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รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

ค าน า 

            ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี ทั้งนี้ ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2564 เพ่ือสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 และสรุปกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ได้ด าเนินการ
ไป และได้รวบรวมข้อมูลแนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ที่ใช้เป็นแนวทาง  
ในการด าเนินการในพ้ืนที่ภายใต้แผนงานโครงการ กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานที่ก าหนดขึ้น โดยได้น ามา
รวบรวมเอาไว้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป และการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 72,302,100.55 บาท แบ่งเป็น 
งบกลางประเทศ 61,911,243 บาท รวมทั้งสิ้น งบด าเนินงานทั้งสิ้น 5,644,715.55 บาท และงบลงทุน 
จ านวนทั้งสิ้น 9,950,225.00 บาท  

             กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ในฐานะผู้จัดท าขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงาน  
และเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลผลการด าเนินงาน
ตามโครงการ และผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบจนส าเร็จได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งรายงานประจ าปี
2564 เล่มนี้จะใช้อ้างอิงในการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และสามารถน ามาพัฒนา
กระบวนการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป 

                                                                                                                  คณะผู้จัดท า 

                                                                                                        กันยายน พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | ข 

 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน  1 
           วิสัยทัศน์ ภารกิจ อ านาจหน้าที่   2 
           ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน  3-4 
           ท าเนียบผู้บริหาร 5 
           โครงสร้างอัตราก าลัง และ พ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด                                                                                  6 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน 7 
             การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 8 
             รายงานผลการเบิก-จ่าย งบประมาณ  9-17 
             รายการงบลงทุน 18 
ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ 19 
            ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ   20-21 
            ผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2562  22 

- ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน  23-60 
- ประเด็นด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  61 

- ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 62-67 
- ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 68-79 
- ด้านวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 80-94 

- ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 95-106 
- โครงการพระราชด าริ/เฉลิมพระเกียรติ 107-111 
- ประเด็นด้านเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพในองค์กร 112-128 

ส่วนที่ 4  ภาคพนวก  
          - คณะผู้จัดท า 129 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ อ านาจหน้าท่ี  
 ภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการ

สุขภาพท่ี 5         
 โครงสร้างองค์กร  
 โครงสร้างอัตราก าลัง        
 พื้นท่ีรับผิดชอบ 8 จังหวัด                                                 
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ภารกิจ และหน้าที่รับผดิชอบของหน่วยงาน 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. ควบคุมงานบริหารธุรการและสารบรรณ 
2. ควบคุมงานบริหารงานบุคคล  
3. ควบคุมงานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและ
บัญชี งานพัสดุ 
4. ควบคุมงานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
5. สนับสนุนงานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย  
6. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
7. สนับสนุนงานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
8. ร่วมสนับสนุนงานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการงบประมาณ 
9. ร่วมสนับสนุนงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10.ร่วมสนับสนุนงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA 
11.งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

1. ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขต
สุขภาพ 
3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 
5. งานจัดท าแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติราชการ
และค าของบประมาณประจ าปี 
6. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
7. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
8. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องมือแพทย์  
9. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ 
10.งานตรวจราชการและนิเทศงาน  
11.งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA 
12.พัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบท
ของพ้ืนที่ 
13.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และ 
นวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
14.งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์
และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
15.งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
16.จัดท าข้อมูล ITA 
17.ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง 
18.งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
 

 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

 

 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 

 
 

1. งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย  
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาค
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา พฤติกรรมสุขภาพ 
รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพ 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง 
8. ร่วมปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 
9. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
10.งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ภารกิจ และหน้าที่รับผดิชอบของหน่วยงาน (ต่อ) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

 1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
2. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
3. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์
และสาธารณสุข 
4. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข 
รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
5. งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรม
การแพทย์และสาธารณสุข 
6. ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง 
7. ร่วมปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 
8. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
9.งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

1. งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข  
7. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล 
8. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
9. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10.งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
11.งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
12.ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง 
13.ร่วมปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 
14.งานอ่ืนที่เกีย่วข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 

 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

 1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับ
หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ 
6. งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ 
8. งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้าน
บริการสุขภาพสู่สากล 
10.งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11.ร่วมปฏิบัติงานควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง 
12.ร่วมปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 
13.งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

ท าเนียบผู้บริหาร 

 

 

 



ห น้ า  | 6 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

 

5. เขตพื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
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ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 การจัดสรรงบประมาณ 
 รายงานผลการเบิก-จ่าย 

งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 รายละเอียดครุภัณฑ์งบลงทุน 
 แผนงาน/โครงการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
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การจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ส่วนท่ี 2 
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 รายงานผลการเบิก-จ่าย งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 4 หมวด ดังนี้  
 

1. หมวด งบกลางประเทศ  ตารางที่ 1.1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลางประเทศ  
 

 
รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           

 
ผลการเบิกจ่าย 

(SMART,GFMIS) 
ส่งคืนงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
รวมใช้ไป 

64-004129200.605-
6410200-
2100900027P1000-16 

โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคตดิ
เชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ใน
ชุมชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
ปีงบประมาณ 2564 

45,012,040 43,589,808.00 

 

1,422,232.00 

 

0.00 100 43,589,808.00 

 

64-004129200.605-
6410200-
2100900027P1000-24 

โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ใน
ชุมชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 

18,689,735.00 

 

18,321,435.00 

 

368,300.00 

 

0.00 100 18,321,435.00 

 

รวมทั้งสิ้น  63,701,775.00 61,911,243.00 1,790,532.00 0.00 100 61,911,243.00 

 
 
 
 
 
 
 

file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
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ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

2.หมวด งบรายจ่ายอ่ืน ตารางที่ 2.1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น  
รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           

 
ผลการเบิกจ่าย 

(SMART,GFMIS) 
ส่งคืนงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
รวมใช้ไป 

64-004126100.805-
6411500-
21007060357P3054-17 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดูแล และ
ช่วยเหลือผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ตดิยาเสพติด หลัง
การบ าบัดรักษาเพื่อคืนคนดสีู่สังคม  

50,000.00 40,426.00 9,574.00 0.00 100 40,426.00 

รวมทั้งสิ้น  50,000.00 40,426.00 9,574.00 0.00 100 40,426.00 

3.หมวด งบด าเนินงาน 
ตาราง 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน รายละเอียด ดังนี้  

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           
 

ผลการเบิกจ่าย 
(SMART,GFMIS) 

ส่งคืนงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมใช้ไป 

64-004129200.605-
6411200-
2100736035P3066-01 

งบบริหารจดัการ (P31) งวดที่ 1  500,000.00 500,000.00 

 

0.00 

 

0.00 100 500,000.00 

64-004129200.605-
6411200-
2100714013P3055-02 

ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ (P11) 

 

17,115.00 17,115.00 0.00 

 

0.00 100 17,115.00 

64-004129200.605-
64112002100714013P3055 

ค่าเช่าบ้าน (P11) 78,000.00 78,000.00 0.00 0.00 100 78,000.00 

https://smart.hss.moph.go.th/64/s_ret_budget.php?budgetCode=64-004126100.805-6411500-21007060357P3054-17&groupId=605
https://smart.hss.moph.go.th/64/s_ret_budget.php?budgetCode=64-004126100.805-6411500-21007060357P3054-17&groupId=605
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
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ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           
 

ผลการเบิกจ่าย 
(SMART,GFMIS) 

ส่งคืนงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมใช้ไป 

64-004129200.605-
6411200-
2100733030P3058-04 

ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P51)   471,420.00  471,420.00 0.00 0.00 100 471,420.00 

\64-004129200.605-
6411200-
2100736001P3063-05 

ค่าสาธารณูปโภค (P21) 492,848.00 436,932.79 

 

55,915.21 

 

0.00 100 436,932.79 

 

64-004129200.605-
6411200-
2100733031P3062-11 

สนับสนุนการปฏิบตัิงานนอกพื้นที่ช่วงการ
แพร่ระบาดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ระลอก
ใหม่ (P62) 

60,000.00 

 

60,000.00 

 

0.00 0.00 100 60,000.00 

 

64-004129200.605-
6411200-
2100736001P3063-12 

ค่าจ้างเหมาบุคลากร (เพิ่มเตมิ) 90,000.00 90,000.00 0.00 0.00 100 90,000.00 

64-004129200.605-
6411200-
2100733030P3058-14 

งบบริหารจดัการ (งวด 2) 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00 100 500,000.00 

64-004129200.605-
6411200-
2100736001P3064-15 

ค่าจ้างเหมาบุคลากร งวด 2 (P30) 235,710.00 235,710.00 0.00 

 

0.00 100 235,710.00 

https://smart.hss.moph.go.th/64/s_ret_budget.php?budgetCode=64-004129200.605-6411200-2100736001P3063-05&groupId=605
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
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ตาราง 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (ต่อ) 
รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           

 
ผลการเบิกจ่าย 

(SMART,GFMIS) 
ส่งคืนงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละการ

เบิกจ่าย 
รวมใช้ไป 

64-004129200.605-
6411200-
2100736003P3066-20 

ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P31) งวด 3 280,710.00 

 

252,855.00 27,855.00 

 

0.00 100 252,855.00 

64-004129200.605-
6411200-
2100736001P3064-22 

การซ่อมแซม ปรับปรุงป้ายช่ือหน่วยงาน 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 100 60,000.00 

64-004126700.810-
6411200-
2100736001P3063-06 

โครงการพัฒนาและยกระดับการขบัเคลื่อน
นโยบายและแผนปฏิบัตริาชการกรม สบส. 

3,750.00 3,624.00 

 

126 

 

0.00 100 3,624.00 

64-004126000.815-
6411200-
2100733031P3062-07 

โครงการยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล 

3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 100 3,000.00 

64-004126700.810-
6411200-
2100736001P3063-08 

โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

40,000.00 

 

38,667.79 

 

1,332.21 0.00 100 38,667.79 

 

64-004126600.806-
6411200 

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
ความรอบรูด้้านสุขภาพ 

135,000.00 134,987.2 12.77 

 

0.00 100 134,987.2 

https://smart.hss.moph.go.th/64/s_ret_budget.php?budgetCode=64-004129200.605-6411200-2100736003P3066-20&groupId=605
https://smart.hss.moph.go.th/64/s_ret_budget.php?budgetCode=64-004126700.810-6411200-2100736001P3063-08&groupId=605
https://smart.hss.moph.go.th/64/s_ret_budget.php?budgetCode=64-004126600.806-6411200-2100736003P3066-09&groupId=605
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ตาราง 3.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบด าเนินงาน (ต่อ) 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           
 

ผลการเบิกจ่าย 
(SMART,GFMIS) 

ส่งคืนงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมใช้ไป 

64-004126700.810-
6411200-
2100733028P3057-09 

โครงการจดัตั้งและพัฒนาสุขศาลา
พระราชทานตามพระราชด ารสิมเด็จพระ
กนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 
2564 

240,000.00 239,965.00 

 

35.00 0.00 100 239,965.00 

 

64-004129200.605-
6411200-
2100733031P3062-09 

การอบรมหลักสตูรการประเมินคา่ความไม่
แน่นอนของการวัด ศบส. 5 

7,812.00 

 

7,812.00 

 

0.00 

 

0.00 100 7,812.00 

 

64-004126100.805-
6411200-
2100736003P3066-10 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและ
เสรมิสร้างแรงจูงใจในการจัดการสขุภาพ
ชุมชนของ อสม. (P31) 

73,000.00 72,990.00 

 

10.00 

 

0.00 100 72,990.00 

 

64-004129200.605-
6411200-
2100736001P3064-10 

โครงการจดัหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานป้องกัน
และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 
2564 (P23) 

152,250.00 

 

152,160.00 

 

90.00 

 

0.00 100 152,160.00 

 

https://smart.hss.moph.go.th/64/s_ret_budget.php?budgetCode=64-004126700.810-6411200-2100733028P3057-09&groupId=605
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
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รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           
 

ผลการเบิกจ่าย 
(SMART,GFMIS) 

ส่งคืนงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมใช้ไป 

64-004126100.805-
6411200-
2100733030P3058-13 

โครงการสร้างเสรมิศักยภาพ อสม. ในการ
จัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภมู ิ(อสม.
หมอประจ าบ้าน) (P51) 

740,880.00 

 

740,880.00 

 

0.00 

 

0.00 100 740,880.00 

 

64-004129200.605-
6411200-
2100736001P3063-13 

โครงการนโยบายส่งมอบของขวัญปีใหม่ 
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 "คนไทยทุก
ครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน"  

60,000.00 

 

60,000.00 

 

0.00 

 

0.00 100 60,000.00 

 

64-004126100.805-
6411200-
2100733030P3059-14 

โครงการสร้างเสรมิศักยภาพ อสม. ในการ
จัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภมู ิ(อสม.
หมอประจ าบ้าน) (P52) 

598,560.00 

 

598,266.00 294.00 

 

0.00 100 598,266.00 

64-004126500.804-
6411200-
2100733031P3062-14 

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

408,160.00 

 

405,889.61 2,270.39 0.00 100 405,889.61 

64-004126100.805-
6411200-
2100733030P3058-15 

โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการดแูลสุขภาพ
ตนเองระดับครอบครัว (อสค.) (P51) 

151,000.00 151,000.00 0.00 

 

0.00 100 151,000.00 

64-004126400.802-
6411200-
2100736001P3064-16 

สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินงานส่งเสริม ควบคุม 
ก ากับ และเฝ้าระวังสถานพยาบาล 

37,500.00 37,497.00 

 

3.00 

 

0.00 100 37,497.00 

 

file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
https://smart.hss.moph.go.th/64/s_ret_budget.php?budgetCode=64-004126500.804-6411200-2100733031P3062-14&groupId=605
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
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รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ           
 

ผลการเบิกจ่าย 
(SMART,GFMIS) 

ส่งคืนงบประมาณ คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมใช้ไป 

64-004129200.605-
6411200 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรบริหารการ
สาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น ศบส.5 

60,000.00 59,981.44 18.56 0.00 100 59,981.44 

64-004129200.605-
6411200-
2100757073P3068-18 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และ
การยกระดับการเป็นองค์กรคณุธรรม
ต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 100  15,000.00 

64-004129200.605-
6411200-
2100733028P3057-21 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์(Solar Rooftop) และ
ตรวจสอบซ่อมแซมปรับปรุงระบบฯ 

80,000.00 

 

79,994.59 

 

5.41 0.00 100 79,994.59 

 

64-004129200.605-
6411200-
2100733031P3062-19 

กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน 
สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มี
ภาวะพึ่งพิงในเขตสุขภาพท่ี 5 

60,000.00 

 

59,969.10 

 

30.90 

 

0.00 100 59,969.10 

 

64-004129200.605-
6411200 

สนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาก าลังคน 

1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 100 1,000.00 

64-004126100.805-
6411200- 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อม 
แนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง  

80,000.00 80,000.00 

 

0.00 0.00 100 80,000.00 

รวมทั้งสิ้น  5,732,715.00 5,644,716.55 87,998.45 0.00 100 5,644,716.55 

 

file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
file:///D:/CloudStation/.SynologyWorkingDirectory/Downloads/s_ret_budget.php
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4.หมวด งบลงทุน 

ตาราง 4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน 

รหัสโครงการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม           
(ไตรมาส 1-4) 

ผลการเบิกจ่าย 
(SMART,GFMIS) 

ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง
(PO GFMIS) 

ส่งคืน
งบประมาณ 

คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

รวมใช้ไป 

64-004129200.605-
6411300-
2100736001P3064 

อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 
(12 ครอบครัว) 

8,889,000.00 

 

3,644,490.00 5,244,510.00 

 

0.00 0.00 41.00 3,644,490.00 

64-004129200.605-
6411300-
2100736001P3065-07 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) 

6,300.00 6,300.00 0.00 0.00 0.00 100 6,300.00 

64-004129200.605-
6411300-
2100736001P3064-08 

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าวิทยุ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
(จ านวน 5 รายการ) 

1,054,925.00 1,054,925.00 0.00 0.00 0.00 100 1,054,925.00 

รวมท้ังสิ้น  9,950,225.00 4,705,715.00 5,244,510 0.00 5,244,510.00 47.29 4,705,715.00 

หมายเหตุ *งบคงเหลือ ยังไม่รวมงบประมาณในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO GFMIS) รายการอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) คงเหลือ 4 งวดงาน โดยได้ด าเนินการจัดท า
ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จ านวน 5,244,510.00 บาท 
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5. สรุปภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบด าเนินงาน,งบกลางประเทศ,งบรายจ่ายอ่ืน และงบลงทุน) 
ตาราง 5.1 การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบด าเนินงาน,งบกลางประเทศ,งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน) 

ล าดับ หมวดประมาณ งบประมาณรวม           
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(SMART,GFMIS) 

ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง
(PO GFMIS) 

ส่งคืน
งบประมาณ 

คงเหลือ ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

รวมใช้ไป 

1 งบกลาง 63,701,775.00 61,911,243.00 0.00 

 

1,790,532.00 0.00 100 61,911,243.00 

2 งบรายจ่ายอื่น 50,000.00 40,426.00 0.00 9,574.00 0.00 100 40,426.00 

3 งบด าเนินงาน 5,732,715.00 5,644,716.55 0.00 87,998.45 0.00 100 5,644,716.55 

4 งบลงทุน 
9,950,225.00 4,705,715.00 5,244,510 0.00 5,244,510.00 47.29 4,705,715.00 

 รวมทั้งสิ้น 79,434,715.00 

 

72,302,100.55 

 

5,244,510.00 1,888,104.45 

 

5,244,510.00 94.53 72,302,100.55 

 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดย กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน   

https://smart.hss.moph.go.th/64/s_ret_budget.php?budgetCode=64-004126100.805-6411500-21007060357P3054-17&groupId=605
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5.1 รายการงบลงทุน (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครภุัณฑ์ไฟฟ้า และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) รายละเอียด ดังนี้  

 
รายการ 

 
หน่วยนับ 

 
งบประมาณ 

 
เบิก-จ่าย 

 
คงเหลือ 

 
1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก) 

1 เครื่อง 6,300 6,300 0.00 

2.เครื่องก าเนิดสัญญาณชีพ 
SPO2 

1 เครื่อง 120,000 120,000 0.00 

3. เครื่องสร้างอุณหภูมิ 1 เครื่อง 401,425 500,000 0.00 
4. เครื่องวัดคุณภาพแสง
โคมไฟผ่าตัด 

1 เครื่อง 169,000 200,000 0.00 

5. กล้องถ่ายภาพแผ่รังสี
อินฟราเรด 
 

1 เครื่อง 348,000 348,000 0.00 

6. เครื่องวัดระยะด้วย
เลเซอร์พร้อมขาตั้ง 
 

1 เครื่อง 16,500 16,500 0.00 

7. อาคารพักพยาบาล 24 
ห้อง (12 ครอบครัว) 

1 หลัง 8,889,000.00 
 

3,644,490.00 5,244,510.00 
 

รวม 6 เครื่อง 9,950,225.00 4,705,715.00 5,244,510.00 

หมายเหตุ *ยังไมร่วมรายการ Po อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) จ านวน 5,244,510 บาท 
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 ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ 
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2. ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รายละเอียด ดังนี้ 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน 

1 2 3 4 5 ผลการ
ด าเนิน 
งาน 

ค่า
คะแนน

ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

มิติภายนอก   60        3.0000 

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน  50         

   1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวช้ีวัดกรมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน (KPI ปรับปรุงประสิทธิภาพ/PA/นโยบายส าคัญ
เร่งด่วน/งานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
พิเศษ) 

 (40)         

 1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มมีาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 87.34 5.0000 0.5000 

 1.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุม่เป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอ
ประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 98.08 5.0000 0.7500 

1.1.3 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 98.45 5.0000 0.5000 
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1.1.4 ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจดัการสุขภาพ
ตนเองไดต้ามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 ร้อยละ 45 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60 82.12 5.0000 0.7500 

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลกัของ
หน่วยงาน 

 (10)         

1.2.1 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 

ร้อยละ 10 17,654
คน 

19,420
คน 

21,185
คน 

22,951
คน 

24,716 
คน 

24,717 
คน 

5.0000 0.5000 

 

มิติภายในองค์กร : การประเมินศกัยภาพในการด าเนินงาน (Potential 
Base) 

 40        1.9355 

2.ร้อยละความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โดยใช้ Application 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 100.00 5.0000 0.5000 

3.ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้
ประโยชน ์

ร้อยละ 15 ขั้นตอนท่ี 
1 

ขั้นตอนท่ี 
2 

ขั้นตอนท่ี 
3 

ขั้นตอนท่ี 
4 

ขั้นตอนท่ี  
5 

ขั้นตอนท่ี  
5 

5.0000 0.7500 

4.ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน  
ตามหลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง 

