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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ค าน า 

            ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2562 เพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 และสรุปกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ได้
ด าเนินการไป และได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่ใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการในพ้ืนที่ภายใต้แผนงานโครงการ กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานที่ก าหนดขึ้น โดยได้น ามา
รวบรวมเอาไว้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป และการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 11,893,998 บาท แบ่งเป็น 
งบด าเนินงานทั้งสิ้น 8,948,138 บาท และงบลงทุนทั้งสิ้น 2,945,860 บาท  

             กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ในฐานะผู้จัดท าขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงาน  
และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ และผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบจนส าเร็จได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งรายงานประจ าปี
2563 เล่มนี้จะใช้อ้างอิงในการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และสามารถน ามาพัฒนา
กระบวนการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป 

                                                                                                                  คณะผู้จัดท า 

                                                                                                         ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

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

   ข้อมูลแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 

ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ 11 
            ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   12 
            ผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562  14 

- ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน  15-33 
- ประเด็นด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  34-80 

- ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 36 
- ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 44 
- ด้านวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 66 

- ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 73 
- โครงการพระราชด าริ/เฉลิมพระเกียรติ 80 
- ประเด็นด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร 85 

ส่วนที ่4  ภาคพนวก  
          - คณะผู้จัดท า 94 
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 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ อ านาจหน้าที่   

 ภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5         
 โครงสร้างองค์กร  
 โครงสร้างอัตราก าลัง        
 พ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด                                                 
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1.วิสัยทัศน์ (Vision) 

 

2. ภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 

5 
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3. โครงสร้างศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ทั้ง 6 กลุ่มงาน  
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4. ท าเนียบผู้บริหาร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
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5. เขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
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 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 งบด าเนินงาน 

 งบลงทุน 
 รายการครุภัณฑ์ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 



ห น้ า  | 7 
 

รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
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1) รายการงบลงทุน ดังนี้ 9 ครุภัณฑ์ 1 รายงานก่อสร้าง  

รายการ จ านวน งบประมาณ เบิก-จ่าย 
 

คงเหลือ 
 

1. เครื่องตรวจวัดก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ 

1 เครื่อง 210,000 210,000 0.00 

2.เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพั 

1 เครื่อง 31,000 31,000 0.00 

3.เครื่องวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้า 1 เครื่อง 445,000 445,000 0.00 
4.เครื่องวิเคราะห์การท างาน
เครื่องตรวจทารกในครรภ์ 

1 เครื่อง 280,000 280,000 0.00 

5. เครื่องวิเคราะห์การท างาน
ตู้อบเด็ก (Incubator and 
Radiant Warmer Analyzer) 

1 เครื่อง 535,000 535,000 0.00 

6.  เครื่องนับอนุภาคในอากาศ 1 เครื่อง 599,000 599,000 0.00 
7. เครื่องตรวจวัดค่าความดัน 1 เครื่อง 110,000 110,000  
8. เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบ
ก๊าซ 

1 เครื่อง 54,000 54,000 0.00 

9. เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่อง
รักษาด้วยอัลตร้าซาวด์ 

1 เครื่อง 211,860 211,860 0.00 

รวม 9 เครื่อง 2,475,860 2,475,860 0.00 

 

2) รายการก่อสร้าง  

รายการ จ านวน งบประมาณ เบิก-จ่าย 
 

คงเหลือ 
 

ปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ 1 470,000 470,000 
 

0.00 
 

รวม 1 งาน 470,000 470,000 
 

0.00 
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1. ข้อมูลแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด สงป. งบประมาณทั้งปี 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร  
ผลเบิกจ่าย 

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

งบคงเหลือ 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประจ าปี พ.ศ.2563 

KB1 2,933,638 2,933,638 2,933,629.06  
 

99.99 8.94 

2 โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และ
วิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

KB11 1,031,520  1,031,520 1,031,512.28 99.99 7.72 

3 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2563 

KB๕ 1,515,480 1,515,480 1,515,480 99.99 20.00 

4 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้มาตรฐานตามกฎหมาย
ก าหนด ปีงบประมาณ 2563 

KB3,KB10, 
,KB12,KB13 

233,410 233,410 233,386.07 99.99 23.93 

5 โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุข
ศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายในการ
จัดการสุขภาพเขตท่ี 5 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

KB8 490,000 490,000 489,988.57 99.99 11.43 

6 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพสูก่ารจัดการสุขภาพชุมชน
อย่างย่ังยืน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563  

KB4 468,690 468,690 468,957.21 99.99 2.79 
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ล าดับ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด สงป. งบประมาณทั้งปี 
งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร  
ผลเบิกจ่าย 

ร้อยละ 
การ

เบิกจ่าย 

งบคงเหลือ 

7 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ  
อสม. ในการด าเนินงาน ป้องกันและเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

KB5 1,623,500 1,623,500 1,623,500 100 0.00 

8 โครงการ สบส.รวมใจปั่นออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ
ป้องกันโรคเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก (ต่อเนื่อง) 

- 6,830 6,830 6,830 100 0.00 

9 โครงการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สัญจร)  
ครั้งที่ 3/2563 

- 106,000 106,000 106,000 100 0.00 

10 กิจกรรมสนับสนุนการประชุม พัฒนา และติดตาม ก ากับการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม ในระดับหน่วยงานเขตภูมิภาค 

- 8,000 8,000 8,000 100 0.00 

11 กิจกรรมนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 96,000 96,000 96,000 100 0.00 

12 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยา
เสพติด หลังการบ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 

KB16 10,000 10,000 9,951 99.51 49.00 

รวมทั้งสิ้น  8,948,138.00 
 

8,948,138.00 
 

8,948,014.19 99.99 123.81 

หมายเหตุ ที่มา:  30 กันยายน 2563 
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 ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ 
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2. ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 11 เดือน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบตัิราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนิน 
งาน 

ค่าคะแนน
ที่ได ้

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายนอก   60        2.9170 
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน  50         

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

 (40)         

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

ร้อยละ 5 28,247 30,013 31,778 33,544 35,309 5 5.0000 0.2500 

 2. ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ 
   ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  (ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 5 50 55 60 65 70 5 5.0000 0.2500 

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

ร้อยละ 6 23,387 24,849 26,311 27,772 29,234 30,855 5.0000 0.3000 

 4. ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  
   (ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 6 50 55 60 65 70 476 5.0000 0.3000 

 5. ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 
    ตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 6 30 35 40 45 50 5 5.0000 0.3000 

 6. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ 
   มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (ร้อยละ 60) 

ร้อยละ 6 40 45 50 55 60 10 
 
 

5.0000 0.3000 
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 7. ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   ตามท่ีกฎหมายก าหนด   (ร้อยละ 90) 

ร้อยละ 6 70 75 80 85 90 5 5.0000 0.3000 

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

 (10)         

  1. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวัง 
   ตามกฎหมาย (ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 3 50 55 60 65 70 5 5.0000 0.1500 

  2. ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ 
   ด้านสุขภาพให้กับประชาชน (ร้อยละ 15) 

ร้อยละ 3 5 7.5 10 12.5 15 5 5.0000 0.1500 

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

ร้อยละ 2 92 94 96 98 100 24 แห่ง 5.0000 0.1000 

  4. ร้อยละของห้องแยกโรคความดันลบได้รับการตรวจสอบ  
    ตรวจประเมินความพร้อมใช้ (ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 2 92 94 96 98 100 24 แห่ง 5.0000 0.1000 

2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของ 
   กระบวนการตามภารกิจหลักที่ส าคัญของหน่วยงาน 

ร้อยละ 10 ขั้นตอนท่ี 
1 

ขั้นตอนท่ี 
2 

ขั้นตอนท่ี 
3 

ขั้นตอนท่ี 
4 

ขั้นตอนท่ี 
5 

4 4.1700 0.4170 

มิติภายใน  40        1.9200 

3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ร้อยละ 20 76 81 86 91 96 98.24 5.0000 1.0000 

4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่ส าคัญตาม 
   ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ร้อยละ 10 ขั้นตอนท่ี 
1 

ขั้นตอนท่ี 
2 

ขั้นตอนท่ี 
3 

ขั้นตอนท่ี 
4 

ขั้นตอนท่ี 
5 

4 4.2000 0.4200 

5. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ร้อยละ 10 ขั้นตอนท่ี 
1 

ขั้นตอนท่ี 
2 

ขั้นตอนท่ี 
3 

ขั้นตอนท่ี 
4 

ขั้นตอนท่ี 
5 

5 5.0000 0.5000 

น้ าหนักรวม  100       4.83 4.8370 
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ผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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1. ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน 

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
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1. ผลการด าเนินงานประเด็นสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 
  1.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัดในการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563  
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
 

ผลการประเมิน 
 

1. จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น  
อสม. หมอประจ าบ้าน  
 

5,952 คน 
 

5,952 คน 
 

100 ผ่าน 

2. ร้อยละของ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น  
อสม. หมอประจ าบ้าน (ร้อยละ 70)  
 

5,952 คน 
 

5,952 คน 
 

100 ผ่าน 

3. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก 
อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
(ร้อยละ 70)  
 

ร้อยละ 70 
 

17,856 คน 
 

100 ผ่าน 

4. จ านวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 
4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

29,234 คน 
 

30,855 คน 114.86 ผ่าน 

5. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  
 

35,309 คน 
 

76,741 คน 
 

217.26 
 

ผ่าน 

6. การด าเนินงานในต าบลเป้าหมาย (เชิงปริมาณ)  635 ต าบล 
 

635 ต าบล 
 

100 
 

ผ่าน 

7. ร้อยละของต าบล ที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต ร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ)  
 

635 ต าบล 
 

476 ต าบล 
 

74.96 
 

ผ่าน 

8. ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามที่เกณฑ์ก าหนด (ร้อยละ 70) 

53,865 
ครอบครัว 

47,218  
ครอบครัว 

87.65 ผ่าน 

9. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาศักยภาพการติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยา
เสพติดหลังการบ าบัดรักษา รายเขตสุขภาพ  
    (ร้อยละ 75)  
 

1,270 คน 
 

324 25.51 ไม่ผ่าน 

หมายเหตุ รายงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือน และ รอบ 11 เดือน 
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 1.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

ผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน ประจ าปี 2563 เขตสุขภาพที่ 5 จ าแนกรายจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2

กาญจนบุร ี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ ์ เพชรบุร ี ราชบุร ี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุร ี รวม 

อสม.ผ่านการอบรม 100.2 103.83 102.59 100 102.98 126.4 103.56 101.02 103.11 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ 100.1 103.63 102.37 100 102.98 130.03 103.56 98.23 102.72 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวติที่ด ี 101.92 106.08 97.84 104.12 125.85 92.19 107.23 146.36 114.57 
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ผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน ประจ าปี 2563 เขตสุขภาพที่ 5 จ าแนกรายจังหวัด 

อสม.ผ่านการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวติที่ด ี 
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สรุปผลรายงานผลการด าเนินงานเขตสุขภาพที่ 5 จ านวน 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

        1. ระดับความส าเร็จจ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 5,952 
คน (KB5)  

 ผลการด าเนินงาน เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด พบว่าทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ 
ที่ 5 สามารถด าเนินการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้านได้ครบถ้วน อสม.ผ่านการอบรม 
เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน (เกณฑ์ร้อยละ 100) โดยแต่ละจังหวัดมีผลการด าเนินงานดังนี้ กาญจนบุรี 
จ านวน 1,025 คน (ร้อยละ 100.2) จากเป้าหมาย 1,023 คน นครปฐม จ านวน 1,030 (ร้อยละ 
103.83) จากเป้าหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 476 (ร้อยละ 102.59) จากเป้าหมาย 464 
คน เพชรบุรี จ านวน 744 คน (ร้อยละ 100) ราชบุรี จ านวน1,073 คน (ร้อยละ 102.98) จากเป้าหมาย 
1,042 คน สมุทรสงคราม จ านวน 383 คน (ร้อยละ 126.4) จากเป้าหมาย 303 คน สมุทรสาคร จ านวน 
320 คน (ร้อยละ 103.56) จากเป้าหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จ านวน 1,086 (ร้อยละ 101.02) 
จากเป้าหมาย 1,075 คน  

         2. ระดับความส าเร็จร้อยละ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน  
ร้อยละ 100 

 ผลการด าเนินงาน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
แต่ละจังหวัดมีผลการด าเนินงานดังนี้ กาญจนบุรี จ านวน 1,024 คน (ร้อยละ 100.1) จากเป้าหมาย 1,023 
คน นครปฐม จ านวน 1,028 (ร้อยละ 103.63) จากเป้าหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 475 
(ร้อยละ 102.37) จากเป้าหมาย 464 คน เพชรบุรี จ านวน 744 คน (ร้อยละ 100) ราชบุรี จ านวน 
1,073 คน (ร้อยละ 102.98) จากเป้าหมาย 1,042 คน สมุทรสงคราม จ านวน 394 คน (ร้อยละ 
130.03) จากเป้าหมาย 303 คน สมุทรสาคร จ านวน 320 คน (ร้อยละ 103.56) จากเป้าหมาย 309 คน 
และสุพรรณบุรี จ านวน 1,056 (ร้อยละ 98.23) จากเป้าหมาย 1,075 คน  

