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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 ค าน า 

            รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  ได้จัดท า
เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 – กันยายน พ.ศ. 2563 
ซึ่งได้สรุปกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ได้ด าเนินการในระยะเวลาดังกล่าว และได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในพ้ืนที่ภายใต้แผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานที่ก าหนดขึ้น โดยได้น ามารวบรวมเอาไว้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

            ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการและผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบจนส าเร็จได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการด าเนินงานเล่มนี้ จะใช้อ้างอิงในการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และสามารถน ามาพัฒนา
กระบวนการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป 

 

                                                                                             
 

  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
                                                                                                                          ตุลาคม 2563 
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สารบัญ 

เรื่อง                                                                                                                       หน้า  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน 

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุบสนุนบริการสุขภาพ    1 
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11     3 
- โครงสร้างผู้บริหาร อัตราก าลัง          6 
- โครงสร้างองค์กร           7 
- พ้ืนที่รับผิดชอบ                     9 

ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563     

- กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน        11 
- กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ      17 
- กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ     23 
- กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์        39 
- กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม       51 
- กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ       68 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 

- คณะผู้ท าจัด          81 
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กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสากล

2.พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

3.พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

4.พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย

5.พัฒนาการวิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ
และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน

6.พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารองค์กร

กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ  

และระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ  

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเอง 

ด้านสุขภาพท่ียั่งยืนแบบมีส่วนร่วม 
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ส. 
หมายถึง สถรรถนะเป็นฐาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่

บ. 
หมายถึง บริการด้วยใจ

ส. 
หมายถึง ใฝ่สามัคคี

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมครบ

วงจรวงจร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและเครือข่าย 

ค่านิยม 
 (CORE VALUE) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
 

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

 



| 3 
 

 
 
    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

1.  ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่ 

2.  บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

3.  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

4.  ให้บริการวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านระบบบริการสุขภาพให้แก่บุคลากรและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

5.  ศูนย์บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล 
 

6.  งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ 
 

7.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน
ระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 

8.  ประสานและด าเนินการเก่ียวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 
หน่วยงานอื่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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        กลุม่บริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

1.งานบริหารธุรการและสารบรรณ 
2.งานบริหารงานบุคคล 
3.งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4.งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5.งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6.งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7.งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
8.งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 
9.งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10.งานกิจกรรม โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11.งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1.ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2.จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ 
3.ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4.แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
5.งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
6.พัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่ 
7.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
8. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1.งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2.งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.งานสร้างเสริม สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
4.งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5.งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
6.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7.งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

1.งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
2.งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3.งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4.งานตรวจวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5.งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6.งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7.งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
8.งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
9.งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10.งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12.งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

1.งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2.งานอ านวยการก่อสร้าง 
3.งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4.งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
7.ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

1.งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2.งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
3.งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4.งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
5.งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
6.งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7.งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
8.งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9.งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
10. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

อัตราก าลัง ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 11 

 

 

 

 

 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
1.ข้าราชการ 25 
2.พนักงานราชการ 4 
3.ลูกจ้างประจ า 2 
4.จ้างเหมาบริการ 5 

รวม 36 

13.89 %

5.56 %

11.11%

ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลกูจา้งประจ า จา้งเหมาบริการ
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 8 คน 
 นายช่างเทคนิคช านาญงาน 3 คน 
 นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 3 คน 
 ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 1 คน 
 วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) 1 คน 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบรกิารสุขภาพ 3 คน 
 นายช่างเทคนิคช านาญงาน 1 คน 
 นิติกร 1 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 คน 

กลุ่มวชิาการและมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 2 คน 
 นายช่างเทคนิคช านาญงาน 1 คน 
 นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 1 คน 

 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 6 คน 
 วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ 1 คน 
 วิศวกรโยธาปฏบิัติการ 1 คน 
 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 คน 
 วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 1 คน 
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2 คน 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 11 คน 
 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 1 คน 
 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 2 คน 
 ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 1 คน 
 นักวิชาการเงินและบญัชี 1 คน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน 
 นักวิชาการพัสดุ 1 คน 
 บันทึกข้อมูล (จ้างเหมาบริการ) 1 คน 
 พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบรกิาร) 2 คน 
 รปภ.(จ้างเหมาบริการ) 1 คน 
 แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ) 1 คน 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ 3 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2 คน 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่
เลขที่ 26/10 หมู่ 1 ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 11 
จ านวน 7 จังหวัด ดังนี ้

1. จังหวัดกระบี่ 
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. จังหวัดระนอง 
5. จังหวัดภูเก็ต 
6. จังหวัดชุมพร 
7. จังหวัดพังงา 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

งานธุรการ 
 

เดือน หนังสือรับ 
 (ฉบับ) 

หนังสือส่ง 
(ฉบับ) 

รวม 
(ฉบับ) 

น าส่งไปรษณีย์ 
(ครั้ง) 

ตุลาคม 2562 150 59 209 0 
พฤศจิกายน 2562 150 60 210 9 

ธันวาคม 2562 144 50 190 8 
มกราคม 2563 148 61 209 12 

กุมภาพันธ์ 2563 166 59 225 8 
มีนาคม 2563 179 67 246 14 
เมษายน 2563 123 44 168 12 

พฤษภาคม 2563 132 35 167 10 
มิถุนายน 2563 160 44 205 12 
กรกฎาคม 2563 154 45 199 8 
สิงหาคม 2563 171 46 217 8 
กันยายน 2563 133 66 199 10 

รวม 1,810 636 2,446 111 
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

89%

1% 6% 4%

งบด าเนินงาน งบบคุลากร งบลงทนุ งบลงทนุเหลอืจ่าย

การเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

งบประมาณ ได้รับการจัดสรร
(บาท) 

เบิก – จ่าย 
(บาท) 

คงเหลือ ร้อยละ 

งบด าเนินงาน 6,545,457.00 6,252,427.18 293,029.82 95.52 

งบบุคลากร 98,325.00 94,972.00 3,353.00 95.81 

งบลงทุน 416,600.00 416,600.00 0.00 100.00 

งบลงทุนเหลือจ่าย 259,300.00 259,300.00 0.00 100.00 

รวม 7,319,682.00 7,023,299.18 296,328.82 95.95 

อ้างอิง : SMART 63 
ข้อมูล : ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563  
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ตาราง การเบิก-จ่าย งบประมาณแต่ละกิจกรรม/โครงการ เป็นดังนี้ 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ งบที่ได้รับการ

จัดสรร 
เบิก-จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 

1 งบบริหารจัดการ 1,000,000.00 999,796.61 203.39 99.98 
2 ค่าเช่าบ้าน 48,000.00 48,000.00 0.00 100 
3 สบทบประกันสังคมพนักงานราชการ 50,325.00 46,972.00 3,353.00 93.34 
4 ค่าจ้างเหมาบุคลากร 648,000.00 634,666.67 13,333.33 97.94 
5 ค่าสาธารณูปโภค 320,000.00 222,029.76 97,970.24 69.38 
6 งบลงทุน 416,600.00 416,600.00 0.00 100 
7 งบลงทุนเหลือจ่าย 259,300.00 259,300.00 0.00 100 
8 โครงการยกระดับ อสม.เป็น อสม. หมอประจ า

บ้าน (P3) 
17,500.00 16,595.00 905.00 94.83 

9 โครงการยกระดับ อสม.เป็น อสม. หมอประจ า
บ้าน (P5) 

1,116,480.00 1,116.448.00 0 100 

10 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการจัดการสุขภาพ 

70,000.00 65,094.00 4,906.00 92.99 

11 โครงการ สบส.รวมใจปั่นออกก าลังกายฯ 9,000.00 8,640.00 360.00 96.00 
12 โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ(ยกระดับการพัฒนา
มาตรฐานฯ) 

62,040.00 61,515.00 525.00 99.15 

13 โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการวิชาการด้าน
เครื่องมือแพทย์ 

30,000.00 28,482.00 1,518.00 94.94 

14 โครงการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

267,000.00 258,700.00 8,300.00 96.89 

15 โครงการยกระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

115,520.00 102,700.00 12,820.00 88.90 

16 โครงการพัฒนาและยกระดับสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพรองรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

74,620.00 73,556.00 1,064.00 98.57 

17 โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 (กิจกรรม 1.1 และ กิจกรรม 2.1) 

84,000.00 50,984.00 33,016.00 60.70 

18 โครงการด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
ส าหรับศบส.1-12 (จัดสรรงวดที่ 2)รหัส P22 

583,320.00 446,171.60 137,148.40 76.49 

19 โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพสู่คุณภาพในส่วนภูมิภาค 

130,000.00 107,014.66 22,985.34 82.32 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

20 โครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้าน (P51) 

70,000.00 70,000.00 0 100 

21 โครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2563 (P7) 

50,000.00 35,262.00 14,738.00 70.52 

22 สนับสนุนการประชุม พัฒนา และติดตาม 
ก ากับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ในระดับ
หน่วยงานเขตภูมิภาค 

8,000.00 7,980.00 20.00 99.75 

23 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อสม. ในการด าเนินงานป้องกัน
และเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1,373,000.00 1,373,000.00 0 100 

24 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ 
และผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษาเพ่ือ
คืนคนดีสู่สังคม (P8) 

10,000.00 0 10,000.00 0 

25 งบประมาณเพ่ิมเติม 
1.งบบริหารจัดการ 
2.ปรับลดระยะห่างช่องความถี่วิทยุสื่อสาร 
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือ
แพทย์ในโรงพยาบาล(P22) 

 
115,000.00 

98,600.00 
37,700.00 

 
114,838.29 

63,420.00 
17,060.00   

 
161.71 

35,180.00 
20,640.00 

 

 
99.86 
65.52 
45.25 

26 ค่าใช้จ่ายในการส่งสอบเทียบเครื่องมือ
มาตรฐาน ศบส.11 

157,000.00 91,485.00 65,615.00 58.27 

รวม 
 

7,319,682.00 7,023,299.18 296,328.82 95.95 

 
อ้างอิง : SMART 63 

ข้อมูล : ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2563 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ตาราง สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ / องค์ประกอบ 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

มิติภายนอก 
1. ตัวชี้วัดภารกจิหลักของกรมฯและหน่วยงาน  

1.1 ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเปา้หมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏบิัติราชการของหน่วยงานหรืองาน
ประจ าตามหน้าท่ีปกติรวมถึงงานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย (Function Base) 
1.1.1จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว  

จ านวน 42,144 
 คน 

 63,202 
คน  

ผ่านตัวชี้วัด 

1.1.2 ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองไดต้ามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ร้อยละ 70 74.70 ผ่านตัวชี้วัด 

1.1.3 จ านวน อสม. ไดร้ับการพฒันาศักยภาพเป็น อสม. 4.0  จ านวน 25,496 คน 38,986คน ผ่านตัวชี้วัด 

1.1.4 ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจดัการคณุภาพชีวิต ร้อยละ 70 73.76 ผ่านตัวชี้วัด 

1.1.5.ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  ร้อยละ 30 74.50 ผ่านตัวชี้วัด 

1.1.6 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพระดับคณุภาพ  

ร้อยละ 38 73.75 ผ่านตัวชี้วัด 

1.1.7 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

ร้อยละ 90  100.00  ผ่านตัวชี้วัด 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวชี้วัดกรมฯท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงา KPI ปรับปรุงประสิทธภิาพฯ(PA/การ
ประเมินผู้บริหารองค์กร/นโยบายส าคัญเร่งด่วน/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ)เป็นต้น(หากหน่วยงานไม่มีตัวชี้วัดให้น้ าหนักไปรวมไว้กับ
ตัวชี้วัดที ่1.1) 
1.2.1 ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝา้ระวังตามกฎหมาย จ านวน 70  100.00  ผ่านตัวชี้วัด 

1.2.2 ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ดา้นสุขภาพให้กับ
ประชาชน 

จ านวน 15 23.73 ผ่านตัวชี้วัด 

1.2.3 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รบัการส่งเสริม สนับสนนุ ในการจัดท า 
Cohort ward  

ร้อยละ 100 
(81รพ.) 