 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 
ต่ ากว่า 
50.00 

ร้อยละ 
50.00-
69.99 

ร้อยละ 
70.00 – 
79.99 

ร้อยละ 
80.00-
89.99 

ร้อยละ 
90.00 -
100.00 

85.71 4.5700 0.7500 

น้ าหนักรวม  100       ค่าคะแนนที่ได้
4.9355 
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ผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม/ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
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1. ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
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1. ผลการด าเนินงานประเด็นสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ  
          กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ มีภารกิจพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท  
ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ก ากับ ติดตาม ประเมิน ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการตามระเบียบ อสม. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กร อสม. ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 
และสุขศึกษาให้มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน และระบบบริการสุขภาพ เสริมสร้าง
แรงจูงใจ อสม. พัฒนารูปแบบ ขยายผลการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน ติดตามก ากับการ
ด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
สนับสนุน ติดตามนิเทศงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยี
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน
นโยบายพิเศษ เช่น โครงการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ ผลการด าเนินงานจ าแนกตามตัวชี้วัดฯ และ
โครงการฯ ที่รับผิดชอบ ดังนี้  

 สรุปรายงานผลการด าเนินงานรายตัวชี้วัดในการด าเนินงานปี พ.ศ. 2564  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อย
ละ 70) 

5,952 คน 

 

5,952 คน 

 

98.08 ผ่าน 

2. ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 
70) 

ร้อยละ 70 39,018 คน 

 

98.45 

 

ผ่าน 

3. ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 

ร้อยละ 70 

 

82.12 82.12 ผ่าน 

4. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 

24,716 คน 

 

24,717  คน 100 ผ่าน 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและช่วยเหลือ  
ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษาโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน 
 

1,270 คน 

 

1,364 107.40 ผ่าน 
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 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด : สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ตารางแสดงผลการด าเนินงาน ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)  
 

ผลการด าเนินงาน เขตสุขภาพที่ 5  

    เป้าหมาย รอบ 5 เดือน 
เป้าหมายรอบ 11 เดือน 

 

ล าดับ จังหวัด  

อบรมหลักสูตร อสม.หมอประจ าบา้น ปี 2564 
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผลงาน 
(คน) 

ร้อยละ  

พัฒนา
เกินจาก
เป้าหมาย 

(คน) 

ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผลงาน 

รวม ร้อยละ 
ผลการ
ประเมิน LTC NCD CKD ภาวะพึ่งพิง ฯ 

1 ราชบรุ ี 977 1,116 100 139 14.2  7,790 1774 5,044 328 644 7,790 100  

2 กาญจนบุร ี 959 1,012 100 53 5.5  6,930 893 5,576 242 356 7,067 100  

3 สุพรรณบุร ี 1,008 1,041 100 33 3.3  10,718 2544 6,383 477 813 10,217 95.33  

4 นครปฐม 930 1,014 100 84 9.0  7,011 1,464 4,755 301 491 7,011 100  

5 สมุทรสาคร 290 293 100 3 1.0  2269 676 1125 353 172 2326 100  

6 สมุทรสงคราม 284 313 100 29 10.2  7,400 542 5,649 197 457 6,845 92.5  

7 เพชรบุร ี 698 707 100 9 1.3  5,432 553 3,107 208 881 4,749 87.43  

8 ประจวบคีรีขันธ ์ 435 516 100 81 18.6  3,951 857 2,746 572 333 4,508 100  

  รวมทั้งหมด 5,581 6,012 100 431 7.7  51,501 9,303 34,385 2,678 4,147 50,513 98.08  

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
http://www.thaiphc.net 

http://www.thaiphc.net/
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2) ตารางแสดงผลการด าเนินงาน ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)  

ล าดับ จังหวัด  

พัฒนาศักยภาพ อสค. ครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพฯ (ร้อยละ 70) 

ผลการ
ประเมิน 

เป้าหมาย
การพัฒนา 

(คน) 
ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 

จ านวน
ครอบครัวที่
ได้รับการ
ประเมิน 

จ านวน
ครอบครัวที่
ผ่านการ
ประเมิน 

ร้อยละของ
ครอบครัว 
ที่ผ่านการ
ประเมิน ปี 2564 CKD LTC NCDs 

รวมทั้ง 3 
กลุ่ม 

 1 ราชบุรี 5,695 2703 893 2325 6839 100.00 6,839 6,635 97.02  

2 กาญจนบุรี 7,403 1841 389 2872 6780 91.58 6,780 6,700 98.82  

3 สุพรรณบุรี 5,695 2876 1192 2147 7056 100.00 7,056 6,910 97.93  

4 นครปฐม 3,986 1869 694 2522 6510 100.00 6,510 6,480 99.54  

5 สมุทรสาคร 1,709 632 652 1710 2030 100.00 2,030 2,010 99.01  

6 สมุทรสงคราม 1,709 85 176 860 1936 100.00 1,936 1,936 100.00  

7 เพชรบุรี 4,556 1324 392 2847 4892 100.00 4,892 4,840 98.94  

8 ประจวบคีรีขันธ์ 4,556 1431 465 2176 3589 78.78 3,589 3,507 97.72  

 
รวมทั้งหมด 35,309 12,761 4,853 17,459 39,632 100 39,632 39,018 98.45  

CKD : หลักสูตร 1 การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ( CKD )    
LTC : หลักสูตร 2 การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง ติดบ้าน ติดเตียง ( LTC ) 
NCDs : หลักสูตร 3 การดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( NCDs )   

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
http://www.thaiphc.net  

http://www.thaiphc.net/


ห น้ า  | 27 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

 
 
3) ตารางแสดงผลการด าเนินงาน ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  

 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ระดับดีขึ้นไป  
เป้าหมาย ร้อยละ 60 
ผลงาน    ร้อยละ 88.96 



ห น้ า  | 28 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

4) ผลการด าเนินงานการเพิม่ประสิทธิภาพการดูแลและช่วยเหลือ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้  

 ตารางที่ 4 ผลการด าเนนิงาน การเพิม่ประสิทธภิาพการดูแลและช่วยเหลือ ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษาโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน  

 เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพ อสม.Buddy ต าบลละ 2 คน 
ตารางสรุปจ านวน และรายชื่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพ เป็น อสม. Buddy เขตสุขภาพที่ 5 

 ภายใต้โครงการ“การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล และช่วยเหลือผู้ใช้  ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ปีงบประมาณ 2563-2564 
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 
 

ล าดับ จังหวัด จ านวนอ าเภอ  จ านวนต าบล จ านวน อสม. ตามโควตา เป้าหมาย ผลการพัฒนา อสม. Buddy  ร้อยละ 
 

        (คน) (ต าบลละ 2 คน) (คน) เทียบกับเป้าหมาย 
 1 กาญจนบุรี 13 98 14,200 196 196 100.0 

 2 นครปฐม 7 106 10,360 212 370 174.5 
 3 ประจวบคีรีขันธ ์ 8 48 7,200 96 90 93.8 
 4 เพชรบุรี  8 93 7,835 186 213 114.5 
 5 ราชบุรี 10 104 12,329 208 160 76.9 
 6 สมุทรสงคราม 3 36 2,236 72 72 100.0 
 7 สมุทรสาคร  3 40 3,642 80 97 121.3 
 8 สุพรรณบุรี  10 110 15,137 220 166 75.5 
   รวม  62 635 72,939 1,270 1,364 107.4 
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 เปรียบเทียบก่อนและหลังการด าเนินงาน/ นวัตกรรมเด่น/ผลงานเด่น (จากพื้นที่) หรือเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ดังนี้   

         1) ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน การบันทึกข้อมูลและรายงานผลใน Thaiphc.net ให้คณะกรรมการ
ชมรม อสม.และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดราชบุรี 

                 
   
       2) สนับสนุนคู่มือหลักสูตร และสื่อความรู้ ให้ สสอ.ในการให้ความรู้แกนน า อสม.ระดับต าบล จ านวน 
104 ต าบลๆ ละ 2 คน =  208 คน 
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         3) พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายในการติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดยาเสพติดแบบบูรณาการในชุมชน ต.บ้านไร่ อ.เมือง 

 
 

         4) พัฒนาต่อยอดขยายผล อสม.Buddy มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ พัฒนา ชุมชน หมู่บ้าน โรงเรียน 
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         5) การร่วมบูรณาการงานสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน โดยทีมคณะท างานและ 
                             ภาพ อสม.buddy ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

            
 

                                  การเยี่ยมติดตามกลุ่มเป้าหมาย ในชุมชน  

             
 

 ปัจจัยความส าเร็จ   
       การด าเนินงานต้องมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนด
แผนงาน การด าเนินงาน ติดตามประเมินผล สรุปและก าหนดแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคตเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน   

 ปัญหาและอุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
        สถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดราชบุรี ถูกก าหนดเป็นพ้ืนที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดประชุม อบรม หรือลงพ้ืนที่ได้ตามปกติ จึงท าให้ขาด
การติดตามผลการด าเนินงานบางส่วน แต่มีการปรับเปลี่ยนโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน
ติดตามผล  
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2. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 2.1 โครงการด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งสิ้น 8 โครงการ ดั้งนี้  

       1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในชุมชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

       2. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม .  
เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

       3. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
       4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2564 

       5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อม แนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง เขตสุขภาพที่ 5 

       6. โครงการนโยบายส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอ
ประจ าตัว 3 คน" และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

       7. โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    ทั้งนี้ แผนงานโครงการ / กิจกรรม จ าแนกรายงานผลการด าเนินงานรายโครงการ ดั้งนี้  
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1. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในชุมชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 

 งบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  43,589,808 บาท  

            ตามท่ีศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้รับมอบหมายจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ให้ด าเนินโครงการ จัดหาสิ่งสนับสนุนส าหรับ อสม.ในการปฏฺบัติงานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรค
โควิด 19 ในชุมชน ภายใต้โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏฺบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในชุมชน รายการงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และ
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 งบประมาณทั้งหมด จ านวน 
45,012,040 บาท (สี่สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายการวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน อสม. ทั้งหมด 6 รายการ ได้แก่ 1.หน้ากากอนามัย 2.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด  
3.แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ 4.ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 5.อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา  
(Face Shield) 6.ถุงมือยาง นั้น 
            ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จึงได้ด าเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยได้ด าเนินการตาม
แผนงานโครงการ และตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่  
16 เมษายน 2564 – วันที่ 2 มิถุนายน 2564 งบประมาณที่ใช้จริงทั้งหมด จ านวน 43,589,808 บาท (สี่สิบ
สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) เหลือส่งคืนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 
1,422,232 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1.หน้ากากอนามัย จ านวน 240,669 กล่อง เป็นเงิน 22,141,548 บาท, 2.เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 
จ านวน 2,540 เครื่อง เป็นเงิน 4,826,000 บาท, 3.แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ จ านวน 114,300 ขวด 
เป็นเงิน 7,429,500 บาท, 4.ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จ านวน 72,939 อัน เป็นเงิน 5,762,181 บาท, 
5.อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) จ านวน 73,226 ชิ้น เป็นเงิน 1,354,681 บาท และ  
6.ถุงมือยาง จ านวน 9,746 กล่อง เป็นเงิน 2,075,898 บาท  

 

 การด าเนินงาน : ส าหรับรูปแบบการด างานโครงการฯ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. ทั้งหมด 6 รายการ ไปยัง 8 จังหวัดในเขตรับผิดชอบได้แก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยกระจายส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ฯ ไปยัง
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทั้ง 62 แห่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ ลดการ
รวมกลุ่มคนจ านวนมาก ลดความแออัด ตามหลักปฏิบัติในการควบคุมโรคโควิด-19 ลดระยะเวลาการ
เดินทางมารับวัสดุอุปกรณ์ของ อสม. ในพ้ืนที่ บัดนี้การด าเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้น
แล้วนั้น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จึงขอส่งสรุปโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในชุมชน เขต
สุขภาพที่ 5 เพ่ือเป็นหลักฐานและข้อมูลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้ประโยชน์ต่อไป  
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 ผลการด าเนินการ  
    ด าเนินการจัดซื้อจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบระ

ทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหรือ ตามแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วยที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลงวันที่ 
27 มีนาคม 2563 และแนวทางการด าเนินการฯ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว120 ลงวันที่ 31 
มีนาคม 2563 

 โดยด าเนินการจัดซื้อ จ านวน 5 รายการ ดังนี้  
1. ค่าจัดซื้อหน้ากากอนามัย (Surgical mask)  
2. ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง) 
3. ค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ (450 ml ขึ้นไป) 
4. ค่าจัดซื้อปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล  
5. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) 
6. ค่าจัดซื้อถุงมือยาง 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
     อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทันต่อ
สถานการณ์ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ่
     - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลที่ถูกต้องจาก อสม. ลดการแพร่กระจายของเชื้อสู่บุคคลอื่น 
     - ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตัวถูกต้องในการป้องกันตนเองและครอบครัวจาก  
การติด 
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ตารางสรุปรายการสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับ อสม. ในการปฏิบัตงิานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน (เขตสุขภาพที่ 5) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
*หน้ากากอนามัย จังหวัดสมุทรสาคร ไดร้ับการจดัสรรเพิ่มเป็น 3 เท่า (9 กล่อง ต่อ 1 คน) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดรุนแรงและมแีรงงานต่างด้าวจานวนมาก 

  *อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมเพื่อสารองไว้กรณีฉุกเฉิน ที่สานักงานสาธารณสุขจังหวดั จานวน 287 ช้ิน  
   เนื่องจากสถานการณ์การระบาดรุนแรงและมีแรงงานต่างด้าวจานวนมาก 
*ถุงมือยาง จังหวัดสมุทรสาคร ไดร้ับการจดัสรรเพิ่มเตมิเพื่อส ารองไว้กรณีฉุกเฉิน ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จ านวน 221 กล่อง  
  เนื่องจากสถานการณ์การระบาดรุนแรงและมีแรงงานต่างดา้วจ านวนมาก 

 (3 กลอ่ง : 1 คน) (ต ำบลละ 4 เครือ่ง) (ต ำบลละ 180 ขวด) (อสม.ทุกคน 1 : 1 อัน) (อสม.ทุกคน 1 : 1 ช้ิน) (ต ำบลละ 15 กลอ่ง)

1 กาญจนบรีุ 13 98 14,200       42,600             392                  17,640              14,200               14,200                 1,470                  

2 นครปฐม 7 106 10,360       31,080             424                  19,080              10,360               10,360                 1,590                  

3 ประจวบคีรีขนัธ์ 8 48 7,200         21,600             192                  8,640                7,200                7,200                   720                    

4 เพชรบรีุ 8 93 7,835         23,505             372                  16,740              7,835                7,835                   1,395                  

5 ราชบรีุ 10 104 12,329       36,987             416                  18,720              12,329               12,329                 1,560                  

6 สมุทรสงคราม 3 36 2,236         6,708               144                  6,480                2,236                2,236                   540                    

*7 *สมุทรสาคร 3 40 3,642         32,778             160                  7,200                3,642                3,929                   821                    

8 สุพรรณบรีุ 10 110 15,137       45,411             440                  19,800              15,137               15,137                 1,650                  

รวม 62 635 72,939       240,669            2,540               114,300             72,939               73,226                 9,746                  

ล ำดับ จงัหวดั จ ำนวนอ ำเภอ จ ำนวนต ำบล จ ำนวน อสม. *1.หน้ำกำกอนำมัย
2.เครือ่งวดั

อุณหภูมิแบบอิน
ฟำเรด

3.แอลกอฮอล์ 
75% พรอ้มขวด

4.ปรอทวดัไข้แบบ
ดิจติอล

*5.อุปกรณป้์องกัน
ใบหน้ำและดวงตำ 
(Face Shield)

*6.ถุงมือยำง
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1.      จ ำนวนงบประมำณทีไ่ด้รับ บำท เบิกจำ่ยแลว้ 43,589,808.00   บำท

ได้ผู้รับจ้ำง ประกำศผล ลงนำมในสญัญำ สง่มอบ สง่มอบของแลว้ งบประมำณใช้จริง คงเหลอื

ระบุ วัน/ ระบุ วัน/ ระบุ วัน/เดือน/ปี ระบุ วัน/เดือน/ปี (จงัหวัด) (บำท) (บำท)
งบประมำณงวดที ่1

1 หน้ากากอนามยั (Surgical mask) 240,669         กล่อง 24,066,900.00   19 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 29 เม.ย - 20 พ.ค.64 8 จังหวดั 22,141,548.00   1,925,352         
2 เคร่ืองวดัอณุหภูมแิบบอนิฟาเรด 1,270            เคร่ือง 2,476,500.00     19 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 23 เม.ย. 64 12-13 พ.ค. 64 8 จังหวดั 2,413,000.00     63,500             

3 แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ (450 ml)
114,300         

ขวด
9,144,000.00     

19 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 23 เม.ย. 64 27 เม.ย.- 5 พ.ค.64 8 จังหวดั
7,429,500.00     1,714,500         

4 ปรอทวดัไข้แบบดิจิตอล 72,939           อนั 5,835,120.00     19 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 22 เม.ย. 64 26-28 เม.ย. 64 8 จังหวดั 5,762,181.00     72,939             

5
อปุกรณ์ป้องกนัใบหน้าและดวงตา (Face 
Shield)

73,226           ชิ้น 1,464,520.00     19 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 20 เม.ย. 64 13-20 พ.ค.64 8 จังหวดั 1,354,681.00     109,839           

รวม 42,987,040.00   39,100,910.00   3,886,130         

งบประมำณงวดที ่2
6* ถุงมอืยาง* 9,746            กล่อง 2,095,500.00     11 พ.ค. 64 12 พ.ค. 64 14 พ.ค. 64 20-21 พ.ค. 64 8 จังหวดั 2,075,898.00     19,602.00         
7* เคร่ืองวดัอณุหภูมแิบบอนิฟาเรด (เพิม่เติม)* 1,270            เคร่ือง 2,413,000.00     11 พ.ค. 64 12 พ.ค. 64 14 พ.ค. 64 1-2 ม.ิย. 64 8 จังหวดั 2,413,000.00     -                 

รวม     4,508,500.00     4,488,898.00          19,602.00 
43,589,808.00   

หมายเหตุ ส่งมายังกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ในทุกวนัจันทร์ของแต่ละสัปดาห์ จนกวา่จะเสร็จส้ินกระบวนการ เพือ่รายงานให้ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดยส่งมาทาง email : phc.division@gmail.comโทร 02 193 7000 ต่อ 18716 ชื่อ-สกลุ.....นายพนมพนัธ.์...จันทร์สูง........................ ผู้รำยงำน

ต าแหน่ง......นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ..............

