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ค ำน ำ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
อุทัยธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดพิจิตร มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยงาน
บริการสุขภาพ ทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
คุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ รวมทั้งการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคเอกชน เพ่ือการบริการสุขภาพ อันจะท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
สามารถพิทักษ์สิทธิ และเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
2564 ขึ้นเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 และสรุปกิจกรรม/
แผนงานโรงการที่ได้ด าเนินการไป รวมถึงได้รวบรวมข้อมูล แนวทางการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
และภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใต้แผนงานโครงการ/กิจกรรมของแต่ละกลุ่มงานที่ได้จัดท า
ขึ้น เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในปีต่อไป 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ในฐานะผู้จัดท าขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่                  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3  ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลผลการด าเนินงานตามโครงการ 
และผลการด าเนินงานอ่ืนๆ ที่รับผิดชอบจนส าเร็จได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 เล่มนี้ สามารถใช้อ้างอิงในการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสามารถน ามา
พัฒนากระบวนการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป 

 

                                                                                                                  คณะผู้จัดท า 
                                                                                                         ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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สำรบัญ 
เรื่อง  หน้ำ 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบ 3 
 โครงสร้างองค์กร/อัตรำก ำลัง 4 
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 เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวดั 6 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมำณและรำยงำนทำงกำรเงิน 7 
 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี (งบด าเนินงานและงบลงทุน) 8 
 ข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามผลผลิต 9 
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 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน 11 
 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 12 
 1) ประเด็นด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 13 
 2) ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน 24 
 3) ประเด็นด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  39 
 o ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 42 
 o ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 48 
 o ด้านวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 67 
 - ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 79 
ส่วนที ่4   ภำคผนวก  
 โครงการประจ าปีงบประมาณ 2563  
 คณะผู้จัดท า  
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1)  ด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
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1) ผลการด าเนินงานด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
1.1 สรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานทั่วไปและแผนงาน รายตัวช้ีวัด                                 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ตัวช ี้ว ัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน 

1. ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานโดยใช้ Application  

ระดับ 5 ระดับ 5  ผ่าน 

2. ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงาน
สร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์  

ระดับ 5 ระดับ 5  ผ่าน 

3. ระดับความส าเร็จของการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง 

ระดับ 5 ระดับ 5  ผ่าน 

4. ความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ภาพรวมของหน่วยงานอยู่ท่ีร้อยละ 89 

ร้อยละ 89 ร้อยละ 99  ผ่าน 
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1. ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application 

1.2 ผลการด าเน ินงานตามตัวช ี้ว ัด กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

 
  

เป้าหมาย : ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน : ระดับ 5  

 ค าอธิบาย :   
 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หมายถึง การนำเอาเทคโนโลยี (Application)ที ่กรมสนับสนุน

บรกิารส ุขภาพได ้ม ีการพัฒนามาใช ้ในการปฏ ิบ ัต ิงานเพ  ่อให ้เก ิดความสะดวก รวดเร ็วม ีประส ิทธ ิภาพในการ
ติดต่อส ่อสาร ลดต้นทุนในการปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ หมึกพ ิมพ ์ เวลา ฯลฯ  

 Application หมายถึง การพัฒนาระบบในการปฏิบัติงานโดยผู้ใช้งานสามารถติดต่อส ่อสาร 
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการส ุขภาพ โดย Application ม ีค ุณสมบ ัต ิในการร ับ – ส ่ง
ข ้อม ูล ด ้วยภาพ เส ียง ไฟล์ ส ่งหน ังส  อเว ียนและสามารถรองร ับการขยายกลุ ่มผู ้ใช ้ระบบและปร ับให ้
เหมาะสมก ับการใช ้งานในอนาคต มีการจัดการข้อมูลของผู ้ดูแลกลุ ่ม (Admin) ใช้ดูข้อมูลและใช้งาน
บน Web Application และ Mobile Application ได้ 

 บุคลากรของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ จ้างเหมาบริการ 
ทุกคนในหน่วยงาน 

 เกณฑ์การให้คะแนน :    

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ส ่อสาร สร้างความรู ้ความเข้าใจประโยชน์ของ การใช้ Application ให้บุคลากร
ภายในหนว่ยงาน 

2 สอนวิธีการใช้ Application ให้บุคลากรภายใน หน่วยงาน 
3 บุคลากรหน่วยงานมีการใช้งาน Applicationร้อยละ  08  
4 บุคลากรหน่วยงานมีการใช้งาน Application ร้อยละ  088  
5 สรุป ป ัญหา อ ุปสรรค ข ้อเสนอแนะการใช้ Application ให้ผู้อำนวยการกลุ่ม

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ  ่อนำไปพ ัฒนาปร ับปร ุง 

 ผลการด าเนินงาน :   

1. ท าการส ่อสาร สร้างความรู ้ความเข้าใจประโยชน์ของ Application ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน 
เม ่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ท าการลงทะเบียนและสอนวิธ ีการใช้งาน Application  
ให้แก่บุคลากรภายในตามกลุ่มงานต่างๆ ระหว่างวันที่ 5 -10 มีนาคม 2564  
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 ผลการด าเนินงาน (ต่อ) :   

3. เม ่อท าการส ารวจการใช ้งานของบุคลากรภายในหน่วยงานเป็นประจ าทุกเด  อน ตั ้งแต่  
เด อนเมษายน 2564 ถึงเด อนกรกฎาคม 2564 พบว่ามีการใช้งาน Application จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  

สรุปหน้าจอแสดงการใช้งาน Application ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3  
เจ้าหน้าที่ทั้งหมด จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 

ข้าราชการ 18 52  
พนักงานราชการ 6 24  
ลูกจ้างประจ า/จ้างเหมาบริการ 6 24  
ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการที่ไม่
เกี่ยวกับงานหนังส อเวียน 

2 0 จะไม่ถูกคิด % รวม 

เจ้าหน้าที่ท่ีมีเหตุม อถ อใช้การไม่ได้หร อ
เหตุผลจ าเป็นอ ่นๆ ระบุ............ 

- 0 จะไม่ถูกคิด % รวม 

รวม 30 100  

4. ท าการสรุป ป ัญหา อ ุปสรรค ข ้อเสนอแนะการใช้ที่ ได้จากผู้ใช้งาน Application ให้ผู้อำนวยการ 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ  ่อนำไปพ ัฒนาปร ับปร ุง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยส่วนใหญ่ 
เห็นถึงประโยชน์ของ Application แต่พบปัญหาว่า Application ยังขาดความน่าสนใจ การค้นหา
ข้อมูลยาก เป็นต้น  
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2. ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 

เป้าหมาย : ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน : ระดับ 5  

 ค าอธิบาย :   
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หร อผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งใหม่ เกิดจากการ ใช้

ความรู้  ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ในที่นี้ค อไม่เคยมีผู้ใดท ามาก่อน หร อเคยท ามาแล้วในอดีต แต่
น ามา พัฒนาจากของเก่าที่มีอยู่เดิม ซึ่งต้องไม่ใช่เกิดจากการลอกเลียนแบบหร อการท าซ้ า ช่วยให้การ
ท างานนั้น ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม และน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ ่อ
แก้ปัญหาหร อปรับปรุง/ พัฒนางาน หร อเพ ่อการพัฒนาบุคลากร  และเกิดประโยชน์ที่เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจนสามารถวัดวิเคราะห์ได้ แสดงให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในแง่ของการใช้ประโยชน์
ของนวัตกรรมนั้นๆ หน่วยงานสามารถเล อกการ พัฒนานวัตกรรมได้จาก 3 ประเภท ดังนี้ 

1. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation ) ค อผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคน หร อ
ผู้บริโภค เช่น เคร ่องม อส ่อสาร เคร ่องม อทดสอบสอบเทียบ เป็นต้น 

2. นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Management Innovation) ค อ นวัตกรรม  
ที่เกิดจากการพัฒนาระบบการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพ ่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 การน าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง การนำนวัตกรรมที่ได้สร้างใหม่ หร อพัฒนาต่อยอดไปใช้  
ในการปฏิบัติงานหร  อให ้บร ิการ เพ  ่อแก ้ป ัญหา ปร ับปร ุง และพัฒนางานเก ิดประโยชน ์ที่เห ็นเป ็น
ร ูปธรรมช ัดเจนสามารถ วัดวิเคราะห์ได้และแสดงให้เห็นหลักฐานเช ิงประจ ักษ ์ในการใช้ประโยชน ์ของ
นว ัตกรรมนั้นๆ  

 การประเมินการใช้นวัตกรรม หมายถึง การประเมินผลการใช้นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน การ
ให้บริการ และการพัฒนาระบบการทำงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
กว่าเดิม โดยการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ หมายถึง หน่วยงานต้องมีการประเมิน 
ความพึงพอใจและไม่พึง พอใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการใช้นวัตกรรมนั้น 

 เกณฑ์การให้คะแนน :    

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 - วิเคราะห ์ขั้นตอนการด าเนินงานตามภารกิจ แผนงาน โครงการของหนว่ยงาน

ที่ผ่านมา ว่าม ี อะไรที่สำคัญและสามารถพ ัฒนาต่อยอดเป็น นวัตกรรมตาม
นิยาม รวมทั้ง Strategic Gap, Consumer Needs และค ัดเล อกหัวข ้อการ พัฒนา
นวัตกรรมของหน่วยงาน 
- คัดเล อกหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน 

2 จัดทำแผนหร อข้ันตอนการดำเนินงานพัฒนา นวัตกรรมของหน่วยงานตามหวัข้อที่
กำหนด 
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 เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ) :   

3 ด าเนินการตามแผนหร อข้ันตอนการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรมตามข้อ 2  
ได้อย่างน้อยร้อยละ 40 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 20 25 30 35 40 

 

4 ด าเนินการตามแผนหร อข้ันตอนการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรมตามข้อ 2  
ได้อย่างน้อยร้อยละ 85 

คะแนน 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
ร้อยละ 20 25 30 35 40 

 

5 สรุปผลการด าเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ดังนี้ 
1. มีรายงานสรุปผลการพัฒนานวัตกรรม (0.3 คะแนน) 
2. ประเมินการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้
นวัตกรรม จากผู้ใช้นวัตกรรมรวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
(0.4 คะแนน) 
3. เผยแพร่นวัตกรรมช่องทางต่างๆ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียหร อกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์รับทราบ (0.3 คะแนน) 

 
 ผลการด าเน ินงาน 

1. มีการจัดประชุมคณะท างาน เพ ่อทบทวนวิเคราะห์ ขั้นตอนการด าเนินงานตามภารกิจตามแผนงาน
โครงการที่ผ่านมา ในวันที่ 27 มกราคม 2564 เพ ่อหาหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน ซึ่ง
ผลการประชุมเห็นควรน าเร ่อง “Storage Centre อุปกรณ์เก็บข้อมูลของหน่วยงาน” มาเป็นหัวข้อ
การพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน 

2. ด าเนินจัดท าแผนการด าเนินงานพัฒนานวัตกรรม และท าหนังส อแจ้งหัวข้อการพัฒนานวัตกรรมของ
หน่วยงานและแผนการด าเนินงาน ให้แก่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามบันทึกข้อความที่ สธ 
0718/35 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
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 ผลการด าเน ินงาน (ต่อ) 
3. ท าการประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมและติดประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ ่อให้เจ้าหน้าที่ภายใน

หน่วยงานใช้นวัตกรรมดังกล่าว และติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะระหว่างเด อนกุมภาพันธ์ 
2564 ถึงเด อนกรกฎาคม 2564 

 เผยแพร่นวัตกรรม Storage Center ผ่านทางกระดานประชาสัมพันธ์ ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 3 

   
 

4. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของการใช้นวัตกรรมในช่วงเด อนสิงหาคม 2564 พบว่าเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานมีการใช้นวัตกรรมดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 100 จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด(30 คน) 
และมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 83.33 

5. จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน และ
รายงานต่อผู้อ านวยการ ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0718.01/134 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 
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6. ท าการเผยแพร่ผลการใช้นวัตกรรม “Storage Centre อุปกรณ์เก็บข้อมูลของหน่วยงาน” ตาม

ช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม เว็บไซต์ เฟซบุ๊กของหน่วยงาน 
 เผยแพร่นวัตกรรม Storage Center ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 

- Link : http://do3.new.hss.moph.go.th:18080/index.php 
 

 
 

 
 

 เผยแพร่นวัตกรรม Storage Center ผ่านทางเฟซบุ๊กศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 
- Link : www.facebook.com/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่-3 
 

http://do3.new.hss.moph.go.th:18080/index.php
http://www.facebook.com/ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่-3
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3. ระดับความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
แ 
 

 
เป้าหมาย : ระดับ 5 ผลการด าเนินงาน : ระดับ 5  

 ค าอธิบาย :   
 ระบบการควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพ ่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงค์  3 ด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน 
(Operation) ด้านการรายงาน(Report) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข ้อบังคับ 
(Compliance) 

 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง หมายถึง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  2560 ตามหนังส อ
กระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที ่กค 8489.3/ว 085 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 

 หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หมายถึง สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์สนับสนุนบริการ 
สุขภาพเขต 0-02 และศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน 
ตามค าสั่ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2274/2563 สั่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เร ่องการ
จัดโครงสร้างแบ่งงาน ภายในและก าหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบของกลุ ่มงานภายในหน่วยงาน
สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 037 ตอนที่ 40 ก ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2563) และคำสั ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที ่ 2290/2563 สั่ง ณ วันที่ 4 
พฤศจิกายน 2563 เร ่องจัดตั้งหน่วยงานภายใน 

 เกณฑ์การตรวจสอบและประเมินผล หมายถึง การประเมินผลระบบควบคุมภายในว่าหน่วยงานมี
การจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างถูกต้องและเพียงพอตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2560 ตาม
หนังส อกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 8489.3/ว 085 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมี
รายละเอียดในการพิจารณาจากกระดาษทำการของกลุ่มตรวจสอบภายใน (WP-ค.น.001) 
 

 สูตรการค านวณ :    

N/ผลรวมจ านวนข้อ x 100 =  ร้อยละ....... 
ทั้งนี้ N= N1+N2+N3  
ผลรวมจ านวนข้อ = จ านวนข้อ (ไม่นับข้อ N/A) x2 
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 เกณฑ์การให้คะแนน :    

ระดับ  1  ระดับ  2  ระดับ  3  ระดับ  4  ระดับ  5  
ต่ ากว่า ร้อยละ 

58.88 
ร้อยละ 

58.88-69.99  
ร้อยละ 

78.88-99.79  
ร้อยละ 

08.88-09.99  
ร้อยละ 

98.88-088  

 ผลการด าเน ินงาน  
1. หน่วยงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ค าสั่งที่   

54/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2463  
2. ท าการชี้แจงเร ่องการจัดวางระบบและควบคุมภายในผ่านการประชุมประจ าเด อนของหน่วยงาน    

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ ่อให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของการ 
ควบคุมภายใน และการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

3. ด าเนินการให้แต่ละกลุ่มงานจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมค าอธิบาย/คู่ม อการปฏิบัติงานที่ 
มีการก าหนดจุดควบคุมความเสี่ยง และแบบสอบถามการควบคุมภายในตามโครงสร้างและ 
ภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน โดยเริ่มด าเนินงานในเด อนกันยายน 2563 ถึงเด อนมีนาคม 2564  
พบว่าทางหน่วยงานสามารถจัดท าผังขั้นตอนการปฏิบัติงานพร้อมค าอธิบายและแบบสอบถามฯ  
ได้ทั้งหมด 39 กระบวนงาน จากทั้งหมด 48 กระบวนงาน คิดเป็นร้อยละ 81.25 จาก 
กระบวนงานทั้งหมดของหน่วยงาน 

4. จัดท าหนังส อแจ้งเวียนแจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบตามระบบการควบคุมภายที่ก าหนดขึ้น เพ ่อให้ 
บุคลากรทุกคนทราบและถ อปฏิบัติ ตามบันทึก สธ 0718/7 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 

5. ด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในเม ่อวันที่ 23  
พฤศจิกายน 2564  

6. จัดท ารายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน แบบ ปค.4 และตารางผลการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง ส่งกลุ่มตรวจสอบภายในฯ ในวันที่ 7 เมษายน 2564  

7. จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ป.5 ส่วนงานย่อย ส่งกลุ่มตรวจสอบภายใน
ฯ 
 ในวันที่ 16 ตุลาตม 2564    

8. มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน ่อง ผ่านการประชุมประจ าเด อน  
มีการจัดท าข้อสั่ งการที่ เป็นลายลักษณ์ อักษร ตามบันทึก สธ 0718/107 ลงวันที่  13  
พฤษภาคม 2564 
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2)  ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
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2) ผลการด าเนินงานด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                     . 
2.1 สรุปผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ        . 

รายตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตาราง 1 แสดงจ านวนตัวชี้วัดและโครงการงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ประเภท รายการ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการ
ประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช ี้ว ัด 
 
 
 
 
 

1.1  ร้อยละของผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ 78 
 

40,397 คน 
จาก 

41,495 คน 

ร้อยละ 
99.76 

ผ่านเกณฑ์ 
 

1.2  จ านวนประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้เป็น
อาสาสมัครประจ าครอบครัว 

พ ้นที่เขต
สุขภาพที่ 3 

จ านวน 
30,989 คน 

31,786 คน ร้อยละ 
102.57 

ผ่านเกณฑ์ 
 

1.3  ร้อยละครอบครัว
เป้าหมายมีศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 70 14,980 คน 
จาก 

14,980 คน 

ร้อยละ 
100 

ผ่านเกณฑ์ 

1.4  อสม.พากลุ่มเป้าหมาย 
680 ฉีดวัคซีนโควิด 09 
และแยกกักรักษาผู้ป่วยโรค
โควิด-09 

- - - - 

1.5  การด าเนินงานคนไทยทุก
ครอบครัวมีหมอประจ าตัว 
3 คน 

- - - - 

1.6  ประกวด อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ (5 สาขา) 

จังหวัดพิจิตร 1 สาขา และจังหวัดนครสวรรค์ 4 สาขา 
ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 

1.7  ประกวดองค์กร อสม. รู้
ตน ลดเสี่ยง ลดโรค 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(บูรณาการ) 

พ ้นที่ในเขต
สุขภาพที่ 3 
จังหวัดละ  
1 พ ้นที่  

- - - 

โครงการ
และงาน
นโยบาย 

1.8  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ แก่ อสม. ใน
การปฏิบัติงานโควิดฯ 

พ ้นที่ 5 
จังหวัด  

- - - 

1.9  ติดตามพ ้นที่น าร่อง 3 
หมอ (ก าแพงเพชร) 

อ าเภอเม องก าแพงเพชร และ อ าเภอทรายทองวัฒนา 
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ชื่อตัวชี้วัดตัวที่ 1.1 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ี
ด ี

 

2.2  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ        . 
 

