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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ค ำน ำ 

            รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ได้จัดท าเพื่อสรุปผล
การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม พ.ศ.2563 – กันยายน พ.ศ.2564 
ตามภารกิจหลักของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั ้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุ้มครองผู ้บริโภค ด้านมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ และ ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ศูนย์สนับสนุ นบริการสุขภาพที่ 11 ได้สรุปผล
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ และได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
ภารกิจ ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการในพื้นที่ภายใต้แผนงาน/โครงการและกิจกรรมของแต่ละกลุ่มงาน
ที่ก าหนดขึ้น โดยรวบรวมไว้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

            ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการและผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบจนส าเร็จได้ด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เล่มนี้ จะใช้อ้างอิงในการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
สามารถน ามาพัฒนากระบวนการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ต่อไป 

 

                                                                                             
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
                                                                                                                        ตุลาคม 2564 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

สำรบัญ 

                                                                                                                    หน้ำ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงำน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค ์       1 
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)       3 
ยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุบสนุนบริการสุขภาพ      4 
นโยบายอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       5 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ        6 
อัตราก าลัง           9 
โครงสร้างองค์กร          10 
พ้ืนที่รับผิดชอบ                    11 

ส่วนที่ 2 ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564     

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองปฏิบัติราชการ      13 
การเบิก-จ่ายงบประมาณ         17 
การด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค       24 
การด าเนินงานด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ      48 
การด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน      80 
การด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม      102 
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน         104 

ส่วนที่ 3 ภำคผนวก 

ส าเนาโครงการ          110 
รายงานสรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม      169 

คณะผู้จัดท า          181 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กรมสนับสนุนบรกิำรสุขภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นองค์กรหลักในกำรบริหำรจัดกำรระบบบรกิำรสุขภำพ 

และระบบสุขภำพภำคประชำชนให้มีคุณภำพ 

เพื่อกำรคุม้ครองผู้บริโภคและกำรพึ่งตนเองดำ้นสุขภำพ 
ที่ย่ังยืนแบบมีส่วนร่วม 

กรมสนับสนุนบรกิำรสุขภำพ 

1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคล่ือนให้สถานพยาบาลภาครัฐ 
เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 

3. พัฒนาและขับเคล่ือนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม     
การแพทย์ครบวงจร 

4. พัฒนาและขับเคล่ือนการจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีเครือข่าย 

5. พัฒนาการวิจัยองค์ความรู้ นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการ
สุขภาพและการจัดการสุขภาพภาคประชาชน 

6. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารองค์กร 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ส. 
หมำยถึง 

สมรรถนะเป็นฐำน 
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่

บ. 
หมำยถึง 

บริกำรด้วยใจ

ส. 
หมำยถึง 

ใฝ่สำมัคคี

 

 

 

  

  

เป้ำประสงค์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

ค่ำนิยม (CORE VALUE) 

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ 

2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพ เพื่อการพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

อ้างอิง : https://www.hfocus.org/content/2016/06/12331
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ยุทธศำสตร์ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนสถำนพยำบำล  ภำครัฐ เอกชน และสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ สู่มำตรฐำนสำกลและพัฒนำอุตสำหกรรมครบวงจร 

 
พัฒนำองค์กรให้เป็นองคก์รสมรรถนะสูงตำมหลกัธรรมำภิบำล 

 

พัฒนำและยกระดับกำรจัดกำรสุขภำพภำคประชำชนโดยกำรมีส่วนร่วม 

ของประชำชนและเครือข่ำย 

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนส าราญ 
งานส าเร็จ 

จัดระบบสวัสดิภาพ 
สวัสดิการท่ีเหมาะสม

ให้แก่บุคลากร

การสื่อสาร
ภารกิจให้ท่ัวถึง

ทุกระดับ

ขับเคล่ือนงานตาม
ภารกิจกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 
เพ่ือตอบสนอง

นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข 

ปรับระบบงาน
ให้มีความเหมาะสม 
เพ่ือการบริหารงาน
ท่ีรวดเร็วและเกิด

ประโยชน์ประสิทธิภาพ
สูงสุด

การท างานเป็นทีม 
ความสามัคคี

ของหมู่คณะเพื่อร่วมกัน
พัฒนาองค์กรให้
บรรลุเป้าหมาย

ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

นโยบำย
นำยแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

อธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

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 

 

กลุ่มวิชำกำรและมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

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

นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
8. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 



ห น้ า | 7 
 

รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

1.งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย  
2.งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.งานสร้างเสริม สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
4.งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5.งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
6.งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7.งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 

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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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กลุ่มมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 

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

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ 

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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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

อัตรำก ำลัง ศูนย์สนับสนนุบริกำรสุขภำพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ต ำแหน่ง จ ำนวน 
(คน) 

ข้ำรำชกำร 
 ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
 นายช่างเทคนิคอาวุโส 
 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ 
 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 วิศวกรปฏิบัติการ (สิ่งแวดล้อม) 
 วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) 
 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
 นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 

 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
5 
1 
1 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 

 
2 

พนักงำนรำชกำร 
 นิติกร 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 นักวิชาการพัสดุ 

 
1 
1 
1 
1 

จ้ำงเหมำบริกำร 
 บันทึกข้อมูล  
 พนักงานขับรถยนต์ 
 แม่บ้าน 
 รปภ. 

 
1 
2 
1 
1 

รวม 35 

69%
6%

11%

14%

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ า

พนักงานราชการ

จ้างเหมาบริการ
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

โครงสร้ำงองค์กร ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพท่ี 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรม
สุขภำพ 3 คน 

 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 2 คน 

กลุ่มมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 4 คน 

 วิศวกรไฟฟ้าช านาญการ 1 คน 
 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 คน 
 วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 1 คน 
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 คน 

จ้ำงเหมำบริกำร 5 คน 

 บันทึกข้อมูล 1 คน 
 พนักงานขับรถยนต์ 2 คน 
 รปภ. 1 คน 
 แม่บ้าน 1 คน 

 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 11 คน 

 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 1 คน 
 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 2 คน 
 ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 1 คน 
 นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน 
 นักวิชาการพัสดุ 1 คน 

กลุ่มวชิำกำรและมำตรฐำนระบบบริกำรสขุภำพ 3 คน 

 นายช่างเทคนิคอาวุโส  1 คน 
 นายช่างเทคนิคช านาญงาน 1 คน 
 นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 1 คน 

 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 9 คน 

 นายช่างเทคนิคช านาญงาน 3 คน 
 นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 3 คน 
 ช่างฝีมือโรงงาน ช.4 1 คน 
 วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) 1 คน 
 นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 คน กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้ำนบรกิำรสุขภำพ 3 คน 

 นายช่างเทคนิคช านาญงาน 1 คน 
 นิติกร 1 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 คน 

รองผู้อ ำนวยกำร  
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

พื้นที่รับผิดชอบ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 

26/10 ถนน วัตตจารีราษฎร์ หมู่ 3 ต าบลวัดประดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขต
สุขภาพที่ 11 จ านวน 7 จังหวัด ดังนี้ 

1. จังหวัดกระบี่ 
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช 
3. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4. จังหวัดระนอง 
5. จังหวัดภูเก็ต 
6. จังหวัดชุมพร 
7. จังหวัดพังงา 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

        

    
 

  

 

 
 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ตุลำคม พ.ศ.2563–กันยำยน 2564 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
 
 
 
 
 

ผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร ระดับหน่วยงำน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ตำรำง สรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
รอบ 5 เดือน (ตุลำคม 2563-มีนำคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 
องค์ประกอบ
กำรประเมิน 

ตัวช้ีวัด น้ ำหนัก
(%) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
กำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน (Performance Base) 
ไม่น้อยกว่ำ 3-5 ตัวชี้วัด 

)66(   2.5543 

 1. ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรมฯและหน่วยงำน 
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวชี้วัดกรมที่
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน (KPI ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/PA/นโยบายส าคัญเร่งด่วน/งานตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) 

   

1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 80) 

16 5.0000 0.5000 

1.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล 
จาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

15 5.0000 000.75  

1.1.3 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 

16 3.3400 0.3340 

1.1.4 ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

15 4.3750  0.6563 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

   

1.2.1 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว(29,501คน) 

16 3.3400 0.3340 

กำรประเมินศักยภำพในกำรด ำเนินงำน (Potential Base) (46)  1.6625 
 2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนโดยใช้ Application 
16 5.0000 0.5000 

3. ระดับควำมส ำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงำนสร้ำงใหม่
และน ำไปใช้ประโยชน์ 

15 5.0000 0.7500 

4. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง 

15 4.7500 0.7125 

รวมน้ ำหนัก 166  4.5364 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ตำรำง สรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
รอบ 11 เดือน (เมษำยน 2564-กันยำยน 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 
องค์ประกอบ
กำรประเมิน 

ตัวช้ีวัด น้ ำหนัก
(%) 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
กำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน (Performance Base) 
 ไม่น้อยกว่ำ 3-5 ตัวช้ีวัด 

)66(   3.6666 

 1. ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงำน 
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวชี้วัดกรมที่
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน (KPI ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ/PA/นโยบายส าคัญเร่งด่วน/งานตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) 

   

1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  (ร้อยละ 80) 

16 5.0000 0.5000 

1.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล 
จาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

15 5.0000 0.7500 

1.1.3 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 

16 5.0000 0.5000 

1.1.4 ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ60) 

15 5.0000 0.7500 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน 

   

.1.2 1   จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว (29,501คน) 

16 5.0000 0.5000 

กำรประเมินศักยภำพในกำรด ำเนินงำน (Potential Base) (46)  1.4266 
 2. ระดับควำมส ำเร็จของกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำร

ปฏิบัติงำนโดยใช้ Application 
16 5.0000 0.5000 

3. ระดับควำมส ำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงำนสร้ำงใหม่
และน ำไปใช้ประโยชน์ 

15 5.0000 0.7500 

4. ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรจัดวำงระบบกำรควบคุม
ภำยในตำมหลักเกณฑ์กระทรวงกำรคลัง 

15 3.8600 0.5790 

รวมน้ ำหนัก 166  4.4266 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
งำนธุรกำร/สำรบรรณ 

 
 เดือน  หนังสือรับ 

 (เรื่อง) 
หนังสือส่ง 

(เรื่อง) 
น ำส่งไปรษณีย์ 
(ครั้ง/ฉบับ) 

ตุลาคม 2563 118 26 7/42 
พฤศจิกายน 2563 225 52 7/133 

ธันวาคม 2563 225 67 7/158 
มกราคม 2564 194 57 8/191 

กุมภาพันธ์ 2564 223 60 12/242 
มีนาคม 2564 181 58 4/146 

เมษายน 2564 179 32 6/120 
พฤษภาคม 2564 145 49 10/167 

มิถุนายน 2564 157 40 11/170 
กรกฎาคม 2564 138 35 9/59 
สิงหาคม 2564 146 45 9/207 
กันยายน 2564 150 54 7/142 

รวม 2,081 575 97/1,777 
 

ข้อมูล : ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า | 17 
 

รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
 

   

 

กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กำรเบิก-จ่ำยงบประมำณภำพรวม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 

 

งบประมำณ ได้รับกำรจัดสรร
(บำท) 

เบิก – จ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ/คืนเงิน 
(บำท) 

ร้อยละ 

งบด ำเนินงำน 4,191,202.00 3,744,294.96 326,907.04 91.97 

งบลงทุน 1,104,595.00 1,104,595.00 0.00 100 

งบกลำง 44,979,047.00 44,979,047.00 0.00 100 

รวม 56,254,444.00 46,645,636.96 326,907.04 99.35 

อ้างอิง : SMART 64 
ข้อมูล : ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564  

 

งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบกลำง ภำพรวม

100 100 100 100

91.97

100 100 99.35

เป้ำหมำย ผลกำรเบิก-จ่ำย
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ตำรำง กำรเบิก-จ่ำย งบประมำณ รำยกิจกรรม/โครงกำร รำยละเอียดดังนี้ 
ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร งบที่ได้รับกำร

จัดสรร (บำท) 
เบิก-จ่ำย 

(บำท) 
คืนเงิน  
(บำท) 

ร้อยละ 

 งบด ำเนินงำน     
1 บริหารจัดการองค์กร (รหัสงบประมาณ 

2100736003P3066,2100733030P3059) 
1,000,000.00 800,630.30 199,369.70 80.06 

  2 ค่าสาธารณูปโภค 
(รหัสงบประมาณ 2100736001P3066) 

320,000.00 256,617.28 63,382.72 80.19 

3 จ้างเหมาบุคลากร (รหัสงบประมาณ 
2100733003P3066,2100736001P3064) 

628,000.00 627,999.34 0.66 99.99 

4 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (รหัสงบประมาณ 2100736003P3066) 

125,000.00 100,749.00 24,251.00 80.61 

5 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการสุขภาพ
ในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจ าบ้าน) (P51) 
(รหัสงบประมาณ 2100736003P3066) 

1,047,120.00 1,047,120.00 0.00 166 

6 โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนนโยบาย 
และแผนปฏิบัติราชการกรม สบส. 
(รหัสงบประมาณ 2100736001P3063) 

3,750.00 3,750.00 0.00 166 

7 โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(รหัสงบประมาณ 2100736001P3063) 

35,000.00 35,000.00 0.00 100 

8 สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคในการ
ด าเนินงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับ และเฝ้าระวัง
สถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค 

40,000.00 40,000.00 0.00 100 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร งบที่ได้รับกำร
จัดสรร (บำท) 

เบิก-จ่ำย 
(บำท) 

คืนเงิน  
(บำท) 

ร้อยละ 

(รหัสงบประมาณ 2100736001P3064) 
9 โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

สู่สากล (รหัสงบประมาณ 2100733031P3062) 
3,000.00 3,000.00 0.00 100 

10 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
(รหัสงบประมาณ 2100733031P3062) 

470,760.00 470,526.90 233.10 99.95  

11 โครงการพัฒนาระบบบริการวิชาการด้านเครื่องมือทาง
การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ครบวงจร 
(รหัสงบประมาณ 2100733031P3062) 

24,000.00 23,920.00 80.00 99.67 

12 อบรมหลักสูตรการประมาณค่าความไม่แน่นอน 
ของการวัด(รุ่น2,3) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
(รหัสงบประมาณ 2100733031P3062) 

7,812.00 7,812.00 0.00 100 

13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจ 
ในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (P31) 
(รหัสงบประมาณ 2100736003P3066) 

87,600.00 87,600.00 0.00 100 

15 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเอง 
ระดับครอบครัว (อสค.) (P51) 
(รหัสงบประมาณ 2100733030P3058) 

142,000.00 90,250 11,750.00 63.56 

16 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้  
ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษา 
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม (P71) 
(รหัสงบประมาณ 21007060357P3054) 
 

50,000.00 0.00 50,000.00 0 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร งบที่ได้รับกำร
จัดสรร (บำท) 

เบิก-จ่ำย 
(บำท) 

คืนเงิน  
(บำท) 

ร้อยละ 

17 ค่าเช่าบ้าน (รหัสงบประมาณ 2100714013P3055) 44,000.00 44,000.00 0.00 100 
18 สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 

