู้รับบริการหรือคนไข้รออยู่จ านวนมาก
มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลา จึงเกิดปัญหาผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือ จึงท าให้การลง
พ้ืนที่ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 2. การก ากับ ควบคุม เฝ้าระวัง สถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผู้ประกอบการปิดกิจการชั่วคราว และมีปัญหา
เรื่องการลงพ้ืนที่ติดตามไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 3. จากการลงพ้ืนที่ติดตามเยี่ยมสถาบันพบว่าสถาบันยังไม่ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจริง 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ผู้ประเมินไม่เห็นสถานการณ์จริง   
 

 

 

1. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดบริการของสถานพยาบาลภาคเอกชน คลินิกทันตกรรม คลินิก

เสริมความงาม ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแนะน าการเตรียม

ความพร้อมของสถานที่ การคัดกรองผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตรการอย่างเคร่งคัด  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการด าเนินงานตามโครงการ 
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2. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดบริการของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการสปา นวดเพื่อ

สุขภาพช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อแนะน าการให้บริการ

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในด้านสถานที่ และการป้องกัน

การคัดกรองผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามมาตรการอย่างเคร่งคัด พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ส าหรับ

ป้องกันควบคุมโรคให้แก้ผู้ประกอบการ  
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กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาควบคุม ก ากับมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในพื้นที่ 
เขตสุขภาพที่ 2  

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้มอบหมายภาระกิจการพิจารณาออกใบอนุญาต สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในเขตพ้ืนที่สุขภาพที่ กลุ่มคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ได้ด าเนินการ ส ารวจสถานประกอบการในเขต

พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ และส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐานการให้บริการ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559  ตลอดจนแนะน าการให้บริการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค โดยเน้นย้ าผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ ปฏิบัติตาม

แนวทางข้อปฏิบัติการจากกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร่วมกับปฏิบัติมาตรการของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้ง

ติดตามการยื่นขออนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้คลอบคลุมทุกแห่ง โดยมีการจัดกิจกรรม Kick off 

เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาต และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการการดูแล

ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงสนับสนุนให้กับสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่เขต

สุขภาพที่ 2  จ านวน 21 แห่ง งบประมาณที่ใช้ไป จ านวน  22,000 บาท  

การด าเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

จังหวัด ยื่นทั้งหมด 
(แห่ง) 

นัดหมายตรวจ อยู่ระหว่าง
ปรับปรุง 

ออกใบอนุญาต 
(แห่ง) 

ตาก - - - - 

พิษณุโลก 16 - 15 1 

เพชรบูรณ์ 1 - 1 - 

สุโขทัย 1 - 1 - 

อุตรดิตถ์ 3 - 1 2 

รวม 21 - 18 3 

 



ห น้ า  | 119 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และแนวทางการประกอบกิจการที่มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และ
แนวทางการปฏิบัติในการบริการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2. ผู้ประกอบการได้มีแนวทางในการเตรียมพร้อมด้านสถานที่ ผู้ด าเนินการ และผู้ให้บริการ เพ่ือยื่นขอ
อนุญาตประกอบกิจการ  

3. ผู้รับบริการได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและสมประโยชน์ 
 

ปัญหา อุปสรรค 

1. การพิจารณาสถานประกอบการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่สามารถลงพ้ืนที่ตรวจประเมินได้ตามปกติ 

2. สถานประกอบการส่วนใหญ่ขาดความพร้อมในส่วนของผู้ด าเนิน (ท่ีรอการสอบและขึ้นทะเบียน
ผู้ด าเนินการ) จึงไม่สามารถพิจารณาออกใบอนุญาตได้   

3. การตรวจประเมินเกิดความล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ จึงต้องพิจารณาจากเอกสารท าให้

เกิดความไม่ชัดเจน และผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจในเกณฑ์มาตรฐานบางประเด็น ต้องแจ้งให้ผู้ประการแนบ

เอกสารปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมมากกว่า 1 รอบ  
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ภาพการด าเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม Kick off เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาต 

กิจกรรม ชี้แจงผู้ประกอบการ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวน และมาตรฐานของการให้บริการ 
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กิจกรรม ลงพ้ืนที่ส่งเสริมสร้างความใจเกี่ยวกับการด าเนินกิจการในสถานประกอบการเพ่ีอสุขภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการยื่นขอใบอนุญาตให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 