          3. ระดับความส าเร็จร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ร้อยละ 100 

 ผลการด าเนินงาน ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป)  
แต่ละจังหวัดมีการด าเนินงานดังนี้ กาญจนบุรี จ านวน 1,024 คน (ร้อยละ 100.1) จากเป้าหมาย 1,023 
คน นครปฐม จ านวน 1,028 (ร้อยละ 103.63) จากเป้าหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 475 
(ร้อยละ 102.37) จากเป้าหมาย 464 คน เพชรบุรี จ านวน 744 คน (ร้อยละ 100) ราชบุรี จ านวน 
1,073 คน (ร้อยละ 102.98) จากเป้าหมาย 1,042 คน สมุทรสงคราม จ านวน 394 คน (ร้อยละ 
130.03) จากเป้าหมาย 303 คน สมุทรสาคร จ านวน 320 คน (ร้อยละ 103.56) จากเป้าหมาย 309 คน 
และสุพรรณบุรี จ านวน 1,056 (ร้อยละ 98.23) จากเป้าหมาย1,075 คน 
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เป้าหมาย :  29,234  คน              ผลงาน : 21,420 คน 

 - ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 - ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 - การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ 
 - การเป็นจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 
 ผลการด าเนินงาน  

เขตบริการสุขภาพที่ 5 มีเป้าหมายการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 ทั้งหมด จ านวน  
29,234 คน พบว่ามี อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.4.0 จ านวน 21,410 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.27 ซึ่งด าเนินงานได้เกินเป้าหมาย  โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัดเรียงตามล าดับได้ดังนี้ 
จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 161.26 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 137.42 , จังหวัดสมุทรสาคร 
ร้อยละ 107,69  จังหวัดนครปฐม ร้อยละ 103.16, จังหวัดสุพรรณบุรี ร้อยละ 102.99, จังหวัด
ราบุรี 93.44, และจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 91.43 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 8 กันยายน 
2563)   
 

 
 

 อุปสรรคการด าเนินงาน 
1.ยังไม่มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาค 
2.ยังไม่มีงบประมาณในการพัฒนาพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. ๔.๐ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

จ านวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 
(ร้อยละ 70)  

 
อสม. หมอประจ าบ้าน (ร้อยละ 70)  

อสม. หมอประจ าบ้าน  
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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

เป้าหมาย : 53,865 คน  ผลงาน : 47,218 คน 

 ผลการด าเนินงาน เขตบริการสุขภาพที่ 5 มีเป้าหมายทั้งหมด จ านวน  53,865 คน  พบว่าม ี
ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามที่เกณฑ์ก าหนด จ านวน 47,865 คน คิดเป็นร้อย
ละ 87.66 ค  โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ จังหวัดนครปฐม และสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 
100, จังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 99.93,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 92.63, จังหวัด
ราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 90.47, , จังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 87.64, จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็น
ร้อยละ 84.09, และจังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 66.90 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 14 
สิงหาคม 2563)   

 

 
 อุปสรรคการด าเนินงาน  

     1. การถ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาคไม่ชัดเจน 
     2. งบประมาณในการพัฒนาพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัวล่าช้า 
     3. สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้มีการปรับตัวชี้วัดให้เข้ากับสถานการณ
การระบาดโรคโควิด 

 
 
 
 

KB6 ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามที่เกณฑ์ก าหนด (ร้อยละ 70) 

 
(ร้อยละ 70)  

 
อสม. หมอประจ าบ้าน (ร้อยละ 70)  

อสม. หมอประจ าบ้าน  
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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 

เป้าหมาย : 35,309 คน  ผลงาน : 76,714 คน 

 ผลการด าเนินงาน เขตบริการสุขภาพที่ 5 มีเป้าหมายทั้งหมด จ านวน  35,309 คน  พบว่ามี 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว จ านวน 76,714 คน 
คิดเป็นร้อยละ 217.26 คน  โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 
372.21, จังหวัดสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 333.18, จังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 201.11,
จังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 171.66, จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 169.22, จังหวัดนครปฐม
คิดเป็นร้อยละ 160.84, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 155.27, และจังหวัดราชบุรี คิดเป็น
ร้อยละ 137.21 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563)   

 

 

 
 อุปสรรคการด าเนินงาน  

     1. การถ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาคไม่ชัดเจน 
      2. งบประมาณในการพัฒนาพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัวล่าช้า 
      3. สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้มีการปรับตัวชี้วัดให้เข้ากับสถานการณ์
การระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019 
 
  

จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  

 
(ร้อยละ 70)  

 
อสม. หมอประจ าบ้าน (ร้อยละ 70)  

อสม. หมอประจ าบ้าน  
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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ตารางรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน 

 

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง 1. KB6 ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามท่ีเกณฑ์ก าหนด (ร้อยละ 70) 

                                     2. จ านวนประชาชนกลุ่มเปา้หมายได้รับพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

   เป้าหมาย : 635 ต าบล ผลงาน : 635 ต าบล  

 ผลการด าเนินงาน เขตบริการสุขภาพที่ 5 มีเป้าหมายการด าเนินงานต าบลการจัดการ 
คุณภาพชีวิต ทั้งหมด จ านวน  635 ต าบล คน พบว่ามี ต าบลการจัดการคุณภาพชีวิตที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 
635 ต าบล คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  โดยทั้ง 8 จังหวัดมีผลการด าเนินงาน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ทุกจังหวัด โดยมีปัจจัยที่สนับสนุนการด าเนินงาน คือ ผู้รับผิดชอบงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติในระดับส่วนกลาง(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) และระดับภาคกลาง (ศูนย์ สสม. 
ภาคกลาง) และมีโปรแกรม Thaiphc.net. ในการติดตามผลการด าเนินงานของพื้นที่ (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 
8 กันยายน 2563)   

 

 

 

 อุปสรรคการด าเนินงาน 
1. ยังไม่มีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนงานจากส่วนกลางลงสู่ส่วน
ภูมิภาค 
2. ยังไม่มีงบประมาณในการพัฒนา 
 

 

ร้อยละของต าบล ที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 70 (เชิงคุณภาพ) 
(ร้อยละ 70)  

 
อสม. หมอประจ าบ้าน (ร้อยละ 70)  

อสม. หมอประจ าบ้าน  
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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

เป้าหมาย : 5,581 ชุมชน ผลงาน : 1,000 ชุมชน 

 ผลการด าเนินงาน เขตบริการสุขภาพที่ 5 มีเป้าหมายการการด าเนินงานพัฒนาความรอบ 
รู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ทั้งหมด จ านวน 5 ,581 ชุมชน พบว่ามีชุมชนมีการการด าเนินงานพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 1,000 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 17.91  โดยจ าแนกเป็นรายจังหวัด
ได้ดังนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 56.09, จังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 20.14, จังหวัด
กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 18.66, จังหวัดนครปฐม คิดเป็นร้อยละ 17.10, จังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 
15.25, จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 4.64, จังหวัดสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 3.87, และจังหวัด
เพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 1.24 (ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 8 กันยายน 2563)   
 

 
 อุปสรรคการด าเนินงาน 

1. นโยบายความชัดเจนและแนวทางในการขับเคลื่อนงานจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาคค่อนข้างช้า 
2. ไม่มีงบประมาณในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

 

 

 

ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ร้อยละ 15   

 
อสม. หมอประจ าบ้าน (ร้อยละ 70)  

อสม. หมอประจ าบ้าน  
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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 

เป้าหมาย : 1,270 คน     ผลงาน : 348 คน 

 ผลการด าเนินงาน เขตบริการสุขภาพที่ 5 มีเป้าหมายในการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพการติดตาม 
ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษา จ านวน 1,270 คน พบว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพฯ 348 คน คิดเป็นร้อยละ 27.40 และมีผู้ผ่านการประเมิน  324 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.51 จ าแนกเป็นรายจังหวัดได้ดังนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 100, จังหวัด
นครปฐม คิดเป็นร้อยละ 69.81, จังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 30, จังหวัดสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 
27.50 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คิดเป็นร้อยละ 13.54, จังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.96, และจังหวัด
กาญจนบุรี คิดเป็นร้อยละ 0.00( ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ)  
 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพการติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด 
หลังการบ าบัดรักษาเขตสุขภาพที่ 5  
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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

2. ผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการ  

 

 

 งบประมาณ  1,515,480  บาท    

ผลการด าเนินงาน 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือถ่ายทอดนโยบาย ชี้แจงและวางแผนแนวทางการด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ในเขตสุขภาพที่ 5 

 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ในเขตสุขภาพที่ 5 เพ่ือยกระดับ
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หมอประจ าบ้าน 8 จังหวัด 

 ติดตาม ประเมินผล เยี่ยมเสริมพลัง การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 5 

 ประชุมประเมินผลงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่งระดับเขต
สุขภาพที่ 5 
 อสม.ได้รับพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน และกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพฯ 

จ านวน 5,952 คน คิดเป็น ร้อยละ 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
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รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

ส าหรับเขตสุขภาพที่ 5 พบว่า อสม.ผ่านการอบรม เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน จ านวน 6,137 คน (ร้อยละ 103.11) จากเป้าหมาย 5,952 คน  
อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 6,114 คน (ร้อยละ 102.72) จากเป้าหมาย 5,952 คน และผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี จ านวน 20,457 คน 
(ร้อยละ 114.57) จากเป้าหมาย 17,856 คน  

ตารางท่ี 1  แสดงผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน ประจ าปี 2563 เขตสุขภาพที่ 5 จ าแนกรายจังหวัด 

 
จังหวัด 

 
จ านวน อสม. 

ทั้งหมด 

หลักสูตร อสม.หมอประจ าบ้าน 
(80,000 คน) 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 70) 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
(ร้อยละ 70) 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

กาญจนบุร ี 14,200 1,023 1,025 100.2 1,023 1,024 100.1 3,069 3,128 101.92 

นครปฐม 10,360 992 1,030 103.83 992 1,028 103.63 2,976 3,157 106.08 

ประจวบครีีขันธ์ 7,200 464 476 102.59 464 475 102.37 1,392 1,362 97.84 

เพชรบุร ี 7,835 744 744 100 744 744 100 2,232 2,324 104.12 

ราชบุร ี 12,329 1,042 1,073 102.98 1,042 1,073 102.98 3,126 3,934 125.85 

สมุทรสงคราม 2,236 303 383 126.4 303 394 130.03 909 838 92.19 

สมุทรสาคร 3,642 309 320 103.56 309 320 103.56 927 994 107.23 

สุพรรณบุร ี 15,137 1,075 1,086 101.02 1,075 1,056 98.23 3,225 4,720 146.36 

รวม 72,939 5,952 6,137 103.11 5,952 6,114 102.72 17,856 20,457 114.57 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 
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กราฟที่ 1 ผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน ประจ าปี 2563 เขตสุขภาพที่ 5 จ าแนกรายจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันท่ี 28 กันยายน 2563 

  

กาญจนบุร ี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ ์ เพชรบุร ี ราชบุร ี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุร ี รวม 

อสม.ผ่านการอบรม 100.2 103.83 102.59 100 102.98 126.4 103.56 101.02 103.11 

อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ 100.1 103.63 102.37 100 102.98 130.03 103.56 98.23 102.72 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวติที่ด ี 101.92 106.08 97.84 104.12 125.85 92.19 107.23 146.36 114.57 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 
ร้อ

ยล
ะ 

ผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน ประจ าปี 2563 เขตสุขภาพที่ 5 จ าแนกรายจังหวัด 

อสม.ผ่านการอบรม อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวติที่ด ี 
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สรุปผลรายงานเขตสุขภาพที่ 5  

 จากตารางที่ 1 และกราฟที่ 1 เขตสุขภาพที่ 5 อสม.ผ่านการอบรม เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
จ านวน 6,137 คน (ร้อยละ 103.11) จากเป้าหมาย 5,952 คน อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
จ านวน 6,114 คน (ร้อยละ 102.72) จากเป้าหมาย 5,952 คน และผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
จ านวน 20,457 คน (ร้อยละ 114.57) จากเป้าหมาย 17,856 คน    

  เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด พบว่าทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 สามารถด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้านได้ครบถ้วน อสม.ผ่านการอบรม เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
(เกณฑ์ร้อยละ 100) โดยแต่ละจังหวัดมีผลการด าเนินงานดังนี้ กาญจนบุรี จ านวน 1,025 คน (ร้อยละ 
100.2) จากเป้าหมาย 1,023 คน นครปฐม จ านวน 1,030 (ร้อยละ 103.83) จากเป้าหมาย 992 คน 
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 476 (ร้อยละ 102.59) จากเป้าหมาย 464 คน เพชรบุรี จ านวน 744 คน (ร้อย
ละ 100) ราชบุรี จ านวน1,073 คน (ร้อยละ 102.98) จากเป้าหมาย 1,042 คน สมุทรสงคราม จ านวน 
383 คน (ร้อยละ 126.4) จากเป้าหมาย 303 คน สมุทรสาคร จ านวน 320 คน (ร้อยละ 103.56) จาก
เป้าหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จ านวน 1,086 (ร้อยละ 101.02) จากเป้าหมาย 1,075 คน  