(รหัสงบประมาณ 2100714013P3055) 
29,160.00 27,677.00 1,483.00 94.91 

19 ค่าลงทะเบียนหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
และระดับต้น ศบส.11 
(รหัสงบประมาณ 2100706035P3058) 

22,000.00 22,000.00 0.00 100 

20 บริหารจัดการองค์กร (ค่าลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตร
ต่างๆให้กับหน่วยงาน) 
(รหัสงบประมาณ 2100736001P3063) 

3,000.00 3,000.00 0.00 100 

21 การส่งเสริม พัฒนา และติดตาม ก ากับการพัฒนาองค์กร
คุณธรรมของหน่วยในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ในระดับหน่วยงานเขตภูมิภาค(ศบส.11) 
(รหัสงบประมาณ 2100757073P3068) 

15,000.00 14,820.00 180.00 98.80 

22 กิจกรรมการด าเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือ 
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง ศบส.11 (งบกลางกรม) 
(รหัสงบประมาณ 2100733031P3062) 

80,000.00 79,390.00 610.00 79.13 

23 ซ่อมแซม ปรับปรุงรางผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
(รหัสงบประมาณ 2100736001P3064) 

29,800.00 29,800.00 0.00 100 

24 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อม  
แนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง (P22) 
(รหัสงบประมาณ 2100736001P3065) 

70,000.00 70,000.00 0.00 100 

รวม 4,191,202.00 3,744,294.96 326,907.04 61.65 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร งบที่ได้รับกำร
จัดสรร (บำท) 

เบิก-จ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ/ 
คืนเงิน (บำท) 

ร้อยละ หมำยเหตุ 

งบลงทุน (รหัสงบประมาณ 2100736001P3064) 
1 เครื่องวัดการไหลของก๊าซ 140,000.00 140,000.00 0.00 166 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
2 เครื่องวิเคราะห์การท างานเครื่องช่วย

หายใจ Gas Flow Analyzer 
499,990.00 499,990.00 0.00 166 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

3 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ า Dissolved 
Oxygen Meter 

69,990.00 69,990.00 0.00 166 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

4 เครื่องวัดความดันแบบปรอทและ
แบบดิจิตอล 

9,951.00 9,951.00 0.00 166 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

5 เครื่องตรวจวัดพลังงาน 231,784.00 231,784.00 0.00 166 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
6 เครื่องลดความชื้นในห้องปฏิบัติการฯ 24,990.00 24,990.00 0.00 166 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
7 เครื่องวัดคลื่นสนามแม่เหล็ก 11,490.00 11,490.00 0.00 166 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
8 โต๊ะท างานชนิดเหล็ก 4 ฟุต พร้อม

กระจกและพร้อมเก้าอ้ี 
65,000.00 65,000.00 0.00 166 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

9 ชั้นวางของส าหรับห้องปฏิบัติการ
โครงสร้าง  สแตนเลส 

36,000.00 36,000.00 0.00 166 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

10 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED)  
แบบ Smart TV ความละเอียด
จอภาพ 3840x2160 พิกเซล  
ขนาด 50 นิ้ว  

15,400.00 15,400.00 0.00 100 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

รวม 1,164,565.00 1,164,595.00 6.00 166  
 

อ้างอิง : SMART 64 , ข้อมูล : ตุลาคม พ.ศ.2564 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร งบที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

เบิก-จ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ/ 
คืนเงิน (บำท) 

ร้อยละ หมำยเหตุ 

งบกลำงประเทศ โครงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ อสม. เฝ้ำระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในชุมชน (ศบส.11)  
(รหัสงบประมาณ 2100900027P1000) 

1 หน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ (surjical mask) 

12,875,500.00 12,231,725.00 0.00 100  

2 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
อินฟราเรด (พร้อมขาตั้ง) 

2,020,200.00 1,989,120.00 0.00 100  

3 แอลกอฮอล์ 75% พร้อม
ขวดบรรจุ (450ml) 

7,459,200.00 6,899,760.00 0.00 100  

4 ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 6,051,520.00 5,975,876.00 0.00 100  
5 อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและ

ดวงตา (face shield) 
287,480.00 273,706.00 0.00 100  

6 ถุงมือยาง 879,000.00 0.00 879,000.00 0.00 ไม่มีผู้เสนอราคา 
รวม 29,590,900.00 27,369,587.00 6.00 166  

 

อ้างอิง : SMART 64 , ข้อมูล : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ กิจกรรม/โครงกำร งบที่ได้รับกำรจัดสรร 
(บำท) 

เบิก-จ่ำย 
(บำท) 

คงเหลือ/ 
คืนเงิน (บำท) 

ร้อยละ หมำยเหตุ 

งบกลำงประเทศ โครงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ อสม. เฝ้ำระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในชุมชน (ศบส.11)  
(รหัสงบประมาณ 9090962043000149) 

1 หน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ (surjical mask) 

6,807,960.00 6,807,960.00 0.00 100  

2 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ
อินฟราเรด (พร้อมขาตั้ง) 

1,916,600.00 1,916,600.00 0.00 100  

3 แอลกอฮอล์ 75% พร้อม
ขวดบรรจุ (450ml) 

3,211,600.00 3,211,600.00 0.00 100  

4 ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 5,673,300.00 5,673,300.00 0.00 100  
5 ชุด PPE 300,440.00 0.00 300,440.00 6.66 ไม่มีผู้เสนอราคา 

รวม 15,909,900.00 17,609,460.00 300,440.00 100  
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
 
 
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนคุ้มครองผู้บริโภค 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
 
 
 
ตัวช้ีวัดตำมภำรกิจหลักกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  

1. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 95)  
2. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย (ร้อยละ 75) 
3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 
โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ก ากับ และพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพในสถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนดและพัฒนาสู่ระดับสากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. โครงการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ก ากับ และพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพในสถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ให้ได้มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนดและพัฒนาสู่ระดับสากล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรืผู้มีภาวะพ่ึงพิง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

แนวทำงกำรด ำเนินงำน คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ 
ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 มีหน้าที่ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพโดยการ ส่งเสริม ควบคุม ก ากับสถานพยาบาลเอกชน ตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และส่งเสริม ควบคุม ก ากับผู้ประกอบโรคศิลปะ ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล พ.ศ. 2541 

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน ศบส.เขต สสจ. 

๑ การเป็นผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

 √ 

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

 √ 

๓ ประชุมคณะอนุกรรมสถานพยาบาลประจ าจังหวัด  √ 

๔ ประชุมคณะคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจ าจังหวัด  √ 

๕ จัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนในโปรแกรมระบบฐานข้อมูล
สถานพยาบาลผ่าน Internet ทาง http://www.bo.mrd.go.th 

 √ 

6 จัดท าฐานข้อมูลการบริการของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนตาม
แบบ ส.พ. 23 และ ส.พ. 24 ผ่าน Internet ทาง 
http://www.bo.mrd.go.th 

 √ 

7 ดูแลเฝ้าระวังสถานพยาบาลและผู้กระท าผิดกฎหมายและด าเนินคดี
ต่อผู้กระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย 

√ √ 

8 รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานพยาบาลและด าเนินการตามขั้นตอน √ √ 

9 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมาย √  

10 พัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลด้านคุณภาพบริการและด้านกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ 

 √ 

11 งานอ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พัฒนาศักยภาพประชาชน
ความรอบรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค/ การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังใน
เขตพ้ืนที ่

√  
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ ภำรกิจ/งำน ศบส.เขต สสจ. 

12 รายงานผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพทุก
เดือน ผ่าน Internet ทาง http://www.bo.mrd.go.th 

 √ 

13 ตรวจสอบรายงานผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพและน ามารวมกับผลงานของ ศบส.11 ใน Excel File และ
น าส่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

√  

14 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในระบบ Smart Office √  

 

๒. กำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติกำรประกอบโรคศลิปะ พ.ศ. 2542 

        ปัจจุบันมีสาขา/ ศาสตร์การประกอบโรคศิลปะตาม พรบ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 
ทั้งหมด 9 สาขา 3 ศาสตร์ 

สำขำกำรประกอบโรคศิลปะ ศำสตร์กำรประกอบโรคศิลปะ 
1 สาขากิจกรรมบ าบัด 1 ไคโรแพรคติก 
2 สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 2 ทัศนมาตรศาสตร์ 
3 สาขากายอุปกรณ์ 3 ศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ 
4 สาขาจิตวิทยาคลินิก  
5 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  
6 สาขารังสีเทคนิค  
7 สาขาฉุกเฉินการแพทย์  
8 สาขาการแพทย์แผนจีน  
9 สาขาการก าหนดอาหาร  
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
 
ค ำนิยำม   
 สถำนพยำบำลภำคเอกชน  หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หมายถึง สถานพยาบาลเอกชนที่ยื่นค าขอประกอบกิจการและด าเนินการ
สถานพยาบาล (ตั้งใหม่) ได้รับการตรวจมาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการอนุญาตจากผู้อนุญาต เป็นไปตาม 
วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในคู่มือประชาชน 
ข้อมูลสถำนพยำบำลเอกชน 

จังหวัด จ ำนวนสถำนพยำบำล
เอกชน (แห่ง) 

จ ำนวนคลินิกทั้งหมด  
(แห่ง) 

กระบี่ 3 231 
ชุมพร 3 198 

นครศรีธรรมราช 5 542 
พังงา 0 132 
ภูเก็ต 4 412 
ระนอง 1 56 

สุราษฎร์ธานี 13 558 
รวม 26 2,129 

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ด าเนินการติดตาม การรายงานผลการด าเนินงานจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11                                     
ได้แก่ 1. รายชื่อสถานพยาบาล (ตั้งใหม่) 2.วันที่ยื่นค าขออนุญาต จนถึงวันที่ออกใบอนุญาต 3. จ านวนวันที่
ยื่นจนรับใบอนุญาต เป็นต้น พร้อมแจ้งผลตัวชี้วัดฯให้กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะทราบ
เพ่ือจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานภาพรวม 

เป้ำหมำย : ร้อยละ 95   ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 100 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ร้อยละของสถำนพยำบำลเอกชน ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด (ร้อยละ 65) 

กระบี่ ชุมพร นครศรีฯ พังงำ ภูเก็ต ระนอง
สุรำษฎร์

ธำนี
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
 
ค ำนิยำม 
 สถำนพยำบำล หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  
         กลุ่มเสี่ยง หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่มีการด าเนินการที่มีแนวโน้มในการกระท าฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก 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 
 เฝ้ำระวังตำมกฎหมำย หมายถึง การตรวจเยี่ยม การติดตาม และตรวจสอบสถานพยาบาล                        
ให้ด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 

จ ำนวนกลุ่มเสี่ยงตำมนิยำมที่ต้องเฝ้ำระวัง 
จังหวัด จ ำนวน

โรงพยำบำล
เอกชน 
ทั้งหมด
(แห่ง) 

จ ำนวนโรงพยำบำลเอกชนที่ต้องเฝ้ำระวัง
(แห่ง) 

รวมโรงพยำบำล
เอกชนกลุ่มเสี่ยง

ตั้งแต่ระดับ 2 ขึ้นไป 
(แห่ง) 

คลินิกควำมงำม 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
กระบี่ 3 0 0 0 0 0 0 
ชุมพร 3 0 0 0 0 0 0 

นครศรีธรรมราช 5 0 0 0 0 0 0 
พังงา 0 0 0 0 0 0 0 
ภูเก็ต 4 0 0 0 0 0 0 
ระนอง 1 0 0 0 0 0 0 

สุราษฎร์ธานี 13 0 4 0 0 0 4 
รวม 26 6 4 6 6 6 4 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ร้อยละของสถำนพยำบำลกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรเฝ้ำระวังตำมกฎหมำย (ร้อยละ 55) 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
จังหวัด จ ำนวน

คลินิก 
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ ำนวนคลินิกที่ต้องเฝ้ำระวัง (แห่ง) รวมคลินิกกลุ่ม
เสี่ยงตั้งแต่ระดับ 2 

ขึ้นไป (แห่ง) 
คลินิกควำมงำม 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

กระบี่ 235 0 0 17 0 0 17 
ชุมพร 188 0 0 4 0 0 4 

นครศรีธรรมราช 514 0 31 0 0 0 31 
พังงา 118 0 0 0 0 0 0 
ภูเก็ต 413 0 34 8 0 0 42 
ระนอง 52 0 2 0 0 0 2 

สุราษฎร์ธานี 543 0 27 0 0 0 27 
รวม 2,663 6 64 26 6 6 123 

 
 

จังหวัด จ ำนวน
คลินิก 
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ ำนวนคลินิกที่ต้องเฝ้ำระวัง (แห่ง) รวมคลินิกกลุ่ม
เสี่ยงตั้งแต่ระดับ 2 

ขึ้นไป (แห่ง) 
คลินิกอื่นๆ 

ระดับ 
1 

ระดับ 
2 

ระดับ 
3 

ระดับ 
4 

ระดับ 
5 

กระบี่ 235 0 13 7 0 0 20 
ชุมพร 188 0 0 0 0 0 0 

นครศรีธรรมราช 514 0 3 1 0 0 4 
พังงา 118 0 3 0 0 0 3 
ภูเก็ต 413 0 0 0 0 0 0 
ระนอง 52 0 5 0 0 0 5 

สุราษฎร์ธานี 543 0 4 4 0 0 8 
รวม 2,663 6 24 12 6 6 46 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง 
 1. จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 2. จัดท าฐานข้อมูล สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง ตามนิยาม โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยง ระดับ
ที่ 2 เป็นต้นไป เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นคลินิกกลุ่มเสี่ยงที่ให้บริการเสริมความงาม และคลินิกกลุ่ม
เสี่ยงอ่ืนๆ และโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยง โดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงที่ก าหนด 
 3. ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย    
 4. จัดท าสรุปผลการประเมิน 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 75  
ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบี่ ชุมพร นครศรีฯ พังงำ ภูเก็ต ระนอง
สุรำษฎร์

ธำนี
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
 
 
 

 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
(สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับอนุญาตในพ้ืนที่รับผิดชอบขอบของ ศบส. 11) 
 

ประเภทกิจกำรสปำ ร้ำนนวดเพื่อสุขภำพ และนวดเพื่อเสริมควำมงำม 

ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนงำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
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กระบี่ ชุมพร นครศรีฯ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฏร์ฯ

กิจกำรสปำ

นวดเพื่อสุขภำพ

นวดเพื่อเสริม
ควำมงำม
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กำรด ำเนินงำนอ่ืน  ๆตำมโครงกำร/ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 
กิจกรรม : กำรตรวจประเมินมำตรฐำนโรงพยำบำลเอกชน 

การตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประจ าปี 2564 ในจังหวัด
สุราษฎร์ธานีและตรวจเฝ้าระวังสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเครื่องมือ
และการจัดการ และด้านอาคารสถานที่ เริ่มลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานในวันที่ 4-21 ธันวาคม 2563 ในจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

จ านวนสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (รพ.เอกชน) ที่ลงปฏิบัติงานทั้งหมด 13 แห่ง 
รายละเอียดดังนี้ 

 พ้ืนที่อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 4 แห่ง คือ 
1. โรงพยาบาลทักษิณโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่              
2. โรงพยาบาลเฉพาะทางจักษุวิทยาขนาดเล็ก  
3. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง   
4. โรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 