100.00 ผ่านตัวชี้วัด 

1.2.4 ร้อยละของห้องแยกโรคความดันลบไดร้ับการตรวจสอบ ตรวจประเมินความ
พร้อมใช้ 

ร้อยละ 100 
(81รพ.) 

100.00 ผ่านตัวชี้วัด 

2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการตามภารกจิหลักท่ี
ส าคัญของหน่วยงาน 

จ านวน 2  
กระบวนงาน 

 2 
กระบวนงาน  

ผ่านตัวชี้วัด 

มิติภายใน   
3. ร้อยละความส าเร็จของการเบกิจ่ายเงินงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 70 95.52 ผ่านตัวชี้วัด 

4.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่ส าคัญตามภารกิจหลกัของ
หน่วยงาน 

จ านวน 1  
ฐานข้อมูล 

1 
ฐานข้อมูล 

ผ่านตัวชี้วัด 

5.ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 5 
ขั้นตอน 

5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน ผ่านตัวชี้วัด 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและประเมินสถานพยาบาล สามารถใช้กับสถานพยาบาลทุกระดับ  
โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 9 ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 ด้านบริหารจัดการ 
ด้านที่ 2 ด้านบริการสุขภาพ 
ด้านที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านที่ 5 ด้านความปลอดภัย 
ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
ด้านที่ 9 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
เนื่องด้วยการระบาดของโรโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน 

พัฒนาและประเมินสถานพยาบาล จึงได้ด าเนินการชี้แจงให้สถานพยาบาลในพ้ืนที่รับผิดชอบ ทั้ง 85 แห่ง 
ทราบถึงสถานการณ์และอุปสรรคในการด าเนินตามกิจกรรม ซึ่งให้สถานพยาบาลดังกล่าวสามารถดาวน์โหลด
เอกสารทางเวปไซค์ http.//do11.new.hss.moph.go.th.8080 หรือดาวน์โหลดได้ทาง QR code 

 
กิจกรรมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปี 2563 
 

ผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ระดับ จ านวน รพ. หมายเหตุ 
คุณภาพ 15  
พัฒนา 11  
พื้นฐาน 5  

ข้อมูลไม่สมบูรณ์ 7  
รวม 38  
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานการลงข้อมูลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด 
จ านวนสถานบริการ

สุขภาพภาครัฐ 
ทั้งหมด (แห่ง) 

เป้าหมายเยี่ยม
ประเมิน 

ปี 2563 (แห่ง) 

พ้ืนฐาน 
(แห่ง) 

พัฒนา 
(แห่ง) 

คุณภาพ 
(แห่ง) 

 

ข้อมูลไม่
สมบูรณ์ (แห่ง) 

 

 
 

หมายเหตุ 

 

สุราษฎร์ธานี 20 7 4 4 1 1 ระดบัคุณภาพ
สะสม  
ปี 61-62  
จ านวน 47 แห่ง  
รวมปี 63  
จ านวน 15 แห่ง 
รวมท้ังหมด 
 62 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 
77.50 

นครศรีธรรมราช 23 15 11 1 6 5 
กระบี่ 9 3 2 0 1 0 
ชุมพร 11 5 2 0 4 1 
ระนอง 5 3 2 3 0 0 
ภูเก็ต 3 0 0 0 0 0 
พังงา 9 5 2 2 3 0 

รวม 80 38 23 3 15 7 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

รายละเอียดข้อมูลผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

จังหวัด 
โรงพยาบาล 

คะแนนประเมินตนเอง ( % ) สรุปผลผ่านเกณฑ์
ประเมิน 

จ.สุราษฎร์ธานี 
 

ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 ด้านที ่4 ด้านที ่5 ด้านที ่6 ด้านที ่7  

1.รพ.เกาะพะงัน 81.25 92.33 86.03 90.24 98.33 95.00 82.00 พัฒนา 
2. รพ.คีรีรัฐนิคม 86.25 97.23 70.48 100 95.14 92.50 100 พัฒนา 
3. รพ.เคียนซา 86.67 92.22 97.26 28.75 0.00 91.25 94 ข้อมูลไมส่มบรูณ ์
4. รพ.ดอนสัก 92.50 83.36 82.47 95.71 97.14 87.50 92 พัฒนา 
5. รพ.ท่าฉาง 68.13 79.75 68.06 85.18 83.81 100 86 พัฒนา 
6. รพ.พระแสง 98.75 89.30 93.50 85.36 90.67 94.11 96 คุณภาพ 
7. รพร.เวียงสระ 100 99.61 89.85 97.14 96.67 100 50 พื้นฐาน 

จ.นครศรีธรรมราช ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 ด้านที ่4 ด้านที ่5 ด้านที ่6 ด้านที ่7  
8. รพ.จุฬาภรณ ์ 95 86.95 96.67 93.39 92.14 96.25 92 คุณภาพ 
9. รพ.เฉลิมพระเกียรต ิ 53.75 0.00 0.00 60.24 0.00 83.75 64 ข้อมูลไมส่มบรูณ ์
10.รพ.ชะอวด 90 92.49 89.17 93.81 86.43 91.25 94 คุณภาพ 
11.รพ.เชียรใหญ ่ 0.00 0.00 o.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ข้อมูลไมส่มบรูณ ์
12. รพ.ท่าศาลา 99.17 97.56 93.13 91.31 92.14 100 98 คุณภาพ 
13. รพ.ทุ่งสง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ข้อมูลไมส่มบรูณ ์
14. รพ.นบพิต า 93.13 96.56 95.08 91.96 88.45 94.58 88 คุณภาพ 
15. รพ.ปากพนัง 100 68.13 78.70 85.89 87.14 90.42 76 พัฒนา 
16. รพ.พรหมครี ี 100 92.28 95.00 98.57 94.64 100 100 คุณภาพ 
17. รพ.พระพรหม 68.33 81.81 77.24 83.75 92.50 90.80 86 พัฒนา 
18. รพ.พ่อท่านคล้ายฯ 85.42 88.67 88.52 81.19 86.43 83.33 0.00 ข้อมูลไมส่มบรูณ ์
19. รพ.พิปูน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ข้อมูลไมส่มบรูณ ์

20. รพ.มหาราชฯ 87.08 85.20 83.63 81.13 31.00 100 98.08 พื้นฐาน 
21. รพ.ร่อนพิบูลย ์ 90.00 92.01 89.57 93.57 88.62 91.25 88 คุณภาพ 
22. รพ.ลานสกา 20 96 87.89 100 98.33 100 86 พื้นฐาน 

จ.พังงา ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 ด้านที ่4 ด้านที ่5 ด้านที ่6 ด้านที ่7  
23. รพ.คุระบรุีชัยพัฒน ์ 100 99.56 97.50 100 100 100 100 คุณภาพ 
24. รพ.ตะกั่วทุ่ง 86.25 87.17 90.72 86.73 91.79 96.67 88 คุณภาพ 
25. รพ.บางไทร 87.08 93.53 71.94 87.14 94.67 97.50 92 พัฒนา 
26. รพ.พังงา 100 100 96.67 100 100 100 100 คุณภาพ 
27. รพ.ตะกั่วป่า 73.96 88.63 89.98 97.14 83.48 96.67 80.77 พัฒนา 

จ.ระนอง ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 ด้านที ่4 ด้านที ่5 ด้านที ่6 ด้านที ่7  
28. รพ.กระบรุ ี 80.63 89.68 87.69 92.38 90.14 93.75 92 พัฒนา 
29. รพ.กะเปอร ์ 94.17 83.12 96.67 87.86 86.95 97.50 88 พัฒนา 
30. รพ.ละอุ่น 82.50 76.68 88.85 88.45 83.129 92.50 86 พัฒนา 
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จ.กระบี ่ ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 ด้านที ่4 ด้านที ่5 ด้านที ่6 ด้านที ่7  

31. รพ.เกาะลันตา 67.50 70.19 68.45 94.29 5.00 86.19 88 พื้นฐาน 
32. รพ.ปลายพระยา  95.42 87.04 85.51 100 94.29 85.83 88 คุณภาพ 
33. รพ.เกาะ พี พี 60 91.88 84.68 90.48 56.81 89.17 60 พื้นฐาน 

จ.ชุมพร ด้านที ่1 ด้านที ่2 ด้านที ่3 ด้านที ่4 ด้านที ่5 ด้านที ่6 ด้านที ่7  
34. รพ.ทุ่งตะโก 95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 ข้อมูลไมส่มบรูณ ์
35. รพ.ปะทิว 91.67 97.04 93.76 97.32 100 100 100 คุณภาพ 
36. รพ.มาบอ ามฤต 100 92.83 100 97.50 100 100 88 คุณภาพ 
37. รพ.ละแม 91.25 87.54 89.42 94.82 91.79 100 100 คุณภาพ 
38. รพ.สว ี 91.25 98.83 97.08 98.75 95.48 96.25 88 คุณภาพ 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 , โปรแกรม HS4 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
โดย : กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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          ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ได้ด าเนินการในกิจกรรม ปรับลดระยะห่างช่องความที่วิทยุสื่อสาร  
( Channel spacing )  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานตามตาราง 
 

ล าดับ จังหวัด จ านวน รพ.สต.ที่ด าเนินการ 
(Channel spacing) 

หมายเหตุ 

1 กระบี่ 6  
2 ภูเก็ต 2  
3 พังงา 14  
4 ระนอง 6  
5 ชุมพร 25  
6 สุราษฎร์ธานี 11  
7 นครศรีธรรมราช 32  

รวม 96  

กิจกรรม : ปรับลดระยะห่างช่องความถี่วิทยุส่ือสาร ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 

1.โครงการ/กิจกรรม (ตามภารกิจหลัก) 
1.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ภาคีเครือข่ายในการจัดการ
สุขภาพชุมชนและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
1.2 โครงการพัฒนา สร้างเสริม ศักยภาพการจัดการสุขภาพให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องและส่งเสริมต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.3 กิจกรรมภายใต้โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.)ในการด าเนินป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
2.โครงการ/กิจกรรม(ที่ได้รับมอบหมาย) 
2.1 โครงการ สบส. รวมใจ ปัน่ออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส       
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีงบประมาณ 2563 
2.2 กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข (สบส.แห่งความสุข) ด้วยสุขกาย สุขใจ สุขเงิน 
3.เป้าหมายการด าเนินงาน 
3.1 งานสุขภาพภาคประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย การด าเนินการของ ศบส. การด าเนินการของ สสจ./
สสอ./รพ.สต. 