 
 
ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี 4 ส่วน ด ังนี้ 
1) ระด ับความส าเรจ็จ านวน อสม. ที่ได้ร ับการพ ัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ๔,427 คน 
 การด าเนินงาน เม อ่วิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายจังหว ัด พบว่าทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๓ สามารถด าเน ินการ
พ ัฒนาศ ักยภาพ อสม . เป ็น อสม.หมอประจ าบ ้านได ้ครบถ ้วน อสม.ผ่านการอบรม เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 
(เกณฑ์ร้อยละ ๑๐๐) จ านวน 4,830 คน (ร้อยละ 109.10) จากเป้าหมาย 4,427 คน โดยแต ่ละจ ังหว ัด ม ีผล
การด าเน ินงานด ังนี้ จังหวัดจังหวัดชัยนาท จ านวน 622 คน  (ร ้อยละ 123.17) จากเป ้าหมาย 505 คน จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 0,558 คน (ร้อยละ 108.65) จากเป้าหมาย 0,434 คน จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 736 คน 
(ร้อยละ 014.64) จากเป้าหมาย 642 คน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 957 คน (ร ้อยละ ๑03.76) จาก
เป ้าหมาย 957 คน และจังหวัดพิจิตร จ านวน 921 คน (ร้อยละ 103.60) จากเป้าหมาย 889 คน รายละเอียด 
ดังตาราง 2  

ตาราง 2 แสดงจ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 เป้าหมาย(คน) ผลงาน(คน) ร้อยละ 
ชัยนาท 505 622 123.17 

นครสวรรค์ 1,434 1,558 108.65 
อุทัยธานี 642 736 114.64 

ก าแพงเพชร 957 993 103.76 
พิจิตร 889 921 103.60 
รวม 4,427 4,830 109.10 

 
 

แผนภูมิ 1 แสดงจ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 
 

 

ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร
เป้าหมาย 505 1434 642 957 889
ผลงาน 622 1558 736 993 921
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ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร

จ า
นว

น 
(ค

น)

ช่ือแกนกลุ่มเป้าหมาย(รายจังหวัด) กลุ่มเป้าหมาย(เข้าร่วมการอบรม) ผลงาน(ผ่านการอบรม)

 

3) ระด ับความสำเร็จร ้อยละ อสม. กลุ ่มเป้าหมายม ีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ร้อยละ 100 
 ผลการด าเน ินงาน อสม.ม ีศักยภาพตามเกณฑ ์ที่ก าหนด (เกณฑ ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
แต่ละจังหว ัดมีกลุ่มเป้าหมาย (เข้าร่วมการอบรม) ดังนี้ จังหวัดชัยนาท จ านวน 556 คน,  จังหวัดนครสวรรค์ 
จ านวน 0,558 คน, จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 736 คน, จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 993 คน และ จังหวัดพิจิตร 
จ านวน 921 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย (เข้าร่วมการอบรม) จ านวน 4,830 คน ซึ่งผลงาน (ผ่านการอบรม) จ านวน 
4,038 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ในทุกจังหวัด รายละเอียดดังตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงร้อยละความส าเร็จ อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย 
(รายจังหวัด) 

กลุ่มเป้าหมาย  
(เข้าร่วมการอบรม) 

ผลงาน  
(ผ่านการอบรม) 

รอ้ยละ 

ชัยนาท 505 622 622 100 
นครสวรรค์ 1,434 1,558 1,558 100 
อุทัยธานี 642 736 736 100 

ก าแพงเพชร 957 993 993 100 
พิจิตร 889 921 921 100 
รวม 4,427 4,830 4,830 100 

 
แผนภูมิ 2 แสดงจ านวน อสม. กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 
 
4) ระดับความส าเร็จจ านวนของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน (อสม. หมอ

ประจ าบ้าน 1 คน : ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 7 คน) 
 การด าเนินงาน  เม ่อวิ เคราะห์ เปรียบเทียบเป็นรายจังหวัด พบว่า อสม. หมอประจ าบ้าน ทุกจังหวัด                              
ในเขตสุขภาพที่ ๓  ดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด (อสม. หมอประจ าบ้าน 1 คน : ผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 7 คน) จ านวน 41,495 คน (ร้อยละ 133.90) จากเป้าหมาย 30,989 คน โดยแต่ละ
จังหวัดมีผลการด าเนินงานดังนี้ จังหวัดจังหวัดชัยนาท จ านวน 4,890 คน  (ร้อยละ 038.33) จากเป้าหมาย 3,535
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คน จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 04,129 คน (ร้อยละ 140.76) จากเป้าหมาย 10,038 คน จังหวัดอุทัยธานี 
จ านวน 8,333 คน (ร้อยละ 185.43) จากเป้าหมาย 4,494 คน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 6,904 คน (ร้อยละ 
103.06) จากเป้าหมาย 6,699 คน และจังหวัดพิจิตร จ านวน 7,239 คน (ร้อยละ 116.33) จากเป้าหมาย 
6,223 คน รายละเอียดดังตาราง 4 

ตาราง  4  แสดงจ านวนของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน 

 
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 

เป้าหมาย(คน)   
(อสม. หมอประจ าบ้าน 0 
คน : ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 

อย่างน้อย 7 คน) 

ผลงาน(คน)   
(ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย

ที่ได้รับการดูแล) 

 
ร้อยละ 

ชัยนาท (อสม. 505 คน) 3,535 4,890 138.33 
นครสวรรค์ (อสม. 1,434 คน) 10,038 14,129 140.76 

อุทัยธานี (อสม. 642 คน) 4,494 8,333 185.43 
ก าแพงเพชร (อสม. 970 คน) 6,699 6,904 103.06 

พิจิตร (อสม. 889 คน) 6,223 7,239 116.33 
รวม 30,989 41,495 133.90 

 

แผนภูมิ  3  แสดงจ านวนของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน 

 
 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 
 
5) ระด ับความส าเร ็จร ้อยละของผู ้ป ่วยกลุ ่มเป ้าหมายได ้ร ับการด ูแลจาก อสม . หมอประจ าบ ้านม ี คุณภาพชีวิต

ท ี่ดีขึ้น ร้อยละ 100 
 ผลการดำเน ินงาน ผู้ปว่ยกลุ่มเป้าหมายม ีคุณภาพชีวิตท ี่ดี (เกณฑ ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป) 
แต ่ละจ ังหวัดม ีการด าเน ินงานด ังนี้ จ านวน 4,038 คน (ร้อยละ 089.08) จากเป้าหมาย 4 ,427 คน โดยแต่ละ
จังหวัด มีผลการด าเนินงานดังนี้ จังหวัดจังหวัดชัยนาท จ านวน 622 คน  (ร้อยละ 023.07) จากเป้าหมาย 585 
คน จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 0,550 คน (ร้อยละ 080.65) จากเป้าหมาย 0,434 คน จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 
736 คน (ร้อยละ 004.64) จากเป้าหมาย 642 คน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 957 คน (ร้อยละ ๑83.76) จาก
เป้าหมาย 957 คน และจังหวัดพิจิตร จ านวน 920 คน (ร้อยละ 083.68) จากเป้าหมาย 009 คน รายละเอียด ดัง

ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร
เป้าหมาย 3,535 10,038 4,494 6,699 6,223
ผลงาน 4,890 14,129 8,333 6,904 7,239

 -
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ตาราง  5 
ตาราง  5  แสดงร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมี คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

พื้นที่เขต
สุขภาพที่ 3 

เป้าหมาย
(คน)                

(อสม. หมอ
ประจ าบ้าน 0 
คน : ผู้ป่วย

กลุ่มเป้าหมาย 
อย่างน้อย 7 

คน) 

ผลงาน(คน)   
(จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล) 

ผลงาน(คน)   
(จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย
ที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน) 

ร้อยละ 
(เกณฑ์
ร้อยละ 
78 ขึ้น

ไป) 

 
 

LTC 

 
 

NCDs 

 
 

CKD 

 
 

ภาวะ
พ่ึงพิงฯ 

 
 

รวม 

ชัยนาท 3,535 1,693 2,717 198 282 4,890 4,890 100.00 
นครสวรรค์ 10,038 3,511 8,011 960 1,651 14,129 14,129 100.00 
อุทัยธานี 4,494 3,324 3,962 425 542 8,333 8,235 98.82 

ก าแพงเพชร 6,699 2,111 3,718 671 404 6,904 6,904 100.00 
พิจิตร 6,223 1,973 4,435 231 600 7,239 7,239 100.00 
รวม 30,989 12,612 22,843 2,485 3,461 41,495 41,397 99.76 

 
แผนภูมิ  4  แสดงร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมี คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 
 
 
 

ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี ก าแพงเพชร พิจิตร
เป้าหมาย(อสม. หมอประจ าบ้าน 0 คน : 
ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 7 คน)

3,535 10,038 4,494 6,699 6,223

ผลงาน(จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ
ดูแล)

4,890 14,129 8,333 6,904 7,239

ผลงาน(จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น)

4,890 14,129 8,235 6,904 7,239
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ชื่อตัวชี้วัดตัวที่  1.2 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ า
ครอบครัว 

 

 
 
 
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว  ด ังนี้ 
1) ระด ับความส าเรจ็จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 

(หมู่บ้านละ 7 คน) ดังนี้ 
 การด าเนินงาน เม อ่วิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นรายจังหว ัด พบว่าทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ ๓ สามารถด าเน ินการ
ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว หมู่บ้านละ 7 คน จ านวน 
31,786 คน (ร้อยละ 102.57) จากเป้าหมาย 30,989 คน โดยแต่ละจังหวัดมีผลการด า เนินงานดังนี ้ 
จังหวัดจังหวัดชัยนาท จ านวน 3 ,570 คน  (ร้อยละ 080.22) จากเป้าหมาย 3 ,535 คน จังหวัด
นครสวรรค์ จ านวน 08 ,284 คน (ร้อยละ 080.65) จากเป้าหมาย 08 ,830 คน จังหวัดอุทัยธานี จ านวน 
4 ,629 คน (ร้อยละ 083.88) จากเป้าหมาย 4 ,494 คน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 7 ,837 คน                
(ร้อยละ 085.85) จากเป้าหมาย 6 ,699 คน และจังหวัดพิจิตร จ านวน 6 ,330 คน (ร้อยละ 080.05) 
จากเป้าหมาย 6 ,223 คน รายละเอียดดังตาราง 6 

ตาราง  6  แสดงจ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 เป้าหมาย(คน) 
หมู่บ้านละ 7 คน 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายท่ี อสค.ดูแล ผลงาน
(คน) 

ร้อยละ 
CKD LTC NCDs 

ชัยนาท 3,535 2,143 839 1,350 3,578 101.22 
นครสวรรค์ 10,038 216 3,814 2,507 10,204 101.65 
อุทัยธานี 4,494 665 2,517 2,057 4,629 103.00 

ก าแพงเพชร 6,699 1,578 872 4,609 7,037 105.05 
พิจิตร 6,223 1,122 1,268 5,485 6,338 101.85 
รวม 30,989 5,724 9,310 16,008 31,786 102.57 

หมายเหตุ : ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ อสค. ดูแล 1 คน มีโรคประจ าตัวคนละ 1 โรคขึน้ไป 
 

แผนภูมิ  5  แสดงจ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 
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ชื่อตัวชี้วัดตัวที่ 1.3 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 
 
 
ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ด ังนี้ 
2) ระด ับร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด                       

(ร้อยละ 70)  
แต ่ละจ ังหวัดม ีการด าเน ินงานด ังนี้ จ านวน 14,980 ครอบครัว (ร้อยละ 100) จากเป้าหมาย 14,980 

ครอบครัว โดยแต่ละจังหวัดมีผลการประเมินจ านวนครอบครัวที่ผ่านการประเมิน ผ่าน ร้อยละ 100 ทุกจังหวัด 
จังหวัดพิจิตร จ านวน 920 คน (ร้อยละ 083.68) จากเป้าหมาย 009 คน รายงานเข้ามาในระบบ Thai PHC 
(www.thaiphc.net) รายละเอียด ดังตาราง  7 
 

ตาราง  7  แสดงร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

พื้นที่เขต
สุขภาพที่ 3 

ครอบครัวผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายที่  

อสค.ดูแล 

จ านวนครอบครัวที่
ได้รับการประเมิน 

จ านวนครอบครัวที่
ผ่านการประเมิน 

ร้อยละ 

ชัยนาท 3,544 2,346 2,346 100 
นครสวรรค์ 10,176 3,472 3,472 100 
อุทัยธานี 4,607 2,496 2,496 100 

ก าแพงเพชร 7,000 3,958 3,958 100 
พิจิตร 6,329 2,708 2,708 100 
รวม 31,656 14,980 14,980 100 

หมายเหตุ : 1 ครอบครัว มี ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ อสค. ดูแล 1 คน ขึ้นไป 

แผนภูมิ  6  แสดงร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 
แหล่งข้อมูลอา้งอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 
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ครอบครัวผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่  อสค.ดูแล จ านวนครอบครัวที่ได้รับการประเมิน

จ านวนครอบครัวที่ผ่านการประเมิน
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ชื่อตัวชี้วัดตัวที่  1.4   การด าเนินงาน อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน 

 

 
 
 

กระบวนการด าเนินงาน อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 09 ในชุมชน พ ้นที่เขตสุขภาพท่ี 3  โดยบันทึกผ่าน โทรศัพท์ม อถ อ อุปกรณ์ tablet หร อ
แบบรายงาน ผ่านสาธารณสุขในพ ้นที่ แล้วรายงานเข้ามาในระบบ Thai PHC (www.thaiphc.net) รายละเอียด ดังตาราง 7 - 10 
 

ตาราง  7  แสดงรายงานการด าเนินงาน อสม.พากลุ่มเป้าหมาย 680 ฉีดวัคซีนโควิด 09 และแยกกักรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 09  
 

 
 
 

จังหวัด 

 
 
 

จ านวน
ต าบล 

จ านวน
ต าบลที่
รายงาน
เคาะ
ประตู
บ้าน 

 
60 ปีขึ้นไป 

 
7 กลุ่มโรค 

 
หญิงตั้งครรภ์ 

 
 
 

รวม
ทั้งหมด 

 
 
 

ผลงาน 

 
 
 

ร้อย
ละ 

แยกกักตัวนุมชน
(Community 

Isolation) 

แยกกักตัวที่บ้าน 
(Home 

Isolation) 

เดินทาง
มาจาก
ต่าง 

ประเทศ 
(คน) 

เดินทาง
มาจาก

กรุงเทพ/
ปริมณฑล
จังหวัด
ชายแดน
ภาคใต้
(คน) 

ไปร่วม/
ใกล้ชิด

กับคนใน
พื้นที่
เสี่ยง
(คน) 

อยู่ใน
ระยะ

ติดตาม
(ยังไม่
ครบ 
14 
วัน)
(คน) 

ติดตาม
ครบ 

14 วัน 
(คน) 

มีอาการ
ส าคัญ
และส่ง

ต่อ
เจ้าหน้า
ที่(คน) 

ทั้งหมด
(คน) 

รับ
วัคซีน
แล้ว
(คน) 

ทั้งหมด
(คน) 

รับ
วัคซีน
แล้ว
(คน) 

ทั้งหมด
(คน) 

รับ
วัคซีน
แล้ว
(คน) 

จ านวน 
CI 

(แห่ง) 

จ านวน
ผู้ป่วย
โควิด 
19 CI 
(คน) 

จ านวน
หลังคา
เรือน
(HI) 

จ านวน
ผู้ป่วย
โควิด 
19 HI 
(คน) 

ชัยนาท 53 53 53,278 18,029 19.968 7,621 148 27 73,394 25,677 35 60 307 5,912 511 9 8,195 738 1,931 3,392 59 

นครสวรรค์ 130 22 19,028 60,035 9,213 2,913 39 13 28,280 8,961 32 21 208 1,292 23 1 647 328 209 1,055 30 

อุทัยธาน ี 70 10 721 460 223 162 2 0 964 622 66 2 2 0 0 0 390 97 87 336 7 

ก าแพงเพชร 78 18 16,541 7,783 6,674 3,964 269 59 23,484 11,806 50 46 280 782 9 13 2,433 304 232 3,297 124 

พิจิตร 89 6 17,141 596 405 242 4 1 2,150 839 39 0 0 0 2 2 433 135 130 440 9 

รวม 420 109 91,309 32,903 36,483 14,902 462 100 128,254 47,905 37 129 797 7,986 25 25 12,098 1,602 2,589 8,520 229 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์ www.thai.phc.net ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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ตาราง  8  แสดงรายงานข้อมูลบทบาท อสม.ฯ วัคซีนโควิด 19 
 

จังหวัด 

จ านวน
ต าบล 

  

จ านวน
ต าบลที่
รายงาน 

  

เคาะประตูบ้านช่วง
หลังสงกรานต์20-27 

เมษายน (7 วัน) 
จ านวน
หลังคา
เรือนที่ 
อสม.
เคาะ
ประตู
บ้าน

(สะสม) 

จ านวน อสม.ที่
ได้รับวัคซีนโควิด 

19 

อสม. แนะน ากลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด 
19 

กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนได้รับฉีดวัคซีนโควิด 19 และติดตาม
อาการข้างเคียง 

จ านวน
หลังคา
เรือนที่ 
อสม.
เคาะ
ประตู
บ้าน 

มีอาการ
ส าคัญส่ง

ต่อ
เจ้าหน้าที ่

เข็มที ่
1 

เข็มที ่
2 

ลงทะเบียน
ผ่าน

Line@“
หมอ

พร้อม”
จ านวนก่ี

คน 

ลงทะเบียน
สมาร์ท อส

ม.ผ่าน 
จ านวนก่ี

คน 

ลงทะเบียน
ผ่าน

เอกสาร
ของรพ.

สต./หน่วย
บริการ
สุขภาพ
จ านวนก่ี

คน 

รวม 

เข็มที ่1  เข็มที ่2 
ได้รับ
การฉีด
วัคซีน
โควิด 

19เข็ม
ที่ 1
แล้ว

จ านวน
กี่คน 

มีอาการ
ข้างเคียง 

ไม่มี
อาการ

ข้างเคียง 

ได้รับ
การฉีด
วัคซีน
โควิด 

19เข็ม
ที่ 2
แล้ว

จ านวน
กี่คน 

มีอาการ
ข้างเคียง 

ไม่มี
อาการ

ข้างเคียง 

(ต าบล) (ต าบล) 
(หลังคา
เรือน) 

(คน) 
(หลังคา
เรือน) 

(คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) (คน) 

ชัยนาท 53 52 26,093 6 105,504 964 329 1,250 785 16,088 18,123 1,051 12 1,039 256 1 255 

นครสวรรค์ 130 110 159,105 172 226,099 210 166 10,183 1,852 89,576 101,611 278 5 273 201 0 201 

อุทัยธาน ี 70 13 16,088 8 23,245 255 185 4,296 3,110 1,918 9,324 1,307 5 1,302 127 2 125 

ก าแพงเพชร 78 67 63,617 15 223,968 626 280 3,889 1,727 45,383 50,999 1,642 15 1,627 618 1 617 

พิจิตร 89 43 17,170 14 60,621 572 385 2,428 798 39,846 43,072 6,357 9 6,348 2,590 3 2,587 

รวม 420 285 282,073 215 639,437 2,627 1,345 22,046 8,272 192,811 223,129 10,635 46 10,589 3,792 7 3,785 
 

หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงท่ีไม่ใช่กรุงเทพ/ปรมิณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกบักลุ่มคนในพ ้นที่เสีย่ง 
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ตาราง  9  แสดงรายงานกิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
 

จังหวัด 

จ านวน อสม. ที่
เฝ้าระวัง

สถานการณ์ 
โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 
2019(COVID

-19) 

ให้ค าแนะน า
แก่

ประชาชน\ใน
การดูแล

ป้องกันตนเอง 

รณรงค์ท า
กจิกรรม 

big 
cleaning 

week 
จิตอาสาสู้โรค

ติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 

2019 
(COVID-19) 

จ านวน
หลังคาเรือน 
ที่เคาะประตู

บ้าน 

จ านวนที่  
อสม. 