 พ้ืนที่อ าเภอเกาะสมุย 5 แห่ง คือ 
1. โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล   
2. โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์สมุย  
3. โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์เฉวง  
4. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย  
5. โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง 

 พ้ืนที่อ าเภอเกาะพะงัน 3 แห่ง คือ 
1. โรงพยาบาลเฟิร์สเวสเทอร์นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง    
2. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กบ้านดอนอินเตอร์เกาะพะงัน 
3. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กพะงันอินเตอร์เนชั่นแนล 

 พ้ืนที่อ าเภอเวียงสระ 1 แห่ง คือ 
1. โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเวียงเวช 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กิจกรรม : กำรด ำเนินงำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
1. กำรด ำเนินกำรจัดสอบผู้ด ำเนินกำรสปำ 

       ด าเนินการจัดสถานที่เพ่ือใช้ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 
ผลกำรด ำเนินงำน 
         มีการจัดสถานที่สอบ ณ ห้องสอบ ห้องเพทาย โรงแรมไดมอนด์ มีจ านวนผู้สมัครสอบทั้งหมด
จ านวน 51 คน มีผู้เข้าสอบจริงจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 90.19 ระหว่างการสอบไม่มีปัญหาและ
อุปสรรค 

2. กำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง 
 

ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
รำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำน / 

ปัญหำ-อุปสรรค 
1 ประชุมวางแผนการ

ด าเนินงานการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือ                    
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

เจ้าหน้าที่                       
กลุ่มคุ้มครอง
ผู้บริโภค             
ด้านบริการสุขภาพ 

ได้แนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงของ  
ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 11 

- 

2 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้
กฎหมายกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง
และกระบวนการ 
ขออนุญาตประกอบกิจการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือ                      
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

สถานประกอบการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือ                  
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง ใน
พ้ืนที่  7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน 

1.มีช่องทางการติดต่อ                  
โดยผ่านกลุ่ม Line 
เครือข่าย 
 
๒.ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ /Facebook  
ของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 11 
 
 
๓.ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานี
วิทยุ อสมท. 
4.ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
 

1.ไม่มีฐานข้อมูลที่
ชัดเจนท าให้ไม่สามารถ
เชิญเครือข่ายทั้งหมด
เข้ากลุ่มไลน์ได้ 
2.ผู้ประกอบการ 
ผู้ด าเนินการ  
ผู้ให้บริการ และ
ประชาชนทั่วไป 
ไม่ทราบช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 
3. ช่วงเวลาการ
ประชาสัมพันธ์น้อย 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 

รำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำน / 

ปัญหำ-อุปสรรค 
3 ส ารวจและพัฒนาฐานข้อมูล                      

สถานประกอบการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
ในเขตพ้ืนที่ 

สถานประกอบการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง ใน
พ้ืนที่ 7 จังหวัด           
ภาคใต้ตอนบน 

จัดท าฐานข้อมูลกิจการ               
การดูแลผู้สูงอายุหรือ                    
ผู้มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ 
จ านวน 50 แห่ง  

จ านวนรายชื่อสถาน
ประกอบการฯ ไม่
ครอบคลุมในส่วนของ
ภาครัฐ 

4 
 
 
 

จัดประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานพิจารณา
การขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง                
ครั้งที่ 1/2564  
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 

คณะกรรมการและ
คณะท างานพิจารณา
การขอรับใบ 
อนุญาตฯ 
จ านวน 10 คน 

1.คณะกรรมการและ
คณะท างานฯ มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการอนุญาต
กิจการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
2.มีแผนการออกตรวจ
ประเมินมาตรฐานกิจการ               
การดูแลผู้สูงอายุหรือ                         
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

1.คณะกรรมการบาง
ท่านติดภารกิจไม่
สามารถเข้าร่วมประชุม
ได้ 

 

2.การจัดสรร
งบประมาณล่าช้า 
ส่งผลให้การด าเนินงาน
ลงพื้นที่ตรวจไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ 

5 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน                     
สถานประกอบการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง
ในเขตพ้ืนทีใ่ห้มีคุณภาพ
มาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนด 

สถานประกอบการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือ
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
พ้ืนที่ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน 

1.ลงพื้นที่ส่งเสริม แนะน า 
ให้แก่ผู้ประกอบการ
กิจการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงตาม
มาตรการในการป้องกัน
และควบคุมการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 
จ านวน 9 แห่ง   
2.ส่งเสริม แนะน า ให้แก่
ผู้ประกอบการกิจการการ
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิงตามมาตรการในการ
ป้องกันและควบคุมการ

1. ขาดแคลนอุปกรณ์                 
การป้องกันตัวส่วน
บุคคล ได้แก่ หน้ากาก
อนามัย N 95 
Alcohol Gel  

2. เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด    
ท าให้มีข้อจ ากัด             
ในการลงไปตรวจ  
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 

รำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำน / 

ปัญหำ-อุปสรรค 
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยผ่าน
ช่องทางไลน์ และโทรศัพท์ 
จ านวน 2 แห่ง   

6 ควบคุม ก ากับ  
เฝ้าระวัง มาตรฐาน 
สถานประกอบการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง
ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

สถานประกอบการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือ                  
ผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
พ้ืนที่ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน 

1.ตรวจสอบเอกสารฯ 
ของผู้ประกอบการที่ยื่น              
ค าขอรับใบอนุญาตผ่าน
ระบบออนไลน์ 
www.esta.hss.moph.go.th 
 
 
2.ลงพื้นที่ตรวจประเมิน
กิจการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
ร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
ด้านสถานที่ ด้านความ
ปลอดภัย และด้านการ
ให้บริการ  จ านวน 9 แห่ง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ผู้ประกอบการยื่น
เอกสารไม่ครบถ้วน 
2. การด าเนินงานใน
ระบบออนไลน์ บางช่อง
หน้าต่าง ท าให้ไม่
สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลย้อนหลังได้ 
1. เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 19 
ท าให้มีข้อจ ากัดในการ
ลงไปตรวจ เช่น  
บางพ้ืนที่มีการควบคุม
สูงสุด การเข้าพ้ืนที่ 
และการจ ากัดการ
รวมตัว  
2. แบบฟอร์มยังไม่มี
รูปแบบที่ก าหนด ท าให้
ผู้ประกอบกิจการฯ  
มีความเข้าใจที่ต่างกัน 
3. ผู้ประกอบกิจการฯ 
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้า
ของรัฐท าให้การนัด
หมายเวลาในการตรวจ
ไม่ตรงกัน 
 

http://www.esta.hss.moph.go.th/
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 

รำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำน / 

ปัญหำ-อุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.เข้าตรวจสอบข้อมูล                   
การช าระค่าธรรมเนียม 

4. ขาดแคลนอุปกรณ์                
การป้องกันตัวส่วน
บุคคล ได้แก่ หน้ากาก
อนามัย N 95 
Alcohol Gel 
5. พนักงานเจ้าหน้าที่
มีความรู้และทักษะใน
การตรวจประเมิน
กิจการการดูแล
ผู้สูงอายุฯ ไม่เพียงพอ                  
จึงควรมีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่                   
1. ไม่มีคู่มือขั้นตอน 
การตรวจสอบข้อมูล
การช าระค่าธรรมเนียม
ให้แก่ศนูย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ 

7 จัดประชุมคณะกรรมการ
และคณะท างานพิจารณา
การขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
ครั้งที่ 2/2564  
วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

คณะกรรมการและ
คณะท างานพิจารณา
การขอรับ   
ใบอนุญาตฯ 
จ านวน 11 คน 

1.ได้พิจารณาอนุญาต                  
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ประเภทกิจการการ
ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง จ านวน 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 

1. ความไม่ชัดเจนของ
แบบประเมินฯ ท าให้
คณะกรรมการเข้าใจ                
ไม่ตรงกัน 

2. แบบประเมินบาง
ข้อไม่ได้ก าหนด
รายละเอียด ท าให้
คณะกรรมการ               
ต้องใช้ดุลยพินิจใน                  
การพิจารณา 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 

รำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำน / 

ปัญหำ-อุปสรรค 
8 จัดการเรื่องร้องเรียนปัญหา                           

ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจาก 
การเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

สถานประกอบ
กิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง  
หมู่บ้านกรีนวิลล์ 
ต าบลประดู่                 
อ าเภอเมือง                        
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๑.ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงปัญหา                        
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากการเปิด                    
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับ
คณะผู้ตรวจสอบ
ประกอบด้วย  
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอเมืองฯ และ
เทศบาลวัดประดู่ ครั้งที่ 1                                   
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม                 
พ.ศ.2564                                 
ได้ร่วมตรวจสอบใน
ประเด็น  
  1.1 ผลกระทบเนื่องจาก
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  1.2 ผลกระทบการใช้
น้ ายาฆ่าเชื้อ เทราดลงราง
ระบายน้ า และมีกลิ่น
เหม็น 
  1.3 ผลกระทบจากขยะ
อันตรายมีปริมาณเยอะ 
  1.4 บุคลากรของสถาน
ประกอบการพูดคุยเสียง
ดังส่งเสียงรบกวน 
  2.ลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ครั้งที่ 2   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 

รำยละเอียดกำร
ด ำเนินงำน / 

ปัญหำ-อุปสรรค 
  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน 
2564 ในประเด็น ดังนี้ 
  2.1 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  2.2 การปล่อยน้ าทิ้งจาก           
ซักผ้าลงรางระบายน้ า 
  2.3 การจัดการขยะ
อันตราย 
  3.ลงพื้นที่ ส่งเสริม                    
ให้ค าแนะน าแก่
ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานด้านสถานที่ 
ความปลอดภัย                          
และการให้บริการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ประเภทกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
  4.ลงพื้นที่ ส่งเสริม                     
ให้ค าแนะน าแก่
ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคส าหรับกิจการ
ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะ
พ่ึงพิงในการป้องกันและ
ควบคุมการระบาดของ                  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19) 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ภำพประกอบกำรส่งเสริม ควบคุม ก ำกับ และเฝ้ำระวังสถำนพยำบำล สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
ในเขตสุขภำพที่ 11 

ตรวจประเมินมำตรฐำนโรงพยำบำลเอกชน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กำรจัดสอบผู้ด ำเนินกำรสปำ 

                   

ตรวจประเมนิมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ ๑1 

1. ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงและกระบวนการ
ขออนุญาตประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง   

 จัดสร้างกลุ่มไลน์เครือข่ายกิจการผู้สูงอายุเขต 11 

 
 

 ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงผ่านช่องทางสถานี
วิทยุ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

2. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 28 มิถุนายน 2564  

       

3. ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงในเขตพ้ืนที่ ให้มี
คุณภาพมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด โดยด าเนินการตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 คณะท างานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

1. นายกิตติศักดิ์ ก  าดี          หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค    ประธานคณะท างาน 
2. นายวิโรจน์ แก้วเรือง        นายช่างเทคนิคช านาญงาน           คณะท างาน 
3. น.ส.ทิพวัลย์ ชูประเสริฐ นวก.สธ.ช านาญการ            คณะท างาน 
4. น.ส.พลอยไพลิน จันทร์มณี   นวก.สธ.ปฏิบัติการ            คณะท างาน 
5. นายอนิรุตร์ วิชัยดิษฐ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน           คณะท างาน 
6. นายมนตรี จิตนารี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน             คณะท างาน 
7. น.ส.ชยณัฐ ราชสีห์ นวก.สธ.ปฏิบัติการ        คณะท างานและเลขานุการ 
8. นายยุรนันท์ ชุมชู  นิติกร                 คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

4. ควบคุม ก ากับ เฝ้าระวังมาตรฐานสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

สถำนประกอบกำร ภำพกิจกรรม 
ด็อกเตอร์อินเตอร์แคร์  
ลักษณะที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยการมีการพ านักอาศัย 
ที่ตั้ง 323-323/1 ถนนมหาราช 
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง  
จังหวัดกระบี่ 
  
พี พี เนอร์สซิ่งโฮม  
ลักษณะที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยการมีการพ านักอาศัย 
ที่ตั้ง 143 หมู่ที่ 4 ต าบลมะเร็ต 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 
 

อารียาโฮมแคร์  
ลักษณะที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยการมีการพ านักอาศัย 
ที่ตั้ง 165/3, 165/4  
หมู่ที่ 4 ต าบลท่าซัก  
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

สถำนประกอบกำร ภำพกิจกรรม 
บ้านพูนรัก  
ลักษณะที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยการมีการพ านักอาศัย 
ที่ตั้ง 258/88 หมู่ที่ 3  
อาคารภูเก็ตเจริญสุข  
ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 
 

 
ภูเก็ตแคร์ 
ลักษณะที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยการมีการพ านักอาศัย 
ที่ตั้ง 3/37 หมู่ที่ 5  
หมู่บ้านสินสุขธานี  
ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 
 

 
Dr.Orawan Holistic & Anti-aging 
lnstitute 
ลักษณะที่ 1 การดูแลผู้สูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างวัน  
(ไม่มีการพักค้างคืน) 
ที่ตั้ง 92/1-4 หมู่ที่ 2  
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

สถำนประกอบกำร ภำพกิจกรรม 
สุราษฎร์เนอสซิ่งโฮม 
ลักษณะที่ 3 การดูแลผู้สูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยการมีการพ านักอาศัย 
ที่ตั้ง 158 หมู่ที่ 1 ต าบลวัดประดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

  
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 

5. จัดประชุมคณะกรรมการและคณะท างานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 

 

สถานประกอบการที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับใบอนุญาตการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
จ านวน 1 แห่ง คือ 
   

 

    

 
 
 
 
 
 
 

ด็อกเตอร์อินเตอร์แคร์ 
ลักษณะที่ 3 
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
โดยการมีการพ านักอาศัย 
ที่ตั้ง 323-323/1 ถนนมหาราช 
ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 กำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 

 

 

 
ตัวช้ีวัดภำรกิจหลักของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
(ร้อยละ 80) 

2. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากสถานบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 80) 

 
โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ สถานพยาบาลภาครัฐให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของกรมสนุบสนุนบริกำรสุขภำพ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

กลุ่มวิชำกำรและมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำและประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  
 

สถำนพยำบำลภำครัฐ ประเมินตนเองผ่ำนโปรแกรม HS4 เขตสุขภำพที่ 11 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
จังหวัด จ ำนวน

สถำนพยำบำล
ภำครัฐ (แห่ง) 

ประเมิน 
เสร็จสิ้น 
(แห่ง) 

ร้อยละ รพ.ไม่ประเมิน
ตนเอง/ข้อมูลไม่

ครบ (แห่ง) 

ร้อยละ 

กระบี่ 9 9 100 0 0 
ชุมพร 12 10 83.33 2 16.67 

นครศรีธรรมราช 27 20 74.07 7 25.93 
พังงา 10 9 90.00 1 10.00 
ภูเก็ต 5 5 100 0 0 
ระนอง 5 3 60.00 2 40.00 

สุราษฎร์ธานี 26 21 80.77 5 19.23 
รวม 64 55 41.61 15 14.66 

อ้างอิง : https://hs4.hss.moph.go.th/report_province.php?zone_1=11&group=3 

 