*รำยกำรที ่6-7 ถุงมือยำง และ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟำเรด ด ำเนินกำรตำมหนังสอืกรม สบส. ที ่สธ 0701.7.2/1325 ลว 6 พฤษภำคม 2564  

งบประมำณทัง้หมด 45,012,040.00 บำท ชื่อ-สกลุ.....นายศรีสกลุ....แสงประเสริฐ.............
งบประมำณทีใ่ช้จริง 43,589,808.00 บำท ต าแหน่ง......ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี..5.... ผู้รับรอง

สง่คืนกรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ 1,422,232.00   บำท 

ล ำดับ งบประมำณ (บำท)

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
กำรจดัหำสิ่งสนับสนุนส ำหรับ อสม. ในกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน

ภำยใต้โครงกำรจัดหำวัสดุอุปกรณส์นับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ อสม. ในกำรเฝ้ำระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19) ในชุมชน รำยกำรงบกลำง ค่ำใช้จำ่ยในกำรบรรเทำ แก้ไขปัญหำ และเยยีวยำผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ
จำกกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

*******************
หน่วยงำน : ศูนยส์นับสนุนบริกำรสขุภำพที ่……5……      กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ  กระทรวงสำธำรณสขุ 

45,012,040.00             
2.      รำยกำรวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน อสม. ในกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน ดังน้ี 

แผน ควำมก้ำวหน้ำ

หมำยเหตุ
รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ
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ภาพกิจกรรม 
ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  

ในชุมชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
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 2. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม .  
เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น   1,412,136 บาท 

       ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 มีบทบาลในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพภาคประชาชน 
ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ อสม. ใน
การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้มี
สุขภาพดี ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลประชาชนมีการพึ่งตนเองมากขึ้น 

 ผลการด าเนินงาน ด าเนินการตามแผนงานกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ดังนี้  

1) ด าเนินการจัดประชุมถ่ายทอดนโยบายและขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ  
2564 เขตสุขภาพท่ี 5 จ านวน 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน โดยมีเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 35 คน  
          2) ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสม . เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน  
เขตสุขภาพที่ 5 ( แยกเป็นรายจังหวัด จ านวน 8 จังหวัด) กลุ่มเป้าหมาย เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน  
รวมทั้งสิ้น 5,581 คน  
         3) ด าเนินการลงพ้ืนที่ติดตามสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพและการด าเนินงาน อสม. หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 5 (จ านวน 8 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน) ด าเนินการ
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
         4) ด าเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนในระดับพ้ืนที่ เขต
สุขภาพที่ 5 (จ านวน 8 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน)  
        5) ด าเนินการติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพภาค
ประชาชน โดยการสุ่มประเมินการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ า
บ้าน และสุ่มประเมินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)  
 
 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการฯ ดังนี้  

      1) อสม.หมอประจ าบ้าน สามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

      2) กลุ่มผู้ป่วยกลุ่มในชุมชนได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

      3) อสม. และ อสค. มีศักยภาพในการ จัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชน สร้างความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนตลอดจนประชาชนในพ้ืนที่ ใน
การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน และได้รับบริการปฐมภูมิระดับชุมชนที่มีคุณภาพ 

     4) ประชาชนเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิระดับชุมชน และระดับครอบครัวที่มีคุณภาพ ปัญหาสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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กราฟแสดงผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้าน เขตสุขภาพที่ 5 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 
ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
http://www.thaiphc.ne  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
95.33 

100 100 

92.5 
87.43 

100 98.08 

80 
85 
90 
95 

100 
105 

พัฒนา อสม.หมอประจ าบ้าน กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 

1 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 50 

2 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 55 

3 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 60 

4 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 65 

5 ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยร้อยละ 70 

ร้อยละ 

http://www.thaiphc.net/
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       3. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่  ๕ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 งบประมาณ  135,000  บาท    

          ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ได้ด าเนินการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยใช้กลยุทธ์หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประเด็นเรื่อง 3อ 2
ส  วั ณ โ ร ค  แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ย า อ ย่ า ง ถู ก วิ ธี  แ ล ะ ก ล ยุ ท ธ์ โ ร ง เ รี ย น สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ช า ติ  เ พ่ื อ ใ ห้  
การด าเนินการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  
จึงเห็นว่าการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ ในการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการด าเนินงาน เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุน  
การด าเนินงานของภาคีเครือข่ายให้มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพงาน 
สุขศึกษาที่ครอบคลุมและเหมาะสม พร้อมทั้งรองรับกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึง
ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ ๕ ปีงบประมาณ 
2564  

1) การด าเนินงาน  
 ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564  
 ลงพื้นทีส่่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน และพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขต

สุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564 
 ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้นหาพื้นที่ต้นแบบ ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

โรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 5  

     2) พ้ืนที่เป้าหมายด าเนินงานสุขศึกษาเพ่ือการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย  

 พ้ืนที่เป้าหมาย จ านวนจังหวัด 8 แห่ง ได้แก่ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 

 กลุ่มเป้าหมาย 
1) สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการด าเนินงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา และมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านสุขศึกษา  (รพศ., รพท., รพช., รพสต.) 

        2) หมู่บ้านเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ในรูปแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
        3) โรงเรียนได้รับการส่งเสริมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                   
ในรูปแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ 
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 ผลการด าเนินงานการส่งเสริมการด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564  

1. ผลการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาส าหรับรพ.สต. 
 

ชื่อจังหวัด 

จ านวน  

รพ.สต.
เป้าหมาย 

(แห่ง) 

ผลการประเมินการพัฒนาตามมาตรฐานระบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ส าหรับ รพ.สต. 

ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับคุณภาพ รวม 

จ านวน(แห่ง) ร้อยละ จ านวน(แห่ง) ร้อยละ จ านวน(แห่ง) ร้อยละ จ านวน(แห่ง) ร้อยละ 

ราชบุร ี 158 0 0 62 43.97 79 56.02 141 89.24 

กาญจนบุร ี 140 33 30.56 54 50.00 21 19.44 108 77.14 

สุพรรณบุร ี 174 0 0 9 18.37 40 81.63 49 28.16 

นครปฐม 134 8 14.28 26 46.43 22 39.29 56 41.79 

สมุทรสาคร 56 0 0 12 50.00 12 50.00 24 42.86 

สมุทรสงคราม 49 18 58.06 7 22.58 6 19.35 31 63.27 

เพชรบุร ี 119 2 1.82 49 44.54 59 53.64 110 92.44 

ประจวบครีีขันธ์ 83 8 20.51 27 69.23 4 10.26 39 46.99 

รวมท้ังเขต 913 69 12.36 246 44.09 243 43.55 558 61.12 

 
 
2. ผลการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

ชื่อจังหวัด 

จ านวน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(แห่ง) 

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางหมู่บา้นปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพ 

ก าลังพัฒนา ระดับพัฒนา ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีเยีย่ม รวม 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ราชบุรี 977 217 53.06 52 12.71 60 14.67 39 9.53 41 10.02 409 41.86 

กาญจนบุร ี 959 481 59.16 83 10.21 157 19.31 48 5.90 44 5.41 813 84.78 

สุพรรณบุรี 1,008 383 48.06 127 15.93 228 28.61 39 4.89 20 2.51 797 79.07 

นครปฐม 930 86 31.85 109 40.37 63 23.33 5 1.85 7 2.59 270 29.03 
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สมุทรสาคร 290 30 25.42 3 2.54 74 62.71 11 9.32 0 0 118 40.67 

สมุทรสงคราม 284 127 61.35 22 10.63 44 21.26 5 2.42 9 4.35 207 72.89 

เพชรบุรี 698 18 2.82 190 29.73 281 43.97 90 14.08 60 9.39 639 91.55 

ประจวบคีรีขันธ ์ 435 69 43.95 39 24.84 49 31.21 0 0 0 0 157 36.09 

รวมทั้งเขต 5,581 1,411 41.38 625 18.33 956 28.04 237 6.95 181 5.31 3,410 61.10 

3. ผลการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 

ชื่อจังหวัด 

จ านวน
โรงเรียน
เป้าหมาย 

(แห่ง) 

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนส่งเสรมิสุขบัญญัตแิห่งชาติ 

ก าลังพัฒนา ระดับพัฒนา ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีเยีย่ม รวม 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ราชบุรี 84 10 11.49 3 3.45 23 26.45 5 5.75 46 52.87 87 100 

กาญจนบุร ี 455 40 14.55 77 28.00 81 29.45 3 1.1 74 26.91 275 60.44 

สุพรรณบุรี 282 28 8.48 45 13.64 184 55.76 67 20.30 6 1.82 330 100 

นครปฐม 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สมุทรสาคร 442 2 4.44 1 2.22 15 33.33 19 42.22 8 17.78 45 10.19 

สมุทรสงคราม 114 2 9.52 6 28.57 7 33.33 0 0 6 28.57 21 18.42 

เพชรบุรี 358 4 1.92 15 7.21 102 49.04 36 17.31 52 25.00 208 58.10 

ประจวบคีรีขันธ ์ 252 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 0.40 

รวมทั้งเขต 2,218 86 8.89 147 14.79 412 42.61 130 13.44 193 19.96 967 43.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 43 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

 
 

4. ผลการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาของสถานพยาบาลภาครัฐ  
 

ช่ือจังหวัด 

ระดับ
สถานพยาบาล

ภาครัฐ 

จ านวน 
โรงพยาบาล
เป้าหมาย  

(แห่ง) 

ผลการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา 

ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับคณุภาพ รวม 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อย
ละ 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ 

ราชบุร ี รพ.ในสป.สธ 11 4 36.36 - - 7 63.64 11 84.62 

รพ.
นอกสป.สธ 

1 - - 1 100 - - 1 7.69 

รพ.นอกสธ 1 - - - - 1 100 1 7.69 

รวม 13 4 30.77 1 7.69 8 61.54 13 100 

กาญจนบุร ี รพ.ในสป.สธ 16 - - 7 43.75 9 56.25 16 94.12 

รพ.
นอกสป.สธ 

0 - - - - - - - - 

รพ.นอกสธ 1 - - - - 1 100 1 5.88 

รวม 17 - - 7 41.18 10 58.82 17 100 

สุพรรณบุร ี รพ.ในสป.สธ 10 - - 4 40.00 6 60.00 10 100 

รพ.
นอกสป.สธ 

0 - - - - - - - - 

รพ.นอกสธ 0 - - - - - - - - 

รวม 10 - - 4 40.00 6 60.00 10 100 

นครปฐม รพ.ในสป.สธ 10 - - 1 10.00 9 90.00 10 76.90 

รพ.
นอกสป.สธ 

0 - - - - - - - - 

รพ.นอกสธ 3 2 66.67 1 33.33 - - 3 23.10 

รวม 13 2 15.38 2 15.38 9 69.24 13 100 

สมุทรสาคร รพ.ในสป.สธ 3 - - 1 33.33 2 66.67 3 100 

รพ.
นอกสป.สธ 

0 - - - - - - - - 

รพ.นอกสธ 0 - - - - - - - - 

รวม 3 - - 1 33.33 2 66.67 3 100 

สมุทรสงคราม รพ.ในสป.สธ 3 - - 1 33.33 2 66.67 3 100 

รพ.
นอกสป.สธ 

0 - - - - - - - - 
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รพ.นอกสธ 0 - - - - - - - - 

รวม 3 - - 1 33.33 2 66.67 3 100 

เพชรบุร ี รพ.ในสป.สธ 8 1 12.50 3 37.50 4 50.00 8 88.89 

รพ.
นอกสป.สธ 

0 - - - - - - - - 

รพ.นอกสธ 1 - - - - 1 100 1 11.11 

รวม 9 1 11.11 3 33.33 5 55.56 9 100 

ประจวบครีีขันธ์ รพ.ในสป.สธ 8 - - 4 50.00 4 50.00 8 72.73 

รพ.
นอกสป.สธ 

0 - - - - - - - - 

รพ.นอกสธ 3 1 33.33 1 33.33 1 33.33 3 27.27 

รวม 11 1 9.1 5 45.45 5 45.45 11 100 

รวมท้ังเขต 79 8 10.13 24 30.38 47 59.49 79 100 
 หมายเหตุ สถานพยาบาลที่ไมไ่ด้เข้าประเมินจ านวน 10 แห่ง รวมอยู่ในระดับพื้นฐาน 
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5. ผลการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ  

จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 

ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติฯ 

(ระดับดีมากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลีย่นฯ 

(ระดับดีมากขึ้นไป) 

ราชบุร ี 1 เมือง 1 ท่าราบ 1 ท่าราย 1 ยายคลัง 

2 พงสวาย 2 วัดท้ายเมือง 2 คลองแค หมู่ 4 

3 ห้วยไผ ่ 3 วัดห้วยไผ่ 3 หนองดินแดง 

2 จอมบึง 1 ด่านทับตะโก 2 วัดด่านทับตะโก 2 ดอนทับตะโก หมู ่1 

3 ด าเนินสะดวก 1 ดอนกรวย 1 บ้านหนองสลิด 1 หนองสลิด 

2 สี่หมื่น 2 วัดใหม่สี่หมื่น 2 สี่หมื่น 

3 ท่านัด 3 วัดอมรญาติสมาคม 3 คลองเจริญราษฎร์ 

4 โพธาราม 1 เขาชะงุ้ม 1 เขาชะงุ้ม 1 หนองมะค่า 

2 บางโตนด 2 บางโตนด 2 บางโตนด 

3 ดอนทราย 3 ท่ามะขามวิทยา 3 ดอนทราย 

4 บ้านคลองตาคต 4 โพธาวัฒนาเสน ี 4 ใหม่ หมู่ 10 

5 ปากท่อ 1 ดอนทราย 1 บ้านไพรสะเดา 1 บ้านไพรสะเดา 

กาญจนบุร ี 1 เมือง 1 หนองบัว 1 บ้านพุเลียบ 1 พุเลียบ หมู ่5 

2 วังด้ง 2 บ้านวังด้ง 2 เขาพุล้อม หมู่ 12 

3 บ้านเก่า 3 บ้านตะเคียนงาม 3 ตะเคียนงาม หมู่ 10 

4 บ้านวังเย็น 4 บ้านหนองกลางพง 4 วังตะเคียน หมู่ 5 

2 บ่อพลอย 1 บ้านพุพรหม 1 หนองกุ่ม 1 วังด้ง หมู่ 11 

2 หนองร ี 2 บ้านหนองรี 2 หนองรี หมู่ 2 

3 บ้านสามยอด 3 บ้านสามยอด 3 สามยอด หมู่ 12 

3 ท่าม่วง 1 วังขนาย 1 วัดวังขนายทายิการาม 1 หนองตาบ่ง หมู4่ 

2 ทุ่งทอง 2 วัดศรีสุวรรณาราม 2 หนองไผ่ หมู่ 3 

3 บ้านท่าตะคร้อ 3 วัดท่าตะคร้อ 3 ท่าตะคร้อ หมู2่ 

4 บ้านรางสาลี ่ 4 วัดสระกลอยสามัคคีธรรม 4 รางสาลี่ หมู่ 2 
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 4. ทองผาภูม ิ 1 บ้านทุ่งเสือโทน 1. บ้านทุ่งเสือโทน 1 ทุ่งเสือโทน 

2 บ้านสหกรณ์นิคม 2 บ้านดินโส 2. สหกรณ์นิคม หมู่1 

5 พนมทวน 1 บ้านสระลุมพุก 1 บ้านหนองขยุ 1 ใหม่พัฒนา หมู ่8 

6 เลาขวัญ 1 บ้านหนองโสน 1 บ้านหนองโสน 1 หนองแก หมู่ 10 

7 ด่านมะขามเต้ีย 1 รพ.ด่านมะขามเต้ีย 1 บ้านหนองปล้อง 1 ท่าพลับ หมู่ 10 

2. บ้านไทรทอง 2 บ้านไทรทอง 2 ท่ามะไฟ หมู ่2 

8 หนองปรือ 1 บ้านหนองผักแว่น 1 บ้านหนองผักแว่น 1 หนองผักแว่น หมู ่1 

9 ห้วยกระเจา 1 บ้านดอนแสลบ 1 บ้านพนมนาง 1 พนมนาง หมู ่2 

2 บ้านสระลงเรือ 2 บ้านไผ่สี 2 ไผ่สี หมู่ 2 

สุพรรณบุรี 1 เมือง 1 บ้านโคกโคเฒ่า 1 บ้านโคกโคเฒ่า 1 โคกโคเฒ่า หมู ่1 

2 โพธิพ์ระยา 2 โพธิ์ตะวันออก 2 โพธิพ์ระยา 

2 เดิมบางนางบวช 1 หนองกระทุ่ม 1 วัดหนองกระทุ่ม 1 หนองกระทุ่มหมู ่2 

3 ด่านช้าง 1 บ้านโป่งค่าง 1 บ้านหนองผือ 1 หนองแกหมู ่12 

2 ห้วยแห้ง 2 วัดกกเต็น 2 วังกุ่ม หมู ่1 

3 องค์พระ 3 บ้านไผ่สีทอง 3 ไผ่สีทอง หมู่ 4 

4 บ้านทับผึ้งน้อย 4 วัดทับผึ้งน้อย 4 ทุ่งใหญ่ หมู่ 7 

5 หนองมะค่าโมง 5 บ้านสระบัวก่ า 5 หนองแขนปลอก หมู ่13 

4 บางปลาม้า 1 วังน้ าเย็น 1 วัดไผ่มุ้ง 1 ไผ่มุ้ง หมู่ 4 

5 ศรีประจันต์ 1 วังยาง 1 วัดไก่เต้ีย 1 วังยาง หมู ่8 

6 ดอนเจดีย ์ 1 ดอนเจดีย ์ หนองสาหร่าย 1 ห้วยมา้ลอย หมู ่4 

นครปฐม สามพราน 1 บ้านเทียนดัด  1 เทศบาล 1 วัดเทียนดัด 1 บ้านเทียนดัด 

 

สมุทรสาคร 

เมือง 1 ท่าจีน 1 วัดชีผ้าขาว 1 ท่าจีน หมู ่4 

กระทุ่มแบน 1 ท่าไม้ 1 วัดนางสาว 1 คลองแค หมู่ 1 

2 สวนหลวง 2 บ้านสวนหลวง 2 ตลาดเตาอิฐ หมู่ 13 
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5 ผลการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรูด้้านสุขภาพ 

ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 

ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติฯ 

(ระดับดีมากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ 

(ระดับดีมากขึ้นไป) 

 บ้านแพว้ 1 บ้านทุ่งอินทรีย ์ 1 วัดชัยมงคล 1 คลองจางวาง หมู ่3 
2 โรงเข้ 2 วัดโรงเข้ 2 ดอนลาว หมู่ 5 
3 บ้านคลองตัน 3 บ้านคลองตัน 3 คลองตัน 

สมุทรสงคราม เมือง 1 ลาดใหญ ่ 1 วัดบางประจันต ์ 
(หวังเจริญราษฎร์) 

1 บางประจันต์ หมู่ 1 

2 คลองโคน 2 วัดคลองโคน 2 คลองโคน หมู่ 2 
บางคนที 1 บ้านปราโมทย ์ 1 วัดปราโมทย ์

(พิศสะอาดราษฎร์นุกูล) 
1 กระดังงา 

อัมพวา 1 เขายี่สาร 1 วัดเขายี่สาร 
(ประมุขเวชกิจ) 

1 วัดเขายี่สาร หมู ่1 

2 บางแค 2 วัดสุชนาราม 
(สินประชานุกูล) 

2 วัดปรก หมู่ 6 

เพชรบุร ี เมือง 1 ดอนยาง 1 บ้านดอนยาง 1 ดอนยาง หมู่ 6 

2 โพไร่หวาน 2 สารสาสน์วิเทศเพชรบุร ี 2 ปลายนา หมู ่1 

3 ไร่ส้ม 3 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 3 สะพานยี่หน หมู่ 2 

4 ช่องสะแก 4 วัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยา
คาร) 

4 พี่เล้ียง หมู่ 5 

เขาย้อย 1 บางเค็ม 1 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 1 หนองบัว หมู่ 3 

2 ห้วยโรง 2 วัดห้วยโรง 

 (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 

2 ห้วยโรง หมู่ 1 

3 หนองชุมพลเหนือ 3 บ้านหนองชุมพล 3 หนองนกออก หมู ่7 

หนองหญ้าปล้อง 1 ยางกลัดเหนือ 1 บ้านลิ้นช้าง 1 ห้วยแห้ง หมู ่2 

2 ท่าตะคร้อ 2 บ้านหนองรี 2 วังซอ หมู่ 1 

ชะอ า 1 นายาง 1 บ้านนายาง  

(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 

1 นายาง หมู่ 2 

2 หุบกระพง 2 จุฬาภรณราชวิทยาลัย 2 ตลาดใหม่ หมู่ 1 

3 หนองศาลา 3 วัดหนองศาลา 3 หนองศาลา หมู ่1 

4 บ้านทุ่งจับญวน 4 ห้วยทรายประชาสรรค์ 4 ทุ่งเคล็ด หมู่ 3 

ท่ายาง 1 ท่าคอย 1 วัดเขื่อนเพชร  

(วชิรเวทประชาสรรค์) 

1 หนองปลวก หมู่ 4 
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5. ผลการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (ต่อ) 
 

หมายเหตุ  ข้อมูลผลการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 5 แสดงเฉพาะชุมชนที่มี รพ.สต.
ผ่านเกณฑ์ระดับ 
            
 
 
 
 
 
 

จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรูด้้านสุขภาพ 

ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 

ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติฯ 

(ระดับดีมากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ 

(ระดับดีมากขึ้นไป) 

เพชรบุร ี

ท่ายาง    
2 ท่าวาย 2 บ้านท่าโล ้ 2 ยางหยอ่ง หมู่ 1 
3 หนองจอก 3 วัดหนองจอก  

(ศรีสรรค์พานิช) 
3 หนองบัว หมู่ 2 

4 วังไคร้ 4 วัดวังไคร้ 4 แม่ประจันต์ หมู่ 1 
2 ท่าวาย 2 บ้านท่าโล ้ 2 ยางหยอ่ง หมู่ 1 

บ้านลาด 1 สมอพลือ 1 วัดห้วยเสือ  
(มงคลประชาสรรค์) 

1 ไร่คา หมู่ 3 

2 ไร่มะขาม 2 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอ ารุง) 2 ไร่ถิ่นน้อย หมู ่6 
3 โรงเข้ 3 วัดดอนกอก  

(ล้วนประชาสรรค์) 
3 หัวโรง หมู ่5 

บ้านแหลม 1 ปากทะเล ๑ วัดนอกปากทะเล 1 ปากทะเล หมู ่3 

2 บางแกว้ 2 บ้านบางแก้ว 2 บางแกว้ หมู ่4 

3 แหลมผักเบี้ย 3 วัดสมุทรธาราม 3 ดอนกลาง หมู ่3 

4 บางตะบูน 4 บ้านสามแพรก 4 คลองไหหล า หมู่ 6 

5 บางตะบูนออก 5 วัดเกาะแกว้ 5 สามคลอง หมู่ 2 

6 บางครก 6 วัดบางล าภ ู 6 ลัดล่าง หมู่ 5 

7 ท่าแร้ง 7 บ้านคลองมอญ 7 นาโพธิ์ หมู ่5 

8 ท่าแร้งออก 8 บ้านเหมืองไทร 8 กลางพัฒนา 

ประจวบคีรีขันธ ์ - - - - 

รวมทั้งเขต    จ านวน 8 จังหวดั  จ านวน 33 อ าเภอ   จ านวน 83 ชุมชน 
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ต้นแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

1. ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

ผลการคัดเลือก 

ชุมชนรอบรูด้้านสุขภาพ 

ชื่อรพ.สต./อ าเภอ/จังหวัด 

(ระดับคุณภาพ) 

ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติฯ 

(ระดับดีเยี่ยม) 

ชื่อหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนฯ 

(ระดับดีเยี่ยม) 

ชนะเลิศระดับ
เขต* 

รพ.สต.บา้นนายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุร ี โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศ
ปริยัตริาษฎรร์ังสรรค์) 

บ้านนายาง 

รองชนะเลิศ
อันดับ 1 

รพ.สต. ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี โรงเรียนวดัศรสีุวรรณาราม บ้านหนองไผ ่

รองชนะเลิศ
อันดับ 2 

รพ.สต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุร ี

โรงเรียนบ้านสระบัวก่ า บ้านหนองแขน
ปอก 

รางวัลชมเชย 1.รพ.สต.บ้านเทียนดดั อ.สามพราน จ.
นครปฐม 
2.รพ.สต.หนองตาพุด อ.โพธาราม จ.
ราชบุร ี

1.โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียน
ดัด 

2.โรงเรียนบา้นหนองตาพุด 

1.บ้านเทียนดัด 

2.เกาะตาพุด 

 

 

2. ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
 
 

ผลการคัดเลือก หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

ชนะเลิศระดับเขต* บ้านนายาง หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ1 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3  ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ2 บ้านหนองแขนปอก หมู่ที่ 13  ต.หนองมะค่าโมง  

 อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 

รางวัลชมเชย 1.บ้านทุ่งศาลา หมู่ที่ 4 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี

2.บ้านเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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3. ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ   
 

ผลการคัดเลือก โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 

ชนะเลิศระดับเขต* โรงเรียนอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร)  
อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนบ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 
อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี 

รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 
อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

รางวัลชมเชย 1.โรงเรียนบ้านสระบัวก่ า อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 
2.โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทียนดัด อ.สามพราน จ.นครปฐม 

 

หมายเหตุ * ส าหรับผู้ชนะเลิศระดับเขตทุกประเภทให้แนบใบสมัครพร้อมเอกสารผลการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
 

4. ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต   
 

ผลการประเมิน ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL.) ระดับพฤติกรรมสุขภาพ (HB.) 