ห น้ า  | 124 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ประเภทกิจการการดูแลผูสู้งอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 
พร้อมกับให้ค าแนะน าในการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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กิจกรรม ประชุมสรปุการตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกจิการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพึ่งพิง พร้อมกับให้ค าแนะน าในการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (กรณีพิจารณาจากไฟลเ์อกสาร) 
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กิจกรรม มอบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสขุภาพ ประเภทกิจการการดูแลผูสู้งอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 
ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือแสดงความยินดี และสร้างขวัญและก าลังใจกับผู้ประกอบการ  
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  การด าเนินงานภาพรวมประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  โดยมีบทบาทความ
รับผิดชอบงาน 2 ส่วนคือ งานด้านสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้แก่ ๑.สถานพยาบาลภาคเอกชน
แบบที่รับผู้ป่วยค้างคืน และแบบที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซ่ึงด าเนนิงานภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 2.งานด้านสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพ สถาบัน
สอนนวดที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ซึ่ง
ด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยน าแนว
ทางการด าเนินงานจากกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
มาขับเคลื่นงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ระดั บ
จังหวัด อ าเภอ ทั้ง 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ให้ประชาชนผู้รับบริการมีความปลอดภัย สมประโยชน์ มั่นใจในการรับบริการ และเพ่ือการพัฒนา
กลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายการด าเนินงานในพ้ืนที่ให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพได้จัดเก็บ
ข้อมูลต่อการให้บริการของการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 เพ่ือพัฒนางานและการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ท าการประเมินโดยใช้สอบถามความพึงพอใจในคุณภาพการให้บ ริการ 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3) ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ 4) ด้าน สื่อ/เอกสาร/ช่องทาง และ 5) ด้านคุณภาพการให้บริการ 

ผลการประเมินระดับความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับ มาก โดยผลประเมิน
คุณภาพการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.46 อยู่ในระดับมาก
ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.09 อยู่ในระดับมาก ด้าน สื่อ/เอกสาร/ช่องทาง มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ 3.96 อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.66 อยู่
ในระดับมาก และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.54 อยู่ในระดับมาก รายละเอียดดัง
ตาราง

ประเด็นความพึงพอใจ 
ผลคะแนนความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 

1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 3.66 73.10 
2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.54 70.85 
3. ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 4.26 85.10 
4. ด้านสื่อ/เอกสาร/ช่องทาง 3.96 79.13 
5. ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.09 81.73 

รวมผลคะแนน 3.90 77.98 
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4. โครงการพระราชด าริ/เฉลิมพระเกียรติ 
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 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ได้จัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนสุขศาลาพระราชทานฯ ตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข ในการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

จ านวน 3 แห่ง  คือ สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านเลตองคุ สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านแม่จันทะ และสุขศาลา

พระราชทานฯ มรว. เฉลิมลักษณ์จันทรเสน โดยเน้นการพัฒนาระบบบริการของสุขศาลาฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพระดับประเทศ ทั้ง 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์ของหน่วยงานการจัด

โครงสร้างของหน่วยงาน หมวดที่ 2 การจัดอัตราก าลัง และพัฒนาบุคลากร หมวดที่ 3 กระบวนการและขั้นตอน

ปฏิบัติงาน หมวดที่ 4 ยา เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารและสภาพแวดล้อม หมวดที่ 5 กระบวนการ

รักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย และการให้บริการด้านสุขภาพ และหมวดที่ 6 กระบวนการและผลการด าเนินงาน

สุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ และชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบสุขศาลาพระราชทานฯสามารถ

จัดการสุขภาพได้โดยมีกระบวนการจัดการสุขภาพชุมชนที่ประกอบด้วย 1). ทีมภาคีเครือข่ายสุขภาพ (Team) 

2 ) . แ ผ น สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น  ( Plan)  3 ) .  กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  ( Activity)  แ ล ะ  

4).ผลลัพธ์การด าเนินงาน (Result) เพ่ือเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข ในสุข

ศาลาพระราชทานฯ ซึ่งจะเป็นการสร้างความม่ันใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน

การจัดการด้านสุขภาพได้ 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการของสุขศาลาพระราชทานแบบมีส่วนร่วมของภาคี 

เครือข่าย 
2. เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานฯ ให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล ทุรกันดาร ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัย 
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 1. ข้อมูลทั่วไป และเป้าหมายการด าเนินงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ผลการด าเนินงาน  

1. มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมส ารวจ (Surveyor)  วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการสุขศาลาพระราชทานฯ จ านวน 3 ครั้ง ผ่านการส ารวจระบบ
ออนไลน์ Web-X 
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2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