 

 

 

81.91

18.09

ประเมินเสร็จสิ้น ข้อมูลไม่ครบ

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ร้อยละของสถำนพยำบำลภำครัฐ มีมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ (ร้อยละ 46) 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ระดับมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ สถำนพยำบำลภำครัฐ เขตสุขภำพที่ 11  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

จังหวัด ระดับพื้นฐำน 
(แห่ง) 

ร้อยละ ระดับพัฒนำ 
(แห่ง) 

ร้อยละ ระดับคุณภำพ 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

กระบี่ 7 77.77 1 11.11 1 11.11 

ชุมพร 6 60.00 0 0 4 40.00 

นครศรีธรรมราช 13 65.00 1 5.00 6 30.00 

พังงา 5 55.56 1 11.11 3 33.33 

ภูเก็ต 5 100 0 0 0 0 

ระนอง 3 100 0 0 0 0 
สุราษฎร์ธานี 18 85.71 2 9.52 1 4.76 

รวม 55 54.63 5 6.46 15 16.44 

อ้างอิง : https://hs4.hss.moph.go.th/report_province.php?zone_1=11&group=3 

 

  

 

 

 

74.03

6.49

19.48
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

จากตารางสรุปการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลภาครัฐ พบว่า         
เขตสุขภาพที่ 11 มีสถานพยาบาลภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
จ านวน 94 แห่ง แบ่ งเป็นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 86 แห่ง , กระทรวงกลาโหม 6 แห่ง , 
กระทรวงมหาดไทย 1 แห่ง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง (อ้างอิง : ระบบประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ (HS4)) ซึ่งในการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพมีสถานพยาบาลประเมิน
ตนเองผ่านระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (Self Assessment : Before –After) จ านวน 
77 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 41.61 สถานพยาบาลไม่ประเมินตนเอง/ข้อมูลไม่ครบถ้วน จ านวน 17 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 18.09 ซึ่งจากการประเมินรับรองผลฯ มีสถานพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์ในระดับพื้นฐำน 
จ านวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.63 ระดับพัฒนำ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.46 และระดับคุณภำพ 
จ านวน 15 แห่ง (รวมข้อมูลปี 63) คิดเป็นร้อยละ 16.44 จังหวัดที่สถานพยาบาลมีการประเมินตนเอง 
(Self Assessment : Before –After) มากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดกระบี่ ร้อยละ 100 รองมา 
คือ จังหวัดพังงา ร้อยละ 90 จังหวัดที่สถานพยาบาลมีการประเมินตนเอง (Self Assessment : Before –
After) น้อยที่สุดคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ ร้อยละ 74.07 

 

 

 

7
6

13

5 5

3

18

1 0 1 1 0 0
2

1 0 1

3

0 0 1

กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี

ระดับมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ เขตสุขภำพที่ 11 แยกรำยจังหวัด

พื้นฐำน(แห่ง) พัฒนำ(แห่ง) คุณภำพ(แห่ง)
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ข้อมูลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment : Before –After) 

จังหวัด 
โรงพยำบำล 

คะแนนประเมินตนเอง (%) สรุปผลผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 

พื้นฐาน พัฒนา คุณภาพ 
จ.สุรำษฎร์ธำนี ด้ำนที ่

1 
ด้ำนที ่

2 
ด้ำนที ่

3 
ด้ำนที ่

4 
ด้ำนที ่

5 
ด้ำนที ่

6 
ด้ำนที ่

7 
ด้ำนที่ 

4 
ด้ำนที่ 

6 
   

1. รพ.เกาะพะงัน 89.17 85.29 86.27 58.91 88.63 15.63 58.11 10.00 24.17    

2. รพ.คีรีรัฐนิคม 81.67 86.64 85.66 81.35 79.33 44.38 69.73 57.67 50.00    

3. รพ.เคียนซา 50.00 76.09 80.08 60.08 96.67 15.63 38.31 89.33 50.00    
4. รพ.ดอนสัก 89.17 79.55 81.95 69.32 81.08 15.63 80.86 8.33 31.00    

5. รพ.ท่าฉาง 90.00 86.11 79.66 58.49 83.58 15.80 58.80 10.00 27.00    

6. รพ.พระแสง 89.17 96.88 78.45 77.33 92.29 15.63 47.85 61.33 36.33    

7. รพร.เวียงสระ  - - - - - - - - -    

8. รพ.สรุาษฎร์ธาน ี 100 100 98.51 70.66 100 27.29 69.68 100 80.67    

9. รพ.เกาะสมุย 82.92 90.91 91.89 94.94 85.08 93.75 78.04 94.33 58.00    

10. รพ.วิภาวด ี 67.50 67.65 68.59 62.40 63.96 15.63 49.51 80.00 37.33    

11. รพ.กาญจนดิษฐ์ 100 81.82 77.94 65.58 86.17 15.63 39.93 8.33 29.67    

12. รพ.บ้านนาสาร 100 92.11 89.75 91.15 96.75 15.63 91.85 8.33 58.00    

13. รพ.ท่าโรงช้าง 95.00 83.33 92.69 65.58 99.17 15.63 58.28 8.33 13.67    

14. รพ.ไชยา 95.00 85.00 71.49 62.46 80.88 15.63 51.96 93.00 50.00    

15. รพ.พนม 82.92 91.67 85.96 63.60 66.75 15.63 49.64 8.33 46.33    

16. รพ.บ้านตาขุน 95.00 87.50 90.30 65.58 99.17 15.63 65.35 10.00 58.00    

17. รพ.พุนพิน  100 97.22 87.76 90.31 91.88 72.92 95.18 95.00 98.33    

18. รพ.เกาะเต่า - - - - - - - - -    

19. รพ.ชัยบุร ี 95.00 97.22 90.04 88.96 94.42 74.17 80.89 89.67 90.00    

20. รพ.ท่าชนะ 95.00 90.00 - 65.58 - - - 21.67 42.67    

21. รพ.บ้านนาเดิม 95.00 97.06 90.80 95.04 90.67 15.63 88.45 86.00 88.67    

22. รพ.สวนสราญรมย ์ 83.75 93.75 74.94 84.69 75.00 62.71 77.05 29.00 94.33    

23. สถาบันสุขภาพจิตฯ 93.75 80.00 41.38 62.38 41.08 20.83 35.89 20.33 29.67    

24. รพ.มะเร็งสรุาฎร์ธาน ี 100 100 78.55 86.47 81.58 33.75 71.75 96.33 81.67    

25. รพ.กองบิน 7 - 73.33 - - - - - - -    

26. รพ.ค่ายวิภาวดีรังสติ - - - - - - - - -    

จ.นครศรีธรรมรำช ด้ำนที ่
1 

ด้ำนที ่
2 

ด้ำนที ่
3 

ด้ำนที ่
4 

ด้ำนที ่
5 

ด้ำนที ่
6 

ด้ำนที ่
7 

ด้ำนที่ 
4 

ด้ำนที่ 
6 

   

27. รพ.จุฬาภรณ ์ 50.00 86.84 85.19 70.48 80.17 35.83 48.46 78.67 25.83    

28. รพ.เฉลมิพระเกียรต ิ 50.00 72.50 67.63 59.22 73.83 16.88 34.78 10.00 31.67    

29. รพ.ชะอวด 100 100 84.34 61.52 86.67 15.00 54.21 66.00 56.00    
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

จังหวัด 
โรงพยำบำล 

คะแนนประเมินตนเอง (%) สรุปผลผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 

พื้นฐาน พัฒนา คุณภาพ 
30. รพ.เชียรใหญ ่ 65.00 92.11 87.73 65.58 98.33 13.13 55.45 10.00 58.00    

31. รพ.ท่าศาลา 100 95.83 88.33 77.41 81.50 91.88 53.07 98.00 36.67    

32. รพ.ทุ่งสง 77.08 100 75.39 87.41 89.25 40.83 48.43 10.00 0.00    

33. รพ.นบพิต า 50.00 86.67 83.44 89.98 68.17 51.25 60.23 45.00 19.67    

34. รพ.ปากพนัง - - - - - 16.88 - 86.67 61.67    

35. รพ.พรหมครี ี 100 70.00 87.69 58.91 91.25 15.63 67.36 100 50.00    

36. รพ.พระพรหม 55.00 73.33 84.15 69.86 88.17 21.04 41.95 53.00 40.00    

37. รพ.พ่อท่านคล้ายฯ 55.00 85.00 76.35 55.27 85.33 15.63 62.58 10.00 56.00    

38. รพ.พิปูน 50.00 83.33 78.70 61.72 91.42 15.63 53.13 10.00 23.67    

39. รพ.มหาราชฯ 65.00 - - - - 85.83 - 65.00 -    

40. รพ.ร่อนพิบูลย ์ 70.00 82.50 89.99 88.66 79.25 49.79 69.51 48.33 15.67    

41. รพ.ลานสกา 65.00 81.82 91.66 75.87 93.92 25.21 58.77 85.00 58.00    

42. รพ.สิชล 76.67 - 87.54 65.58 - - - 94.67 71.00    

43. รพร.ฉวาง 100 100 92.44 64.66 87.25 56.46 59.33 65.33 98.00    

44. รพ.นาบอน - - - - - - - 68.00 -    

45. รพ.บางขัน 94.17 83.33 69.88 59.85 84.33 15.63 57.99 10.00 46.33    

46. รพ.ถ้ าพรรณรา 50.00 90.00 83.00 59.54 90.67 15.63 55.52 46.33 32.67    

47. รพ.ขนอม 100 100 95.60 98.86 96.67 80.42 88.82 89.33 82.67    

48. รพ.ทุ่งใหญ่ 100 97.73 81.99 76.16 79.50 68.54 54.55 67.00 66.67    

49. รพ.หัวไทร 100 92.50 86.47 95.63 90.83 84.58 74.90 89.67 46.00    

50. ศูนย์อนามัยที่ 11 - - - - - - - - -    

51. รพ.เทศบาลนครฯ 50.00 93.33 44.96 59.22 97.08 17.29 78.13 10.00 56.00    

52. รพ.ค่ายวชิราวุธ 60.00 91.67 62.53 61.62 - - - 13.33 -    

53. รพ.ค่ายเทพสตรฯี - - - - - - - - -    

จ.พังงำ ด้ำนที ่
1 

ด้ำนที ่
2 

ด้ำนที ่
3 

ด้ำนที ่
4 

ด้ำนที ่
5 

ด้ำนที ่
6 

ด้ำนที ่
7 

ด้ำนที่ 
4 

ด้ำนที่ 
6 

   

54. รพ.คุระบรุีชัยพัฒน ์ 100 95.24 80.73 70.69 90.83 15.63 64.45 87.33 46.33    

55. รพ.ตะกั่วทุ่ง 85.00 97.50 81.62 64.84 78.33 15.63 98.10 13.33 90.33    

56. รพ.บางไทร 65.83 89.29 94.22 70.34 86.25 64.17 67.43 91.33 64.33    

57. รพ.พังงา 60.00 86.96 100 90.75 100 90.00 81.67 67.00 80.67    

58. รพ.ตะกั่วป่า 94.17 97.92 81.88 77.18 90.00 91.67 39.38 74.67 42.67    

59. รพ.ทับปุด 0.00 86.84 76.91 93.11 82.17 28.75 62.68 94.67 52.33    

60. รพ.กะปงชัยพัฒน์ 50.00 89.47 63.10 58.08 58.88 13.13 28.95 8.33 40.33    

61. รพ.ท้ายเหมืองฯ 87.92 100 83.96 65.58 89.17 19.38 51.94 8.33 48.33    
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

จังหวัด 
โรงพยำบำล 

คะแนนประเมินตนเอง (%) สรุปผลผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 

พื้นฐาน พัฒนา คุณภาพ 
62. รพ.เกาะยาวฯ - - - - - - - - -    

63. รพ.ฐานทัพเรือพังงา 100 92.86 72.37 60.70 77.42 55.63 38.74 40.00 94.00    

จ.ระนอง ด้ำนที ่
1 

ด้ำนที ่
2 

ด้ำนที ่
3 

ด้ำนที ่
4 

ด้ำนที ่
5 

ด้ำนที ่
6 

ด้ำนที ่
7 

ด้ำนที่ 
4 

ด้ำนที่ 
6 

   

64. รพ.กระบรุ ี 88.33 87.50 63.28 91.61 85.58 70.00 57.50 96.00 61.33    

65. รพ.กะเปอร ์ 100 97.37 90.48 83.42 - - - 100 56.33    

66. รพ.ละอุ่น - - 82.17 59.75 - - - 23.33 59.00    
67. รพ.ระนอง 100 95.86 100 69.00 99.17 44.38 69.02 87.33 96.00    
68. รพ.สุขส าราญ 100 100 86.94 88.02 96.17 36.67 96.25 98.33 98.00    

จ.กระบี ่ ด้ำนที ่
1 

ด้ำนที ่
2 

ด้ำนที ่
3 

ด้ำนที ่
4 

ด้ำนที ่
5 

ด้ำนที ่
6 

ด้ำนที ่
7 

ด้ำนที่ 
4 

ด้ำนที่ 
6 

   

69. รพ.เกาะลันตา 87.92 84.38 81.34 60.58 83.21 9.79 63.26 36.67 4.00    

70. รพ.ปลายพระยา 100 100 82.83 78.01 100 41.67 94.17 71.67 49.00    

71 รพ.เกาะพีพ ี 67.08 80.77 75.03 55.81 76.13 59.58 41.64 25.00 41.33    

72. รพ.กระบี ่ 100 100 99.46 77.02 96.00 97.50 79.56 100 92.33    

73. รพ.เขาพนม 82.92 100 71.74 60.27 82.33 24.79 44.81 8.33 32.67    

74. รพ.เหนือคลอง 71.67 92.50 77.13 62.83 80.29 24.79 42.32 94.33 32.33    

75. รพ.คลองท่อม 95.00 97.37 83.16 67.71 90.04 33.33 58.93 91.00 44.33    

76. รพ.ล าทับ 72.08 79.41 83.40 71.54 75.71 41.67 44.62 8.33 32.67    
77. รพ.อ่าวลึก 100 87.50 84.21 65.08 88.13 15.63 64.51 96.33 42.67    

จ.ชุมพร ด้ำนที ่
1 

ด้ำนที ่
2 

ด้ำนที ่
3 

ด้ำนที ่
4 

ด้ำนที ่
5 

ด้ำนที ่
6 

ด้ำนที ่
7 

ด้ำนที่ 
4 

ด้ำนที่ 
6 

   

78. รพ.ทุ่งตะโก - - - - - - - - -    

79. รพ.ปะทิว 83.33 97.50 96.71 82.64 87.33 27.29 78.19 23.33 61.67    

80. รพ.มาบอ ามฤต 100 91.67 92.99 62.45 92.50 15.63 53.15 53.33 60.67    

81. รพ.ละแม 100 87.50 89.45 87.08 93.71 84.38 87.77 94.67 84.67    

82. รพ.สว ี 97.17 97.37 96.48 65.58 98.50 30.42 59.71 28.33 44.33    

83. รพ.ชุมพรฯ 88.33 91.67 85.97 56.62 63.29 29.17 47.60 8.33 40.67    

84. รพ.ปากน้ าชุมพร 95.00 89.47 94.77 60.79 89.75 15.63 64.02 13.33 44.33    

85. รพ.หลังสวน 94.17 97.83 93.44 65.58 96.67 15.63 53.71 8.33 48.00    

86. รพ.พะโตะ๊ 71.67 89.47 76.99 60.99 73.50 15.63 61.78 8.33 58.00    

87. รพ.ปากน้ าหลังสวน 83.33 88.89 75.61 68.42 81.67 15.63 55.30 8.33 48.67    

88. รพ.ท่าแซะ 95.00 100 88.17 65.58 95.08 15.63 87.62 8.33 34.00    

89. รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ ์ - - - - - - - - -    
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