 อสม.มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป) แต่ละจังหวัดมีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ กาญจนบุรี จ านวน 1,024 คน (ร้อยละ 100.1) จากเป้าหมาย 1,023 คน นครปฐม จ านวน 1,028 
(ร้อยละ 103.63) จากเป้าหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 475 (ร้อยละ 102.37) จากเป้าหมาย 
464 คน เพชรบุรี จ านวน 744 คน (ร้อยละ 100) ราชบุรี จ านวน 1,073 คน (ร้อยละ 102.98) จาก
เป้าหมาย 1,042 คน สมุทรสงคราม จ านวน 394 คน (ร้อยละ 130.03) จากเป้าหมาย 303 คน 
สมุทรสาคร จ านวน 320 คน (ร้อยละ 103.56) จากเป้าหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จ านวน 1,056 
(ร้อยละ 98.23) จากเป้าหมาย 1,075 คน  

 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป) แต่ละจังหวัดมีผลการด าเนินงาน
ดังนี้ กาญจนบุรี จ านวน 1,024 คน (ร้อยละ 100.1) จากเป้าหมาย 1,023 คน นครปฐม จ านวน 1,028 
(ร้อยละ 103.63) จากเป้าหมาย 992 คน ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 475 (ร้อยละ 102.37) จากเป้าหมาย 
464 คน เพชรบุรี จ านวน 744 คน (ร้อยละ 100) ราชบุรี จ านวน 1,073 คน (ร้อยละ 102.98) จาก
เป้าหมาย 1,042 คน สมุทรสงคราม จ านวน 394 คน (ร้อยละ 130.03) จากเป้าหมาย 303 คน 
สมุทรสาคร จ านวน 320 คน (ร้อยละ 103.56) จากเป้าหมาย 309 คน และสุพรรณบุรี จ านวน 1,056 
(ร้อยละ 98.23) จากเป้าหมาย1,075 คน  
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 งบประมาณ  1,623,500  บาท  

ผลการด าเนินงาน 

 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการ
ด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

ตารางรายการสิ่งสนับสนุนฯ ดังนี้  
 

ล าดับ รายการสิ่งสนับสนุน จ านวน หน่วยนับ 

1 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 140 เครื่อง 

2 เครื่องอุณหภูมิแบบดิจิตอล 1,880 เครื่อง 

3 หน้ากาก Face Shield 3,000 ชิ้น 

4 ถุงมือทางการแพทย์ 3,000 กล่อง 

5 ชุดคลุมกันฝน 7,910 ชุด 

 
ตารางรายละเอียดการจัดสรรอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้ อสม. เขตสุขภาพที่ 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวัง โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 



ห น้ า  | 31 
 

รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 

 

 งบประมาณ  486,960 บาท  

ผลการด าเนินงาน 

 จัดประชุมชี้แจงเสริมพลังและขับเคลื่อนการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบขับเคลื่อนและกลไกในการ

ด าเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 ลงพื้นที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพโรค COVID-2019 และพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้กลไกหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 

 ประกวดค้นหาพ้ืนที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพ 

 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน งานสุขศึกษาและเยี่ยมเสริมพลังภาคี

เครือข่ายสุขภาพในการเสริมสร้างความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพโรค COVID-2019  

 
 ผลการคัดเลือก ระดับเขตสุขภาพที่ 5 ดังต่อไปนี้ 

 
1) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
2) โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
3) ผลการคัดเลือกต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
4) ผลการคัดเลือกองค์กร อสม. รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม 
5) ผลการคัดเลือกชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรมลดโรคมะเร็ง คงวามดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอด
เลือด ระดับเขตสุขภาพที่ 5 
 

ผลการประกวด หมู่บ้าน ที่อยู่ 

ชนะเลิศระดับเขต บ้านไผ่มุ้ง ต าบลวังเย็น อ าเภอบางปลาม้า 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

รองชนะเลิศล าดับที่ 1 บ้านไร่ทอง-นาแค-ดอนโพธิ์ ต าบลต้นมะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

รองชนะเลิศล าดับที่ 2 บ้านภูเตย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

3. โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาความรอบรู้ด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
 สู่การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างย่ังยืน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2563 
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 โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 

ผลการประกวด โรงเรียน ที่อยู่ 

ชนะเลิศระดับเขต โรงเรียนเขายี่สาร 
(ประมุขเวชกิจ) 

ต าบลย่ีสาร อ าเภออ าพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

รองชนะเลิศล าดับที่ 1 โรงเรียนสามร้อยยอด ต าบลช่องด่าน อ าเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี 

รองชนะเลิศล าดับที่ 2 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัด
เพชรบุรี 

 
 ผลการคัดเลือกต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 

ผลการประกวด ต าบล ที่อยู่ 

ชนะเลิศระดับเขต ต าบลชะแล ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

รองชนะเลิศล าดับที่ 1 ต าบลต้นมะม่วง ต าบลต้นมะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี 

รองชนะเลิศล าดับที่ 2 ต าบลเกษตรพัฒนา ต าบลเกษตรพัฒนา อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 
  ผลการคัดเลือกองค์กร อสม. รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม 
 

ผลการประกวด องค์กร อสม. ที่อยู่ 

ชนะเลิศระดับเขต องค์กร อสม.อ าเภอสองพ่ีน้อง อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

รองชนะเลิศล าดับที่ 1 องค์กร อสม. อ าเภอแก่ง
กระจาน 

อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

รองชนะเลิศล าดับที่ 2 องค์กร อสม.ต าบลเกษตร
พัฒนา 

ต าบลเกษตรพัฒนา อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
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  ผลการคัดเลือกชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 5 
 

ผลการประกวด ต าบล ที่อยู่ 

ชนะเลิศระดับเขต ต าบลต้นมะม่วง ต าบลมะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี  
 

รองชนะเลิศล าดับที่ 1 ต าบลชะแล ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

รองชนะเลิศล าดับที่ 2 ต าบลเกษตรพัฒนา ต าบลเกษตรพัฒนา อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร 
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2. ประเด็นด้านมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 
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ตัวช้ีวัดตามค ารับรองด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย  

 

 ประเด็นด้านระบบบริการสุขภาพ แบ่ง เป็น 2 ด้านย่อย ดังนี้ 

1. ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

          มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ด้านทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตสุขภาพที่ 5 และการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้  

     1. โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

การด าเนินงานภายใต้โครงการฯ 

1) พัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมบันทึกผล รายงานผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์ /วิศวกรรมความ
ปลอดภัย และโปรแกรมระบบงาน (C Informs) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

2) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงาน
ให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ 70 แห่ง)          

3) การซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมือมาตรฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และ
เครื่องมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยที่ช ารุด 

KB11/PA  : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
   ตามที่กฎหมายก าหนด   (ร้อยละ 90) ระดับคุณภาพ 10 แห่ง ระดับพัฒนา 2 แห่ง 

PA : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริม  
   สนับสนุน ในการจัดท า  Cohort ward (ร้อยละ 100) การด าเนินงาน 24 แห่ง 

PA : ร้อยละของห้องแยกโรคความดันลบได้รับการตรวจสอบ  
    ตรวจประเมินความพร้อมใช้ (ร้อยละ 100))  การด าเนินงาน  คือ 24 แห่ง   ร้อยละ 100  

 ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
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4) ส่งเสริม ทดสอบและบ ารุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) และเครื่องตรวจสัญญาณชีพ (Patient 
monitor) 
ผลการด าเนินงาน  

 อบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมบันทึกผล 
รายงานผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์/วิศวกรรมความปลอดภัย และโปรแกรมระบบงาน (C Informs) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ทีมงานลงพื้นที่ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์  ดัง
ตารางที่ 1.1 ด้านล่างนี้  

 ด าเนินการส่งเครื่องมือแพทย์ซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมือมาตรฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ สอบ
เทียบเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยที่ช ารุด 

 ส่งเสริม ทดสอบและบ ารุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) และเครื่องตรวจสัญญาณชีพ (Patient 
monitor) ดังตารางที่ 1.2 ด้านล่างนี้  
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ตารางท่ี 1.1 ลงพ้ืนที่ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์  

ล าดับ              หน่วยงาน เครื่องมือฯความ
เสี่ยงสูง 10 ชนิด 

ศบส.ที่ 5 
ด าเนินการ

จ านวน/เครื่อง 

เครื่องมือฯความ
เสี่ยงกลาง 17 
ชนิด ศบส.ที่ 5 

ด าเนินการจ านวน/
เครื่อง 

เครื่องมือฯพ้ืนฐาน 
60% สบส.5จ.
ราชบุรีและรพ.

ด าเนินการจ านวน/
เครื่อง 

รวม
ทั้งหมด 
จ านวน/
เครื่อง 

ER เครื่องมือ
แพทย์ทดสอบ  
100 %    
จ านวน/เครื่อง 

ค่าใช้จ่าย/บาท 

งบรพ. งบ 
สบส. 

1 รพ.หัวหิน  จ.ประจวบฯ 115 71 319 505 22 22,900 - 
2 รพ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 244 102 772 1118 32 7,700 - 
3 ศูนย์อนามัยที5่  101 21 - 122 7 4,800 - 
4 รพ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี 28 29 213 270 14 1,700 - 
5 รพ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี 46 25 333 404 17 2,420 - 
6 รพ.มะการักษ์   จ.กาญจนบุรี 312 51 102 465 21 22,500 - 
7 รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 359 99 637 1,095 23 22,520 - 
8 รพร.จอมบึง  จ.ราชบุรี 77 30 229 336 90 2,400 - 
9 รพ.เจ็ดเสมียน  จ.ราชบุร ี 36 24 221 281 38 2,120 - 

10 รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณฯ 475 96 223 794 71 23,000 - 
11 รพ.ด่านช้าง   จ.สุพรรณบุรี 149 70 465 684 57 10,680 - 
12 รพ.ท่ากระดาน  จ.กาญจนบุรี 45 27 117 189 26 9,280 - 
13 รพ.ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 24 22 63 109 16 9,120 - 
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14 รพ.นครปฐม  จ.นครปฐม 692 61 - 753 83 27,100 - 
15 รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี 430 94 325 849 100 26,900 - 
16 รพ.ประจวบฯ    จ.ประจวบฯ 346 87 260 693 56 8,880 - 
17 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที ่17  

จ.สุพรรณบุรี 
324 131 856 1,311 61 25,280 - 

18 รพ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 92 37 437 566 64 9,908 - 
19 รพ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 99 59 316 474 52 8,320 - 
20 รพ.ศรีประจันต์   จ.สุพรรณบุรี 121 65 586 772 58 8,320 - 
21 รพ.โพธาราม จ.ราชบุรี 281 104 729 1,114 57 11,520 - 
22 รพ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี 143 46 395 584 69 10,030 - 
23 รพ.เมตตาฯ(วัดไร่ขิง) จ.นครปฐม 154 38 212 404 - 23,000 - 
24 รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนฯ 436 137 1,454 2,027 50 12,900 - 
25 รพ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 39 36 236 311 14 8,809 - 
26 รพ.บ้านคา   จ.ราชบุรี 25 17 100 142 14 2,992 - 
27 รพ.เจ้าคุณฯพนมทวน จ.กาญจนฯ 43 43 379 465 52 9,780 - 
28 รพ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณบุรี 41 45 189 275 32 8,720 - 
29 รพ.สามชุก   จ. สุพรรณบุรี 63 34 228 345 32 9,280 - 
30 รพ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 62 35 92 189 16 10,280 - 
31 ศูนย์อนามัยที ่ 5  จ.ราชบุร ี 97 43 244 384 29 12,600 - 
32 รพ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 38 57 224 319 36 8,168 - 
33 รพ.อู่ทอง   จ.สุพรรณบุรี 143 191 1,186 1,520 60 27,328 - 
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34 รพ.สมเด็จฯ19(ท่าม่วง)จ.
กาญจนบุรี 

121 110 26 257 18 9,880 - 

35 รพ.พุทธมณฑล   จ.นครปฐม 43 63 388 494 46 5,720 - 
36 รพ.สามพราน   จ.นครปฐม 207 97 507 811 42 20,200 - 
37 รพ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี 62 32 212 306 35 10,480 - 
38 รพ.บางแพ   จ.ราชบุรี 66 91 325 586 54 3,480 - 
39 รพ.ไทรโยค   จ.กาญจนบุรี 70 42 275 387 41 8,070 - 
40 รพ.สมเด็จพระปิยะฯ จ.กาญจนบุรี 48 21 162 231 47 9,000 - 
รวม 40 แห่ง 6,206 2,452 13,835 22,496 1,638 472,963  
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ตารางท่ี 1.2 ส่งเสริม ทดสอบและบ ารุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) และเครื่องตรวจสัญญาณชีพ (Patient monitor) 

ล าดับ              หน่วยงาน บ ารุงรักษาและทดสอบ
เครื่องช่วยหายใจ     
จ านวน/เครื่อง 

บ ารุงรักษาและ
ทดสอบเครื่องตรวจ

สัญญาณชีพ 
จ านวน/เครื่อง 

รวมทั้งหมด 
จ านวน/เครื่อง 

ค่าใช้จ่าย/บาท 

งบรพ. งบ  ศบส. 