กลุ่มเป้าหมาย ไม่ดี พอใช้ ดี ดีมาก ไม่ดี พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มนักเรียน 

 

1.25 13.32 45.11 40.32 8.09 20.68 28.93 42.29 

กลุ่มวัยท างาน 

 

0.27 5.07 40.54 54.12 12.54 4.62 28.86 62.10 

 
 ปัญหา/อุปสรรค 
-สถานการณ์การระบาดโรค COVID-19 ท าให้จังหวัดไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
-งบประมาณไม่เพียงพอในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ 
-จ านวนบุคลากรในการขับเคลื่อนงานในระดับเขตมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานท าให้ประสิทธิภาพของการ  
 ด าเนินงานลดลง 
 ข้อเสนอแนะ 
-ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนในระดับประเทศทุกปีและต่อเนื่องในช่วงต้นปีงบประมาณ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ
และถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางสู่ระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) เพ่ือกระตุ้นให้พ้ืนที่ยังมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
-งบประมาณในการด าเนินงานควรจัดสรรให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อนงานในระดับเขตและจังหวัด 
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4. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2564 

 งบประมาณ 152,250 บาท  

       โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการ
ด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 ปีงบประมาณ 2564” 
เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเขตสุขภาพท่ี 5 ทั้งหมด 8 จังหวัด 62 อ าเภอ 635 ต าบล และเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ
รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)     

 การด าเนินการ : จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพท่ี 5 
ประกอบด้วย ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล ถุงมือทางการแพทย์ (Disposable glove) หน้ากากอนามัยทาง
การแพทย์ (Surgical mask) และขวดพลาสติกใสส าหรับใส่แอลกอฮอล์เหลว ขนาด 500 ml (ขวด PET) 
 ผลการด าเนินงาน  

1) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เพ่ือให้ อสม.ใช้ในการปฏิบัติงาน เฝ้าระวัง คัดกรอง เยี่ยมบ้าน ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง หรือใช้ส าหรับออกปฎิบัติงานในชุมชน  จ านวน 1,000 เครื่อง  
2) ถุงมือทางการแพทย์ (Disposable glove) เพ่ือให้ อสม. ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน ป้องกันเชื้อโรค 
ป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องมือ ป้องกันการสัมผัสกับ สารคัดหลั่ง เช่น น้ ามูก น้ าลาย จากผู้ป่วย 
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เวลาออกปฏิบัติงาน จ านวน 100 กล่อง   
3) หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical mask) เพ่ือให้ อสม.ใช้ส าหรับปฏิบัติงาน ป้องกันเชื้อ
โรคป้องกันการสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ ามูก น้ าลาย จากผู้ป่วย ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เวลาออก
ปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อ  จ านวน 150 กล่อง   
4) ขวดพลาสติกใสส าหรับใส่แอลกอฮอล์เหลว ขนาด 500 ml (ขวด PET) ใช้ส าหรับบรรจุ 
แอลกฮอล์เหลว ความเข้มเข้น 75% ขึ้นไป เพ่ือฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
จ านวน 800 ขวด    

 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานเฝ้า
ระวังป้องกัน COVID-19 ในชุมชน  
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5. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-2019) ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 

 งบประมาณ 18,321,435 บาท 
 
        ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จึงได้ด าเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว โดยได้ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการฯ และตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ภายใต้งบประมาณงบประมาณทั้งสิ้น 18,689,735.- บาท (-สิบแปดล้านหกแสนแปดหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-) และด าเนินการใช้ไป จ านวน 18,321,435 บาท (สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่น
หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) เหลือส่งคืนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 368,300 บาท (สามแสนหก
หมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากไม่มีบริษัทเสนอราคาชุด PP (Personal Protective Equipment)  
โดยมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ ดังนี้ 1) หน้ากากอนามัย (Surgical mask) จ านวน 
72,939 กล่อง 2) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง) จ านวน 1,270 เครื่อง 3) แอลกอฮอล์ 75% พร้อม
ขวดบรรจุ (450 ml) จ านวน 63,500 ขวด และ 4) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จ านวน 72,939 อัน  
 การด าเนินงาน : ส าหรับรูปแบบการด างานโครงการฯ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ได้ท าหนังสือแจ้ง

การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ได้แก่ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ตามหนังสือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ที่ สธ 0720/ว 1200 
ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านทุกแห่ง ตามหนังสือ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ที่ สธ 0720/ว 1201 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 และได้จัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. ทั้งหมด 4 รายการ โดยบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา ไปยังไปยัง
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 62 แห่ง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ อสม. และเจ้าหน้าที่ ลดการ
รวมกลุ่มคนจ านวนมาก ลดความแออัด ตามหลักปฏิบัติในการควบคุมโรคโควิด -19 ลดระยะเวลาการ
เดินทางมารับวัสดุอุปกรณ์ของ อสม. ในพ้ืนที่ และด าเนินการจัดส่งแล้วเสร็จ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
 

 ผลการด าเนินงาน  
1) หน้ากากอนามัย (Surgical mask) จ านวน 72,939 กล่อง 
2) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง) จ านวน 1,270 เครื่อง 
3) แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ (450 ml) จ านวน 63,500 ขวด 

          4) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล จ านวน 72,939 อัน  
 
 ปัญหาและอุปสรรค  

 ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ มีความเร่งด่วนเนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานในช่วงวันที่ 20 กันยายน 2564 ใกล้สิ้นปีงบประมาณท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการและด าเนินการได้
อย่างละเอียดถี่ถ้วนและทันถ่วงที 
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 ประโยชน์ที่ได้รับ  
1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และทันต่อ
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 5 
2) ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตัวถูกต้องในการป้องกันตนเองและครอบครัวจากการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) 
3)  ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ลดการแพร่กระจายของเชื้อ
ไปสู่ผู้อ่ืน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการด าเนินงาน 
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ภาพตัวอย่าง “วัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.เฝ้าระวังป้องกัน 
โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID-19) ในชุมชน” 

 

  

 หน้ากากอนามัย (Surgical mask)  ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 

 แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ 

 ถุงมือยาง อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield) 

เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด 
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6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อม แนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง เขตสุขภาพที่ 5  

 งบประมาณ 80,000 บาท  
 
           กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินของ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนได้รับการพิจารณาจัดสรร
กรอบวงเงินงบประมาณงบนโยบายกลางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวนทั้งสิ้น 8๐,๐๐๐ บาท (แปด
หมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือสนับสนุนทั้ง 8 จังหวัด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท และมอบหมายภารกิจให้ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5 สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการให้กับจังหวัด พร้อมทั้งหลักสูตร คู่มือ และสื่อที่ใช้ในการ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมแนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง เป็นจ านวนเงิน 80,000.- 
บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ อสม. ในการสนับสนุนการด าเนินการเฝ้า
ระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน โดยการใช้ชุดทดสอบ Antigen Test Kit (ATK) 
เพ่ือตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยตนเองอย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่ง อสม. จะมีบทบาทในการกระจายชุดทดสอบ
พร้อมแนะน าการใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายนี้ส าหรับประชาชนกลุถ่มเสี่ยง เป็นการคัดกรองเบื้องต้นส าหรับกลุ่ม
เสี่ยงเป้าหมาย ทั้งผู้ที่อาการต้องสงสัย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ  กองสนับสนุนสุขภาพ
ประชาชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อม แนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง เพ่ือ
เตรียมความพร้อม อสม. ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ผ่านอบรมให้ความรู้และสาธิตการปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพ้ืนที ่
 การด าเนินงาน : การด าเนินงานตามโครงการด าเนินงานตามหลักสูตรอบรม อสม. พร้อมบอกต่อการ

ตรวจ ATK มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นไปตาม
หลักการ จุดมุ่งหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด จึงได้จัดท าโครงสร้างของสูตรอบรม     อสม . 
พร้อม บอกต่อการตรวจ ATK โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แกนน า อสม. จังหวัดละ 30 คน ซึ่งเนื้อหาวิชาที่
ต้องเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 วิชา จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังนี้ 1) ความรู้เบื้องต้นและวิธีชุดทดสอบ 
ATK  2) การจ าแนกกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใช้ชุดทดสอบ ATK 3) การใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง เพ่ือแจกชุด
ทดสอบ ATK วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้มีทั้งภาคทฤษฎี โดยวิธีบรรยาย และภาคปฏิบัติ โดยการ
สาธิตและฝึกปฏิบัติ ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม จ านวน 1 วัน มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการ
ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ก่อนและหลังการอบรม โดยใช้แบบทดสอบความรู้ และสังเกตจากการฝึก
ปฏิบัติ  

 ผลการด าเนินงาน : ผลการอบรม พบว่ากลุ่มเป้าหมายแกนน า อสม. จ านวน 8 จังหวัด จังหวัดละ 30 
คน ได้รับการอบรมตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ความรู้ก่อนเข้ารับการอบรมภาพรวมระดับเขตอยู่
ในระดับสูง ร้อยละ 30.4 ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด หลังจากเข้ารับการอบรม แกนน า อสม. 
ในเขตสุขภาพที่ 5 ที่เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ มีความรู้หลังการอบรมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 99.1 
ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด 

 ปัญหาและอุปสรรค  
 ในการจัดการอบรมมีขั้นตอนในการสอนเรื่องการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังเพ่ือแจกชุดทดสอบ ATK  
ซึ่งแอปพลิเคชันยังไม่มีความพร้อมใช้งานส าหรับส่วนของ อสม. เพราะต้องใช้ระบบของธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้อง 
ซึ่ง อสม. ต้องได้รับการยืนยันตัวตนจากธนาคารกรุงไทยให้เรียบร้อยจึงสามารถใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังได้ ซึงไม่
สามารถเข้าใช้ระบบฯ และฝึกท าไปพร้อมกับการอบรมท าให้ไม่สามารถฝึกปฏิบัติในส่วนของการลงทะเบียนเพ่ือ
ขอรับ ATK ได ้
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 ประโยชน์ที่ได้รับ  
1) อสม. สามารถเป็นบุคคลต้นแบบในการปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMHTT ส าหรับประชาชนในพื้นท่ี 
2) เกิดระบบเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ขึ้นในชุมชน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการด าเนินงาน 
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7.โครงการนโยบายส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอ
ประจ าตัว  3 คน" และศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
 

 งบประมาณ 120,000 บาท 

        กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับมอบนโยบายส่งมอบของขวัญปีใหม่ กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ 
“คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน” และได้รับความอนุเคราะห์จาก หอการค้าไทย-จีน ให้การ
สนับสนุนและส่งมอบสิ่งสนับสนุนการด าเนินงาน “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน” มูลค่ารวม 
1,000,000.- (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) เพ่ือให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ด าเนินส่งมอบสิ่งสนับสนุนดังกล่าวให้แก่ 
กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ภายใต้การดูแลของ อสม.(หมอคนที่ 1) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (หมอคนที่ 2) และ
แพทย์ปฐมภูมิ (หมอคนที่3) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 5 ทั้งหมด 8 จังหวัดนั้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้
มอบหมายให้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอ
ประจ าตัว 3 คน” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภายใต้
งบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานนอก
พ้ืนที่ช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
 การด าเนินงาน : “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน” ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยแบ่งเป็น 2 ทีม ด าเนินการส่งมอบสิ่งสนับสนุนการ
ด าเนินงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในเขตสุขภาพท่ี 5 ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 ผลการด าเนินงาน : ส่งมอบสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานไปยังกลุ่มเป้าหมาย ในเขตสุขภาพที่ 5 ทั้ง 8 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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รายการสิ่งสนับสนุนการด าเนินงาน "คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน"  มีดังนี้ 

 
 

 ปัญหาและอุปสรรค : การจัดสรรงบประมาณที่ล่าช้า จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณบริหารจัดการของ
องค์กรก่อนนั้น เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามไทม์ไลน์ก าหนดไว้ 
 
 ประโยชน์ที่ได้รับ กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ภายใต้การดูแลของ อสม.(หมอคนที่ 1) เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข (หมอคนที่ 2) และแพทย์ปฐมภูมิ (หมอคนที3่) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 5 ได้รับมอบสิ่งของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการด าเนินงาน 
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   7. โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 งบประมาณ 40,000 บาท  
 การด าเนินงาน : การตรวจราชการและนิเทศงาน แบ่ง เป็น 2 รอบ ดังนี้  

          1) โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประเด็น “การพัฒนา อสรจ.” 
แยกรายเรือนจ า  

2) ประเด็นประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 
 ผลการด าเนินงาน : โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประเด็น “การ

พัฒนา อสรจ.” แยกรายเรือนจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
1) คัดกรองปัญหาสุขภาพเบื้องต้น 
2) เป็นผู้น าการส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ผู้น าออกก าลังกาย นันทนาการ กีฬา ฯลฯ 
3) ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เรื่องการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค  
4) จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในเรือนจ า 
5) เป็นผู้ช่วยบุคลากรสถานพยาบาลฯ ให้บริการสุขภาพเบื้องต้น เช่น วัด BP อุณหภูมิ ปฐมพยาบาล 
เบื้องต้น ดูและช่วยเหลือผู้ต้องขังกลุ่มเปราะบาง และติดตามให้ผู้ต้องขัง (กลุ่มจิตรเวช NCDs) กินยา
อย่างต่อเนื่อง 
6) รพ.แม่ข่าย และสถานพยาบาลเรือนจ า ประเมินผลและสรึปบทเรียนบทบาท อสรจ .เพ่ือพัฒนา
หลักสูตร 

 ผลการด าเนินงาน : ประเด็นประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน 
1) การส่งมอบบัตร แนะน าตัว หมอประจ าบ้าน ครบทุกครัวเรือท่ีมีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
2) อสม.หมอคนที่ 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม.หมอประจ าบ้าน จ านวน 5,581 คน ร้อยละ 
100 
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3) อสม.หมอคนที่ 1ดูแลกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ใหเมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4) บูรณาการ กับโครงการธารน้ าใจสู่ผู้สูงอายุ ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ของสภากาชาดไทย 
5) หมอคนที่ 2 ให้บริการถึงหน้าบ้าน ประสานงานหมอที่ 1 และคนที่ 3 ส่งต่อผู้ป่วย 
6) หมอคนที่ 3 ให้ค าปรึกษา รักษา ประสานส่งต่อผู้ป่วย 
7) ทีม 3 หมอ ดูแลเรื่อง การระบาด COVID-19 (ค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ให้ค าแนะน า ติดตาม ผู้กัก
ตัวที่บ้าน เคาะประตู แจ้งข่าวสารให้ความรู้แก่ประชาชน เยี่ยมผู้ป่วย เชิญชวนฉีดวัคซีนดูแลกลุ่ม
เปราะบางใน App “พ้นภัย” ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 ปัญหาและอุปสรรค  
1) การบันทึกข้อมูล 3 หมอ : ใช้ทะเบียนราษฎร์ ท าให้ข้อมูลไม่ตรง ไม่ครบถ้วน เลขที่บ้านไม่มีผู้อาศัยอยู่
จริง เช่น อาคารชุดคอนโดมิเนียม 
2) กลุ่มเปราะบาง : บันทึกข้อมูลไม่ได้ เนื่องจากไม่มีบ้านเลขท่ีในระบบ เช่นบ้านในชุมชนแออัด 
3) จ านวน อสม. หมอึคนที่ 1 : ยังไม่ครอบคลุมประชากร บางหมู่บ้าน /ชุมชน อสม.1 คนดูแล 50-80 
หลังคาเรือน 
4) สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผน  
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2. ประเด็นด้านมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 
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 ตัวช้ีวัดตามค ารับรองด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

 

1. ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

          มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ด้านทดสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน ในเขตสุขภาพที่ 5 และการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ โดยมีแผนงาน/โครงการ โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  

 การด าเนินงาน 

      1) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ โดยทีมงานออกไป  
          ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้ได้คุณภาพตาม  
          มาตรฐานระบบ บริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐ 70 แห่ง)          

      2) การซ่อมบ ารุงรักษา เครื่องมือมาตรฐาน ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์  
           และเครื่องมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยที่ช ารุด 

      4) ทดสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์จ านวน 5 ชนิด ในการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นให้ผู้ป่วย 
           โรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019 

      5) งานส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน  
 ผลการด าเนินงาน  

1) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ โดยทีมงานออกไป  
   ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้ได้คุณภาพตาม 
   มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ ภายใต้สถานพยาบาลภาครัฐ จ านวน  

2) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ โดยทีมงานออกไป  
   ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้ได้คุณภาพตาม 
    มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ ตามหน่วยงานร้องขอ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1  : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์ มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ  

ผลการด าเนินงาน : รพ.ผ่านระดับพื้นฐาน จ านวน 69 แห่ง  

 ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
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    3) ทดสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์จ านวน 5 ชนิด ในการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นให้ผู้ป่วยโรคติดต่อ   
        ไวรัสโคโรน่า 2019 ดังตารางที่ 1.2 ด้านล่างนี้  

    4) ด าเนินการร่วมส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน (ด้านที่ 6 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์  
        และด้านที่ 7 ด้านระบบสนับสนุนบริการที่ส าคัญ )  

    5) งานบรูณาการร่วมประชุมตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงใน  
        เรื่องเครื่องมือแพทย ์

    6) ประชุม/เป็นวิทยากร/การทดสอบ/ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลภาครัฐร้องขอ  

ในเขตสุขภาพที่ 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพการด าเนินงาน 
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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 18 ชนิด 

ศบส.ที่ 5 
ด าเนินการจ านวน/

เครื่อง 

เครื่องมือฯพ้ืนฐาน 
60% สบส.5จ.
ราชบุรีและรพ.

ด าเนินการจ านวน/
เครื่อง 

รวมทั้งหมด 
จ านวน/
เครื่อง 

ค่าใช้จ่าย/บาท 

งบรพ. งบ สบส. 

