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วิสยัทศัน ์vision 

 

 

 

 

    Mission 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ เป็นองคก์รหลกัค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค และสง่เสรมิผ ูป้ระกอบการ         

ดา้นบรกิารสขุภาพเพ่ือประชาชนมีสขุภาพดี  

ชมุชนมีศกัยภาพในการพ่ึงพาตนเอง” 

1. ขบัเคลื่อนยทุธศาสตรก์ารค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิาร

สขุภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน 

2. พฒันาศกัยภาพ สง่เสรมิ และสนบัสนนุ การค ุม้ครองผ ูบ้รโิภค

ดา้นระบบบรกิารสขุภาพ และระบบสขุภาพภาคประชาชนในระดบั

พ้ืนท่ี 

3. ศึกษา วิเคราะห ์วิจยั พฒันา ถ่ายทอดองคค์วามร ู ้และนวตักรรม

การค ุม้ครองผ ูบ้ริโภคดา้นระบบบริการสขุภาพและระบบสขุภาพ

ภาคประชาชนในระบบบรกิารสขุภาพและสขุภาพภาคประชาชน 

4. พฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์ารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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      Values 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส. สมรรถนะเป็นฐาน 

บ. บรกิารดว้ยใจ 

ส. ใฝ่สามคัคี 

1. ขบัเคลื่อนยทุธศาสตรก์ารค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิาร

สขุภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน 

2. บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีอย ูใ่นความรบัผิดชอบและท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. ก ากบัติดตาม การด าเนินการดา้นมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ    

    และระบบสขุภาพภาคประชาชน 

4. เพ่ิมศกัยภาพประชาชน และภาคีเครอืขา่ยในการพิทกัษส์ิทธิ

ผ ูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสขุภาพและระบบสขุภาพประชาชน 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพและปรบัปรงุระบบบรหิาร 
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ผูอ้ านวยการส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวัดชียงใหม่ 

รองวิชาการ  รองบริหาร 

6.กลุม่วิชาการและยทุธศาสตรร์ะบบบริการ

สขุภาพ 

1. กลุม่บริหารงานทัว่ไปและแผนงาน 2. กลุม่สขุภาพภาคประชาชนและพฒันาพฤตกิารรมสขุภาพ 

3. กลุม่มาตรฐานวิศวกรรม

การแพทย ์

5. กลุม่คุม้ครองผูบ้ริโภค 

ดา้นบริการสขุภาพ 

4. กลุม่มาตรฐานอาคาร 

และสภาพแวดลอ้ม 
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แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน

1 สสจ. 1 1 1 1 1 1 1 1 8          
2 สสอ. 7 25 18 9 8 13 8 15 103       
3 รพ.สต. 72 267 215 95 71 142 119 124 1,105     
4 สสช. 56 45 1 14 2 5 2 23 148       
5 รพศ. - 1 1 - - 1 - - 3          
6 รพท. 1 2 - 2 1 - 1 1 8          
7 รพช. 6 21 16 7 7 12 7 14 90         
8 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 1 55 2 2 1 2 2 - 65         
9 ศูนย์วิชาการ - 5 - 1 - 1 1 - 8          
10 รพ. นอก สป.สธ - 5 - - - 1 - - 6          
11 รพ. นอก สธ. - 5 2 1 - 1 - 1 10         
12 ศูนย์บริการสาธารณสุข (PCU) - 14 5 3 2 2 2 3 31         
13 รพ.เอกชน - 14 2 1 2 2 2 - 23         
14 คลินิกเอกชน 18 812 645 100 150 240 150 100 2,215     
15 รพ./ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขา - 3 - 1 - - 2 - 6          

162 1275 908 237 245 423 297 282 3,829     

ล าดับ ประเภท

รวมทกุระดับ

รวม
8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที ่1
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ / องค์ประกอบ หน่วยวัด 

 
น้้าหนั

ก 
(ร้อย
ละ)  

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด้าเนินงาน 

1 2 3 4 5 
ผลการ
ด้าเนินง

าน 

ค่า
คะแน

น 
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้้าหนัก 

1. องค์ประกอบที่ 1 ประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานตามภารกิจหลัก/ยุทธศาสตร์ (กรม/กอง) 
(Function Base)  

  0             - - 

 2. องค์ประกอบที่ 2 ประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44 ) 
/ ค้ารับรองอธิบดี ประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัดได้แก่ 

  100             5.00 5.0000 

   2.1 ร้อยละของต ำบลเป้ำหมำยสำมำรถจัดกำรสุขภำพได้
มำตรฐำน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ
81 

ร้อยละ
82 

ร้อยละ
83 

ร้อยละ
84 

≥
ร้อย
ละ
85 

ร้อยละ
85.17 

5.00 0.5000 

   2.2 ร้อยละของสถำนพยำบำลเอกชนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ตำมที่กฏหมำยก ำหนด 

ร้อยละ 9 ร้อยละ
92 

ร้อยละ
94 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ
98 

  
ร้อย
ละ 

100 

ร้อยละ 
100 

5.00 0.4500 

   2.3 ร้อยละของสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนตำมที่กฏหมำยก ำหนด 

ร้อยละ 

9 

ร้อยละ
82 

ร้อยละ
84 

ร้อยละ
86 

ร้อยละ
88 

  
ร้อย
ละ 
90 

ร้อยละ 
100 

5.00 0.4500 

   2.4 ร้อยละของสถำนพยำบำลภำครัฐกลุ่มเป้ำหมำยผำ่น
เกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

ร้อยละ 

9 

ร้อยละ
52 

ร้อยละ
54 

ร้อยละ
56 

ร้อยละ
58 

  
ร้อย
ละ 
60 

ร้อยละ 
100 

5.00 0.4500 

  2.5 จ ำนวนสถำนพยำบำลภำครัฐได้รับกำรส่งเสริมและ
ควบคุมก ำกับตำมมำตรฐำนระบบรกิำรสุขภำพ 

จ ำนวน 
9 

82 87 92 97 102 102 5.00 0.4500 

  2.6 จ ำนวนสถำนพยำบำลภำคเอกชนที่ได้รับกำรส่งเสริม
และควบคุมก ำกับให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฏหมำย
ก ำหนด 

จ ำนวน 
9 

1,919 2,019 2,119   
2,219  

   
2,3
19  

       
2,338  

5.00 0.4500 

  2.7 ร้อยละของสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพที่ได้รับกำร
ส่งเสริมและควบคุม ก ำกับ ให้ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กก
หมำยก ำหนด 

ร้อยละ 9 ร้อยละ
80 

ร้อยละ
85 

ร้อยละ
90 

ร้อยละ
95 

  อย
ละ 

100 

ร้อยละ 
100 

5.00 0.4500 

  2.8 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลในกำร
ดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมที่ก ำหนด 

ร้อยละ 9 ร้อยละ
51 

ร้อยละ
52 

ร้อยละ
53 

ร้อยละ
54 

 ร้อย
ละ 
55 

ร้อยละ 
64.54 

5.00 0.4500 
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ / องค์ประกอบ หน่วยวัด 

 
น้้าหนั

ก 
(ร้อย
ละ)  

เกณฑ์
การให้
คะแนน 

ผลการ
ด้าเนิน
งาน 

ตัวชี้วัด
ผลการ
ปฏิบัติ
ราชกา

ร / 
องค์ปร
ะกอบ 

หน่วย
วัด 

 
น้้าห
นัก 

(ร้อย
ละ)  

เกณฑ์
การให้
คะแนน 

ผล
การ
ด้าเนิ
นงาน 

ตัวชี้วัด
ผลการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

/ 
องค์ประ

กอบ 
  2.9 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีพฤตกิรรม
สุขภำพที่ถกูต้องเหมำะสมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ร้อยละ 9 ร้อยละ
62 

ร้อยละ
64 

ร้อยละ
66 

ร้อยละ
68 

ร้อย
ละ 
70 

  5.00 0.4500 

  2.10 จ ำนวนภำคีเครือข่ำยระดับต ำบลที่ได้รับกำรส่งเสริม
พัฒนำและสนับสนุนให้สำมำถจัดกำรสขุภำพดว้ยตนเอง 

จ ำนวน 9 729 
ต ำบล 

739
ต ำบล 

749 
ต ำบล 

759 
ต ำบล 

769 
ต ำบ
ล 

769 
ต ำบล 

5.00 0.4500 

  2.11 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพ 

ร้อยละ 9 ร้อยละ
62 

ร้อยละ
64 

ร้อยละ
66 

ร้อยละ
68 

ร้อย
ละ 
70 

  5.00 0.4500 

3. องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการ
ให้บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (Innovation Base) 

  

100 

            4.13 4.1250 

    3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรลดกระดำษ   25             1.50 0.3750 
       3.1.1  ระดับควำมส ำเร็จกำรลดกระดำษรอบ 6 เดือน ระดับ 

12.5 
1 2 3 4 5 ลดลง

ร้อยละ 
2 

2.00 0.2500 

       3.1.2  ระดับควำมส ำเร็จกำรลดกระดำษรอบ 12 
เดือน 

ระดับ 12.5 1 2 3 4 5 ลดลง
ร้อยละ 

1 

1.00 0.1250 

    3.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประหยัดงบประมำณ   25             5.00 1.2500 
       3.2.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประหยัดงบประมำณ ระดับ 

12.5 
1 2 3 4 5 ร้อยละ 

19.12 
5.00 0.6250 

       3.2.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประหยัดงบประมำณ ระดับ 
12.5 

1 2 3 4 5 ร้อยละ 
17.03 

5.00 0.6250 

3.3  ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสใน
กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (กำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต : ITA) 

ระดับ 
25 1 2 3 4 5 

5 5.00 1.2500 

3.4  จ ำนวนนวัตกรรมเพื่อพัฒนำประสทิธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

จ ำนวน 
25 

ไม่
ส ำเร็จ 

- - - ส ำเร็
จ 

1 
ผลงำน 

5.00 1.2500 

องค์ประกอบที่ 4 ศักยภาพในการด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

  
100 

            5.00 5.0000 

4.1 ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเทียบ
กับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รอบ 6 เดือน 

ร้อยละ 
50 

ปรับปรุ
ง 

พอใช้ ปำน
กลำง 

ดี ดี
มำก 

ร้อยละ 
99.81 

5.00 2.5000 

4.2 ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเทียบ
กับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ รอบ 12 เดือน 

ร้อยละ 
50 

ปรับปรุ
ง 

พอใช้ ปำน
กลำง 

ดี ดี
มำก 

ร้อยละ
99 

5.00 2.5000 

น้้าหนักรวม   300               4.708
3 
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กิจกรรมการด้าเนินงานต้าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2561 
1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำร   
    จัดกำรสุขภำพ 
2. วัตถุประสงค์โครงการ  
 1.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพตำมกลุ่มวัยแบบบูรณำกำร 
3. กิจกรรม 

1.สนับสนุนแนวทำง/คู่มือ 
 2.พัฒนำทีมขับเคลื่อนต ำบลจัดกำร 
 3.พัฒนำศักยภำพ อสม. นักจัดกำรสุขภำพกลุ่มวัย 
 4.พัฒนำเกณฑ์ประเมิน/สนับสนุนแบบประเมิน โปรแกรม 
 5.คัดเลือกผลงำน นวัตกรรมสุขภำพชุมชนดีเด่น- ประชุมวิชำกำร/สรุปบทเรียน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

 ต ำบลเป้ำหมำย จ ำนวน 759 ต ำบล (ร้อยละ85)  
5. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
 ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
6. วิธีการด้าเนินการ 

1. ทบทวนและวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนและผลงำนในปีที่ผ่ำนมำ 
2. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินเชื่อมโยงนโยบำยกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพ ลงสู่ระดับจังหวัด 

อ ำเภอ ต ำบล และชุมชน ผ่ำนระบบกำรท ำงำนร่วมกับพี่เลี้ยงจังหวัด 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ผ่ำนกำรลงพ้ืนที่ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ

และกระตุ้นสร้ำงแรงขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
4. ประสำนควำมร่วมมือกับพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดเพ่ือวำงแผนกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบ

บูรณำกำรในพ้ืนที่ พร้อมกำรสนับสนุนสื่อประชำสัมพันธ์ที่เก่ียวข้อง 
5. ลงพื้นที่ติดตำมเยี่ยมเสริมก ำลังใจร่วมกับเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง (พนส.ภำคเหนือ)  
6. ประสำนติดตำมกำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศกำรพัฒนำต ำบลจัดกำรฯ และด้ำนเครือข่ำยก ำลังคน

สุขภำพในพ้ืนที่ที่ด ำเนินกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน (อสม.4.0/อสค./องคก์ร อสม.) 
7. กำรจัดเวทีน ำเสนอผลงำน กำรประกวด เพ่ือเชิดชูเกียรติและสร้ำงแรงจูงใจในกำรขับเคลื่อนงำน

ต ำบลจัดกำรฯ  
8. สรุปผล/รำยงำนตำมช่องทำงต่ำงๆ 

7. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จโครงการ  
 ร้อยละของต ำบลเป้ำหมำยสำมำรถจัดกำรสุขภำพได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน(ร้อยละ85) 
8. ผลการด้าเนินงาน 

ตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ร้อยละ 85 ของต ำบลเป้ำหมำยมีกำรจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร จำก
กำรประสำนติดตำมกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย โดยมุ่งเน้นกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน
อย่ำงยั่งยืน โดยเน้นกระบวนกำรสร้ำงควำมตระหนักและกำรรับรู้ของชุมชนตั้งแต่ระดับครอบครัว หมู่บ้ำน 
ชุมชน และต ำบล ที่สอดคล้องสัมพันธ์กันในกำรมองเห็นปัญหำสุขภำพร่วมในพ้ืนที่ และร่วมแก้ปัญหำด้วยตัว
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ชุมชน โดยมีกระบวนกำรส่งเสริม และสนับสนุนจำกระดับจังหวัด และเขต เพ่ือให้ทุกกระบวนกำรเกิดจำก
ควำมอยำกและต้องกำรเปลี่ยนแปลงตนเองของชุมชนอย่ำงแท้จริง 
 

9. ปัญหาอุปสรรค  
1.ควำมชัดเจนของนโยบำยกำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรที่เชื่อมโยงด้ำนพัฒนำ 

พฤติกรรมสุขภำพ (ควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ) เพ่ือเสริมก ำลังให้ระดับเขต จังหวัด ในกำรลงพ้ืนที่ส่งเสริม 
สนับสนุน แบบบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง 

2.กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน ที่เชื่อมโยงกำรรำยงำนเพื่อ 
ลดภำระกำรท ำงำนของระดับพื้นท่ี  
 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมการประชุมชี้แจงงานสุขภาพภาคประชาชน  ประจ้าปี  2561 
1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำเครือข่ำยระบบสุขภำพภำคประชำชน 
2. วัตถุประสงค์โครงการ  

ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบนโยบำยทิศทำง แนวทำงและระบบสนับสนุนในกำรขับเคลื่อนงำนสุขภำพภำค
ประชำชน  สำมำรถสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและออกแบบกระบวนกำรพัฒนำร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
ภำคีเครือข่ำยสุขภำพ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ในเขตสุขภำพที่ 1 

3. กิจกรรม 
ชี้แจงนโยบำยและทิศทำงกำรขับเคลื่อนงำนสุขภำพภำค  ประชำชน  ประจ ำปี   
2561โดยส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  
 “เป้ำหมำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน ประจ ำปี 2561”  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน ประจ ำปี 2561 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชน  ระดับจังหวัด  จ ำนวน  2  คน  รวม 16  คน 
2. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชน  ระดับอ ำเภอ อ ำเภอละ 1  คน รวม  103  คน รวม 119  คน 

5. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
 กุมภำพันธ์ – มีนำคม 2561 

6. วิธีการด้าเนินการ 
ด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงงำนสุขภำพภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ ครบ ทุก 8 จังหวัด ใน
เขตสุขภำพท่ี 1  

7. งบประมาณที่ใช้ไป  
จ ำนวนเงิน 77,500 บำท 

9. ผลการด้าเนินงาน 
ได้ด ำเนินกำรชี้แจงกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