Volume Pressure 

1 รพ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี 4 1 10 15  720 
2 รพ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุร ี 24 21 64 109  3,380 
3 รพ.สามพราน จ.นครปฐม 2 3 30 35  3,120 
4 รพ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 3 1 8 12  3,120 
5 รพ.นภาลัย  จ.สมุทรสงคราม 5 4 20 29  3,120 
6 รพ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 2 2 11 15  1,720 
7 รพ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 2 2 13 17  3,120 
8 รพ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 1 1 6 8  3,120 
9 รพ.สามชุก   จ.สุพรรณฯ 7 4 44 55  3,120 

10 รพ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณฯ 3 4 12 19  720 
11 รพ.บางสะพาน  จ.ประจวบฯ 2 8 รพ.ท าเอง 10  4,120 
12 รพ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ 2 4 8 14  1,560 
13 รพ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 2 3 10 15  1,560 
14 รพ.ปราณบุรี  จ.ประจวบฯ 2 4 14 20  3,120 
15 รพ.ชะอ า  จ.เพชรบุรี 5 9 29 43  3,120 
16 รพ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี 1 2 17 20  3,620 
17 รพ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี 3 - 10 13  3,555 
18 รพ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 6 1 16 23  3,555 



ห น้ า  | 41 
 

รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

19 รพ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี 1 - 11 12  1,995 
20 รพ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี 1 2 10 13  1,995 
21 รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน        

จ. กาญจนบุรี 
3 - 5 8 - 3,555 

22 รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 19 
ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี 

1 5 38 44 - 3,555 

23 รพ.อู่ทอง  จ.สุพรรณฯ 25 8 51 84 - 12,980 
24 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า        

จ.สมุทรสงคราม 

40 23 60 123 - 14,420 

25 รพ.ราชบุรี  จ.ราชบุร ี 44 38 - 82 - - 
21 รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน        

จ. กาญจนบุรี 
3 - 5 8 - 3,555 

                                   รวมยอด 191 150 497 838  87,970 
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ตารางท่ี 1.3 ทดสอบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลภาครัฐร้องขอในพื้นที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 5 จ านวน 8 จังหวัด  
              ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ              หน่วยงาน ทดสอบเครื่องมือแพทย์   จ านวน    
  รพ./แห่ง 

สถานที่ 

ด าเนินการ 
1 รพ.ค่ายธนะรัชต์   จ.ประจวบฯ   286 เครื่อง 1 รพ. 
2 ส.ไฟฟ้าเขื่อนท่าทุ่งนา จ.กาญจนฯ 14 เครื่อง 1 ศบส.5 
3 รพ.สต.ในอ าเภอเมืองเพชรบุรี 265 เครื่อง 1 สสอ.เมืองเพชรบุรี 
4 ส.ไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนฯ 22 เครื่อง 1 ส.ไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ 
5 รพ.สต.ในอ าเภอโพธาราม จ.ราชบุรี 547 เครื่อง 1 รพ.โพธาราม 
6 รพ.สต.ในอ าเภอเดิมบางฯ จ.สุพรรณฯ 408 เครื่อง 1 สสอ.เดิมบางฯ 
7 รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร 1,996เครื่อง 1 รพ.บ้านแพ้ว 
8 สสอ.บางปลาม้า  จ.สุพรรณฯ 329 เครื่อง 1 สสอ. 
9 สสอ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 248  เครื่อง 1 สสอ. 

10. วพบ.ราชบุรี     จ.ราชบุร ี 51  เครื่อง 1 ศบส. ที่ 5 
11. สสอ.แก่งกระจาน   จ.เพชรบุรี 127 เครื่อง 1 รพ.สต. 
รวม 11 แห่งง 4,293 เครื่อง   
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ตารางท่ี 1.4 ประชุม/เป็นวิทยากร/การทดสอบ/ซ่อมบ ารุงรกัษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลภาครัฐร้องขอ ในเขตสุขภาพที่ 5 

ล าดับ              หน่วยงาน วิทยากร/ประชุม/ซ่อมเครื่องมือแพทย์   จ านวน    
  คร้ัง 

สถานที่ วันเข้าด าเนินการ 

ด าเนินการ 
1 รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) วิทยากร 5 คน 1 รพ. 24-25 ต.ค.62 
2 สสจ.กาญจนบุรี ,สสอ.ทองผาภูมิ  จ.

กาญจนบุรี 
วิทยากร 5 คน 2 สสจ./สสอ. 13-14 พ.ย.62 

3 กองวิศวกรรมการแพทย์ ประชุมก าหนดราคากลาง  2  คน 1 กองวศ. 22พ.ย.62 
4 รพ.สามพราน  จ.นครปฐม วิทยากร 5 คน 1 รพ. 26พ.ย.62 
5 กองวิศวกรรมการแพทย์ ประชุมก าหนดราคากลาง  2  คน 1 กองวศ. 29พ.ย.62 
6 รพ.วัดเกตุมดีศรีวราราม จ.สมุทรสาคร วิทยากร 5 คน 1 รพ. 13 ธ.ค.62 
7 สสจ.สุพรรณฯ  จ.สุพรรณฯ วิทยากร 5 คน 2 สสจ. 19-20ธ.ค.62 
8 โรงแรมหาดทรายทอง  จ.ประจวบฯ วิทยากร 5 คน 1 สสจ. 24 ธ.ค.62 
9 รพ.สต.ด่านทับตะโก  อ.จอมบึง   จ.ราชบุร ี ได้ด าเนินการซ่อมเครื่องขูดหินปูนจ านวน  2  

เครื่อง เสร็จเรียบร้อยและส่งคืนเครื่องเรียบร้อย
แล้ว 

1 สอ. 8 ม.ค.63 
 
 

10 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ต าบลคูบัว 1. ซ่อมเครื่องนึ่งไฟฟ้าฆ่าเชื้อโรค จ านวน  1 
เครื่อง ใช้งานได้ปกติ    2.ได้ซ่อมเครื่องซีลถุง
พลาสติก  จ านวน  1 เครื่อง ใช้งานได้ปกติ 

1 สอ. 6 ก.พ.63 

11 ศบส.ที่ 5  จ.ราชบุร ี คณะกรรมการก าหนดคุณสมบัติลักษณะการจัดซื้อ
เครื่องมือมาตรฐานจ านวน 9  รายการ 

1 ศบส.5 16 มี.ค.63 
 

12 ศบส.ที่ 5  จ.ราชบุร ี คณะกรรมการเปิคซองทางอิเล็กทรอนิกส์ในการ
จัดซื้อเครื่องมือมาตรฐานจ านวน 9  รายการ 

1 ศบส.5 26 มี.ค.63 

 รวมยอด 12 แห่ง     
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2. ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม  

           ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมด้านอาคารที่สอดคล้อง
กับกฎที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยบริการสุขภาพ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าแบบมาตรฐานด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขไปใช้ ด าเนินงาน ออกแบบอาคาร ตรวจสอบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้าง
หน่วยงานบริการสุขภาพ และหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการด าเนินงาน ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุขในพ้ืนที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุขแก่หน่วยบริการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ สร้าง พัฒนา เครือข่ายด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานอาคาร และสภาพแวดล้อม
สาธารณสุขร่วมกับเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
 

  2.1 แผนงาน/โครงการ ด้านมาตรอาคารและสภาพแวดล้อม 

     1. โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563  

การด าเนินงานภายใต้โครงการฯ 

1) ส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ  โดยทีมงานออกไป
ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 5  

2) กิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน าและตรวจสอบความพร้อมใช้ห้องแยกโรคความดันลบ 24 แห่ง 

3) ลงพื้นที่ส ารวจ ออกแบบ และให้แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward 
ผลการด าเนินงาน  

 ลงพ้ืนที่ส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ  
โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 5 ดังตารางที่ 1.1 ด้านล่างนี้  

 ลงพื้นทีส่่งเสริมให้ค าแนะน าและตรวจสอบความพร้อมใช้ห้องแยกโรคความดันลบ และ ลงพ้ืนที่ส ารวจ 
ออกแบบ และให้แนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward 24 แห่ง ดัง
ตารางที่ 1.2  
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ตารางท่ี1.1 ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาคารและสภาพแวดล้อม โดยทีมงานออกปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ใน
เขตสุขภาพที่ 5 (โรงพยาบาลรัฐ 66 แห่ง) ระบบ (ระบบไฟฟ้า, ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ,ระบบอัคคีภัย ,ระบบปรับอากาศ ,ระบบก๊าซทางการแพทย์ ,ระบบไอ
น้ า ,ระบบสุขาภิบาล) 

ล าดับ โรงพยาบาล ระบบท่ีตรวจสอบ งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ หมายเหตุ 
คน วัน/

แห่ง 

งบประมาณ
/แห่ง 

ใช้
งบประมาณ
ของ ศบส. 
 

รพ.
สนับสนุน 
คชจ. 

จ านวน
ระบบท่ี
ตรวจ 

ที่ได้ 
297,360
บาท 

ที่ได้ 
............. 
บาท 

1 โรงพยาบาลผาภูมิ 2 2 1,840  / 7 ระบบ   ขอสนับสนุนจาก รพ. 

2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 2 1 480  / 7 ระบบ    

3 โรงพยาบาลไทรโยค 2 2 1,460  / 7 ระบบ    

4 โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 2 2 960  / 7 ระบบ    

5 โรงพยาบาลท่ากระดาน 2 1 780  / 7 ระบบ    

6 โรงพยาบาลสังขละบุรี 2 2 2,460  / 7 ระบบ    

7 โรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี 2 2 1,460  / 7 ระบบ    

8 โรงพยาบาลบ่อพลอย 2 2 960  / 7 ระบบ    

9 โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 1 980  / 7 ระบบ    

10 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 2 3 5,160  / 7 ระบบ    

11 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 2 2 1,480  / 7 ระบบ    

12 โรงพยาบาลเลาขวัญ 2 2 1,460  / 7 ระบบ    

13 โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 2 1 980  / 7 ระบบ    

14 โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 2 2 1,260  / 7 ระบบ    

15 โรงพยาบาลมะการักษ์ 2 3 5,140  / 7 ระบบ    
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ล าดับ โรงพยาบาล ระบบท่ีตรวจสอบ 
 

งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ หมายเหตุ 

คน วัน/
แห่ง 

งบประมาณ
/แห่ง 

ใช้
งบประมาณ
ของ ศบส. 

รพ.
สนับสนุน 
คชจ. 

จ านวน
ระบบท่ี
ตรวจ 

ที่ได้ 
............. 
บาท 

ที่ได้ 
............. 
บาท 

16 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 3 3 3,160  / 7 ระบบ    

17 โรงพยาบาลบางเลน 2 2 3,060  / 7 ระบบ    

18 โรงพยาบาลก าแพงแสน 2 2 3,060  / 7 ระบบ    

19 โรงพยาบาลดอนตูม 2 2 3,060  / 7 ระบบ    

20 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 2 2 3,192  / 7 ระบบ    

21 โรงพยาบาลนครชัยศรี 2 2 3,060  / 7 ระบบ    

22 โรงพยาบาลสามพราน 2 2 3,060  / 7 ระบบ    

23 โรงพยาบาลนครปฐม 3 3 7,460  / 7 ระบบ    

24 โรงพยาบาลพุทธมณฑล 2 2 3,060  / 7 ระบบ    

25 โรงพยาบาลห้วยพลู 2 2 3,160  / 7 ระบบ    

26 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 2 2 3,760  / 7 ระบบ    

27 โรงพยาบาลบางสะพาน 2 2 3,760  / 7 ระบบ    

28 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 3 3 6,260  / 7 ระบบ    

29 โรงพยาบาลกุยบุรี 3 2 4,084  / 7 ระบบ    

30 โรงพยาบาลทับสะแก 2 2 3,460  / 7 ระบบ    

31 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 2 2 5,160  / 7 ระบบ    

32 ศูนย์อนามัยที่ 5 2 3 3,600  / 7 ระบบ   ร้องขอ 
33 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 2 2 2,560  / 7 ระบบ   ร้องขอ 
34 โรงพยาบาลหนองท่ายาง 2 2 2,560  / 7 ระบบ   ร้องขอ 
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ล าดับ โรงพยาบาล ระบบท่ีตรวจสอบ 
 

งบประมาณทั้งหมดที่ได้รับ หมายเหตุ 

คน วัน/
แห่ง 

งบประมาณ
/แห่ง 

ใช้
งบประมาณ
ของ ศบส. 

รพ.
สนับสนุน 
คชจ. 