1 รพ.พบ.สถานพระบารมี  จ.
กาญจนบุรี 

50 73 245 368 9700 - 

2 รพ.บางเลน  จ.นครปฐม 52 32 152 236 9,900 - 
3 รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม 52 65 170 287 8,800 - 
4 รพ.แก่งกระจาน   จ.เพชรบุรี 41 41 144 226 9,900 - 
5 รพ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 63 134 464 661 13,900 - 
6 รพ.ห้วยพลู  จ.นครปฐม 48 69 209 326 9,550 - 
7 รพ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 83 63 315 461 8,600 - 
8 รพ.ชะอ า   จ.เพชรบุรี 149 89 437 675 17,600 - 
9 รพ.สมเด็จพระพุทธฯ จ.

สมุทรสงคราม 
250 191 217 658 25,400 - 

10 รพ.นภาลัย  จ.สมุทรสงคราม 85 48 471 604 2,880 - 
11 รพ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม 56 68 360 484 3,540 - 
12 รพ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 59 81 268 408 9,530 - 
13 รพ.หลวงพ่อเปิ่น  จ.นครปฐม 26 75 255 356 8,880 - 
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14 รพ.บางสะพาน   จ.ประจวบฯ 46 31 - 77 10,400 - 
15 รพ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบฯ 38 29 264 331 9,520 - 
16 รพ.ทับสะแก  จ.ประจวบฯ 78 66 348 492 10,580 - 
17 รพ.สามร้อยยอด จ.ประจวบ 69 41 269 379 8,920 - 
18 รพ.กุยบุรี  จ.ประจวบฯ 57 43 238 338 9,020 - 
19 รพ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ 67 59 285 411 8,400 - 
20 รพ.สวนผึ้ง  จ.สมุทรสงคราม 66 78 278 422 4,080 - 
21 รพ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุร ี 184 53 116 353 8,650 - 
22 รพ.บ้านแหลม  จ.เพชรบุรี 47 70 356 473 12,070 - 
23 รพร.จอมบึง   จ.ราชบุรี 147 165 561 873 6,000 - 
24 รพ.ห้วยกระเจาฯ  จ.กาญจนบุรี 29 47 197 273 10,280 - 
25 รพ.ปากท่อ   จ.ราชบุร ี 72 51 379 502 3,280 - 
26 รพ.เจ็ดเสมียน   จ.ราชบุร ี  46 66 224 336 2,140 - 
27 รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณฯ 569 102 7 678 27,400 - 
28 รพ.หัวหิน   ประจวบฯ 91 127 174 392 21,336 - 
29 รพ.เมตตาประชารักษ์ จ.นครปฐม 171 77 232 480 28,400 - 
30 รพ.สมเด็จฯองค์ท่ี17 จ.สุพรรณฯ 302 148 829 1,279 27,200 - 
31 รพ.ประจวบฯ  จ.ประจวบฯ 312 148 465 925 12,600 - 
32 รพ.ด าเนินสะดวก  จ.ราชบุรี 285 119 723 1,127 8,168 - 
รวม 32 แห่ง 3,691 2,549 9,652 15,892 383,676  
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ตารางท่ี 1.2 ทดสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์จ านวน 5 ชนิด ในการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นให้ผู้ป่วยโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 

ล าดับ สถานปฏิบัติงาน จ านวน TIF จ านวน 
TPD 

จ านวน 
BPD 

จ านวน BPA จ านวน 
OXC 

รวมยอด งบประมาณ 

1 สสอ.กระทุ่มแบน    100 4 111 17   232 5040 

2 สสอ.บ้านแพ้ว      55 8 61 2 12 138 5040 

3 สสอ.สังขละบุรี    20 2 11 3   36 5700 

4 สสอ.ทองผาภูมิ   49 27 59 15 15 150 5700 

5 สสอ.ไทรโยค 31 22 5 5 5 63 5,700 

6 สสอ.ด่านมะขามเตี้ย   43 2 13 5 4 67 4733 

7 สสอ.เมืองกาญจนบุรี 163 7 206 14 15 405 4734 

8 สสอ.พนมทวน  79 11 124 17 8 239 4733 

9 สสอ.ท่าม่วง   105 4 23 2 21 155 720 

10 สสอ.ท่ามะกา  55 6 81 16 7 165 1970 

11 สสอ.บ้านโป่ง 37 4 80 14 15 150 1970 

12 สสอ.ท่ายาง   115 10 73 21 6 225 720 

13 สสอ.เขาย้อย  102 11 103 10   226 2420 

14 สสอ.หนองหญ้าปล้อง   27 2 29 2 5 65 2420 
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ตารางท่ี 1.3 ตรวจซ่อมบ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ณ ที่ตั้งประจ าปงีบประมาณ 2564 
 
 

ล าดับ หน่วยงาน รายการ 
 

จ านวน 
 

สถานที ่

ด าเนินการ 

1 รพ.สต.วันดาว  อ.ปากท่อ  จ. ราชบุรี ซ่อมบ ารุงเครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบสอดแขน 

1  
 

ศบส.5 
 

2 รพ.สต.บ้านหินสี  อ.ปากท่อ  จ. ราชบุร ี ซ่อมบ ารุงเครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบสอดแขน 

1 

3 รพ.สต.บ้านฆ้อง  อ.โพธาราม  จ. ราชบุร ี ซ่อมบ ารุงเครื่องวัดความดัน
โลหิตแบบสอดแขน 

1 

4 รพ.สต.บ้านหนองใยบัว อ.โพธาราม  จ. 
ราชบุรี 

ซ่อมบ ารุงเครื่องผลิต
ออกซิเจน 

1 

5 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5      ซ่อมบ ารุงเครื่องอินเวอร์เตอร์ 1 
6 รพ.บ้านลาด  อ.บ้านลาด      จ. เพชรบุร ี ซ่อมบ ารุงเครื่องติดตาม

สัญญาณชีพผู้ป่วยติดเตียง 
1 

รวม 6 แห่ง  6  เครื่อง  
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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       

 การด าเนินงาน ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม มีดังนี้  

        1) ด าเนินงานส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ 
โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5 ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

         2) การส ารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ ระบบระบายอากาศ และการตรวจรับ 

         3) การส ารวจ ทดสอบ ตรวจสอบ ระบบบ าบัดน้ าเสีย การก าหนดราคากลางการระบบน้ าประปา และ
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

         4) การส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง และให้ค าแนะน าด้านไฟฟ้า         

         5) การส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ก าหนดราคากลาง และประเมินราคาการปรับปรุงงานก่อสร้าง 

         6) งานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (24 ห้อง 12 ครอบครัว) 

         7) การก าหนดคุณลักษณะ และการตรวจรับด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

         8) การสนับสนุนด้านวิชาการ  

         9) การสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 
 ผลการด าเนินงาน  

         1) ลงพ้ืนที่ส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ  
โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 5 ดังตารางที่ 1.1 ด้านล่างนี้  
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ตารางท่ี 1.1 ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาคารและสภาพแวดล้อม โดยทีมงานออกปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล 
ในเขตสุขภาพที่ 5 (โรงพยาบาลรัฐ 66 แห่ง) ระบบ (ระบบไฟฟ้า, ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ,ระบบอัคคีภัย ,ระบบปรับอากาศ ,ระบบก๊าซทางการแพทย์ ,ระบบไอ
น้ า ,ระบบสุขาภิบาล) 

 
ล าดับ 

 
โรงพยาบาล 

ระบบท่ีตรวจสอบ 

 

งบประมาณทั้งหมดที่
ได้รับ 

หมายเหตุ 

คน วัน/
แห่ง 

งบประมาณ
/แห่ง 

ใช้
งบประมาณ
ของ ศบส. 

 

รพ.สนับสนุน 
คชจ. 

จ านวนระบบ 
    ที่ตรวจ 

ที่ได้ 

.............
บาท 

ที่ได้ 

............. 

บาท 

1 โรงพยาบาลราชบุรี 4 3   / 7 ระบบ  -  

2 โรงพยาบาลปากท่อ 2 2   / 6 ระบบ  1,360  

3 โรงพยาบาลบางแพ 2 2   / 6 ระบบ  1260  

4 โรงพยาบาลบ้านคา 2 1   / 6 ระบบ  536  

5 โรงพยาบาลพระพุทธเลิศหล้า 3 5   / 7 ระบบ  7,300  

6 โรงพยาบาลบ้านโป่ง 2 2   / 7 ระบบ  2,420  
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7 โรงพยาบาลสวนผึ้ง 2 3   / 7 ระบบ  2,063  

8 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 2 2   / 7 ระบบ  1,660  

9 โรงพยาบาลชะอ า 2 2   / 7 ระบบ  3,328  

10 โรงพยาบาลปราณบุรี 2 2   / 7 ระบบ  3,320  

11 โรงพยาบาลนภาลัย 3 2   / 7 ระบบ  1,990  

12 โรงพยาบาลจอมบึง 3 2   / 6 ระบบ  1,940  

13 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 4 4   / 7 ระบบ  6,410  

14 โรงพยาบาลแก่งกระจาน 2 2   / 6 ระบบ  3,210  

15 โรงพยาบาลบ้านลาด 2 2   / 6 ระบบ  2,810  

16 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 2 1   / 6 ระบบ  590  

17 โรงพยาบาลบ้านแหลม 2 2   / 6 ระบบ  3,048  

18 โรงพยาบาลเขาย้อย 2 2   / 6 ระบบ  3,060  

19 โรงพยาบาลอัมพวา 3 2   / 6 ระบบ  1,660  

20 โรงพยาบาลโพธาราม 3 3   / 7 ระบบ  2,660  
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21 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย 2 2   / 6 ระบบ  3,520  

22 โรงพยาบาลบางสะพาน 2 2   / 7 ระบบ  4,928  

23 โรงพยาบาลทับสะแก 2 2   / 6 ระบบ  3,760  

24 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 2 2   / 6 ระบบ  3,660  

25 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 3 3   / 7 ระบบ  4,930  

26 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 3 3   / 7 ระบบ  -  

27 โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 3 1   / 7 ระบบ  644 นอก สป. 

28 โรงพยาบาลค่ายภาณุรังสี 3 2   / 7 ระบบ  - นอก สป. 

 รวม 28 แห่ง        72,067  

 

หมายเหตุ 1.ตรวจวิศวกรรมปลอดภัย โรงพยาบาลให้ครอบคลุม 7 ระบบ (ระบบไฟฟ้า ,ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ,ระบบอัคคีภัย ,ระบบปรับอากาศ ,ระบบก๊าซทาง
การแพทย์ ,ระบบไอน้ า ,ระบบสุขาภิบาล) ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางแห่งที่ไม่มีระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง (ลิฟต์) ท าให้ไม่สามารถตรวจครบถ้วนทั้ง 7 ระบบได้ 
               2. ดว้ยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ต้องหยุดด าเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  
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2)  ผลการด าเนินงานการลงพื้นที่ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ และการตรวจรับด้านระบบระบายอากาศ มีดังนี้  

 งานส ารวจ ตรวจสอบ ออกแบบ และให้ค าปรึกษาห้องทันตกรรม ในเขตสุขภาพที่ 5 ตามตารางด้านล่างนี้  

ล าดับ ชื่อสถานรับบริการ การด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลหลองพ่อเปิ่น ให้ค าปรึกษาตรวจสอบมาตรฐานตู้ความดันลบ และตรวจสอบมาตรฐานของระบบระบาย
อากาศห้องทันตกรรม 

2 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ให้ค าปรึกษาตรวจสอบระบบระบายอากาศกลุ่มงานทันตกรรม 
3 โรงพยาบาลนครชัยศรี ส ารวจ ตรวจสอบ ระบบระบายอากาศ ห้องทันตกรรม 
4 โรงพยาบาลนครปฐม ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงพื้นที่การด าเนินงานทางทันตกรรม และตรวจสอบระบบระบาย

อากาศ  
5 โรงพยาบาลนภาลัย ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และออกแบบระบบระบายอากาศของกลุ่มงานทันตกรรม 

6 โรงพยาบาลสวนผึ้ง ตรวจวัดระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารทันตกรรม 
7 โรงพยาบาลปากท่อ ตรวจสอบระบบระบายอากาศห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
8 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างปรับปรุงระบบระบาย

อากาศห้องทันตกรรม  
9 โรงพยาบาลบางแพ ให้ค าปรึกษาและออกแบบระบบปรับอากาศภายในห้องทันตกรรม 
10 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ประเมินระบบระบายอากาศห้องทันตกรรม 

รวม 10 แห่ง  
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 งานส ารวจ ออกแบบ ให้ค าแนะน าระบบระบายอากาศ ในโรงพยาบาล(กรณีไม่ใช้ห้องทันตกรรม)
ได้แก่  

         1) ค าปรึกษาด้านระบบระบายอากาศ อาคารชั้นที่ 5-6 เป็นอาคารผู้ป่วยในกึ่งวิกฤติ ระบบปิด ไม่มี
ระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน ณ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
         
 
 
 
 
 
 งานให้แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เตรียมความพร้อม 
ในการ จัดท า COHORT WARD  ณ โรงพยาบาล โพธาราม  
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
 
 ตรวจสอบระบบ Isolate Power Panel ของหออภิบาล 
ทารกแรกเกิดวิกฤติ(Neonatal Intensive Care Unit;NICU 
 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
 ตรวจสอบห้องผ่าตัด โดยตรวจสอบห้องผ่าตัดความดันลบ 
โควิด-19,หอผู้ป่วยหนักส าหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 

    และตรวจสอบซ้ าห้องผ่าตัดใหม่ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
    และโรงพยาบาลราชบุรี 
 ตรวจวัดคุณภาพห้อง โดยด าเนินการตรวจวัดคุณภาพห้องโรคติดเชื้อความดันลบ เพ่ือให้ได้คุณภาพ
และปลอดภัยตรงตามมาตรฐาน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาลจ้าพระยายมราช 
โรงพยาบาลบางแพ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
 งานก าหนดราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องทันตกรรม
ปลอดเชื้อ ณ โรงพยาบาลราชบุรี 
 ตรวจรับห้อง AIIR (Airborne infection isolation room) ห้องท่ีรับผู้ป่วยที่ดีที่สุดคือห้องแยกเดี่ยว 

 
 
 

     2) ส ารวจ ออกแบบ งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ  
และระบายอากาศ ห้องคลอดและห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อ
ทางอากาศ และตรวจวัดระบบบายกาศห้องผู้ป่วยใน 
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี  
    3) โรงพยาบาลพระจอมเกล้า ส ารวจและออกแบบงาน
ระบบปรับอากาศ  
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3) การส ารวจ ทดสอบ ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาด้านระบบบ าบัดน้ าเสีย การก าหนดราคากลางการ
ระบบน้ าประปา และการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

 ผลการด าเนินงาน แยกเป็นรายการ ดังนี้  
 งานส ารวจ ทดสอบ ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังตารางด้านล่างนี้  

ล าดับ ชื่อสถานรับบริการ การด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ตรวจสอบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
2 โรงพยาบาลนครชัยศรี ทดสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3 โรงพยาบาลด่านช้าง ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4 โรงพยาบาลค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดการระบบสุขาภิบาล 

รวม 4 แห่ง  
 

 ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

 การจัดท าราคากลางและ TOR จัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประชุมพิจารณายกเลิก
การเข้าพ้ืนที่เก็บแบบสอบถามโครงการอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล 8 ชั้นและกรรมการ
ตรวจการจ้างที่ปรึกษา ณ โรงพยาบาลมะการักษ์ 

 งานคณะกรรมการ การตรวจรับพัสดุงานพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอาคารการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชนของ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

 คณะกรรมการก าหนดราคากลางและจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
โรงพยาบาลด าเนินสะดวก 
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4) การส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ให้ค าแนะน าด้านไฟฟ้าและระบบสื่อสาร 

 ผลการด าเนินงาน มีดังนี้  

ล าดับ ชื่อสถานรับบริการ การด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน      การส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง และให้ค าแนะน า
ด้านไฟฟ้า  และส ารวจและปรับปรุงแบบการติดตั้ง
ระบบก๊าซทางการแพทย์ 

2 โรงพยาบาลโพธาราม ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และออกแบบการติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าส ารองของอาคารพิเศษ 5 ชั้น 

3 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 
4 โรงพยาบาลบ้านคา ตรวจสอบระบบสื่อสาร 
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต ส ารวจระบบไฟฟ้าที่ช ารุดภายในโรงพยาบาล 
6 ศูนย์อนามัยที5่ ตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

รวม 6 แห่ง  

5) การส ารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง ก าหนดราคากลาง และประเมินราคาการปรับปรุงงานก่อสร้าง 
 ผลการด าเนินงาน มีดังนี้  

ล าดับ ชื่อสถานรับบริการ การด าเนินงาน 

1 ศูนย์อนามัยที่ 5 ส ารวจ ออกแบบและประมาณราคาปรับปรุงหอ
ผู้ป่วยสามัญ 

2 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ออกแบบปรุงหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
3 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ร่วมจัดท าร่างแผนปรับอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

ของหน่วยงาน ส ารวจและประมาณราคากลางใน
การด าเนินการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบส านักงาน 
ประเมินราคาความเสียหายของสิ่งก่อสร้าง และ
จัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างรั้ว คสล.  

4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง
ท้องถิ่น และส ารวจ ออกแบบและประมาณราคา 
ซ่อมแซมห้องน้ าฟิตเนส 

5 โรงพยาบาลบ้านคา ส ารวจอาคารเพื่อซ่อมแซม 
6 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 1.จัดท ารูปรายการงานก่อสร้าง 

2.ก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดราคา
กลางโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ
รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 ของหน่วยงานภูมิภาค 
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7 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน ส ารวจออกแบบการจราจร 
 

8 โรงพยาบาลบ่อพลอย 1.ออกแบบปรับปรุงห้องตรวจทางเดินหายใจที่  
2. ตรวจสอบอาคารตึกอ านวยการ 
 

รวม 8 แห่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) งานสนับสนุนด้านวิชาการ งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินๆ และงานอ่ืนๆ  

 ผลการด าเนินงานสนับสนุนด้านวิชาการ และงานอ่ืนๆ มีดังนี้ 

     1. วิทยากรบรรยายการดูแลระบบไฟฟ้า-ประปาในองค์กร ณ วิทยาลัยพยาบาล ราชบุรี 

           2. คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน 9 ด้าน  

           3. คณะท างานพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการเพ่ือสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  

           4. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบผลิตน้ าประปา ในพ้ืนที่สุขศาลาพระราชทานฯ บ้านปิล๊อคคี่ 
และ ซ่อมแซมอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล 

           5. ส ารวจและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัย
โรงพยาบาลในเขตจังหวัดเพชรบุรี 

          6. สนับสนุนงานโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ในชุมชน  
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7) งานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล (24 ห้อง 12 ครอบครัว)  
    การด าเนินงานด้านอ านวยการก่อสร้าง ดังนี้  

  

 
 
 
 
 

  

ชื่อโครงการ :  โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 
ครอบครัว (12 ครอบครัว) 
เจ้าของโครงการ :ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
จังหวัดราชบุรี 
ที่ตั้งโครงการ : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ถนน
ยุติธรรม ต าบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี 
สัญญาเลขท่ี :  4/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 
เริ่มสัญญา :  13 มกราคม 2564  
สิ้นสุดสัญญา : 7 มกราคม 2565 
ระยะเวลาโครงการ : 360 วัน 
จ านวนงวดตามสัญญา : 8  งวด 
ราคาค่างานก่อสร้าง : 8,889,000.00 บาท 
ผู้รับจ้าง : บริษัท ศิวกรไทย คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

ผลการด าเนินงาน : 
1) งานวิศวกรรมโครงสร้าง (เสาเข็ม,ฐานราก,คาน,พ้ืน, 
ชั้นหลังคา,งานค.ส.ล.,ฯลฯ)   

 ด าเนินการแล้ว 33.33 % 
2) งานสถาปัตยกรรม (งานกั้น-แบ่งพ้ืนที่ใช้สอย,งานติดตั้ง
บานประตู-หน้าต่าง,ฯลฯ)   

 ด าเนินการแล้ว  14.98% 
3. งานวิศวกรรมระบบต่างๆ (งานติดตั้งระบบต่างๆ,งาน
สุขาภิบาล, ฯลฯ)    

 ด าเนินการแล้ว  6.99 % 
4. งานตกแต่ง (งานมัณฑนศิลป์,ครุภัณฑ์,ป้ายชื่อ,ฯลฯ) 
ด าเนินการแล้ว   

 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ: นายภัทร์ธีนันท์ พันธุ์เขตกรรม  
                           ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฎิบัติงาน 
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8) การก าหนดคุณลักษณะ และการตรวจรับด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ดังตาราง ด้านล่างนี้ 

ล าดับ ชื่อสถานรับบริการ การด าเนินงาน 

1 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 1. ตรวจรับพัสดุปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศส าหรับห้องทันตกรรม TYPE B 
2. ตรวจรับพัสดุปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิด-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศส าหรับแบบ
หอพักผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้ า 
3. ตรวจรับพัสดุปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ
โควิด-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศปรับปรุงหอผู้ป่วย
สามัญ 
4. ตรวจรับพัสดุงานจ้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยงานจ้าง
ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้อง
ทันตกรรมปลอดเชื้อ แบบเลขที่ ก44 