ล้าดับ หน่วยงาน วันที่จัดประชุม สถานที ่
1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ 5-ก.พ.-61 สสจ.แพร่ 
2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 9-ก.พ.-61 ศูนย์ ICT วิทยำลัยชุมชน 
3 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดน่ำน 19-ก.พ.-61 สสจ.น่ำน 
4 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย 20-ก.พ.-61 สสจ.เชียงรำย 
5 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 27-ก.พ.-61 สสจ.ล ำพูน 
6 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพะเยำ 28-ก.พ.-61 เทศบำลต ำบลสันป่ำม่วง อ.เมือง 
7 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำปำง 2-มี.ค.-61 สสจ.ล ำปำง 
8 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 5-มี.ค.-61 สสจ.เชียงใหม่ 
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10. ปัญหาอุปสรรค  
1.จังหวัดเร่งให้พื้นท่ีรำยงำนในระบบ 

  2.บุคลกรไม่เพียงพอ 
3.ปัญหำเรื่องค่ำป่วยกำร 
4.เรื่องกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เนื่องจำกเวลำเร่งรัดท ำให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ทัน 
5.พ้ืนที่ก ำลังเก็บข้อมูล บำงส่วน เริ่มคีย์ข้อมูลลงระบบ 
6.ระบบโปรแกรมกรม บชก.ยังไม่นิ่ง พ้ืนที่เลยไม่กล้ำลงข้อมูล 
7.พ้ืนที่ติดกับข้อมูล อสม.ในเว็ปบัญชีกลำง 

 8.เร่งติดตำมกำรด ำเนินงำน 
 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงเรียนสุขบัญญัติ ประจ้าปี 2560 และต้าบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการ  องค์กร อสม.พลังชุมชน รู้ตนลดเสี่ยงลดโรค ประจ้าปี 2561 เขต
สุขภาพที่ 1 
 

1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำร
จัดกำรสุขภำพ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
เพ่ือให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลือกเป็นพื้นที่ต ำบลจัดกำรสุขภำพต้นแบบดีเด่นระดับเขต  

และองค์กร อสม. สร้ำงสุขภำพลดเสี่ยงลดโรค ดีเด่นระดับเขต  เขตสุขภำพที่  1   
 

3. กิจกรรม 
     1. กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง กำรจัดกำรสุขภำพชุมชนอย่ำงยั่งยืน 
     2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง ควำมดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรงเรียนสุขบัญญัติ ประจ ำปี 2560 และต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร  องค์กร อสม.พลังชุมชน  
รู้ตนลดเสี่ยงลดโรค ประจ ำปี 2561 เขตสุขภำพที่ 1 
        ห้องท่ี 1 ประกวดต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร ประจ ำปี 2561 
        ห้องท่ี 2 ประกวดองค์กร อสม.พลังชุมชน รู้ตนลดเสี่ยงลดโรค ประจ ำปี 2561 

    3. พิธีมอบรำงวัลผลกำรคัดเลือก และ ปิดกำรประชุม 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
    1. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชนระดับจังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล จ ำนวน 81 คน 
    2. พ้ืนที่ต้นแบบเพื่อเข้ำร่วมประกวดผลงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร จ ำนวน 5 คน 
    3. พ้ืนที่ต้นแบบเพื่อเข้ำร่วมประกวดองค์กร อสม.พลังชุมชน รู้ตนลดเสี่ยงลดโรคปี 2561จ ำนวน5คน 
5. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

ระหว่ำงวันที่  5 – 6 กรกฎำคม 2561 ณ  โรงแรมโลตัสปำงสวนแก้ว อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

6. งบประมาณที่ใช้ไป  
    งบประมำณประจ ำปี 2561 จ ำนวน 580,400 บำท 
7. ผลการด้าเนินงาน 

1. สรุปผลการคัดเลือกต้าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ระดับเขตสุขภาพ ที่1 ประจ้าปี 2561 
 

รำงวัลชนะเลิศ   ต ำบลทำขุมเงิน  อ ำเภอแม่ทำ  ล ำพูน 
รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ต ำบลบ้ำนแหวน  อ ำเภอหำงดง         เชียงใหม่ 
รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2   ต ำบลแม่กิ๊  อ ำเภอขุนยวม  แม่ฮ่องสอน 
รำงวัลชมเชย                    ต ำบลเถินบุรี  อ ำเภอเถิน  ล ำปำง 
รำงวัลชมเชย          ต ำบลหัวง้ม  อ ำเภอพำน  เชียงรำย 
รำงวัลชมเชย     ต ำบลนำทะนุง   อ ำเภอนำหมื่น  น่ำน 
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รำงวัลชมเชย     ต ำบลบ้ำนเหล่ำ  อ ำเภอสูงเม่น  แพร่ 
รำงวัลชมเชย          ต ำบลบ้ำนมำง  อ ำเภอเชียงม่วน  พะเยำ 
 

2. สรุปผลการคัดเลือกองค์กร อสม   พลังชุมชน   รู้ตนลดเสี่ยง  ลดโรค ระดับเขตสุขภาพ ที่ 1 
ประจ้าปี 2561 

 

รำงวัลชนะเลิศ   องค์กรอสม.อ ำเภอสันป่ำตอง   เชียงใหม่ 
รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 องค์กรอสม.อ ำเภอบ้ำนโฮ่ง   ล ำพูน 
รำงวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2    องค์กรอสม.อ ำเภอปำย    แม่ฮ่องสอน
รำงวัลชมเชย                    องค์กรอสม.อ ำเภอเมือง    ล ำปำง 
รำงวัลชมเชย          องค์กรอสม.อ ำเภอท่ำวังผำ   น่ำน 
รำงวัลชมเชย     องค์กรอสม.อ ำเภอเมือง    พะเยำ 
รำงวัลชมเชย     องค์กรอสม.อ ำเภอสูงเม่น    แพร่ 
รำงวัลชมเชย          องค์กรอสม.อ ำเภอแม่จัน    เชียงรำย 

 

8. ปัญหาอุปสรรค  
1. ด้วยงบประมำณที่มีอย่ำงจ ำกัดจึงท ำให้พื้นที่สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมจ ำกัด 
2. กำรเดินทำงของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมบำงพ้ืนที่ใช้ระยะเวลำนำนพอสมควร และล ำบำก 
3. ปีงบประมำณ 2561 เป็นกำรบูรณำกำรระหว่ำงงำนสุขภำพภำคประชำชนและงำนสุขศึกษำจึง 

ท ำให้ต้องลดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
4.  เจ้ำหน้ำที่ของสบส.1 มีจ ำนวนน้อย ท ำให้เกิดข้อบกพร่องบำงส่วนในกำรจัดกิจกรรม 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมประชุมน้าเสนอผลงานเพื่อคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและภาค ภาคเหนือ   
ประจ้าปี ๒๕๖๑ 
1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
          ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำร
จัดกำรสุขภำพ 
2. วัตถุประสงค์โครงการ  
          เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนที่ได้อุทิศตนและสร้ำงผลงำนดีเด่นใน
วงกำรสำธำรณสุขไทยในกำรช่วยเหลือประชำชนในทุกหมู่บ้ำนชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและ
ประชำชนร่วมกันประกำศเกียรติคุณแก่อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนทั่วประเทศ  และเพ่ือเป็นขวัญ
ก ำลังใจ  ตลอดจนเป็นกลไกกระตุ้นกำรพัฒนำให้กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำนในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนสุขภำพ     

3. กิจกรรม 
   1.กำรประกวดอสม.ดีเด่น 
   2.กำรจัดนิทรรศกำรในงำน  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัด ละ 11 สำขำ จ ำนวน 11 คน 

2. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชนระดับจังหวัด  
3. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชนระดับต ำบล 
4. กรรมกำร 11 สำขำ 
5. เจ้ำหน้ำที่สบส.เขต/พนส.ภำค 
6. ผู้สังเกตกำรณ์ อสม. 

5. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
ในระหว่ำงวันที่ ๑๙ - 21 ธันวำคม 2560  
- วันที่ 19 ธันวำคม  2560  ประชุมเตรียมควำมพร้อมคณะกรรมกำรคัดเลือก ฯ   
- วันที่ 20 - 21 ธันวำคม 2560  ด ำเนินกำรคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับเขตและภำค ภำคเหนือ    

       ณ สถำบันพัฒนำนวัตกรรม ฯ ภำคเหนือ,สบส.2 พิษณุโลก,สบส.3 นครสวรรค์ 
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6. ผลการด้าเนินงาน 

ล้าดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล สาขา สถานที่จัดประกวด/ที่อยู่ 

 
อสม.
ระดับ 

 

1 นำยชูชำติ พูลทอง กำรจัดกำรสุขภำพชุมขน 
รพ.สต.บ้ำนต่อ ต.สันทรำยหลวง 
 อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 

ชำติ 

2 
ว่ำที่รต.หญิงพวงผกำ 
 บุญรักษำ 

นมแม่ และอนำมัยแม่และเด็ก 
รพ.ช.ดอนแก้ว ต.ดอนแก้ว  อ.แม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 

ภำค 

3 นำงเจฎจัน  ศรีวิชัย กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันโรคติดต่อ ต.หนองบัว  อ.ไชยปรำกำร จ.เชียงใหม่ ภำค 

4 
นำยสมศักดิ์   
พรมมินทร์ 

กำรบริกำรใน ศสมช. ต. เวียงพำงค ำ อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 
ภำค 

5 นำงฟองแก้ว  มณีทอง ภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนสุขภำพ ต.บ้ำนโฮ่ง  อ.บ้ำนโฮ่ง จ.ล ำพูน ภำค 
6 นำงพะยอม  วงศ์ไชยำ ทันตสุขภำพ ต.สันป่ำม่วง  อ.เมือง  จ.พะเยำ ภำค 

7 
นำยวิชัย  ประเสริฐศรี ส่งเสริมสุขภำพ 22 ม.3 ต.สันมหำพน อ.แม่แตง 

 จ.เชียงใหม่ 
เขต 

8 นำงสำยทอง  หล้ำเต็น สุขภำพจิตชุมชน 
68 ม.1 ต.เมืองงำย อ.เชียงดำว  
จ.เชียงใหม่ 

เขต 

9 นำงโสภำ  ธะนะค ำ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติดในชุมชน 

5 ม.5 ต.ป่ำซำง อ.แม่จัน จ.เชียงรำย 
เขต 

10 นำงปำริชำต  บุญปวน กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ 35 ม.1 ต.โป่งสำ อ.ปำย จ.แม่ฮ่องสอน 
เขต 

 

11 นำยสมโภชน์  อินตำ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
เอดส์ในชุมชน 

1282 ม.5 ต.แม่งอน อ.ฝำง  
จ.เชียงใหม่ 

เขต 

 
7. ปัญหาอุปสรรค  
       กำรเดินทำงผู้เข้ำร่วมกิจกรรมของ เขต 1 ใช้เวลำในกำรเดินทำงนำนกว่ำเขต 2 – 3 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมอบรมอสม. นักจดัการสุขภาพชุมชนตามกลุ่มวัย ปี 2561 
1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำร
จัดกำรสุขภำพ 

 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
    1.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพกลุ่มวัยแบบบรูณำกำร 
    2.เพื่อให้ประชำชนและชุมชนสำมำรถจัดกำรสุขภำพด้วยตนเองและสำมำรถพ่ึงพำตนเองด้ำนสุขภำพ 
3. กิจกรรม 
    อสม. ต ำบลละ 5 คน (เฉพำะวันที่ 2 (บ่ำย) ให้เพ่ิม อสม. อบรมกำรฟ้ืนคืนชีพขั้นก้ำวหน้ำ อีกต ำบลละ 7 คน    
    หรือมำกกว่ำได้) 
คุณสมบัติ อสม. ที่จะอบรม:  

1. อสม. นักบริหำร   
2. อสม. นักปฏิบัติที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นนักจัดกำรสุขภำพได้   
3. อสม. ทุกคนต้องผ่ำนกำรอบรมฟ้ืนฟูหลักสูตรกำรปฐมพยำบำลและกำรฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้นจำก  
     รพ.สต. มำแล้ว 
 

หลักสูตร: ภำคทฤษฏี และภำคปฏิบัติ 2 วัน 
-กำรขับเคลื่อนต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำร 
-สถำนกำรณ์สุขภำพ 4 กลุ่มวัย 
-บทบำทของ อสม. ในต ำบลจัดกำรสุขภำพและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 
-แบ่งกลุ่ม วิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำสุขภำพกลุ่มวัย วำงมำตรกำร และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
-กำรเขียนแผนงำน/โครงกำรกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน 
-แนวทำงกำรประเมินผลต ำบลจัดกำรสุขภำพ 
-กำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสมในชุมชน 
-กำรฟ้ืนคืนชีพขั้นก้ำวหน้ำ (CPR  
-สรุปผลกำรอบรม 

 
หลักสูตรการอบรม อสม. ดูแลกลุ่มวัยท้างาน และกลุ่มวัยสูงอายุ 
เป้าหมายการอบรม:   

อสม. กลุ่มวัยท ำงำน ต ำบลละ 3 คน และ อสม. กลุ่มวัยผู้สูงอำยุ ต ำบลละ 2 คน 
คุณสมบัติ อสม. ที่จะอบรม:  

1. อสม. นักปฏิบัติที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรดูแลกลุ่มวัย 
 2. อสม. ทุกคนต้องผ่ำนกำรอบรมฟ้ืนฟูหลักสูตรกำรปฐมพยำบำลและกำรฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้นจำก  
รพ.สต. มำแล้ว 
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หลักสูตร: ภำคทฤษฏี 1 วัน และภำคปฏิบัติฝึกปฏิบัติใน รพ.สต. ของตนเองอย่ำงน้อย 1 วัน 
-สถำนกำรณ์สุขภำพกลุ่มวัยท ำงำน และกลุ่มวัยสูงอำยุ 
-กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 
-กำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสมในชุมชน 
-แบ่งกลุ่ม 

1. อสม. ดูแลกลุ่มวัยท ำงำน: บรรยำย บทบำทของ อสม. กำรดูแลควำมเสี่ยงกลุ่มวัยท ำงำน และระดม
ควำมคิดกำรดูแลกลุ่มวัยท ำงำนในชุมชน 

2. อสม. ดูแลกลุ่มวัยสูงอำยุ: บรรยำย บทบำทของ อสม. กำรดูแลควำมเสี่ยงกลุ่มวัยสูงอำยุ และระดม
ควำมคิดกำรดูแลกลุ่มวัยสูงอำยุในชุมชน 

 - สรุปผลกำรอบรม 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1. อสม. 
2. พ่ีเลี้ยง ต ำบล/อ ำเภอ   

5. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 

6. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จโครงการ  
 1. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยระดับต ำบลที่ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้สำมำรถจัดกำรสุขภำพด้วยตนเอง 

2. จ ำนวนกิจกรรม/บริกำร สร้ำงเสริมสุขภำพและลดพฤติกรรมเสี่ยงส ำหรับวัยท ำงำน 
3. จ ำนวนกิจกรรม/บริกำร สร้ำงเสริมสุขภำพและลดพฤติกรรมเสี่ยงส ำหรับผู้สูงอำยุ 

 

 7. งบประมาณที่ใช้ไป  
          โอนงบประมำณให้กับสำธำรณสุขจังหวัด ในเขตสุขภำพท่ี 1 
 8. ผลการด้าเนินงาน 

ภำคีเครือข่ำยระดับต ำบล คือ หน่วยงำน องค์กรหรือกลุ่มในต ำบลอำทิเช่นเทศบำล องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล (อบต.) โรงเรียน วัด ชมรม แกนน ำ อสม. อสค. กลุ่มต่ำงๆ   ที่มีบทบำทในกำรส่งเสริมพัฒนำและ
สนับสนุนงำนสุขภำพภำคประชำชน โดยมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล (รพ.สต.) เป็นผู้ประสำนงำนหลัก
ส่งเสริม พัฒนำ และสนับสนุนให้สำมำรถจัดกำรสุขภำพด้วยตนเอง หมำยถึง กำรส่งเสริม พัฒนำ และสนับสนุน
บทบำท/ศักยภำพของภำคีเครือข่ำยระดับต ำบลด้ำนกำรจัดกำรสุขภำพตนเอง ก่อให้เกิดกำรรวมกลุ่มของทุก
ภำคส่วน เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทีมสุขภำพระดับต ำบลในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรคุณภำพ
ชีวิตอย่ำงบูรณำกำรในทุกมิติ น ำไปสู่กำรจัดท ำแผนสุขภำพต ำบล จัดกิจกรรม/บริกำรสุขภำพตำมกลุ่มวัยโดย
มุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์  ด้ำนสุขภำพในชุมชน 
 