ให้ค าแนะน า
และ 

คัดกรองโรค
ติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 
2019 

(COVID-19) 

จ านวนคนในกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อให ้
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขใกล้บ้าน 

อสม.ท ากิจกรรมใดบ้าง 

กลุ่มเสี่ยงท่ีมี
อาการป่วย 
เป็นไข้ ไอ 

เจ็บคอ หรือ
เหน่ือยหอบ 

กลุ่มที่
เดินทางมา
จากประเทศ
ในกลุ่มเสี่ยง 

และประเทศที่
มีการระบาด 

แรงงาน
กลับจาก
ประเทศ
กลุ่มเสี่ยง 

ท าและสอน
ประชาชน 
ท าหน้ากาก
อนามัยจาก
ผ้าไว้ใช้เอง 

ท าและสอน
ให้ประชาชน

ท าเจล
แอลกอฮอล์ 
ส าหรับล้าง

มือ 
(คน) (คน) (คน) (หลังคาเรือน) (คน) (คน) (คน) (คน) (ชิ้น) (ชิ้น) 

ชัยนาท 5,916 91,733 7,685 50,442 33,794 10 49 68 37,682 776 
นครสวรรค ์ 7,152 34,203 4,957 20,953 9,026 32 35 14 15,974 4,570 

อุทัยธาน ี 6,237 102,574 59,187 96,818 13,835 21 3 8 20,661 154 
ก าแพงเพชร 2,512 27,253 4,442 19,550 7,178 24 15 27 20,104 285 

พิจิตร 7,404 72,777 11,877 56,048 14,191 15 49 33 94,159 1,766 
รวม 29,221 328,540 88,148 243,811 78,024 102 151 150 188,580 7,551 

หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงท่ีไม่ใช่กรุงเทพ/ปรมิณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกบักลุ่มคนในพ ้นท่ีเสีย่ง 
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ตาราง  10 แสดงรายงาน อสม. เฝ้าระวัง แรงงานกลับบ้าน (เริ่มบันทึก 28 มิ.ย.64) 
 

จังหวัด 
จ านวน 
ต าบล 

จ านวน
ต าบล 
กลุ่ม
เสี่ยง 

จ านวน 
อสม. 
เคาะ
ประตู
ค้นหา

กลุ่มเสี่ยง
และให ้
ความรู้ 
(คน) 

เฝ้าระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง (คน) เยี่ยมตดิตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (สะสม) 

เดนิทาง
มาจาก 
ต่าง 

ประเทศ 

เดนิทางมา
จาก 

กรุงเทพ/
ปริมณฑล 

ไปร่วม/
ใกล้ชิด

กับ 
กลุ่มคน 
ในพืน้ที่
เสี่ยง 

อยู่ใน
ระยะ

ตดิตาม 
(ยังไม่

ครบ 14 
วัน) 

ตดิ 
ตาม
ครบ 
14 
วัน 

มีอาการ
ส าคัญ
และ 
ส่งต่อ 
เจ้า 

หน้าที ่

เดนิทาง
มาจาก 
ต่าง 

ประเทศ 

ชัยนาท 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 
นครสวรรค ์ 130 22 1,206 0 1 6 21 3 2 3 
อุทัยธาน ี 70 10 17,081 0 327 89 83 269 7 6 

ก าแพงเพชร 78 18 4,892 0 153 58 9 128 0 0 
พิจิตร 89 6 9,275 0 41 0 33 8 0 0 
รวม 420 109 32,454 0 522 153 146 408 9 9 

หมายเหตุ : ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงทีไ่ม่ใช่กรุงเทพ/ปรมิณฑล ให้ใส่ข้อมูลในช่อง ไปร่วม/ใกล้ชิดกบักลุ่มคนในพ ้นท่ีเสีย่ง 
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ช ่อตัวชี้วัดตัวท่ี 1.5 การด าเนินงานคนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน 

 

 
 
การด าเนินงาน “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน” ในเขตสุขภาพที่ 3 เป็นการประสานการท างานดูแล
ประชาชนที่บ้านและชุมชนแบบ “ใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” เพ่ิมความครอบคลุมให้ได้รับบริการต่อเน ่อง ลดการ
เดินทาง ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และส่งต่อรักษาในโรคซับซ้อน
ยุ่งยาก โดยหมอคนที่ 1 หมอประจ าบ้าน ค อ อสม.เป็นหมอใกล้ตัว แนะน าดูแลผู้ป่วยถึงบ้านและสุขภาพของคนใน
ชุมชน 1 คนดูแลประชาชน 10-20 หลังคาเร อน หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข ค อ บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ 
ให้การรักษาและส่งต่อ รวมถึงดูแลสุขภาพให้ค าแนะน าประชาชนในทุกมิติ 1 คนดูแลประชาชน 1,250 – 2,500 
คน และหมอคนที่ 3 หมอครอบครัว ค อ แพทย์ในโรงพยาบาล รับการส่งต่อ 1 คนดูแลประชาชน 8,000 – 12,000 
คน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนรู้รายช ่อหมอประจ าตัว 3 คนของตนเอง โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. ส่งมอบ อสม.หมอประจ าบ้านให้แก่ทุกครอบครัวไทย มบ.ละ 2 คน (บันทึก 3 หมอในระบบ) 
2. ลงพิกัดที่อยู่กลุ่มเปราะบางใน App พ้นภัย โดย อสม.ทุกคน (ระยะยาว) 
3. สร้างให้ประชาชนรู้จักหมอ 3 หมอรู้จักกัน (โปสเตอร์ และปฏิทิน 3 หมอ) 

รายงานเข้ามาในระบบ Thai PHC (www.thaiphc.net) รายละเอียด ดังตาราง 11 - 12 
ตาราง 11 แสดงจ านวน 3 หมอ จ าแนกรายจังหวัด ในเขตสุขภาพท่ี 3 
 

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 หมอคนที่ 1  
(อสม.หมอประจ าบ้าน) 

หมอคนที่ 2  
(จนท.สาธารณสุข) 

หมอคนที่ 3 
(แพทย์) 

ชัยนาท 8,844 369 81 
นครสวรรค์ 17,234 844 231 
อุทัยธานี 6,901 358 85 

ก าแพงเพชร 10,911 618 118 
พิจิตร 13,059 535 118 
รวม 56,949 2,724 633 

 
ตาราง 12 แสดงจ านวนจ านวนผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ (ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง) เขตสุขภาพท่ี 3 ที่ 3 หมอ ดูแล  

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 จ านวนผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ (ติดสังคม/ติดบ้าน/ติดเตียง) 
ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง 

ชัยนาท 82,910 3,591 923 
นครสวรรค์ 196,423 11,513 2,869 
อุทัยธานี 105,271 3,353 907 

ก าแพงเพชร 94,965 4,036 894 
พิจิตร 169,842 6,325 1,344 
รวม 649,411 28,818 6,937 
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ชื่อตัวชี้วัดตัวที่ 1.6 การประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ (5 สาขา) 

 

 
 
 กิจกรรมการประกวดอสม.ดีเด่นระดับชาติ ตามมติคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการคัดเล อก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี 2564 เม ่อวันที่ 09 ม.ค. 2564 เห็นชอบ
ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการคัดเล อกให้เป็นไปตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ (Webe x) เพ ่อเชิดชู
เกียรติ อสม.ที่มีผลงานเด่น 02 สาขา ซึ่งมี อสม. เขตสุขภาพท่ี 3 ที่ผ่านการคัดเล อกเพ ่อเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 5 
สาขา แบ่งเป็น จังหวัดพิจิตร 1 สาขา และจังหวัดนครสวรรค์ 4 สาขา รายละเอียด ดังตาราง 02 รายละเอียด                
ดังตาราง  12 

ตาราง  13  แสดงรายช ่อ อสม.ทีผ่่านการคัดเล อก แยกตามประเภทสาขา 

สาขา อสม.ดีเด่นระดับ ชื่อ-สกุล /ที่อยู่ 
การบริการในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช.) และการ
สร้างหลักประกันสุขภาพ 

เขต
สุขภาพ 
ที่ 3 

พิจตร น.ส.ลินนา    สินทสิทธิ ์
25/0 ม.3 ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก  จ.พิจิตร 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

นครสวรรค์ นายจรัญ   พูลเกลี้ยง 
48 ม.0 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นครสวรรค์ นายสถาปนิตย์  แตงอ่อน 
00/0 ม.0 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค ์

การส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ น.ส.บุญรอด คงสิบ 
066 ม.4 ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์ 

การป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อ 

นครสวรรค์ นางพรสวรรค์ จันทร์สุวรรณ 
007 ม.6 ต.เขาชนกัน อ.  จ.นครสวรรค์ 

 

ผลการคัดเลือก  
อสม.ดีเด่น ระดับประเทศ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 สาขา ได้แก่ “สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ” 
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ชื่อตัวชี้วัดตัวที่ 1.7 ประกวดองค์กร อสม. รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (บูรณาการ) 

 

 
 
 กิจกรรมการประกวดองค์กร อสม. รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข
ได้มีนโยบายการพัฒนาด้านสุขภาพเพ ่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอ ้อต่อการด ารงชีวิตที่ดี เกิด
ความทั่วถึง เท่าเทียมของประชาชนทุกคน โดยให้ประชาชนได้รับรู้สถานะของตนเองและเข้าถึงการคัดกรอง
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และได้ก าหนดให้ด าเนินการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยให้มีความครอบคลุมในมิติ
ทางด้านสุขภาพทั้ง ๔  มิติ ค อ มิติด้านการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ  
โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นผู้น า เป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Change Agent) 
และมีบทบาทที่ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะด้านสุขภาพให้แก่คนในชุมชน โดยมีการตรวจสุขภาพ คัดกรอง 
เฝ้าระวัง และป้องกันโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงของตนเองและชุมชน และเพ ่อให้ อสม.และองค์กร พัฒนาเป็น
องค์กรสร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค อย่างยั่งย น โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ได้ท าการบูรณาการระหว่าง
งานสุขภาพภาคประชาชนและงานสุขศึกษา เพ ่อให้เกิดการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ครอบคลุมโดยภาคีเคร อข่ายมี
ส่วนร่วม และผลการประกวดคัดเล อกมีดังนี้ 
 รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ องค์กร อสม. ต าบลนางลือ อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
 รางวัลรองชนะเลิส  ได้แก่ องค์กร อสม. ต าบลไผ่เขียว อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
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 กิจกรรมการด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนส าหรับ อสม. ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ แจ้งส านักงบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเช ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประกอบด้วย 0) ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. ภายใต้โครงการเ ตรียมความพร้อมรับม อและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคติดเช ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ระยะการระบาดระลอกใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 และคณะ ไดล้งพ ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ ่อตรวจรับและส่งมอบวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคโควิด - 19 ในชุมชน ตามโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรค
ติดเช ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในชุมชน เพ ่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ทั้งหมด 3 รอบ รายละเอียด ดังตาราง 14 – 16 

ตาราง 14 แสดงรายละเอียดการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฯ รอบท่ี 1 

 
 

รายการ 

 
 

จ านวน 

 
 

หน่วยนับ 

 
 

รายละเอียด 

ยอดจัดสรรตามจังหวัด 
ก าแพงเพชร  

(สีส้ม) 
ชัยนาท 
(สีส้ม) 

นครสวรรค ์
(สีส้ม) 

พิจิตร 
(สีเหล อง) 

อุทัยธาน ี
(สีส้ม) 

78 ต าบล 
อสม.11,874 คน 

53 ต าบล 
อสม.9,600 คน 

130 ต าบล 
อสม.18,567 คน 

89 ต าบล 
อสม.13,354 คน 

70 ต าบล 
อสม.6,745 คน 

1. หน้ากากอนามัย (Surgical 
mask)  

 106,926   กล่อง  จัดสรร อสม.ต่อคน พ ้นที่สี
แดง 3 กล่อง ,สสีม้ 2 

กล่อง ,สีเหล อง  1 กล่อง 

23,748 19,200 37,134 13,354 13,490 

2. เคร ่องวัดอุณหภมูิแบบอิน
ฟาเรด (พร้อมขาตั้ง)  

840  เคร ่อง  ต าบลละ 2 เคร ่อง 156 106 260 178 140 

3. แอลกอฮอล์ 75% พร้อม
ขวดบรรจุ (450 ml) 

   75,600   ขวด  จัดสรรรายต าบล สีแดง 
&สีส้ม 180 ขวด และ  
สีเหล อง 100 ขวด 

14,040 9,540 23,400 16,020 12,600 

4. ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล    60,140   อัน  อสม 1 คน : 1 อัน 11,874 9,600 18,567 13,354 6,745 
 

 
 

ชื่อโครงการที่  1.8  การด าเนินงานจัดหาสิ่งสนับสนุนส าหรับ อสม. ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 
ภายใต้โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน  

และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖4 รอบท่ี 1 - 3 
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ตาราง 15 แสดงรายละเอียดการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฯ รอบท่ี 2 

 
 

รายการ 

 
 

จ านวน 

 
 

หน่วยนับ 

 
 

รายละเอียด 

ยอดจัดสรรตามจังหวัด 
ก าแพงเพชร  

(สีส้ม) 
ชัยนาท 
(สีส้ม) 

นครสวรรค ์
(สีส้ม) 

พิจิตร 
(สีเหล อง) 

อุทัยธาน ี
(สีส้ม) 

78 ต าบล 
อสม.11,874 คน 

53 ต าบล 
อสม.9,600 คน 

130 ต าบล 
อสม.18,567 คน 

89 ต าบล 
อสม.13,354 คน 

70 ต าบล 
อสม.6,745 คน 

1. หน้ากากอนามัย (Surgical 
mask)  

 13,354   กล่อง  จัดสรรตามความเหมาะสม - - - 13,354 - 

2. เคร ่องวัดอุณหภูมิแบบอิน
ฟาเรด (พร้อมขาต้ัง)  

318  เคร ่อง  จัดสรรตามความเหมาะสม 65 47 88 71 47 

3.ถุงม อยางธรรมชาติ (Royal 
Guard) 

3,576 กล่อง จัดสรรตามความเหมาะสม 700 570 1,100 800 406 

 

ตาราง 16 แสดงรายละเอียดการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ฯ รอบท่ี 3 

 
 

รายการ 

 
 

จ านวน 

 
 

หน่วยนับ 

 
 

รายละเอียด 

ยอดจัดสรรตามจังหวัด 
ก าแพงเพชร  ชัยนาท นครสวรรค ์ พิจิตร อุทัยธาน ี
78 ต าบล 

อสม.11,874 คน 
53 ต าบล 

อสม.9,600 คน 
130 ต าบล 

อสม.18,567 คน 
89 ต าบล 

อสม.13,354 คน 
70 ต าบล 

อสม.6,745 คน 
1. ชุดกราวน์กันน้ า 840 แพ็ค ต าบลละ 2 แพ็ค 156 106 260 178 140 
2. ถุงม อยาง 840  กล่อง  ต าบลละ 2 กล่อง 156 106 260 178 140 
3. หมวกคลุมผม 840  กล่อง  ต าบลละ 2 กล่อง 156 106 260 178 140 
4. Face Shield 60,140  อัน  คนละ 1 อัน 11,874 9,600 18,567 13,354 6,745 
5. ชุด PPE 1,260 ชุด จัดสรรตาม 

ความเหมาะสม 
250 200 390 280 140 
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 อุปสรรคการด าเน ินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 
1. สถานการณ์สถานการณ์การระบาดโรคติดเช ้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้มีการปรับตัวชี้วัดให้เข้ากับสถานการณ์การระบาด

โรคโควิด 
2. การถ ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการขับเคล ่อนงานจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาคไม่ชัดเจน 
3. งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครวัล่าช ้า 

 
 ข้อเสนอแนะการด าเน ินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 

1. การปรับกิจกรรมให้เข้ากับช่วงสถานการณ์การระบาดโรคติดเช ้อไวรัสโคโรน่า 2019 
2. การประชุมติดตามตัวชี้วัดและโครงการ ควรมีการบริหารจัดการในทุกระดับเข้าด้วยกันตั้งแต่ระดับกรมถึงระดับพ ้นที่ เพ ่อการ

ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และตรงตามวัตถุประสงค์ ให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
3. การใหง้บประมาณควรเป็นไปตามแผนด าเนินงาน ตามช่วงเวลา และเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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การส่งเสริม พัฒนาการด าเนนิงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564   
 

1. พื้นที่ เป้าหมายด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  
ปีงบประมาณ 2564 

0.0 จ านวนจังหวัด 5  แห่ง ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร, จังหวัดชัยนาท, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดพิจิตร และ  
      จังหวัดอุทัยธาน ี
1.2  จ านวนอ าเภอท้ังหมด      54    แห่ง  จ านวนต าบลทั้งหมด  428  แห่ง      

0.2.0 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) เป้าหมายปี 2564   จ านวน    500  แห่ง 
0.2.2 โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ เป้าหมายปี 2564          จ านวน 0,773  แห่ง 
         จ านวน ยุวอสม.ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมสุขบัญญัติฯ รวม  305 คน 
0.2.3 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป้าหมายปี 2564        จ านวน 4,427  แห่ง 
         จ านวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางส่งเสริมHL.&HB.     จ านวน ๖๐,๑๔๐ คน 

1.3  สถานพยาบาลภาครัฐ ทั้งหมด จ านวน 50  แห่ง จ าแนกเป็น 
- โรงพยาบาลในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       54     แห่ง 
- โรงพยาบาลนอกส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      2      แห่ง 
- โรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข                        2     แห่ง 

          
2. สรุปผลการส่งเสริมการด าเนินงานสุขศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2564  
2.1 ผลการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ส าหรับ รพ.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 

0. ก าแพงเพชร 122 8 6.56 1 0.82 6 4.92 15 12.30 
2. ชัยนาท 72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 5.56 
3. นครสวรรค ์ 189 6 3.17 4 2.12 33 17.46 43 22.75 
4. พิจิตร 109 3 2.75 9 8.26 16 14.68 28 25.69 
4. อุทัยธาน ี 89 22 24.72 14 15.73 26 29.21 62 69.66 