1 การพัฒนาศักยภาพ 
อสม.เป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้าน 

1.จ านวน อสม.ที่ไดร้ับการพัฒนา
ศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน  
2.ร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมี
ศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
(ร้อยละ 70) 
3.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 (ร้อยละ 70) 

1.สนับสนุน สสจ. ฝึกอบรม อสม.หมอ
ประจ าบ้าน (เบิกจ่ายงบอบรม) 
2.ติดตามการรายงานผลในฐานข้อมูล 
thaiphc.net 
3.เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผล 
 
 
 
 

1.ฝึกอบรมพัฒนา อสม.หมอ
ประจ าบ้าน 
2.สุม่ประเมินศักยภาพ อสม.หมอ
ประจ าบ้าน 
3.รายงานผลการปฏบิัติงานใน
ฐานข้อมูล thaiphc.net 

2 การพัฒนา อสม. สู่ 
อสม. 4.0 

อสม.ทุกคน เป็น อสม. 4.0  
(ไม่ซ้ าคนเดิม) 

1.สนับสนุน สสจ. พัฒนา อสม. 4.0 
2.ติดตาม เยี่ยม เสรมิพลัง 

1.ก าหนดเป้าหมายและวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกับองค์กร 
อสม. 
2.ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ  
อสม. 4.0 
3.ก ากับ ติดตาม เยี่ยมเสรมิพลัง
ในพื้นที่  
4.บันทึกข้อมูลและรายงานผลการ
พัฒนา อสม.4.0  
ลงใน เว็บไซต์ thaiphc.net 
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3 การพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัครประจ า
ครอบครัว (อสค.) 
กลุ่มเป้าหมาย :ผู้ป่วย 
NCD CKD และผู้สูงอายุ
ติดบ้านติดเตียง 

1.จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็น อาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว 
2.ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

1.สนับสนุน สสจ.พัฒนา อสค. 
2.ติดตามการรายงานผลในฐานข้อมูล 
http://fv.phc.hss.moph.go.th 
3.เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผล 

1.พัฒนา อสค. 
2.สุม่ประเมินศักยภาพครอบครัวฯ 
3.รายงานผลการปฏบิัติงาน  
ในฐานข้อมูล 
http://fv.phc.hss.moph.go.th 
 
 

4 การคัดเลือก อสม.
ดีเด่น ประเมิน อส
ม.ดีเยี่ยม/ดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง และการ
จัดงานวัน  
อสม.แห่งชาต ิ

 1.ร่วมกับ สสม. คัดเลือก อสม.ดีเด่น 
ระดับเขต/ภาค 
2.ประเมินรับและรับรอง ผลงาน  
อสม.ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิง่ 

1.คัดเลือก อสม.ดีเด่นจังหวัด 
12 สาขา 
2.ประเมิน อสม.ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
อย่างยิ่ง 

5 การพัฒนาชุมชน
สร้างสุขโดยกลไก
ต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 

ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต(ร้อยละ 
70) 

1.ส่งเสริม สนับสนนุ ต าบลต่อยอด
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
2.สื่อสารข้อมูลต าบลจัดการคุณภาพ
ชีวิตผา่นสื่อ 
3.สุ่มประเมินต าบลจัดการฯ 
4.ติดตามการรายงานในฐานข้อมูล 
thaiphc.net 
5.ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง 

1.พัฒนาต่อยอดต าบลจดัการ
คุณภาพชีวิต 152 แห่ง(ปี 62) 
2.คัดเลือกพื้นที่ ต้นแบบ ปี 63 
ตาม 5 โมเดล 
3.เชื่อมการท างานระหวา่ง 
พชอ.กับต าบลจัดการฯ 
4.สร้างทีมเครือข่าย ชุมชน 
ระบบบริการปฐมภูมิและ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ด าเนินกิจกรรมสร้างสุขและ
พัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
แผนต าบล 
6.วัดผลที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ ์
7.รายงานผลการปฏบิัติงานใน
ฐาน ข้อมูล thaiphc.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fv.phc.hss.moph.go.th/
http://fv.phc.hss.moph.go.th/
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เป้าหมายการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563 จ าแนกรายจังหวัด 

ล า
ดับ 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน 

อสม.
หมอ

ประจ า
บ้าน 

อสม. 4.0 
อสค. 

พื้นที่ต้นแบบ
สร้างสุข 

จังหวัดละ 7 
ต าบล 

CKD LTC NCD รวม 
เดิม ใหม่ 

คน คน คน คน คน คน คน 
1 กระบี่ 8 53 389 415 2,518 1,307 - 3,249 4,556 2 5 
2 ชุมพร 8 70 744 793 3,373 2,005 1,188 1,363 4,556 2 5 
3 นครศรีฯ 23 169 1,553 1,656 11,665 8,298 - 4,800 13,098 2 5 
4 พังงา 8 48 321 342 1,544 760 - 3,796 4,556 2 5 
5 ภูเก็ต 3 17 103 110 252 484 351 875 1,710 2 5 
6 ระนอง 5 30 178 190 - 791 37 2,020 2,848 2 5 
7 สุราษฎร์ฯ 19 131 1,075 1,146 6,144 6,533 - 4,287 10,820 2 5 

รวม 74 518 4,363 4,652 25,496 20,179 1,576 20,389 42,144 14 35 
 

ที่มา : ข้อมูลจาก Thaiphc.net และ HDC 
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3.2 งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ล าดับ กิจกรรม ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย การด าเนินการของ ศบส. การด าเนินการของ สสจ. 
กิจกรรมเพ่ือการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพตามกลุม่วัย(HB/HL) 

1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินการรับพฤติกรรมสุขภาพ
คนไทย ระดับเขต 

1.ร้อยละของชุมชนมีการ
ด าเนินงานพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชน 
(ร้อยละ 50) 
2.ร้อยละของประชาชนมี
ศักยภาพในการจดัการ
สุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ ์
(ร้อยละ 50) 
 

1.สร้างทีมขับเคลื่อนงานสุขศึกษา
ระดับเขต เพื่อวางแผนโครงการ
งานสุขศึกษาและ 
พฤติกรรมสุขภาพ 
2.ส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพผูร้ับผดิชอบงานสุขศึกษา
ระดับจังหวดั 
2.1 ถ่ายทอด ท าความเข้าใจ  
แนวทางการด าเนินงานสุขศึกษา 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานสุขศึกษาในพ้ืนท่ี 
(วิทยากร/ให้ค าปรึกษา/สื่อ) 
3.นิเทศ ตดิตาม  
และเยีย่มเสรมิพลัง 
4.จัดเวทีและแลกเปลี่ยนเรียนรู/้
คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 
5.ประเมินผลการด าเนินงาน 
 

1.สร้างทีมขับเคลื่อนงานสุขศึกษา
ระดับจังหวดั/อ าเภอ เพื่อวางแผน
โครงการงานสุขศึกษา 
และพฤติกรรมสุขภาพ 
2.ส่งเสรมิสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพผูร้ับผดิชอบงานสุขศึกษา
ระดับอ าเภอ 
3.ติดตาม เสรมิพลัง ควบคุมก ากบั
การด าเนินงานโดยใช้โปรแกรม
ประเมินการพัฒนาหมู่บา้น
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม 
และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาต ิ
4.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5.ประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
 

2 นิเทศและเยี่ยมเสริมพลัง ส่งเสรมิ
การด าเนินงานสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ/พัฒนาคณุภาพตาม
มาตรฐานงานสุขศึกษา 

3 ค้นหา/คัดเลือกพื้นที่ตน้แบบ
การส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพระดับดีเยี่ยม/โรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
ระดับดีเยี่ยม/ชุมชนรอบรู้ดา้น
สุขภาพ 

กิจกรรมเพ่ือสร้างคุณภาพงานสุขศึกษา 
1 เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 
โดยคณะกรรมการระดับเขต 
(ด้านสุขศึกษา รพ.ผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่
ระดับพัฒนาขึ้นไป ร้อยละ 100) 

ร้อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ(ร้อยละ 80) 
**เขตสุขภาพท่ี 11 
จ านวน 30 แห่งจาก
เป้าหมาย 38 แห่ง) 
 

1.ถ่ายทอด ท าความเข้าใจ 
แนวทางการด าเนินงานมาตรฐาน
ระบบริการสุขภาพ 
2.เยีย่มประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านสุขศึกษา 
3.ประเมินผลการเยีย่มประเมิน 

1.ส่งเสรมิ และสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพผูร้ับผดิชอบงานสุขศึกษาใน 
รพ. 
2.ติดตาม เสรมิพลัง และให้ค าปรกึษา
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ใน รพ. 
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รายละเอียดกิจกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ่มวัย(HB/HL) 

ล าดับ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย เครื่องมือ/การประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 
1 เด็กและเยาวชน ร.ร.เป้าหมายของจังหวัด ร.ร.ละ 40 คน  

 
 
 

แบบส ารวจ HL HB  
กลุ่มวัยท างาน และวัยเด็ก/
เยาวชน (กลุ่มไม่ป่วย) หรือ 
แบบส ารวจ Google form 
จากเว็ปไซต์ กองสุขศึกษา 
http://www.hed.go.th/ 
หัวข้อ แบบประเมินความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

ดีมาก = 80 % ขึ้นไป 
ดี = ตั้งแต่ 70 แต ่< 80 
พอใช้ = ตั้งแต่ 60แต<่ 70 
ไม่ด ี= ต่ ากว่า 60 
 

2 วัยท างาน  
อายุ 15 ปีขึ้นไป 
 

หมู่บ้านเป้าหมายของจังหวัด  
หมู่บ้านละ 50 คน  
 

3 หมู่บ้าน 
(ทุกหมู่บ้าน
ด าเนินงานหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมลดโรคฯ
ใน 5 ประเด็น คือ 
3อ.2ส. บุหรี่  
วัณโรค และยา) 

1.หมู่บ้านผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และ 
อยู่ในระดับพัฒนา ไม่เกิน ร้อยละ 30  
 

โปรแกรมการประเมินตนเอง 
เรื่องระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  
“โปรแกรม Health Gate” 

ดีเยี่ยม = มีผลสุขภาพ เช่น 
นน. BMI ผลเลือด 
ดีมาก  = มีผล HL HB 
ดี       = มีแผน มีกิจกรรม 
พัฒนา = มีทีม/มีข้อมูล 
 
 

2.มีหมู่บ้านอยู่ในระดับดีเยี่ยม  
อย่างน้อย อ าเภอละ 2 แห่ง 
 
3.มีหมู่บ้านต้นแบบ 
(ผ่านการคัดเลือก/ประเมิน/ประกวด)  
อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 
 