 9. ปัญหาอุปสรรค  
 1. กำรติดตำมงำนไม่สำมำรถลงติดตำมได้ทุกจังหวัด 
 2. แผนกำรฝึกอบรมของจังหวัดยังไม่มีควำมชัดเจน 
 3. แต่ละพ้ืนที่ยังขำดวิทยำกรฝึกอบรมเฉพำะทำง 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลงัตา้บลจัดการ 

1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำร
จัดกำรสุขภำพ 
2. วัตถุประสงค์โครงการ  
เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรและองค์กรสร้ำงสุขระดับอ ำเภอ 
3. กิจกรรม 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ และทบทวนเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรและ 
องค์กรสร้ำงสุขภำพระดับอ ำเภอ 

2. น ำเสนอบทเรียนกำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรและองค์กรสร้ำงสุขภำพระดับ 
อ ำเภอ โดยพื้นที่ต้นแบบ  

3. กำรสนทนำกลุ่ม เพ่ือถอดบทเรียนด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพแบบบูรณำกำรและองค์กรสร้ำง
สุขภำพระดับอ ำเภอ 

- กำรออกแบบกำรด ำเนินงำนฯ 
- กระบวนกำรขั้นตอน 
- ผลกำรด ำเนินงำนฯ ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัด 
- ข้อเสนอแนะ  
4. สรุปผลกำรด ำเนินงำนฯ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. อสม.พ้ืนที่ละ จ ำนวน 10 คน   
  - ต.แม่แฝก อ.สันทรำย จ.เชียงใหม่ 
  - ต.ประตูป่ำ อ.เมือง จ.ล ำพูน 
  - ต.บ้ำนเหล่ำ อ.สูงเม่น จ. แพร่ 
  - ต.ภูเพียง อ.ภูเพียง จ. น่ำน 

2. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชนระดับจังหวัด  
3. ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพภำคประชำชนระดับ อ ำเภอ/ต ำบล 

5.ระยะเวลาด้าเนินงาน 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 (เริ่มไตรมำส2) 

6. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จโครงการ  
1. ร้อยละ ของครอบครัวที่มีศักยภำพในกำรดูแลสุขภำพของตนเองได้ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
2. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยระดับต ำบลที่ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ และสนับสนุนให้สำมำรถจัดกำร

สุขภำพด้วยตนเอง 
3. ร้อยละของต ำบลเป้ำหมำยสำมำรถจัดกำรสุขภำพได้ตำมมำตรฐำน 
4. จ ำนวนกิจกรรม/บริกำร สร้ำงเสริมสุขภำพและลดพฤติกรรมเสี่ยงส ำหรับวัยท ำงำน 
5. จ ำนวนกิจกรรม/บริกำร สร้ำงเสริมสุขภำพและลดพฤติกรรมเสี่ยงส ำหรับผู้สูงอำยุ 
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  7. ปัญหาอุปสรรค  
 1. ระยะเวลำที่มีอย่ำงจ ำจัดจึงท ำให้ไม่สำมำรถลงเยี่ยมเสริมพลังได้ทุกจังหวัด แต่ทำงผู้รับผิดชอบได้
คัดเลือพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสม โดยประสำนกับพนส. ในกำรท ำงำนร่วมกัน 
 

ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรม อบรม อสค (อาสาสมัครประจ้าครอบครัว) 

1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำร
จัดกำรสุขภำพ 

2.วัตถุประสงค์โครงการ  
1. เพ่ือต่อยอดกำรสร้ำงควำมรู้จำกชุมชนไปถึงทุกครัวเรือน 
2. เพื่อให้ครอบครัวได้รับกำรดูแลสุขภำพและถ่ำยทอดควำมรู้สม่ ำเสมอ 
3. เพ่ือให้คนในแต่ละครอบครัวท ำหน้ำที่ในกำรดูแลสุขภำพครอบครัวของตนเอง เนื่องจำกคนใน

ครอบครัวเป็นบุคคลที่ดีที่สุด เหมำะสมที่สุด  
          4. เพ่ือให้แต่ละครอบครัว มี อสค. อย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลสุขภำพ ประสำนและเชื่อมโยงส่งต่อกับ 
อสม. ซึ่งเป็นแกนน ำขับเคลื่อนกำรดูแลและจัดกำรสุขภำพของชุมชน 
 

3. กิจกรรม 
ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่ก้าหนด  หมำยถึง ครอบครัวที่มี อสค.  

ท ำหน้ำที่ดูแลสุขภำพ และสมำชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในกำรดูแลสุขภำพตนเอง โดย 
1. อสค. แสดงบทบำท ได้แก่ (1) เป็นแกนน ำปฏิบัติตนด้ำนสุขภำพที่มีพฤติกรรม  เป็นแบบอย่ำงให้

ครอบครัว และเป็นผู้ดูแลสุขภำพของคนในครอบครัวตนเอง (2) ถ่ำยทอดควำมรู้ให้คนในครอบครัวตนเองและ
ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภำวะพ่ึงพิง (3) ประสำนงำนพัฒนำสุขภำพครอบครัว และเป็นเครือข่ำยกับ อสม. โดยไม่
ซ้ ำซ้อนบทบำทกัน 

2. สมำชิกในครอบครัวปฏิบัติตนในกำรดูแลสุขภำพตนเอง ได้แก่ (1) คุมอำหำร  อย่ำงเป็นรูปธรรม เช่น 
กินแบบลดหวำน ลดมัน ลดเค็ม ดื่มน้ ำเปล่ำ (2) ดูแลกำรกินยำ ให้ตรงเวลำ และไปพบแพทย์ตำมนัด (3) ออก
ก ำลังกำย เช่น ออกก ำลังกำยด้วยยำงยืด และ   (4) บ ำรุงรักษำจิตใจ  

อาสาสมัครประจ้าครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมำชิกคนใดคนหนึ่งของแต่ละครอบครัวที่ได้รับกำร
คัดเลือกและผ่ำนกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติตำมหลักสูตร อสค. ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด เพ่ือให้ท ำหน้ำที่
ดูแลสุขภำพของสมำชิกในครอบครัวตนเอง กรณีครอบครัวนั้นอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภำวะพ่ึงพิงอำจคัดเลือก
เพ่ือนบ้ำนให้เข้ำรับกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติและท ำหน้ำที่ อสค. ให้ครอบครัวนั้นได้ 
4. กลุ่มเป้าหมาย-ครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูง ที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD 

- ครอบครัวผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียง (LTC)  
- ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  

   - ครอบครัวผู้ป่วยโรคเบำหวำนและหรือควำมดันโลหิตสูง ที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD)  
   - ครอบครัวผู้สูงอำยุติดบ้ำนติดเตียง (LTC)  
 - ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) 
5. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

พฤษภำคม – กรกฎำคม 2561 
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6.วิธีการด้าเนินการ 
1. กำรขึ้นทะเบียน อสค.  
          เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ี ด ำเนินกำรพัฒนำและขึ้นทะเบียน อสค. ลงในเว็บไซตฐ์ำนข้อมูลอำสำสมัคร
ประจ ำครอบครัว  
2. กำรประเมินศักยภำพครอบครัว อสค. 
          1) เจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ร่วมกับ อสค. ประเมินศักยภำพครอบครัวของ อสค. ตำมควำมสมัครใจของแต่ละหน่วยงำน 
โดย อสค. แต่ละคนด ำเนินกำรประเมินศักยภำพครอบครัวของตนเองตำมแบบประเมิน แล้วเก็บข้อมูลผลกำรประเมินด้วย
ตนเอง (Self Assessment) ไว้ท่ีตนเอง หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขผูร้ับผิดชอบพ้ืนท่ีเป็นคนเก็บไว้ในรปูแบบเอกสำร  
          2) ผู้รับผิดชอบงำนระดับ จังหวัด เขต และส่วนกลำง รวมถึงกรุงเทพมหำนครสุ่มประเมินตำมแบบประเมินแล้วบันทึก
ผลกำรประเมินศักยภำพครอบครวัลงในเว็บไชต์ลงในเว็บไซต์ฐำนขอ้มูลอำสำสมัครประจ ำครอบครัว 
หมายเหตุ : 1. ช่องทำงในกำรลงทะเบียน อสค. และบันทึกผลกำรประเมินศักยภำพครอบครัว อสค. คือ 
                    1) ระบบฐำนข้อมูลอำสำสมคัรประจ ำครอบครัว http://fv.phc.hss.moph.go.th 
                    2) ระบบสำรสนเทศงำนสุขภำพภำคประชำชน www.thaiphc.net 
               2. หน่วยงำนท่ีมีหน้ำที่ในกำรบันทึกข้อมูลของกรุงเทพมหำนคร คือ 
                    1) หน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร 

 กองสร้ำงเสริมสุขภำพ ส ำนักอนำมัย 
 ส ำนักกำรแพทย ์ 

                    2) สถำนพยำบำลในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
        3) โรงพยำบำลเอกชนท่ีตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

 7. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จโครงการ  
 ร้อยละของครอบครัวมีศักยภำพมีกำรดูแลสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด(ร้อยละ55) 
  8. ผลการด้าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 

9. ปัญหาอุปสรรค  
 1. อสค.ที่ข้ำร่วมมีควำมรู้  ทักษะ และควำมเข้ำใจในบทบำท อสค.ต่ำงกันใน อำจเกิดจำกควำมเข้มข้นในหลักสูตร
ของแต่ละพื้นท่ี หรือทักษะที่ติดตัวมำของอสค. 
 2.กำรเข้ำถึงระบบสื่อสำรเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้ ของ ครอบครัวอสคหรืออสค.ยังไมค่รอบคลุม 
 
 
 
 
 
 
 

เฉพาะปี 2561 

 CKD LTC NCDs จ้านวนคน* 

พ้ืนที่เขต 1 7658 10,111 23,990 32,427 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรม อสม. 4.0 
1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำและเพ่ิมศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยใน
กำรจัดกำรสุขภำพ 

2. วัตถุประสงค์โครงการ  
            เพ่ือพัฒนำศักยภำพ อสม. ให้เป็น อสม. 4.0 
3. กิจกรรม 
              อสม. กลุ่มเป้ำหมำยหมำยถึง อสม.นักจัดกำรสุขภำพชุมชน และหรือ อสม. ที่มี Smartphone ทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ จ ำนวนทั้งสิ้น 300,000 คน 

อสม. 4.0 หมำยถึง อสม. ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ 
2. มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy) 
3. มีจิตอำสำและเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสุขภำพ 
พัฒนาศักยภาพ หมำยถึงกำรส่งเสริม พัฒนำและสนับสนุนเช่น กำรให้ควำมรู้ผ่ำน application 

สมำร์ทอสม. หรือสื่ออ่ืนๆ กำรฝึกปฏิบัติ กำรอบรมพัฒนำศักยภำพเป็นต้น เพ่ือให้ อสม. กลุ่มเป้ำหมำย
ยกระดับเป็น อสม. 4.0  
4. กลุ่มเป้าหมาย 
อสม.นักจัดกำรสุขภำพชุมชน และหรือ อสม. ที่มี Smart phoneทุก เขตสุขภำพท่ี 1 จ ำนวน 33,024 คน 
5. ระยะเวลาด้าเนินงาน 

ประจ ำปีงบประมำณ 2561 (เริ่มไตรมำส2) 
1. วิธีกำรด ำเนินกำร 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ส้าหรับประเมิน อสม.ท่ีจะยกระดับเป็นอสม. 4.0 โดยผู้ที่จะผ่านเกณฑ์จะต้องผ่านองค์ประกอบ
การประเมิน 3 ประเด็น ดังน้ี 

อสม. 4.0 เกณฑ์การประเมิน 
1. สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ สำมำรถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น applicationสมำร์ทอสม. หรือ

โปรแกรมอ่ืนๆ ที่ก ำหนดได้ 
2. มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ  
    (Health Literacy) 

มีควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในเรื่องกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นหรือ
เรื่องอ่ืนๆ ที่ก ำหนด 

3. มีจิตอำสำและเป็นผู้น ำ 
    กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสุขภำพ 

มีทักษะปฏิบัติกำรให้กำรช่วยเหลือสังคมด้ำนปฐมพยำบำล
เบื้องต้นและช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐำน 

1. กำรประเมินตนเอง (Self Assessment) โดย อสม.ประเมินผ่ำน application สมำร์ทอสม.หรือ     
    โปรแกรมอ่ืนๆ ที่ก ำหนด 
2. กำรสุ่มประเมิน ตำมระเบียบวิธีทำงสถิติ และบันทึกผลกำรประเมินที่เว็บไซต์ www.thaiphc.net 
 

 

http://www.thaiphc.net/
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6. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จโครงการ  
    ร้อยละของ อสม. กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเป็น อสม. 4.0 ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
7. ผลการด้าเนินงาน 
 *เป้ำหมำย 33,024 ผลงำน34,492 ร้อยละ 104.45% 

-กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น เป้ำ 23,117 ผลงำน 32,396 ร้อย93.92 
-กำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน เป้ำ 8,091  ผลงำน 20,072 ร้อยละ 77.39 

8. ปัญหาอุปสรรค 
 1.อสม.ยังขำดทักษะในกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือน ำไปปฏิบัติจริง 
 2.ระยะเวลำเวลำที่ใช้ในกำรอบรมสั้นเกินไป 
 3.กำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรทำงเทคโนโลยีบำงพ้ืนที่มีอย่ำงจ ำกัด 
 4.เพ่ิมภำระให้กับอสม. 
 5.แอปฯ ยังไม่ครอบคลุมและใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ 
 6.กำรขยำยผลยังไม่ทั่วถึงอสม.กลุ่มอ่ืนๆ 

ภาพกิจกรรม 
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1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ 
 ผลผลิตที่ ๑ สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ภำคเอกชน สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และผู้ประกอบ
โรคศิลปะได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ควบคุม ก ำกับ มีมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด และยกระดับ
คุณภำพบริกำรสู่สำกล 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ควบคุม ก ำกับ สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ภำคเอกชน สถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ำยระบบบริกำรสุขภำพ 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพ่ือให้สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์
ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 

3. กิจกรรม 
 ทดสอบ/สอบเทียบ และบ ำรุงรักษำเครื่องมือวัดทำงกำรแพทย์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงพยำบำล ในเขตรับผิดชอบของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม ่จ ำนวน 
10๒ แห่งในเขตจังหวัด ล ำพูน เชียงรำย แพร่ ล ำปำง  เชียงใหม่ พะเยำ แม่ฮ่องสอน และน่ำน 
 

5. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561 
6. วิธีการด้าเนินการ 
 - จัดท ำโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติงำน 
 - แจ้งแผนและประสำนหน่วยงำนรับบริกำร  

- เข้ำด ำเนินงำนตำมแผน 
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำนให้โรงพยำบำล 
- สรุปผลกำรปฏิบัติงำนให้กองวิศวกรรมกำรแพทย์ (ID-base) 
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กองแผนงำน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
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7. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จโครงการ 
 จ ำนวนสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน ด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์  จ ำนวน 
102 แห่ง ได้รับกำรส่งเสริมตำมเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ ของกองวิศวกรรมกำรแพทย์ กรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ ร้อยละ 100. 