รวมท้ังเขต 581 39 6.71 28 4.82 81 13.94 153 26.33 

 
2.2 ผลการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

 

ชื่อจังหวัด 

จ านวน
หมู่บ้าน

เป้าหมาย
(แห่ง) 

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ 
ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม รวม 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ 

0.ก าแพงเพชร 957 322 33.65 227 23.72 6 0.63 16 1.67 571 59.67 
2.ชัยนาท 505 295 58.42 4 0.79 1 0.20 3 0.59 303 60.00 
3.นครสวรรค ์ 1,434 580 40.45 168 11.72 48 3.35 38 2.65 834 58.16 
4.พิจิตร 889 385 43.31 77 8.66 20 2.25 16 1.80 498 56.02 
5.อุทัยธาน ี 642 242 37.69 73 11.37 24 3.74 58 9.03 397 61.84 

รวมท้ังเขต 4,427 1824 41.20 549 12.40 99 2.24 131 2.96 2603 58.80 
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2.3 ผลการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 

ชื่อจังหวัด 

จ านวน
โรงเรียน
เป้าหมาย 

(แห่ง) 

ผลการประเมินการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญติัแห่งชาติ 
ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม รวม 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ 

0.ก าแพงเพชร 198 13 6.57 101 51.01 0 0.00 19 9.60 133 67.17 
2.ชัยนาท 564 2 0.35 1 0.18 0 0.00 2 0.35 5 0.89 
3.นครสวรรค ์ 346 56 16.18 66 19.08 11 3.18 57 16.47 190 54.91 
4.พิจิตร 237 28 11.81 16 6.75 0 0.00 11 4.64 55 23.21 
5.อุทัยธาน ี 428 26 6.07 15 3.50 4 0.93 36 8.41 81 18.93 
รวมท้ังเขต 1,773 75 4.23 199 11.22 15 0.85 125 7.05 464 26.17 

 
     2.4 ผลการพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษาของสถานพยาบาลภาครัฐ  
 

ช ่อจังหวัด 

ระดับ
สถานพยาบาล

ภาครัฐ 

จ านวน 
โรงพยาบาล
เป้าหมาย  

(แห่ง) 

ผลการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศกึษา 
ระดับพ ้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับคุณภาพ รวม 

จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ จ านวน
(แห่ง) 

ร้อยละ 

0.
ก าแพงเพชร 
 

รพ.ในสป.สธ 02 6 58.88 2 06.67 4 33.33 12 088.88 
รพ.นอกสป.สธ 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รพ.นอกสธ 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 02 6 50.00 2 16.67 4 33.33 12 100.00 
2. 
ชัยนาท 
 

รพ.ในสป.สธ 0 3 37.50 2 25.00 3 37.50 0 100.00 
รพ.นอกสป.สธ 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รพ.นอกสธ 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 0 3 37.50 2 25.00 3 37.50 8 100.00 
3.นครสวรรค ์
 

รพ.ในสป.สธ 04 9 64.29 2 14.29 3 21.43 04 100.00 
รพ.นอกสป.สธ 2 0 50.00  0.00 0 50.00 2 100.00 
รพ.นอกสธ 2 0 50.00  0.00  0.00 0 50.00 

รวม 00 00 61.11 2 11.11 4 22.22 07 94.44 
4. 
พิจิตร 

รพ.ในสป.สธ 02 8 66.67 0 0.00 4 33.33 12 100.00 
รพ.นอกสป.สธ 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รพ.นอกสธ 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 02 8 66.67 0 0.00 4 33.33 12 100.00 
5. 
อุทัยธานี 

รพ.ในสป.สธ 0 7 87.50 1 12.50 0 0.00 8 100.00 
รพ.นอกสป.สธ 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
รพ.นอกสธ 8 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 0 7 87.50 1 12.50 0 0.00 8 100.00 
รวมทั้งเขต 58 35 60.34 7 12.07 15 25.86 57 98.28 
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2.5 ผลการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (อย่างน้อยอ าเภอละ 4 แห่ง) 

 
 
 
  

จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
0.จังหวัด
ก าแพงเพชร 

0.อ าเภอ
ขาณุวร
ลักษบุรี 

(ต าบลเกาะตาล) 
๑.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
โนนตารอด  
 

5. โรงเรียนบ้าน
ดอนขวาง 

6. โรงเรียนบ้าน
โนนตารอด 

1. หมู่บ้านโรงสูบ 
2. หมู่บ้านเกาะตาล 
3. หมู่บ้านไร่ดงยาง 
4. หมู่บ้านโนนตารอด 
5. หมู่บ้านดอนแขวน 
6. หมู่บ้านโคกสะอาด 
7. หมู่บ้านดอนขวาง 
8. หมู่บ้านหนองขาม 

นายณรงค์ แซ่ด่าน 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
โนนตารอด  
ต าบลเกาะตาล 

2. 
อ าเภอ
ปางศิลา
ทอง 

0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านคลอง
ปลาสร้อย ต าบล
ปางตาไว 
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนอง
หล่ม ต าบลโพธิ์
ทอง 

0.โรงเรียนบ้านไพร
สวรรค์ 

1. บ้านไพรสวรรค์  

2. จังหวัด
ชัยนาท 

0. 
อ าเภอ
เม อง 

0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนอง
แค 
2. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลนางล อ 

0. โรงเรียนวัดนางล อ 1. บ้านนางล อ 
2. บ้านหนองแค 
2. บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 

 

2. 
อ าเภอ
สรรพยา 

0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเขาแก้ว 
2. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบางหลวง 

0. โรงเรียนเข ่อน
เจ้าพระยา 

3. บ้านบางกระเบ ้อง  
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จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
3.จังหวัด
นครสวรรค์ 

0. 
อ าเภอ
ตาคลี 

(ต าบลตาคลี) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนอง
จิกรี 
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านตาคลี 
 

1. โรงเรียนอ านวยวิทย์ 
2. โรงเรียนวัดหนองสี

นวล 
3. โรงเรียนบ้านหนอง

ขาม 
4. โรงเรียนชุมชนบ้าน

เขาใบไม้ 
5. โรงเรียนบ้าน

สระแก้ว 
6. โรงเรียนบ้านโคก

กระดี่ 
7. โรงเรียนวัดหนอง

ตะโก 
8. โรงเรียนวัดหนองจิก

รี(เจริญสุขประชานุ
เคราะห์) 

0. บ้านหนองจิกรี 
2. บ้านสระแก้ว 

 

(ต าบลช่องแค) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านช่องแค 
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาทอง 
 

0. โรงเรียนจันทร์ฉาย
วิทยา 
2. โรงเรียนอุตสาหะ
วิทยา 
3. โรงเรียนวัดเขาวง 
4. โรงเรียนวัดเขาฝา 
วัดบ่อนิมิต 
บ้านโคกสว่าง 
ช่องแคพิทยาคม 

0. บ้านตลาดช่องแค 
2. บ้านดงน้อย 
3. บ้านเขาฝา 
4. บ้านโคกสว่าง 
5. บ้านหนองกระทะ 
6. บ้านเขาวง 
7. บ้านหนองกระเบียน 
0. บ้านหนองไม้เสียบ 

 

(ต าบลจันเสน)  
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านจันเสน  
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนอง
กระทุ่ม 

0. โรงเรียนวัดจันเสน 
2.โรงเรียนบ้านดงมัน 
3.โรงเรียนบ้านหนอง
กระทุ่ม 
4.โรงเรียนจันเสนเอ็ง
สุวรรณอนุสรณ์ 

1. บ้านดงมัน 
2. บ้านหนองกระเจา 
3. บ้านหนองไม้แดง 

 



 44
 

 

จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
1.จังหวัด
นครสวรรค ์
(ต่อ) 

1. อ าเภอ
ตาคล ี
(ต่อ) 

(ต าบลห้วยหอม) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านโคก
เจริญ 

0. โรงเรียนบ้านห้วย
หอม 
2. โรงเรียนบ้านโคก
เจริญ 
3. โรงเรียนบ้านหนอง
บัวตากลาน 
4. โรงเรียนบ้านลาด
ตะกุด(สูงทองกาญจนา
ประชานุสรณ์) 
5. โรงเรียนวัดเขาดุม 

0. บ้านหนองบัวทอง 
2. บ้านโคกเจริญ 
3. บ้านห้วยหอม 
4. บ้านโคกกระสัง 

 

(ต าบลหัวหวาย) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาดิน 
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหัว
หวาย 

0. โรงเรียนชุมชนบ้าน
หัวหวาย 
2. โรงเรียนบ้านหนอง
ลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) 
3. โรงเรียนบ้านสายน้ า
ทิพย์ 
4. โรงเรียนม่วงน้อย
ประชาสามัคคี 
5. โรงเรียนรวมมิตร
วิทยา(คังคะเกตุ
อุปถัมภ์ 
6. โรงเรียนบ้านหนอง
พังพวย 

0. บ้านหนองพังพวย 
2. บ้านหนองลาด 
3. บ้านเขาดิน 

 

(ต าบลหนองโพ) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนอง
โพเหน อ  
2. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านห้วยดุก 

0. โรงเรียนวัดหนองโพ(นิ
วาสานุสรณ์) 
2.โรงเรียนวัดวาปีรัตนา
ราม 
3. โรงเรียนบ้านหนองเต็ง
รัง 
4. โรงเรียนวัดห้วยดุก 
5. โรงเรียนบ้านเขาปูน 
6. โรงเรียนบ้านหนองตา
ราม 
7. โรงเรียนบ้านหนอง
ไม้แดง 
0.โรงเรียนหนองโพ
พิทยา 

หนองโพ 
ห้วยดุก 
เขาใหญ่ 
หนองโพเหน อ 
สอนจันทร์ 
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จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
1.จังหวัด
นครสวรรค ์
(ต่อ) 

1. อ าเภอ
ตาคล ี
(ต่อ) 

(ต าบลหนองหม้อ) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนอง
แอก 

0. โรงเรียนวัดหนอง
หม้อ 
2. โรงเรียนบ้านหนอง
แอก 
3. โรงเรียนบ้านหนอง
สีซอ 

0. บ้านหนองแอก 
2. บ้านหนองหม้อ 
3. บ้านหนองแปลง 
4. บ้านหนองสีซอ 
5. บ้านโคกหว้า 
6. บ้านหนองไม้ลู่ 
7. บ้านหนองละม่ัง 

 

(ต าบลสร้อยทอง) 
0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านดง
มหาชัย 

0. โรงเรียนวัดทุ่ง
ทะเลทราย 
2. โรงเรียนบ้านโคก
กร่าง 

0. บ้านโคกกร่าง  

(ต าบลลาดทิพรส)
0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านป่าตาล
2. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านลาดทิพ
รส 

0. โรงเรียนวัดลาด
ทิพยรส 
2. โรงเรียนวัดหนองคู
น้อย 
3. โรงเรียนบ้านราษฎร์
เจริญ 
4. โรงเรียนบ้านเขา
ขวาง 
5. โรงเรียนลาดทิพรส
พิทยาคม 

0. บ้านลาดทิพรส  

(ต าบลพรหม
นิมิต) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนอง
หญ้ารังกา 

0. โรงเรียนวัดช่องแค 
2. โรงเรียนวัดหนอง
หญ้ารังกา 
3. โรงเรียนบ้านกก
กว้าว 
4. โรงเรียนคลองแปด
ประชาสรรค์ 

0. บ้านหนองหญ้ารังกา  
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จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
4.จังหวัด
พิจิตร 
 

0. อ าเภอ
วังทราย
พูน 

(ต าบลวังทราย
พูน) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนอง
ยาง ต าบลวัง
ทรายพูน  
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองปล้อง 

0. โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 0. บ้านวังทรายพูนใน 
2. บ้านวังแสง 
3. บ้านเนินหัวโล ้
4. บ้านตากแดด 
5. บ้านทุ่งโม่ง 
6. บ้านหนองยาง 
7. บ้านวังพลับ 
0. บ้านหนองระมาน 
9. บ้านวังโม่ง 
08. บ้านหนองยางใต้ 
00. บ้านหนองยาง
เหน อ 
02. บ้านวังทรายทอง 

 

(ต าบลหนองปลา
ไหล) 
0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านคลอง
สะแก-ป่าหวาย  
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านวังทับ
ไทร  
3.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองปลา
ไหล 

0. โรงเรียนบ้านท่า
กระดาน 

0. บ้านหนองปลาไหล 
2. บ้านวังเด ่อ 
3. บ้านทับไทร 
4. บ้านสายดินแดง 
5. บ้านใหม่เนินสวรรค์ 
6. บ้านวังหิน 
7. บ้านวังสมบูรณ์ 
0. บ้านทรัพย์เจริญ 
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จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บา้นปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
4.จังหวัด
พิจิตร (ต่อ) 

0. อ าเภอ
วังทราย
พูน 
(ต่อ) 

(ต าบลหนองพระ) 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านยาง
สามต้น 
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองพระ 

0. โรงเรียนบ้านหนอง
พระ 

0. บ้านบ่อแต้ 
2. บ้านเขาพนมพา 
3. บ้านเขาเขต 
4. บ้านดงคันแทว 
5. บ้านไดน้ าขุ่น 
6. บ้านหนองผ า 
7. บ้านดงหมอนทอง 
0. บ้านหนองพระใต้ 
9. บ้านหนองพระเหน อ 

 

2. อ าเภอ
สามง่าม 

(ต าบลเนินปอ) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเนินปอ 
บ้านเนินพลวง 
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเนินปอ 

0. โรงเรียนวัดเนินปอ 
2. โรงเรียนบ้านมาบ
แฟบ 
3. โรงเรียนบ้านยางห้า
หลุม 
4. โรงเรียนสระยายชี
มิตรภาพที่ 79 
5. โรงเรียนบ้านเนิน
พยอม 
6.โรงเรียนเนินปอรัง
นกชนูทิศ 

0. บ้านเนินปอ 
2. บ้านเนินปอ 
3. บ้านเจ็ดหาบ 
4. บ้านวังกระทึง 
5. บ้านสระยายชี 
6. บ้านสระยายชี 
7. บ้านมาบแฟบ 
0. บ้านเนินพลวง 
9. บ้านยางห้าหลุม 
08. บ้านเนินพยอม 
00. บ้านปลายห้วย 
02. บ้านบึงเส อร้อง 
03. บ้านบึงตะคต 
04. บ้านหนองไผ่ 
05. บ้านทุ่งกระจี่ 
06. บ้านแหลมทอง 
07. บ้านนาหนองขวัญ 
00. บ้านยางสองต้น 
09. บ้านบึงน้อย 
28. บ้านเนินพลวง
เหน อ 
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จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
4.จังหวัด
พิจิตร (ต่อ) 

2. อ าเภอ
สามง่าม 
(ต่อ) 

(ต าบลหนองโสน) 
0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านมาบ
กระเปา ต าบล
หนองโสน 
2. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองโสน 

0. โรงเรียนบ้านสุข
ส าราญ 
2. โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 

1. บ้านหนองโส 
2. บ้านหนองโสน 
3. ป่าแซง 
4. มาบกระเปา 
5. บึงเฒ่า 
6. สุขส าราญ 
7. ไผ่ใหญ่ 
8. เพชรพิจิตร 
9. ตอรัง 
10. คลองเจริญ 
11. หนองตาเขียน 
12. หนองจิก 
13. ทรายคลอง 
14. แหลมเจดีย์ 
15. บึงกระบาก 
16. หนองโสนใต้ 
17. หนองโสนเหน อ 
18. หนองกระต่อมไก่ 
19. หนองจิก 
20. หนองโสน 

 

3. อ าเภอ
โพทะเล 

(ต าบลท้ายน้ า) 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท้ายน้ า 

0. โรงเรียนวัดบ้าน
ท้ายน้ า 
2. โรงเรียนบ้านหนอง
บัว 
3. โรงเรียนบ้านเนิน
โพธิ์ 
4. โรงเรียนบ้าน
ปากน้ า 

1. ท้ายน้ า 
2. ท้ายน้ า 
3. ปากน้ า 
4. เนินโพธิ์ 
5. หนองบัว 
6. ทุ่งอ่างทอง 
7. กระบังดิน 
8. หัวดาน 
9. ในห้วย 
10. พญาวัง 
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จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
4. จังหวัด
พิจิตร 
(ต่อ) 

3. อ าเภอ
โพทะเล 
(ต่อ) 

(ต าบลทะนง) 
0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทะนง 

0. โรงเรียนชุมชน
ทะนงบ้านไร่ 
2. โรงเรียนบ้านหนอง
ตะแบก 

1. กลุ่มทะนง 
2. ทะนง 
3. หนองตะแบก 
4. ทะนง 
5. ยางนกตระกลุม 
6. ประดาส าโรง 
7. ไร่ 

 

(ต าบลท่านั่ง) 
0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่านั่ง 

1. โรงเรียนบ้านวังแดง 
2. โรงเรียนบ้านเนิน

แค 
3. โรงเรียนวัดบ้านท่า

นั่ง 

1. วังแดง 
2. เนินแค 
3. วังกร่าง 
4. ท่านั่ง 
5. วังแดง 
6. วังทอง 

 

5. จังหวัด
อุทัยธานี 

0. อ าเภอ
หนองฉาง 

(ต าบลบ้านเก่า) 
0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเก่า 

0. โรงเรียนบ้านเนิน
สาธารณ์ 

1. เนินสาธารณ์ 
2. ทุ่งตะโก 

 

 2. อ าเภอ
สว่าง
อารมณ์ 

(ต าบลไผ่เขียว) 
0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านคลอง
ข่อย  
2. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านทุ่งมน 
ต าบลไผ่เขียว 

0. โรงเรียนบ้านทุ่งมน 
2.โรงเรียนบ้านหนอง
เข ้
3.โรงเรียนวัดวังบุญ 
4.โรงเรียนบ้านเขา
ทองหลาง 
5.โรงเรียนชุมชนบ้าน
ทุ่งสงบ 
6.โรงเรียนบ้านคลอง
ข่อย 
7. โรงเรียนบ้านหนอง
รัก 
0.โรงเรียนบ้านวัง
เกษตร 

1. ดอนตาเสา 
2. ทุ่งสงบ 
3. กกตาล 
4. วังบุญ 
5. ดอนใหญ่ 
6. หนองโพ 
7. ทุง่มน 
8. คลองล าปาง 
9. ทุ่งยาว 
10. หนองรัก 
11. คลองข่อย 
12. หนองเข้ 
13. หนองบ าหรุ 
14. เขาพระ 
15. เกาะกลาง 
16. คลองล าปางเหน อ 
17. วังเกษตร 
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จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
5. จังหวัด
อุทัยธานี 
(ต่อ) 

2. อ าเภอ
สว่าง
อารมณ์ 
(ต่อ) 

(ต าบลไผ่เขียว) 
(ต่อ) 