3. ลงพื้นที่สุขศาลาพระราชทานฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพ่ือยกระดับ คุณภาพให้บริการในสุขศาลา

พระราชทานฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ 6 หมวด ในวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ สุขศาลาพระราชทานฯ

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และสุขศาลาพระราชทานฯบ้านแม่จันทะ อ าเภออุ้มผาง จังหวัด

ตาก งบประมาณ 19,020 บาท 

4. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลัง ติดตามการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพให้บริการ

ในสุขศาลาพระราชทานฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ 6 หมวด วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านแม่จันทะ ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก งบประมาณ 15,390 บาท 

 

 

 

 

 

 

5. ลงพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพ่ือยกระดับ คุณภาพให้บริการในสุขศาลา

พระราชทานฯ ตามเกณฑ์คุณภาพ 6 หมวด วันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2564 ณ สุขศาลาพระราชทานฯ มรว.เฉลิม

ลักษณ์จันทรเสน อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก งบประมาณ 26,640 บาท
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2.ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

6. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2563 ณ สุขศาลาพระราชทานฯโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านเลตองคุ และสุข

ศาลาพระราชทานฯโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่จันทะ ต าบลแม่จัน อ าเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก 

งบประมาณ 44,130 บาท 

7. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ท าให้ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรมเยี่ยม ส่งเสริม พัฒนาได้

อย่างเต็มที่นัก แต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นปีงบประมาณก่อนการระบาดหนัก ที่ต้องจ ากัดการเดินทางข้ามจังหวัด 

ทางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี ๒ จึงบูรณาการงานร่วมกันกับศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ 

จังหวัดนครสวรรค์ จัดการฝึกอบพัฒนาทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ประจ าสุขศาลาฯ และยังสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ครบถ้วนทั้ง ๓ แห่ง คือ ๑.สุขศาลาพระราชทานบ้านเลตองคุ ๒.สุขศาลาพระราชทานบ้านแม่

จันทะ และ ๓.สุขศาลาพระราชทาน มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน (บ้านเลอตอ) ติดตามการด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานสุขศาลาพระราชทานฯ ทั้ง ๖ หมวด ได้เยี่ยมให้ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ มีการรวบรวมสิ่งของจากน้ าใจ

ของเจ้าหน้าที่น าไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง รวมถึงน าเสื้อผ้า เครื่องใช้ไปมอบให้แก่นักเรียนในสังกัด

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทั้ง ๓ แห่ง 
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และเนื่องด้วยพื้นที่สุขศาลาพระราชทานทั้ง ๓ แห่ง 

ระบบการติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตยังคงเป็น

ปัญหาสัญญาณไม่เสถียร ท าให้การรับส่งข้อมูล การ

บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์สุขศาลาพระราชทาน  

http://suksala.hss.moph.go.th/  

ยังท าได้ไม่ดีมากนัก ข้อมูลที่บันทึกยังไม่เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ต้องการ   

กลุ่มอาคารฯผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้พัฒนา

แอพพลิเคชั่น SukhSaLa มาด าเนินการทดลองใช้งาน

ที่ สุขศาลาพระราชทาน มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน 

(บ้านเลอตอ) ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลแบบ Off Line 

ได้ เมื่อสามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ดีแล้วก็

สามารถ Sync ส่งข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลบน 

Cloud ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://suksala.hss.moph.go.th/
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3. ผลลัพธ์การด าเนินงาน: สุขศาลาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2564 

 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

1) จ านวนสุขศาลาพระราชทานได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

สาธารณสุข จ านวน 3 แห่ง ร้อยละ 100 

2) จ านวนสุขศาลาได้รับการทดสอบ สอบเทียบตามแผนประจ าปี จ านวน 3 แห่ง ร้อยละ 100 

3) จ านวนชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบสุขศาลาได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 3 แห่ง ร้อยละ 100 

 ปัญหาและอุปสรรค 

1) สถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 อยู่ในระดับแดงเข้ม ไม่สามารถด าเนินการ

แผนการด าเนินงานตามที่ก าหนด มีการปรับแผนการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา 

2) จ านวนบุคลากรในการด าเนินงานกับปริมาณงานท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการด าเนินตามแผนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

3) สภาพอากาศ ที่มีฝนตกไม่เป็นไปตามฤดูกาล ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการแผนการด าเนินงานตามที่