8. ผลการด้าเนินงาน 

จ ำนวนโรงพยำบำลในพ้ืนที่ทั้งหมด 102 แห่ง 
จ ำนวนโรงพยำบำลที่ด ำเนินกิจกรรม 69 แห่ง 

   คิดเป็น 67.65 % 
จ ำนวนเครื่องมือวัดทำงกำรแพทย์ทั้งหมด ในปีงบประมำณ 2561   17,236 เครื่อง 

จ ำนวนเครื่องมือวัดทำงกำรแพทย์ควำมเสี่ยงสูง 7 รำยกำร   5,292 เครื่อง 

    คิดเป็น 30.7 % 

เครื่องมือวัดทางการแพทย์ความเสี่ยงสงู 7 รายการ 

1 เครื่องให้สำรดมสลบ (ส่วนควบคุม) Anaesthesia (Machine) จ ำนวน 119 เครื่อง 

2 เครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator จ ำนวน 628 เครื่อง 

3 เครื่องจี้-ตัด ด้วยกระแสไฟฟ้ำ Electrosurgical Unit จ ำนวน 214 เครื่อง 

4 ตู้อบเด็ก Infant Incubator จ ำนวน 241 เครื่อง 

5 เครื่องให้สำรละลำยในหลอดเลือด Infusion Pump จ ำนวน 1,704 เครื่อง 

6 เครื่องติดตำมกำรท ำงำนของหัวใจ Patient Monitor จ ำนวน 1,637 เครื่อง 

7 เครื่องช่วยหำยใจ Ventilator จ ำนวน 749 เครื่อง 

      จ ำนวน 5,292 เครื่อง 
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9. ปัญหาอุปสรรค  
 - เจ้ำหน้ำมีไม่พอรองรับจ ำนวนโรงพยำบำล 102 แห่ง 
 - จ ำนวนวันด ำเนินงำนไม่พอรองรับจ ำนวนโรงพยำบำล 102 แห่ง 
 - มีงำน/กิจกรรมอ่ืนแทรกระหว่ำงแผนกำรด ำเนินงำน ท ำให้ต้องเลื่อน หรือยกเลิกกำรด ำเนินงำนใน
ช่วงเวลำนั้นๆ 
 - งบด ำเนินงำนเบิกกับโรงพยำบำลท ำให้มีปัญหำในด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
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2.กิจกรรมการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภยัในโรงพยาบาล 8 ระบบ 
1. กำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยระบบไฟฟ้ำ 
2. กำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ 
3. กำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ 
4. กำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยระบบไอน้ ำ 
5. กำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยระบบขนส่ง (ลิฟต์) 
6. กำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยระบบสุขำภิบำล 
7. กำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยระบบป้องกันอัคคีภัย 
8. กำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยระบบสื่อสำร 

วิธีการด้าเนินการ 
 1. จัดท ำแผนประจ ำปี 
 2. ส่งหนังสือแจ้งก ำหนดกำร วัน เวลำ ที่จะเข้ำด ำเนินกำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัยให้

โรงพยำบำลทรำบ 
 3. จัดท ำหนังสือขออนุมัติเพ่ือเข้ำด ำเนินกำร 
 4. เดินทำงเข้ำไปด ำเนินกำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัย ทั้ง 8 ระบบตำมล ำดับ 
 5. สรุปผลกำรตรวจสอบวิศวกรรมควำมปลอดภัย ทั้ง 8 ระบบ ให้โรงพยำบำล 
 6. จัดท ำเอกสำรรูปเล่มสรุปเสนอผู้บริหำร และส่งให้โรงพยำบำล 

6. สรุปผลกำรปฏิบัติงำนให้กองวิศวกรรมกำรแพทย์ ทำง ID-base 
ผลการด้าเนินงาน 

จ ำนวนโรงพยำบำลในพ้ืนที่ทั้งหมด 102 แห่ง 
จ ำนวนโรงพยำบำลที่ได้รับด ำเนินกิจกรรม 23 แห่ง 
    คิดเป็น 22.55 % 

โรพยาบาลที่ได้รับการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยประจ้าปี 2561 
 1. โรงพยำบำลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. โรงพยำบำลแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. โรงพยำบำลสันป่ำตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 4. โรงพยำบำลสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 5. โรงพยำบำลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
 6. โรงพยำบำลแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ 
 7. โรงพยำบำลแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 8. โรงพยำบำลขุนตำล จังหวัดเชียงรำย 
 9. โรงพยำบำลสมเด็จพระญำณสังวร จังหวัดเชียงรำย 
 10. โรงพยำบำลป่ำแดด จังหวัดเชียงรำย 
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 11. โรงพยำบำลแม่จัน จังหวัดเชียงรำย 
 12. โรงพยำบำลแม่สำย จังหวัดเชียงรำย 
 13. โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย 
 14. โรงพยำบำลแม่ลำว จังหวัดเชียงรำย 
 15. โรงพยำบำลแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง 
 16. โรงพยำบำลเมืองปำน จังหวัดล ำปำง 
 17. โรงพยำบำลวังเหนือ จังหวัดล ำปำง 
 18. โรงพยำบำลเสริมงำม จังหวัดล ำปำง  
 19. โรงพยำบำลลี้ จังหวัดล ำพูน 
 20. โรงพยำบำลบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน 
 21. โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชปัว จังหวัดน่ำน 
 22. โรงพยำบำลลอง จังหวัดแพร่ 
 23. โรงพยำบำลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ปัญหาอุปสรรค  
 - จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย ณ ปี 2561 มีเพียง 2 คน ไม่สำมำรถ
รองรับกำรตรวจสอบโรงพยำบำลจ ำนวน 102 แห่งได้ (จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบงำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย ณ ปี 
2562 เหลือเพยีง 1 คน) 

 - ระยะเวลำที่ให้ก ำหนดให้ด ำเนินกำรมีเพียงช่วงไตรมำศท่ี 1 – 2 เท่ำนั้น ตั้งแต่ไตรมำศที่ 3 เป็นต้น
ไป เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบงำนวิศวกรรมควำมปลอดภัยต้องเปลี่ยนหน้ำที่เป็นผู้ตรวจเยี่ยมประเมินมำตรฐำน
ระบบบริกำรสุขภำพ 7 ด้ำน 

ภาพกิจกรรม 
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2.2  กิจกรรมการอบรมการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ขั้น พื้นฐาน      
(ด้านความดัน/ด้านน้้าหนัก/ด้านอุณหภูมิ) 

1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ 
 ผลผลิตที่ ๑ สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ภำคเอกชน สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และผู้ประกอบ
โรคศิลปะได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ควบคุม ก ำกับ มีมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด และยกระดับ
คุณภำพบริกำรสู่สำกล 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ควบคุม ก ำกับ สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ภำคเอกชน สถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ และเครือข่ำยระบบบริกำรสุขภำพ 
 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.เพ่ือถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรทดสอบเครื่องมือแพทย์พ้ืนฐำน สู่บุคลำกรให้สถำนบริกำรสุขภำพ
ในสังกัดโรงพยำบำลศูนย์ฯ  โรงพยำบำลทั่วไปและโรงพยำบำลชุมชน 
 2.เพ่ือให้บุคลำกรในสถำนบริกำรสุขภำพ สำมำรถทดสอบเครื่องมือแพทย์พ้ืนฐำนที่อบรมได้ด้วยตนเอง 
3. กิจกรรม 
 อบรมกำรทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทำงกำรแพทย์ขั้นพ้ืนฐำน (ด้ำนควำมดัน/ด้ำนน้ ำหนัก/ 
ด้ำนอุณหภูมิ) 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้ำหน้ำที่ช่ำงจำกโรงพยำบำล ในเขตรับผิดชอบของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัด
เชียงใหม่ จ ำนวน 10๒ แห่งในเขตจังหวัด ล ำพูน เชียงรำย แพร่ ล ำปำง  เชียงใหม่ พะเยำ แม่ฮ่องสอน และน่ำน 

5. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ระหว่ำงวันที่ 30 – 31 มกรำคม 2561 

6. วิธีการด้าเนินการ 
 - จัดท ำแผนโครงกำรและแจ้งก ำหนดกำรวันด ำเนินกำรให้สถำนบริกำรสุขภำพ 
 - จัดเตรียมบุคลำกร/เครื่องมือ/วัสดุ  

- ด ำเนินกำรโดยวิทยำกรบรรยำย สำธิต และฝึกทักษะให้เจ้ำหน้ำที่ของโรงพยำบำล 

7. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จโครงการ 
    ร้อยละ 80 ของบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรทดสอบเครื่องมือแพทย์พ้ืน 
    5 กลุ่ม 22 ชนิดเครื่องมือ (ร้อยละ 80) 
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8. ผลการด้าเนินงาน 
ผู้เข้ำรับกำรอบรมจำกโรงพยำบำลในเขตรับผิดชอบ 8 จังหวัด  ประกอบด้วย 
จังหวัด จ้านวนสถาน 

บริการสุขภาพ 
จ้านวน

เจ้าหน้าที่ 
เป้าหมาย 

จ้านวนเจ้าหน้าที่ 
เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 

เชียงใหม่  24 48 41 85.41 
ล ำพูน  8 16 12 75.00 
ล ำปำง   13 26 11 42.30 
พะเยำ        9 18 6 33.33 
แพร่           8 16 5 31.25 
แม่ฮ่องสอน   7 14 12 85.71 
เชียงรำย   18 36 25 69.44 
น่ำน       15 30 16 53.33 

รวม 102 204 128 62.74 
 
* ภำคีเครือข่ำย อำจำรย์และนักเรียนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์กำรแพทย์ จำกวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่เข้ำร่วม   
  สังเกตกำรณ์อีก 35 คน 
* ผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์ 12 คน 
รวมผู้เข้ำร่วมรับกำรอบรมทั้งสิ้น  175 คน 
  

9. ปัญหาอุปสรรค  
1. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมและผู้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์มีจ ำนวนมำกท ำให้เอกสำรควำมรู้ แบบฝึกหัด 

ข้อสอบ และแบบประเมินที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอ แต่ได้มีกำรแก้ปัญหำโดยกำรสร้ำง QR Code จัดวำง
เอกสำรไว้ใน Server เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมอบรม ดำวน์โหลดได้  

2. ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีจ ำนวนมำก ท ำให้ไม่สำมำรถลงมือฝึกปฏิบัติได้อย่ำงทั่วถึง ทุกคน จึงควร
แบ่งกำรจัดอบรมเป็น 2 รุ่น 

3. สถำนบริกำรสุขภำพบำงแห่งอยู่ไกลกำรเดินทำงไม่สะดวก และกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยให้ผู้เข้ำ
รับกำรอบรมมีจ ำกัด 
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ภาพกิจกรรม 
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1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สถำนพยำบำล และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 คุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ 
ผลผลิตที่ 1 สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ภำคเอกชนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพภำค และ 

ผู้ประกอบโรคศิลปะได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ควบคุม ก ำกับ มีมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด และ
ยกระดับคุณภำพบริกำรสู่สำกล 

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ ควบคุม ก ำกับ สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ภำคเอกชน 
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพและผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ำยระบบบริกำรสุขภำพ 
2. วัตถุประสงค์ 

1. สร้ำงระบบคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องวัดควำมดันโลหิต และพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่
ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในด้ำนกำรทดสอบเครื่องวัดควำมดันโลหิต 

2. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรขอกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ด้ำนเครื่องวัดควำม
ดันโลหิต 

3. กิจกรรม 
  พัฒนำห้องปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องวัดควำมดันโลหิต สู่กำรขอกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO/IEC 
17025 
4. ขอบเขตของโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เบ้าหมาย 

กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพที่เก่ียวข้องกับเครื่องวัดควำมดันโลหิต 
1. ส ำนักงำนสำธำรณะสุขอ ำเภอในเขต 8 จังหวัดภำคเหนือ 
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลในเขต 8 จังหวัดภำคเหนือ 
3. โรงพยำบำลเอกชนในเขต 8 จังหวัดภำคเหนือ 

5. ระยะเวลาด้าเนินการ 
1 ตุลำคม 2560 - 30 กันยำน 2561 

6. วิธีด้าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะท ำงำน เพ่ือจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรและ ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรม ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำน ISO/IEC 17025 
3. จัดท ำและพัฒนำเอกสำรคุณภำพ 
4. ด ำเนินกำรทดสอบเครื่องวัดควำมดันโลหิตในห้องปฏิบัติกำรตำมคู่มือคุณภำพที่ ส ำนักงำน

สนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่จัดท ำ 
5. ส่งเจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรทดสอบเข้ำร่วมกิจกรรมเปรียบเทียบผลกำรวัดระหว่ำง

ห้องปฏิบัติกำร 
6. ตรวจติดตำมคุณภำพภำยใน 
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7. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ 
1. ห้องปฏิบัติกำรทดสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ตำมที่ก ำหนด 
2. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบมีผู้มำขอรับบริกำรเพ่ือทดสอบคุณภำพห้องปฏิบัติกำร 
3. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบมีกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือยื่นขอกำรประเมินคุณภำพ 80% 

 
8. ผลการด้าเนินงาน 

- มีเครื่องวัดควำมดันโลหิตส่งเข้ำด ำเนินกำรทดสอบจ ำนวน 112 เครื่อง 
- มีหน่วยงำนส่งเครื่องวัดควำมดันโลหิตเข้ำทดสอบจ ำนวน 25 หน่วยงำน 

9. ปัญหาและอุปสรรค 
- มีกำรเปลี่ยนแปลง Version ISO/IEC 17025 
- ผู้รับบริกำรน ำเครื่องวัดควำมดันโลหิต เข้ำมำให้เจ้ำหน้ำที่ห้องปฏิบัติกำรท ำกำรทดสอบมีจ ำนวนน้อย 
 

ภาพกิจกรรม 
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2.4 งานวิจัย 
กิจกรรม (ต่อเนื่อง 2560-62) การสร้างเครื่องมือช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 
 

1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงสังคม  

                กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3 กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคอุบัติใหม่ กำรรักษำพยำบำล กำรฟ้ืนฟู
สมรรถภำพทำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษำคุณสมบัติที่เหมำะสมของวัสดุส ำหรับงำนวิศวกรรมด้ำนอุปกรณ์กำรแพทย์ 
2.2 เพ่ือสร้ำงเครื่องมือช่วยส ำหรับกำรหัดเดินของเด็กพิกำรแขนขำอ่อนแรง 
2.3 เพ่ือพัฒนำเครื่องต้นแบบให้น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
2.4 เพ่ือพัฒนำผลงำนวิจัยในเชิงพำณิชย์ 

3. กิจกรรม 
งำนวิจัยกำรสร้ำงเครื่องมือช่วยฟื้นฟูเด็กสมองพิกำรแขนขำอ่อนแรงและมีควำมบกพร่องทำงกำร

เคลื่อนไหว 
4. ขอบเขตของโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย 

แผนกำรสร้ำงนวัตกรรมต้นแบบที่ผ่ำนกำรออกแบบ ขึ้นรูป ประกอบโครงสร้ำง ปรับแต่ง และ
ทดสอบกำรท ำงำน 
5. ระยะเวลาด้าเนินการ 

ต่อเนื่อง ตุลำคม 2560-กันยำยน 2562 
6. วิธีการด้าเนินงาน 

1. ขออนุมัติโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติกำร 
2. ท ำสัญญำจ้ำงเหมำจัดหำวัสดุโครงสร้ำง  วัสดุกลไกลกำรก้ำว และวัสดุเพื่อช่วยพยุงและช่วยให้

เกิดกำรเคลื่อนที่ 
3. ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรท ำงำน 

7. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จโครงการ 
นวัตกรรมต้นแบบที่ผ่ำนกำรออกแบบ ขึ้นรูป ประกอบโครงสร้ำง ปรับแต่ง และทดสอบกำรท ำงำน 

8. ผลการด้าเนินงาน 
 เบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยอ่ืน (งบวิจัย) กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
จ ำนวน 811,800บำท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบำทถ้วน) ในโครงกำร : การสร้างเครื่องมือช่วย
ฟื้นฟูเด็กสมองพิการแขนขาอ่อนแรงและมีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว รหัสงบประมำณ 
2100717020700003 โครงกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำรสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ก 3 รหัส/กิจกรรมหลัก 
210075000L5760 วิจัยและพัฒนำด้ำนกำรสนับสนุนบริกำรสุขภำพ (กำรวิจัยประยุกต์) รหัสโครงกำร 
xxx-xxxPxxx-Lxxxx-xx ซึ่งสำมำรถถัวเฉลี่ยจ่ำยได้ทุกรำยกำร 
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10. ความเสี่ยงที่ส้าคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง 
- กำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน   วิธีลดควำมเสี่ยง ประเมินกำรด ำเนินงำน 
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กิจกรรมงานวิจัยการพัฒนาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 1,000 W โดยใช้แม่เหล็กถาวรเป็นต้นก าลัง
ส าหรับสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารทั่วประเทศ 
 

1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

- ยุทธศำสตร์กำรวิจัยที่ 1 กำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถเพ่ือกำรพัฒนำทำงสังคม  
    - กลยุทธ์กำรวิจัยที่ 3 กำรส่งเสริมสุขภำพ กำรป้องกันโรคอุบัติใหม่ กำรรักษำพยำบำล กำรฟื้นฟู

สมรรถภำพทำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรคุ้มครองผู้บริโภค  

2.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษำ ออกแบบ และสร้ำงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำโดยใช้แม่เหล็กถำวรเป็นต้นก ำลังผลิตไฟฟ้ำที่มี

ประสิทธิภำพสูง 
2.2 เพ่ือพัฒนำสร้ำงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำโดยใช้แม่เหล็กถำวรเป็นต้นก ำลัง  เป้นพลังงำนทดแทนและ