จ านวน
ระบบท่ี
ตรวจ 

ที่ได้ 
............. 
บาท 

ที่ได้ 
............. 
บาท 

35 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 4 3 7,460  / 7 ระบบ   ร้องขอ 
หมายเหตุ 1.ตรวจวิศวกรรมปลอดภัย โรงพยาบาลให้ครอบคลุม 7 ระบบ (ระบบไฟฟ้า ,ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ,ระบบอัคคีภัย ,ระบบปรับอากาศ ,ระบบก๊าซทาง
การแพทย์ ,ระบบไอน  า ,ระบบสุขาภิบาล) ทั งนี  โรงพยาบาลบางแห่งที่ไม่มีระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง (ลิฟต์) ท าให้ไม่สามารถตรวจครบถ้วนทั ง 7 ระบบได้ 
               2. ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ต้องหยุดด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
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ตารางท่ี 1.2 กิจกรรมตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการประเมินพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยลงพ้ืนที่ส่งเสริมให้ค าแนะน าและตรวจสอบความ
พร้อมใช้ห้องแยกโรคความดันลบ และ ลงพื้นที่ส ารวจ ออกแบบ และให้แนวทางการปรับปรุงพ้ืนที่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward 24 แห่ง ดัง  
 

 
ล าดับ

ที ่ หน่วยงาน 
วันที่เข้า

ด าเนินการ ผลการด าเนินการห้องแยกโรคความดันลบ ผลการด าเนินการ Cohort Ward 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

1 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
2 เม.ย.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน   

2 โรงพยาบาลสมุทรสาคร 
2 เม.ย.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน และออกแบบ   

3 โรงพยาบาลทองผาภูมิ 
8 เม.ย.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน   

4 โรงพยาบาลราชบุรี 
9 เม.ย.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน   

5 โรงพยาบาลโพธาราม 
3,9 เม.ย.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน   

6 โรงพยาบาลบางเลน 
4 ก.พ.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน   

7 โรงพยาบาลก าแพงแสน 
4 ก.พ.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน   

8 โรงพยาบาลนครชัยศรี 
7 ก.พ.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน   

9 โรงพยาบาลพุทธมณฑล 
7 ก.พ.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน   
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10 โรงพยาบาลปากท่อ 
10 มี.ค.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน และออกแบบ   

11 โรงพยาบาลบ่อพลอย 16 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน และออกแบบ 4,160.00 

12 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 17 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 1,720.00 

13 โรงพยาบาลทับสะแก 
20 เม.ย.63 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์

และกองแบบแผน 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน และออกแบบ 6,240.00 

14 โรงพยาบาลชะอ า 21 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 6,240.00 

15 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 22 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 6,240.00 

16 
โรงพยาบาลสเด็จพระพุทธเลิศ
หล้า 23 เม.ย.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 3,770.00 

17 โรงพยาบาลอู่ทอง 23 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 5,200.00 

18 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 27 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 5,200.00 

19 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ 17 27 เม.ย.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 1,750.00 

20 โรงพยาบาลท่ายาง 28 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 6,240.00 

21 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 28 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

6,240.00 
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22 โรงพยาบาลเขาย้อย 29 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

23 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยะ
มหาราชรมณีเขต 29 เม.ย.63 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 6,240.00 

24 โรงพยาบาลสังขละบุรี 30 เม.ย.63 
ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 7,240.00 

หมายเหตุ ในส่วน ของ รพ.1-10 เขตขอสนับสนุนงบประมาณจาก รพ. และใช้งบบริหารจัดการโดยเป็นการท างานล่วงหน้าก่อนจะมีการขัดท าแผน Cohort word 

 

2.2 การส่งเสริม พัฒนา สถานบริการสุขภาพ ด้านห้องทันตกรรม เพื่อรองรับสถานการการระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์ปกติ  

    ตารางท่ี 2.2.1 ออกแบบ ให้ค าปรึกษาห้องทันตกรรม ในเขตสุขภาพที่ 5 

ล าดับ ชื่อสถานรับบริการ การด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลท่ายาง ออกแบบห้องทันตกรรม พร้อมแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 
2 โรงพยาบาลสามพราน ออกระบบระบายอากาศห้องทันตกรรมพร้อมแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 
3 โรงพยาบาลก าแพงแสน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
4 โรงพยาบาลจอมบึง ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดนครปฐม 
ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 

6 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
7 โรงพยาบาลนครชัยศรี ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
8 โรงพยาบาลพุทธมณฑล ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 



ห น้ า  | 51 
 

รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

9 โรงพยาบาลดอนตูม ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
10 โรงพยาบาลบางเลน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
11 โรงพยาบาลห้วยพลู ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
12 โรงพยาบาลปากท่อ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
13 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัด
สมุทรสาคร 

ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 

14 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
15 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
16 โรงพยาบาลวัดเพลง ให้ค าปรึกษาและออกแบบห้องทันตกรรมพร้อมแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 
17 โรงพยาบาลบางแพ ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
18 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม 
รวม 18 แห่ง  
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 ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
1) ด้านสภาพแวดล้อม ให้ค าปรึกษาระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 
 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
 โรงพยาบาลชะอ า 
 โรงพยาบาลสมุทรสงคราม 
 โรงพยาบาลทับสะแก 
 โรงพยาบาลโพธาราม 
 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 
 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 

2) ก าหนดคุณสมบัติชอบเขตงานการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 
 โรงพยาบาลมะการัก 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

3) ก าหนดคุณสมบัติชอบเขตงานระบบผลิตน้ าใช้ในโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 

                4) ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านงานสิ่งแวดล้อม 

 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 
 โรงพยาบาลทับสะแก 
 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 
 โรงพยาบาลดอนตูม 
 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
 โรงพยาบาลก าแพงแสน 
 โรงพยาบาลนครชัยศรี 
 โรงพยาบาลทองผาภูมิ 
 โรงพยาบาลไทรโยค 
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               5)  ส ารวจออกแบบ 

 ส ารวจออกแบบห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลอู่ทอง (ด้านงานสุขาภิบาล) 
 ออกแบบและค านวณระบบบ าบัดน้ าเสียที่โรงพยาบาลชะอ าขนาด 100 

ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
 ส ารวจออกแบบห้องตรวจแยกโรค (ด้านงานสุขาภิบาล) 

              6) สนับสนุนงานด้านวิชาการ 

 วิทยากรการควบคุมบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียกระทรวงสาธารณสุข 
 

 ตัวอย่างผลงาน ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโรงพยาบาลชะอ า  

   ภาพที่ 1 
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 ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 3 
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 ด้านไฟฟ้า 

      1) พิจารณาคุณสมบัติในการจัดซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องขนาด 300 kVA 
 โรงพยาบาลปากท่อขนาด 500 kVA 
 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขนาด 500 kW 

2) ส ารวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่ รพ. ปราณบุรี 
3) ตรวจรับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น จังหวัดนครปฐมขนาด 300 kW 
 โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม ขนาด 300 kW 
 โรงพยาบาลก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาด 500 kW 

4) ก าหนดคุณสมบัติและออกแบบในการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 
 โรงพยาบาลกระทุ่มแบนขนาด 3000 kVA 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงขนาด 500 kVA 
 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่โรงพยาบาลกุยบุรีขนาด 500 kVA 

       5) ส ารวจออกแบบ 

 ส ารวจออกแบบห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลอู่ทอง 27,000,000 บาท 
 ออกแบบค านวณระบบบ าบัดน้ าเสียที่โรงพยาบาลชะอ าในส่วนงานไฟฟ้า 

ตัวอย่างผลงานด้านไฟฟ้า 
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 ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล 

1) งานตรวจรับงานจ้าง 
 ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ณ 

โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
 ตรวจรับพัสดุเข้าร่วมตรวจรับครุภัณฑ์การแพทย์พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 

รายการ ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
 ตรวจรับงานจ้าเหมา โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทาง

อากาศ โรงพยาบาลทองผาภูมิ 
 ตรวจรับงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษให้เป็นห้อง Airborne Infection 

Isolation Room: AIIR ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี 
 ตรวจรับความพร้อมใช้งานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วยติดเชื้อ ณ 

โรงพยาบาลสามพราน 
 ตรวจรับระบบออกซิเจนไปป์ไลน์ โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 
 ออกแบบและส ารวจสถานที่ติดตั้งออกซิเจนไปป์ไลน์ที่โรงพยาบาลเจ็ด

เสมียน 
 ตรวจรับเครื่องปรับอากาศ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

สถาบันพระบรมราชชนก 
 คุมงาน Cooling Tower   โรงพยาบาลโพธาราม 
 ตรวจรับรถบรรทุก (ดีเซล) ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 
 ตรวจรับเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

2) งานออกแบบและให้ค าปรึกษาการปรับปรุงระบบปรับอากาศระบายอากาศเพ่ือรองรับสถาน
การการระบาดของ COVID-19 ดังตารางที่ 1.2  และตางที่ 2.2.1 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward และ 
Modify AIIR โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 

 ให้ค าปรึกษาและออกแบบ   Cohort ward ,Modify AIIR ,ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ,ห้องตรวจผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ,โรงพยาบาลบสนาม  
โรงพยาบาลทับสะแก 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR ,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ,ห้องตรวจผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ,ห้องผ่าตัด  
โรงพยาบาลชะอ า 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR ,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ,ห้องตรวจผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ,ห้องผ่าตัด 
,ห้องคลอด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
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 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR ,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ,ห้องตรวจผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ ,ห้องผ่าตัด 
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR โรงพยาบาลอูท่อง 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR ,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ,ห้องทันตกรรม,ห้องผ่าตัด ,ห้องคลอด 
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR ,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ,ห้องทันตกรรม,ห้องผา่ตัด ,ห้องคลอด 
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี 17 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR ,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ,ห้องผ่าตัด ,ห้องคลอด และออกแบบห้องทันตก
รรม พร้อมแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โรงพยาบาลท่ายาง 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR ,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และออกแบบระบบระบายอากาศห้องตรวจแยก
โรค พร้อมแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โรงพยาบาลเขาย้อย 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR , โรงพยาบาลสังขละบุรี 

 ออกระบบระบายอากาศห้องทันตกรรมพร้อมแบบแสดงรายการปริมาณ
งานและราคา โรงพยาบาลสามพราน 

 ออกแบบระบบระบายอากาศ Cohort ward และโซนพ่นยา ในห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินพร้อมแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา โรงพยาบาล
บ่อพลอย 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
ก าแพงแสน 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR  ,ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลบ้านลาด 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบ   Cohort ward ,Modify 
AIIR ,ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ,ห้องทันตกรรม โรงพยาบาลสวนผึ้ง 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
จอมบึง 
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 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน
จังหวัดนครปฐม 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
หลวงพ่อเปิ่น 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
นครชัยศรี 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
พุทธมณฑล 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
ดอนตูม 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
บางเลน 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
ห้วยพลู 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
ปากท่อ 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ใน
จังหวัดสมุทรสาคร 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม ศูนย์อนามัย
ที่ 5 ราชบุรี 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
เจ็ดเสมียน 

 ให้ค าปรึกษาและออกแบบห้องทันตกรรมพร้อมแบบแสดงรายการปริมาณ
งานและราคา โรงพยาบาลวัดเพลง 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
บางแพ 

 ให้ค าปรึกษาและออกแบบ Cohort ward และ Modify AIIR โรงพยาบาล
บ่อพลอย 

 ให้ค าปรึกษาและออกแบบห้อง Negative Pressure และโซนแยกโรค ณ 
โรงพยาบาลปากท่อ 

 ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในการออกแบบห้องทันตกรรม โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
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3) งานให้ค าปรึกษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 ออกแบบระบบระบายอากาศห้องผู้ป่วยนอกให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ณ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 
 ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่เสี่ยง ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 

4) ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย 
 โรงพยาบาลห้วยพลู 

 
5) ส ารวจออกแบบ 

 ส ารวจออกแบบห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลอู่ทอง 

ตัวอย่างผลงานออกแบบด้านเครื่องกล 

ภาพที่ 1 แบบแปลนงานระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด 
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ภาพที่ 2 แบบแปลนงานระบายอากาศ Cohort word  

 

ภาพที่ 3 แบบแปลนระเติมอากาศและระบายอากาศ  

 



ห น้ า  | 61 
 

รายงานประจ าปี  2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 
 ด้านส ารวจ ออกแบบ ต่อเติม ประมาณราคา  

 
 ออกแบบปรับปรุงอาคาร ประมาณราคาห้องเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 
 ตรวจสอบราคากลางแบบอาคารผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุทรไพร ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 

2,000 ตารางเมตรที่โรงพยาบาลอู่ทอง 
 จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องกายภาพบ าบัดที่โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
 เพ่ือลงพื้นที่ออกแบบแปลนที่ใช้สอยอาคารผู้ป่วยนอกจากสองชั้นเป็นสี่ชั้น ที่โรงพยาบาลเลา

ขวัญ 
 ให้ค าปรึกษาออกแบบต่อเติมห้องพระ ห้องให้ค าปรึกษาและห้องพักญาติ ที่ โรงพยาบาลเจ็ด

เสมียน 
 จัดท าแบบและประมาณราคาปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือแพทย์ที่ ศบส. 5 
 การสอบเทียบ ตรวจสอบวิทยุสื่อสารแบบตั้งประจ าที่ สายอากาศและสายน าสัญญาณทั้ง

ระบบให้กับทางโรงพยาบาลบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
 ติดตั้งวิทยุสื่อสารที่ รพ ราชบุรี 
 ดูสถานที่เพ่ือออกแบบการติดตั้งหม้อแปลง 500 kVA โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอม

บึง จังหวัดราชบุรี 
 ตรวจวัดสนามแม่เหล็กร่วมกับกองวิศวกรรมการแพทย์ ณ รพ.ปราณบุรี รพ.พระจอมเกล้า

และ รพ.ด าเนินสะดวก 

 ท าแบบผังอาคารส านักงานเพ่ือก่อสร้างบ้านพัก 12 ครอบครัวที่ ศบส. 5 
 งานส ารวจวางผังพื้นท่ี โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
 งานส ารวจและวางผังอาคาร ศบส. 5 
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ตัวอย่างผลงานด้านส ารวจ ออกแบบ ต่อเติม ประมาณราคา  
 

ภาพที่ 1 งานออกแบบปรับปรุงอาคาร เพ่ือใช้เป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ รพ.พระจอมเกล้า 

1.1 พ้ืนที่เดิมก่อนปรับปรุง 

 

1.2 พื้นที่ปรับปรุง 
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ภาพที่ 2 งานส ารวจวางผงัพ้ืนที่ โรงพยาบาลเลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 

 
 

ภาพที่ 3 งานส ารวจวางผังอาคาร ศบส.5 
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       ผลงานเด่น กลุ่มงานมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม  

   

 
 
ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid - 19 ในประเทศไทย กรมสนับสนุน 

บริการสุขภาพ ได้เล็งเห็นความส าคัญ และมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการเตรียมความพร้อมในการรักษา
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดท าแนวทาง การ
จัดท าห้อง Modified Airborne Infection Isolation Rom (AIIR) ส าหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 
- 19 ) และแนวทางการจัดท า ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward และเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่
รักษาผู้ป่วยติดเชื้อที่ยืนยันผลการตรวจแล้วเท่านั้น 

                  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประกอบไปด้วย 8 จังหวัด มีโรงพยาบาลสังกัดส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 66 โรงพยาบาล โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  มีเป้าหมายในการ
ด าเนินการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน รวม 24 แห่ง โดยทีมงานกลุ่มมาตรฐาน
อาคารและสภาพแวดล้อม น าโดยวิศวกรเครื่องกล ลงพ้ืนที่ให้ค าแนะน า สนับสนุน ส ารวจ ออกแบบ การ
ปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมความเป็น Cohort ward และ Modified Airborne Infection Isolation Rom (AIIR) 
 

กิจกรรมตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการประเมินพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยลง
พื้นที่ส่งเสริมให้ค าแนะน าและตรวจสอบความพร้อมใช้ห้องแยกโรคความดันลบ และ ลงพ้ืนที่ส ารวจ
ออกแบบ และให้แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward 24 แห่ง 
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 ประเด็นด้านวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
    1.1 โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

         1.1.1 กิจกรรมการด าเนินงานภายใต้โครงการฯ 
         1) การปรับปรุงโปรแกรมรายงานผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์/วิศวกรรมความปลอดภัย และ
โปรแกรมระบบงาน (C Informs) เป็นระบบการให้บริการในรูปแบบ on web ประจ าปีงบประมาณ 2563 
        2) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
        3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์สู่การขอรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 (เครื่องวัดความดันโลหิต) 
 
 การด าเนินงาน  
 

 ด าเนินการจัดอบรม จัดโครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 

   

 ด าเนินการจัดอบรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการปรับปรุงโปรแกรมรายงานผลการทดสอบ
เครื่องมือแพทย์/วิศวกรรมความปลอดภัย และโปรแกรมระบบงาน (C Informs) เป็นระบบการ
ให้บริการในรูปแบบ on web ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในระหว่างวันที่ 3 – 4  สิงหาคม 
2563 

 อบรม/ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์สู่การขอรับรองมาตรฐาน 
ISO/IEC17025 (เครื่องวัดความดันโลหิต) 

 

2. การก าหนดคุณลักษณะ 

          การก าหนดคุณลักษณะหรือสเปค ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ด าเนินการ ออกสเปค 
รายละเอียด ประมาณราคากลาง การตรวจรับ เปิดซอง เพ่ือสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ต้องการนั้น โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 60 รายการ เป็นจ านวนเงิน  63,386,500 บาท 
(รายละเอียดตามตารางที่ 2.1) 

3. การจัดการองค์ความรู้ (KM) 

          การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก 
ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพ่ือให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้เผยแพร่
การจัดการองค์ความรู้ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ เพื่อให้หน่วยรับบริการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีคู่มือ
ต่างๆ (ดังตารางที่ 3.1)  
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1)โครงการอบรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563  
 

 
 งบประมาณ 400,960.10 บาท 
ผลการด าเนินงาน 

ในระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สนับสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดโครงการอบรม
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา 
จังหวัดราชบุรี 

                  เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการในสถานบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน และเป็นกรอบ
แนวทางในการส่งเสริม พัฒนาสถานพยาบาล ในการจัดการระบบคุณภาพ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม 
เครื่องมือ สิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ที่รัฐพึงจัดให้แก่ผู้รับบริการและ
ประชาชน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของสถานพยาบาลภาครัฐ รวมถึงสถานบริการเอกชน  และ
ชี้แจงในการติดตามการด าเนินงานในปี 2563 โดยมีนายนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ให้บรรยายพิเศษ เรื่อง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของประกาศกระทรวง-สาธารณสุขฯ 

 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 290 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 240 คน  

ปัญหาอุปสรรค 
1) ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่องบประมาณที่เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 25 
2) เวลาในการจัดโครงการฯ ค่อนข้างน้อยเกินไปกับมาตรฐานที่เกิดขึ้นใหม่ 9 ด้าน  
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานมีจ านวนมาก ด้วยงบประมาณค่อนข้างจ ากัด ไม่สามารถเชิญ
ผู้รับผิดโดยตรงแต่ละด้านมาเข้าร่วมอบรมได้ 
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2) อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการปรับปรุงโปรแกรมรายงานผลการทดสอบเครื่องมือแพทย์/
วิศวกรรมความปลอดภัย และโปรแกรมระบบงาน (C Informs) 
 

 งบประมาณ 29,600 บาท 
 

 ผลการด าเนินงาน 
ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563 นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อ านวยการพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดกิจกรรมการอบรมพัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมรายงานผลการ
ทดสอบเครื่องมือแพทย์/วิศวกรรมความปลอดภัย และโปรแกรมระบบงาน (C Informs) เป็นระบบ
การให้บริการในรูปแบบ on web ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือการปรับปรุงโปรแกรมรายงานผล
การทดสอบเครื่องมือแพทย์/วิศวกรรมความปลอดภัย และโปรแกรมระบบงาน และให้บุคลากร
สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
- บุคลากรได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมการดสอบเครื่องมือแพทย์/วิศวกรรม

ความปลอดภัย และโปรแกรมระบบงาน C Infroms  
- บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้งานทั้ง 3 โปรแกรม ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง 

 ปัญหาอุปสรรค 
            ในสว่นของการพัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์ท่ีสุด ต้องใช้เวลาที่มากพอสมควร การพัฒนาโปรแกรม
ยังคงต้องพัฒนาควบคู่ไปกับผู้ใช้งาน และทุกครั งที่มีการปรับปรุง จะต้องมีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าผู้ใช้ด้วย
เช่นกัน 
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3) พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์สู่การขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 
(เครื่องวัดความดันโลหิต) 

 

 ผลการด าเนินงาน  
 คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดัน (pressure gauge) (QM) 
 คู่มือคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต (Nibp) (QM) 
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดัน (QP) 
 คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต (QP) 
 คู่มือการใช้งานเครื่อง Blackbody Calibrator 
 คู่มือการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส 
 คู่มือการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต 
 คู่มือการทดสอบเกจวัดความดัน (pressure gauge) 
 คู่มือคุณภาพศูนย์เครื่องมือแพทย์ (QM) 
  คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ (QP) 
 อบรม ISO 17025  
 อบรมการค านวณวาไม่แน่นอนในการวัด 
 อบรมการสอบเทียบ Pressure gauge 
 ให้การอบรมเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 17025 แก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 10 คน โดย
ผ่านการอบรมดังกล่าว ทั้ง 10 คน  
 พัฒนาโปรแกรม Web application ระบบการจัดการภายในห้องปฏิบัติการ 

 
 ตัวอย่างคู่มือ 
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ตารางท่ี 2.1   การก าหนดคุณลักษณะ 
ล าดับ ปีงบประมาณ 2563 63,386,500 

1 63-001 เครื่องวัดก๊าซไนตรัสออกไซด์ สบส.5- 216,500 
2 63-002-เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น ส.บ.ส.5- 36,000 
3 63-003-เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและคุณภาพไฟฟ้า 3เฟส 

สบส- 
500,000 

4 63-004-เครื่องวิเคราะห์การท างานเครื่องตรวจทารกในครรภ์ ศบส.
5- 

320,000 

5 63-005-เครื่องวิเคราะห์การท างานตู้อบเด็ก (Incubator and 
Radiant Warmer Analyzer) สบส.5- 

650,000 

6 63-006-เครื่องนับอนุภาคในอากาศ สบส.5- 769,000 
7 63-007--เครื่องวัดค่าความดัน (Pressure Meter)สบส.5- 120,000 
8 63-008-เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบก๊าซ สบส.5- 54,000 
9 63-009-เครื่องวิเคราะห์การท างานเครื่องอัลตร้าซาวด์ สบส.5- 300,000 

10 63-010-เครื่องวิเคราะห์การท างานเครื่องตัดจี้ไฟ สบส.5- 440,000 
11 63-011-เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน วพบ.ราชบุรี 4,132,800 
12 63-012-เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงานแบบ All In One 

วพบ.ราชบุรี 
623,200 

13 63-013-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล วพบ.ราชบุรี 176,000 
14 63-014-เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ชนิดLED ขาวด า 

วพบ.ราชบุรี 
160,200 

15 63-015-เครื่องถ่ายเอกสาร สี all in one วพบ.ราชบุรี 15,000 
16 63-016-สแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป วพบ.ราชุรี 44,800 
17 63-017-เครื่องส ารองไฟฟ้า 800VA วพบ.ราชบุร ี 47,500 
18 63-018-จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว วพบ.ราชบุร ี 16,000 
19 63-019-จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว วพบ.ราชบุร ี 2,800 
20 63-020-อุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L2 Switch)ขนาด 24 ช่องแบบ

ที่ 2 วพบ.ราชบุร ี
126,000 

21 63-021-อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย(Access Point)แบบที่ 2 
วพบ.ราชบุรี 

2,185,000 

22 63-022-ระบบกล้องโทรทัศน์งวงจรปิดแบบ IP Camera-วพบ.
ราชบุรี 

1,357,000 

23 63-023-เครื่องก าเนิดไฟฟ้า500kW-รพ.พระจอมเกล้า 3,550,000 
24 63-025-ชั่งน้ าหนักวัดและ BMI รพ.เจ็ดเสมียน 270,000 
25 63-026-เครื่องไตเทียม รพ.ท่ายาง 10,000,000 
26 63-028-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน วพบ.จักกรีรัช 1,287,600 
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27 63-029-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน วพบ.ราชบุรี 1,900,000 
28 63-030-เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอภาพ ประมวลผลแบบที่ 1 รพ.

บางเลน 
330,000 

29 63-031-เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล รพ.บางเลน 44,000 
30 63-032-รายละเอียดงานติดตั้ง ATS ขนาด 1600AT รพ.พระจอม

เกล้า 
370,000 

31 63-035-รถตู้ 12 ที่นั่ง รพ.ด าเนินสะดวก 1,288,000 
32 63-036-เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคขนาด 700ลิตร ทรงกระบอก รพ.