 18. บึงนา 
19. บ่อชุมแสง 
20. ทุ่งพัฒนา 
21. ไร่อ้อยพัฒนา 
22. บึงต้น 
23. ใหม่มงคล 
24. ป่าไผ่ใหญ่ 
25. โค้งตาคลีพัฒนา 

 

(ต าบลหนอง
หลวง) 
0. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลหนองหลวง 

0. โรงเรียนบ้านสระ
นารายณ์ 
2. โรงเรียนบ้านสระ
นารายณ์ สาขาบ้าน
หนองตะคลอง 
3.โรงเรียนบ้านหนอง
แว่น 
4. โรงเรียนวัดเขา
ดาวเร อง 

1. หนองขาลาย 
2. สว่างน้อย 
3. ดงส าราญ 
4. หนองหลวง 
5. หนองตะคลอง 
6. ไร่ใหญ่ 
7. หนองแว่น 
8. เขาดาวเร อง 
9. สระนารายณ์ 
10. เกาะแจง 

 

(ต าบลพลวงสอง
นาง) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาผา
ลาด ต าบลพลวง
สองนาง  
2. โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนอง
แขวนกูบ ต าบล
พลวงสองนาง 

0. โรงเรียนบ้านเขาผา
ลาด 
2. โรงเรียนบ้านหนอง
กี ่
3. โรงเรียนบ้านหนอง
แขวนกูบ 
4. โรงเรียนบ้านหนอง
สมบูรณ์ 
5. โรงเรียนวัดเขาหิน
เทิน 

1. เขาผาลาด 
2. หนองแขวนกูบ 
3. หนองก่ี 
4. วังหิน, เขาหินเทิน 
5. นอก 
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จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
5. จังหวัด
อุทัยธานี 
(ต่อ) 

2. 
อ าเภอ
สว่าง
อารมณ ์
(ต่อ) 

(ต าบลบ่อยาง) 
0.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านดอน
หวาย ต าบลบ่อ
ยาง 
2.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ่อยาง 

0. โรงเรียนวัดดอน
หวาย 
2. โรงเรียนบ้านบ่อยาง 
3. โรงเรียนบ่อยาง
วิทยา 

1. บ้าน เก่า 
2. บ้าน วังตะเคียน 
3. บ้าน ดอนเพชร 
4. บ้าน คลองแบ่ง 
5. บ้าน หนองสะแก 
6. บ้าน ดอนหวาย 
7. บ้าน หนองแว่น 

 

๓. 
อ าเภอ
ลานสัก 

(ต าบลลานสัก) 
๑.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลล่องตาที  

1. โรงเรียนบ้านร่อง 
ตาที 

2. โรงเรียนร่องตาที
วิทยา 

1. บ้านร่องตาที 
2. บ้านใหม่ไทยอีสาน 
3. บ้านสุขเสถียร 

 

(ต าบลระบ า) 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลระบ า 

1. โรงเรียนบ้านบุ่ง
อ้ายเจี้ยม 

2. โรงเรียนห้วยขาแข้ง
วิทยาคม 

3. โรงเรียนบ้านห้วย
เปล้า 

4. โรงเรียนบ้านปางไม้
ไผ่ 

1. บ้านปางไม้ไผ่ 
2. บ้านเพชรเจริญ 
3. บ้านห้วยเปล้า 
4. บ้านหาดทรายงาม 
5. บ้านบึงเจริญ 
6. บ้านยางงาม 
7. บ้านใหม่สามัคคี 

(กม. 47) 

 

(ต าบลน้ ารอบ) 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านบึงแห้ง 
ต าบลน้ ารอบ 

1. โรงเรียนบ้านห้วย
ทราย 

2. โรงเรียนบ้านหนอง
ม่วง 

1. บ้านโปร่งนวล 
2. บ้านบึงแห้ง 
3. บ้านหนองเจ๊กกวย 
4. บ้านหนองม่วง

พัฒนา 
5. บ้านทันสมัย 

 

๔. 
อ าเภอ
ห้วยคต 

(ต าบลสุขฤทัย) 
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลสุขฤทัย 

1. โรงเรียนห้วยคต
พิทยาคม 

1. บ้านทุ่งสาลี 
2. บ้านชุมทอง 
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3. ต้นแบบการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

3.1 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

ผลการคัดเลือก 
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ผู้ประสาน/ 

เบอร์โทร ชื่อรพ.สต./อ าเภอ/จังหวัด 
(ระดับคุณภาพ) 

ชื่อโรงเรียนสขุบัญญัติฯ 
(ระดับดีเย่ียม) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ 
(ระดับดีเย่ียม) 

ชนะเลิศระดับเขต* รพ.สต.บ้านหนองแค  
ต.นางล อ อ.เม องชัยนาท 
จ.ชัยนาท 

โรงเรียนวัดนางล อ  
ต.นางล อ อ.เม อง
ชัยนาท จ.ชัยนาท 

บ้านหนองแค  หมู่ 0 
ต.นางล อ อ.เม อง
ชัยนาท จ.ชัยนาท 

นายระลึก  
หร่ายลอย 
 

รองชนะเลิศอันดับ0 รพ.สต.ไผ่เขียว   
ต.ไผ่เขียว   
อ.สว่างอารมณ์   
จ.อุทัยธานี 

โรงเรียนชุมชนบ้าน
ทุ่งสงบ ต.ไผ่เขียว   
อ.สว่างอารมณ์    
จ.อุทัยธานี 

บ้านทุ่งสงบ หมู่ 2   
ต.ไผ่เขียว   
อ.สว่างอารมณ์    
จ.อุทัยธานี 

นางสาว 
กฤตอร  
เหล่าอินทร์ 
803 
4287996 

รองชนะเลิศอันดับ2 - - - - 
รางวัลชมเชย - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

จังหวัด อ าเภอ 

ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 
ชื่อ รพ.สต. 

(ระดับพัฒนาขึ้นไป) 
ชื่อโรงเรียนสุขบัญญัติ

ฯ 
(ระดับดมีากขึ้นไป) 

ชื่อหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
ฯ 

(ระดับดมีากขึ้นไป) 
5. จังหวัด
อุทัยธานี 
(ต่อ) 

๔. อ าเภอ
ห้วยคต 
(ต่อ) 

(ต าบลทองหลาง) 
๑.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทองหลาง  
๒.โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านคลอง
แห้ง  

๑. โรงเรียนบ้านคลอง
แห้งวิทยา 

๑. บ้านป่าบัว 
๒. บ้านคลองหวาย 

 

รวมทั้งเขต    จ านวน ๕  จังหวัด  จ านวน ๑๒ อ าเภอ   จ านวน ๓๒ ชุมชน 
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3.2 ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  
 

ผลการคัดเลือก หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
(ชื่อหมู่บ้านฯ.....อ าเภอ......จังหวัด

.....) 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 

ชนะเลิศระดับเขต* บ้านหนองแค  หมู่ 0 ต.นางล อ  
อ.เม องชัยนาท จ.ชัยนาท 

นายระลึก  หร่ายลอย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านหนองแค 

รองชนะเลิศอันดับ0 บ้านทุ่งสงบ หมู่ 2  ต.ไผ่เขียว   
อ.สว่างอารมณ์   จ.อุทัยธานี 

นางสาว กฤตอร เหล่าอินทร์ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลไผ่เขียว 
803 4287996 

รองชนะเลิศอันดับ2 - - 
รางวัลชมเชย - - 

 
 

3.3 ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ   
 

ผลการคัดเลือก โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 
(ชื่อรร.......อ าเภอ......จังหวัด.......) 

ผู้ประสาน/เบอร์โทร 

ชนะเลิศระดับเขต* โรงเรียนวัดนางล อ  ต.นางล อ  
อ.เม องชัยนาท จ.ชัยนาท 

นายระลึก  หร่ายลอย 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านหนองแค 

รองชนะเลิศอันดับ0 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ ต.ไผ่เขียว   
อ.สว่างอารมณ์   จ.อุทัยธานี 

นางสาว กฤตอร เหล่าอินทร์ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไผ่เขียว 
803 4287996 

รองชนะเลิศอันดับ2 - - 
รางวัลชมเชย - - 

หมายเหตุ * ส าหรับผู้ชนะเลิศระดับเขตทุกประเภทให้แนบใบสมัครพร้อมเอกสารผลการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน 
 
 

4. ผลการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต   
 

ผลการประเมิน ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL.) ระดับพฤติกรรมสุขภาพ (HB.) 
กลุ่มเป้าหมาย ไม่ดี พอใช้ ดี ดีมาก ไม่ดี พอใช้ ดี ดีมาก 
กลุ่มนักเรียน 
 

0.41 9.35 32.92 57.32 6.59 25.50 24.62 43.29 
 

กลุ่มวัยท างาน 
 

0.94 5.49 40.70 52.87 12.73 4.55 27.77 54.95 
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การด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชนในพ ้นที่เขตสุขภาพที่ 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ได้ด าเนินการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพให้กับประชาชนในกลุ่มวัยเรียนและกลุ่มวัยท างาน โดยกลุ่มวัยเรียน ค อนักเรียนในสถานศึกษา (นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
4-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 0-3 ในโรงเรียนขยายโอกาส)  กลุ่มวัยท างาน ค อประชาชนกลุ่มวัยท างาน อายุ 05-59 ปี ใน
ชุมชน ทีอ่ยู่ในพ ้นที่เป้าหมายหมายการด าเนินงาน  โดยมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความพร้อม หร อคุณสมบัติที่แฝงอยู่ใน
ตัวบุคคล ซึ่งสามารถท าให้ปรากฏได้โดยการพัฒนาหร อกระตุ้นจากภายนอก ส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดการสุขภาพตนเองได้ 
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดประชุมถ่ายทอดภารกิจ แผนงาน ตัวชี้วัด แนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 ระดับเขต ขับเคล ่อนภารกิจในพ ้นที่ให้กับผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัดในเขต
สุขภาพที่ 3 วันที่ 9 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3  

2. จัดประชุมติดตามการด าเนินงานเสริมพลังเคร อข่ายสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในการประชุมออนไลน์ผ่าน
ระบบ webex กับผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์, 
อุทัยธานี, พิจิตร, ชัยนาท, ก าแพงเพชร เพ ่อติดตามและขับเคล ่อนการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
วันที่ 00 มิถุนายน  2564  

3. ประชุมติดตามการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประเด็นงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 รอบ 9 เด อน ปีงบประมาณ 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ระบบ 
webex ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ, โรงพยาบาล และโรงพยาบาล
ส่งเสริมระดับต าบล ในเขตพ ้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 

4. ขับเคล ่อนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ และพฒันาพฤติกรรมฯ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมฯ โรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ชุมชนรอบรู้ดา้นสุขภาพ  รายจังหวัด   

5. กิจกรรมติดตามเยี่ยมค้นหาพ ้นที่ต้นแบบการด าเนนิงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ผลงานการสง่เสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีเยี่ยม โรงเรียนสง่เสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดบัดี
เยี่ยม นวัตกรรมสุขภาพชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 
 

            พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานของเขตสุขภาพที่ ๓ มีจ านวน 4,427 ชุมชน โดยแบ่งเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดก าแพงเพชร  เป้าหมาย 957 ชุมชน มีชุมชนที่มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 
500 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 60.44, จังหวัดชัยนาท เป้าหมาย 585 ชุมชน มีชุมชนที่มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 383 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 68.88, จังหวัดนครสวรรค์ เป้าหมาย 0,434 ชุมชน มีชุมชนที่มี
การด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 097 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 62.55, จังหวัดพิจิตร 
เป้าหมาย 009 ชุมชน   มีชุมชนที่มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 540 ชุมชนคิดเป็น
ร้อยละ 68.05 และจังหวัดอุทัยธานี เป้าหมาย 642 ชุมชน มีชุมชนที่มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชน จ านวน 390 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 60.99 ภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3  เป้าหมาย 4,427 ชุมชน มีชุมชนที่มีการ
ด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 2,727  ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 61.60 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ ๑) 
 
 

การด าเนินงานส่งเสริมชุมชนเป้าหมายใหม้ีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ให้กับประชาชนในพื้นที่ 
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ตารางที่ ๑  จ ำนวนชุมชนเป้ำหมำยทีม่ีกำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชนในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ ๓ 
 
จากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีความสามารถและทักษะใน

การเข้าถึงข้อมูลความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์แปลความหมาย ประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอด
และเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดการจูงใจให้ตัดสินใจเล อกวิถีทางในการดูแลตนเอง มีการจัดการสุขภาพตนเองและคงรักษา
สุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ค อพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย โดยกลุ่ม
วัยเรียน มุ่งเน้นพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มวัยท างาน มุ่งเน้นพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3อ2ส ได้แก่
การออกก าลังกาย การบริโภคอาหาร การจัดการความเครียดการไม่สูบบุหรี่และการไม่ด ่มสุรา  เพ ่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเร ้อรังเช่นความดันโลหิตสูงเป็นการลดอัตราการป่วยและความรุนแรงของการเกิดโรคและอันตรายต่อสุขภาพ เพ ่อให้
การเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลลดลง 
 
 

 
 
 

 
            พื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานของเขตสุขภาพที่ ๓ มีจ านวน 4,427 ชุมชน โดยแบ่งเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 
จังหวัดก าแพงเพชร  เป้าหมาย 957 ชุมชน มีชุมชนที่มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 
500 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 60.44, จังหวัดชัยนาท เป้าหมาย 585 ชุมชน มีชุมชนที่มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 383 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 68.88, จังหวัดนครสวรรค์ เป้าหมาย 0,434 ชุมชน มีชุมชนที่มี
การด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 097 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 62.55, จังหวัดพิจิตร 
เป้าหมาย 009 ชุมชน   มีชุมชนที่มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 540 ชุมชนคิดเป็น
ร้อยละ 68.05 และจังหวัดอุทัยธานี เป้าหมาย 642 ชุมชน มีชุมชนที่มีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชน จ านวน 390 ชุมชนคิดเป็นร้อยละ 60.99 ภาพรวมในเขตสุขภาพที่ 3  เป้าหมาย 4,427 ชุมชน มีชุมชนที่มีการ
ด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน จ านวน 2,727  ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 61.60  
 
 
 

เขตจังหวัด 
ก าลัง
พัฒนา 

ระดับที่ 
1 พัฒนา 

ระดับที่ 
2 ดี 

ระดับที่ 
3 ดีมาก 

ระดับที่ 
4 ดีเยี่ยม 

TOTAL  
ผู้ชาย/นร.

ชาย 
ผู้หญิง/นร.

หญิง 
TOTAL 

ชาย+หญิง 
จ านวน  
อสม./ยุว 

จ านวน 
อสค. 

จ านวน
ครัวเรือน 

ก าแพงเพชร 259 75 232 6 16 588 58,167 60,031 118,198 1,078 3,269 45,772 

ชัยนาท 293 2 4 1 3 303 22,254 24,460 46,714 94 422 17,814 

นครสวรรค์ 507 123 180 49 38 897 106,924 114,499 221,423 5,758 10,494 78,880 

พิจิตร 338 58 104 25 16 541 41,482 43,373 84,855 2,886 3,783 29,440 

อุทัยธาน ี 156 82 71 28 61 398 44,074 46,367 90,441 2,261 5,154 32,082 

เขต 3 1553 340 591 109 134 2727 272,901 288,730 561,631 12,077 23,122 203,988 

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม 
โดยร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์  

(ระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๖๐) 
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จากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3 มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมกรรมสุขภาพ 
ดังนี้กลุ่มวัยเรียน จาก ผู้ตอบแบบประเมิน 2,397 คน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 98.24 ระดับพอใช้ 
ร้อยละ 9.35 และระดับไม่ดี ร้อยละ 8.42 ส่วนพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ พบว่าอยู่ในระดับดีขึ้นไป 67.98 
ระดับพอใช้ ร้อยละ 25.58 และระดับไม่ดี ร้อยละ 6.59 (รายละเอียดดังตารางที่ ๑)  กลุ่มวัยท างาน  จาก ผู้ตอบแบบ
ประเมิน 03,776 คน มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 93.57 ระดับพอใช้ ร้อยละ 5.49  และระดับไม่ดี 
ร้อยละ 8.94 ส่วนพฤติกรรมสุขภาพ  พบว่าอยู่ในระดับดีขึ้นไป 02.72 ระดับพอใช้ ร้อยละ 4.55 และระดับไม่ดี ร้อยละ 
02.73 (รายละเอียดดังตารางที่ 2)   

 

ด้าน HB/HL 
ดีมาก ด ี พอใช้ ไม่ดี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน รอ้ยละ 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1374 57.32 789 32.92 224 9.35 10 0.42 

พฤติกรรมสุขภาพ 1037 43.28 590 24.62 611 25.50 158 6.59 
 

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มวัยเรียน จ าแนกตามระดับ 
 

ด้าน HB/HL 
ดีมาก ด ี พอใช้ ไม่ดี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 7283 52.87 5606 40.70 756 5.49 130 0.94 

พฤติกรรมสุขภาพ 7570 54.95 3825 27.77 627 4.55 1754 12.73 
 

ตารางที่ ๒ จ านวนและร้อยละความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมกรรมสุขภาพ ของประชาชนกลุ่มวัยท างาน จ าแนกตามระดับ 

 
จากผลการด าเนินงานดังกล่าวจะท าให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 3 มีความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล

ความรู้ความเข้าใจ วิเคราะห์แปลความหมาย ประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอดและเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อม ท าให้เกดิการจูงใจให้ตัดสินใจเล อกวิถีทางในการดูแลตนเอง มีการจัดการสุขภาพตนเองและคงรักษาสุขภาพที่ดีของ
ตนเองไว้เสมอและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ค อพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ของคนไทย โดยกลุ่มวัยเรียน มุ่งเน้น
พฤติกรรมสุขภาพตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มวัยท างาน มุ่งเน้นพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3อ2ส ได้แก่การออกก าลัง
กาย การบริโภคอาหาร การจัดการความเครียดการไม่สูบบุหรี่และการไม่ด ่มสุรา  เพ ่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร ้อรัง
เช่นความดันโลหิตสูงเป็นการลดอัตราการป่วยและความรุนแรงของการเกิดโรคและอันตรายต่อสุขภาพ เพ ่อให้การเข้ารับการ
รักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลลดลง 
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3)  ประเด็นด้านมาตรฐาน 
 ระบบบริการสุขภาพ 
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3) ผลการด าเนินงานประเด็นมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3.1 สรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพรายตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตัวช ี้ว ัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการประเมิน 

1. ร้อยละสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพระดับพ ้นฐาน (ร้อยละ 08) 

46 แห่ง 57 แห่ง 023.91 ผ่าน 

2. ร้อยละสถานบริการสุขภาพได้รับการทดสอบ     
สอบเทียบเคร ่องม อแพทย์ (ร้อยละ 088) 

54 แห่ง 26 แห่ง 40.05 ไม่ผ่าน* 

3. ร้อยละสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการ
ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 
ตามมาตรฐานก าหนด (ร้อยละ 088) 