4 โรงเรียน 
(ทุกโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาหรือ
ขยายโอกาส
ด าเนินงานโรงเรียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ) 
 
 
 

1.โรงเรียนผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20  
และอยู่ในระดับ พัฒนา ไม่เกิน ร้อยละ 30 
 
2.มีโรงเรียนอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
อย่างน้อย อ าเภอละ 2 แห่ง 
 
3.มีโรงเรียนต้นแบบ  
(ผ่านการคัดเลือก/ประเมิน/ประกวด)  
อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 
 

http://www.hed.go.th/
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

เป้าหมายการด าเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวน

ประชากร 
(คน) 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

เป้าหมาย(แห่ง) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 70 

ระดับดีมาก 
ขึ้นไป  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

ระดับดีเย่ียม
ขึ้นไป 

(2 แห่ง/
อ าเภอ) 

ระดับพัฒนา 
ไม่เกิน  

ร้อยละ 30 

1 ชุมพร 509,650 8 70 744 521 104 16 223 
2 นครศรีธรรมราช 1,557,482 23 169 1,553 1,087 217 46 466 
3 สุราษฎร์ธาน ี 1,057,581 19 131 1,075 753 151 38 323 
4 กระบี ่ 469,769 8 53 389 272 55 16 117 
5 พังงา 267,491 8 48 321 225 45 16 96 
6 ภูเก็ต 402,017 3 17 103 72 14 6 31 
7 ระนอง 190,399 5 30 178 125 25 10 53 

ภาพรวมเขตสขุภาพที่ 11 4,454,389 74 518 4,363 3,055 611 148 1,308 
 

เป้าหมายการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ จังหวัด 
จ านวน

ประชากร 
(คน) 

อ าเภอ ต าบล ร.ร. 

เป้าหมาย(แห่ง) 

ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 70 

ระดับดีมาก
ขึ้นไป  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

ระดับดีเย่ียม
ขึ้นไป 

(2 แห่ง/
อ าเภอ) 

ระดับพัฒนา 
ไม่เกิน  

ร้อยละ 30 

1 ชุมพร 509,650 8 70 232 162 32 16 70 
2 นครศรีธรรมราช 1,557,482 23 169 686 480 96 46 206 
3 สุราษฎร์ธาน ี 1,057,581 19 131 457 320 64 38 137 
4 กระบี ่ 469,769 8 53 211 148 30 16 63 
5 พังงา 267,491 8 48 140 98 20 16 42 
6 ภูเก็ต 402,017 3 17 49 34 7 6 15 
7 ระนอง 190,399 5 30 79 55 11 10 24 

ภาพรวมเขตสขุภาพที่ 11 4,454,389 74 518 1,854 1,298 260 148 556 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

กิจกรรมเพื่อสร้างคุณภาพงานสุขศึกษา 
1.ระดับโรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช.)ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 

1.1.เป้าหมายการด าเนินงาน 

1.1.1.โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 8 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
(ผ่านเกณฑ์ระดับพัฒนาขึ้นไป) ร้อยละ 100 (ยอดสะสม) 

1.1.2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ร้อยละ 80 (ยอดสะสม) 

1.2.เป้าหมายการเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลปี 2563 คือ 

1.2.1.โรงพยาบาลที่อยู่ในระดับพื้นฐาน และระดับพัฒนา ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ    
ปีงบประมาณ 2562 

1.2.2.โรงพยาบาลที่ได้ระดับคุณภาพของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 

2.การพัฒนางานตามมาตรฐานงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รพ.สต. 

2.1.ขอความร่วมมือ รพ.สต. ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานสุขศึกษาฯกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563   

2.2.รพ.สต. บันทึกข้อมูลการด าเนินงาน ตามแบบประเมินตนเองในโปรแกรมการประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จากเว็ปไซต์ กองสุขศึกษา 
http://www.hed.go.th/ หัวข้อ โปรแกรมประเมินตนเอง ส าหรับ รพ.สต. 

 

 

 

 

 

 

http://www.hed.go.th/
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

4.ผลการด าเนินงาน 

4.1 รายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย การพัฒนา อสม.เป็น.อสม.หมอประจ าบ้าน 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม/การด าเนินงาน 

 
 

 

 

       ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  11  ร่วมกับ  ส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน จ านวน 4,652 คน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ให้สามารถดูแลสุขภาพ
คนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ปีงบประมาณ 2563 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             

  

             ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ด าเนินการประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ประจ าปี 2563 เพ่ือเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์  
           ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ (ร.ท.ภ.) จ านวน 4 คน ได้แก่ 1. นางวันเพ็ญ พานเพชร  
       2. นางเครือวัลย์ สงคราม  
       3. นายโสพล นิยมไทย  
       4. นางอุษา สุขประเสริฐ  
          ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) จ านวน 2 คน ได้แก่         1. นางรอบีด๊ะ กระบี่วงศ์  
       2. นางนิภาพร พัฒนาขา 
 

 

 

 

การประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ดีเยี่ยม และดีเยี่ยมอย่างยิง่ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  11 ร่วมกัน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  12 ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต้ จังหวัด
ยะลา จัดกิจกรรมคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขต ระดับภาคใต้ ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูล
ฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือค้นหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทน อสม. ระดับเขต ระดับภาคใต้ 
ในการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ ซึ่งผลการจัดกิจกรรมดังตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเด่น 
ระดับเขต ระดับภาคใต้ 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

               กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จัดกิจกรรมอบรม
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 11 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2563 เพ่ือขับเคลื่อนงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้สุขภาพ มีทักษะสุขภาพ และสามารถ
จัดการปัจจัยแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่11 

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลการประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ 
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Home and School Health Gate) 

และแนวทางการด าเนินงานสุขศึกษา เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2563 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ร่วมตรวจ
ราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ประจ าปี 2563 เขตสุขภาพที่ 11 ระหว่างเดือน
มกราคม – มีนาคม 2563 ในหัวข้อ การพัมนา อสม.เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน และการสมัครเป็นสมาชิก ฌกส. 
อสม.แห่งประเทศไทย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ได้จัด
กิจกกรรมประชุมให้ความรู้การเตรียมความพร้อมในการออกก าลังกาย และกิจกรรมปั่นออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ ณ 
ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 และบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข  
รอบที่ 1 ประจ าปี 2563 เขตสุขภาพที่ 11 

สบส.รวมใจ ปัน่ออกก าลงักาย เสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระพิธีบรมราชาภิเษก ปีงบประมาณ 2563 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ส่ง/สนับสนุนชุดวัสดุ อุปกรณ์ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ต้านโควิด-19 

 

     ศูนย์สนุบสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข เพ่ือด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ให้กับอาสาสมัคร
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใช้การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา  
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข (สบส.แห่งความสุข) ด้วยสุขกาย สุขใจ สุขเงิน 

 

  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ได้ด าเนินกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข ควบคู่กับ
การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บุคลากร
ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ได้รับรางวัล คนดีศรี สบส. คือ นายประโชติ 
สุวรรณรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ภารกิจกลุ่มมาตรฐานวศิวกรรมการแพทย์ 
 

กิจกรรม ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
งบประมาณท่ีได้รับ 311,240 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 77,331 บาท (25%) 
ตัวชี้วัดเขต 1.ร้อยละของรพ.ได้รับการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (ร้อยละ 100) 

2.ร้อยละของเครื่องมือแพทย์ ในห้อง ER ได้รับการทดสอบ สอบเทียบ
เครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 100)  

กระบวนการเขต  ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ห้อง ER ทุกจ านวนรายกาเครื่องมือ
(ตามมาตรฐานรายการเครื่องมือในห้องER ที่ก าหนด) 

 ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ในส่วนที่เหลือตามการร้องขอ โดยรพ.ที่
ร้องขอสนับสนุน งปม.   

 จัดท าแผนออกด าเนินการและจัดส่งแผนให้กองฯ / แจ้งแผนให้รพ.ทราบ/ 
เขตจัดเตรียมครื่องมือและลงพ้ืนที่ /สรุปผลการด าเนินงานในระบบ DIOC 
พร้อม paper ส่งกองฯ 

ผลการด าเนินงาน 1.ร้อยละของรพ.ได้รับการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (ร้อยละ 
60.50) 
2.ร้อยละของเครื่องมือแพทย์ ในห้อง ER ได้รับการทดสอบ สอบเทียบ
เครื่องมือมาตรฐาน (ร้อยละ 100) 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

- ทดสอบสอบเทียบตามแผน (แห่ง) 

 

- เครื่องมือเสี่ยงสูง 7 ชนิด(เครื่อง) 
 

 

- เครื่องมืออื่นๆ (เครื่อง) 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ตาราง สรุปผลการด าเนินงานแยกตามประเภทของเครื่องมือ 

รายการเครื่องมือแพทย์  ห้อง ER  

จ านวนเครือง 

ห้องอ่ืนๆ  

จ านวนเครือง 

ทดสอบ ณ 
ที่ตั้ง 

รวม 
จ านวนเครื่อง 

  Defibrillator 125  140  4  265  

  Ventilator 20  130  -    150  

  Infant incubator -    39  - 39  

  Patient monitor 139  350  - 489  

  Infusion pump 85  706  -  791  

  Gas indicator machine -    41  - 41  

  Electro surgical 18  46  - 64  

เครืองมือชนิด อ่ืน ๆ 985  10,955  1,212  11,940  

รวมเครื่องมือความเสี่ยงสูง 387  1,452  4  1,839  

รวมเครื่องมือทุกชนิด 1,372  12,407  1,216  13,779  
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

- แยกรายการตามประเภทเครื่องมือ (ห้อง ER) 

 

- แยกรายการตามประเภทเครื่องมือ (ห้องอ่ืนๆ) 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

กิจกรรม การจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลส่กูารปฏิบัติ 
งบประมาณท่ีได้รับ 70,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 56,706 บาท (81%) 
ตัวชี้วัดเขต 1. จ านวนโรงพยาบาลได้รับส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์  

21 แห่ง  
กระบวนการเขต  เข้าด าเนินการส่งเสริม และประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์

ในโรงพยาบาลจ านวน 21 แห่ง  ดังนี้          
1. เขตอบรมให้ความรู้มาตรฐานการพัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์ใน
โรงพยาบาล 
2. เขตลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลเพื่อน ามาตรฐานสู่การปฏิบัติ 
3. เขตให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
4. เขตประเมินเบื้องต้น และส่งข้อมูลกลับยังกองฯ 

ผลการด าเนินงาน 1. จ านวนโรงพยาบาลได้รับส่งเสริมมาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์  
21 แห่ง (ร้อยละ 80) 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
1. รวมรวมแบบสอบถามข้อมูลศูนย์เครื่องมือแพทย์ประจ าปี

งบประมาณ 2653 และชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงาน ไฟล์ส าหรับ
การส่งเสริมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ และ
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการลงไปส่งเสริมให้กับโรงพยาบาล 

 ประเมินความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
 ส่งเอกสารแบบประเมินตนเอง คู่มือการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
 เอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน 