จังหวัด 
โรงพยำบำล 

คะแนนประเมินตนเอง (%) สรุปผลผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 

พื้นฐาน พัฒนา คุณภาพ 
จ.ภูเก็ต ด้ำนที ่

1 
ด้ำนที ่

2 
ด้ำนที ่

3 
ด้ำนที ่

4 
ด้ำนที ่

5 
ด้ำนที ่

6 
ด้ำนที ่

7 
ด้ำนที่ 

4 
ด้ำนที่ 

6 
 

 
  

90. รพ.วชิระภเูก็ต 100 97.92 94.00 85.40 91.54 92.29 44.88 10.00 63.33    

91. รพ.ป่าตอง 77.50 97.83 83.90 65.58 73.58 15.63 38.54 10.00 33.75    

92. รพ.ฉลอง 55.83 82.14 67.82 47.33 37.54 33.96 41.74 51.33 27.92    

93. รพ.ถลาง 87.50 93.18 83.22 61.52 99.17 17.29 55.20 82.67 48.33    

94. รพ.อบจ.ภูเกต็ 100 91.30 81.09 45.02 91.42 15.63 71.12 37.67 46.33    
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ตำรำงเปรียบเทียบกำรประเมินตนเอง (Self Assessment : Before – After)  
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 6 ด้ำน 

 

จากตารางเปรียบ เที ยบการประเมินตน เอง (Self Assessment : Before – After) ของ
สถานพยาบาลในเขตสุขภาพที่  11 พบว่า ด้านที่  8 คือ ด้ำนสุขศึกษำและพฤติกรรมสุขภำพ มี
สถำนพยำบำลประเมินตนเองมำกที่สุด คือ ร้อยละ 61.46 รองลงมาคือ ด้านที่ 1 ด้านที่ 4 และ ด้านที่ 
9 มีสถานพยาบาลประเมินตนเอง ร้อยละ 87.23 ตามล าดับ และ ด้านที่ 5 คือ ด้านความปลอดภัย และ
ด้านที่ 7 คือด้านระบบสนับสนุนบริการที่ส าคัญ มีสถานพยาบาลประเมินตนเองน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 
81.94 

 

 
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ  

จ ำนวน
โรงพยำบำล

(แห่ง) 

ประเมินตนเอง 
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ด้ำนที่ 1 ด้านบริหารจัดการ 94 82 45.23 
ด้ำนที่ 2 ด้านบริการสุขภาพ 94 81 46.15 
ด้ำนที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 94 81 46.15 
ด้ำนที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 94 82 45.23 
ด้ำนที่ 5 ด้านความปลอดภัย 94 77 41.64 
ด้ำนที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ 94 79 44.64 
ด้ำนที่ 5 ด้านระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ 94 77 41.64 
ด้ำนที่ 4 ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 94 86 61.46 
ด้ำนที่ 6 ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 94 82 45.23 

87.23
86.17
86.17

87.23
81.94

84.04
81.94

91.49
87.23

76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

ด้ำนที่ 1

ด้ำนที่ 2

ด้ำนที่ 3

ด้ำนที่ 4

ด้ำนที่ 5

ด้ำนที่ 6

ด้ำนที่ 7

ด้ำนที่ 8

ด้ำนที่ 9
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ภำรกิจอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

ล ำดับ กิจกรรมที่ด ำเนินกำร จ ำนวน 
1 นิเทศตรวจราชการกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 11 7 จังหวัด 
2 ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้กับ อสม. ในเขตสุขภาพที่ 11 

เพ่ือใช้ในการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา-2019 ของศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 11 

2 ครั้ง 

3 ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
และก าหนดราคากลาง/คณะกรรมการพิจารณาและประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์/คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์/ก าหนดราคาครุภัณฑ์
สิ่งก่อสร้าง/เครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องมือสนับสนุน 

102 ครั้ง 

4 ส ารวจออกแบบระบบระบายอากาศ Cohort ward และตรวจโรงพยาบาล
สนาม  

15 ครั้ง 
 

5 ตรวจสอบเสาอากาศพร้อมอุปกรณ์ ประมาณราคาวัสดุอุปกรณ์ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 

7 ครั้ง 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 

ตัวช้ีวัดภำรกิจหลักของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     

(ร้อยละ 80) 
2. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากสถานพยาบาลบริการสุขภาพภาครัฐที่มีมาตรฐานตาม

เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 
โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ สถานพยาบาลภาครัฐให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กิจกรรม : ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
เป้าหมายในการด าเนินงาน คือ โรงพยาบาลภาครัฐในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 82 แห่ง 

ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.65 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-
19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

 

ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมประเภทของเครื่องมือ 

 
ล ำดับ 

 
เครื่องมือ 

จ ำนวนสถำนะกำรทดสอบเครื่องมือ
(เครื่อง) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 เครื่องกระตุกหัวใจ 363 18 
2 เครื่องดมยาสลบ 164 4 
3 เครื่องช่วยหายใจ 326 16 
4 ตู้อบเด็กทารกฯ 92 9 
5 เครื่องควบคุมการให้สารละลายฯ 1,382 51 
6 เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า 113 1 
7 เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาชีพ 914 18 

รวม 3,354 118 
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จ ำนวนโรงพยำบำลภำครัฐที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น (แห่ง)
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

โรงพยำบำลภำครัฐที่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรม ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 56 แห่ง ดังนี้ 

ล ำดับ สถำนพยำบำลภำครัฐ จังหวัด จ ำนวนเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด 
(เครื่อง) 

1 โรงพยาบาลละอุ่น ระนอง 208 
2 โรงพยาบาลกะเปอร์ ระนอง 270 
3 โรงพยาบาลสุขส าราญ ระนอง 153 
4 โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต 346 
5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต 271 
6 โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช 1,134 
7 โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต 423 
8 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง พังงา 284 
9 โรงพยาบาลระนอง ระนอง 1,103 

10 โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี 425 
11 โรงพยาบาลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 172 
12 โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่ 322 
13 โรงพยาบาลหลังสวน ชุมพร 516 
14 โรงพยาบาลทุ่งตะโก ชุมพร 134 
15 โรงพยาบาลชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 245 
16 โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 196 
17 โรงพยาบาลเกาะพีพี กระบี่ 65 
18 โรงพยาบาลปลายพระยา กระบี่ 251 
19 โรงพยาบาลลานสกา นครศรีธรรมราช 367 
20 โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช 921 
21 โรงพยาบาลทับปุด กระบี่ 223 
22 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 784 
23 โรงพยาบาลถ้ าพรรณรา นครศรีธรรมราช 217 
24 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้าย นครศรีธรรมราช 97 
25 โรงพยาบาลพรหมคีรี นครศรีธรรมราช 332 
26 โรงพยาบาลชะอวด นครศรีธรรมราช 545 
27 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช 241 
28 โรงพยาบาลปะทิว ชุมพร 221 
29 โรงพยาบาลมาบอ ามฤต ชุมพร 174 
30 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราช 522 
31 โรงพยาบาลนาบอน นครศรีธรรมราช 318 
32 โรงพยาบาลท่าแซะ ชุมพร 436 
33 โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร ชุมพร 213 
34 โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา 331 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ สถำนพยำบำลภำครัฐ จังหวัด จ ำนวนเครื่องมือแพทย์ทั้งหมด 
(เครื่อง) 

35 โรงพยาบาลบางไทร พังงา 97 
36 โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ พังงา 310 
37 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 399 
38 โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี 331 
39 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 673 
40 โรงพยาบาลคลองท่อม กระบี่ 338 
41 โรงพยาบาลล าทับ กระบี่ 238 
42 โรงพยาบาลพังงา พังงา 801 
43 โรงพยาบาลพิปูน นครศรีธรรมราช 256 
44 โรงพยาบาลเกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 263 
45 โรงพยาบาลขนอม นครศรีธรรมราช 280 
46 โรงพยาบาลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี 49 
47 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ พังงา 119 
48 โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ พังงา 212 
49 โรงพยาบาลละแม ชุมพร 220 
50 โรงพยาบาลบางขัน นครศรีธรรมราช 234 

 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติบ้านควนยูง 
(ตามร้องขอ) 

สุราษฎร์ธานี 6 

รวม 15,286 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ภำพกิจกรรม ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 กำรด ำเนินงำนของกำรรับรองห้องปฏิบัติกำร ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

การทบทวนบริหาร 

 26 มกราคม 2564 

การตรวจติดตามภายใน 

 14 ธันวาคม 2563 

การทบทวนการบ่งชี้ความ
เสี่ยงและมาตรการควบคุม 

 14 ธันวาคม 2563 

การประกาศใช้เอกสารในระบบคุณภาพ 

 ประกาศใช้ QM QP WI FM SD 

วันที่ 17 มิ.ย. 63 

กำรด ำเนินกำรด้ำนคุณภำพ 

 

การเปิดให้บริการหรือแรกรับตัวอย่าง 

 

การเปรียบเทียบผลการวัดหรือเข้าร่วม PT 

 22-25 มิถุนายน 2564 ณ ศบส.12 

กำรด ำเนินกำรวิชำกำร 

 

การส่งสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน 

 21 พฤษภาคม 2564 

24 สิงหาคม 2564 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 

17025:2017 

 

กำรอบรมเจ้ำหน้ำที่ในระบบคุณภำพ 

 

ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
ห้องปฏิบัติการ 

การทดสอบเครื่องมือวัดความดันโลหิต
ประเภทไม่ต้องเจาะเส้นเลือด 

การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด 

 

ก าลังด าเนินการเพิ่มส าหรับบุคลากรใหม่ 

อบรมครบแล้ว 

อบรมครบแล้ว 

อบรมครบแล้ว 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กำรด ำเนินงำนศนูย์เครื่องมือแพทย์ ในพื้นที่เขตสุขภำพที่ 11 

ล ำดับ สถำนพยำบำลภำครัฐเป้ำหมำย จังหวัด วันที่เข้ำด ำเนินกำรส่งเสริม 
1 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564  
2 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี 8 กุมภาพันธ์ 2564 
3 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 
4 โรงพยาบาลไชยา สุราษฎร์ธานี 11 กุมภาพันธ์ 2564 
5 โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 15 กุมภาพันธ์ 2564 
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 16 กุมภาพันธ์ 2564 
7 โรงพยาบาลเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 
8 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราช 23 กุมภาพันธ์ 2564 
9 โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช 24 กุมภาพันธ์ 2564 

10 โรงพยาบาลท่าศาลา นครศรีธรรมราช 25 กุมภาพันธ์ 2564 
11 โรงพยาบาลสิชล นครศรีธรรมราช 2-3 มีนาคม 2564 
12 โรงพยาบาลปากพนัง นครศรีธรรมราช 4 มีนาคม 2564 
13 โรงพยาบาลกระบี่ กระบี่ 9-10 มีนาคม 2564 
14 โรงพยาบาลพังงา พังงา 11 มีนาคม 2564 
15 โรงพยาบาลตะกั่วป่า  พังงา 12 มีนาคม 2564 
16 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต 16 มีนาคม 2564 
17 โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต 17 มีนาคม 2564 
18 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี 19 มีนาคม 2564 
19 โรงพยาบาลหลังสวน ชุมพร 23 มีนาคม 2564 
20 โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร 24 มีนาคม 2564 
21 โรงพยาบาลระนอง ระนอง 25-26 มีนาคม 2564 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ภำพกิจกรรม กำรด ำเนินงำนศูนย์เครื่องมือแพทย์ ในพื้นที่เขตสุขภำพที่ 11 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 
ตัวช้ีวัดภำรกิจหลักของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ     
(ร้อยละ 80) 

2. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากสถานพยาบาลบริการสุขภาพภาครัฐที่มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 

3. ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ 
 
โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

1. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ สถานพยาบาลภาครัฐให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

กลุ่มมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

ชื่อนวัตกรรม :  การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Engineering system design database) 

ผลกำรด ำเนินงำน : จ านวนข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมต่าง ๆ 

ระบบงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 2 งำน 

 
 

 

ระบบงำนวิศวกรรมโยธำ จ ำนวน 6 งำน 

 
 
 
 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ระดับควำมส ำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงำนสร้ำงใหม่และน ำไปใช้ประโยชน์ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ระบบงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ จ ำนวน 6 งำน 

 
 

ระบบงำนวิศวกรรมเครื่องกล จ ำนวน 16 งำน 

 

ช่องทำงกำรเผยแพร่ : เว็บไซต์ ศบส.11 http://do11.new.hss.moph.go.th:8080/index3.php 

สรุปควำมพึงพอใจ : คะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 3.78 มีความพึงพอใจในระดับ มำกที่สุด 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กิจกรรม : วิศวกรรมควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

 สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน ทั้งหมด 82 แห่ง ด าเนินการเสร็จสิ้น 26 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.71 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสถานพยาบาลที่ด าเนินการเสร็จสิ้น 26 แห่ง รายละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ สถำนพยำบำล จังหวัด 
1 โรงพยาบาลกระบุรี ระนอง 
2 โรงพยาบาลพระแสง สุราษฎร์ธานี 
3 โรงพยาบาลบ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 
4 โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 
5 โรงพยาบาลบ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 
6 โรงพยาบาลดอนสัก สุราษฎร์ธานี 
7 โรงพยาบาลบ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 
8 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ สุราษฎร์ธานี 
9 โรงพยาบาลชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 

10 โรงพยาบาลท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 
11 โรงพยาบาลท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 
12 โรงพยาบาลวิภาวดี สุราษฎร์ธานี 
13 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
14 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง สุราษฎร์ธานี 
15 โรงพยาบาลเคียนซา สุราษฎร์ธานี 
16 โรงพยาบาลละแม ชุมพร 

17 โรงพยาบาลมาบอ ามฤต ชุมพร 

18 โรงพยาบาลปะทิว ชุมพร 

19 โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต 
20 โรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต 
21 โรงพยาบาลตะกั่วป่า พังงา 
22 โรงพยาบาลบางไทร พังงา 

23 โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์ พังงา 

24 โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ พังงา 

25 โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง พังงา 

26 โรงพยาบาลทับปุด พังงา 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กิจกรรม สนับสนุนกำรจัดตั้ง Cohort ward สถำนพยำบำลในพื้นที่รับผิดชอบ 

 
ล ำดับ 

 
สถำนพยำบำล 

 
จังหวัด 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
ส ารวจ ออกแบบ เขียน