2 โรงพยาบาลบ้านคา ตรวจรับรถยนต์พยาบาล 
3 โรงพยาบาลด าเนินสะดวก ตรวจรับงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
4 โรงพยาบาลบางแพ 1.  ตรวจรับ เครื่องช่วยหายใจ 

2. พิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 

5 โรงพยาบาลปากท่อ ตรวจรับเครื่อง x-ray 
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 1. ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น 

2. ตรวจรับรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูงฯ 
3. ตรวจรับโครงการก่อสร้างฯ 
4. ตรวจรับหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 500 กิโลวัตต์ 

7 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 1. ตรวจรับงานก่อสร้างบ้านพัก 12 ครอบครัว 
2. พิจารณาผลงาน 

8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตรวจรับพัสดุ การจัดจ้างปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า/
ติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 

9 โรงพยาบาลวัดเพลง ตรวจรับรถยนต์พยาบาล 
10 โรงพยาบาลโพธาราม กรรมการตรวจรับโครงการก่อสร้างฯ 
11 วิทลัยพยาบาลจักรีรัช ตรวจการจ้างซ่อมลิฟท์ 
12 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า 1. คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่

กันซึมผนังอาคาร 9 ชั้น 
13 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ตรวจรับพัสดุส าหรับจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน SAT 

(Situation Awareness Team) 
‘ 
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8) การก าหนดคุณลักษณะ และการตรวจรับด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อสถานรับบริการ การด าเนินงาน 

14 โรงพยาบาลบ้านลาด ก าหนดคุณลักษณะติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์(OXYGEN 
PIPELINE ) อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง) 

15 โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อรถพยาบาล
พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง(มาตรฐานความปลอดภัย 10 G ) 
 

รวม 16 หน่วยงาน  
 

 

8) การสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  

 ผลการด าเนินงาน การสนับสนุนโรงพยาบาลสนามในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (2019) 

 ในเขตสุขภาพที่ 5 มีดังนี้  

    

 

 

1. ส ารวจพื้นที่โรงพยาบาลสนามที่ตลาดกุ้ง โรงพยาบาลสนาม
ที่ตลาดกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร 

2. ส ารวจพ้ืนที่ เ พ่ือจัดท าโรงพยาบาลสนาม พร้อมกับ
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

3. ลงพ้ืนที่ตรวจความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมรับ ”
ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 6”วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) 
ต าบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร และ ”ศูนย์ห่วงใยคนสาคร
แห่งที่ 7”อบต.ท่าทราย 

4. ตรวจประเมินสถานกักกันในกิจการกอล์ฟ ณ จังหวัด
กาญจนบุรีจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม 

5. ตรวจสอบระบบระบายอากาศหอผู้ป่วย  
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3. ด้านวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 

        
          การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรม และประสานกับเขตบริการสุขภาพ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ค าของบประมาณประจ าปี ควบคุม ก ากับ ประเมินรายงานผลการปฏิบัติงาน นิเทศ 
ติดตามงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และสุขภาพภาคประชาชน ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้
และวิจัยสนับสนุนนโยบายพิเศษ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
การด าเนินงาน ด้านวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้แก่  

        1. การด าเนินงานส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 

         2. การด าเนินงานด้านศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

         3. การด าเนินงานด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 

         4. การด าเนินงานก าหนดคุณลักษณะ               

         5. การจัดการองค์ความรู้ (KM) 

1. การด าเนินงาน การด าเนินงานส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แบ่งเป็นกิจกรรม ดังนี้  

1) การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุข
ภาจัดท าหนังสือแจ้งแนวทางการประเมินให้กับสถานพยาบาลภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  
ที่รับผิดชอบทราบก าหนดช่องทางในการให้ค าปรึกษา เรื่องเกณฑ์และแนวทางการประเมิน   ให้กับ
สถานพยาบาลภาครัฐ 79 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบ 
2) ร่วมด าเนินการส่งเสริมโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Facebook Live) ชี้แจงถ่ายทอดองค์
ความรู้ส่งเสริมสนับสนุน ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในพื้นที่รับผิดชอบ 
3) ด าเนินการแจ้งสถานพยาบาลภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ให้ท าการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment : Before - After) โดยการจัดท าหนังสือและผ่านกรุ๊ปไลน์ มาตรฐานของ
เขตสุขภาพที่ 5 

           4) ลงพื้นที่ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ รพ.หนองปรือ รพ.เลาขวัญ  
            และโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 
           5) การจัดประชุมคณะท างานส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 5  
           6) วิเคราะห์สรุปผล ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคของสถานพยาบาลภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่  
            ที่รับผิดชอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา  
           7) ส่งผลการด าเนินงาน การจัดล าดับความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคของสถานพยาบาลภาครัฐ  
            กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา  
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 ผลการด าเนินงานการส่งเสรมิมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีดังนี้   

1) สรุปผลการประเมินตนเอง รายงานการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ความ
รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ 5  

 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 79 แห่ง  
 ผลการด าเนินงาน จ านวน 69 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 87.34  
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 2) วิเคราะห์สรุปผล ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรคของสถานพยาบาลภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 
      ที่รับผิดชอบพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา ประกอบด้วย 9 ด้านดังนี้  
    
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
 

ประเด็น/กิจกรรมย่อย ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
พัฒนา 

1.การประกาศนโยบาย
ของสถานพยาบาล 

 

1.นโยบายไม่ครอบคลุม
ตามระบบบริการสุขภาพ 
9 ด้าน 

1.สถานพยาบาลขาดความ
เข้าใจ 

2.การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 

งาน 

 

1.ให้สถานพยาบาลด าเนินการ
ปรับเนื้อหาของนโยบาย และ
ประกาศลงในเว็บไซต์ ของ รพ . 
พร้อมแจ้งในวาระการประชุม
ของสถานพยาบาลต่อไป  

2. การจัดท าทุกครั้งที่มีการ
ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานให้มี
การจัดท าบันทึกเพ่ือส่งมอบงาน 

2. การด าเนินงานการ
จัดการคุณภาพ 

 

โรงพยาบาลไม่ผ่านใน
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่
เข้าใจเกณฑ์การประเมิน
อย่างแท้จริง 

 

1. การส่งเสริมในระดับพ้ืนที่โดย
คณะท างานผู้รับผิดชอบงาน
โดยตรง 

2. รพ. สามารถท าหนังสือร้อง
ขอเพ่ือให้เข้าด าเนินการส่งเสริม
มาตรฐานได้ 

3. การประเมินความพึง
พอใจของสถานพยาบาล
ต่อผู้รับบริการ 

 

โรงพยาบาลพัฒนา
ตอบสนองต่อผู้รับบริการ
ไม่ตรงจุด 

1. ผู้รับผิดชอบขาดการ
วิเคราะห์/อภิปรายผล 

2. การด าเนินงานไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจาก
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจต่อผู้รับบริการให้
ครอบคลุม 
2. มีการติดตามการประเมิน
ความพึงพอใจตลอดทั้งปี 
3. วิเคราะห์ สรุปผลการ
ด าเนินงานให้ครอบคลุม 
4. จัดท างานรายงานผลความพึง
พอใจ เสนอผู้บริหารทราบ  
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4. ไม่มีการก าหนด
แผนงานแต่มีกิจกรรมที่
แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน หรือผู้รับบริการ 
หรือญาติ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการบริการ 

ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ทุก
คน 

1.ประชาชนไม่มีสมา
รทโฟน 

2. การประชาสัมพันธ์ไม่
ครอบคลุม 

 

1.ประกาศในบอร์ดกิจกรรม
โรงพยาบาลล่วงหน้า 30 วัน 
ก่อนจัดกิจกรรม 

2. ท าหนังสือถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือใน
การประชาสัมพันธ์ในระดับ
หมู่บ้านต่อไป 

 
ด้านที่ 2 ด้านการบริการสุขภาพ 
 

ประเด็น/กิจกรรมย่อย ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
พัฒนา 

อุปกรณ์ในแต่ละแผนนก
ไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

 

-หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่
สามารถใช้งานได้ทันเวลา 

-อุปกรณ์ที่ต้องจัดให้มีใน
แต่ละแผนกยังมีไม่
ครบถ้วนตามที่มาตรฐาน
ก าหนด 

-จัดท าแผนการจัดซื้อหรือจัดให้
มีอุปกรณ์ให้ครบตามท่ี
มาตรฐานก าหนด 

 
ด้านที่ 3 ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

ประเด็น/กิจกรรมย่อย ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
พัฒนา 

การตรวจสอบอาคาร
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ผู้ที่อยู่อาศัยหรือผู้ใช้สอย
พ้ืนที่ภายในอาคารไม่มี
ความปลอดภัย  

โรงพยาบาลยังขาด
ความเข้าใจ ใน
รายละเอียดการ
ด าเนินงานให้เป็นไป
ตามกฎหมายดังกล่าว  

1. โรงพยาบาลควรด าเนินการ
วางแผนการตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณ์ประกอบของ
อาคาร ประจ าปี (ติดต่อ กรม
โยธาธิการและผังเมือง) 
2. ศึกษาท าความเข้าใจ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่อง
แท้ หรือสอบถามผู้มีความรู้
ด้านกฎหมาย 

 
 

https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=1&sub_group=1&id_topic=4&id_hs=319&g=1
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=1&sub_group=1&id_topic=4&id_hs=319&g=1
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=1&sub_group=1&id_topic=4&id_hs=319&g=1
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=1&sub_group=1&id_topic=4&id_hs=319&g=1
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=1&sub_group=1&id_topic=4&id_hs=319&g=1
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=1&sub_group=1&id_topic=4&id_hs=319&g=1
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ด้านที่  4  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น/กิจกรรมย่อย ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
พัฒนา 

1. การจัดท าเอกสารก ากับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์
ประกอบระบบบ าบัดน้ า
เสียทุกเครื่อง (ขนาด ชนิด 
อายุการใช้งานวิธีการใช้
งาน ประวัติการซ่อม) 

1.ไม่สามารถจัดท า 
Checklist (ตรวจสอบการใช้
งาน) ได้ 

2. ไม่สามารถจัดท าเอกสาร
คุณสมบัติของเครื่องจักรได้ 

โรงพยาบาลมีการใช้งาน
อุปกรณ์เป็นเวลานานซึ่ง
ไม่มีการจดบันทึกตั้งแต่
เริ่มใช้งาน 

จัดท าเอกสารก ากับเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขึ้นใหม่  

 

2. แผนและการ
ด าเนินการระบบการดูแล
รักษาถังพักน้ าหรือถัง
ส ารองน้ า อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

การจัดท าแผนการบ ารุงรักษา
ไม่ครอบคลุมทุกกระบวนการ 

โรงพยาบาลขาดความ
เข้าใจในการจัดการ
แผนการบ ารุงรักษา 

โรงพยาบาลปรับปรุงแผนการ
บ ารุงให้ครอบคลุมในการ
บ ารุงรักษาครั้งต่อไป 

3. การก าหนดมาตรการ และ
วิธีการป้องกันการควบคุม
มลพิษทางเสียง เช่น ห้อง
เครื่อง ห้องอัดอากาศ พ้ืนท่ี
ก่อสร้าง เป็นต้น 

การจัดท ามาตรการ และวิธีการ
ป้องกันการควบคุมมลพิษทาง
เสียงไม่ครอบคลุม 

โรงพยาบาลขาดความเข้าใจ
ในการจัดการแผนการ
ควบคุมมลพิษทางเสียง 

โรงพยาบาลปรับปรุงแผนการ
ควบคุมเสยีงให้ครอบคลุมใน
มาตรการของโรงพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=6&id_topic=71&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=6&id_topic=71&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=6&id_topic=71&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=6&id_topic=71&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=6&id_topic=71&id_hs=373&g=4
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ด้านที่  5  ด้านความปลอดภัย 
 

ประเด็น/กิจกรรมย่อย ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
พัฒนา 

1.การตรวจสอบอุปกรณ์
ด้านความปลอดภัย 

 

ไม่สามารถตรวจสอบการใช้
งานอุปกรณ์แบบ Real-time  

ได้เนื่องจากขาดเอกสารที่
แสดงการตรวจเช็คทุกครั้งที่มี
การใช้งาน 

1.สถานพยาบาลขาด
ความเข้าใจ 
2.การเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ 
งาน 

2.การจัดท าทุกครั้งที่มีการ
ปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานให้
มีการจัดท าบันทึกเพ่ือส่งมอบ
งาน 

2.แผนผังบริเวณ  

แบบแปลน 

 

1.ไม่มีแผนผังบริเวณ  

แบบแปลน  

2.แบบแปลน ไม่เป็นปัจจุบัน
เนื่องจากขาดการเพ่ิมในส่วน
ของรายการที่มีการติดตั้ง
แก้ไขเพ่ิมเติม ลงแบบแปลน 

1.สถานพยาบาลขาด
การเพ่ิมเติมในรายการที่
มีการแก้ไขติดตั้งเพ่ิมเติม 

2.การเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ 

งาน 

1.จัดให้มีแบบแปลน ผังบริเวณ 

และมีการแก้ไขเพ่ิมรายการที่มี
การเพ่ิมเติม หรือติดตั้ง ลงไป
ในแบบแปลน ให้เป็นปัจจุบัน 

 

ด้านที่  6  ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
 

ประเด็น/กิจกรรมย่อย ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
พัฒนา 

การจัดท าเอกสารก ากับ
เครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์และสาธารณสุข
ประกอบไปด้วยการ
ทดสอบ/สอบเทียบฯและ
บ ารุงรักษา 

ไม่สามารถการตรวจสอบการ
ใช้งานแบบ Real-time ได้ 

โรงพยาบาลมีการใช้งาน
เครื่องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์และการ
ทดสอบ/สอบเทียบฯ
และบ ารุงรักษาเป็น
เวลานานซึ่งไม่มีการจด
บันทึกตั้งแต่เริ่มใช้งาน 

จัดท าเอกสารการใช้งาน/การ
ดูแลบ ารุงรักษาและการ
ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์โดยการการเก็บประวัติ
ไว้เพ่ือประโยชน์ในการใช้งาน
ต่อไป 

https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=3&id_topic=57&id_hs=373&g=4
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การจัดท าแผนและการ
ด าเนินการระบบการดูแล
รักษาทดสอบ/สอบเทียบฯ
และบ ารุงรักษา อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

ไม่สามารถทบทวนข้อมูลการ
ดูแลรักษาเครื่องมือบางชนิด
ได้  

โรงพยาบาลขาดความ
เข้าใจในการจัดการ
ทดสอบ/สอบเทียบฯ
และบ ารุงรักษา 

โรงพยาบาลปรับปรุงแผนการ
บ ารุงให้ครอบคลุมในการ
ทดสอบ/สอบเทียบฯและ
บ ารุงรักษาครั้งต่อไป 

 
ด้านที่ 7  ด้านระบบสนับสนุนบริการที่ส าคัญ 
 

ประเด็น/กิจกรรมย่อย ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
พัฒนา 

1.ระบบส ารองสื่อสาร
ระบบเก่าบางที่ยังไม่พร้อม
ใช้งานและมีไม่ครบมีการ
ยกเลิกใช้และผู้ดูแล
บ ารุงรักษาไม่มี 

ขาดความเสถียรภาพในการ
ส ารองระบบใช้งานในเหตุภัย
พิบัติต่างๆในกรณีฉุกเฉินเมื่อ
คืนข่ายที่ใช้งานปกติล่ม 

ขาดการดูแลบ ารุงรักษา
และเครื่องส ารองไม่มี
ผู้รับผิดชอบอย่างถาวร
ไปไหนไม่ได้นะ 

ควรจัดให้มีแผนดูแลรักษา
ระบบส ารองต่างๆให้พร้อมใช้
งานตลอดโดยมีผู้ดูแลอย่าง
ต่อเนื่อง 

2ระเบียบในการจัดเดิน
สายสัญญาณสื่อสารการ
จัดผังภายในบริเวณ
โรงพยาบาล 

 

เกิดความเสียหายใน
ระบบสื่อสารภายใน
โรงพยาบาลในกรณีพ่ีสัญญา
เกิดความช ารุดบกพร่อง
ลัดวงจร 

เนื่องจากมีความเก่าและ
บริเวณพ้ืนที่เข้าถึง
ล าบากไม่มีผู้ดูแลรักษา
อย่างทั่วถึง 

ควรมีการตรวจสอบเช็คระบบ
สายสัญญาณให้ใหม่และท าผัง
ให้เป็นระเบียบเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
https://hs4.hss.moph.go.th/xfile_hss.php?main_group=4&sub_group=4&id_topic=68&id_hs=373&g=4
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ด้านที่  8  ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ประเด็น/กิจกรรมย่อย ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ
พัฒนา 

1. พฤติกรรมสุขภาพ   

 

การประเมินผล HL,HB  
ที่ยังไม่ครอบคลุม  

 

 

 

 

 

 

 

  

-ปัญหาพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนใน
พ้ืนที่ 

 -ขาดการท าวิจัยใน
กิจกรรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพใน
กลุ่มผู้ป่วย NCDs 

-ผู้ป่วยที่มารับบริการใน
คลินิกต่าง ๆ เช่นคลินิก
โรคเรื้อรัง ไม่สามารถท า
กิจกรรมกลุ่มให้ความรู้ 
เนื่องจากลกระทบจาก 
COVID-19 

  

-ประชาชนช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน 
และโรคความดันโลหิต  

-จัดท าโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมส าหรับกลุ่มโรคที่พบ
บ่อยในพ้ืนที่ 

วางแผนให้มีการด าเนินการ
วิจัยในงานประจ า R2R  

-ให้ค าปรึกษารายบุคคลในราย
ที่มีปัญหา โดยใช้หลัก Social 
Distancing  

- สร้างช่องทางให้ความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ผู้รับบริการ  

2. การด าเนินงานสุข
ศึกษาในชุมชน  

 

การออกแบบกิจกรรมสุข
ศึกษาและ การจัดกิจกรรมสุข
ศึกษาไม่สามารถด าเนินงาน
ได้ตามแผนงาน/โครงการ 

 

 

 

  

สถานการณ์การระบาด 
ของโรค COVID-19  
ท าให้ไม่สามารถ ด าเนิน
กิจกรรมสุขศึกษาใน
ชุมชนได้ตามแผนงาน/
โครงการ  

 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
การด าเนินงาน ในรูปแบบ
ออนไลน์ ให้สามารถด าเนินงาน
ได้ ในช่วงการระบาดของโรค 
COVID-19 
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ด้านที่  9  ด้านการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ประเด็น/กิจกรรมย่อย ความเสี่ยง ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการ

พัฒนา 

โครงสร้างและบทบาท 
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่มีการก าหนดมาตรฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นสอดคล้องกับ
มาตรฐานของประเทศเพ่ือ
ความปลอดภัยขององค์กรเอง 
และให้สอดคล้องกับยุคของ 
IT Governance 

เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้
ด้านมาตรฐานด้านต่าง
ของไอทีเช่น ISO/IEC 
27001 ISO/IEC17799 

ให้มีผู้ตรวจสอบสารสนเทศ 

ภายนอกที่มี ความช านาญและ
มี ความเป็นกลางในการ
ตรวจสอบ ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้
ศึกษาถึงมาตรฐานสากล
ทางด้านการ 
รักษาความปลอดภัยระบบฯ 
สารสนเทศ 

การจัดการความเสี่ยงใน
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-ไม่มีการติดตาม ประเมินผล
การด าเนินการจัดการความ
เสี่ยง และวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน จัดท าเป็นรายงาน 

-ไม่มีการน าผลการประเมิน
การด าเนินการจัดการความ
เสี่ยงมาปรับแผนการจัดการ
ความเสี่ยงให้ดีขึ้น 

-ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
ความเข้าใจในด้านการ
ตรวจติดตาม ตามแผน
ความเสี่ยง 

-ไม่มีการประชุมเพ่ือน า
ผลการตรวจติดตามมา
ปรับปรุงแผนความเสี่ยง 

-จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้
เข้าใจถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
และมอบหมายหน้าที่ให้เป็น
กิจจะลักษณะ 

-ให้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการหรือทีมงานด้าน
ไอที 

 

การจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่มีการประชาสัมพันธ์
นโยบายและระเบียบปฏิบัติ
ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 
ระบบเครือข่ายและระบบ
คอมพิวเตอร์อาจจะถูกโจมตี
จากการโจมตีรูปแบบใหม่ได้ 

การโจมตีมีเปลี่ยนแปลง
รูปแบบอยู่ตลอดเวลาซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลาในการ
เรียนรู้ 