พลังงำนหมุนเวียนที่สะอำด 
2.3 เพ่ือพัฒนำสร้ำงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำโดยใช้แม่เหล็กถำวรเป็นต้นก ำลัง เป็นพลังงำนทดแทนเมื่อเกิดภัย

พิบัติทำงธรรมชำติ 
2.4 เพ่ือจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ของสถำนพยำบำลที่อยู่ห่ำงไกลควำมเจริญ 

3. กิจกรรม 
งำนวิจัยเพื่อสร้ำงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำต้นแบบ โดยใช้แม่เหล็กถำวรเป็นต้นก ำลัง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
สุขศำลำพระรำชทำนในเขตรับผิดชอบส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

5. ระยะเวลาด้าเนินการ 
1 ตุลำคม 2560 – 30 กันยำยน 2561 

6. วิธีการด้าเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงกำรและแผนกำรปฏิบัติกำร 
2. ท ำสัญญำจ้ำงเหมำออกแบบและเขียนแบบ 
3. จัดหำวัสดุโครงสร้ำง  วัสดุกลไกลกำรท ำงำน 
3. ประกอบชิ้นส่วนและวัสดุโครงสร้ำงเครื่องต้นแบบ   
4. ทดสอบกำรใช้งำน 
5. แก้ไขปรับปรุงภำยหลังทดสอบกำรใช้งำนเครื่องต้นแบบ 
6. สรุปและวิเครำะห์ผลกำรวิจัย 
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7. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จโครงการ 
           เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำโดยใช้แม่เหล็กถำวรเป็นต้นก ำลังจ ำนวน 1 เครื่อง พร้อมรำยงำนกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
8. ผลการด้าเนินงาน 
  สำมำรถพัฒนำสร้ำงเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำต้นแบบ โดยมีหลักกำรท ำงำนคือ ใช้แผงโซล่ำร์เซลล์จ ำนวน 4 
แผงรับพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ชำร์จประจุเข้ำแบตเตอรี่ขนำด 200 Ah จ ำนวน 4 ลูก น ำพลังงำนไฟฟ้ำที่
ได้รับไปจ่ำยกระแสให้กับ มอเตอร์กระแสไฟฟ้ำตรง 12 – 50 Volt. ขนำด 1000 วัตต์ เพ่ือขับเคลื่อนเครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับขนำดพิกัด 2000 วัตต์ให้ผลิตกระแสไฟฟ้ำจ่ำยให้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้ำต่ำงๆต่อไป โดยมี
ชุดควบคุมสั่งกำรเพ่ิม-ลด ควำมเร็วรอบของมอเตอร์เมื่อภำระโหลดของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลง 

 

9. ปัญหาและอุปสรรค 
- ระยะเวลำและงบประมำณในกำรด ำเนินงำนมีจ ำกัด 
- หำกใช้แม่เหล็กถำวรคุณภำพสูงจะมีรำคำแพงและต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
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2.5 กิจกรรมความร่วมมอืการพัฒนาหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ ปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2561 ของส้านักงานสนับสนุนบริการสขุภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สถำนพยำบำล และสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือผลิตบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรดูแล
บ ำรุงรักษำ ทดสอบ/สอบเทียบมำตรฐำนเครื่องมือแพทย์  

2. ร่วมกันจัดกำรอำชีวศึกษำด้ำนเครื่องมือแพทย์ในระดับเทคนิคโดยร่วมมือกันระหว่ำง กรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และหน่วยงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ร่วมด ำเนินกำรอ่ืนๆที่จะเป็นประโยชน์และส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 

4. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนอำชีวศึกษำให้ก้ำวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3. กิจกรรม 
กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของกลุ่มวิศวกรรมกำรแพทย์เพ่ือเป็นวิทยำกร/ครู ใน      

กำรสอนนักศึกษำ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์กำรแพทย์ วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่  
กิจกรรมที่ 2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรเขียน รำยละเอียด เนื้อหำรำยวิชำ แผนกำรสอน          

กำรจัดท ำคู่มือ ต ำรำ ใบงำน (Work Sheet)                
กิจกรรมที่ 3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีควำมรู้ ด้ำนกำรใช้งำน กำรซ่อม กำรบ ำรุงรักษำ และ            

กำรทดสอบ/สอบเทียบมำตรฐำนเครื่องมือแพทย์ ให้กับภำคีเครือข่ำยและอำจำรย์ผู้สอน
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์กำรแพทย์     

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
 2. ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. สถำนบริกำรสุขภำพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จงัหวัดเชียงใหม่ 
 4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำและกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ มีกิจกรรมร่วมกันในกำร
เรียนกำรสอน และกำรฝึกงำนในระดับอำชีวศึกษำ ตำมหลักสูตรที่พัฒนำขึ้น 

5. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

6. วิธีด้าเนินการ 
 1. ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำหลักสูตร เพ่ือจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนทั้ง 3 กิจกรรม 
 2. แจ้งแผนกำรด ำเนินงำนและประสำนงำนผู้เกี่ยวข้อง 
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 3. ด ำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 4. สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรส่งให้กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

7. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของโครงการ/เป้าหมาย 
 หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์กำรแพทย์ได้รับกำรพัฒนำจนส ำเร็จ สำมำรถน ำไปใช้สอน เพ่ือผลิตบุคลำกร
ด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ ตอบสนองควำมต้องตลำดแรงงำนได้ 

8. ผลการด้าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของกลุ่มวิศวกรรมกำรแพทย์เพ่ือเป็นวิทยำกร/ครู ในกำร

สอนนักศึกษำ หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์กำรแพทย์ วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
ด ำเนินกำรระหว่ำงวันที่ 7 – 9 สิงหำคม 2561 

- เพ่ือพัฒนำศักยภำพเทคนิคกำรเป็นครู ให้เจ้ำหน้ำที่ช่ำง มีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด องค์ควำมรู้
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- ผู้เข้ำรับกำรอบรมประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่จำก ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัด
เชียงใหม่,โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป, กองวิศวกรรมกำรแพทย์ และอำจำรย์จำกวิทยำลัยเทคนิค
เชียงใหม่ รวม 25 คน 

สิ่งท่ีได้ 
- รูปแบบกำรฝึกอบรมอย่ำงมีมำตรฐำนของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 
- ผู้รับผิดชอบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยำบำลมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 

 
 

     



กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียน รายละเอียด เนื้อหารายวิชา แผนการสอน การจัดท้า
คู่มือ ต้ารา ใบงาน (Work Sheet) 

ครั้งที่ 1  วันที่ 8 – 10 มกรำคม 2561 ผู้เข้ำร่วมด ำเนินกำรจำกส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 
จังหวัดเชียงใหม่, กองวิศวกรรมกำรแพทย์ และอำจำรย์จำกวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ ำนวน 30 คน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
   - แผนกำรเขียน รำยละเอียด เนื้อหำรำยวิชำ แผนกำรสอน กำรจัดท ำคู่มือ ต ำรำ ใบงำน 

          

         
กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียน รายละเอียด เนื้อหารายวิชา แผนการสอน การจัดท้า

คู่มือ ต้ารา ใบงาน (Work Sheet) 
ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 13 – 15 มิถุนำยน 2561 ผู้เข้ำร่วมจำกส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 

จังหวัดเชียงใหม่, กองวิศวกรรมกำรแพทย์ และอำจำรย์จำกวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ ำนวน 30 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
คู่มือกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบ ตำมมำตรฐำนของ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 

 



๕๙ 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียน รายละเอียด เนื้อหารายวิชา แผนการสอน การจัดท้าคู่มือ ต้ารา  
ใบงาน (Work Sheet) 

ครั้งที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 สิงหำคม 2561 ผู้เข้ำร่วมจำกส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 
จังหวัดเชียงใหม่, กองวิศวกรรมกำรแพทย์ และอำจำรย์จำกวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ จ ำนวน 30 คน 

ผลกำรด ำเนินงำน  สรุป ประเมินผลและติดตำมควำมก้ำวหน้ำของหลักสูตร 
 

                   

 
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ ด้านการใช้งาน การซ่อม การบ้ารุงรักษา และการทดสอบ/สอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ให้กับภาคีเครือข่ายและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 

ครั้งที่ 1 (อิเล็กทรอนิกส์ทำงกำรแพทย์) ด ำเนินกำรวันที่ 31 กรกฎำคม – 3 สิงหำคม 2561 
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำล อำจำรย์และนักศึกษำจำก วิทยำลัยเชียงใหม่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้งำน กำรซ่อม กำรบ ำรุงรักษำ และกำรทดสอบ/
สอบเทียบมำตรฐำนเครื่องมือแพทย์ ด้ำนอิเล็กทรอนิกส์กำรแพทย์ 
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      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

          
 
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ ด้านการใช้งาน การซ่อม การบ้ารุงรักษา และการทดสอบ/สอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ให้กับภาคีเครือข่ายและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 

ครั้งที่ 2 (กำรบริหำรจัดกำรระบบวิศวกรรมกำรแพทย์ในสถำนบริกำรสุขภำพ)  ด ำเนินกำรวันที่ 14 – 17 
สิงหำคม 2561 ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 50 คน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่จำก โรงพยำบำล อำจำรย์และนักศึกษำจำก วท.
เชียงใหม่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้งำน กำรซ่อม กำรบ ำรุงรักษำ และกำรทดสอบ/
สอบเทียบมำตรฐำนเครื่องมือแพทย์ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรระบบวิศวกรรมกำรแพทย์ในสถำนบริกำรสุขภำพ 
 

 
 
กิจกรรมที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ ด้านการใช้งาน การซ่อม การบ้ารุงรักษา และการทดสอบ/สอบเทียบ
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ให้กับภาคีเครือข่ายและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ 

ครั้งที่ 3 (เครื่องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์พ้ืนฐำน) ด ำเนินกำรวันที่ 27 – 31 สิงหำคม 2561 ผู้เข้ำร่วม
จ ำนวน 50 คน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่จำกโรงพยำบำล อำจำรย์และนักศึกษำจำก วิทยำลัยเชียงใหม่ 



๖๑ 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้งำน กำรซ่อม กำรบ ำรุงรักษำ และกำรทดสอบ/
สอบเทียบมำตรฐำนเครื่องมือแพทย์ ด้ำนเครื่องมือและอุปกรณ์กำรแพทย์พ้ืนฐำน 
 

              
 
9.ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไข 
1. เทคโนโลยีทำงอิเล็กทรอนิกส์ทำงกำรแพทย์มีควำม
ซับซ้อน ครูพ่ีเลี้ยงไม่สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ได้ใน
ระยะเวลำอันสั้น 

- ต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญจำก กรมฯ สบส. ในกำรสนับสนุน
อีกอย่ำงน้อย 2 ปี 

2. บันทึกควำมร่วมมือระหว่ำง กรมฯ สบส. กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำจะครบ
ก ำหนดระยะเวลำควำมร่วมมือในวันที่ 13 มีนำคม 
2562 

- ขยำยระยะเวลำบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำง กรมฯ 
สบส. กับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

 
1. ตอบสนองยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำเครือข่ำยระบบสุขภำพภำคประชำชน 
2. วัตถุประสงค์โครงการ  

ส่งเสริมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม โรงพยำบำลและหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงสำธำรณสุข ในเขตบริกำรสุขภำพที่ 1 ให้ยกระดับผ่ำนเกณฑ์คุณภำพ และควบคุม ก ำกับติดตำมงำน
ก่อสร้ำง ตำมมำตรฐำนวิศวกรรม ให้เกิดควำมปลอดภัยต่อผู้รับบริกำร และผู้ใช้อำคำร 

3. กิจกรรม  
  กิจกรรมที่ 1  เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

- กลุ่มเป้าหมาย โรงพยำบำลที่ผ่ำนเกณฑ์ระดับ พัฒนำ     รวมทั้งสิ้น  20 แห่ง 
- ระยะเวลาด้าเนินงาน  ธันวำคม 2560-กรกฎำคม 2561 

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
- กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข เขตบริกำรสุขภำพที่ 1  
- ระยะเวลาด้าเนินงาน  งบประมำณประจ ำปี   

4. วิธีด้าเนินงาน 
4.1 สรุปผลกำรตรวจเยี่ยมประเมินปีที่ผ่ำน 
4.2 รับนโยบำยในกำรส่งเสริม และกำรปรับรูปแบบกำรตรวจเยี่ยมประเมิน 
4.3 ส่งเสริมเครือข่ำย รพ.ภำยในเขต และ สสจ. เกี่ยวกับมำตรฐำนระบบอำคำรและสภำพแวดล้อม 
4.4 ออกตรวจเยี่ยมประเมินตำมแผน ระดับพัฒนำ มุ่งสู่ ระดับคุณภำพ  
4.5 บันทึกข้อมูลลงระบบ  HS4 

5. การสนับสนุนงบประมาณ 
5.1 กิจกรรมที่ 1 เยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 5.2 
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนงำนด้ำนอำคำรและสภำพแวดล้อม  



๖๓ 

 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

6. ผลการด้าเนินงาน
เชียงใหม่ 25 7.5 2.5 20 17.5 12.5 15

ล ำดบั โรงพยำบำล หมวด AR หมวด IN หมวด LS หมวด ST หมวด EE หมวด SN หมวด ME สรุปคะแนน

1 โรงพยำบำลนครพิงค์ 21.43 7.5 2.5 17.5 15.75 11.25 13.13 92%

2 โรงพยำบำลจอมทอง 19.64 6.63 2.5 15 11.81 10 12.19 82%

3 โรงพยำบำลเทพรัตนเวชชำนุกลู เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำ 20.12 6.56 2.5 10 14.44 11.25 12.5 82%

4 โรงพยำบำลเชียงดำว 21.13 7.5 2.5 10 15.66 11.25 15 88%

5 โรงพยำบำลดอยสะเกด็ 18.45 6.48 1.67 15 11.97 10 7.5 71%

6 โรงพยำบำลแมแ่ตง 16.96 5.8 1.67 15 10.69 11.25 10 72%

7 โรงพยำบำลสะเมิง 16.96 5.11 2.5 15 13.56 10 7.5 74%

8 โรงพยำบำลฝำง 19.35 7.21 1.25 12.5 12.69 10 9.38 72%

9 โรงพยำบำลแมอ่ำย 19.64 5.48 1.25 17.5 11.05 10 7.5 69%

10 โรงพยำบำลพร้ำว 22.32 4.77 2.5 10 16.58 12.5 15 85%

11 โรงพยำบำลสนัป่ำตอง 23.51 7.21 2.5 10 15.66 12.5 15 90%

12 โรงพยำบำลสนัก ำแพง 20.83 7.5 2.5 10 16.12 12.5 14.06 88%

13 โรงพยำบำลสนัทรำย 16.96 5.94 2.08 15 11.81 12.5 11.25 78%

14 โรงพยำบำลหำงดง 17.26 5.8 1.67 10 15.2 8.75 15 74%

15 โรงพยำบำลฮอด 22.62 7.5 2.08 10 13.38 11.25 15 84%

16 โรงพยำบำลดอยเต่ำ 20.83 7.5 2.5 12.5 13.82 11.25 15 88%

17 โรงพยำบำลอมก๋อย 17.99 6.75 2.08 10 13.13 11.25 10 75%

18 โรงพยำบำลสำรภี 19.35 4.43 1.67 15 13.13 10 7.5 69%

19 โรงพยำบำลเวียงแหง 17.07 7.08 2.5 10 12.35 11.25 10 77%

20 โรงพยำบำลไชยปรำกำร 20.24 7.16 2.5 10 14.74 12.5 10 82%

21 โรงพยำบำลแมว่ำง 19.82 7.5 2.08 10 14 11.25 10 78%

22 โรงพยำบำลแมอ่อน 18.75 6.14 2.5 12.5 12.35 12.5 12.5 82%

23 โรงพยำบำลดอยหล่อ 16.77 7.5 1.67 15 12.35 11.25 10 77%

24 โรงพยำบำลวดัจนัทร์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ 15.85 4.09 2.5 15 14.74 8.75 7.5 71%



๖๔ 

 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
 

  

เชียงรำย 25 7.5 2.5 20 17.5 12.5 15 100

ล ำดบั โรงพยำบำล หมวด AR หมวด IN หมวด LS หมวด ST หมวด EE หมวด SN หมวด ME สรุปคะแนน