ด าเนินสะดวก 
800,000 

33 63-037-หม้อแปลงไฟฟ้า250kVA รพ.วัดเพลง 200,000 
34 63-038-ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์-รพ.โพธาราม 1,936,000 
35 63-039-เครื่องก าเนิดไฟฟ้า400kW รพ.ปากท่อ-2.364ล้าน 2,364,000 
36 63-042--เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 

24,000บีทียู รพ.บางเลน- 
129,600 

37 63-043-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดผนัง 15,000บีทียู-
invrtter-รพ.บางเลน- 

27,500 

38 63-044-เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดผนัง 13,000บีทียู 
รพ.บางเลน- 

23,000 

39 63-045-รถกระบะ 1 ตัน ดับเบิ้ลแคป (ดีเซล)-สคร.5-Auto- 868,000 
40 63-046-รถขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 ตัน ซิงเก้ิลแคป (ดีเซล)-สคร.5- 827,000 
41 63-048-รายการบ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้า-รพ.พระจอมเกล้า- 100,000 
42 63-049-เครื่องก าเนิดไฟฟ้า300kW รพ.ปราณบุรี 1,700,000 
43 63-050-ห้อง Clean Room เตรียมยา รพ.พระจอมเกล้า 3,000,000 
44 63-053-รถตู้ 12 ที่นั่ง รพ.พระจอมเกล้า- 1,364,000 
45 63-054- Smart Class Room SNIT วพบ.ราชบุร-ี1.9ลา้นบาท 1,900,000 
46 63-055-เครื่องก าเนิดไฟฟ้า300kW รพ.หนองหญ้าปล้อง-1.7ล้าน 1,700,000 
47 63-056-เครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี พร้อมโปรแกรมประมวลผล 

สคร.5-1,400,000 
1,400,000 

48 63-057-ตู้เย็นชนิด Pharmaceutical refrigerator (390 ลิตร) 
สคร.5-695,500 

695,500 

49 63-058-ตู้แข่แข็งส าหรับเก็บวัคซีนและ Ice Pack สคร.5-
113,500 

113,500 

50 63-059-เครื่องก าเนิดไฟฟ้า32kW สคร.5-600,000 600,000 
51 63-062-เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF FM ชนิดประจ าที่ ขนาด 40

วัตต์-60,000 
60,000 

52 63-063-ATS อาคารนราธิป-รพ.พระจอมเกล้า 400,000 
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53 63-072-รถกระบะ 1 ตัน ดับเบิ้ลแคป (ดีเซล)-รพ,ด าเนินสะดวก-
Auto 

854,000 

54 63-076-กล้องวงจรปิด จ านวน 16ตัว ศูนย์อนามัยที่ 5 135,000 
55 63-076-กล้องวงจรปิด จ านวน 45 ตัว ศูนย์อนามัยที่ 5 478,000 
56 63-079-เปลี่ยนลิฟท์ วพบ.จักรีรัช 1,400,000 
57 63-081-ระบบก๊าซทางการแพทย์ รพ.กระทุ่มแบน 3,900,000 
58 63-082-หม้อแปลงไฟฟ้า 3000kVA รพ.กระทุ่มแบน 2,100,000 
59 63-083-Boiler-โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 2,500,000 
60 63-084-กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง วพบ.ราชบุรี 480,000 
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ตารางท่ี 3.1  การจัดการองค์ความรู้ (KM) 

          การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก 
ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพ่ือให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้เผยแพร่
การจัดการองค์ความรู้ทางเว็บไซต์ของส านักงานฯ เพื่อให้หน่วยรับบริการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ โดยมีคู่มือ
ต่างๆ  

ล าดับ เรื่อง 

1 (ร่าง) คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี2563 

2 คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 17 ชนิด ปี2563  

3 คู่มือ การสอบเทียบเครื่องเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบไม่สัมผัส 

4 คู่มือ คุณภาพห้องปฏิบัติการด้านความดัน  

5 ขั้นตอนการด าเนินงานห้องปฏิบัติการด้านความดัน  

6 คู่มือคุณภาพศูนย์เครื่องมือแพทย์ส าหรับโรงพยาบาล 

7 ขั้นตอนการด าเนินงาน ศูนย์เครื่องมือแพทย์ส าหรับโรงพยาบาล 

8 ยกร่างคู่มือการด าเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

9  คู่มือการใช้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

10  คู่มือการส่งเสริมกรอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

11 คู่มือการบ ารุงรักษาทดสอบเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง 10 ชนิด 

12 คู่มือการทดสอบเครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน 5 กลุ่ม รวม 22 ชนิดเครื่องมือ 

13 คู่มือการใช้และบ ารุงรักษาออกซิเจนทางการแพทย์ 

14 คู่มือแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
 ฉบับปี 2561 เล่มที่ 1 
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 ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  

           ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ส่งเสริม 
สนับสนุน ควบคุม ก ากับ คุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ตาม
มาตรฐาน และกฎหมายก าหนด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเชิงรุกในพ้ืนที่ในเรื่องระบบการเฝ้า
ระวัง เตือนภัย ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พรบ.ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ พรบ.สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการด าเนินการของสถานพยาบาลที่
ไม่ได้มาตรฐานเพ่ือการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วม
ประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี ด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผลและประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ จรรยาบรรณการประกอบโรคศิลปะในพ้ืนที่ ร่วมกับเขตบริการ
สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

1. ตัวช้ีวัด 

 

 

 

 

 

 

KB3  : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดสถานพยาบาลที่ขออนุญาตตั้ง
ใหม่ 159 แห่ง ได้รับอนุญาต 159 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 

KB12 : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจเฝ้าระวังตามกฎหมายสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง 
ผลการด าเนินงาน ระดับความเสี่ยง 2 ขึ้นไป มี 7 แห่ง มีการปรับลดเป้าหมายตามสถานการณ์โควิดใน
เขต 5 เหลือ 3 แห่ง มีการเฝ้าระวังครบ 3 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 

ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด  
ผลการด าเนินงาน สถานประกอบการยื่นขออนุญาต 182 แห่ง ได้รับการอนุญาต 157 แห่ง คิดเป็น  
ร้อยละ 86.26 

ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามท่ีกฎหมายก าหนด                               
ผลการด าเนินงาน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามท่ีกฎหมายก าหนด 158 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
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 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

KB3  : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนดสถานพยาบาล  

      
ล าดับ  

     
จังหวัด  

   สถานพยาบาลที่ได้รับ
อนุญาต 
ตั้งใหม่  

สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต
ตั้งใหม่ ในระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละการ
ด าเนินงาน  

    1.   ราชบุรี                         ๒๔                   ๒๔           100  

     2.   นครปฐม  ๒๘  ๒๘  100  

     3.  กาญจนบุรี  ๒๔  ๒๔  100  

     4.   เพชรบุรี  ๘  ๘  100  

     5.   สมุทรสาคร  ๓๖  ๓๖  100  

     6.  สมุทรสงคราม  ๔  ๔  100  

     7.   สุพรรณบุรี  1๙  1๙  100  

     8.  ประจวบคีรีขันธ์  ๑๖  ๑๖  100  

 รวม  1๕๙  1๕๙  100  
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KB12 : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง ได้รับการตรวจเฝ้าระวังตามกฎหมายสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง  

จังหวัด  เป้า
ความ
งาม  

ผล  เป้าคลินิก
อ่ืนๆ  

ผล  เป้า 
รพ. 
กลุ่มเสี่ยง  

ผล  เป้าหมาย
สถานพยาบาล
กลุ่มเสี่ยง  

รวมสถานพยาบาล
กลุ่มเสี่ยงท่ีได้รับการ
เฝ้าระวัง  

ร้อยละผลการ
ด าเนินการ  

1. ราชบุรี  0 0 -  - 0   ๑o0 

2. นครปฐม  0 0 1 0 - 0  0 ๑o0 

3. กาญจนบุรี  0 0 - 0 - 0  0 ๑o0 

4. เพชรบุรี  0 0 - 0 - 0  0 ๑0o 

5. สมุทรสาคร  0 0 - 0 - 0  0 ๑o0 

6. สมุทรสงคราม  0 0 - 0 - 0  0 ๑o0 

7. สุพรรณบุร ี 0 0 ๑ ๑ - 0 @ ๑ ๑00 

8. ประจวบคีรีขันธ์  ๒ ๒ - 0 - 0 ๒ ๒ @o0 

รวม  ๒ ๒ ๑ ๑ - 0 ๓ ๓ ๑o0 % 
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ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

จังหวัด  สปา 
ยื่นขอ
อนุญาต  

สปา 
ได้รับ
อนุญาต  

นวดเพื่อ
สุขภาพ 
ยื่นขอ
อนุญาต  

นวดเพื่อสุขภาพ 
ได้รับอนุญาต  

นวดเพื่อความงาม 
ยื่นขออนุญาต  

นวดเพื่อความงาม 
ได้รับอนุญาต  

ผู้ให้บริการ 
ยื่นขอ
ใบอนุญาต  

ผู้ให้บริการ 
ได้รับการออก
ใบอนุญาต 

1. ราชบุรี  0  0  21  20  0  0  115  115  

2. กาญจนบุรี  0  0  6  6  0  0  201  201  
3. นครปฐม  2  1  20  16  0  0  ๑14  ๑14  
4. สุพรรณบุรี  0  0  ๒4  18  1  0  ๔9  ๔9  

5. เพชรบุรี  0  0  ๒2  ๒2  0  0  58  58  

6. ประจวบคีรีขันธ์  0  0  48  3๙  ๒  0  141  ๑38  
7. สมุทรสาคร  0  0  ๒๑  20  0  0  ๑๕0  ๑๕0  

8. สมุทรสงคราม  2  2  ๑3  ๑3  0  0  ๓1  ๓1  

รวม  
สรุปรวม  

4 
ขออนุญาต 
182  

3 
ได้รับ
อนุญาต
157  

     175 
ร้อยละ
86.26 

       154  3  0  859  856 
ร้อยละ99.65  
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2. แผนงาน/โครงการ  

  2.1 โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้
มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด ปีงบประมาณ 2563 

• กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ 8 จังหวัด ตามแผนงาน คิดเป็น ร้อยละ 100 
1.1 ร่วมตรวจสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 23 โรงพยาบาล 
1.2 ร่วมตรวจสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ใช้สอย 3 โรงพยาบาล 
1.3 จัดการเรื่องร้องเรียน ร่วมกับ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 เรื่อง 
1.4 เฝ้าระวังสถาบันการเรียนการสอนที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 2 
แห่ง 

• กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการด าเนินงานป้องกันโควิด-19 ในสถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ตามแผนงาน คิดเป็น ร้อยละ 100 

     2.1 ร่วมจัดท าแนวทางการจัดท า Cohort ward ในโรงพยาบาลเอกชน 8 แห่ง 
     2.2 ร่วมตรวจสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 29 แห่ง 
     2.3 ลงพื้นที่ ควบคุมก ากับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามมาตรการผ่อนปรนร่วมกับส านักงาน        
     สาธารณสุขจังหวัด รวม 159 แห่ง 
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
     1. การด าเนินงานล่าช้าเนื่องจากมีสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
     2. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
     3. การลงพ้ืนที่สถานประกอบการอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลกัน ต้องใช้เวลาในการเดินทางมา 
 

3. การจัดการข้อร้องเรียน  
         การจัดการข้อร้องเรียน 2 แห่งในการลงพ้ืนที่ และจัดการเรื่องร้องเรียนในระบบและส่งต่อไปส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 2 เรื่อง 

1) โรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน โรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร เรื่องอัตราค่าบริการ
รักษาสูงเกินจริง  
ผลการจัดการ  

 โรงพยาบาลมีการลดค่ารักษา  
 ปรึกษาทีมบริหารในเรื่องอัตราการคิดค่ารักษา  

2) คลินิกทันตกรรม ที่เปิดบริการท าฟันปลอม โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรม  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (เข้าข่ายคลินิกเถื่อน)  
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ผลการจัดการ 

 มีการเก็บอุปกรณ์ท าฟันปลอมและแจ้งปิดการให้บริการ                     

4. เฝ้าระวังสถาบันการเรียนการสอนที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในเขต
สุขภาพที ่5 

         การเฝ้าระวังสถาบันการเรียนการสอนที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในเขต
สุขภาพที่ 5 ปัจจุบันในเขตสุขภาพที่ 5 มี สถาบันการเรียนการสอนที่ผ่านการรับรองหลักสูตร 11 หลักสูตร
กลางจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งหมด  18 สถาบัน มีการเฝ้าระวัง 2 สถาบัน เนื่องจากมีการจัดสถานที่
ทับซ้อนกับคลินิกแพทย์แผนไทย ของจังหวัดนครปฐม ดังนี้  

1) คือสมาคมแพทย์แผนไทยวัดพระปฐมเจดีย์ หยุดพักการเรียนการสอนชั่วคราวจากการตรวจเฝ้าระวัง 
สมาคมแพทย์แผนไทยปรับปรุงแก้ไขตามแนวทาง และเปิดการเรียนการสอนแล้ว 
2) โรงเรียนสุขภาพเชตวัน มีการรับรองหลักสูตร 11 มิ.ย. 63 จัดท าป้ายชื่อโรงเรียนในส่วนคลินิก
แพทยแ์ผนไทยจากการตรวจเฝ้าระวังโรงเรียนสุขภาพเชตวัน  ให้ย้ายป้ายชื่อโรงเรียนไปอยู่ในส่วนที่เปิด
การเรียนการสอน 
 
  

                   การด าเนินงาน 
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4.โครงการพระราชด าร/ิเฉลิมพระเกียรติ 
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โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓  

 งบประมาณ 490,000 บาท 
 การด าเนินงาน 

 ประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน ตามแผนพัฒนาสุขศาลาพระราชทานในเขตสุขภาพท่ี 5 
 ขอสิ่งสนับสนุนชุดวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สุขศาลาพระราชทานฯ 

และ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานฯ 
 จัดประชุมคณะกรรมการ คณะท างานทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เพ่ือติดตาม 

ความก้าวหน้าแผนงานโครงการสุขศาลาฯ 
 ลงพื้นที่ประชุม ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน 
 ลงพื้นที่ทดสอบระบบการแพทย์ทางไกล และระบบการบริหารจัดการสุขศาลาพระราชทานฯ 

 
 ผลการด าเนินงาน   

      
 จัดประชุมคณะกรรมการ คณะท างาน ตามแผนพัฒนาสุขศาลาพระราชทานในเขตสุขภาพ

ที่ 5 
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ โรงพยาบาลแม่ข่าย 
รพ.สต.แม่ข่าย กองก ากับต ารวจตระเวนชายแดนที่ 13 และ 14 ครูพยาบาลสุขศาลา
พระราชทานทั้ง 6 แห่ง ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 5 เพ่ือชี้แจงแผนการส่งเสริมพัฒนา และ
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานระดับเขตสุขภาพที่ 5 
สุขศาลาพระราชทานในเขตสุขภาพท่ี ๕ 