ก าหนด มีการปรับแผนการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา 
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                 5. ประเด็นด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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ประเด็นด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   การที่องค์การจะไปสู่คุณภาพนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาองค์การใน 3 มิติ การลดต้นทุน องค์กรและการ
จัดการ คือ หากองค์กรมีวิธีการจัดการ จัดระบบการบริหารดี ตลอดจนการบริหารด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
องค์กรที่มีศักยภาพ คือองค์กรที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การพัฒนาองค์กรควรมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนและการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักเหล่านี้ และบริหารให้
เกิดประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย 

1. การบริหารจัดการองค์กร 

      1.1 คู่มือกระบวนงานภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

      1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

      1.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

      1.4 แผนปฏิบัติการองค์กรคุณธรรมและศบส.2 สร้างสุข พ.ศ.2564 

2. งานสนับสนุนบุคลากร ด้านต่าง ๆ ดังนี้   
      2.1 งานธุรการ ดังนี้  

สรุปการรับ – ส่งหนังสือราชการ 

 รับหนังสือราชการจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Saraban) ปีงบประมาณ 2564  

จ านวน ๑,3๐๒  เรื่อง  ดังนี ้

- หนังสือภายใน   จ านวน   ๕๖๓ เรื่อง 

- หนังสือภายนอก  จ านวน  35๐ เรื่อง 

- หนังสืออ่ืน   จ านวน  ๓๘๙ เรื่อง 

 รับหนังสือราชการในทะเบียนหนังสือรับเลขพิเศษ  ปีงบประมาณ 2564   
จ านวน  ๗๐๖  เรื่อง  ดังนี ้

- หนังสืออ่ืน เช่น ใบเสนอราคา จ านวน  ๗๐๖ เรื่อง 

 ส่งหนังสือราชการ  ปีงบประมาณ 2564  จ านวน  ๑,๕๔๘ เรื่อง  ดังนี้ 

- หนังสือภายใน  จ านวน  ๖๒๙ เรื่อง 

- หนังสือภายนอก  จ านวน  ๘๗๘ เรื่อง 

- หนังสือเวียน   จ านวน    ๔๑ เรื่อง 

สรุปส่งไปรษณีย์ 

 ส่งไปรษณีย์  ปีงบประมาณ 2564 จ านวน ๑,๑๕๑ ฉบับ   
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ออกหนังสือรับรองเงินเดือน 

 ออกหนังสือรับรองเงินเดือน จ านวน ๘ เรื่อง     
สรุป ร่าง – โต้ตอบ จัดพิมพ์หนังสือราชการ 

 ร่าง – โต้ตอบ  จัดพิมพ์หนังสือราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 14 เรื่อง 

- หนังสือภายใน  จ านวน  -  เรื่อง 

- หนั่งสือภายนอก  จ านวน  ๑๔ เรื่อง 

2.2 การด าเนินงานด้านพัสดุ  
ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 

1) จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการใช้รถยนต์ เพ่ือเป็นข้อมูลแสดงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ที่ผ่านมางานพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และ
ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ราชการ  

 หมวดงบกลางประเทศ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

1.หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) 3 เรื่อง 

2.เครื่องวัดอุณภูมิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง) 3 เรื่อง 

3.แอลกอฮอล์ 75% พร้อมบรรจุขวด (450ml) 3 เรื่อง 

4.ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 2 เรื่อง 

5.อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) 1 เรื่อง 

6.ถุงมือยาง 1 เรื่อง 

โดยด าเนินการจัดซื้อภายใต้โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ในชุมชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 48,610,420 บาท 

 งบด าเนินงาน  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ จ านวนรวม 6 รายการ ดังนี้  
1) ค่าใช้สอย 125 เรื่อง  
2) ค่าวัสดุ 93 เรื่อง  
3) ค่าสาธารณูปโภค 60 เรื่อง  
4) ค่าเช่าบ้าน 21 เรื่อง  
5) ค่าประกันสังคม 12 เรื่อง 
6) ค่าจ้างเหมาบริการ 21 เรื่อง 

 การใช้รถยนต์ จ านวนทั้งสิ้น 500 ครั้ง 
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3. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ประกอบด้วย   
1)  ประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ประจ าเดือน 

นายนฤดล  อ่วมสุข ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานและ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ด าเนินการจัดการประชุมประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ/ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ ติดตามการปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ของคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และการติดตามการด าเนินงานของคณะท างานสร้างสุข
และองค์กรคุณธรรม ประกอบไปด้วย 

 ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานประจ าเดือนของทุกกลุ่มฝ่าย 

2) ผู้อ านวยการให้ข้อสั่งการในการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 