แบบ 
ประมาณ

ราคา 
ให้

ค าปรึกษา 
1 โรงพยาบาลพระแสง  

ขนาด 18 เตียง 
สุราษฎร์ธานี ∕ ∕ ∕  ∕ 

2 โรงพยาบาลบ้านตาขุน 
ขนาด 21 เตียง 

สุราษฎร์ธานี ∕ ∕ ∕  ∕ 

3 โรงพยาบาลไชยา  
ขนาด 23 เตียง 

สุราษฎร์ธานี ∕ ∕ ∕  ∕ 

4 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ 
ขนาด 30 เตียง 

สุราษฎร์ธานี ∕ ∕ ∕  ∕ 

5 โรงพยาบาลดอนสัก  
ขนาด 23 เตียง 

สุราษฎร์ธานี ∕ ∕ ∕  ∕ 

6 โรงพยาบาลกองบิน 7  
ขนาด 24 เตียง 

สุราษฎร์ธานี ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กิจกรรม : สนับสนุนภำรกิจของสถำนพยำบำล หน่วยงำน ในพื้นที่รับผิดชอบ 

ล ำดับ รำยกำรที่ด ำเนินกำร จังหวัด กิจกรรม 
ส ารวจ ออกแบบ เขียน

แบบ 
ประมาณ

ราคา 
ให้

ค าปรึกษา 
ก าหนด

คุณลักษณะ 
ก าหนด

ราคากลาง 
พิจารณา

ผล 
ตรวจ
รับ 

มูลค่า 
(บาท) 

1 ปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศ รพ.พังงา 

พังงา      ∕ ∕   1,500,000 

2 ปรับปรุงหอผู้ป่วยให้เป็น 
Cohort Ward รพ.พังงา 

พังงา      ∕ ∕   990,000 

3 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ห้องทันตกรรม รพ.พังงา 

พังงา     ∕      

4 ปรับปรุงห้องแยกโรคธรรมดา
ให้เป็นห้องแยกโรคความดันลบ
(Modified AIIR) 

นครศรีฯ ∕ ∕ ∕ ∕      1,373,000 

5 ปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศ รพ.ดอนสัก 

สุราษฎร์ฯ      ∕ ∕   331,200 

6 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ห้องทันตกรรม รพ.ดอนสัก 

สุราษฎร์ฯ      ∕ ∕   98,100 

7 ปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศ รพ.ท่าฉาง 

สุราษฎร์ฯ      ∕ ∕  ∕ 110,000 

8 ปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศ รพ.ท่าโรงช้าง 

สุราษฎร์ฯ      ∕ ∕   1,304,000 

9 ปรับปรุงหอผู้ป่วยให้เป็น 
Cohort Ward รพ.ร่อนพิบูลย์ 

นครศรีฯ      ∕ ∕ ∕  3,329,000 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ รำยกำรที่ด ำเนินกำร จังหวัด กิจกรรม 
ส ารวจ ออกแบบ เขียน

แบบ 
ประมาณ

ราคา 
ให้

ค าปรึกษา 
ก าหนด

คุณลักษณะ 
ก าหนด

ราคากลาง 
พิจารณา

ผล 
ตรวจ
รับ 

มูลค่า 
(บาท) 

10 ปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศ รพ.เกาะยาวฯ 

พังงา      ∕ ∕  ∕ 126,000 

11 ปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่
เชื้อทางอากาศ รพ.เกาะยาวฯ 

พังงา      ∕ ∕  ∕ 2,081,200 

12 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ห้องทันตกรรม รพ.เกาะยาว 

พังงา      ∕ ∕  ∕ 376,900 

13 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ห้องทันตกรรม รพ.เกาะยาวฯ 

พังงา      ∕ ∕  ∕ 127,500 

14 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ห้องทันตกรรม รพ.พระแสง 

สุราษฎร์ฯ      ∕ ∕   849,900 

15 ปรับปรุงห้องผ่าตัด 7  
รพ.กระบี่ 

กระบี่       ∕   3,800,000 

16 ออกแบบห้อง Modified AIIR 
พร้อมพ่นยาผู้ป่วยทางเดิน
หายใจ รพ.ตะกั่วทุ่ง 

พังงา ∕ ∕ ∕ ∕       

17 ปรับปรุงระบบระบายอากาศ
ห้อง CPR อาคารอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ดอนสัก 

สุราษฎร์ฯ ∕ ∕ ∕ ∕       

18 ออกแบบประมาณราคางาน
ปรับปรุงห้อง AIIR อาคาร
ผู้ป่วยนอก 5 ชั้น รพ.มะเร็งฯ 

สุราษฎร์ฯ ∕ ∕ ∕ ∕       
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ รำยกำรที่ด ำเนินกำร จังหวัด กิจกรรม 
ส ารวจ ออกแบบ เขียน

แบบ 
ประมาณ

ราคา 
ให้

ค าปรึกษา 
ก าหนด

คุณลักษณะ 
ก าหนด

ราคากลาง 
พิจารณา

ผล 
ตรวจ
รับ 

มูลค่า 
(บาท) 

19 ออกแบบประมาณราคางาน
ปรับปรุงห้องทันตกรรม 
Negative Pressure Room 
อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น  
รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 

สุราษฎร์ฯ ∕ ∕ ∕ ∕       

20 ออกแบบประมาณราคางาน
ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้อง
คลอด รพ.ร่อนพิบูลย์ 

นครศรีฯ ∕ ∕ ∕ ∕       

21 งานจ้างติดตั้งห้องความดันลบ 
เพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ 
COVID-19 ชนิดมีระบบกรอง
อากาศ รพ.ท่าชนะ 

ชุมพร ∕ ∕ ∕ ∕       

22 ออกแบบประมาณราคางาน
ปรับปรุงระบบปรับอากาศและ
ระบายอากาศห้องทันตกรรม 
รพ.พุนพิน 

สุราษฎร์ฯ ∕ ∕ ∕ ∕       

23 ปรับปรุงป้อมยาม รพ.ดอนสัก  สุราษฎร์ฯ ∕ ∕ ∕ ∕       
24 ปรับปรุงที่พักขยะ 

พร้อมลานล้าง รพ.ดอนสัก  
สุราษฎร์ฯ ∕ ∕ ∕ ∕       

25 ปรับปรุงพื้นอาคารผู้ป่วยนอก
รพ.ดอนสัก  

สุราษฎร์ฯ ∕ ∕ ∕ ∕       
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ รำยกำรที่ด ำเนินกำร จังหวัด กิจกรรม 
ส ารวจ ออกแบบ เขียน

แบบ 
ประมาณ

ราคา 
ให้

ค าปรึกษา 
ก าหนด

คุณลักษณะ 
ก าหนด

ราคากลาง 
พิจารณา

ผล 
ตรวจ
รับ 

มูลค่า 
(บาท) 

26 ปรับปรุงอาคารโรงครัว  
รพ.ดอนสัก  

สุราษฎร์ฯ ∕ ∕ ∕ ∕       

27 ประมาณราคาบ้านพักข้าการ  
ซี 8 ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี 

สุราษฎร์ฯ    ∕ ∕      

28 ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล 
รพ.ทุ่งสง 

นครศรีฯ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕     515,000 

29 ปรับปรุงสีอาคาร  
สสม.นครศรีฯ 

นครศรีฯ       ∕   285,000 

30 ปรับปรุงอาคารกายภาพบ าบัด
และแพทย์แผนไทย รพ.ดอนสัก 

สุราษฎร์ฯ   ∕ ∕   ∕  ∕ 375,000 

31 ปรับปรุงกันสาดอาคารอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน รพ.ดอนสัก 

สุราษฎร์ฯ   ∕ ∕   ∕  ∕ 157,000 

32 ปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง  
รพ.ดอนสัก 

สุราษฎร์ฯ   ∕ ∕   ∕   470,000 

33 ปรับปรุงทางเดินเชื่อม  
รพ.ดอนสัก 

สุราษฎร์ฯ   ∕ ∕   ∕  ∕ 398,000 

34 ออกแบบโครงการปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน
อาคารผู้ป่วยนอกขนาดพ้ืนที่ 
435.40 ตร.ม. รพ.เขาพนม 

กระบี่ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕ ∕  2,129,290 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ล ำดับ รำยกำรที่ด ำเนินกำร จังหวัด กิจกรรม 
ส ารวจ ออกแบบ เขียน

แบบ 
ประมาณ

ราคา 
ให้

ค าปรึกษา 
ก าหนด

คุณลักษณะ 
ก าหนด

ราคากลาง 
พิจารณา

ผล 
ตรวจ
รับ 

มูลค่า 
(บาท) 

35 งานจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ขนาด 1000 กิโลวัตต์ พร้อม
เดินสายไฟฟ้า  
รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี 

สุราษฎร์ฯ      ∕ ∕ ∕  8,000,000 

36 ร่วมตรวจประเมินมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ประเภทกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
จ านวน 8 แห่ง 

- สุราษฎร์เนอสซิ่งโฮม 
- บริษัทพีพีแคร์ เนอสซิ่ง

โฮม (เกาะสมุย) 
- S.R.T. Health Care & 

Nursing Home 
- บ้านพูนรัก 
- ภูเก็ตแคร์ 
- Dr.Orawan Holistic 

& Anti-aging 
lnstitute 

- ด็อกเตอร์อินเตอร์แคร์ 
- อารียาโฮมแคร์ 

 
 
 
 
 

สุราษฎร์ฯ 
สุราษฎร์ฯ 

 
สุราษฎร์ฯ 

 
ภูเก็ต 
ภูเก็ต 
ภูเก็ต 

 
 

กระบี่ 
นครศรีฯ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

สรุปผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมต่ำงๆ 

ล ำดับ กิจกรรมที่ด ำเนินกำร จ ำนวน (งำน) 
1 ส ารวจ 15 
2 ออกแบบ 15 
3 เขียนแบบ 18 
4 ประมาณราคา 20 
5 ให้ค าปรึกษา 4 
6 กรรมการก าหนดคุณลักษณะ 15 
7 กรรมการก าหนดราคากลาง 21 
8 กรรมการพิจารณาผล 3 
9 กรรมการตรวจรับ 8 

10 ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผ้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  

8 

 

 

 

 

 

15 15

18
20

4

15

21

3

8 8
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 กำรด ำเนินงำน 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ด้ำนกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

  

   
 
  
ตัวช้ีวัดภำรกิจหลักของหน่วยงำน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

1. จ านวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน (จ านวน 4,363 คน) 
2. ร้อยละของกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี         

(ร้อยละ 70) 
3. ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (ร้อยละ 70) 
4. ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 
5. จ านวนประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว  

(จ านวน 29,501 คน) 
 

โครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 

1. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 11  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจ าบ้าน) 
3. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว เขตสุขภาพที่ 11  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษา

เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม เขตสุขภาพที่ 11 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักกรมสนับสนบุบริกำรสุขภำพ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 
 

จังหวัด เป้ำหมำย (คน) ผลกำรอบรม (คน) ร้อยละ 
กระบี่ 389 449 115.42 
ชุมพร 744 951 127.82 

นครศรีธรรมราช 1,553 1,553 100 
พังงา 321 345 107.48 
ภูเก็ต 103 248 240.78 
ระนอง 178 185 103.93 

สุราษฎร์ธานี 1,075 1,266 117.77 
รวม 4,363 4,665 114.53 

                                      อ้ำงอิง : www.thaiphc.net , ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 

 
 จากตาราง จ านวน อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน พบว่า เขตสุขภาพที่ 
11 มีการด าเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งเป้าหมายคือ จ านวน 4,363 คน และมี   
อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน จ านวน 4,816 คน คิดเป็นร้อยละ 114.53 
จังหวัดที่มีผลการด าเนินงานสูงสุดคือ จังหวัดภูเก็ต คือ ร้อยละ 246.54 

 

 

115.82 127.82
100 107.48

240.78

103.93 117.77

ร้อยละผลกำรอบรม อสม.หมอประจ ำบ้ำน

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
จ ำนวน อสม. ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม.หมอประจ ำบ้ำน (จ ำนวน 4,363 คน) 

 

http://www.thaiphc.net/
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ตัวช้ีวัด กิจกรรมตำมตัวชี้วัด 

จ านวน อสม. ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเป็น อสม.
หมอประจ าบ้าน  
(จ านวน 4,363 คน) 
 

1. การพัฒนาหลักสูตร แนวทาง คู่มือ 
          จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจ าปี 
พ.ศ.2564 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
สุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11 และจัดท าคู่มือ อสม.
หมอประจ าบ้าน จ านวน 4,363 เล่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์
ความรู้ ทักษะ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานแสดงบทบาทความเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 

2. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน 
           จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาพประชาชน ระดับ
เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ก าหนดบทบาทการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน 

3. การอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน 
3.1 ชี้แจงเป้าหมายและงบประมาณในการพัฒนา อสม. เป็น อสม.

หมอประจ าบ้าน แก่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพ
ที่ 11 และให้ผู้รับผิดชอบของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด แจ้ง
แผนการอบรมมายังศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 11 

3.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 ร่วมกับ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด อบรมพัฒนา อสม. เป็น อสม.หมอประจ า
บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแผนที่ก าหนด 

3.3 ลงพี้นทีต่ิดตามการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ สื่อต้นแบบ 3 หมอ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด-19 และนโยบายคนไทยทุก
ครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน แก่ อสม.หมอประจ าบ้าน ใน
เขตสุขภาพที่ 11 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม.หมอประจ ำบ้ำน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

จังหวัด เป้ำหมำย 
(คน) 

ผลงำน (คน) รวม ร้อยละ 
LTC NCD CKD ภำวะพ่ึงพิงฯ 

กระบี่ 7,402 945 4,801 543 906 7,195 97.20 
ชุมพร 17,434 2,627 12,888 591 784 16,890 96.88 

นครศรีธรรมราช 22,246 2,957 12,518 937 6,813 23,225 104.40 
พังงา 10,779 430 7,687 418 406 8,841 82.02 
ภูเก็ต 1,478 252 816 102 144 1,314 88.90 
ระนอง 2,658 2,658 438 1,654 108 2,644 99.47 

สุราษฎร์ธานี 14,263 1,725 9,870 510 444 13,121 91.99 
รวม 76,260 9,374 50,134 3,209 10,513 73,230 96.03 

อ้ำงอิง : www.thaiphc.net 
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2564 

 จากตาราง ผลการด าเนินงาน กลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 66.63 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด และจังหวัดที่มีการด าเนินงานสูงสุดคือ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 104.4 

  

 

97.2 96.88
104.4

82.02
88.9

99.47
91.99

กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี

ร้อยละของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายไดร้ับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรดูแลจำก อสม.หมอประจ ำบ้ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

 

http://www.thaiphc.net/
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ตัวช้ีวัด กิจกรรมตำมตัวชี้วัด 

ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 (ร้อยละ 70) 

1. จัดท าโครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพใน
ระดับปฐมภูมิ(อสม.หมอประจ าบ้าน) เขตสุขภาพที่ 11 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจ าปี 
พ.ศ.2564 

3. จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน ระดับเขตสุขภาพที่ 11 

4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับ
เขตสุขภาพที่ 11 

5. ร่วมวางแผนการด าเนินงาน ทบทวนหลักสูตรการอบรม อสม.หมอ
ประจ าบ้าน ประจ าปี พ.ศ.2564 