1 โรงพยำบำลเชียงรำยประชำนุเครำะห์ 21.73 7.5 2.08 20 16.19 11.25 15 93%

2 โรงพยำบำลเทิง 23.21 7.5 2.08 15 14.88 10 12.5 86%

3 โรงพยำบำลพำน 23.51 7.5 2.5 12.5 14.44 11.25 10 85%

4 โรงพยำบำลป่ำแดด 23.51 7.5 2.5 10 17.06 10 15 89%

5 โรงพยำบำลแมจ่นั 22.32 7.5 2.5 20 16.12 12.5 14.06 96%

6 โรงพยำบำลเชียงแสน 20.83 7.5 2.08 15 14.44 11.25 15 88%

7 โรงพยำบำลแมส่ำย 18.75 6.35 2.08 20 13.82 12.5 12.19 86%

8 โรงพยำบำลแมส่รวย 21.13 7.5 2.5 17.5 16.19 10 5.63 83%

9 โรงพยำบำลเวียงป่ำเป้ำ 22.93 7.5 2.5 10 17.04 10 15 88%

10 โรงพยำบำลพญำเมง็รำย 23.51 7.5 2.5 10 15.2 12.5 10 85%

11 โรงพยำบำลเวียงแก่น 22.32 7.5 2.5 10 15.2 12.5 15 89%

12 โรงพยำบำลขนุตำล 20.5 7.5 1.25 10 12.43 8.75 15 75%

13 โรงพยำบำลแมฟ้่ำหลวง 20.73 5.77 2.5 10 15.75 11.25 15 84%

14 โรงพยำบำลแมล่ำว 22.92 7.5 2.5 10 15.66 10 15 87%

15 โรงพยำบำลเวียงเชียงรุ้ง 20.54 7.5 2.5 10 13.13 11.25 5.63 76%

16 โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำชเชียงของ 15.18 5.48 1.67 15 11.51 12.5 10 73%

17 โรงพยำบำลสมเดจ็พระญำณสงัวร 18.75 7.19 2.08 15 14.44 12.5 15 87%

18 โรงพยำบำลดอยหลวง 13.99 7.03 2.08 10 14.44 12.5 15 81%

น่ำน 25 7.5 2.5 20 17.5 12.5 15

ล ำดบั โรงพยำบำล ดำ้นท่ี 1 ดำ้นท่ี 2 ดำ้นท่ี 3 ดำ้นท่ี 4 ดำ้นท่ี 5 ดำ้นท่ี 6 ดำ้นท่ี 7 สรุปคะแนน

1 โรงพยำบำลน่ำน 23.78 7.5 2.5 20 17.06 11.25 14.06 97%

2 โรงพยำบำลแมจ่ริม 21.43 6.75 1.23 17.5 10.59 12.5 10 77%

3 โรงพยำบำลบำ้นหลวง 20.24 6.82 2.08 12.5 14.74 11.25 10 80%

4 โรงพยำบำลนำน้อย 22.02 7.5 2.08 15 16.63 11.25 0 76%

5 โรงพยำบำลทำ่วงัผำ 20.54 6.92 2.5 17.5 16.12 12.5 10 89%

6 โรงพยำบำลเวียงสำ 23.21 5.48 2.5 20 15.75 11.25 5.63 83%

7 โรงพยำบำลทุง่ช้ำง 22.92 7.5 2.5 20 15.31 10 4.69 84%

8 โรงพยำบำลเชียงกลำง 24.36 7.16 1.67 10 15.07 8.75 10 76%

9 โรงพยำบำลนำหม่ืน 21.43 7.5 1.25 12.5 16.12 11.25 12.5 81%

10 โรงพยำบำลสนัติสุข 21.43 5.77 2.5 10 14.88 12.5 5.63 76%

11 โรงพยำบำลบอ่เกลือ 21.73 7.5 2.5 10 16.47 8.75 7.5 79%

12 โรงพยำบำลสองแคว 21.13 5.77 2.5 20 13.56 11.25 4.69 80%

13 โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำชปัว 20.24 5.77 2.5 17.5 13.13 12.5 12.19 86%

14 โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ (น่ำน) 22.32 7.5 2.08 10 15.07 11.25 15 86%

15 โรงพยำบำลภูเพียง 15.77 7.5 2.5 12.5 16.63 11.25 15 87%



๖๕ 

 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  

  

  

พะเยำ 25 7.5 2.5 20 17.5 12.5 15

ล ำดบั โรงพยำบำล ดำ้นท่ี 1 ดำ้นท่ี 2 ดำ้นท่ี 3 ดำ้นท่ี 4 ดำ้นท่ี 5 ดำ้นท่ี 6 ดำ้นท่ี 7 สรุปคะแนน

1 โรงพยำบำลพะเยำ 20.83 7.5 1.67 10 12.69 11.25 12.19 78%

2 โรงพยำบำลเชียงค ำ 24.11 6.92 2.5 12.5 15.75 10 13.13 87%

3 โรงพยำบำลจุน 21.73 7.5 2.08 12.5 16.12 8.75 15 85%

4 โรงพยำบำลเชียงมว่น 19.35 7.5 2.5 17.5 13.61 9.38 12.5 86%

5 โรงพยำบำลดอกค ำใต้ 21.13 6.82 2.5 17.5 15.2 8.75 11.25 85%

6 โรงพยำบำลปง 21.43 7.5 2.5 12.5 16.12 12.5 7.5 84%

7 โรงพยำบำลแมใ่จ 19.05 7.5 2.08 15 14.28 12.5 10.31 84%

8 โรงพยำบำลภูซำง 9.64 5.89 0 10 13.38 9.38 2.81 48%

9 โรงพยำบำลภูกำมยำว 12.5 0 1.25 10 10.99 6.25 7.5 45%

แพร่ 25 7.5 2.5 20 17.5 12.5 15

ล ำดบั โรงพยำบำล ดำ้นท่ี 1 ดำ้นท่ี 2 ดำ้นท่ี 3 ดำ้นท่ี 4 ดำ้นท่ี 5 ดำ้นท่ี 6 ดำ้นท่ี 7 สรุปคะแนน

1 โรงพยำบำลแพร่ 23.51 7.5 2.5 17.5 17.06 10 15 94%

2 โรงพยำบำลร้องกวำง 22.5 6.82 1.67 15 15.66 8.75 15 83%

3 โรงพยำบำลลอง 22.32 6.92 2.5 12.5 15.31 11.2 15 89%

4 โรงพยำบำลสูงเมน่ 23.21 7.5 2.5 12.5 12.2 11.2 15 88%

5 โรงพยำบำลสอง 21.13 7.5 2.5 17.5 13.36 8.75 12.5 86%

6 โรงพยำบำลวงัช้ิน 20.54 7.5 2.5 12.5 15.66 8.75 15 86%

7 โรงพยำบำลหนองมว่งไข่ 22.87 7.16 0% 12.5 17.04 8.75 12.5 71%

8 โรงพยำบำลสมเดจ็พระยพุรำชเด่นชัย 22.02 7.5 2.5 17.5 12.89 12.5 7.5 86%

แมฮ่่องสอน 25 7.5 2.5 20 17.5 12.5 15

ล ำดบั โรงพยำบำล ดำ้นท่ี 1 ดำ้นท่ี 2 ดำ้นท่ี 3 ดำ้นท่ี 4 ดำ้นท่ี 5 ดำ้นท่ี 6 ดำ้นท่ี 7 สรุปคะแนน

1 โรงพยำบำลศรีสงัวำลย์ 22.32 6.63 2.5 12.5 15.75 11.2 13.13 87%

2 โรงพยำบำลขนุยวม 21.43 7.5 2.5 12.5 13.9 10.94 7.5 81%

3 โรงพยำบำลปำย 22.32 7.21 2.5 15 14.88 11.25 3.75 80%

4 โรงพยำบำลแมส่ะเรียง 18.45 6.75 1.67 5 14.28 11.25 15 75%

5 โรงพยำบำลแมล่ำน้อย 19.64 6.38 1.67 5 15.56 10 15 75%

6 โรงพยำบำลสบเมย 18.15 6.88 1.67 5 12.35 11.25 15 74%

7 โรงพยำบำลปำงมะผำ้ 18.15 6.82 1.67 15 14.28 8.75 15 80%



๖๖ 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  

  

 

ล ำปำง 25 7.5 2.5 20 17.5 12.5 15

ล ำดบั โรงพยำบำล ดำ้นท่ี 1 ดำ้นท่ี 2 ดำ้นท่ี 3 ดำ้นท่ี 4 ดำ้นท่ี 5 ดำ้นท่ี 6 ดำ้นท่ี 7 สรุปคะแนน

1 โรงพยำบำลล ำปำง 24.4 7.5 2.08 12.5 16.19 11.25 15 89%

2 โรงพยำบำลแมเ่มำะ 20.54 7.13 2.5 12.5 15.07 10 15 87%

3 โรงพยำบำลเกำะคำ 23.21 7.16 2.08 15 14 12.5 12.19 87%

4 โรงพยำบำลเสริมงำม 21.43 7.5 2.5 12.5 15.56 11.25 12.5 87%

5 โรงพยำบำลงำว 19.94 7.5 2.5 7.5 14.28 12.5 15 86%

6 โรงพยำบำลแจห่้ม 17.68 7.13 2.08 15 16.19 10 11.25 82%

7 โรงพยำบำลวงัเหนือ 22.02 7.5 2.5 12.5 14.74 12.5 12.5 88%

8 โรงพยำบำลเถิน 22.02 7.19 2.5 12.5 16.12 10 14.06 87%

9 โรงพยำบำลแมพ่ริก 21.73 7.5 2.5 12.5 13.36 7.5 12.5 81%

10 โรงพยำบำลแมท่ะ 20.24 7.13 2.5 5 13.36 12.5 12.5 80%

11 โรงพยำบำลสบปรำบ 21.43 7.13 2.5 12.5 17.01 11.25 12.5 88%

12 โรงพยำบำลห้ำงฉตัร 21.43 7.13 2.5 10 17.04 10 15 87%

13 โรงพยำบำลเมืองปำน 16.07 6.67 1.67 10 14.58 12.5 10 74%

ล ำพูน 25 7.5 2.5 20 17.5 12.5 15

ล ำดบั โรงพยำบำล ดำ้นท่ี 1 ดำ้นท่ี 2 ดำ้นท่ี 3 ดำ้นท่ี 4 ดำ้นท่ี 5 ดำ้นท่ี 6 ดำ้นท่ี 7 สรุปคะแนน

1 โรงพยำบำลล ำพูน 22.32 7.21 2.5 20 15.31 12.5 13.13 94%

2 โรงพยำบำลแมท่ำ 20.24 7.5 2.5 12.5 17.06 11.25 15 90%

3 โรงพยำบำลบำ้นโฮ่ง 18.9 7.13 1.67 15 12.35 12.5 7.5 76%

4 โรงพยำบำลล้ี 18.6 7.5 2.08 10 12.15 15.5 7.5 79%

5 โรงพยำบำลทุง่หัวช้ำง 18.29 7.13 2.5 10 13.9 11.25 7.5 77%

6 โรงพยำบำลป่ำซำง 17.99 6.88 2.08 15 10.94 11.25 7.5 75%

7 โรงพยำบำลบำ้นธิ 17.99 6.38 2.08 15 12.43 11.25 10 78%

8 โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง 15 5.16 1.25 12.5 13.9 11.25 11.25 69%



 

ระยะเวลา ขยายเวลา บริษทั

(วนั) สญัญาใหม่ งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4 งวดท่ี 5 งวดท่ี 6 งวดท่ี 7 งวดท่ี 8 งวดท่ี 9 งวดท่ี 10 งวดท่ี 11 งวดท่ี 12 งวดท่ี 13 งวดท่ี 14 งวดท่ี 15 งวดท่ี 16 งวดท่ี 17 งวดท่ี 18 ผูคุ้มงาน

0 28-Aug-59 7-Oct-59 16-Nov-59 26-Dec-59 4-Feb-60 16-Mar-60 5-May-60 14-Jun-60 13-Aug-60 2-Oct-60 21-Nov-60 10-Jan-61 1-Mar-61 20-Apr-61 9-Jun-61 8-Aug-61 - - บ.ฟอคอนฯ

- 11-Oct-59 14-Feb-60 24-Mar-60 24-Mar-60 4-Apr-60 26-Apr-60 25-May-60 28-Jun-60 1-Aug-60 9 ตค 60 - - - - - - - - วชัชิเนตร

0 11-Apr-60 7-Jun-60 12-Jul-60 16-Aug-60 20-Sep-60 25-Oct-60 29-Nov-60 3-Jan-61 7-Feb-61 14-Mar-61 18-Apr-61 23-May-61 27-Jun-61 1-Aug-61 5-Sep-61 10-Oct-61 14-Nov-61 19-Dec-61 บ.ฟอคอนฯ

- 25-May-60 28-Jun-60 1-Aug-60 15-Aug-60 20 กย 60 20 กย 60 9 ตค 60 9 ตค 60 - - - - - - - - - - วชัชิเนตร

0 4-Apr-60 9-May-60 13-Jun-60 18-Jul-60 22-Aug-60 26-Sep-60 31-Oct-60 5-Dec-60 9-Jan-61 18-Feb-61 30-Mar-61 9-May-61 18-Jun-61 28-Jul-61 - - - - บ.เคนเบอร์ฯ

- 27-Apr-60 6-Jun-60 11-Jul-60 - - 18 ตค 60 - - - - - - - - - - - - วชัชิเนตร

0 29-May-60 3-Jul-60 7-Aug-60 11-Sep-60 16-Oct-60 20-Nov-60 25-Dec-60 30-Jan-61 6-Mar-61 15-Apr-61 25-May-61 10-Jul-61 19-Aug-61 28-Sep-61 - - - - บ.เคเทคฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - วชัชิเนตร+สญัญา

0 6-Jun-60 11-Jul-60 15-Aug-60 19-Sep-60 24-Sep-60 3-Dec-60 12-Jan-61 21-Feb-61 2-Apr-61 12-May-61 21-Jun-61 10-Aug-61 19-Sep-61 - - - - - บ.เคเทคฯ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - วชัชิเนตร+สญัญา

0 12-Jun-60 27-Jul-60 12-Sep-60 27-Oct-60 11-Dec-60 25-Jan-61 11-Mar-61 25-Apr-61 9-Jun-61 24-Jul-61 7-Sep-61 22-Oct-61 6-Dec-61 20-Jan-62 6-Mar-62 20-Apr-62 - - บ.ลิงคฯ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - วชัชิเนตร+เอกกฤต

0 14-May-60 18-Jun-60 18-Jul-60 17-Aug-60 16-Sep-60 21-Oct-60 25-Nov-60 30-Dec-60 4-Feb-61 11-Mar-61 15-Apr-61 15-May-61 - - - - - - บ.ลิงคฯ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - วชัชิเนตร+เอกกฤต

0 18-Jun-60 7-Aug-60 26-Sep-60 15-Nov-60 4-Jan-61 23-Feb-61 14-Apr-61 3-Jun-61 23-Jul-61 11-Sep-61 31-Oct-61 30-Dec-61 - - - - - - บ.คาเดคฯ

- 11-Aug-60 - - - - - - - - - - - - - - - - - วชัชิเนตร+เอกกฤต

0 21 เมษ 59 30 มิย 59 9 สค 59 18 กย 59 28 ตค 59 7 ธค 59 16 มค 60 25 กพ 60 6 เมษ 60 11 พค 60 15 มิย 60 20 กค 60 24 สค 60 28 กย 60 2 พย 60 หจก.ส.สายปายคา้วสัดุ

- วิโรจน์

0 21-Mar-60 27-Jul-60 12-Sep-60 27-Oct-60 11-Dec-60 24-Jul-60 11-Mar-61 25-Apr-61 9-Jun-61 24-Jul-61 7-Sep-61 22-Oct-61 6-Dec-61 20-Jan-62 6-Mar-62 20-Apr-62 - - บ.เคนเบอร์ฯ

- 18-Apr-60 - 23-Aug-60 23-Aug-60 18-Sep-60 - - - - - - - - - - - วิกร

0 13 กค 59 22 สค 59 1 ตค 59 10 พย 59 20 ธค 59 26 มีค 60 14 มีค 60 19 เมษ 60 29 พค 60 2 กค 60 17 สค 60 1 ตค 60 25 พย 60 19 มค 61 15 มีค 61 บ.ฟอร์คอน

- 28 มค 60 10 มีค 60 8 กค 60 สุชาติ

0 27 มิย 60 5 กย 60 4 พย 60 3 มค 61

- 27 มิย 60 สญัญา

88 26 มีค 59 5 พค 59 14 มิย 59 24 กค 59 2 กย 59 12 ตค 59 21 พย 59 20 มค 60 - - - - - - - - - หจก.วชัรสุภา