5 - 18 
กุมภาพันธ์ 2563 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมแนวทางการจัดท าและการบริหาร
จัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์เพ่ือจัดตั้งเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์
ต้นแบบให้กับโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย  

 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 
 บรรยายเรื่องแนวทางวิธีการจัดท าศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบตาม

คู่มือฯ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
 ศึกษาดูงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ ณ โรงพยาบาลพัทลุง 
 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผู้รับผิดชอบร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการ

บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล 

18 - 19  
มีนาคม 2563 

(เลื่อนไม่มีก าหนด) 
 
 
 
 

17 – 18  
กันยายน 2563 

3. ลงพื้นที่โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ในการน า
มาตรฐานระบบการจัดศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสู่การ

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2563 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 
ปฏิบัติ (ครั้งที่ 1) 
 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ ขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน 

 โรงพยาบาลร่วมกับ ศบส.11 ในการน ามาตรฐานระบบการจัดการ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ในการ
จัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

(ลงพ้ืนที่ได้เพียง 1 แห่ง
จาก 12 แห่งเนื่องจาก

ผลกระทบโควิด) 

4 ลงพื้นที่โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเพ่ือติดตาม และสนับสนุน พร้อม
ทั้งประเมินความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ตามเกณฑ์ 
39 ข้อ (ครั้งที่ 2)  

 โรงพยาบาลร่วมกับ ศบส.11 ในการจัดท าคู่มือคุณภาพการจัดการ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล 

 สรุปผลการลงพ้ืนที่ให้กับผู้รับผิดชอบ/คณะท างานของโรงพยาบาล 

กรกฏาคม – สิงหาคม 
2563 

ลงพื้นที่จ านวน 7 แห่ง 

5 ขอรับการประเมิน รับรองมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ 
 ศบส.11 แจ้งรายชื่อโรงพยาบาลที่มีความพร้อมขอรับการประเมินฯ 
 กองวิศวกรรมการแพทย์พิจารณาเอกสารครบถ้วน 
 ก าหนดแผน/แจ้งโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 
 ลงพื้นที่ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม และประเมินมาตรฐานศูนย์

เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 
 กองวิศวกรรมการแพทย์ ประกาศผล โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์และ

ได้มาตรฐานในการจัดท าศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ 

สิงหาคม 2563 
(ขอขยายเวลาเป็น 
สิงหาคม 2564) 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
งบประมาณท่ีได้รับ 30,000 บาท 
งบประมาณท่ีใช้ไป 54,310 บาท (181%) 
ตัวชี้วัดเขต ร้อยละความส าเร็จของห้องปฏิบัติการยื่นรับรอง ISO/IEC 17025 (ร้อยละ

100) 
กระบวนการเขต ศบส.ด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้น

ไปที่ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต        
1. เขตแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และส่งอบรมภายนอก อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้อ านวยการ, 
ผจก.คุณภาพ, ผจก.วิชาการ ในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 1) ข้อก าหนด ISO/IEC 17025 
2) ตรวจติดตามคุณภาพ 3) การบริหารความเสี่ยง 4) ความไม่แน่นอนในการวัด 5) 
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 
2. เขตด าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่เหลือใน ศบส. โดยวธิีการฝึกอบรมใน
หน่วยงาน (on the job training) หรือแจ้งทีมกองฯเพื่อให้ช่วยด าเนินการ 
3. เขตด าเนินการส่งเครืองมือมาตรฐานให้ห้องปฏิบัติการกองฯ ด าเนินการ 
4. เขตเข้าร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ 
5. เขตด าเนินส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมทบทวนบริหารและความเสี่ยงที่กอง
วิศวกรรมการแพทย์ ช่วงเดือนธันวาคม 
6. เขตจัดประชุมทบทวนบริหารที่ ศบส. เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน ช่วงเดือน 
มกราคม  
7. เขตจัดเตรียมเอกสารคุณภาพเบื้องต้น และแจ้งมายังกองฯ ให้กองลงพื้นที่ช่วย
เตรียมเอกสาร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 
8. เขตด าเนินการเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการ ทบทวนข้อก าหนด และแจ้งมายัง
กองฯ เพ่ือตรวจติดตามภายใน ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน (ส่วนกลางออก
ด าเนินการ) 
9. เขตด าเนินการแก้ไขตรวจติดตามภายใน ช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏาคม 
10. เขตปิดข้อบกพร่อง เพื่อยื่นขอการรับรอง 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละความส าเร็จของห้องปฏิบัติการยื่นรับรอง ISO/IEC 17025 
 (ร้อยละ 80) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

จัดประชุมชี้แจง สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการขอรับรอง
ห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025 : 2017 

เพ่ือเข้าใจหลักการ/วัตถุประสงค์/เกณฑ์การ
ด าเนินงาน 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

   

ทบทวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน/มอบหมายงาน 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

   

 

ทบทวนความเพียงพอของ
ทรัพยากร 

เพ่ือให้ทรัพยากร สิ่งอ านวยควสมสะดวกและสภาวะ
แวดล้อมเหมาะสม เพียงพอต่อการด าเนินงาน และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของผล 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องมือส าหรับ
ทดสอบ เช่น เครื่องวัดความดัน
ชนิดปรอท เครื่องวัดความดัน
ชนิดอัตโนมัติ เครื่องวัดความดัน
ชนิดหน้าปัด นาฬิกาจับเวลา เป็น
ต้น พร้อมทั้งส่งเครื่องมือทุก
รายการเช้าด าเนินการสอบเทียบ
ที่ สสท.  
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

พัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน  อบรมบุคลากรภายใน
ห้องปฏิบัติการ โดยจัดเป็น on 
the job training และอบรม
ออนไลน์ ครอบทุกทุกต าแหน่ง
และทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 

 

 

จัดท าคู่มือเอกสารคุณภาพ 
(QM) 

เพ่ือเป็นแนวทางและทิศทางการท างานที่มีความ
เข้าใจตรงกันของบุคลากรห้องปฏิบัติการ 

อยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(QP) 

เพ่ือแสดงขั้นตอนการท างาน ที่เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน 

อยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินงาน (ด าเนินการส าเร็จ 
90%) 

จัดท าเอกสารปฏิบัติงาน (WI) เพ่ือความถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือที่น ามาอ้างอิง อยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินงาน (ด าเนินการส าเร็จ 
90%) 

จัดท าเอกสารสนับสนุน/
เอกสารอ้างอิง/แบบฟอร์ม 

เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนอ้างอิงตามมาตรฐาน อยู่ในระหว่างขั้นตอนการ
ด าเนินงาน (ด าเนินการส าเร็จ 
100%) 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การหาขีดความสามารถ (CMC) เพ่ือหาขีดความสามารถของการสอบเทียบ การวัด 
ในการขอรับรอง 

ด าเนินการแล้ว 

การรับเครื่องมือเข้าระบบ
ห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือด าเนินการทดสอบเครื่องมือให้เป็นไปตามคู่มือ 
เอกสารที่น ามาปฏิบัติ 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ตัวอย่าง   

(ขณะนี้ด าเนินการทดสอบ
ตัวอย่างของห้องปฏิบัติการไปได้ 
240 ตัวอย่าง) 

 

  

 

ทบทวนการบริหารและวางแผน เพ่ือทบทวนระบบงานและวางแผนการปฏิบัติงาน  มีแผนด าเนินการในวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 

  

การท าการตรวจติดตามภายใน
ห้องปฏิบัติการ 

เพ่ือค้นหาข้อบกพร่องของห้องปฏิบัติการ มีแผนด าเนินการร่วมศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุ
ราษฎร์ธานี) ในวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เตรียมเอกสารยื่นขอการรับรอง 
ISO/IEC 17025 :2017 

ทบทวนเอกสารและความความถูกต้องสมบูรณ์ มีแผนด าเนินการภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 

ยื่นขอการรับรอง ISO/IEC 
17025 : 2017 

เพ่ือให้เกิดมาตรฐานและความน่าเชื่อถือต่อ
หน่วยงานภายนอก 

มีแผนด าเนินการภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 
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ผลการด าเนินงานกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
 

 

1.งานวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ วิศวกรรมสื่อสาร และมาตรฐานอาคาร (ก่อนเกิด 
Covid-19 เดือน ตุลาคม  2562 - มีนาคม 2563) ประกอบด้วยโรงพยาบาลในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 29 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กระทรวงกลาโหม จ านวน 1
แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ซึ่งการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ มีหัวข้อการ
ตรวจสอบดังต่อไปนี้ 
 1.1 ระบบไฟฟ้า 

1.2 ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
1.3 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
1.4 ระบบไอน้ า 
1.5 ระบบขนส่ง (ลิฟต์) 
1.6 ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบประปาและเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 
1.7 ระบบอัคคีภัย 

นอกจากนี้ยังเพ่ิมเติมการส ารวจข้อมูลวิศวกรรมสื่อสารและการตรวจสอบตามมาตรฐานอาคารให้กับ
โรงพยาบาล เพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานต่อ
เจ้าหน้าที่และผู้รับมารับบริการ 
 
 
 
 

จ านวน 81 แห่ง

• งานวิศวกรรมความปลอดภัย 7 
ระบบ วิศวกรรมสื่อสาร และ
มาตรฐานอาคาร

จ านวน 81 แห่ง

• ตรวจสอบความพร้อมใช้ห้อง
แยกโรคความดันลบ

จ านวน 95 งาน

• งานร้องขอและอ่ืนๆ 
ประกอบด้วย งานไฟฟ้า โยธา 
สิ่งแวดล้อม เครื่องกล 
โครงสร้าง
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2. ตรวจสอบห้องแยกโรคความดันลบ (ช่วงเกิด Covid-19 เดือน พฤษภาคม 2563 - มิถุนายน 

2563) ประกอบด้วยโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 81 แห่ง เป็นการ
ตรวจสอบเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รองรับสถานการณ์โรค Covid-19 และก่อให้เกิดความ
ปลอดภัย เอ้ือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ซึ่งในการตรวจสอบจะมีการตรวจสอบการ
อัตราหมุนเวียนอากาศภายในห้อง โดยจะต้องไม่ต่ ากว่า 12 ACH ความเร็วลม และแรงดันอากาศภายในห้อง 
จะต้องมีค่าแรงดันลบ ดังนี้ 

2.1 Ante room ค่าแรงดันลบต้องไม่น้อยกว่า 2.5 Pa  
2.2 Isolate room ค่าแรงดันลบต้องไม่น้อยกว่า 7.5 Pa 
3. งานร้องขอและอ่ืนๆ จ านวน 116 งาน ซึ่งประกอบด้วยงานวิศวกรรมไฟฟ้างาน

วิศวกรรมเครื่องกล งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และงานวิศวกรรมโยธา ดังนี้ 
 

 

งานวิศวกรรมไฟฟ้า 
งานออกแบบระบบไฟฟ้า หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 งานออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า  โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  
2 งานออกแบบย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง   
3 งานออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  รพ.สต.บ้านยางอุง   
4 งานออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  รพ.สต.เพ่ิมพูนทรัพย์   
5 งานออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  รพ.สต.ควนสุบรรณ   
6  งานออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน โรงพยาบาลพระพรหม   

งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ     
1 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่

น้อยกว่า 300 kW. 
โรงพยาบาลเขาพนม   

2 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 500 kW. 