6. จัดพิมพ์คู่มือ อสม.หมอประจ าบ้าน จ านวน 4,363 เล่ม 
7. ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดอบรม อสม. เป็น อสม.หมอ

ประจ าบ้าน ในเขตสุขภาพที่ 11 
8. สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ คู่มือ สื่อต้นแบบ 3 หมอ  
9. ลงพื้นที่ ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง และตรวจสอบการบันทึกข้อมูลผล

การด าเนินงาน เว็บไซต์ www.thaiphc.net 
10. วางแผนสุ่มประเมินศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน และประเมิน

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.ที่เป็นหมอประจ าบ้าน 
ตามแบบประเมินคุณภาพคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รัยการ
ดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน 

11. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคโควิด-19 และลง
พ้ืนที่เคาะประตูบ้าน ชวนคนไทยฉีดวัคซีนช่วยชาติ  

12. ก ากับ ช่วยเหลือ กระตุ้น ให้ อสม. อสต. อสค. และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขด าเนินการแจ้งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบางในแอฟพลิเคชั่น 
“พ้นภัย” เพ่ือรับการช่วยเหลือ 

13. ติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและติดตามการ
บันทึกข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ www.thaiphc.net 

 

 

http://www.thaiphc.net/
http://www.thaiphc.net/
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำนผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรดูแลจำก อสม.หมอประจ ำบ้ำนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 
 

ปีงบประมำณ จ ำนวนผู้ป่วย (คน) จ ำนวน อสค. 
(คน) CKD LTC NCDs 

พ.ศ.2561 2,412 3,895 11,274 13,824 
พ.ศ.2562 2,538 4,379 17,834 21,701 
พ.ศ.2563 2,273 2,729 7,279 8,692 
พ.ศ.2564 14,641 3,262 4,361 31,497 

รวม 21,464 14,265 40,748 75,714 
   อ้างอิง : https://fv.phc.hss.moph.go.th/ , ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมตำมตัวชี้วัด 

จ านวนประชากร
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้เป็น
อาสาสมัครประจ าครอบครัว 
(จ านวน 29,501 คน) 

1. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  
ประจ าปี พ.ศ.2564 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานในเขตสุขภาพท่ี 11 

2. สนับสนุนคู่มือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจาก อสม. สู่ อสค. 
3. จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 

ระดับเขตสุขภาพท่ี 11 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนดบทบาทการ
ขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน 

4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับเขต
สุขภาพที่ 11 

5. ร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้รับผิดชอบงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่ รพ.สต./รพช./รพท./

หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่น าใบสมัครมาบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.thaiphc.net  
(ระบบฐานข้อมูล อสค.https://fv.phc.hss.moph.go.th/ ) 

7. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งพิกัดข้อมูลเปราะบางในแอฟพลิเคชั่น “พ้น
ภัย” เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ กระตุ้นให้  
อสม./อสต./อสค. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการ
แจ้งพิกัดข้อมูล และติดตาม เร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือรับมอบ
ชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย 

8. ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนา อสค. แบบบูรณาการร่วมกับงานอ่ืนๆ 
9. ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการบันทึก ผ่าน https://fv.phc.hss.moph.go.th/ 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
จ ำนวนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (26,501 คน) 

 

https://fv.phc.hss.moph.go.th/
http://www.thaiphc.net/
https://fv.phc.hss.moph.go.th/
https://fv.phc.hss.moph.go.th/
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 

ผลกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครประจ ำครอบครัว เขตสุขภำพที่ 11 (รวมทุกปี) 

จังหวัด จ ำนวนครอบครัวที่
ได้รับกำรประเมิน  

จ ำนวนครอบครัวที่
ผ่ำนกำรประเมิน 

จ ำนวน อสค. 
ทั้งหมด 

ร้อยละครอบครัวที่ผ่ำน
กำรประเมิน 

กระบี่ 3,481 3,219 4,097 92.47 
ชุมพร 2,724 2,678 2,797 98.31 

นครศรีธรรมราช 22,014 19,594 24,728 89.01 
พังงา 2,169 2,126 2,536 98.02 
ภูเก็ต 1,237 1,212 1,336 97.98 
ระนอง 4,220 3,941 8,344 93.39 

สุราษฎร์ธานี 10,355 9,115 15,312 88.03 
รวม 97,098 89,026 111,789 93.25 

       อ้างอิง : https://fv.phc.hss.moph.go.th/ , ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 

 

 

92.47

98.31

89.01

98.02 97.98

93.39

88.03

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ร้อยละครอบครัวเป้ำหมำยมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 56) 

 

https://fv.phc.hss.moph.go.th/
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ผลกำรพัฒนำศักยภำพอำสำสมัครประจ ำครอบครัว เขตสุขภำพที่ 11 ปี พ.ศ.2564 

จังหวัด จ ำนวนครอบครัวที่
ได้รับกำรประเมิน  

จ ำนวนครอบครัวที่
ผ่ำนกำรประเมิน 

จ ำนวน อสค. 
ทั้งหมด 

ร้อยละครอบครัวที่ผ่ำน
กำรประเมิน 

กระบี่ 0 0 0 0 
ชุมพร 123 123 56 100 

นครศรีธรรมราช 12,601 12,223 13,095 97.00 
พังงา 0 0 0 0 
ภูเก็ต 11 11 0 100 
ระนอง 3,253 3,239 1,995 99.57 

สุราษฎร์ธานี 868 868 868 100 
รวม 16,456 16,464 16,615 65.65 

อ้างอิง : https://fv.phc.hss.moph.go.th/ , ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 

  

 จากตาราง ผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว เขตสุขภาพที่ 11 ปี พ.ศ.2564       
มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 65.64 ซึ่งผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด และจังหวัดที่มีผลการด าเนินงานสูงสุดคือ   
จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี คิอเป็นร้อยละ 100 

 

 

0

100 97

0

100 99.57 100

https://fv.phc.hss.moph.go.th/
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ตัวช้ีวัด กิจกรรมตำมตัวชี้วัด 

ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมี
ศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามท่ี
ก าหนด (ร้อยละ 70) 

1. จัดท าโครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิ(อสม.หมอประจ าบ้าน) เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

2. จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ประจ าปี พ.ศ.
2564 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในเขตสุขภาพที่ 
11 ในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน 

3. จัดประชุมเตรียมการขับเคลื่อนแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความเข้าใจและก าหนด
บทบาทการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน 

4. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับเขต
สุขภาพที่ 11 

5. ร่วมวางแผนการด าเนินงานร่วมกับผู้รับผิดชอบงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
6. สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รับผิดชอบพื้นที่ รพ.สต./รพช./รพท./

หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่น าใบสมัครมาบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ 
www.thaiphc.net  
(ระบบฐานข้อมูล อสค.https://fv.phc.hss.moph.go.th/ ) 

7. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งพิกัดข้อมูลเปราะบางในแอฟพลิเคชั่น 
“พ้นภัย” เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือ กระตุ้นให้  
อสม./อสต./อสค. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ด าเนินการแจ้งพิกัดข้อมูล และติดตาม เร่งรัดการบันทึกข้อมูลให้
ครบถ้วน เพ่ือรับมอบชุดของขวัญจากสภากาชาดไทย 

8. ติดตามผลการด าเนินงานพัฒนา อสค. แบบบูรณาการร่วมกับงานอ่ืนๆ 
9. ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการบันทึก ผ่าน 

https://fv.phc.hss.moph.go.th/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaiphc.net/
https://fv.phc.hss.moph.go.th/
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

ตัวช้ีวัด กิจกรรมตำมตัวชี้วัด 

ร้อยละของประชาชนวัย
ท างานมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองได้ตาม
เกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

 

1. ส่งเสริมให้ชุมชนเป้าหมายมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชน 
1.1 จัดท าแผนงาน/โครงการและแนวทางการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้

ด้านสุขภาพ 
 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รัลการส่งเสริมให้มี

ศักยภาพในการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา 

2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

3. เพ่ือยกระดับการด าเนินงานชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนกลุ่มวัยท างานและเด็กวัย

เรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง 

5. เพ่ือส่งเสริมให้มีแกนน าสุขภาพในสถานศึกษา 
1.2 ด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

โดยใช้คู่มือการสื่อสารเครือข่ายสุขภาพ 2564 ของกองสุขศึกษา 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด 
ร้อยละของประชำชนวัยท ำงำนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ (ร้อยละ 66) 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

1.3 การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและด าเนินการจัดท า

แผนงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสขุภาพที่ 11 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และแจ้งให้ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด รับทราบ 

2. จัดท าหนังสือขอความร่วมมือการด าเนินงานฯ 
3. การใช้ Group Line : สุขศึกษา เขต 11 เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร 
4. การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานในพ้ืนที่ โดย

การบูรณาการร่วมกับ กองสุขศึกษาและงานสุขภาพภาคประชาชน 
5. จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือส าหรับการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ 

สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

2. ชุมชนเป้าหมายมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ 
2.1 ผลการประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ

โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติสู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HOME AND 
SCHOOL HEALTH GATE) 

อ้างอิง : : http:///164.115.27.219hmeter/login.aspx  
ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 

2.2 ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
โรงเรียนต้นแบบการสร้างสุขบัญญัติแห่งชาติและต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ประจ าปี พ.ศ.2564 
          คณะกรรมการการคัดเลือก พ้ืนที่ ต้นแบบการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 ประจ าปี พ.ศ.2564 ได้
ประเมินคัดเลือกผลงานหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
โรงเรียนต้นแบบการสรางสุขบัญญัติแห่งชาติ และต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 11 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
       

http://164.115.27.219/hmeter/login.aspx
http://164.115.27.219/hmeter/login.aspx
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 
   รายชื่อคณะกรรมการ ดังนี้ 
1. นายสุเทพ พ่วงแม่กลอง   

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ ศบส.11 
2. ดร.ธัญชนก ชุมทอง  

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ กองสุขศึกษา 
3. นางสาวกัญจนา เข่งดี  

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศบส.8 
4. นางสาวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ  

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศบส.11 
5. นางสาวพลอยไพลิน จันทร์มณี 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศบส.11 
6. นายจตุพร จันทร์สว่าง 

ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศบส.11 
 
ซึ่งมีมติเห็นชอบ ดังนี้ 
 ประเภทโรงเรียนต้นแบบการสร้างเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201  
อ าเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ประเภทหมู่บ้านต้นแบบการปรับเปลี่ยยนพฤติกรรมสุขภาพ 
รางวัลชนะเลิศ คือ หมู่บ้านมะเลาะ หมู่ที่ 3 ต าบลย่านยาว  
อ าเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ประเภทชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ไม่มีชุมชน ส่งเอกสารผลงานเข้ารับการคัดเลือก 
 

3. ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริมร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 60) 
         การประเมินฯ โดยใช้เครื่องมือ แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพประชาชนวัยท างานในหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ (google form) ของกองสุขศึกษา ซึ่งผลการประเมินคือ  
ร้อยละ 46.45 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ประชำชนวัยท ำงำนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กำรคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนดีเด่น ระดับเขต ระดับภำคใต้ ระดับชำติ  
ประจ ำปี พ.ศ.2564 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 



ห น้ า | 99 
 

รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ภำพกิจกรรม กำรคัดเลือกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ระดับชำติ ประจ ำปีงบ พ.ศ.2564 

 

อสม.ดีเด่นระดับชำติ พ.ศ.2564 

นำงสมจิต สุขทอง 

สำขำกำรส่งเสริมสุขภำพ 

จังหวัดระนอง 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กิจกรรม กำรอบรมพัฒนำศักยภำพ อสม.พร้อม บอกต่อเรื่อง ATK 

จังหวัด เป้ำหมำย 
(คน)  

ผลกำรอบรมฯ 
(คน) 

ร้อยละ อสม.ผ่ำนกำร
อบรมฯ 

กระบี่ 30 30 100 
ชุมพร 30 30 100 

นครศรีธรรมราช 30 30 100 
พังงา 30 30 100 
ภูเก็ต 30 30 100 
ระนอง 30 30 100 

สุราษฎร์ธานี 30 30 100 
รวม 216 216 166 

 

ภำพกิจกรรม กำรอบรมพัฒนำศักยภำพ อสม.พร้อม บอกต่อเรื่อง ATK 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 กำรด ำเนินงำน 

ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

กิจกรรมกำรชับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 

 กิจกรรม 5 ส. 
 กิจกรรมประชุมเพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำเดือน 

 กิจกรรมจิตอำสำ 
 กิจกรรมปลูกผักสวนครัว 

 กิจกรรมรณรงค์ด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนำมัยส่ิงแวดล้อมไทย ปี 2564 
 กำรท ำบุญเลี้ยงพระ ประจ ำปีงบประมำณ 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 กำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ผลกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม : สนับสนุนกำรจดัตั้งโรงพยำบำลสนำม เพ่ือรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-16 

ในเขตสุขภำพที่ 11 

 
ล ำดับ 

 
โรงพยำบำลสนำม 

 
จังหวัด 

กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
ส ำรวจ ออกแบบ เขียน

แบบ 
ประเมิน
รำคำ 

ให้
ค ำปรึกษำ 

1 มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สุราษฎร์ธานี  
ขนาด 450 เตียง 

สุราษฎร์ธานี      

2 เรือนจ าทุ่งเขนกาญจนดิษฐ์  
ขนาด 150 เตียง 

สุราษฎร์ธานี      

3 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ  
ขนาด 80 เตียง 

สุราษฎร์ธานี      

4 เทศบาลเมืองดอนสัก 
ขนาด 30 เตียง 

สุราษฎร์ธานี      

5 โรงพยาบาลท่าโรงช้าง 
ขนาด 96 เตียง 

สุราษฎร์ธานี      

6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 
ขนาด 24 เตียง 

สุราษฎร์ธานี      

7 สนามกีฬาจังหวัดพังงา 
ขนาด 40 เตียง 

พังงา      

8 โรวพยาบาลพระพรหม 
ขนาด 60 เตียง 

นครศรีธรรมราช      

9 ส ารวจ ดูความเหมาะสม ใน
การใช้เรือโดยสาร เป็น
สถานที่รักษาผู้ป่วย Covid-
19 ท่าเรือสุราษ-เกาะเต่า 

สุราษฎร์ธานี      

10 ตรวจประเมินเพ่ือเปิด 
Hospitel ณ โรงแรมโคเม็ท 

สุราษฎร์ธานี      
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์กำรปฏิบัติงำนของ อสม. ในกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-16 ในชุมชน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 

 

 

 

ภำคผนวก 
- ส าเนาโครงการ 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม 
- คณะผู้จัดท า 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 



ห น้ า | 127 
 

รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนต้นแบบนวัตกรรม 
เรื่อง  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนออกแบบระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(E-Engineering system design database) 
หน่วยงำน : ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

 
1. ที่มำ/เหตุผลกำรด ำเนินงำน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจหลัก ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 
11 จ านวน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมมีภ ารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบด้านงานออกแบบวิศวกรรมต่าง ๆ ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 11 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีกระบวนการ ลงพ้ิน
ที่ส ารวจ ค านวณ ออกแบบ และประมาณราคา โดยต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานค่อนข้างมากซึ่งอาจไม่
ทันกับความต้องการของผู้รับบริการ  

ดังนั้นศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 จึงมีแนวคิดการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบ
วิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design database) โดยการจัดเก็บข้อมูลงาน
ออกแบบระบบวิศวกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไว้บนเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 11 เพ่ือให้ง่ายต่อการค้นหาหรือเรียกดูข้อมูล ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง ให้มีความสะดวกสบาย เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น เพิ่มจ านวนการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้นและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ท างาน  

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานระบบวิศวกรรมในโรงพยาบาลให้มีความรวดเร็วมากขึ้น         
ลดระยะเวลาการท างาน สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับการเผยแพร่งานออกแบบระบบวิศวกรรมต่างๆ ต่อสถานบริการ
สุขภาพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นและบุคคลทั่วไป 
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3. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วมด ำเนินกำร 
3.1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  
3.2 สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน  
3.3 เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี ๑1 และบุคคลทั่วไป 

 
4. วิธีกำรด ำเนินงำน 

4.1 ด าเนินการเก็บรวบรวมงานออกแบบระบบวิศวกรรมต่างๆ ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จัดท าให้อยู่
ในรูปไฟล์ pdf. 