 ลงพ้ืนที่มอบสิ่งสนับสนุนชุดวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สุขศาลา
พระราชทานฯ และ อาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานฯ 
ดังนี้  
1) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสังขละบุรี     จังหวัดกาญจนบุรี, 
2) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพัฒนาพฤติกรรมในการส่งเสริมป้องกัน ควบคุมโรคจาก
ปัญหาสาธารณสุขของประชาชนในพื้นท่ีให้บริการสุขศาลาพระราชทานให้ตระหนักในปัญหา
สุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพจากสุขศาลาพระราชทานและสนับสนุนการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทาน
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ฯ ในการด าเนินงาน ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) ของ
ประชาชนในพื้นท่ีสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน จ านวน 6 แห่ง 

 จัดประชุมคณะกรรมการ คณะท างานทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อติดตาม 
ความก้าวหน้าแผนงานโครงการสุขศาลาฯ เพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการในสุขศาลา
พระราชทานตามเกณฑ์คุณภาพ ๖ หมวด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของสุขศาลาพระราชทานในการจัดการ
ด้านสุขภาพได้พร้อมกับมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานโรงเรียน
ต ารวจตะเวนชายแดน ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน จ านวน ๓ แห่ง 
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ข่าย ๓ แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านป่า
หมาก อ าเภอสามร้อยยอด สุขศาลาพระราชทานฯบ้านแพรกตะคร้อ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และสุขศาลาพระราชทานฯ บ้านโป่งลึก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

 ลงพ้ืนที่ประชุม ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาในพื้นที่สุขศาลาพระราชทาน และลงพื้นที่ทดสอบ
การแพทยท์างไกล และระบบการบริหารจัดการสุขศาลาพระราชทานฯ 
        ลงพ้ืนที่เตรียมความพร้อมของพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานเพ่ือรับเสด็จฯ 2 แห่ง  
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามการด าเนินงาน และตรวจเยี่ยมสุขศาลา ได้แก่ สุข
ศาลาพระราชทานฯ บ้านโป่งลึก อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  และสุขศาลา
พระราชทานฯ บ้านปิล็อคค่ี อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

 ปัญหาอุปสรรค  

 ยาที่จัดซื้อโดยกองก ากับการส่วนใหญ่หมดอายุไว 

 ปัญหาเรื่องระบบสื่อสารในพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านทิไล่ป้า 

 ปัญหาระบบ Refer มาจากปัญหาไม่มีบัตรรักษาพยาบาล Refer ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลแม่ข่าย
แล้ว แต่ขากลับโดนจับเนื่องจากไม่มีบัตรสัญชาติ มีค่าใช้จ่ายหากไม่มีวิกฤติจริงๆ จะไม่เข้ามา
รักษาที่สุขศาลาพระราชทาน 

 งานสุขภาพภาคประชาน หมวดที่ 6 เป็นปีแรกที่ได้รับงบประมาณในการพัฒนา เนื่องด้วย
สถานการณ์โรคโควิด COVID-2019 พ้ืนที่ขาดการด าเนินงานที่เป็นเชิงประจักษ์และมีคุณภาพ 

 พ้ืนที่ขาดสื่อสุขภาพที่เหมาะกับพื้นท่ี และควรจัดท าสื่อที่เน้นรูปภาพเฉพาะพ้ืนที่นั้น เพราะ
ภาษามีความแตกต่างกัน เช่น ภาษากะเหรี่ยง กะล่าง ฯลฯ 

 การใช้งบประมาณไม่ทันตามก าหนดบริบทพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการได้ เช่น ด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องหนอนพยาธิ โดยเฉพาะในพ้ืนที่อ าเภอสังขละบุรี เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด 
ไม่สามารถใช้เส้นทางประเทศพม่าได้ 
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 จากการลงพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าหมาก พบปัญหาแผง Solar cell ที่สุขศาลา
พระราชทานบ้านป่าหมาก 

 ปัญหาเรื่องเตียงส าหรับคนไข้ในสุขศาลาพระราชทานไม่เพียงพอต่อผู้มารับบริการพระราชทาน
บ้านแพรกตะคร้อ 

 ปัญหาการจัดระบบหมวดหมู่ยาในสุขศาลาพระราชทานส่วนใหญ่ไม่มีการแยกแยกประเภทยา 

 ปัญหาเรื่องน้ าไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ พบแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน ในสุขศาลาพระราชทาน
บ้านปิล็อคค่ี 
 

ประเด็นที่รอแก้ไขจากการรับเสด็จฯ ในพื้นที่สุขศาลาพระราชทานฯ ปัญหาเรื่องน้ าไม่ผ่าน
เกณฑ์คุณภาพ พบแบคทีเรียเกินค่ามาตรฐาน บ้านปิล็อคคี่ เพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไปใน
ปีงบประมาณ 2564 

 One page ระบบน้ าประปา รร.ตชด.บ้านปิล็อกคี่ 
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 การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานฯ 
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                 5. ประเด็นด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
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 ประเด็นด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

   การที่องค์การจะไปสู่คุณภาพนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาองค์การใน 3 มิติ การลดต้นทุน องค์กรและการ
จัดการ คือ หากองค์กรมีวิธีการจัดการ จัดระบบการบริหารดี ตลอดจนการบริหารด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
องค์กรที่มีศักยภาพคือองค์กรที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การพัฒนาองค์กรควรมีเป้าหมายที่
ชัดเจนและการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักเหล่านี้ และบริหารให้
เกิดประสิทธิภาพสูง 

1. การบริหารจัดการองค์กร 

      1.1 คู่มือกระบวนงานภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5  

      1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

      1.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

      1.4 แผนปฏิบัติการองค์กรสร้างสุข พ.ศ.2563 

      1.5 แผนปฏิบัติการเสรมิสร้างคุณธรรม พ.ศ.2563 

      1.6  flowchart การปฏิบัติงาน ศบส.5 

 2. โครงการ/กิจกรรม  

      2.1 โครงการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 

      2.2 โครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

      2.3 โครงการ สบส.รวมใจปั่นออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ต่อเนื่อง) 
      2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเป็นองค์กรคุณภาพที่มี
ความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
      2.5 ประชุม พัฒนา และติดตาม ก ากับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ในระดับหน่วยงานเขตภูมิภาค 
      2.6 ประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จ านวน 8 ครั้ง  

 3. กิจกรรมอ่ืนๆ “คนส าราญ งานส าเร็จ” 
     3.1 กิจกรรมสร้างสุขด้วยการออกก าลังกาย  
     3.2 กิจกรรม 5 ส. 
     3.3 กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน 
     3.4 สนับสนุนการด าเนินงาน อสม. ร่วมกันบรรจุแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 
     3.5 กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม การยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา เช่น ปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ 
งานเกษียณอายุราชการฯ เข้าร่วมงานพิธีทางสถาบันกษัตริย์ 
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 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
 
1. โครงการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 
 งบประมาณ 106,000 บาท 

            การประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สัญจร) ครั้งที่ 3/2563  เพ่ือการเร่งรัด ติดตามการ
ด าเนินงาน แก้ไขปัญหา อุปสรรค และพิจารณาด าเนินงานตามนโยบาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหารส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค คณะท างานกรมฯ และ เจ้าหน้าที่  ศบส. 5 ระหว่าง
วันที่ 22- 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 และ ห้องประชุม 
โรงแรม ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี   
 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 60 คน ประกอบไปด้วย 

- ผู้บริหารกรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- ผู้บริหารส านัก/กอง กรมสนับสนับสนุนบริการสุขภาพ 
- ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1 – 12  
- ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 5 แห่ง  
- เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงาน  
- เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 ปัญหาอุปสรรค 
-    งบประมาณมีค่อนข้างจ ากัด เนื่องจากผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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2. โครงการศึกษาดูงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 งบประมาณ 7,410 บาท 

 

ผลการด าเนินงาน 

          ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้มีนโยบายพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากร โดยเน้นให้
มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านความรู้ 
ความสามารถ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดพลังขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และจิตบริการที่ มี
ความเอ้ืออาทร โดยปลูกฝั่งผ่านการเรียนรู้ ในแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ มีเหตุผล 
 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี) มีความรู้ (รอบคอบ ระมัดระวัง) มีคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน) 
         โดยได้ก าหนด โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การยึดมั่นในหลักธรรม และยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนยศ์ึกษาวิธีการฟ้ืนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ต าบลเขาชะงุ้ม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 38 คน  

 
ปัญหาอุปสรรค  
       1. งบประมาณค่อนข้างจ ากัด 
       2. กิจกรรมถูกจ ากัดด้วยระยะเวลาด าเนินการไม่มากพอ 
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3. โครงการ สบส.รวมใจปั่นออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ต่อเนื่อง) 
 งบประมาณ 6,830 บาท  

 
ผลการด าเนินงาน 

            

           โครงการ สบส.รวมใจปั่นออกก าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด าเนินการตามแผนต่อเนื่อง ปั่นออกก าลังกาย จ านวน 3 ครั้ง  เพ่ือเป็น
การเฉลิมพระเกียรติ เป็นแบบอย่างให้ประชาชนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การออกก าลังกายเพื่อส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรค และการรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนหันมาออกก าลังกายโดยการปั่นจักรยาน พัฒนา
สุขภาพและคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้ด าเนินการ จ านวน 3 ครั้ง 
 

 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
 ครั้งที่ 6 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 
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4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเป็นองค์กรคุณภาพที่มี
ความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 งบประมาณ 365,400 บาท 

 

        ผลการด าเนินงาน 
           ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในระหว่างวันที่ 30 
สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเป็นองค์กรคุณภาพท่ีมีความพร้อม
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 ประโยชน์ที่ได้รับ  

1) บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ 
2) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
3) มีแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2564 

 ปัญหาอุปสรรค 
1) ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในปีงบประมาณ 2563 จ าเป็นต้องเลื่อนออกไป 
2) บุคลากร ศบส.5 ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกคนเนื่องจากติดภารกิจงานเร่งด่วน ไม่สามารถ
เลื่อนออกไปได้ 
3) งบประมาณไม่เพียงพอหากเทียบกับกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ ในหน่วยงานที่มีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการฯ 
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5. กิจกรรมประชุม พัฒนา และติดตาม ก ากับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ในระดับหน่วยงานเขตภูมิภาค 
 งบประมาณ 3,440 บาท 

 
ผลการด าเนินงาน  

 การประชุม พัฒนา และติดตาม ผ่านระบบ Conference ร่วมกับส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค เพื่อ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานรอบ 6 เดือน และแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 จัดประชุมติดตามการประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรมฯ 
เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563  
ปัญหาอุปสรรค 
  1) งบประมาณด้านการพัฒนาองค์กรค่อนข้างน้อย 
  2) ภารกิจงานที่หลากหลายท าให้บุคลากรบางคนไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

. 

6. ประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

          นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อ านวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5 ด าเนินการจัดการประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 1-8 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือเป็นการ
ติดตาม ผลการด าเนินงาน หารือ แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุตามภารกิจขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ น าไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศในการ
บริหารจัดการ 
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 องค์กรสร้างสุข “คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ”เพื่อน ำพำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน มั่นคง และพัฒนำ นโยบำยอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ 

              1. กิจกรรมสร้างสุขด้วยการออกก าลังกาย                                             2. กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน  
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 องค์กรสร้างสุข “คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ”เพื่อน ำพำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน มั่นคง และพัฒนำ นโยบำยอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ (ต่อ) 

              3. กิจกรรม 5 ส.                                                         4. กิจกรรม สนับสนุนการด าเนินงาน อสม.ร่วมกันบรรจุแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค 
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

 องค์กรสร้างสุข “คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ”เพื่อน ำพำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน มั่นคง และพัฒนำ นโยบำยอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ (ต่อ) 

              5. กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม การยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา เช่น ปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ งานเกษียณอายุราชการฯ  
เข้าร่วมงานพิธีทางสถาบันกษัตริย์ 
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รายงานประจ าปี 2563 (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

ประธานที่ปรึกษา  นายศรีสกุล แสงประเสริฐ  
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

คณะที่ปรึกษา จ่าสิบตรี ประสาน  น่วมมะโน 
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
(ด้านวิชาการ) 

 นางสาวนัยนา  หมวดวัด 
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 (ด้านบริหาร) 

 นางสาวนัยนา  หมวดวัด  
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  

 นายภานุวัฒน์  พิทักษ์ธรรมากุล 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ  

 นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

 นายสายชล  กองทอง 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 นางนัยนา  หาญธนะสุกิจ  
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  

ผู้จัดท า                นางสาวสิริกัญญา  ดูชาติรัมย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
โดยกลุ่ม : กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 

ตุลาคม 2563
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     กลุ่มงานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
     ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
     เลขที่ 407 ถ.ยุตธิรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 
     โทรศัพท์ 032-321863 
 