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์   

3 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะหม้อแปลงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 
350 kVA. 

โรงพยาบาลเคียนซา   

4 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 300 kW. 

โรงพยาบาลดอนสัก   

5 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่
น้อยกว่า 500 kW. 

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี หน่วยงานนอก สป. 

6 ก าหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าอาคารหอพัก 2  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชขนนี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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งานพิจารณาผลประกวดราคา E-bidding หน่วยงาน หมายเหตุ  

1 งานซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 800 kVA.  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ หน่วยงาน นอก สป. 
2 งานซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 500 kW.  โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์   
3 งานซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 350 kVA. โรงพยาบาลเคียนซา   
4 งานซื้อเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์  โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์   
5 งานซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาด 300 kW.  โรงพยาบาลดอนสัก   
6  ประกวดราคาเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ ากว่า 700 ลิตร โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์   

งานตรวจรับ     
1 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  รพ.สต.บ้านยางอุง   
2 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  รพ.สต.เพ่ิมพูนทรัพย์   
3 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน  รพ.สต.ควนสุบรรณ   
4 งานซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 500 kW. โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี หน่วยงาน นอก สป. 

5 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารหอพัก 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชขนนี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  

6 ย้ายหม้อแปลงและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  
งานให้ค าปรึกษา แนะน า/ ส ารวจ ตรวจสอบ   

1 งานก าหนดคุณลักษณะหม้อแปลงไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 400 
kVA. 

โรงพยาบาลตะกั่วป่า  

2 งานติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  โรงพยาบาลถ้ าพรรณรา  
3 งานก าหนดคุณลักษณะเครื่องก าเนิดไฟฟ้า  โรงพยาบาลปากพนัง  
4 งานตรวจสอบแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้า  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครศรีธรรมราช 
หน่วยงาน นอก สป. 

 5 ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอาคารอาคารผู้ป่วยตึก 39 ปี  โรงพยาบาลท่าศาลา   
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ภาพผลการด าเนินงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
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งานวิศวกรรมเครื่องกล 
งานออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 งานปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารใน
โรงพยาบาล 

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี หน่วยงานนอก สป. 

2 งานปรับปรุงห้องฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลท่าฉาง  
3 Cohort Ward อาคารผู้ป่วยในชาย 9 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ หน่วยงานนอก สป. 
4 ออกแบบและประมาณราคาระบบปรับอากาศห้องทันตกรรม  โรงพยาบาลพุนพิน  
5 งานปรับปรุงห้องตรวจแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ(ARI) โรงพยาบาลล าทับ   
6 งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลอ่าวลึก  
7 งานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เวียงสระ 
  

8 งานปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง
อากาศ 

โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรี
สุนทร 

หน่วยงานนอก สป. 

9 งานก่อสร้างห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร  
10 งานปรับปรุงห้องตรวจแยกผู้ป่วยติดเชื้อทางอากาศ(ARI) โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ หน่วยงานนอก สป. 
11 งานส ารวจและออกแบบปรับปรุงระบบระบายอากาศ 

ห้องทันตกรรม 
โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์   

12 งานปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง
อากาศ 

โรงพยาบาลหลังสวน  

13 งานออกแบบห้องแรงดันลบในห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลชะอวด  
14 งานออกแบบระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลละแม  
15 งานออกแบบและประมาณราคาระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศห้องผ่าตัด 3 
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  

16 งานส ารวจและออกแบบปรับปรุงระบบระบายอากาศ 
ห้องทันตกรรม 

โรงพยาบาลชัยบุรี  

17 งานส ารวจและออกแบบปรับปรุงระบบระบายอากาศ 
ห้องทันตกรรม 

โรวพยาบาลชะอวด  

18 งานส ารวจและออกแบบปรับปรุงระบบระบายอากาศ 
ห้อง NICU 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  

19 ตรวจรับระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลดอนสัก  
20 งานออกแบบและประมาณราคาระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศห้องแยกโรคความดันลบ 
โรงพยาบาลสุขส าราญ  
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งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 Cohort Ward โรงพยาบาลท่าโรงช้าง   
2 งานปรับปรุงห้องพิเศษเป็นห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง   
3 งานก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรค(NEGATIVE PRESSURE) แผนก

ผู้ป่วยในชาย 
โรงพยาบาลคลองท่อม   

4 งานติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ของออกซิเจนทางการแพทย์
ส าหรับอาคารผู้ป่วย 30 เตียงและอาคารผู้ป่วยในเก่า 

โรงพยาบาลปลายพระยา   

5 งานปรับปรุงห้องและระบบปรับอากาศระบายอากาศ  
ห้องผ่าตัด 3 (Clean Room Positive Pressure) 

โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  

6 กรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะระบบระบายอากาศแบบ
ไฮบริด 

โรงพยาบาลสุราฎร์ธานี  

งานให้ค าแนะน าและตรวจสอบ     
1 งานตรวจสอบแบบและราคางานติดตั้งระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์   
2 งานตรวจสอบแบบและประมาณราคางานระบบระบายอากาศ

ห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 
โรงพยาบาลป่าตอง   

3 งานตรวจสอบพื้นท่ีห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศและ 
Cohort Ward 

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   

4 งานส ารวจพื้นที่เพ่ือก่อสร้าง Cohort Ward โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   
5 งานส ารวจพื้นที่เพ่ือก่อสร้าง Cohort Ward โรงพยาบาลเกาะสมุย   
6 งานส ารวจพื้นที่เพ่ือก่อสร้าง Cohort Ward โรงพยาบาลทุ่งสง   
7 งานส ารวจพื้นที่เพ่ือก่อสร้าง Cohort Ward โรงพยาบาลกระบี่   
8 งานส ารวจ ตรวจสอบและหาแนวทางปรับปรุงระบบระบาย

อากาศห้องทันตกรรม 
โรงพยาบาลค่ายเขตรอุดมศักดิ์ หน่วยงานนอก สป. 

9 งานส ารวจและตรวจสอบระบบระบายอากาศ 
ห้องทันตกรรม 

โรงพยาบาลพุนพิน   

10 งานส ารวจและตรวจสอบระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม   
11 ส ารวจและให้ค าแนะน าระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้อง

ทันตกรรม 
โรงพยาบาลพระแสง  

12 ส ารวจและให้ค าแนะน าระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้อง
ทันตกรรม 

โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  

13 ส ารวจและให้ค าแนะน าระบบปรับอากาศและระบายอากาศห้อง
ทันตกรรม 

รพ.สต.วัดประดู่  

14 ตรวจสอบระบบระบายอากาศห้องเคมีบ าบัด โรงพยาบาลพังงา  
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ภาพผลการด าเนินงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล 
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งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

งานออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย/สุขาภิบาล หน่วยงาน หมายเหตุ 
1 งานปรับแบบแปลนระบบบ าบัดน้ าเสียแบบสระเติมอากาศ ขนาด 60 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย นอกเขตพ้ืนที่ 

2 งานปรับแบบแปลนระบบบ าบัดน้ าเสียแบบสระเติมอากาศ ขนาด 60 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  

โรงพยาบาลสทิงพระ  

3 งานออกแบบจุดทิ้งสารคัดหลังและจุดท้ิงมูลฝอยต่างๆส าหรับห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาลท่าฉาง  
4 งานออกแบบบ่อฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน   โรงพยาบาลท่าชนะ   

งานตรวจรับ   
1 งานปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลท่าฉาง   

        งานให้ค าแนะน า/ส ารวจ ตรวจสอบ ระบบบ าบัดน้ าเสีย   
1 ลงพื้นที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โรงพยาบาลปะเหลียน  
จ.ตรัง 

นอกเขตพ้ืนที่ 

2 ลงพื้นที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โรงพยาบาลควนขนุน 
จ.พัทลุง 

นอกเขตพ้ืนที่ 

3 ลงพื้นที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โรงพยาบาลพระพรหม 
 

 

4 ลงพื้นที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โรงพยาบาลเคียนซา 
 

 

5 ลงพื้นที่เพ่ือส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

โรงพยาบาลพระแสง 
 

 

6 ส ารวจ ตรวจสอบระบบบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลถลาง   
7 งานก าหนดคุณลักษณะเครื่องเติมอากาศ งานปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย  โรงพยาบาลทุ่งสง   
8 งานตรวจสอบแบบปรับปรุงเส้นท่อและระบบฆ่าเชื้อโรค  โรงพยาบาลเกาะพีพี   
9 สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการระบบบ าบัดน้ าเสีย  โรงพยาบาลเกาะลันตา   

10 สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการระบบบ าบัดน้ าเสีย  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   
 

งานวิทยากร   

1 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ รุ่นที่ 1  

จ.สงขลา   

2 วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการ รุ่นที่ 2 

จ.เชียงใหม่   
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ภาพผลการด าเนินงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
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งานวิศวกรรมโยธา 
งานออกแบบและค านวณ หน่วยงาน หมายเหตุ 

1 งานออกแบบและค านวณ บ่อฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน 
ขนาด 3.00 x 3.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร  

โรงพยาบาลท่าชนะ  

2 งานระบบบ าบัดน้ าเสียแบบสระเติมอากาศ ขนาด 60 
ลูกบาศก์เมตร/วัน  

โรงพยาบาลสะบ้าย้อย  

3 โครงการปรับปรุงขยายพื้นท่ีห้องเก็บพัสดุส านักงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11   

4 โครงการปรับปรุงชั้นลอยโรงซ่อมรถยนต์เดิมให้เป็นห้อง
ปฏิบัติงาน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11   

5 โครงการก่อสร้างประตูรั้วส านักงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

6 โครงการก่อสร้างห้องน้ า โรงพยาบาลท่าฉาง   
7 โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยในกับ

อาคารรักษา 
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง   

8 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลดอนสัก  
9 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลดอนสัก  
10 โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11    
11 วางแผนวิเคราะห์ระบบบ าบัดน้ าเสียร่วมกับกองวิศวกรรม

การแพทย์ 
โรงพยาบาลท่าแซะ   

12 ออกแบบกั้นห้องแพทย์แผนไทยและงานกายภาพบ าบัด โรงพยาบาลดอนสัก  
13 ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนผิวที่จอดรถ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  
14 ออกแบบถนนทางเข้าโรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลวิภาวดี  
15 ออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างทางเชื่อม โรงพยาบาลดอนสัก  
16 ปรับปรุงกันสาดงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิภาวดี  
17 ปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง โรงพยาบาลวิภาวดี  

งานควบคุมงาน     
1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด 10 คัน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  
2 โครงการปรับปรุงขยายพื้นท่ีห้องเก็บพัสดุส านักงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  
3 งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารจ่ายกลาง ซักฟอก 

โรงอาหาร พัสดุ สูง 4 ชั้น แบบ 10124 
โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  