- 31 มค 60 31 มค 60 31 มค 60 31 มค 60 26 พค 60 26 พค 60 15 มิย 60 - - - - - - - - - - - นิติพงษ์

อาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง 0 5 กพ 60 17 มีค 60 26 เมษ 60 5 มิย 60 15 กค 60 24 สค 60 3 ตค 60 2 ธค 60 - - - - - - - - - - หจก.วชัรสภา

 ( 12 ครอบครัว ) - 26 พค 60 26 พค 60 28 มิย 60 - - - - - - - - - - - - - - - นิติพงษ์

0 22-Mar-60 1-May-60 20-Jun-60 9-Aug-60 8-Oct-60 22-Dec-60 - - - - - - - - - - - - หจก.ล าพูนกณิษกลุ

- 17 มีค 60 4 เมษ 60 26 มิย 60 10-Oct-60 1 พย 60 - - - - - - - - - - - - - นิติพงษ์

อาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง 0 3-Mar-60 12-Apr-60 22-May-60 1-Jul-60 10-Aug-60 19-Sep-60 29-Oct-60 28-Dec-60 - - - - - - - - - - หจก.วงศทิ์พยฯ์

 ( 12 ครอบครัว ) - 23-May-60 26-Jun-60 24-Jul-60 25 กย 60 25 กย 60 12 ตค 60 - - - - - - - - - - - - นิติพงษ์

0 18-Mar-60 17-Apr-60 6-Jun-60 26-Jul-60 14-Sep-60 13-Nov-60 - - - - - หจก.วลิต ก่อสร้าง

- 26-Apr-60 5-Jun-60 18-Jul-60 - - - - - - - - - - - - - - - นิติพงษ์

0 8-Mar-60 7-Apr-60 17-May-60 1-Jul-60 15-Aug-60 29-Sep-60 13-Nov-60 23-Dec-60 - - - - - - - - - - หจก.วลิต ก่อสร้าง

- 26-Apr-60 5-Jun-60 18-Jul-60 - - - - - - - - - - - - - - - นิติพงษ์

0 15-Feb-60 6-Apr-60 26-May-60 15-Jul-60 3-Sep-60 23-Oct-60 - - - - - - - - - - บจก.ไทห่งอ้ี

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - นิติพงษ์

0 15-Apr-60 15-May-60 14-Jun-60 14-Jul-60 13-Aug-60 12-Sep-60 12-Oct-60 11-Nov-60 11-Dec-60 10-Jan-61 9-Feb-61 21-Mar-61 - - - - - - บจก.ไทห่งอ้ี

- 24 กย 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - นิติพงษ์

เชียงใหม่

รพ.สนัทราย อาคารผูป่้วยนอก-อุบติัเหตุ 5 24/2559 8708/43 80031-May-59 8-Aug-61

6 175/2560 10749 30-Mar-60 20-Apr-62

550

3 174/2560 10773 29-Mar-60 19-Sep-61

รพ.ธญัญารักษ์ อาคารหอผุป่้วย 60 เตียง 2   35/2560(พ)

สถานท่ี ช่ือโครงการ

1

ช้ากวา่สญัญา -28รพ.สนัทราย อาคารพกัพยาบาล 100 ห้อง 6 48/2560 10135

ส้ินสุดสญัญา สรุป(ช้า/เร็ว) วนั

รพ.สนัทราย อาคารผูป่้วยใน 144 เตียง 7 64/2560 9128/50 6808-Feb-60 19-Dec-61

จ านวนชั้น สญัญาเลขท่ี แบบเลขท่ี เร่ิมสญัญา

12เร็วกวา่สญัญา

รพ.นครพิงค์

รพ.นครพิงค์

อาคารสนับสนุนบริการ

อาคารรังสีรักษา

อาคารศนูยสุ์ขภาพชุมชน

25-Jan-60 28-Jul-61 550

เร็วกวา่สญัญา

540

6 162/2560 10135 21-Mar-60 28-Sep-61รพ.นครพิงค์ อาคารพกัพยาบาล 100 ห้อง

รพ.นครพิงค์

10847 21-Mar-60 15-May-61 420

ตารางติดตามความกา้วหนา้โครงการก่อสร้างเขตสุขภาพท่ี 1 (ณ วนัท่ี 10 ตค 2560)

จงัหวดั

ช้ากวา่สญัญา -157

วพบ.เชียงใหม่ อาคารเรียน/หอพกั 6 031/2560 8294 21-Mar-60 30-Dec-61 650 ช้ากวา่สญัญา -54

ช้ากวา่สญัญา -157

ช้ากวา่สญัญา -149

ช้ากวา่สญัญา -147750

4 161/2560

งวดงานตามสญัญาจา้ง/วนัท่ีตรวจรับงวดงาน

อาคารพกัแพทย ์6 ชั้น 20 ยนิูต 6   55/2560(พ)รพ.ธญัญารักษ์

ช้ากวา่สญัญารพ.แมต่ื่น 3

9555

รพ.สวนปรุง อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2   1/2560 9539

รพ.เชียงดาว อาคารผุป่้วย 60 เตียง 2

รพ.เชียงดาว อาคารซกัฟอก จ่ายกลาง 2

360   2/2560

-469162 11 กพ 59 2 พย 60 630 ช้ากวา่สญัญารพ.ธญัญารักษ์ อาคารนอนผุป่้วยฟ้ืนฟู 4

-2025515 28-Dec-59 23-Oct-60 300 ช้ากวา่สญัญา

  17/2560 7919 29-Dec-59 29-Dec-59 360 ช้ากวา่สญัญา -62

  16/2560 9540

9555 8-Dec-59 2-Dec-60

ช้ากวา่สญัญา -157

ช้ากวา่สญัญา -63

23-Dec-59

19-Dec-59 28-Dec-60 3753   9/2560

8440 15-Feb-60 22-Mar-61 400 ช้ากวา่สญัญา -142

29-Dec-59 13-Nov-60 320 ช้ากวา่สญัญา -42

7 026/2560 9128/2550 8-Feb-60 20-Dec-61 660

รพ.นครพิงค์ อาคารคนไข ้8 ชั้น 8 028/2559

ศนูยอ์นามยัท่ี 1

เร็วกวา่สญัญา 30

ช้ากวา่สญัญา

ช้ากวา่สญัญา

ช้ากวา่สญัญา -140รพ.แมต่ื่น ตึกคนใขน้อก (O.P.D.) 30 เตียง 2 14/2559 3130/2526 27-Jan-59 20-Jan-60 360

9041/1 25 มีค 59 15 มีค 62 720

รพ.ฝาง อาคารผูป่้วยใน 144 เตียง

รพ.สนัป่าตอง ระบบผลิตน ้าประปา 1 16/2560

22-Dec-60 365



๖๘ 

 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

ระยะเวลา ขยายเวลา บริษทั

(วนั) สญัญาใหม่ งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4 งวดท่ี 5 งวดท่ี 6 งวดท่ี 7 งวดท่ี 8 งวดท่ี 9 งวดท่ี 10 งวดท่ี 11 งวดท่ี 12 งวดท่ี 13 งวดท่ี 14 งวดท่ี 15 งวดท่ี 16 งวดท่ี 17 งวดท่ี 18 ผูคุ้มงาน

6 ตค 58 5 ธค 58 3 กพ 59 3 เมษ 59 8 มิย 59 1 สค 59 30 กย 59 19 พย 59 8 มค 60 27 กพ 60 18 เมษ 60 17 มิย 60 16 สค 60 25 ตค 60 2 กพ 61 บ. ลิงค ์อินโนวา

3 มีค 59 5 สค 59 29 สค 59 14 กพ 59 7 ตค 59 25 ตค 59 16 ธค 59 6 กพ 60 19 เมษ 60 8 สค 60 8 สค 60 18 กย 60 18 กย 60 วิโรจน์

28 กพ 60 30 มีค 60 4 พค 60 13 มิย 60 23 กค 60 22 สค 60 21 กย 60 31 ตค 60 20 พย 60 9 มค 61 บ.สยามธรรมนนท์

10 เมษ 60 25 สค 60 25 สค 60 17 ตค 60 วิโรจน์,เอกกฤต

14 มีค 60 28 พค 60 27 กค 60 25 กย 60 29 พย 60 27 กพ 61 23 เมษ 61 23 พค 61 22 มิย 61 7 กค 61 บ.เคนเบอร์ฯ

17 กค 60 วิโรจน์,เอกกฤต

21 ตค 59 5ธค 59 9 มค 60 13 กพ 60 20 มีค 60 24 เมษ 60 29 พค 60 8 กค 60 17 สค 60 26 กย 60 5 พย 60 15 ธค 60 24 มค 61 5 มีค 61 14 เมษ 61 24 พค 61 3 กค 61 27 กย 61 เอน็เอสซีแอนดเ์อน็

- 11 ตค 59 6 มค 60 21 มีค 60 17 พค 60 15 มิย 60 9 กย 60 1 กย 60 13 กย 60 วิโรจน์

26 ธค 59 25 มค 60 24 กพ 60 26 มีค 60 5 พค 60 14 มิย 60 24 กค 60 7 พย 60 ช้ากวา่สญัญา หจก.ป้าไสวใจ๋ดี

3 ตค 60 3 ตค 60 - - - - - - - - วิโรจน์

23 พค 60 2 กค 60 11 สค 60 20 กย 60 30 ตค 60 9 ธค 60 18 มค 61 27 กพ 61 28 เมษ 61 หจก.กริณฑรั์ตน์

- - - - - - - - - - วิโรจน์

22 มิย 60 1 สค 60 10 กย 60 20 ตค 60 19 พย 60 19 ธค 60 18 มค 61 17 กพ 61 19 มีค 61 18 เมษ 61 เอน็เอสซีแอนเอน็

- - 23 สค 60 - - - - - - - วิโรจน์

0 20-Feb-60 1-Apr-60 11-May-60 20-Jun-60 30-Jul-60 8-Sep-60 18-Oct-60 17-Dec-60 หจก.อภิวฒัน์ฯ

5-Jun-60 6-May-60 18-Aug-60 วิโรจน์

0 18-Jun-60 7-Aug-60 26-Sep-60 8-Sep-60 4-Jan-61 23-Feb-61 14-Apr-61 3-Jun-61 23-Jul-61 11-Sep-61 31-Oct-61 30-Dec-61 - - - - - - บ.ไอเอสไอไอเอสโอ

- 11-Aug-60 17-Aug-60 - - - - - - - - - - - - - - - วิกร,สุกิจ,ช่างโยธา

0 12-May-60 16-Jun-60 16-Jul-60 15-Aug-60 14-Sep-59 19-Oct-60 23-Nov-60 28-Dec-60 1-Feb-61 8-Mar-61 12-Apr-61 12-May-61 หจก.สายทองฯ

- 26-May-60 29-Jun-60 17-Jul-60 17-Aug-60 25-Sep-60 วิกร,สุกิจ,ช่างโยธา

แพร่

น่าน

ตารางติดตามความกา้วหนา้โครงการก่อสร้างเขตสุขภาพท่ี 1 (ณ วนัท่ี 10 ตค 2560)

จงัหวดั สถานท่ี ช่ือโครงการ จ านวนชั้น สญัญาเลขท่ี แบบเลขท่ี เร่ิมสญัญา ส้ินสุดสญัญา
งวดงานตามสญัญาจา้ง/วนัท่ีตรวจรับงวดงาน

สรุป(ช้า/เร็ว) วนั

ล าปาง

รพ.เถิน อาคารผูป่้วยนอก-บ าบดั 6 162/2558 9965 19-May-58 2-Feb-61 990

รพ.ล าปาง อาคารคลงัเวชภณัฑ์

เร็วกวา่สญัญา 33

รพ.ล าปาง อาคารทนัตกรรม 5 ชั้น 5 82/2560 เอกชน 10 มค 60 9 มค 61 365 ช้ากวา่สญัญา

ช้ากวา่สญัญา5 83/2560 เอกชน 14 มค 60 7 กค 61 540

รพ.แพร่ อาคารพกัอ.แพทย1์2 ครอบครัว 3 8079 28 กย 59 22 กย 60 360

รพ.แพร่ อาคารผูป่้วยใน 156 เตียง 8 9045 31 พค 59 27 สค 61 750 ช้ากวา่สญัญา

รพ.ร้องกวาง  อาคารผูป่้วยนอก 2 ชั้น 2   7/2560 10402 25 มีค 60 18 เมษ 61 390 เร็วกวา่สญัญา 28

รพ.แพร่ อาคารส านักงาน สสจ. 3   8/2560 8491 25 มีค 60 28 เมษ 61 400 ช้ากวา่สญัญา

รพ.นาน้อย อาคารพกัพยาบาล 24 ห้อง 3 7/2560 9555 23 ธค 59 17 ธค 60 360 ช้ากวา่สญัญา

-54

รพ.น่าน อาคารศนูยสุ์ขภาพชุมชน 4 011/2560 10847 17-Mar-60 12-May-61 420 ช้ากวา่สญัญา -2

รพ.น่าน อาคารผูป่้วยใน 156 เตียง 7 10945 013/2560 29-Mar-60 16-Feb-62 690 ช้ากวา่สญัญา



๖๙ 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

  

ระยะเวลา ขยายเวลา บริษทั

(วนั) สญัญาใหม่ งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดท่ี 4 งวดท่ี 5 งวดท่ี 6 งวดท่ี 7 งวดท่ี 8 งวดท่ี 9 งวดท่ี 10 งวดท่ี 11 งวดท่ี 12 งวดท่ี 13 งวดท่ี 14 งวดท่ี 15 งวดท่ี 16 งวดท่ี 17 งวดท่ี 18 ผูคุ้มงาน

69 14-May-60 18-Jun-60 18-Jul-60 17-Aug-60 16-Sep-60 21-Oct-60 18-May-60 11-Jul-60 4-Feb-61 11-Mar-61 15-Apr-61 15-May-61 - - - - - - บ.ทศพรเอน็จิเนียร่ิง

4-Mar-62 - - - - - - 12-Jun-60 31-Jul-60 8-Sep-60 - - - - - - - - - วิกร,สุกิจ,ช่างโยธา

0 25-May-60 30-Jul-60 3-Sep-60 8-Oct-60 12-Nov-60 17-Dec-60 21-Jan-61 25-Feb-61 1-Apr-61 21-May-61 - - หจก.นครเชียงรายทวีศกัด์ิ

- 6-Aug-60 - - - - - - - - - วิกร,ช่างรพ.,ช่างโยธา

0 11-Apr-60 7-Jun-60 12-Jul-60 16-Aug-60 20-Sep-60 25-Oct-60 29-Nov-60 3-Jan-61 7-Feb-61 1-Apr-60 18-Apr-61 23-May-61 27-Jun-61 1-Aug-61 5-Sep-61 10-Oct-61 14-Nov-61 19-Dec-61 บ.เวียงพานทวีภณัฑ์

- 25-May-60 28-Jun-60 1-Aug-60 15-Aug-60 - - - - - 23-May-60 23-May-60 27-Sep-60 27-Sep-60 - - - - - วิกร

0 22-May-60 9-May-60 13-Jun-60 18-Jul-60 22-Aug-60 26-Sep-60 31-Oct-60 5-Dec-60 9-Jan-61 18-Feb-61 - - - - บ.เวียงพานทวีภณัฑ์

- 22-May-60 11-Jul-60 15-Sep-60 - - - - - - - - - - - - - - - วิกร

0 29-May-60 3-Jul-60 7-Aug-60 6-Jan-60 16-Oct-60 20-Nov-60 25-Dec-60 30-Jan-61 6-Mar-61 15-Apr-61 25-May-61 26-Aug-60 - - บ.เวียงพานทวีภณัฑ์

- - - - 6-Apr-60 21-Aug-60 21-Aug-60 21-Aug-60 21-Aug-60 21-Aug-60 21-Aug-60 21-Aug-60 25-Aug-60 - - - - วิกร

0 6-Jun-60 11-Jul-60 15-Aug-60 19-Sep-60 24-Sep-60 3-Dec-60 12-Jan-61 21-Feb-61 2-Apr-61 12-May-61 - - - - หจก.เชียงรายทรายเพชร

- - - - - - 1-Feb-60 - - - - - - - - - วิกร

45 7-Mar-59 16-Apr-59 26-May-59 5-Jul-59 14-Aug-59 23-Sep-59 12-Nov-59 1-Jan-60 20-Feb-60 11-Apr-60 31-May-60 20-Jul-60 8-Sep-60 28-Oct-60 17 ธค 60 15-Feb-61 หจก.ช่ืนชูไพรก่อสร้าง