54 แห่ง 24 44.44 ไม่ผ่าน* 

4. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบความพร้อม
ใช้ของห้องให้บริการรองรับ สถานการณ์ 
Covid-19 (ร้อยละ 088) 

36 แห่ง 36 088 ผ่าน 

5. ร้อยละสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการ
ตรวจสอบระบบส ่อสารมีความพร้อมใช้งาน 
(ร้อยละ 088) 

54 แห่ง 24 44.44 ไม่ผ่าน* 

6. ร้อยละสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการ
ส่งเสริมตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการศูนย์เคร ่องม อแพทย์ (ร้อยละ 088) 

5 แห่ง 5 แห่ง 100.00 ผ่าน 

* เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัส โควิด-19 จึงท าให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และไม่สามารถด าเนินการ
ในกิจกรรมบางกิจกรรมได้ (ไม่ได้รับการประเมิน) 
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โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์            
ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3.2  ผลการด าเน ินงานตามแผนงาน / โครงการ 

 

 

งบประมาณโครงการ 330,648  บาท   
งบประมาณท่ีได้รับ  278,208  บาท 

 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ ่อส่งเสริม และ พัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

ในพ ้นที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 
 เพ ่อส่งเสริมให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ก าหนด 
 เพ ่อส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ การสอบเทียบเคร ่องม อแพทย์ 

วิศวกรรมความปลอดภัย ระบบวิศวกรรมส ่อสาร และการจัดการระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ 

 เพ ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ จัดตั้งศูนย์เคร ่องม อแพทย์ให้สามารถบริหารจัดการ
เคร ่องม อแพทย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

 ประเด็นด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แบ่ง เป็น 3 ด้านย่อย ดังนี้ 
1. ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
2. ดา้นมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
3. ด้านวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
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1. ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  

          มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ด้านทดสอบ/สอบเทียบเคร ่องม อแพทย์ การพัฒนา ถ่ายทอดบริการทางวิชาการ มาตรฐานการบริหารจัดการ                 
ด้านเคร ่องม อแพทย์ และภารกิจการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในเขตสุขภาพท่ี 3 โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
 

1.1 การส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์  
  กิจกรรมที่ 1.1.1 ทดสอบ สอบเทียบเคร ่องม อแพทย์ 
  กิจกรรมท่ี 1.1.2 ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และสอบเทียบเคร ่องม อมาตรฐานสอบเทียบเคร ่องม อแพทย์ 

 

 ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
1) จ านวนของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการทดสอบ สอบเทียบเคร ่องม อแพทย์ (ร้อยละ 100) 

ผลการด าเนินงาน : 26 แห่ง   (ร้อยละ 48.15)  
 

 การด าเนินงานภายใต้โครงการฯ 
1) ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเคร ่องม อแพทย์ โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงาน

ให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ ่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ (สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 54 แห่ง)  

2) ด าเนินการส่งเคร ่องม อมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ และวิศวกรรมความปลอดภัย ซ่อมและสอบเทียบ
มาตรฐาน เพ ่อให้เคร ่องม อมีมาตรฐานและพร้อมใช้ ส าหรับการด าเนินงานสอบเทียบเคร ่องม อแพทย์ และ
ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย ส าหรับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพท่ี 3         
 

 สรุปผลการด าเนินงาน 
1) ทีมงานลงพ ้นที่ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเคร ่องม อแพทย์  ในสถานบริการ

สุขภาพภาครัฐ ในพ ้นที่เขตสุขภาพที่ 3 รายละเอียดดังตารางที่ 0.0 ลงพ ้นที่ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบ
สนับสนุนบริการสุขภาพด้านเคร ่องม อแพทย์ 

2) เคร ่องม อมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ด าเนินการดังนี้ 

 เคร ่องม อสอบเทียบเคร ่องวัดปริมาณออกซิเจนในเล อด จ านวน 0 เคร ่อง  
ด าเนินการส่งซ่อม และสอบเทียบมาตรฐาน 

 เคร ่องตรวจวัดเคร ่องดมยาสลบ จ านวน 2 เคร ่อง  
ด าเนินการสอบเทียบมาตรฐาน  

 เคร ่องวิเคราะห์การท างานเคร ่องตัดจี้ด้วยกระแสไฟฟ้า จ านวน 0 เคร ่อง 
ด าเนินการสอบเทียบมาตรฐาน 
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3) เคร ่องม อมาตรฐานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ด าเนินการดังนี้ 

 เคร ่องวัดฝุ่นละอองนอกอาคาร จ านวน 0 เคร ่อง  
ด าเนินการสอบเทียบมาตรฐาน 

 เคร ่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จ านวน 0 เคร ่อง 
ด าเนินการสอบเทียบมาตรฐาน 

 เคร ่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จ านวน 0 เคร ่อง  
ด าเนินการสอบเทียบมาตรฐาน 

 เคร ่องทดสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า(กราวด์) จ านวน 0 เคร ่อง  
ด าเนินการสอบเทียบมาตรฐาน 

 เคร ่องวัดอุณหภูมิและความช ้นสัมพัทธ์ จ านวน 0 เคร ่อง 
ด าเนินการสอบเทียบมาตรฐาน 

 เคร ่องตรวจสอบอัตราการไหลของอากาศ จ านวน 0 เคร ่อง 
ด าเนินการสอบเทียบมาตรฐาน 

 เคร ่องม อวัดความเร็วลม จ านวน 0 เคร ่อง  
ด าเนินการส่งซ่อม และสอบเทียบมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 1.1.1 ลงพ้ืนที่ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ 

ล าดับ หน่วยงาน วันที่ด าเนินงาน 
เครื่องมือฯ 

ความเสี่ยงสูง  
จ านวน/เครื่อง 

เครื่องมือฯ 
ทั่วไป 

จ านวน/เครื่อง 

เครื่องมือฯ 
รพ.สต. 

จ านวน/เครื่อง 

รวมทั้งหมด 
จ านวน/เครื่อง 

ค่าใช้จ่าย/บาท 

งบรพ. งบ สบส. 

0 รพ.พยุหคีรี 30 พย.-1 ธค.63 48 216 96 360 2,800.00 - 
2 รพ.คลองขลุง 2-4 ธค.63 116 426 164 706 14,280.00 - 
3 รพร.ตะพานหิน 7-8 ธค.63 99 282 0 381 12,000.00 - 
4 รพ.บางมูลนาก 14-18 ธค.63 93 247 241 581 14,400.00 - 
5 รพ.โพทะเล 17-18 ธค.63 32 165 142 339 8,720.00 - 
6 รพท.ก าแพงเพชร 21-25 ธค.63 502 205 59 766 18,140.00 - 
7 รพ.เก้าเลี้ยว 28-29 ธค.63 26 205 59 290 2,460.00 - 
0 รพ.ชัยนาทนเรนทร 11-15 มค.64 354 519 92 965 26,900.00 - 
9 รพ.บ้านไร่ 18-20 มค.64 74 361 180 615 14,880.00 - 

08 รพ.หนองขาหย่าง 21-22 มค.64 15 101 155 271 8,920.00 - 
00 รพ.พิจิตร 25-29 มค.64 535 802 179 1516 31,530.00 - 
02 รพ.อุทัยธานี 1-5 กพ.64 341 583 236 1160 30,800.00 - 
03 รพ.วัดสิงห์ 8-10 กพ.64 44 218 86 348 12,000.00 - 
04 รพ.ศ.สวรรค์ประชารักษ์ 15-19 กพ.64 257 756 0 1013 - - 
05 รพ.ตาคลี 22-24 กพ.64 112 325 179 616 5,620.00 - 
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ตารางท่ี 1.1.1 ลงพ้ืนที่ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด้านเครื่องมือแพทย์ (ต่อ) 

ล าดับ หน่วยงาน วันที่ด าเนินงาน 
เครื่องมือฯความ

เสี่ยงสูง  
จ านวน/เครื่อง 

เครื่องมือฯ 
ทั่วไป 

จ านวน/เครื่อง 

เครื่องมือฯ 
รพ.สต. 

จ านวน/เครื่อง 

รวมทั้งหมด 
จ านวน/เครื่อง 

ค่าใช้จ่าย/บาท 

งบรพ. งบ ศบส. 

06 รพ.โกรกพระ 1-2 มีค.64 31 208 118 357 2,400.00 - 

07 รพ.ขาณุวรลักษบุรี 3-5 มีค.64 104 291 189 584 12,080.00 - 

00 รพ.ทัพทัน 8-10 มีค.64 77 443 267 787 14,248.00 - 

09 รพ.ห้วยคต 11-12 มีค.64 38 235 38 311 9,780.00 - 

28 รพ.สามง่าม 15-17 มีค.64 33 175 100 308 12,000.00 - 

20 รพ.วชิรบารมี 18-19 มีค.64 43 176 125 344 10,700.00 - 

22 รพ.สรรคบุรี 22-24 มีค.64 45 242 221 508 12,100.00 - 

23 รพ.สรรพยา 25-26 มีค.64 25 192 183 400 10,700.00 - 

24 รพ.สว่างอารมณ์ 29-31 มีค.64 36 231 115 382 12,100.00 - 

25 รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 1-2 เมย.64 18 161 0 179 10,240.00 - 

26 รพ.หนองฉาง 7-9 เมย.64 105 318 227 650 14,420.00 - 
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1.2 กิจกรรมพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

กิจกรรมที่ 1.2.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐานระบบการจัดการศูนย์เคร ่องม อแพทย์ใน
โรงพยาบาล 

กิจกรรมที่ 1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ติดตาม ควบคุม ก ากับ และประเมินผล การบริหารการจัดตั้งศูนย์
เคร ่องม อแพทย ์

 

 ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
1) ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการบริหารจัดการ

ศูนย์เคร ่องม อแพทย์ (ร้อยละ 100)  
ผลการด าเนินงาน : 5 แห่ง   (ร้อยละ 100)  
 

 การด าเนินงานภายใต้โครงการฯ 
1) จัดการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการศูนย์เคร ่องม อแพทย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ ่อพัฒนาการจัดท า

ศูนย์เคร ่องม อแพทย์ในโรงพยาบาลต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

 สรุปผลการด าเนินงาน 
 0)  ด าเนินการจัด โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ ศูนย์

เคร ่องม อแพทย์ในโรงพยาบาล ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี            ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ดังนี้ 

 โรงพยาบาลตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 

 โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 

 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จังหวัดพิจิตร (ด าเนินการ ปี 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ภาพการจัดกิจกรรม             
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2. ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม  
           ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ สถาปัตยกรรม วิศวกรรมด้านอาคารที่สอดคล้อง                    
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยบริการสุขภาพ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข น าแบบมาตรฐาน                   
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมไปใช้ ด าเนินงาน ออกแบบอาคาร ตรวจสอบอาคาร ควบคุมงานก่อสร้างหน่วยงาน
บริการสุขภาพ และหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายให้ เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล                         
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการด าเนินงาน ร่วมประเมินผลการใช้มาตรฐาน เทคโนโลยี ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุขในพ ้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม สาธารณสุขแก่หน่วยบริการ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตรวจวิศวกรรม
ความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ สร้างพัฒนา เคร อข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ประสาน                
และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุขร่วมกับเขตบริการสุขภาพ             
ของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานอ ่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

2.1 การส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์  
กิจกรรมที่ 2.1.1 ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมระบบส ่อสาร  

 ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
1) ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยตามมาตรฐานก าหนด  

(ร้อยละ 100)  
ผลการด าเนินงาน : 24 แห่ง   (ร้อยละ 44.44)  

2) ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบระบบส ่อสารมีความพร้อมใช้งาน (ร้อยละ 100) 
ผลการด าเนินงาน : 24 แห่ง   (ร้อยละ 44.44)  

3) ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบความพร้อมใช้ของห้อง
แยกโรคความดันลบ ห้อง Isolation room เพ ่อให้บริการรองรับ สถานการณ์ Covid-19 (ร้อยละ 
088) 
ผลการด าเนินงาน : 36 แห่ง   (ร้อยละ 100) 
 

 การด าเนินงานภายใต้โครงการฯ 
1) ส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมและงานเฝ้าระวังระบบส ่อสารสาธารณสุข 

ของ สถานบริการสุขภาพ โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพท่ี 3  
2) กิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน าและตรวจสอบความพร้อมใช้ห้องแยกโรคความดันลบ 36 แห่ง 

และให้แนวทางการปรับปรุงพ ้นที่เพ ่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น Cohort ward 
 สรุปผลการด าเนินงาน 

1) ลงพ ้นที่ส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัย, มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมและงานเฝ้า
ระวังระบบส ่อสารสาธารณสุข ของสถานบริการสุขภาพ โดยทีมงานออกไปปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพที่ 3 จ านวน 24 แห่ง ดังตารางที่ 2.0  

2) ลงพ ้นที่ส่งเสริมให้ค าแนะน าและตรวจสอบความพร้อมใช้ห้องแยกโรคความดันลบและลงพ ้นที่ส ารวจ , 
ออกแบบและให้แนวทางการปรับปรุงพ ้นที่เพ ่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward จ านวน 36 แห่ง 
ดังตารางที่ 2.2  
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ตารางที่ 2.1 ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาคารและสภาพแวดล้อมและงานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข      
โดยทีมงานออกปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 3 (โรงพยาบาลรัฐ 54 แห่ง) 8 ระบบ (ระบบไฟฟ้า ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ระบบอัคคีภัยระบบ
ปรับอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบไอน้ า ระบบสุขาภิบาล และระบบสื่อสาร)  

ล าดับ โรงพยาบาล 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
คน 

วัน/
แห่ง 

งบประมาณ/
แห่ง 

ใช้งบประมาณ
ของ ศบส. 

รพ.สนับสนุน 
คชจ. 

จ านวนระบบ
ที่ตรวจ 

0 รพ.พิจิตร 3 5 14,040  / 8 ระบบ ขอสนับสนุน 
งบฯ จาก รพ. 

2 รพ.ทับคล้อ 2 3 5,120  / 8 ระบบ  
3 รพร.ตะพานหิน 2 3 5,330  / 8 ระบบ  
4 รพ.อุทัยธานี 3 5 13,680  / 8 ระบบ  
5 รพ.บางมูลนาก 2 3 5,000  / 8 ระบบ  
6 รพ.หนองขาหย่าง 2 2 4,440  / 8 ระบบ  
7 รพ.บ้านไร่ 2 3 5,240  / 8 ระบบ  
0 รพ.ชัยนาทนเรนทร 3 5 13,680  / 8 ระบบ  
9 รพท.ก าแพงเพชร 3 5 13,950  / 8 ระบบ  

08 รพ.มโนรมณ์ 2 2 4,400  / 8 ระบบ  
00 รพ.วัดสิงห์ 2 2 2,800  / 8 ระบบ  
02 รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 2 2 4,610  / 8 ระบบ  
03 รพ.ขาณุวรลักษบุรี 2 3 5,040  / 8 ระบบ  
04 รพ.เก้าเลี้ยว 2 2 0,200  / 8 ระบบ  
05 รพ.โกรกพระ 2 2 0,200  / 8 ระบบ  
06 รพ.ศ.สวรรค์ประชารักษ์ 4 4 -  / 8 ระบบ  
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ตารางท่ี 2.1 ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมความปลอดภัย อาคารและสภาพแวดล้อมและงานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข     โดย
ทีมงานออกปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 3  (โรงพยาบาลรัฐ 54 แห่ง) 8 ระบบ (ระบบไฟฟ้า ระบบเคลื่อนย้ายและขนส่ง ระบบอัคคีภัย                   
ระบบปรับอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบไอน้ า ระบบสุขาภิบาล และระบบสื่อสาร) (ต่อ) 

ล าดับ โรงพยาบาล 
รายละเอียด 

หมายเหตุ 
คน วัน/แห่ง 

งบประมาณ/
แห่ง 

ใช้งบประมาณ
ของ ศบส. 

รพ.สนับสนุน 
คชจ. 

จ านวนระบบ
ที่ตรวจ 

07 รพ.ห้วยคต 2 2 4,560  / 8 ระบบ  
00 รพ.ทัพทัน 2 3 5,000  / 8 ระบบ  
09 รพ.สรรพยา 2 2 4,430  / 8 ระบบ  
28 รพ.สรรคบุรี 2 3 4,970  / 8 ระบบ  
20 รพ.วชิรบารมี 2 2 4,490  / 8 ระบบ  
22 รพ.สามง่าม 2 2 2,920  / 8 ระบบ  
23 รพ.บึงนาราง 2 2 4,460  / 8 ระบบ  
24 รพ.โพธิ์ประทับช้าง 2 3 5,000  / 8 ระบบ  

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเหตุ : การตรวจวิศวกรรมปลอดภัย โรงพยาบาลครอบคลุม 8 ระบบ (ระบบไฟฟ้า ระบบเคล ่อนย้ายและขนส่ง ระบบอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบก๊าซทางการแพทย์ 
ระบบไอน้ า ระบบสุขาภิบาล และระบบส ่อสาร) ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางแห่งที่ไม่มีระบบเคล ่อนย้ายและขนส่ง (ลิฟต์) จึงไม่สามารถตรวจครบถ้วนท้ัง 8 ระบบได ้
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ตารางท่ี 2.2 กิจกรรมตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการประเมินพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยลงพื้นที่ส่งเสริมให้ค าแนะน าและตรวจสอบ 
ความพร้อมใช้ห้องแยกโรคความดันลบ และ ลงพื้นที่ส ารวจ ออกแบบ และให้แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward 36 แห่ง  

ล าดับที่ หน่วยงาน 
วันที่เข้า

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการห้องแยกโรคความดันลบ ผลการด าเนินการ Cohort Ward 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

1 รพ.วชิรบารมี 
รพ.สามง่าม 

00 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

3,208 

2 รพ.วังทรายพูน  
รพ.โพธิ์ประทับช้าง 

09 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน และออกแบบ 

2,800 

3 รพ.บึงสามัคค ี 
รพ.เก้าเลี้ยว 

28 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

408 

4 รพ.แม่วงก ์ 
รพ.ลาดยาว 

20 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

408 

5 รพ.บรรพตพิสัย  
รพ.ชุมแสง 

22 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

408 

6 รพ.โกสัมพีนคร  
รพ.พรานกระต่าย  

25 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

3,200 

7 รพ.ไทรงาม  
รพ.ลานกระบ อ 

26 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

2,808 

8 รพ.ปางศิลาทอง  
รพ.คลองลาน 

27 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

2,808 

9 รพ.คลองขลุง  
รพ.ทรายทองวัฒนา 

20 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

2,808 

10 รพ.ขาณุวรลักษบุรี 
รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล 

29 ม.ค.64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน และออกแบบ 

480 
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ตารางท่ี 2.2 กิจกรรมตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการประเมินพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยลงพื้นที่ส่งเสริมให้ค าแนะน าและตรวจสอบ 
ความพร้อมใช้ห้องแยกโรคความดันลบ และ ลงพื้นที่ส ารวจ ออกแบบ และให้แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward 36 แห่ง (ต่อ)  