4 งานควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักคนงาน (เจ้าหน้าที่)  
32 ยูนิต 4 ชั้น แบบเลขที่ 8057 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  

 5 โครงการก่อสร้างโรงอาหารและร้านค้า 2 ชั้น  โรงพยาบาลสวนสราญรมย์   
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งานพิจารณาผลประกวดราคา E-bidding หน่วยงาน  หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลท่าฉาง   
งานก าหนดราคากลาง     

1 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด 10 คัน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11   
2 โครงการปรับปรุงขยายพื้นท่ีห้องเก็บพัสดุส านักงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11   
3 โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้ป่วยในกับ

อาคารรักษา 
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง   

4 โครงการก่อสร้างประตูรั้วส านักงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

งานตรวจรับพัสดุ หน่วยงาน หมายเหตุ 
1 งานปรับปรุงห้องบรรยาย ชั้น 5 อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  
2 งานโครงการจัดจ้างปรับปรุงอาคารกายภาพบ าบัดและ

แพทย์แผนไทย 
โรงพยาบาลดอนสัก  

งานให้ค าแนะน า/ส ารวจ ตรวจสอบ   
1 งานส ารวจ ตรวจสอบ เพื่อปรับแบบแปลนระบบบ าบัด 

น้ าเสีย 
โรงพยาบาลสทิงพระ  

2 งานส ารวจ ตรวจสอบ ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพยาบาลพระพรหม  
3 งานส ารวจ ออกแบบและค านวณ จัดท าประมาณราคา

(BOQ) อาคารตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ 
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร  

4 งานส ารวจ ออกแบบและค านวณ จัดท าประมาณราคา
(BOQ) หลังคาคลุมทางเท้า (Cover Way) 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์  

5 งานแนะน าการจัดท าผังแม่บท MASTER PLAN โรงพยาบาลสวี  
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ภาพผลการด าเนินงานด้านวิศวกรรมโยธา 
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การส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดท า Cohort ward  
และการตรวจสอบห้องแยกโรคความดันลบตรวจประเมินความพร้อมใช้ 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ล าดับ เดือน จ านวน

โรงพยาบาลที่
ได้รับส่งเสริมฯ 

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
Cohort ward ห้องแยกโรค 

1 ตุลาคม 2562 1 1 1 
2 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 
3 ธันวาคม 2562 2 2 3 
4 มกราคม 2563 11 11 11 
5 กุมภาพันธ์ 2563 8 8 8 
6 มีนาคม 2563 7 7 7 
7 เมษายน 2563 1 1 1 
8 พฤษภาคม 2563 36 36 36 
9 มิถุนายน 2563 15 15 15 

รวม 81 81 81 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ได้ด าเนินการในกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดท า 
Cohort ward และห้องแยกโรคความดันลบได้รับการตรวจสอบ ตรวจประเมินความพร้อมใช้ เป้าหมาย 81 
โรงพยาบาล ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 81 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตาราง การด าเนินงานการสง่เสริม สนับสนุน ในการจัดท า Cohort ward 
และการตรวจสอบห้องแยกโรคความดันลบ ตรวจประเมินความพร้อมใช้ 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล กิจกรรมที่ด าเนินการ วันที่ด าเนินการ หมายเหตุ 

Cohort ward ห้องแยกโรค 
1 ศูนย์สุขภาพชุมชนเกาะพีพี จ.กระบี่ √ √ 3-4 ต.ค.63  
2 โรงพยาบาลเคียนซา จ.สุราษฎร์ธาน ี √ √ 24-25 ธ.ค.63  
3 โรงพยาบาลบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 26-27 ธ.ค.63  
4 โรงพยาบาลท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 7 ม.ค.63  
5 โรงพยาบาลวิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 8 ม.ค.63  
6 โรงพยาบาลท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 9 ม.ค.63  
7 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 10 ม.ค.63  
8 โรงพยาบาลชัยบุรี จ.สุราษฎรธ์านี √ √ 14 ม.ค.63  
9 โรงพยาบาลพระแสง จ.สุราษฎร์ธาน ี √ √ 15 ม.ค.63  

10 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 16 ม.ค.63  
11 โรงพยาบาลพนม จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 17 ม.ค.63  
12 โรงพยาบาลดอนสัก จ.สุราษฎร์ธาน ี √ √ 23 ม.ค.63  
13 โรงพยาบาลพระยุพราชเวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธาน ี √ √ 29-30 ม.ค .63  
14 โรงพยาบาลบ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 28 ม.ค.63  
15 โรงพยาบาลท่าแซะ จ.ชุมพร √ √ 13 ก.พ.63  
16 โรงพยาบาลไชยา จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 18 ก.พ.63  
17 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 19 ก.พ.63  
18 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 20 ก.พ.63  
19 โรงพยาบาลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช √ √ 25 ก.พ.63  
20 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช √ √ 26 ก.พ.63  
21 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช √ √ 27 ก.พ.63  
22 โรงพยาบาลนาบอน จ.นครศรีธรรมราช √ √ 28 ก.พ.63  
23 โรงพยาบาลล าทับ จ.กระบี่ √ √ 3 มี.ค.63  
24 โรงพยาบาลคลองท่อม จ.กระบี่ √ √ 4 มี.ค.63  
25 โรงพยาบาลเหนือคลอง จ.กระบี่ √ √ 5 มี.ค.63  
26 โรงพยาบาลฉลอง จ.ภูเก็ต √ √ 10 มี.ค.63  
27 โรงพยาบาลถลาง จ.ภูเก็ต √ √ 11 มี.ค.63  
28 โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ จ.พังงา √ √ 12 มี.ค.63  
29 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง จ.พังงา √ √ 13 มี.ค.63  
30 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร √ √ 9 เม.ย.63  
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ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล กิจกรรมที่ด าเนินการ วันที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
Cohort ward ห้องแยกโรค 

31 โรงพยาบาลปลายพระยา จ.กระบี่ √ √ 1 พ.ค.63  
32 โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร จ.ชุมพร √ √ 14 พ.ค.63  
33 โรงพยาบาลท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช √ √ 18 พ.ค.63  
34 โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา √ √ 18 พ.ค.63  
35 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช √ √ 19 พ.ค.63  
36 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (นครศรีธรรมราช) √ √ 19 พ.ค.63  
37 โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ จ.พังงา √ √ 19พ.ค.63  
38 โรงพยาบาลบางไทร จ.พังงา √ √ 19 พ.ค.63  
39 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จ.นครศรีฯ √ √ 20 พ.ค.63  
40 โรงพยาบาลพิปูน จ.นครศรีธรรมราช √ √ 20 พ.ค.63  
41 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ จ.พังงา √ √ 20 พ.ค.63  
42 โรงพยาบาลทับปุด จ.กระบี่ √ √ 20 พ.ค.63  
43 โรงพยาบาลพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช √ √ 21 พ.ค.63  
44 โรงพยาบาลลานสกา จ.นครศรีธรรมราช √ √ 21 พ.ค.63  
45 โรงพยาบาลพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 21 พ.ค.63  
46 โรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช √ √ 22 พ.ค.63  
47 โรงพยาบาลขนอม จ.นครศรีธรรมราช √ √ 25 พ.ค.63  
48 โรงพยาบาลสิชล จ.นครศรีธรรมราช √ √ 25 พ.ค.63  
49 โรงพยาบาลละแม จ.ชุมพร √ √ 25 พ.ค.63  
50 โรงพยาบาลพะโต๊ะ จ.ชุมพร √ √ 25 พ.ค.63  
51 โรงพยาบาลปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช √ √ 26 พ.ค.63  
52 โรงพยาบาลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช √ √ 26 พ.ค.63  
53 โรงพยาบาลละอุ่น จ.ระนอง √ √ 26 พ.ค.63  
54 โรงพยาบาลกระบุรี จ.ระนอง √ √ 26 พ.ค.63  
55 โรงพยาบาลพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช √ √ 27 พ.ค.63  
56 โรงพยาบาลนบพิต า จ.นครศรีธรรมราช √ √ 27 พ.ค.63  
57 โรงพยาบาลกะเปอร์ จ.ระนอง √ √ 2 พ.ค.63  
58 โรงพยาบาลสุขส าราญ จ.ระนอง √ √ 27 พ.ค.63  
59 โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช √ √ 28 พ.ค.63  
60 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ จ.นครศรีฯ √ √ 28 พ.ค.63  
61 โรงพยาบาลปากน้ าหลังสวน จ.ชุมพร √ √ 28 พ.ค.63  
62 โรงพยาบาลหลังสวน จ.ชุมพร √ √ 28 พ.ค.63  
63 โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช √ √ 29 พ.ค.63  
64 โรงพยาบาลถ้ าพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช √ √ 29 พ.ค.63  
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ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล กิจกรรมที่ด าเนินการ วันที่ด าเนินการ หมายเหตุ 
Cohort ward ห้องแยกโรค 

65 โรงพยาบาลสวี จ.ชุมพร √ √ 29 พ.ค.63  
66 โรงพยาบาลทุ่งตะโก จ.ชุมพร √ √ 29 พ.ค.63  
67 โรงพยาบาลเขาพนม จ.กระบี่ √ √ 1 มิ.ย.63  
68 โรงพยาบาลอ่าวลึก จ.กระบี่ √ √ 1 มิ.ย.63  
69 โรงพยาบาลปะทิว จ.ชุมพร √ √ 2 มิ.ย.63  
70 โรงพยาบาลมาบอ ามฤต จ.ชุมพร √ √ 2 มิ.ย.63  
71 โรงพยาบาลเกาะลันตา จ.กระบี่ √ √ 8 มิ.ย.63  
72 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ จ.กระบี่ √ √ 9 มิ.ย.63  
73 โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 8 มิ.ย63  
74 โรงพยาบาลเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี √ √ 9 มิ.ย.63  
75 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช √ √ 15 มิ.ย.63  
76 โรงพยาบาลกระบี่ จ.กระบี่ √ √ 16 มิ.ย.63  
77 โรงพยาบาลพังงา จ.พังงา √ √ 17 มิ.ย.63  
78 โรงพยาบาลระนอง จ.ระนอง √ √ 18 มิ.ย.63  
79 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จ.สรุาษฎร์ธานี √ √ 19 มิ.ย.63  
80 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต √ √ 22 มิ.ย.63  
81 โรงพยาบาลป่าตอง จ.ภูเก็ต √ √ 23 มิ.ย.63  

รวม 81 81  ร้อยละ 
100 
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สรุปผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพตามตัวชี้วัด  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90)  

ค านิยาม 

 สถานพยาบาลภาคเอกชน หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด หมายถึง สถานพยาบาลเอกชนที่ยื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล 
(ตั้งใหม่) ได้รับการตรวจมาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการอนุญาตจากผู้อนุญาต เป็นไปตาม วิธีการ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน 