 ปัญหาอุปสรรค 
1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมบรรลุตาม
เป้าหมายการประชุมที่วางไว้  
2) เจ้าหน้าบางคนติดภารกิจเร่งด่วนในหลายๆครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงไม่ครบ 100%  
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  2.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสุขคู่คุณธรรม ศบส.2 (1 ภาพ ร้อยความหมาย) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom 

 การด าเนินงาน 

  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 นั้น ได้มีนโยบายพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเน้นให้มีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ 
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดพลังขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และจิตบริการที่ดี 

จึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสุขคู่คุณธรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom cloud meeting ( ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ WFH ) 
ซึ่งในการประชุมได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 ทุกท่าน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์แบ่งปันความสุขจากเรื่องเล่าประทับใจ (1 ภาพ 100 ความหมาย) ท าให้เกิดการมีส่วนร่วม ความ
รักความสามัคคีและการให้ก าลังใจซึ่งกันและกันภายในองค์กร ศบส.2 เป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน  
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ 
Zoom cloud Meeting ( ส าหรับบุคลากรที่ Work From Home ) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ 
ตามภารกิจ แผนงาน / โครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานต่าง ๆ 
เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
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4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีสมรรถนะท่ีดีต่อการท างานตามบทบาทหน้าที่และเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึก ค่านิยมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ท างานโดยความสุจริตโปร่งใส
และร่วมกันวิเคราะห์องค์กรเพ่ือจัดท าแผนในการพัฒนางาน ปี 2565 ต่อไป ในการนี้มี นางกิ่งกาญจน์ ภู่ทอง
ตระกูล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการด าเนินการรวมการจัดซื้อ
จัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" ผ่านโปรแกรม Zoom 
cloud meeting 

 

 

 

 

 

 
  



ห น้ า  | 142 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 2 

4. องค์กรคุณธรรม / ศบส.2 สร้างสุข 

กิจกรรมไหว้ครูช่าง  
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องค์กรคุณธรรม / ศบส.2 สร้างสุข (ต่อ) 
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคเลือด เป้าหมาย 10,000 CC. 
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องค์กรคุณธรรม / ศบส.2 สร้างสุข (ต่อ) 
        กิจกรรมท าดีบอกต่อ                                  กิจกรรมเติมใจให้กัน 
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องค์กรคุณธรรม / ศบส.2 สร้างสุข (ต่อ) 
 กิจกรรมพัฒนาสถานที่ “ทุ่งปอเทือง ศบส.2”  
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องค์กรคุณธรรม / ศบส.2 สร้างสุข (ต่อ) 
 กิจกรรม  happy birthday                                          กิจกรรม ขวัญใจ ศบส.2 
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องค์กรคุณธรรม / ศบส.2 สร้างสุข (ต่อ) 
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย / รับซื้อไขมัน 
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5. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะฉุกเฉิน และภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น น้ าท่วมฉับพลัน น้ าท่วมขัง น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินไหว ภัยแล้ง และวาตภัย อันอาจท าให้ในพ้ืนที่มีความสูญเสียทั้งทางด้านชีวิต และ
ทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งสาธารณะประโยชน์ได้รับความเสียหาย ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมและการด าเนินงานรองรับและป้องกัน สถานการณ์ฉุกเฉิน 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และภัยพิบัติ เพ่ือให้การด าเนินการเตรียมความพร้อม ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 
เป็นไปตามแผนและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
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รายงานประจ าปี 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2  

ประธานที่ปรึกษา  นายนฤดล  อ่วมสุข  
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 

คณะที่ปรึกษา นางสาวอนันต์วงศ์เจริญ 
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  

 นายจงรัก  พงษพิธี 
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
นายภิเศก  ศักดิ์เพ็ชร 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
นายอุดร  เขียวดี 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

 นางพัชราภรณ์  ปิ่นมณี 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 นางสาววิไลวรรณ  ภูศรีเทศ  
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  

                              นางสาวนาตยา  สุดจ้อย  
                              หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
คณะผู้จัดท า                

1. นายสุริยา  ทารักษ์              ต าแหน่ง   วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 
2. นายอภิชาติ  เพ็งแตง            ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน                              
3. นางสาวไพลิน  เปรมสุโข        ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

               4. นายอนิวรรตน์  มีจันทร์         ต าแหน่ง  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
5. นายศรุต  ม่วงศิริ  ต าแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
6. นายธรรมธร  ยุระศรี  ต าแหน่ง  วิศวกรโยธา  

              7. นางเขมจิรา  มากดี              ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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     ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 2 กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
     เลขที่ 21 ม.4 ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
     โทรศัพท์ 055-009509 
 