ล าดับที่ หน่วยงาน 
วันที่เข้า

ด าเนินการ 
ผลการด าเนินการห้องแยกโรคความดันลบ ผลการด าเนินการ Cohort Ward 

งบประมาณ
ที่ใช้ 

11 รพ.ลานสัก  
รพ.ห้วยคต  

0 ก.พ 64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน และออกแบบ 

3,200 

12 รพ.สว่างอารมณ ์ 
รพ.ทัพทัน  

2 ก.พ 64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

2,808 

13 รพ.หนองฉาง  
รพ.หนองมะโมง 

3 ก.พ 64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน และออกแบบ 

2,808 

14 รพ.หันคา  
รพ.สรรคบุรี 

4 ก.พ 64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

2,808 

15 รพ.สรรพยา  
รพ.ตาคลี 

5 ก.พ 64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

400 

16 รพ.ท่าตะโก 
รพ.หนองบัว 

0 ก.พ 64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

0,680 

17 รพ.ไพศาลี  
รพ.ตากฟ้า 

9 ก.พ 64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

480 

18 รพ.พยุหะคีรี 
รพ.โกรกพระ 

08 ก.พ 64 ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์
และกองแบบแผน 

ให้ค าปรึกษาตามแบบกองวิศวกรรมการแพทย์และ
กองแบบแผน 

480 
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2.2 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการออกแบบงานโยธา 
 ส ารวจออกแบบ 

1) ส ารวจและออกแบบออกแบบโรงจอดรถแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราช-นครินทร์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

2) ส ารวจและออกแบบห้องน้ าผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

3) ส ารวจและออกแบบทางลาดพร้อมหลังคาเช ่อมอาคารและโครงหลังคาอเนกประสงค์ โรงพยาบาล-   จิต
เวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ 

4) ส ารวจและออกแบบอาคารอเนกประสงค์ 
5) ส ารวจและออกแบบในการย้ายระบบไฟฟ้าและระบบประปา โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
6) ส ารวจและออกแบบโครงการปรับปรุงห้องพิเศษใหม่(เตียงคู่)เป็น Isolate Room ศูนย์อนามัยที่ 3 

นครสวรรค์ 

 ตัวอย่างผลงาน 
1) งานส ารวจออกแบบออกแบบโรงจอดรถแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์- ราช

นครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ภาพที่ 0 

 

 

ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 

 
 

2) งานส ารวจและออกแบบห้องน้ าผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์-    ราช
นครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ 
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 ภาพที่ 0 

ภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 4 
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3) งานส ารวจและออกแบบทางลาดพร้อมหลังคาเช ่อมอาคารและโครงหลังคาอเนกประสงค์ โรงพยาบาลจิต
เวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ จังหวัดนครสวรรค์ 

ภาพที่ 1 

 

ภาพที่ 2 

 

 
 

ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 4 

 

4) งานส ารวจและออกแบบอาคารอเนกประสงค์ 
ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 4 

 

 

5) งานส ารวจและออกแบบในการย้ายระบบไฟฟ้าและระบบประปา โรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
ภาพที่ 1 
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6) ส ารวจและออกแบบโครงการปรับปรุงห้องพิเศษใหม่(เตียงคู่)เป็น Isolate Room ศูนย์อนามัยที่ 3 
นครสวรรค์ 

ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 3 

 
 

ภาพที่ 4 
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2.3    ส่งเสริม สนับสนุนด้านควบคุมงานก่อสร้าง 

7) ควบคุมงาน 

0) ควบคุมงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จังหวัด
นครสวรรค์ 

8) ตัวอย่างรูปประกอบการควบคุมงาน 
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      ผลงานเด่น งานมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม        

กิจกรรม ตรวจสอบ ให้ค าแนะน าในการประเมินพื้นที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยลงพ้ืนที่ส่งเสริม
ให้ค าแนะน าและตรวจสอบความพร้อมใช้ห้องแยกโรคความดันลบ,แนะน าแนวทางการจัดท าโรงพยาบาลสนาม 
และลงพื้นที่ส ารวจออกแบบให้แนวทางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward  

ด้วยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2809 หร อ Covid - 19  ในประเทศไทย  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เล็งเห็นความส าคัญ และมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการเตรียมความพร้อมในการ
รักษาผู้ป่วยติดเช ้อโควิด-09 ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย โดยมีการจัดท าแนวทาง การจัดท า
ห้อง Modified Airborne Infection Isolation Rom (AIIR) ส าหรับผู้ป่วยโรคติดเช ้อไวรัสโคโรนา  (Covid - 19 ) และ
แนวทางการจัดท า ปรับปรุงพ ้นที่เพ ่อเตรียมความพร้อมเป็น Cohort ward และเพ ่อใช้เป็นพ ้นที่รักษาผู้ป่วยติดเช ้อที่
ย นยันผลการตรวจแล้วเท่านั้น 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

            ภาพการจัดกิจกรรม              



 66
 

 

 
 
 
 
                         

                                         

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67
 

 

3) งานวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

4) งานวิชาการและมาตรฐานระบบบริกาสุขภาพ มีบทบาทในการส่งเสริม พัฒนา ติดตาม ควบคุมก ากับ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ
ที่ 3 และภารกิจการเกี่ยวกับงานบริการทางวิชาการด้านต่างๆ ทั้งงานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ ตรวจรับ
พัสดุ ออกแบบ/ประมาณราคาระบบไฟฟ้า รวมทั้งควบคุมงานไฟฟ้า โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้  
 

3.1 ส่ ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
กิจกรรมที่ 3.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (9 ด้าน) 
 

9) ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ 
1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ระดับพ ้นฐาน (ร้อยละ 08) 
ผลการด าเนินงาน : 57 แห่ง   (ร้อยละ 123)  
 

 การด าเนินงานภายใต้โครงการฯ 
1) จัดท าเอกสารคู่ม อ ตามแนวทางมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 9 ด้าน เพ ่อแจกจ่ายให้กับ         

สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย เป็นแนวทางในการด าเนินงานตามมาตรฐาน          
ระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2) ตรวจประเมินสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน       
ผ่านระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) 

 

10)  สรุปผลการด าเนินงาน  
1) จัดท าเอกสาร คู่ม อมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้านแจกจ่ายให้กับสถานบริการสุขภาพ

ภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ตามภาพท่ี 3.0 ตัวอย่าง : คู่ม อมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

     

      
ภาพที่ 3.1.1 ตัวอย่าง : คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

จ านวนทั้งสิ้น 508 เล่ม เพ ่อส่งเสริมและเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการ
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สุขภาพของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ดังนี้ 
 คู่ม อมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2564 

 คู่ม อมาตรฐานด้านอาคาร ด้านที่ 3 

 หนังส อแนวทางการพัฒนาหน่วยจ่ายกลาง 

 คู่ม อการตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลชุมชน 

 คู่ม อการดูแลบ ารุงรักษาระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงพยาบาล 

 มาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์ 

 คู่ม อการจัดการศูนย์เคร ่องม อแพทย์ในโรงพยาบาล 

 แนวทางการจัดท าเอกสารคุณภาพ ศูนย์เคร ่องม อแพทย์ในโรงพยาบาล 

 คู่ม อด้าน 8 สุขศึกษา 

 ตัวอย่าง แผนบริหารความต่อเน ่องด้านสารสนเทศ 
2) ด าเนินการตรวจประเมินสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน 

ผ่านระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 50 แห่ง โดยเป็นสถาน

บริการสุขภาพภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 56 แห่ง และสังกัดกระทรวงกลาโหม 2 แห่ง ซึ่งมี
ผลการรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากคณะกรรมการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การ
รับรองผลประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีดังนี้ 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพ ้นฐาน  จ านวน 39 แห่ง 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพัฒนา  จ านวน   8 แห่ง 

 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ จ านวน 00 แห่ง 
ทั้งสิ้น 57 แห่ง ไม่ขอรับการประเมิน 0 แห่ง ค อ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดรับรองผลตาม ตารางที่ 3.0 รายงานรับรองผลประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 
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ตารางท่ี 3.1.1 รายงานรับรองผลประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 
 

ล าดับ รหัส 9 หลัก สถานบริการสุขภาพ จังหวัด กระทรวง เขต ระดับ 64 ระดับ 63 ระดับ 62 

1 001080400 โรงพยาบาลสรรพยา ชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

2 002797400 โรงพยาบาลหนองมะโมง ชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

3 001080200 โรงพยาบาลมโนรมย์ ชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

4 001080300 โรงพยาบาลวัดสิงห์ ชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

5 001069400 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

6 001080500 โรงพยาบาลสรรคบุรี ชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

7 001080600 โรงพยาบาลหันคา ชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

8 002797500 โรงพยาบาลเนินขาม ชัยนาท กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

9 001228400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

10 001417100 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

11 001122000 โรงพยาบาลแม่วงก์ นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

12 001121400 โรงพยาบาลตาคลี นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

13 001067500 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

14 001121800 โรงพยาบาลลาดยาว นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

15 001121500 โรงพยาบาลท่าตะโก นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   
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ตารางท่ี 3.1.1 รายงานรับรองผลประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัส 9 หลัก สถานบริการสุขภาพ จังหวัด กระทรวง เขต ระดับ 64 ระดับ 63 ระดับ 62 

16 001121300 โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

17 001120900 โรงพยาบาลโกรกพระ นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

18 001121200 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(63) คุณภาพ  

19 001121000 โรงพยาบาลชุมแสง นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

20 001121900 โรงพยาบาลตากฟ้า นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

21 001121700 โรงพยาบาลพยุหะคีรี นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

22 001121600 โรงพยาบาลไพศาลี นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

23 001121100 โรงพยาบาลหนองบัว นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

24 004074900 โรงพยาบาลชุมตาบง นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

25 001151400 โรงพยาบาลกองบิน 4 กองพลบินที่ 3 นครสวรรค์ กระทรวงกลาโหม 3 พ ้นฐาน   

26 001151300 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์ กระทรวงกลาโหม 3 *ไม่รับการประเมิน 

27 001122500 โรงพยาบาลบ้านไร่ อุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

28 001122300 โรงพยาบาลหนองฉาง อุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

29 001122200 โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ อุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

30 001072000 โรงพยาบาลอุทัยธานี อุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข 3 พ น้ฐาน   
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ตารางท่ี 3.1.1 รายงานรับรองผลประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัส 9 หลัก สถานบริการสุขภาพ จังหวัด กระทรวง เขต ระดับ 64 ระดับ 63 ระดับ 62 

31 001122600 โรงพยาบาลลานสัก อุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข 3 พ น้ฐาน   

32 001122700 โรงพยาบาลห้วยคต อุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

33 001122400 โรงพยาบาลหนองขาหย่าง อุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(63) คุณภาพ  

34 001122100 โรงพยาบาลทัพทัน อุทัยธานี กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

35 001123100 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

36 001122800 โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

37 001122900 โรงพยาบาลไทรงาม ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

38 001123600 โรงพยาบาลปางศิลาทอง ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

39 001123200 โรงพยาบาลคลองขลุง ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

40 001072100 โรงพยาบาลก าแพงเพชร ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

41 001123300 โรงพยาบาลพรานกระต่าย ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

42 001123000 โรงพยาบาลคลองลาน ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(63) คุณภาพ  

43 001123500 โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

44 002801000 โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

45 001123400 โรงพยาบาลลานกระบ อ ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   
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ตารางท่ี 3.1.1 รายงานรับรองผลประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 (ต่อ) 
 

ล าดับ รหัส 9 หลัก สถานบริการสุขภาพ จังหวัด กระทรวง เขต ระดับ 64 ระดับ 63 ระดับ 62 

46 001413500 โรงพยาบาลบึงสามัคคี ก าแพงเพชร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

47 001163100 โรงพยาบาลวชิรบารมี พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

48 002797800 โรงพยาบาลสากเหล็ก พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

49 001125900 โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

50 001126100 โรงพยาบาลโพทะเล พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(63) คุณภาพ  

51 001126000 โรงพยาบาลบางมูลนาก พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

52 001126300 โรงพยาบาลทับคล้อ พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

53 001072600 โรงพยาบาลพิจิตร พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

54 001145600 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

55 001126200 โรงพยาบาลสามง่าม พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 

56 002798000 โรงพยาบาลดงเจริญ พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

57 002797900 โรงพยาบาลบึงนาราง พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 พ ้นฐาน   

58 001125800 โรงพยาบาลวังทรายพูน พิจิตร กระทรวงสาธารณสุข 3 คุณภาพ(62)  คุณภาพ 
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3.2 การด าเน ินงานด้านงานวิชาการ 
 

 การด าเนินงานด้านงานวิชาการ แบ่งเป็น 4 งาน ดังนี้ 
3.2.1 งานออกแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า 
3.2.2 งานควบคุมงาน 
3.2.3 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และพิจารณาผลประกวดราคา 
3.2.4 ตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการสุขภาพ 

3.2.1 ง งานออกแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า 
 

 การด าเนินงาน 
1) ด าเนินการออกแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในพ ้นที่เขตสุขภาพ

ที่  3 รายละเอียดดัง ตารางที่  3.2.0  การด าเนินงานออกแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 

 

ตารางท่ี 3.2.1 การด าเนินงานออกแบบและประมาณราคาระบบไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 
  

ล าดับ รายการ หน่วยงาน งบประมาณ 
1 งานย้ายระบบไฟฟ้าแรงต่ า ส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้า 

ขนาด 588 กิโลวัตต์ และ 638 กิโลวัตต ์
โรงพยาบาลคลองขลุง 
จ.ก าแพงเพชร 

497,621 

2 งานตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
(Phase 1 และ Phase 2) 

โรงพยาบาลพรานกระต่าย 
จ.ก าแพงเพชร 

2,490,000 

3 งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลไพศาลี 
จ.นครสวรรค์ 

490,741 

4 งานปรับปรุงไฟฟ้าภายนอกอาคาร โรงพยาบาลบ้านไร่ 
จ.อุทัยธานี 

3,008,666 

5 งานตรวจรับพัสดุในจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส าหรับ
เคร ่องปรับอากาศ 

โรงพยาบาลสรรพยา 
จ.ชัยนาท 

277,607 

6 งานจ้างเหมาย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  
ขนาด 588-688 กิโลวัตต์ จ านวน 2 เคร ่อง 

โรงพยาบาลคลองขลุง 
จ.ก าแพงเพชร 

520,068 

รวม 8,102,703 
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11)  สรุปผลการด าเนินงาน  
o งานย้ายระบบไฟฟ้าแรงต่ า ส าหรับหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 588 กิโลวัตต์ และ 638 กิโลวัตต์ 

โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
 

   
 

o งานตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (Phase 1 และ Phase 2) โรงพยาบาล
พรานกระต่าย จงัหวัดก าแพงเพชร 

 

   
 

o งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลไพศาลี จงัหวัดนครสวรรค์ 
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o งานปรับปรุงไฟฟ้าภายนอกอาคาร โรงพยาบาลบ้านไร่ จงัหวัดอุทัยธานี 
 

  
 

o งานตรวจรับพัสดุในจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าส าหรับเคร ่องปรับอากาศ โรงพยาบาลสรรพยา  
จงัหวัดชัยนาท 

 

  
 

o งานจ้างเหมาย้ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 588-688 กิโลวัตต์ จ านวน 2 เคร ่อง 
โรงพยาบาลคลองขลุง จงัหวัดก าแพงเพชร 
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3.2 งานควบคุมงาน 
 

 การด าเนินงาน 
1) ด าเนินการควบคุมงานระบบไฟฟ้า ให้กบัสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในพ ้นที่เขตสุขภาพท่ี 3  

 

12)  สรุปผลการด าเนินงาน  
1) คควบคุมงานงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร 0 โรงพยาบาลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัด

นครสวรรค์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 20/02/2563 สิ้นสุด 20/3/2564 ระยะเวลา
ก่อสร้าง 98 วัน (งบประมาณ 745,840 บาท) 
 

   
 

2) คควบคุมงานงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร 2 โรงพยาบาลไพศาลี อ าเภอไพศาลี จังหวัด
นครสวรรค์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 080/2564 ลงวันที่ 6/87/2564 สิ้นสุด 3/00/2564 ระยะเวลา
ก่อสร้าง 028 วัน (งบประมาณ 902,088 บาท) 
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3.2.2 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และพิจารณาผลประกวดราคา 
 

 การด าเนินงาน 
1) ด าเนินการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และพิจารณาผลประกวดราคา ครุภัณฑ์

ต่างๆ ที่หน่วยงานร้องขอ ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในพ ้นที่เขตสุขภาพที่ 3  
 

1) สรุปผลการด าเนินงาน  
2) แเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ เคร ่องก าเนิดไฟฟ้า คณะกรรมการพิจารณาผล

ประกวดราคาก่อสร้างลิฟต์ และงานก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
ในพ ้นทีเ่ขตสุขภาพที่ 3 รายละเอียดตาม ตารางที่ 3.2.2 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และพิจารณาผล
ประกวดราคา ประจ าปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 

 

ตารางท่ี 3.2.2 งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ และพิจารณาผลประกวดราคา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
                   เขตสุขภาพที่ 3 
 

ล าดับ รายการ หน่วยงาน 
1 ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ  

เคร ่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 388 กิโลวัตต์ 
โรงพยาบาลหนองฉาง  
จ.อุทัยธานี 

2 คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคางานจ้างก่อสร้างลิฟต์พยาบาลและ
โดยสารขนาดบรรทุก 0888 กิโลกรัม หร อ ผู้โดยสารจ านวน 05 คน เป็น 
คสล. 2 ชั้น                                                                               

โรงพยาบาลสรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

3 คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งาน
ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ จ านวน 0 หลัง 

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ 

 
 

3.2.3 ตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการสุขภาพ 
    

 การด าเนินงาน 
1) ด าเนินการตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้าง

ค น ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยร่วมกับทีมตรวจมาตรฐานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในด้าน
เคร ่องม อและการจัดการ 

 

 สรุปผลการด าเนินงาน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ประเภทที่
รับผู้ป่วยไว้ค้างค น ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในพ ้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ด้านเคร ่องม อและการจัดการ 
ทั้งสิ้น 4 แห่ง ดังนี้   
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 โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

   
 โรงพยาบาลรวมแพทย์ จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 

 
 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ าโพ 0 จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 

  
 

 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ าโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 0 เมษายน 2564 
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4) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
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4) ผลการด าเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4.1  สรุปผลการด าเนินงานงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสขุภาพ รายตัวช้ีวัดประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ตัวช ี้ว ัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลการ
ประเมิน 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการเพ ่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

    

1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

รอ้ยละ 98 171 
แห่ง 

110 ผ่าน 

1.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพ  
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

รอ้ยละ 90 40 แห่ง 100 ผ่าน 

2. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ ่อสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวัง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 78 4 แห่ง 100 ผ่าน 

2.1 ร้อยละของสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวัง 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

รอ้ยละ 75 4 แห่ง 100 ผ่าน 

2.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพ 
ได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายก าหนด 