การด าเนินงาน 

  ด าเนินการติดตาม การรายงานผลฯจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในภาพเขต  และรายงานผลการด าเนินงาน
ในระบบ Smart 63 โดยให้แนบหลักฐานสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 1. รายชื่อสถานพยาบาล 
(ตั้งใหม่) 2.วันที่ยื่นค าขออนุญาต จนถึงวันที่ออกใบอนุญาต 3. จ านวนวันที่ยื่นจนรับใบอนุญาต เป็นต้น  พร้อม
แจ้งผลตัวชี้วัดฯให้กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะทราบ เพื่อจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงาน
ทั่วประเทศ 

 

 ผลการด าเนินงาน KB๑ ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

0

50

100

150

      100 100 100 100 100 100 100

ก  บี่ ชุมพ นค ศ ฯี พงังา ภเูก็ต   น ง ส ุาษฎ ธ์านี

เป้าหมาย : ร้อยละ 90  

ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 100 
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2. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย 

ค านิยาม 

 สถานพยาบาล หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  

 กลุ ่มเสี ่ยง หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที ่มีการด าเนินการที ่มีแนวโน้มในการกระ                  
ท าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

๑. สถานพยาบาลที่เคยกระท าผิดกฎหมาย/ ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 
๒. สถานพยาบาลที่ได้รับการร้องเรียน 
๓. สถานพยาบาลที่เคยกระท าผิด/ ฝ่าฝืนการอนุญาตการโฆษณา 

 ระดับความเสี่ยง แบ่งเป็น 5 ระดับ 
สถานพยาบาลที่มีแนวโน้มในการกระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ระดับท่ี 1 แต่ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วย 
ระดับท่ี 2 ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยแต่ไม่ได้รับอันตราย 
ระดับท่ี 3 ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยให้ได้รับอันตรายชั่วคราว ต้องได้รับการบ าบัดรักษา 
ระดับท่ี 4 ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยให้ได้รับอันตรายชั่วคราว ต้องได้รับการบ าบัดรักษานานขึ้น 
ระดับท่ี 5 ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วยให้ได้รับอันตรายถาวร ต้องช่วยชีวิต / เสียชีวิต 

 เฝ้าระวังตามกฎหมาย หมายถึง การตรวจเยี่ยม การติดตาม และตรวจสอบสถานพยาบาลให้
ด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 รายละเอียดการด าเนินการเฝ้าระวัง 
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 2. จัดท าฐานข้อมูล สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง ตามนิยาม โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยง ระดับที่ 2 
เป็นต้นไป เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นคลินิกกลุ่มเสี่ยงที่ให้บริการเสริมความงาม และคลินิกกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ 
และโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงที่ก าหนด 
 3. ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย    
 4. จัดท าสรุปผลการประเมิน 

 ผลการด าเนินงาน KB๑๐ ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย 
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เป้าหมาย : ร้อยละ 90    
ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 100 
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3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่
ได้รับอนุญาตในพื้นที่รับผิดชอบขอบของ ศบส. 11) 
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ก  กา ส า

น  เพ  ่ส ุภาพ

น  เพ  ่เส  มค ามงาม

ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 100 

 ผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
๑. มีการด าเนินการจัดท าแผนงาน/ โครงการ โดยแผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
นโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  1.๑ โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวเที่ยวเชิง
สุขภาพ  จ านวน 74,620.00 บาท 

   ๑.2 โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่คุณภาพในส่วนภูมิภาค 

          จ านวน 130,000.00 บาท 

 ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

    1) ลงพ้ืนที่ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
 ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
           2) ตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
         3) ลงพ้ืนที่ส่งเสริม ให้ค าแนะน า ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

   4) เข้าร่วมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการบริการวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยด้านสุขภาพ  
๒. ในการจัดท าแผนงาน/ โครงการ ในข้อ 1 ได้มีการบูรณาการร่วมกับ สสจ.ในเขต ที่รับผิดชอบ   
เพ่ือความเชื่อมโยง และลดการซ้ าซ้อน 
๓. มีการสื่อสารและถ่ายทอด แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดให้กับ สสจ. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๔. มีการมอบหมายงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพที่ชัดเจน 
๕. มีการด าเนินงานร่วมกับสสจ. เช่น ประชุม ร่วมออกตรวจ ติดตามก ากับ การด าเนินงานของ สสจ.  
๖. มีการติดตาม และรวบรวมผลการด าเนินงานของ สสจ. ในระบบการรายงานการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้กับทาง สพ.รศ และ กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
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แนวทางการด าเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11  

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 มีหน้าที่ใน การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพโดยการ ส่งเสริม ควบคุม ก ากับสถานพยาบาลเอกชน ตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และส่งเสริม ควบคุม ก ากับผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามพระราชบัญญัติการประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

ล าดับ ภารกิจ/งาน ศบส.เขต สสจ. 
๑.๑ การเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 
 √ 

๑.๒ ตรวจมาตรฐานประจ าปีสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (ร.พ.เอกชน) 
และสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

 √ 

๑.๓ ประชุมคณะอนุกรรมสถานพยาบาลประจ าจังหวัด  √ 
๑.๔ ประชุมคณะคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจ าจังหวัด  √ 
๑.๕ จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสถานพยาบาลผ่าน 

Internet ทาง http://www.bo.mrd.go.th 
 √ 

1.6 จัดท าฐานข้อมูลการบริการของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนตามแบบ ส.พ. 23 
และ ส.พ. 24 ผ่าน Internet ทาง http://www.bo.mrd.go.th 

 √ 

1.7 ดูแลเฝ้าระวังสถานพยาบาลและผู้กระท าผิดกฎหมายและด าเนินคดีต่อผู้กระท าการ
ฝ่าฝืนกฎหมาย 

√ √ 

1.8 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลและด าเนินการตามขั้นตอน √ √ 
1.9 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมาย √  

1.10 พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลด้านคุณภาพบริการและด้านกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ 

 √ 

1.11 งานอ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพประชาชนความรอบรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภค/ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในเขตพ้ืนที่ 

√  

1.12 รายงานผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพทุกเดือน ผ่าน 
Internet ทาง http://www.bo.mrd.go.th 

 √ 

1.13 ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและน ามา
รวมกับผลงานของ ศบส.11 ใน Excel File และน าส่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

√  

1.14 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบ Smart Office √  
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

๒. การด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 

 ปัจจุบันมีสาขา/ ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะตาม พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ทั้งหมด 
7 สาขา 2 ศาสตร์ ได้แก่ 

2.1 สาขากิจกรรมบ าบัด 2.2 สาขารังสีเทคนิค 

2.3 สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 2.4 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 

2.5 สาขาจิตวิทยาคลินิก 2.6 สาขากายอุปกรณ์ 

2.7 สาขาการแพทย์แผนจีน 2.8 ทัศนมาตรศาสตร์ 

2.9 ไคโรแพรคติก  
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

กิจกรรมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

๑. โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่าย 
การเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ 
สุขภาพในสถานพยาบาลเอกชน  
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
ให้ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
และพัฒนาสู่ระดับสากล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563                           

- การพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563  
ณ โรงแรมปาล์มบีชสมุย  
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

        

 

 

 



| 75 

 

 
 
    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

- ตรวจสถานพยาบาลเอกชนที่ยื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ได้รับ
การตรวจมาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการอนุญาตจากผู้อนุญาต เป็นไปตาม วิธีการ ขั้นตอน และ
ระยะเวลาการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน 
 โรงพยาบาลจักษสุุราษฎร ์
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 

 
 ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล  

เอกชน (โรงพยาบาลเอกชน) 
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมภาคีเครือข่ายและชมรมร้านนวดเพื่อสุขภาพ อ.เกาะสมุย 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

ลงพ้ืนทีส่่งเสริม พัฒนา 
ควบคุมก ากับสถานพยาบาล 

และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ตรวจประเมินมาตรฐาน 
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

และลงพื้นที่ส่งเสริม ให้ค าแนะน า 
ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

รายช่ือเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 จ านวน 36 คน ดังนี้ 

1. นายวันชัย   มั่นสัมฤทธิ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
2. นายสุเทพ  พ่วงแม่กลอง ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคอาวุโส 
3. นายประโชติ  สุวรรณรัตน์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
4. นายวิโรจน์  แก้วเรือง  ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
5. นายสามารถ วงศ์รอด  ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
6. นายกิตติศักดิ์  ก  าดี  ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
7. นายธีรเดช  ภัทรวโรดม ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
8. นางสาวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นายภัทร์ธีนันท์  ไชยวัฒน์ ต าแหน่ง  วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ 
10. นายวัชรภรณ์  เล็กพิพัฒน์ ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
11. นางพวงแก้ว  เสสล  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
12. นายบรรยงค์  ยอดรัก ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
13. นายพิชิตพล  สงนุ้ย  ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
14. นายฉัตรชัย  เนื้อแก้ว ต าแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
15. นายวราฤทธิ์  หล าค า ต าแหน่ง  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
16. นายรามิล  กาญจนสดุ้ง ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
17. นายเอกชัย  แสงจันทร์ ต าแหน่ง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
18. นางสาวพลอยไพลิน จันทร์มณี ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
19. นายอรรถพล บุญเส้ง  ต าแหน่ง  วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
20. นางสาวเมขลิน เมืองประทับ ต าแหน่ง  วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
21. นางสาวชยณัฐ ราชสีห ์ ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
22. นายจตุพร จันทร์สว่าง ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
23. นางสาววิรัญชนา  คุ้มเดช ต าแหน่ง  วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) 
24.นายอนิรุตร์  วิชัยดิษฐ  ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
25. นางสาวพิมพรรณ  แถวไธสง ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
26. นายสัญชาติ  แสงศรี  ต าแหน่ง  ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 
27. นายชาญศิลป์  แสงอรุณ ต าแหน่ง  ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 
28. นายยุรนันท์ ชุมชู  ต าแหน่ง  นิติกร 
29. นางสาวณัฐพร บุญแทน ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
30. นายมนตรี จิตนารี  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
31. นายประภวิษณ์ุ  มุณีรัตน์ ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ 
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32. นางกรอไหม  ปลอดชูแก้ว ต าแหน่ง  จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล 
33. นายสุวัจน์  จิตรโสภา ต าแหน่ง  จ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ 
34. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีเสมอ ต าแหน่ง  จ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ 
35. นางอัญชลี  ละเอียด  ต าแหน่ง  จ้างเหมาปฏิบัติงานท าความสะอาด 
36. นายสุริยน  ศรีเพ็ชรแก้ว ต าแหน่ง  จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 
ประธานที่ปรึกษา นายวันชัย  ม่ันสัมฤทธิ์  

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
คณะที่ปรึกษา  นายสุเทพ  พ่วงแม่กลอง  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
   นายประโชติ  สุวรรณรัตน์  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
นายธีรเดช    ภัทรวโรดม   
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

  นางสาวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ  
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

  นายวิโรจน์    แก้วเรือง   
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

  นายสามารถ   วงศ์รอด   
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

  นายกิตติศักดิ์   ก  าดี    
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
นายภัทร์ธีนันท์ ไชยวัฒน์ 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 
คณะผู้จัดท า  นายประโชติ  สุวรรณรัตน์  

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
   นายมนตรี จิตนาร ี
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
โดย : กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
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    รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

 

  