จัดการส่งเจ้าเข้ารับฝึกอบรม
เพ่ือรับรู้วิธีการแก้ไขความเสี่ยง
ที่เกิดใหม่ 

 

 

การจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-มีการด าเนินการไม่เป็นไป
ตามแผนเพิ่มสมรรถนะและ
ศักยภาพ (Hardware , 
software ,  network) และ 
ไม่มีการประเมิน วิเคราะห์ผล
การด าเนินตามแผน 

ไม่สามารถท าตามแผน
ได้เนื่องจากงบประมาณ
จ ากัดและมีการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ตลอดเวลา 

จัดการวิเคราะห์และท าแผนให้
เป็นไปตามงบประมาณและ
ความต้องการข้ันพ้ืนฐาน 
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การจัดการห้อง Data 
Center 

 ระบบป้องกันอัคคีภัย ไม่
ครบถ้วน ระบบตรวจจับควัน 
ระบบเตือนภัย เครื่อง
ดับเพลิงและระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ 

ไม่มีระบบดับเพลิงระบบ
อัตโนมัติ และระบบ
เตือนภัยแบบออนไลน์ 

ติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิด
อัตโนมัติ แบบติดตั้งเพดาน 
ชนิดผงเคมีแห้ง หรือ ชนิดสาร
สะอาด (Halotron I) ซึ่งราคา
ไม่แพง และหาระบเตือนภัย
แบบออนไลน์เอจะได้แจ้งเหตู
ได้คลอดเวลา 

 
 ปัญหาอุปสรรค  
    1. ในระบบ HS4 ไม่สามารถดูข้อมูลการประเมินตนเองในส่วนของคะแนนประเมินที่ผ่านมาส่วนย่อยแต่ละ
ด้านไม่สามารถค้นดูได้ (ตั้งแต่ปี 2561-2563 )  

   2. โรงพยาบาลไม่สามารถด าเนินการแนบไฟล์เอกสารได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

   3. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลต้องไป
สนับสนุนงานดังกล่าว จึงท าให้หลายโรงพยาบาลประสบปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ในการจัดท างานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

   4. รพ.บางแห่งที่เป็น รพ.เฉพาะด้าน ไม่ได้ท ามาตรฐานในด้านที่ 8 สุขศึกษา รพ.จ าเป็นต้องใส่คะแนนการ
ประเมิน 0 ทุกข้อ ซึ่งในระบบ HS4 ระบบไม่สามารถบันทึกผลได้ (กรณี รพ.ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ)  
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2. การด าเนินงานด้านศูนย์เครื่องมือแพทย์  
 

 ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) จัดอบรมส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เขตสุขภาพ
ที่ 5 จ านวน 66 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์  
2) ด าเนินการให้โรงพยาบาลประเมินความพร้อมการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแพทย์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. การด าเนินด้านพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
 

 ผลการด าเนินงาน ดังนี ้
1) คู่มือวิธีการทดสอบเครื่องสอบเทียบเครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า 
2) คู่มือวิธีการสอบเทียบ Digital Thermometer 
ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 

          3) คู่มือปฏิบัติงานการค านวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 
เครื่องสอบเทียบทางไฟฟ้า 
4) คู่มือการทดสอบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส 
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 ตัวอย่างคู่มือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การก าหนดคุณลักษณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังตารางด้านล่างนี้  

          การก าหนดคุณลักษณะหรือสเปค ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ด าเนินการ ออกสเปค 
รายละเอียด ประมาณราคากลาง การตรวจรับ เปิดซอง เพ่ือสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ต้องการนั้น โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ด าเนินการทั้งสิ้น 42 รายการ เป็นจ านวนเงิน  55,037,900 บาท  

 
ล าดับ รายการ งบประมาณ(บาท) หน่วยงาน 

1 เครื่องพิมพ์ ink 6,300 ศบส.5 

2 เครื่องสร้างอุณหภูมิส าหรับสอบเทียบอุณหภูมิ 450,000 ศบส.5 

3 เครื่องวัดคุณภาพแสงโคมไฟผ่าตัด 200,000 ศบส.5 

4 เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์พร้อมขาตั้ง 17,000 ศบส.5 

5 เครื่องก าเนิดสัญญาณชีพ SPO2 120,000 ศบส.5 

6 ห้อง Clean Room เตรียมยา 4,500,000 รพ.พระจอมเกล้า 

7 รถพยาบาล 2,000,000 รพ.บางแพ 

8 รถกระบะ 1 ตัน ดับเบ้ิลแคป (ดีเซล) 854,000 รพ.บางแพ 

9 รถพยาบาล10G 2,500,000 รพ.ปากท่อ 
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10 รถพยาบาล 2,000,000 รพ.วัดเพลง 

11 เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดสีชนิด 2 หัว 

930,000 รพ.วัดเพลง 

12 เปลี่ยนสลิง-เมนชีฟ ลิฟท์อาคาร200ปี 273,000 รพ.พระจอมเกล้า 

13 รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุล
ชีพขนาดกลาง  

2,430,000 

 

รพ.บ้านคา 

 

14 รถพยาบาล10G 2,500,000 รพ.ต ารวจสามพราน 

15 รถพยาบาล 2,000,000 รพ.บ้านคา 

16 รถยนต์กระบะบรรทุกขนาด 1 คัน single-cab 715,000 รพ.บ้านคา 

17 เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
ชนิดสีชนิด 2 หัว 

930,000 

 

รพ.ปากท่อ 

 

18 ระบบน้ าหล่อเย็น Chiller อาคาร200ปี-รพ.พระ
จอมเกล้า 

3,500,000 รพ.พระจอมเกล้า 

19 รถกระบะ 1 ตัน ดับเบ้ิลแคป (ดีเซล) 722,000 รพ.สต.เขาแร้ง 

20 รถพยาบาล 2,500,000 รพ.ห้วยพลู 

21 รถตรวจกาาณ์ขับ 4 ล้อ ดีเซล  1,570,000 สคร.5 

22 เครื่องอบผ้า 100 ปอนด์ 250,000 รพ.หนองหญ้าปล้อง 

23 เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mAs แบบ
เคลื่อนที่  

1,300,000 รพ.ปากท่อ 

24 รถพยาบาล10G 2,500,000 รพ.พระจอมเกล้า 

25 รถพยาบาล10G 2,500,000 รพ.บ่อพลอย 

26 รถพยาบาล10G 2,500,000 รพ.เจ็ดเสมียน 

27 รถพยาบาล10G 2,500,000 รพ.วัดเพลง 
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28 รถพยาบาล10G 2,500,000 รพร.จอมบึง 

29 เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mAs แบบ
เคลื่อนที่  

1,300,000 รพ.บางแพ 

 

30 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและ
ความดันเคลื่อนย้ายได้ 

450,000 รพ.บางแพ 

 

31 เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติ 

150,000 รพ.บางแพ 

 

32 เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ 100,000 รพ.บางแพ 

33 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า 55,000 รพ.บางแพ 

34 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดชนิดพกพา 70,000 รพ.บางแพ 

35 เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง 250,000 รพ.บางแพ 

36 เครื่องเอกซเรย์ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mAs แบบ
เคลื่อนที่  

1,300,000 รพ.บางแพ 

37 เครื่องรับสัญญาณภาพระบบ DR พร้อม PAC 
server 

2,000,000 รพ.บางแพ 

38 Solar Roof 10kW 500,000  สสอ.เมือง จ..ราชบุรี 

39 รถกระบะ 1 ตัน ดับเบ้ิลแคป (ดีเซล) พร้อมหลังคา 886,400 สสอ.เมือง จ..ราชบุรี 

40 รถกระบะ 1 ตัน ดับเบ้ิลแคป (ดีเซล) พร้อมหลังคา 886,400 สสอ.เมือง จ..ราชบุรี 

41 รถกระบะ 1 ตัน ดับเบ้ิลแคป (ดีเซล) พร้อมหลังคา 886,400 สสอ.เมือง จ..ราชบุรี 

42 รถกระบะ 1 ตัน ดับเบ้ิลแคป (ดีเซล) พร้อมหลังคา 886,400 สสอ.เมือง จ..ราชบุรี 

รวม 42 55,037,900 
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5.  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 เร่ือง 

1 (ร่าง) คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2563 

2 คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 17 ชนิด ปี 2563  

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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http://192.168.141.247/pdf/KM/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%205%20%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%20%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%2022%20%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
http://192.168.141.247/pdf/KM/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C.pdf
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         3.ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ



ห น้ า  | 96 
 

รายงานประจ าปี  2564 
ศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 5 

 ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  

           ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ส่งเสริม 
สนับสนุน ควบคุม ก ากับ คุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ตาม
มาตรฐาน และกฎหมายก าหนด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเชิงรุกในพ้ืนที่ใ นเรื่องระบบการเฝ้า
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.โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายก าหนด ปีงบประมาณ 2564 
1.1 กิจกรรมที่ 1 ลงพ้ืนทีเ่ฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัด  
 ผลการด าเนินงาน ดังนี้  

         1) ตรวจตรวจโรงพยาบาลประจ าปีร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 4 แห่ง ได้แก่ โรง
พยาบาลศุภมิตร โรงพยาบาลพรชัย โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง  และโรงพยาบาลวิภาวดีปิยราษฎร์ 
         2) ด าเนินการตรวจโรงพยาบาลประจ าปีร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 6 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช  โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ โรงพยาบาลซานคามิลโล โรงพยาบาลวัฒนเวช 
โรงพยาบาลหมอสงวน  และ โรงพยาบาลแพทย์ประดิษฐ์ 
         3) ตรวจโรงพยาบาลเปิดใหม่ คือ โรงพยาบาลท่าจีนจ ากัด 
 ส านักงานใหญ่ จังหวัดนครปฐม ด าเนินการร่วมกับกองสถานพยาบาล 
และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
         4) ด าเนินการลงพื้นที่เพ่ือตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้การ 
ด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการ 
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีมาตรฐาน 
        5) ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลสนาม(กรณีโรงแรมสนาม) 
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 ส าหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการชั่วคราว 
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  1.2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมส่งเสริมการด าเนินงานในกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงเขตสุขภาพ
ที่ 5 

 ผลการด าเนินงาน ดังนี้  
1) ด าเนินการจัดประชุมส่งเสริมการด าเนินงานในกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึงพิง ในเขต 

สุขภาพที่ 5ให้กับผู้ประกอบการ ผู้ด าเนินการและผู้ดูแล กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ส่งเสริมการ
ด าเนินงานในกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึงพิง ในเขตสุขภาพที่ 5ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าและงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด 
โดยการแบ่งการจัดประชุมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
1. กลุ่มท่ี 1 ประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ดังตารางด้านล่างนี้  
 

ภาคเอกชน ภาคเอกชนในรูปแบบมูลนิธิไม่
แสวงหาผลก าไร 

ภาครัฐ 

1.บ้านพักผู้สูงอายุกตัญญู   1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านลุงสนิท ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) 

 เทศบาลต าบลบ้านฆ้อง 
2. บ้านเตือนใจเนอร์สซิ่งโฮม   2. บ้านพักผู้สูงอายุเบธานี 

3. ศรีสกุลโฮมแคร์ 

4. บริษัทสุนันทาเนอร์สซิ่งโฮมจ ากัด 

5. บ้านปันสุข   

6. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนอรซิ่งโฮม 

7. บ้านอิ่มรัก 

 
2. กลุ่มที่ 2 ประชุมผ่านระบบ Zoom Video conference ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด าเนินการได้ร้อยละ 
100 
 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจภาพรวม ดังตารางด้านล่างนี้  

 
หัวข้อที่ประเมิน ร้อยละ  ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการบรรยาย 35.7 พึงพอใจมากที่สุด 

2. ด้านการวิทยากร 57.14   พึงพอใจมาก 

3. ด้านห้องประชุม 38.77 พึงพอใจมากที่สุด 

https://www.audit.go.th/sites/default/files/files/inspection-results/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%20%28%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%29.pdf
https://www.audit.go.th/sites/default/files/files/inspection-results/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%20%28%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%29.pdf
https://www.audit.go.th/sites/default/files/files/inspection-results/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%20%28%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%AA.%29.pdf
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 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับ 
  1.ได้รับความรู้ในการด าเนินงานในกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
           2.ได้สร้างภาคีเครือข่ายในกิจการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในเขตสุขภาพที่ 5 
 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1.มูลนิธิไม่ได้รับการสนับสนุนเรื่องงบประมาณ
เท่าที่ควร เดิมเคยมีงบประมาณจาก พม. สนับสนุน  
แต่ปัจจุบันไม่มีงบสนับสนุน ต้องการให้ภาครัฐเข้ามา
สนับสนุน 

      2.กิจการการดูแลผู้สูงอายุ ในภาคเอกชน มีการถูก
ทอดทิ้ง ต้องการให้รัฐเข้ามาช่วยสนับสนุน 
      3. ผู้ดูแล ในมูลนิธิ เกือบทั้งหมดเป็นชาวบ้าน  
ที่ไม่ได้เรียนจบหลักสูตรตามท่ีกรมสนับสนุนก าหนด 
      4.ในกิจการการดูแลผู้สูงอายุ มีผู้ดูแลที่อยู่ในสายวิชาชีพ หลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ ไม่ได้จบหลักสูตร  420 
ชั่วโมง จะมีการช่วยเหลืออย่างไร 
      5. เจ้าหน้าที่ จบหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้แต่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี จะมีแนวทาง
ช่วยเหลืออย่างไร 

1.3 กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงาน สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 
ในเขตสุขภาพที่ 5  

วัตถุประสงค์  

 1.เพ่ือช่วยเหลือ ดูแล ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ตามที่กฎหมายก าหนด 
          2. เพ่ือส่งเสริม เฝ้าระวัง ควบคุมก ากับสถาน
ประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ให้
มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
          3. เพ่ือพัฒนาความรู้และส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้เลือกใช้สถานประกอบการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้มาตรฐานตามกฎหมาย
ก าหนด  
          4. เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน สถานประกอบการการดูแล
ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
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1.3.1 การส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงาน สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขต
สุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้  
   1) การประชุมคณะอนุกรรมการด าเนินงานอนุญาตการขึ้นทะเบียนกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุข  
 ผลการด าเนินงาน  
 กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในเขตสุขภาพที่ 5 ผ่านการอนุมัติและได้รับอนุญาต

ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ทั้งสิ้น 29 กิจการฯ ดังตารางรายชื่อ ด้านล่างนี้ 
ล าดับ ชื่อสถานประกอบการ วัน/เดือน/ปี 

ได้รับอนุญาต 
จังหวัด 

1 กนกกาญจนโฮมแคร การดูแลผูสูงอายุหรือผูมี
ภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 
 
 
 
 
 
 

        ราชบุร ี
 

2 บานพักผูสูงอายุ เบธานี ศูนยดูแลผูสูงอายุ
หรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 

3 ชนารักษ เนอรสซิ่งโฮม การดูแลผูสูงอายุหรือ
ผูมีภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 

4 บานเตือนใจเนอรสซิ่งโฮม สาขา 3 การดูแลผู
สูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 

5 บานเตือนใจเนอรสซิ่งโฮม สาขา 1 การดูแลผู
สูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 

6 บานเตือนใจเนอรสซิ่งโฮม สาขา 2 การดูแลผู
สูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 

7 บานปนสุข การดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะ
พ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 

8 เนอร์สซิ่งแคร์ โพธาราม 29-ก.ย.-64 

9 ศูนยดูแลผูสูงอายุบานพฤกษรมเย็น การดแูลผู
สูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

3-ก.ย.-64 
 
 
 

นครปฐม 
10 โนเบล เนอรสซิ่งโฮม ศูนยดูแลผูสูงอายุหรือผู

มีภาวะพ่ึงพิง 
3-ก.ย.-64 
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11 ศาลายาเนอรสซิ่งโฮม (บานแสนสุข) การดูแล
ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

3-ก.ย.-64 

12 บานปูบานยา การดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะ
พ่ึงพิง 

3-ก.ย.-64 

13 บานเปรมสิริ เนอรสซิ่งโฮม ศูนยดูแลผูสูงอายุ
หรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

3-ก.ย.-64 

14 บานแทนคุณ การดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะ
พ่ึงพิง 

 

2-ก.ย.-64 

15 บานปนรักเนอรสซิ่งโฮม ศูนยดูแลผูสูงอายุ
หรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 
นครปฐม 

16 ใบบอนโฮมแคร การดูแลผูสูงอายุหรือผูมี
ภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 

17 บานริมสวน เนอรสซิ่งโฮม การดูแลผูสูงอายุ
หรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 

18 ศูนยดูแลผูสูงอายุบานใกลรัก การดูแลผู
สูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

2-ก.ย.-64 

19 บานลลิสา สาขาศาลายา 1-ก.ย.-64 

20 บ้านแสงตะวัน สาขา 1 30-ก.ย.-64 

21 บ้านแสงตะวัน สาขา 2 30-ก.ย.-64 

22 ใจใส เนอร์สซิ่งโฮม 29-ก.ย.-64 

23 ศูนยดูแลผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิงรดาญา
เนอรสซิ่งโฮม 

13-ก.ค.-64 
สุพรรณบุรี 

24 ดรีมเฮ้า เนอร์สซิ่งโฮม 30-ก.ย.-64 

25 กาญจนบุรีเนอรส ซิ่งแคร (สาขา 2 ) การดูแล 12-ก.ค.-64 กาญจนบุรี 
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ผูสูงอายุหรือผูมีภาวะพ่ึงพิง 

26 กาญจนบุรีเนอรส ซิ่งแคร (สาขา 1) 2-ก.ย.-64 

27 อัมพวา เนอร์สซิ่งโฮม 

 

29 ก.ย 64 

 

สมุทรสงคราม 

28 บ้านมาดี 1-ต.ค.-64 
 

เพชรบุรี 

29 เลิศศิริ เนิรสซิ่งโฮม ศูนยดูแลผูสูงอายุหรือผูมี
ภาวะพ่ึงพิง 
 

3-ก.ย.-64 

 

ประจวบคีรีขันธ์ 

รวม 29 แห่ง 7 จังหวัด 
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1.3.2 ลงพ้ืนที่ส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงาน สถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
ในเขตสุขภาพที่ 5   
           เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภคและสามารถด าเนินการได้อย่างมีมาตรฐานกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ 

 ผลการด าเนินงาน  
           1) ด าเนินการลงพ้ืนที่อัมพวา เนอร์สซิ่งโฮม และ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงรดาญาเนอร์ส 
ซิ่งโฮม 

           2) ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน กิจการการดูแลผู้สู งอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ณ จังหวัด
สมุทรสงคราม สุพรรณบุรีกาญจนบุรี  นครปฐมและราชบุรี  
จ านวน 18 แห่ง 
           3) ประชุมตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุ 
หรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ผ่านระบบออนไลน์ 66 แห่ง  
            4) ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขึ้น 
ทะเบียนกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงผ่านระบบ- 
ออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบการกิจการ 
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงในเขตสุขภาพท่ี 5  
จ านวน 63 แห่ง ผู้เข้าร่วมประชุมในระบบ 104 คน  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 จ านวน 
 8 จังหวัดเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 5 
จ านวน 16 คน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องสนับสนุนวิทยากรทั้งภาครัฐ 1 ท่าน  
ภาคเอกชน 1 ท่าน เพ่ือเพ่ือสร้างความเข้าใจและส่งเสริม 
การด าเนินงานในกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
 ในเขตสุขภาพที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่ 
กฎหมายก าหนด  
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 แผนภูมิสรุปผลการด าเนินสถานประกอบการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในเขต

สุขภาพที่ 5  
 

 

         จากตารางแผนภูมิ  สถานประกอบการประกอบการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ใน
เขตสุขภาพที่ 5  ด าเนินการยื่นขออนุญาต จ านวน  66 แห่ง ได้รับการพิจารณาอนุญาต จ านวน 29 แห่ง  
และยังไม่ผ่านการพิจารณาอนุญาต จ านวน 37 แห่ง  

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะด้านสถานประกอบการผู้สูงอายุฯ       

1) กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในเขตสุขภาพที่ 5 มีปัญหายังไม่มีผู้ด าเนินการที่ผ่านการรับรอง
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2) แก้ไข – สนับสนุนให้เรียนหลักสูตรผู้ด าเนินการ 130 ชั่วโมง และสอบผู้ด าเนินการ 
3) กระตุ้นให้สายวิชาชีพ ติดตามและรอสอบผู้ด าเนินการ 
4) กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในเขตสุขภาพที่ 5 มีปัญหายังไม่มีผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรอง
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
แก้ไข – สนับสนุนให้เรียนหลักสูตรผู้ดูแล 420 ชั่วโมงในโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
5) ให้พยาบาลวิชาชีพขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ 
6) กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในเขตสุขภาพที่ 5 มีปัญหาไม่ผ่านมาตรฐานด้านสถานที่ ความ
ปลอดภัย และการให้บริการ ให้ปรับปรุงและมีแผนพัฒนาตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามสถานการณ์โควิด 
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2. การจัดการเรื่องร้องเรียน  มีจ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้ 
  1) ตรวจสอบระบบการให้บริการสถานพยาบาล กรุงเทพสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
  2) ให้ตรวจสอบการให้บริการ กาญจนบุรีเนอรฺสซิ่งแคร์ (บริษัท แฮป์คอร์ป จ ากัด) จังหวัดกาญจนบุรี 
  3) ร้านนวดเปิดให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ร้านนวด รดา นวดเพ่ือสุขภาพ จังหวัดสมุทรสาคร  
      ทั้งนี้ ได้ด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนทั้ง 3 เรื่องนี้ ยุติแล้ว โดยด าเนินการร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด   
 