รอ้ยละ 70 4 แห่ง 100 ผ่าน 
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1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

4.2  ผลการด าเน ินงานตามตัวช ี้ว ัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

 
  
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด จ านวนสถานพยาบาล
เอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมาย

ก าหนด 

จ านวนสถานพยาบาลภาคเอกชนรายใหม่ที่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมท้ังวิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาการ
ด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ

ประชาชน 

ร้อยละ 

0 ก าแพงเพชร 40 40 100.00 

2 ชัยนาท 5 5 100.00 

3 นครสวรรค์ 124 124 100.00 

4 พิจิตร 0 0 100.00 

5 อุทัยธานี 2 2 100.00 

 เขต๓ 171 171 100.00 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : เขตสุขภาพท่ี 3 มีสถานพยาบาลเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
จ านวน  171 แห่ง  โดยมีจ านวนสถานพยาบาลภาคเอกชนรายใหม่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งวิธีการ 
ขั้นตอน และระยะเวลาการด าเนินงานเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในคู่ม อประชาชน จ านวน 171 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 088.88 
 

ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
๑. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนกำรเฝ้ำระวังกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพในพนักงำนเจ้ำหน้ำที่/ผู้รับผิดชอบงำน
สถำนพยำบำลภำคเอกชน ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ ๓ 
๒. ติดตำม กำรรำยงำนผลฯจำก สสจ.ในภำพเขต  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Smart 64 พร้อมแจ้งผลตัวชี้วัดฯให้
ส ำนักสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะทรำบ 
๓. ตรวจส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำนสถำนพยำบำลในพ้ืนที่ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ ่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน (ระบบ บคบส.) ข้อมูล ณ 
วันที่ 38 กันยายน 2564 
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1.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 
 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด จ านวนสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตาม พรบ.สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

จ านวนสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ย่ืนขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 
ถึง 30 ก.ย. 64 ที่ได้รับการตรวจ

ประเมินมาตรฐานแล้ว 

ร้อยละ 

0 ก าแพงเพชร 0 0 100.00 

2 ชัยนาท 5 5 100.00 

3 นครสวรรค์ 03 03 100.00 

4 พิจิตร 0 0 100.00 

5 อุทัยธานี 6 6 100.00 

 เขต๓ 40 40 100.00 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพท่ี 3 มีสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพที่ย ่นขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่ 0 ต.ค. 63 ถึง 38 ก.ย. 64 ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานแล้วจ านวน  
48 แห่ง  โดยมีจ านวนสถาน ประกอบการเพ ่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม พรบ.สถานประกอบการเพ ่อ
สุขภาพ จ านวน 48 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 088.88 
       
 ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ  : 
๑. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนกำรเฝ้ำระวังกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพในพนักงำนเจ้ำหน้ำที่/
ผู้รับผิดชอบงำน สถำนพยำบำลภำคเอกชนและสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี ๓ 
๒. ติดตำม กำรรำยงำนผลฯจำก สสจ.ในภำพเขต  และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบ Smart 64 พร้อมแจ้ง
ผลตัวชี้วัดฯให้กองสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพทรำบ 
๓. ตรวจส่งเสริมสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในพ้ืนที่ 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เว็บไซต์  https://spa.hss.moph.go.th/ ข้อมูล ณ วันที่ 38 กันยายน 2564  

            
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

https://spa.hss.moph.go.th/
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2.ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายก าหนด 

2.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด จ านวนสถานพยาบาลกลุ่ม
เสี่ยงทั้งหมด (ระดับความเสี่ยง

ระดับที่2 ขึ้นไป) 

จ านวนสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงท่ี
ได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย 

ร้อยละ 

0 ก าแพงเพชร 0 0 0.00 

2 ชัยนาท 1 1 100.00 

3 นครสวรรค์ 2 2 100.00 

4 พิจิตร 1 1 100.00 

5 อุทัยธานี 0 0 0.00 

 เขต๓ 4 4 100.00 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 มีสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพที่ย ่นขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการตั้งแต่ 0 ต.ค. 63 ถึง 38 ก.ย. 64 ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานแล้วจ านวน  
48 แห่ง  โดยมีจ านวนสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม พรบ.สถานประกอบการเพ ่อสุขภาพ 
จ านวน 48 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 088.88 
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2.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายก าหนด  
 
 

ล าดับ
ที ่

จังหวัด จ านวนสถานพยาบาลกลุ่ม
เสี่ยงทั้งหมด (ระดับความเสี่ยง

ระดับที่2 ขึ้นไป) 

จ านวนสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงท่ี
ได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย 

ร้อยละ 

0 ก าแพงเพชร 0 0 0.00 

2 ชัยนาท 1 1 100.00 

3 นครสวรรค์ 2 2 100.00 

4 พิจิตร 1 1 100.00 

5 อุทยัธานี 0 0 0.00 

 เขต๓ 4 4 100.00 

 
 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน : ในปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 3 มีสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพที่ย ่นขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการตั้งแต่ 0 ต.ค. 63 ถึง 38 ก.ย. 64 ที่ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานแล้วจ านวน  48 แห่ง  โดยมีจ านวนสถาน
ประกอบการเพ ่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม พรบ.สถานประกอบการเพ ่อสุขภาพ จ านวน 48 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 088.88 



 

โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่คุณภาพตามที่
กฎหมายก าหนด ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 

 
 
 
 

 
 

 
งบประมาณโครงการ  53,000  บาท เบิกจ่าย 53,000 บาท ร้อยละ 100.00 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 0) เพ ่อส่งเสริมเฝ้าระวัง  ยกระดับ ควบคุมก ากับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพให้มี
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 2) เพ ่อส่งเสริมพัฒนายกระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีศักยภาพในการแข่งขันสู่มาตรฐานระดับสากล 
 3) เพ ่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร ่องการเฝ้าระวังควบคุมก ากับดูแล
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพ ตามแนวทางการตรวจมาตรฐานที่ถูกต้องตามกฎหมายและ
ประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 4) เพ ่อสร้างภาคีเคร อข่ายในการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพ ่อสุขภาพ 
 

 กิจกรรม 
๑. กิจกรรมประชุมการเฝ้าระวังการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๓ 

ในวันที่ ๒๗ มกรำคม๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมนิมมำนรดี เพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง กำรเฝ้ำระวังควบคุมก ำกับดูแลสถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และสร้ำงภ ำคี
เครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำยคือผู้รับผิดชอบงำนสถำนพยำบำล และ ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในเขตสุขภำพท่ี ๓ และศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ ๓ จ ำนวน ๑๔ คน 
 

 
 
 
 
 

 
 

            ภาพการจัดกิจกรรม                



 
 

 

๒. กิจกรรมตรวจส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 3  
ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2564 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

3. เข้าร่วมตรวจมาตรฐานคณุภาพบริการของสถานพยาบาล ประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประจ าปี 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ผลการขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
ภายใต้โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่คุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 
                  ************************************************************ 

ปี 2564 นี้ ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ (Aged Society) แล้ว โดยมีการประมาณ
การว่ามีสัดส่วนผู้สูงอายุในช่วง 68 ปีขึ้นไปถึง 28% ของจ านวนประชากรทั้งหมด หร อไม่น้อยกว่า 03 ล้านคน 
และคาดการณ์ว่า อีก 28 ปีข้างหน้า หร อปี 2503 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ 28 ล้านคน หร อ 0 ใน 3 ของคน
ไทยจะเป็นผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ 08 ปีขึ้นไปจะมีมากถึง 3.5 ล้านคน 

 เม ่อสังคมผู้สูงอายุขยายตัวเพ่ิมขึ้น การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ค อกิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง เป็นกิจการที่ให้บริการเกี่ยวกับการดูแล ส่งเสริม ฟ้ืนฟู
สุขภาพ หร อการประคับประคองผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยวิธีการจัดกิจกรรมใน
ระหว่างวัน หร อการช่วยเหล อในการด ารงชีวิต หร อการจัดสถานที่เพ ่อพ านักอาศัย หร อสถานที่บริบาลดูแล
ผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง เว้นแต่เป็นการด าเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

เขตสุขภาพท่ี 3 มีกิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง จ านวน 00  แห่ง ย ่นขอขึ้นทะเบียนใน
ระบบ จ านวน ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 00.00  จ าแนกรายจังหวัด ดังนี้ จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน ๑  แห่ง, 
จังหวัดนครสวรรค์ 6 แห่ง  และจังหวัดพิจิตร  จ านวน 4 แห่ง  จ าแนกตามประเภทหน่วยงาน ดังนี้ หน่วยงานของ
รัฐ  จ านวน 0 แห่ง  และหน่วยงานเอกชน จ านวน  08  แห่ง  (รายละเอียดดังตาราง ๑) 

 

ล าดับ จังหวัด 
ลักษณะกิจการฯ 

รวม 
ย ่นขอขึ้น
ทะเบียน 

ร้อยละ หมายเหตุ ประเภท
0 

ประเภท
2 

ประเภท 3 

0 ก าแพงเพชร - - 0 0 0 088.88  
2 นครสวรรค์ - - 6 6 5 03.33  
3 พิจิตร - 0 3 4 3 75.88  
4 ชัยนาท - - - - - -  
5 อุทัยธานี - - - - - -  

 เขต 3 - 0 08 00 9 00.00  
 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ได้มีการขับเคล ่อนการด าเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะ
พ่ึงพิง ภายใต้โครงการขับเคล ่อนพัฒนาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่คุณภาพตามที่
กฎหมายก าหนด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการ
ด าเนินงานขับเคล ่อนกิจการการดูแลผู้สูงอายุ จ านวน 38,888 บาท (สามหม ่นบาทถ้วน) โดยได้ก าหนดกิจกรรม
ภายใต้แผนงานโครงการ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

0. กิจกรรมประชาสัมพันธ์และ KICK OFF การอนุญาตด าเนินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
2. กิจกรรมประชุมคณะท างานคณะท างานขับเคล ่อนการด าเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
3. กิจกรรมตรวจส่งเสริมพัฒนา ควบคุม ก ากับ  มาตรฐาน กิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
4. กิจกรรมตรวจเยี่ยมควบคุม ก ากับ มาตรฐาน กิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
5. กิจกรรมการประชุมกรรมการพิจารณาสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ 

หร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง



 
 

 

ภาพถ่ายกิจกรรม ผลการด าเนินงานกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3  จังหวัด  นครสวรรค์ 
 

0. กิจกรรม KICK OFF การขออนุญาตด าเนินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง ภายใต้ พรบ.
สถานประกอบการเพ ่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  กิจกรรมการประชุมคณะท างานสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ 
หร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  ๓  วันที่ 5  กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

3. กิจกรรมตรวจเยี่ยมควบคุม ก ากับ มาตรฐาน กิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในพ ้นที่  
เขตสุขภาพท่ี 3  จ านวน 3 แห่ง ในระหว่างวันที่ 29 - 38  กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ควบคุม ก ากับ  มาตรฐาน กิจการการดูแลผู้สูงอายุหร อผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
 ในพ ้นที่เขตสุขภาพท่ี 3  จ านวน 7  แห่ง ในระหว่างวันที่ 06 - 07 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

5. กิจกรรมการประชุมกรรมการพิจารณาสถานประกอบการเพ ่อสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุ หร อผู้มี
ภาวะพ่ึงพิง  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ 
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 ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน 
 

 
 

 วิสัยทัศน์ ภารกิจ อ านาจหน้าท่ี 
 ภารกิจของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 3 
 โครงสร้างองค์กร 
 โครงสร้างอัตราก าลัง 
 พื้นท่ีรับผิดชอบ 

  



 2
 

 วิสัยทัศนศ์นูย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 3 

 

 

 ภารกิจศนูย์สนับสนุนบรกิารสขุภาพที่ 3 

   
 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบบริการ
สุขภาพภาคประชาชน

ควบคุม ก ากับ ติดตามระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในระบบบริการสุขภาพภาคประชาชน

สร้างเสริมการบูรณาการร่วมกับภาคเครือข่ายผผ

พัฒนาองค์สู่องค์กรการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ
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 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 
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 โครงสร้างองคก์ร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างอตัราก าลงั 
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 ข้อมูลบุคลากร 
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  เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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 ส่วนที่ 2 ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน 
 

 
 

 งบประมาณ (ด าเนินงาน/งบลงทุน) 
 รายการครุภัณฑ์ 
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
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 งบประมาณ 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2563 

ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณ 
ตามแผนงาน 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณภาพรวมทั้งหมด 10,222,207.00  9,123,542.80 9,123,464.20 100.00 

งบ
ด า

เน
ินง

าน
 งบประมาณรวม 8,652,007.00  3,731,831.00 3,729,956.00 99.98 

โครงการบริหาร 2,154,267.00 2,118,347.00 
(ส่งงบคืนกรมฯ  

231,432.00 บาท) 

1,886,916.00 1,885,040.00 99.90 

โครงการตามผลผลิตฯ 3,762,690.00 1,844,916.00 1,844,916.00 1,844,916.00 100.00 

งบ
ลง

ทุน
 งบประมาณรวม 1,570,200.00 ไม่มีงบลงทุน ไม่มีงบลงทุน ไม่มีงบลงทุน - 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 166,800.00 - - - - 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,403,400.00 - - - - 

* ส่งคืนงบประมาณในส่วนงบบริหารจัดการ จ านวน 8,800.00 บาท (ครั้งที่ 1 จ านวน 7,000 บาท, ครั้งที่ 2 จ านวน 1,800 บาทส่งคืนงบประมาณในส่วนงบลงทุนจ านวน 
120,400.00 บาทในส่วนงบด าเนินงาน) 

 

 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามผลผลิต 
ล าดับ รายการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับการ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ
กรม สบส. 

3,750.00 3,750.00 00.00 100.00 

2 โครงการยกระดับมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่สากล 

3,000.00 3,000.00 00.00 100.00 

3 โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 

25,000.00 25,000.00 00.00 100.00 

4 โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

111,000.00 111,000.00 00.00 100.00 

5 ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรการประเมิน
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ 

3,906.00 3,906.00 00.00 100.00 
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 แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ตามผลผลิต (ต่อ) 
 

ล าดับ รายการ 
งบประมาณที่

ได้รับ 
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

6 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนของ อสม. (P31) 

76,500.00 76,500.00 00.00 100.00 

7 โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการ
จัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (อสม.
หมอประจ าบ้าน) (P51) 

1,062,480.00 1,062,480.00 00.00 100.00 

8 ค่าลงทะเบียนหลักสูตรผู้บรืหารการ
สาธารณสุขระดับกลางและระดับต้น 

22,000.00 22,000.00 00.00 100.00 

9 โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

270,280.00 270,280.00 00.00 100.00 

10 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้
เป็นองค์กรคุณธรรมและมีความโปร่งใสใน
การด าเนินงานฯ (P10) 

15,000.00 15,000.00 00.00 100.00 

11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแล
สุขภาพตนเองระดับครอบครัว (อสค.) 
(P51) 

102,000.00 102,000.00 00.00 100.00 

12 กิจกรรมการด าเนินงานกิจการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิง ศบส.3 (งบ
กลางกรม)(P62) 

30,000.00 30,000.00 00.00 100.00 

 
13 

สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคในการด าเนินงานส่งเสริม ควบคุม 
ก ากับ และเฝ้าระวังสถานพยาบาลในส่วน
ภูมิภาค 

20,000.00 20,000.00 00.00 100.00 

 
14 

โครงการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยทุก
ครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน (P51) 

50,000.00 50,000.00 00.00 100.00 

 
15 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
พร้อม แนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วย
ตนเอง (P22) 

50,000.00 50,000.00 00.00 100.00 

 รวม 1,844,916.00 1,844,916.00 00.00 100.00 
 
แหล่งข้อมูล : http://203.157.7.48/64/ โปรแกรม SMART 63 วันท่ี 30 กันยายน 2564 
  

http://203.157.7.48/64/
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 ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2464 
 

 
 

 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ระดับหน่วยงาน 
 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564 
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 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ระดับหน่วยงาน 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ น้ าหนัก
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
คะแนน 

ถ่วงน้ าหนัก 
การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) 60   2.8340 
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน     
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวชี้วัดกรมที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน 
(50)    

1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

10 ร้อยละ 98.3 
**** 

3.3400 0.3340 

1.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอ 
ประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

15 ร้อยละ 99.13 
 

5.0000 0.7500 

1.1.3 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 
ตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

10 ร้อยละ 100 
 

5.0000 0.5000 

1.1.4 ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ 

15 3 กิจกรรม 5.0000 0.7500  

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก 
ของหน่วยงาน 

(10)    

1.2.1 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น   
    อาสาสมัครประจ าครอบครัว  

10 30,752 คน 5.0000 0.5000 

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 40   2.0000 
2. ระดับความส าเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้

Application 
10 ระดับคะแนนที่ 

5 
5.0000 0.5000 

3. ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้
ประโยชน์ 

15 5 ขั้นตอน 5.0000 0.7500 

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

15 90.00 5.0000 0.7500 

น้ าหนักรวม 100  ค่าคะแนน 4.8340 
  
***  ทาง กพร. แจ้งว่าไม่พบหลักฐานการแจ้งสถานพยาบาลภาครัฐที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบให้ท าการประเมินตนเอง 
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 ผลการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2564  
1. ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 
2. ประเด็นด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
3. ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4. ประเด็นด้านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ

ภายในองค์กร 
 



 ค
 

ภำคผนวก 

๒๕๖๔ 
 

1. โครงการบริหารจัดการองค์กร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 
๒๕๖4  

2. โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ปีงบประมาณ 2564   

3. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
สู่คุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. 256๔ 

4. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรม
การแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุภาพที่ 3 ปีงบประมาณ ๒๕๖4 

   



 ง
 

 

 

๒๕๖๔ 
ทีป่รึกษำ นำยอดิเรก สุวรรณประทีป 
  ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 

คณะที่ปรึกษำ นำยจงรัก  พงษ์พิธี  
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 (ฝ่ายบริหาร) 

  นำยธีร์ปนกรณ์  ศุภกิจโยธิน  
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
รองผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 (ฝ่ายวิชาการ) 

นำยสมชิต กลิ่นชะเอม  
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

นำยสมทรง  ไข่ข ำ   
นายช่างเทคนิคช านาญงาน หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

นำยอรรถพล สุวรรณหงส์  
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

นำงสำวขวัญดำว กลิ่นเกสร  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

คณะผู้จัดท ำ นำงสำวเมวลี  จิโรจนนุกุล 
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นำยสมทรง  ไข่ข ำ   
นายช่างเทคนิคช านาญงาน 

นำงสำวศิริพร งงงวย  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นำงสำวจุไรรัตน์  ปำนทอง  
นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ 

3 



  

 

ศนูยส์นับสนุนบริการสุขภาพท่ี 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

๕๑๖/๑๗ ม. ๑๐ ต.นครสวรรคต์ก จ.นครสวรรค ์๖๐๐๐๐ 
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