4.2 น าข้อมูลเข้าระบบเว็บไซต์ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 11 
4.3 ประชาสัมพันธ์ให้แก่ สถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 11 
4.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4.5 สรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม 

 
5. ผลกำรด ำเนินงำน 

5.1 จ านวนข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมต่าง ๆ 
ระบบงำนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  จ ำนวน 2 งำน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ระบบงำนวิศวกรรมโยธำ   จ ำนวน 6 งำน 

 
 
ระบบงำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ  จ ำนวน 6 งำน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ระบบงำนวิศวกรรมเครื่องกล จ ำนวน 16 งำน 

 
5.2 การเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ กลุ่มเป้าหมายของการใช้ข้อมูลนวัตกรรม มีการเข้าถึง

ข้อมูลจากช่องทางเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
(http://do11.new.hss.moph.go.th:8080/index3.php) และ Application Line 

5.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีผู้เข้าร่วมประเมินความพึงพอใจนวัตกรรม จ านวน 49 คน 
รายละเอียด ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  
1. ข้อมูลทั่วไป 
เพศ  เพศชาย   17 คน  ร้อยละ 35 
   เพศหญิง  32 คน  ร้อยละ 65 
อำยุ  ต่ ากว่า 25 ปี  1  คน  ร้อยละ 2 
   26-35 ปี        15 คน  ร้อยละ 31 
   36-45 ป ี 19 คน  ร้อยละ 39 
   46-54 ป ี 11 คน  ร้อยละ 22 
   มากกว่า 55 ปี   3 คน  ร้อยละ 6 
วุฒิกำรศึกษำ ต่ ากว่าปริญญาตรี 5   คน ร้อยละ 10 
   ปริญญาตรี  39 คน ร้อยละ 76 
   สูงกว่าปริญญาตรี 5   คน ร้อยละ 10 
 
 

http://do11.new.hss.moph.go.th:8080/index3.php
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ต ำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 10 คน ร้อยละ  20.40 
   เจ้าพนักงานธุรการ 1 คน ร้อยละ  2.00 
   แพทย์แผนไทย  2 คน ร้อยละ  4.00 
   ช่างฝีมือโรงงาน  1 คน ร้อยละ  2.00 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 คน ร้อยละ  2.00 
   นักวิชาการพัสดุ  4 คน ร้อยละ  8.16 
   นักวิชาการสาธารณสุข 6 คน ร้อยละ  12.24 
   นายช่างเทคนิค  11 คน ร้อยละ 22.44 
   นายช่างโยธา  1 คน ร้อยละ 2.00 
   นายช่างไฟฟ้า  1 คน ร้อยละ 2.00 
   นิติกร   1 คน ร้อยละ 2.00 
   พยาบาล  1 คน ร้อยละ 2.00 
   วิศวกร   1 คน ร้อยละ  2.00 
   พนักงานขับรถยนต์ 1 คน ร้อยละ 2.00 
    รวม          46 คน 
อำยุกำรท ำงำน น้อยกว่า 5 ปี  21 คน ร้อยละ 43.00 
   6-15 ป ี  21 คน ร้อยละ  43.00 
   16-30 ป ี  5 คน ร้อยละ  10.00 
   มากกว่า 30 ปี  2 คน ร้อยละ    4.00 
    รวม      46 คน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

2. ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ 
รำยละเอียด จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เคย ไม่เคย เคย ไม่เคย 
2.1 ท่านเคยเห็น/เคยได้ยิน/เคยทราบ การจัดท าฐานข้อมูลงาน
ออกแบบระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering 
system design database) 

28 21 57.00 43.00 

2.2 ท่านเคยใช้/อ่าน/เข้าร่วม การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบ
วิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design 
database) 

21 28 43.00 57.00 

2.3 ท่านได้รับการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design database) 
- มกราคม 2564 
- กุมภาพันธ์ 2564 
- มีนาคม 2564 
- เมษายน 2564 
- พฤษภาคม 2564 
- มิถุนายน 2564 
- กรกฎาคม 2564 

จ านวน 
 (คน) 

5 
2 
2 

10 
15 
8 
7 
 

รวม 46 
2.4 ท่านได้รับการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็น
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design database) 
- สืบค้นเอง 
- เข้าร่วมอบรม/ประชุม 
- ได้รับต่อจากเพ่ือน/คนรู้จัก 
- ได้รับแจกจากการท างานปกติ 
- ได้รับทางไปรษณีย์ 
- ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด 
- ได้รับเจ้าหน้าที่ ศบส.11 
- อ่ืนๆ 
 

จ านวน 
 (คน) 
15 
10 
14 
4 
0 

19 
2 
2 

รวม 46 
2.5 ท่านได้ประโยชน์จากการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบ จ านวน  
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

วิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design 
database) ในเรื่องใด 
- ไม่ได้ประโยชน์ 
- ติดตามข้อมูลข่าวสาร 
- สืบค้นข้อมูล 
- เผยแพร่ 
- ใช้เป็นแนวทางในการท างาน 
- ใช้ในการด าเนินชีวิต 
- ใช้เป็นตัวอย่างในการสร้างผลิต 
- อ้างอิง 
- อยู่ในขั้นตอนของการให้บริการ 
- อ่ืนๆ 

(คน) 
 

0 
18 
28 
10 
29 
2 
7 
0 
5 
0 
 

รวม 46 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ส่วนที่ 2  
กำรประเมินควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อ การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็น 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Engineering system design database) 
  0  หมายถึง  ไม่พึงพอใจ 
  1 หมายถึง  พอใจน้อยที่สุด 
  2 หมายถึง  พอใจน้อย 
  3 หมายถึง  พอใจมาก 
  4 หมายถึง  พอใจมากที่สุด  
 

ประเด็นควำมพึงพอใจ/กำรใช้ประโยชน์ ระดับควำมพึงพอใจ/กำรใช้ประโยชน์ รวม ระบุ
สาเหตุไม่
พึงพอใจ 

4 3 2 1 6 

1. ความพึงพอใจต่อการจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบ
ระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Engineering system design database) 

       

- มีความเป็นปัจจุบัน/ทันสมัย 11 34 4 0 0 49 - 
ร้อยละ 22.45 69.39 8.16 0 0 100  

- สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 11 36 2 0 0 49 - 
ร้อยละ 22.45 73.47 4.08 0 0 100  

- สารประโยชน์ครบถ้วน ตามความต้องการ 
ส าหรับใช้งาน 

11 37 1 0 0 49 - 

ร้อยละ 22.45 75.51 2.04 0 0 100  
- เข้าใจง่าย 12 35 2 0 0 49 - 

ร้อยละ 24.49 71.43 4.08 0 0 100  
- ด าเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ 10 38 1 0 0 49 - 

ร้อยละ 20.41 77.55 2.04 0 0 100  
2. การใช้ประโยชน์ การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบ
ระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Engineering system design database) 

       

- ใช้ง่ายหรือสะดวก หรือขั้นตอนไม่ซับซ้อน 9 38 2 0 0 49 - 
ร้อยละ 18.37 77.55 4.08 0 0 100  

- นวัตกรรม/กระบวนการพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้ผู้พัฒนา/ผู้เกี่ยวข้อง ต้องศึกษา ค้นคว้าและ

11 34 2 1 0 49 - 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

แสวงหาความร้ จนท าให้รู้สึกได้ว่าผลิตภัณฑ์/
กระบวนการ/การบริการที่ได้รับเป็น “นวัตกรรมใหม่” 

ร้อยละ 22.45 71.43 4.08 2.04 0 100  
- สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อกระบวนการ 
หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9 36 3 1 0 49 - 

ร้อยละ 18.37 73.47 6.12 2.04 0 100  
- เกิดประโยชน์ต่อการน าไปใช้ได้จริง 14 32 1 2 0 49 - 

ร้อยละ 28.57 65.31 2.04 4.08 0 100  
- ท่านคิดว่าจะน าไปใช้ บอกต่อ หรือแนะน าให้ผู้อ่ืน
ได้รับผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/การบริการ นี้อีกหรือไม่ 

14 32 0 3 0 49 - 

ร้อยละ 28.57 65.31  6.12  100  
ความถี่สะสม 11.2 32 1.8 0.7    
คะแนนที่ได้ 56 128 3.6 1.4    
คะแนนรวม 56+128 = 184 

3. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจและประโยชน์ที่
ได้รับในระดับใด 

184/49 = 3.78 คะแนนควำมพึงพอใจเท่ำกับ 3.54 
มีควำมพึงพอใจในระดับ มำกที่สุด 

4. โปรดระบุการน าไปใช้ประโยชน์ 
1. สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา 
2. เป็นเอกสารอ้างอิง ดูเป็นตัวอย่าง 
3. ใช้ในการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
4. น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
5. ใช้ในการปรับปรุงงานน าไปใช้ในงานพัสดุ 
6. สามารถสืบค้นข้อมูล เพ่ือเป็นแนวทางท่ีดีและถูกต้องในการด าเนินงานเพื่อให้เป็นแบบและมาตรฐานเดียวกัน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

ส่วนที่ 3 
ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง การจัดท าฐานข้อมูลงานออกแบบระบบวิศวกรรมเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E-Engineering system design database) ดังนี้ 

1. ด้านความพึงพอใจ  
 เพ่ิมข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อความพึงพอใจที่มากข้ึน 

2. ด้านการใช้ประโยชน์ 
 เพ่ิมช่องทางการใช้ข้อมูล 

 
ท่านต้องการผลิตภัณฑ์/กระบวนการพัฒนา/การบริการ อะไรอีกบ้าง 

1. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง และ สื่อ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
2. เพ่ิมช่องทางการสนทนาออนไลน์ 
3. เพ่ิมแบบก่อสร้างใหม่ท่ีทันสมัย เช่น รั้ว อาคารทันตกรรม 
4. เพ่ิมข้อมูลทุกระบบของงานวิศวกรรม การบ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่อง

ก าเนิดไฟฟ้า, อาคารอายุกี่ปีควรปรับปรุง โครงสร้าง เป็นต้น  
5. จัดให้มีแบบแปลนด้านวิศวกรรมในโรงพยาบาลที่สามารถน ามาใช้ได้เลย 
6. การปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล ให้มีความเหมาะสมและสมดุล 
7. การจัดการสิ่งแวดล้อมและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 
6. กำรใช้ประโยชน์ ระบุ 

6.1 ผู้มารับบริการเข้าถึงข้อมูลงานออกแบบวิศวกรรมต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
6.2 ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถสื่อสารและท าความเข้าใจไปในทิศทาง

เดียวกัน ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 
6.3 เพ่ิมจ านวนการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการมากข้ึน 

 
7. ผลกำรประเมินกำรใช้ประโยชน์ / ควำมพึงพอใจ 

    7.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 7.2 จ านวนการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ 
 

8. กำรเผยแพร่ข้อมูลตำมช่องทำงต่ำงๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้ประโยชน์  
8.1 เว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑1 

 8.2 เฟซบุ๊ก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
          8.2 application line 
 
 



ห น้ า | 179 
 

รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

๙. สิ่งท่ีเป็นนวัตกรรม/จุดเด่นของผลงำน 
9.1 ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทั่วทุกมุมโลก โดยลดระยะเวลาใน

กระบวนการด าเนินงาน ท าให้สะดวกรวดเร็ว 
 9.2 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี ความทันสมัยและความน่าเชื่อถือให้กับหน่วยงาน 

๙.๓ เพ่ิมจ านวนการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการมากขึ้น 
 

16. ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
10.1 ผู้บริหารให้การสนับสนนุ  และผลักดันในการด าเนินการ 
 10.2 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานทุกสหวิชาชีพ 
10.3 ความพร้อมใช้ของเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
11. ปัญหำ/อุปสรรค 

ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 
11.1 การเข้าถึงและการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์มี
ข้อจ ากัด  

เพ่ิมบุคลากรที่ดูแลระบบ เพ่ือให้การแก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลได้รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

11.2 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลยังไม่ทั่วถึง เพ่ิมช่องทางและความถี่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ข้อมูล 

 
12. ข้อเสนอแนะ 
          ๑๒.๑ น าเข้าข้อมูลให้ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน เพ่ือสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลในทุกๆด้าน  
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย



แผนปฏิบัติกำรนวัตกรรม 
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลงำนออกแบบระบบวิศวกรรมเป็นระบบอเิล็กทรอนิกส์  

(E-Engineering system design database) 
ชื่อหน่วยงำน :  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี  ๑1 

ล ำดับ กิจกรรม / ขั้นตอน 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ผู้รับผิดชอบ 

งบ          
ประมำณ 

 
หมำย
เหตุ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. วิเคราะห์ ขั้นตอนการด าเนินงานตามภารกิจ 
แผนงาน โครงการของหน่วยงานที่ผ่านมา 

            
จนท. ศบส.11 -  

2. คัดเลือกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน             จนท. ศบส.11 -  
3. จัดท าแผนและขั้นตอนการด าเนินงาน             จนท. ศบส.11 -  
4. ด าเนินการตามแผนหรือข้ันตอนการด าเนินงาน

พัฒนานวัตกรรม 
            จนท. ศบส.11 

-  

5. ติดตามการด าเนินงาน             จนท. ศบส.11 -  
๖. ประเมินผลการด าเนินงาน             จนท. ศบส.11 -  
๗. เผยแพร่กระบวนงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์             จนท. ศบส.11 -  
๘. สรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม             จนท. ศบส.11 -  
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รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  
ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 11 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข 

 
ประธำนที่ปรึกษำ นำยวันชัย ม่ันสัมฤทธิ์  

ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
 

คณะที่ปรึกษำ  นำยสุเทพ พ่วงแม่กลอง  
รองผู้อ านวยการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 

   นำงสำวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ 
รองผู้อ านวยการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   

นำยประโชติ สุวรรณรัตน์  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

  นำยสำมำรถ  วงศ์รอด   
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

  นำยกิตติศักดิ์  ก  ำดี    
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  

นำยภัทร์ธีนันท์ ไชยวัฒน์ 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

ผู้จัดท ำ   นำยมนตรี จิตนำรี 
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 
โดย : กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
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รายงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข   

 