 
 

 

 

 

 

ภาพการด าเนินงานดา้นคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
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3. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ดังนี้  

 1)  ร้อยละสถานพยาบาลภาคเอกชนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดเกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ 90 

 ผลการด าเนินงาน : สถานพยาบาลที่ขออนุญาตตั้งใหม่ 164 แห่ง ได้รับอนุญาต 164 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 
                                        ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมายเกณฑ์เป้าหมาย  ร้อยละ 70 
                               สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง(ระดับความเสี่ยง2ขึ้นไป) มี14แห่งมีการเฝ้าระวัง 11 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 78.57 
 

จังหวัด ตั้งใหม่ อนุญาต 
เสริมความงามงาม อ่ืนๆ 

เข้า ผล เข้า ผล 

นครปฐม 32 32 0 1 0 1 

ประจวบฯ 28 28 3 1 1 2 

เพชรบุรี 8 8 0 0 1 1 

สมุทรสงคราม 5 5 0 0 2 3 

สมุทรสาคร 30 30 3 0 0 0 

สุพรรณ 19 19 0 0 2 0 

กาญจนบุรี 25 25 0 0 3 2 

ราชบุรี 17 117 0 0 0 0 

รวม 164 264 6 2 9 9 
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2) ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : สถานประกอบการยื่นขออนุญาต 89  แห่ง ได้รับการอนุญาต 89 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 
                        สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามท่ีกฎหมายก าหนด 90  แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 
จังหวัด สปา 

 
สปา 

 
นวดเพื่อ
สุขภาพ 

นวดเพื่อสุขภาพ 
 

นวดเพื่อความงาม 
 

นวดเพื่อความงาม ผู้ให้บริการ 
 

ผู้ให้บริการ 

ยื่นขอ
อนุญาต 

ได้รับ
อนุญาต 

ยื่นขออนุญาต ได้รับอนุญาต ยื่นขออนุญาต ได้รับอนุญาต ยื่นขอ
ใบอนุญาต 

ได้รับการออก
ใบอนุญาต 

1. ราชบุร ี 0  0  6 6 1 1 6  6  

2. กาญจนบุรี  0  0  7  7  0  0  80  80  

3. นครปฐม  1 1  18  18  0  1 33  33  

4. สุพรรณบุรี  0  0  10  10  1  0  18  18  

5. เพชรบุรี  0  0  6  6  0  0  24  24  

6. ประจวบคีรีขันธ์  1  1  30  30  0 0  76  76  

7. สมุทรสาคร  0  0  6 6 0  1 33  33  

8. สมุทรสงคราม  0 0  4 4 0  0  9  9  

รวม 2 2 87 87 2 3 279 279 
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4.โครงการพระราชด าร/ิเฉลิมพระเกียรติ 
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โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2564  

 งบประมาณ 440,000 บาท 

           ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๕ ได้ด าเนินการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และ
พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)และเครือข่ายในการจัดการสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๕ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลา
พระราชทานเพ่ือรับรองคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพส าหรับสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดน 
และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่เขตบริการของสุขศาลาพระราชทานให้สามารถจัดการสุขภาพได้ตามเกณฑ์ 
และประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบสุขศาลาพระราชทานตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง เข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานตามเกณฑ์ของสุขศาลาพระราชทานในเขตสุขภาพที่ 5 จ านวน 7 แห่ง ได้แก่  
1.บ้านแพรกตะคร้อ 2.บ้านป่าหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3.บ้านโป่งลึก จังหวัดเพชรบุรี 4.บ้านทีไล่ป้า 5.
บ้านปิล๊อกค่ี 6. สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค 7.บ้าน
ปางสนุก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ด าเนินโครงการสุขศาลาพระราชทาน  
 วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานให้มี  
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์สุขศาลา 
พระราชทาน 
3) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ให้บริการสุขศาลาพระราชทานเข้าถึงบริการ 

   สุขภาพจากสุขสาลาเพ่ิมสูงขึ้น 
4) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สุขภาพผ่านเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม 

 1. ข้อมูลทั่วไป และเป้าหมายการด าเนินงาน 
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2.ผลการด าเนินงาน  

1) อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมส ารวจ (Surveyor)   
2) ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสุขศาลาพระราชทานฯ  
จ านวน 3 ครั้ง ผ่านการส ารวจระบบออนไลน์ Web-X 
3) ประชุมเตรียมการจัดตั้งสุขศาลาพระราชทานแห่งใหม่  
ณ กองร้อย ตชด.ที1่35 และลงเยี่ยมลงเยี่ยมสุขศาลาพระราชทาน  
ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล

4) ร่วมเยี่ยมส ารวจและรับรองคุณภาพการ
น าเยี่ยมส ารวจการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่สุขศาลา
พระราชทาน คณะกรรมการอ านวยการสุข
ศาลาพระราชทาน สุขศาลาพระราชทาน 
ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก ร.ร.ตชด.บ้านแพรก
ตะคร้อ 

 4) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการสาธารณสุข ณ ร.ร.ตชด.บ้านปิล๊อกคี่ สุขศาลา
พระราชทานบ้านทิไล่ป้าและ บ้านปางสนุก ณ สสอ.สังขละบุรี  
สุขศาลาบ้านแพรกตะคร้อ ณ สสอ.หัวหิน สุขศาลาบ้านป่าหมาก  ณ 
สสอ.สามร้อยยอด ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการร์ระบาดรุนแรงของโคโร
น่าไวรัส (โควิด 19)ไม่สามารถด าเนินการในพ้ืนที่สุขศาลา ร.ร.ตชด.
โป่งลึกได้ ใช้วิธีติดต่อประสานส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ทางโทรศัพท์กับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด อ าเภอ และสุขศาลา
พระราชทาน 

5) ลงพ้ืนที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สาธารณสุข โดยการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ ศกร.ตชด.หลวงประกอบนิติสาร ศกร.ตชด.
อินทรีย์อาสา ร.ร.ตชด.บ้านปิล๊อกค่ี ร.ร.ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ  และ 
ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก                 
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ผลการด าเนินงาน (ต่อ)  

6) ลงพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุข โดยการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จเจอร์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและ
ท่านผู้หญิงถวิล 

7) ลงพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการ 
ให้บริการสาธารณสุขโดยตรวจซ่อมอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์   
ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนหลวง 
ประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล  

8) ลงพื้นที่ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
สาธารณสุข โดยการตรวจสอบซ่อมแซม ปรับปรุง  
ระบบผลิตน้ าประปา ในสุขศาลา ณ สุขศาลาพระราชทาน 
บ้านปิล๊อคคี่ ด าเนินการ ติดตั้งถังพักน้ าส ารอง 
ขนาด 1000 ลูกบาศ์กเมตร พร้อมด้วยเครื่องสูบน้ า 
ติดตั้งระบบกรองน้ าประปา 3 ขั้นตอน การกรอง 3 ขั้นตอน  
ติดตั้งระบบ UVC เพ่ือฆ่าเชื้อโรคในน้ าเป็นขั้นตอนสุดท้าย  
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3. ผลลัพธ์การด าเนินงาน: สุขศาลาพระราชทาน ปีงบประมาณ 2564 

 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 

1) จ านวนสุขศาลาพระราชทานได้รับการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
สาธารณสุข จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 100 

2) จ านวนสุขศาลาได้รับการทดสอบ สอบเทียบตามแผนประจ าปี จ านวน 5 แห่ง ร้อยละ 62.5 

3) จ านวนชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบสุขศาลาได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ จ านวน 8 แห่ง ร้อยละ 100 

4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้มาลาเรียของประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ สุขศาลา
พระราชทาน จ านวน 1 เรื่อง 

  ปัญหาและอุปสรรค 
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 5 อยู่ในระดับแดงเข้ม ไม่สามารถด าเนินการ
แผนการด าเนินงานตามที่ก าหนด มีการปรับแผนการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา 
2) จ านวนบุคลากรในการด าเนินงานกับปริมาณงานท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการด าเนินตามแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
3) แผงโซ่ล่าเซลล์ ในพ้ืนที่สุขศาลาจ านวน 7 แห่ง ยังไมไ่ด้รับการดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมหรือปรับปรุง  
4) สถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 5 อยู่ในระดับแดงเข้ม ไม่สามารถด าเนินการ
แผนการด าเนินงานตามที่ก าหนด มีการปรับแผนการด าเนินงานอยู่ตลอดเวลา 
5) จ านวนบุคลากรในการด าเนินงานกับปริมาณงานท าให้ไม่สามารถบริหารจัดการด าเนินตามแผนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

          6) แผงโซ่ล่าเซลล์ ในพ้ืนที่สุขศาลาจ านวน 7 แห่ง ยังไม่ได้รับการดูแลบ ารุงรักษา ซ่อมหรือ 
              ปรับปรุง  
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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 ประกอบด้วย 

1. การบริหารจัดการองค์กร 

      1.1 คู่มือกระบวนงานภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5  

      1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

      1.3 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

      1.4 แผนปฏิบัติการองค์กรสร้างสุข พ.ศ.2564 

      1.5 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม พ.ศ.2564 

2. งานสนับสนุนบุคลากร ด้านต่าง ๆ ดังนี้   

      2.1 งานธุรการ ดังตารางด้านล่างนี้  

 

ล าดับ ผลงาน หน่วยนับ 
ปริมาณงาน 

ปีงบประมาณ 2564 
1. หนังสือลงรับ ฉบับ 1,850 
2. หนังสือส่งภายนอก/ผลิตเอกสาร 

    - กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
    - กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
    - กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
    - กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

ฉบับ 1,560 

3. ออกเลขบันทึกภายใน   ฉบับ 1,296 
 

4. ออกเลขค าสั่ง/ประกาศ ฉบับ 68 
 

5. ตรวจสอบหนังสือหนังสือราชการและเกษียณเพ่ือ
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ฉบับ 1,850 
 
 

6. เสนอหนังสือ 
- เสนอหนังสือผู้บริหาร 
- จัดเวียนหนังสือ/ค าสั่ง ให้บุคลากรทราบ 

ครั้ง 1,898 
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ล าดับ ผลงาน หน่วยนับ 
ปริมาณงาน 

ปีงบประมาณ 2564 
6(ต่อ)  การจัดประชุมประจ าเดือนและประชุมอ่ืนๆ    

  -แจ้งเวียนเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม 
  - ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม 
  - ด าเนินการประชุม/บันทึกรายงานการประชุม
และจัดท ารายงานการประชุม 
 

  

7. จ่าหน้าซอง ฉบับ 1,560 
8. น าส่งไปรษณีย์ ครั้ง 118 
9. ออกเลข ID ในระบบ Sinfrom ฉบับ 1,850 
10. สแกนหนังสือเข้า ฉบับ 1,850 
11. ทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ ราย 3 
12. ควบคุมการมาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ เดือน 12 
13. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างประจ า ครั้ง 2 
14. จัดท าการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ครั้ง 7 
15. จัดท าขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผอ. ครั้ง 45 
16. จัดท ารายงานการเดินทางไปราชการ ผอ. ครั้ง 45 
17. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมส่งกรมฯ ครั้ง 12 
 18. สรุปรายงานวันลาของเจ้าหน้าที่ส่งกรมฯ ครั้ง 2 

      2.2 การด าเนินงานด้านพัสดุ  

 ผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 

1) จัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการใช้รถยนต์ เพื่อเป็นข้อมูลแสดงความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ที่ผ่านมางานพัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และควบคุมดูแล
การใช้รถยนต์ราชการ  

 หมวดงบลงทุน ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 3 ประเภท ดังนี้  
1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) กระดาษขนาด A3 
2) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ 1) เครื่องก าเนิดสัญญาณชีพ SPO2 2) เครื่องสร้างอุณหภูมิส าหรับ
สอบเทียบอุณหภูมิ 3)เครื่องวัดคุณภาพแสงโคมไฟผ่าตัด 4) กล้องถ่ายภาพแผ่รังสีอินฟาเรด  
และ 5) เครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์พร้อมขาตั้ง 
3) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 

 หมวดงบกลางประเทศ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  จ านวน 3 ครั้ง 3 โครงการ ดังนี้  
1) หน้ากากอนามัย (Surgical Mask)  
2) เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง)  
3) แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ (450ml.)  
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4) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล   
5) อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา (Face Shield)  
6) ถุงมือยางและชุด PPE  
     โดยด าเนินการจัดซื้อภายใต้โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้า
ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
ปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 61,911,243.- บาท 

 งบด าเนินงาน  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ จ านวนรวม 5 รายการ ดังนี้  
1) ค่าใช้สอย 152 เรื่อง  
2) ค่าวัสดุ 93 เรื่อง  
3) ค่าสาธารณูปโภค 91 เรื่อง  
4) ค่าเช่า 12 เรื่อง  
5) ค่าจ้างเหมาบริการ 92 เรื่อง 

 การใช้รถยนต์ จ านวนทั้งสิ้น 472 ครั้ง 
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3. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วย  ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 5 จ านวน 7 ประชุม พัฒนา และติดตาม ก ากับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ในระดับหน่วยงาน
เขตภูมิภาคประชุม  รายละเอียดแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 
1)  ประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ประจ าเดือน 

          นายศรีสกุล แสงประเสริฐ ผู้อ านวยการฯ พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 5 ด าเนินการจัดการประชุมประจ าเดือนครั้งที่ 1-7 ประจ าปีงบประมาณ 2564  เพ่ือเป็นการติดตาม 
ผลการด าเนินงาน หารือ แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
ตามภารกิจขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
แผนงานโครงการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เจ้าหน้าที่ ศบส.5 ทุกท่าน ประกอบไปด้วย 

 ผลการด าเนินงาน 

1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานประจ าเดือนของทุกกลุ่มฝ่าย 

2) ผู้อ านวยการให้ข้อสั่งการในการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ 

 ปัญหาอุปสรรค 
1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมบรรลุตาม
เป้าหมายการประชุมที่วางไว้  
2) เจ้าหน้าบางคนติดภารกิจเร่งด่วนในหลายๆครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จึงไม่ครบ 100%  
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    2) ประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกระดับการเป็นองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom 

 

การด าเนินงาน 

          ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 นั้น ได้มีนโยบายพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากร โดย
เน้นให้มีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้าน
ความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดพลังขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และจิต
บริการทีม่ีความเอ้ืออาทร โดยปลูกฝั่งผ่านการเรียนรู้ ในแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (พอประมาณ 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ) มีความรู้ (รอบคอบ ระมัดระวัง) มีคุณธรรม (ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน)  

            จึงได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการยกระดับ
การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom เพ่ือส่งเสริม พัฒนา 
คุณธรรม จริยธรรม และยกระดับการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ  และติดตาม ก ากับการพัฒนาองค์กร
คุณธรรม และบุคลากร ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กร  
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานที่พัฒนาสู่องค์กรต้นแบบแล้ว  

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ จ านวน 38 คน  
ปัญหาอุปสรรค  
       1. งบประมาณค่อนข้างจ ากัด 
       2. กิจกรรมถูกจ ากัดด้วยระยะเวลาด าเนินการไม่มากพอ และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมที่ต้องรวมกลุ่มได้  
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3. การประชุม พัฒนา และติดตาม ผ่านระบบ Conference ร่วมกับส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค เพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

 
 จัดประชุมติดตามการประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินการพัฒนาองค์กรคุณธรรมฯ  

ปัญหาอุปสรรค 
  1) งบประมาณด้านการพัฒนาองค์กรค่อนข้างน้อย 
  2) ภารกิจงานที่หลากหลายท าให้บุคลากรบางคนไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

        คณะผู้บริหารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ จ้างเหมา
บริการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ จึงขอประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใส
สะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้จัดกิจกรรมมอบ
เกียรติบัตรในการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีความประพฤติดี มีน้ าใจช่วยเหลือต่อเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจต่อไป  
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3. กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตาราง ด้านล่างนี้  

           ผู้บริหารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ให้ความส าคัญในการส่งเสริม พัฒนาบุคลากร เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดกระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและ ทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้น
ปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม/อบรม ผู้เข้ารับการอบรม 

1 อบรมพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ Digital 
Thermometer และการสอบเทียบเครื่องสอบเทียบไฟฟ้า 

1. นายสายชล กองทอง 
2. นางสาวภัฎธิดา พุทธชาติ 

2 อบรมการสอบเทียบ Infrared Thermometer นายอนุภาพ สีกะมุด 
 การอบรมหลักสูตรการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด 

ศบส. 5 
1. นายเฉลิมพร จันทร์ยงค์ 
2. นายชวกร ค าลือ 

3 การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มของ 
VOXY ตลอดหลักสูตร 3 เดือน 

1. นายณภัทร  คูสุวรรณ์ 
2. นายชวกร ค าลือ 

4 อบรมหลักสูตรบริหารการสาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น ศบส.5 1. นางนัยนา หาญธนะสุกิจ 

    ผู้บริหารระดับกลาง 

2. นายสมยศ หลวงผาด 

3. นายสายชล กองทอง 
5 อบรมการเขียนแบบ 3 มิติ  เจ้าหน้าที่กลุ่มาตรฐานอาคารและ

สภาพแวดล้อม 
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 4. องค์กรสร้างสุข “คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ”เพื่อน ำพำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน มั่นคง และพัฒนำ นโยบำยอธิบดีกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ 

 กิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มงาน และกิจกรรม 5 ส  
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 องค์กรสร้างสุข “คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ”เพื่อน ำพำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน มั่นคง และพัฒนำ นโยบำยอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ (ต่อ) 

  กิจกรรม  ร่วมใจ รวมพลัง ปลูกพืชผักสวนครัว                                  กิจกรรม สนับสนุนการด าเนินงาน อสม.ร่วมกันบรรจุแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโร 
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 องค์กรสร้างสุข “คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ”เพื่อน ำพำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน มั่นคง และพัฒนำ นโยบำยอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ (ต่อ) 

 กิจกรรม งานส่งท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ และ “งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ” 
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  องค์กรสร้างสุข “คนส ำรำญ งำนส ำเร็จ”เพื่อน ำพำองค์กรไปสู่ควำมยั่งยืน มั่นคง และพัฒนำ นโยบำยอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ (ต่อ) 

 กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม การยึดมั่นในหลักธรรมศาสนา  
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5. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  

    ผู้บริหารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ศบส. (ทีมเอ็มเสริท์ MSERT) ลงพ้ืนที่ช่วยน้ าท่วมเขตความรับผิดชอบสุขภาพที่ 9 
ณ โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ จังชัยภูมิ  
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รายงานประจ าปี 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  

ประธานที่ปรึกษา  นายศรีสกุล แสงประเสริฐ  
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 

คณะที่ปรึกษา จ่าสิบตรี ประสาน  น่วมมะโน 
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน  

 นายภานุวัฒน์  พิทักษ์ธรรมากุล 
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ  

 นายสุเทพ  โขวุฒิธรรม  
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

 นายสายชล  กองทอง 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

 นางนัยนา  หาญธนะสุกิจ  
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  

                              นายสมยศ หลวงผาด  
                              หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
คณะผู้จัดท า                
                              1. นายพนมพันธ์ จันทร์สูง           ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
                              2. นายกุลธร อรุมุต                   ต าแหน่ง  วิศวกรปฏิบัติการ (ด้านสิ่งแวดล้อม) 
                              3. นายณภัทร คูสุวรรณ์              ต าแหน่ง  วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
                              4. นางสาวภัฏธิดา พุทธชาติ         ต าแหน่ง  วิศวกรปฏิบัติการ  
                              5. นางสาวสิริกัญญา  ดูชาติรัมย์    ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
                              6. นายบุญมา บิดาเกิด               ต าแหน่ง  ช่างฝีมือโรงงาน ระดับ ช 4 
                              7. นางสาวพัชราวรี แจ่มศรี          ต าแหน่ง  ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 
โดยกลุ่ม : กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 

ตุลาคม 2564
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     กลุ่มงานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
     ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 5 กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 
     เลขที่ 407 ถ.ยุตธิรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 7000 
     โทรศัพท์ 032-321863 
 