- 12-May-59 29-Aug-59 21-Oct-59 25-Dec-59 1-Mar-60 30-Apr-60 23-Jun-60 23-Jun-60 9-Aug-60 9-Aug-60 22-Sep-60 22-Sep-60 วิกร,ช่างสสจ.,ช่างโยธา

นิติพงษ์

ขยายเวลา 16 ตค 58 30 ธค 58 14 มีค 59 23 เมษ 59 2 มิย 59 12 กค 59 21 สค 59 30 กย 59 9 พย 59 19 ธค 59 28 มค 60 9 มีค 60 18 เมษ 60 28 พค 60 17 กค 60 บ.แอดวานซ ์ซีวิล

- 23 มิย 59 25 สค 59 21 พย 59 20 กพ 59 5 เมษ 60 15 พค 60 6 กค 60 6 กค 60 17 ตค 60 วิษณุ โพธิ

พะเยา

เชียงราย

แม่ฮ่องสอน

ล า พูน

รพ.ล าพูน อาคารผูป่้วยนอก/อุบติัเหตุ 4 004/2559 8815 8-Dec-58 15-Feb-61 800 ช้ากวา่สญัญา

รพ.ปางมะผา้ อาคารผูป่้วยนอก 10/2559 มส. 30 มค 59 23 มค 60 360 แลว้เสร็จ

รพ.แมส่ะเรียง อาคารผูป่้วยนอก 5 004/2559 8708/43 8-Dec-58 15-Feb-61 800 ช้ากวา่สญัญา

1

รพร.เชียงของ อาคารผูป่้วยนอก 3 016/2559 9635 28-Jan-59 22-Apr-60 450 ช้ากวา่สญัญา -149

รพ.แมส่รวย อาคารผูป่้วยนอก-ใน 2 20/2559 15-Mar-59 26-Aug-60 449 เร็วกวา่สญัญาแล้วเสร็จ

รอ ผวจ. ลงนาม
เปลี่ยนแปลงแบบ

830 เร็วกวา่สญัญา 52

รพ.เชียงแสน อาคารผูป่้วยนอก 2 012/2560 10402 17-Feb-60 28-Jul-61 390 ช้ากวา่สญัญา -94

รพ.แมจ่นั อาคารผูป่้วยใน 120 เตียง 6 17/2559 9128+9921 30-Jan-59 19-Dec-61

รพศ.เชียงราย อาคารจอดรถยนต ์ค.ส.ล. 7 002/2560 8708/43 27-Mar-60 21-May-61 420 ช้ากวา่สญัญา -73

เร็วกวา่สญัญา 20รพ.พะเยา อาคารผูป่้วยนอก 6 22/2559 30-Mar-59 24-Dec-61 1000

ตารางติดตามความกา้วหนา้โครงการก่อสร้างเขตสุขภาพท่ี 1 (ณ วนัท่ี 10 ตค 2560)

จงัหวดั สถานท่ี ช่ือโครงการ จ านวนชั้น สญัญาเลขท่ี แบบเลขท่ี เร่ิมสญัญา ส้ินสุดสญัญา
งวดงานตามสญัญาจา้ง/วนัท่ีตรวจรับงวดงาน

สรุป(ช้า/เร็ว) วนั
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      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

7. ปัญหาอุปสรรค  
มำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม เป็นมำตรฐำนที่อำศัยงบประมำณในกำรด ำเนินกำร และพัฒนำ ไม่ว่ำจะ
เป็นกระบวนกำรก่อสร้ำงใหม่ ปรับปรุง หรือต่อเติม เพรำะฉะนั้นในกำรจะพัฒนำคุณภำพ 
ให้ผ่ำนเกณฑ์ในแต่ละด้ำน เบื้องต้นที่ท ำได้คือมีกำรบริหำรจัดกำร เตรียมแผน รวมไปถึงกำรตั้งคณะกรรมกำร
ในกำรดูแล และบ ำรุงรักษำให้เป็นปัจจุบันอยู่ในสภำพดี พร้อมใช้งำน มีควำมปลอดภัยต่อผู้มำรับบริกำร 
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      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
 
 

 
ออกแบบ/ประมาณราคา:กล ุม่มาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอ้ม 

สถาปนิก : นายเอกกฤต ขนัค าหมดุ 

วิศวกรโยธา : นายวิกร โตวราพงศ ์และนายวชัชิเนตร หมัน่สาน 
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      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
ออกแบบ/ประมาณราคา:กล ุม่มาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอ้ม 

สถาปนิก : นายเอกกฤต ขนัค าหมดุ 

วิศวกรโยธา : นายวชัชิเนตร หมัน่สาน 
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โครงการ ควบคุม ก้ากับ เฝ้าระวัง และส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ส้านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 
จังหวัดเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2561 (งบสนับสนุนนโยบายจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และงบประมาณกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ)    
กิจกรรมที่ 1  การถอดบทเรียนการด้าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และการด้าเนินงาน
ตามนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
1.1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการด้าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
วัตถุประสงค ์ 

   - เพ่ือถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ ในสถำนประกอบกำร   
     เพ่ือสุขภำพ ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ   
   - เพ่ือก ำหนดรูปแบบและแผนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  
     ของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 - 12   

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้ำหมำยทั้งหมด จ ำนวน 90 คน 
- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 - 12  จ ำนวน  12  คน 
- ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

เขต 1 - 12 เขตละ 1 คน จ ำนวน 12 คน 
- หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ตั้งของส ำนักงำน
สนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1-12  จ ำนวน  12  คน 
- ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ ในส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ที่ตั้งของ
ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1-12  จ ำนวน 12  คน 
- ผู้บริหำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  จ ำนวน  4  คน 
- ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ในกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จ ำนวน  19 คน 
- วิทยำกร จ ำนวน  4 คน  
- เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน   15 คน 

ระยะเวลาด้าเนินการ   วันที่ 27 – 28 พฤศจิกำยน  2560 ณ โรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว เชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุม  จ ำนวน  369,699.80 บำท 
ผลการด้าเนินงาน  ได้บทเรียนและยกร่ำงรูปแบบกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ ใน
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1-12   
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1.2  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท้ารูปแบบการด้าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
และการด้าเนินงานตามนโยบาย ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

วัตถุประสงค์  

 - เพ่ือจัดท ำรูปแบบกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ และกำรด ำเนินงำนตำม
นโยบำย ของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  ส ำหรับส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1-12 

กลุ่มเป้าหมาย 
เป้ำหมำยทั้งหมด จ ำนวน 70 คน 
          - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1-12  จ ำนวน  12  คน 
 - ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1-12  
             เขตละ 1 คน จ ำนวน 12 คน 

- ผู้บริหำรจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1 คน 
- หัวหน้ำกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน  1  คน 
- ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 3  คน 
- ผู้บริหำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  จ ำนวน  4  คน 

 - ส ำนัก/กอง/กลุ่ม ในกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จ ำนวน  19 คน 
 - วิทยำกร จ ำนวน  4 คน  
 - เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน   14 คน 
ระยะเวลาด้าเนินการ   วันที่ 29 พฤศจิกำยน  2560  ณ โรงแรมโลตัส ปำงสวนแก้ว เชยีงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุม  จ ำนวน  39,800 บำท 
ผลการด้าเนินงาน  ได้รูปแบบและแผนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ ในสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1-12   
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1.3  ประชุมและแถลงข่าวแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการนวด ส้าหรับผู้พิการทางสายตา 
วัตถุประสงค ์ 
- เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ผู้พิกำรทำงสำยตำมำขึ้นทะเบียนผู้ให้บริกำรนวด  
กลุ่มเป้าหมาย     - ผู้พิกำรทำงสำยตำเป้ำหมำยทั้งหมด จ ำนวน 30 คน 

- ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ สบส.เขต 1 จ ำนวน 12 คน                                                                  
- ผู้บริหำรกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จ ำนวน 2 คน 

ระยะเวลาด้าเนินการ   วันที่ 12 ธันวำคม  2560 ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนจังหวัด ชั้น 4 จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุม  จ ำนวน  27,544.50  บำท 
ผลการด้าเนินงาน  มีผู้พิกำรทำงสำยตำซึ่งเป็นผู้แทนจำกสมำคมและชมรมร่วมแถลงข่ำวประชำสัมพันธ์ให้ผู้
พิกำรทำงสำยตำมำขึ้นทะเบียนภำยในวันที่ 23 ธันวำคม 2560  จ ำนวน 30 คน และขอให้ประชำสัมพันธ์
ต่อไปยังผู้พิกำรทำงสำยตำที่เป็นสมำชิกของสมำคมและชมรมต่ำงๆในเขตสุขภำพที่ 1 

กิจกรรมที่ 2  การเสริมศักยภาพและสร้างแรงจูงใจของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ในระดับ จังหวัด เขต รวมทั้งภาคเอกชน  

ขออนุมัติปรับและเพ่ิมกิจกรรมโครงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ
ในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพฯ ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเตรียมทีมวิทยำกรพ่ีเลี้ยง ในกำรส่งเสริม พัฒนำยกระดับ 
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  
วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือเตรียมทีมวิทยำกรพ่ีเลี้ยงและวำงแผนในกำรส่งเสริม พัฒนำยกระดับสถำนประกอบกำร เพื่อ
สุขภำพ 
กลุ่มเป้าหมาย  
           ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด บุคลำกรจำกสมำคม 
ชมรมนวดไทย ผู้ประกอบกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ในเขตสุขภำพท่ี 1 จ ำนวน 20 คน 
ระยะเวลาด้าเนินการ   

จัดประชุม 2 ครั้ง  วันที่ 20 มีนำคม 2561 และ วันที่ 30 เมษำยน 2561 ณ ห้องประชุมของ
ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุม  จ ำนวน  ๓๘,1๒2 บำท 
ผลการด้าเนินงาน  ได้ขั้นตอนและรูปแบบกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและ
ฝึกสอนทักษะประสบกำรณ์ให้สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่สมัครเข้ำร่วมกิจกรรม โดยทีมวิทยำกรพ่ีเลี้ยง 
ได้ประชุมหำรือเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคกำรศึกษำ 
ได้แนวทำงกำรพัฒนำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพแบบ 3 G ได้แก่  

G1  Good Therapist Image  Practice  
G2  Good Massage Practice 
G3  Good Service Practice 
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บทบำทกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน ดังแสดงในภำพ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ผู้ประกอบ

การ

วิทยากร
พื้นที่

วิทยากร
กลาง/ที่
ปรึกษา

สบส.เขต1
หน่วยงาน
เจ้าภาพ

ภาค
การศึกษา

1. สนับสนุนข้อมูลวิชาการ 

2. ให้ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน 

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ 

2. นัดหมายเวลา แผนงานร่วมกับวิทยากร 

3. เตรียมพร้อมสู่การพัฒนา 

4. ประเมินความพึงพอใจ/ประโยชน์ 

1. ลงพื้นที่พัฒนา 2 ครั้ง 
2. ประเมินศักยภาพร้านนวด   
    ก่อน-หลัง 
3. รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
    การด้าเนินการตามข้อก้าหนด  
    ของจังหวัด เช่น รวบรวมใบ  
    เซ็นชื่อ ภาพถ่ายก่อนพัฒนา- 
    หลังพัฒนา 
4. สรุปผลการพัฒนา 

1. สนับสนุน/อ้านวย 

   ความสะดวกในการ    
   ด้าเนินการให้ 
   สัมฤทธิ์ผล 

2. ประเมินผลภาพรวม 

    กิจกรรม 
1. ให้ค้าแนะน้า/ปรึกษา การด้าเนินกจิกรรมให้บรรลุผล 

2. อ้านวยความสะดวกในการด้าเนินการ 
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กิจกรรมที่ 2.2  อบรมพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ เพ่ือยกระดับ        
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพนวดไทยพรีเมียม และศึกษำดูงำน ส ำนักงำนใหญ่ THE OASIS SPA 
THAILAND จังหวัดเชียงใหม่ 

 วัตถุประสงค ์ 
  เ พ่ื อ พัฒนำศั ก ยภ ำพผู้ ป ร ะกอบกำ รสถำนประกอบกำร เ พ่ื อสุ ขภ ำพ  เ พ่ื อยกร ะดั บ 

สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพนวดไทยพรีเมียม  
กลุ่มเป้าหมาย   
 - ผู้ประกอบกำรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ในเขตสุขภำพท่ี 1 จ ำนวน  156 คน 
 - ผู้รับผิดชอบงำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ในเขตสุขภำพท่ี 1 จ ำนวน  6 คน 
ระยะเวลาด้าเนินการ  29 - 30 มีนำคม 2561 ณ โรงแรมอรำ ท่ำแพ อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม  จ ำนวน  153,281  บำท 
ผลการด้าเนินงาน  สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพในกำรเตรียมยกระดับ
สู่นวดไทยพรีเมี่ยม มีผู้ประกอบกำรที่สนใจเข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 156 คน ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เข้ำ
ร่วมอบรม จ ำนวน 6 คน กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกำร 

 

กิจกรรมที่ 2.3 อบรมพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ เพ่ือเตรียมยกระดับสู่นวด
ไทยพรีเมี่ยม ในเขตสุขภำพท่ี 1 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือพัฒนำบุคลิกภำพบุคลำกรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ เพื่อเตรียมยกระดับ สู่นวดไทยพรีเมี่ยม 
ในเขตสุขภำพที่ 1  
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลำกรสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ จ ำนวน 55 คน 
ระยะเวลาด้าเนินการ  21-22 เมษำยน 2561 ณ ห้องประชุมของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 
1 จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม  จ ำนวน  56,840  บำท 
ผลการด้าเนินงาน  สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนบุคลิกภำพ เพ่ือ
เตรียมยกระดับสู่นวดไทยพรีเมี่ยม มีบุคลำกรจำกสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่สนใจเข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 
55 คน จำกสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพทั้งหมด 25 แห่ง กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกำร 
กิจกรรมที่ 2.4 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและฝึกสอนทักษะประสบกำรณ์ให้
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่สมัครยกระดับสู่นวดไทยพรีเมียม โดย ทีมวิทยำกรพี่เลี้ยง 
วัตถุประสงค์  เ พ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและฝึกสอนทักษะประสบกำรณ์ให้สถำนประกอบกำร 
                     เพ่ือสุขภำพที่สมัครใจยกระดับสู่นวดไทยพรีเมียม 
กลุ่ ม เป้ าหมาย  สถำนประกอบกำรเ พ่ือสุขภำพที่ สมัครใจเข้ ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 20 แห่ ง  
ในเขตสุขภำพท่ี 1 จ ำนวน 2 ครั้ง 
ระยะเวลาด้าเนินการ  1-30 พฤษภำคม 2561 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม  จ ำนวน  153,570 บำท 
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ผลการด้าเนินงาน  สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่สมัครใจเข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรเสริมสร้ำง
ศักยภำพและฝึกสอนทักษะประสบกำรณ์ให้สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่สมัครยกระดับสู่นวดไทยพรีเมียม 
โดย ทีมวิทยำกรพ่ีเลี้ยง จ ำนวน 20 แห่ง และสมัครเข้ำรับกำรประเมินมำตรฐำนรำงวัลนวดไทยพรีเมี่ยม 
จ ำนวน  20 แห่ง กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกำร รำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบมำพร้อมนี้ 

 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ เสริมสร้ำงทักษะประสบกำรณ์ (coaching) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ เสริมสร้ำงทักษะประสบกำรณ์  
                            (coaching) 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ทีมวิทยำกรพ่ีเลี้ยงที่ลงพ้ืนที่ Coaching  จ ำนวน 15 คน 
ระยะเวลาด้าเนินการ  4  มิถุนำยน  2561 
                            ณ ห้องประชุมของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม  จ ำนวน  3,040 บำท 
ผลการด้าเนินงาน  รำยงำนสรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ เสริมสร้ำงทักษะประสบกำรณ์ 
(coaching)  จ ำนวน 1 ฉบับ กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประกำร รำยละเอียดดังเอกสำรที่แนบมำ
พร้อมนี้ 
กิจกรรมที่ 4  กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ในประเด็นส ำคัญที่
ส่งผลต่อกำรบรรลุผลส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
 ปรับแผนกำรด ำเนินงำนใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ นวดไทยพรีเมี่ยม 
กิจกรรมที่  5 กำรอบรมใช้โปรแกรมสำรสนเทศจัดกำรข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพและ
สถำนพยำบำล  
ขออนุมัติปรับเพิ่มกิจกรรมในโครงกำร  
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและจัดท ำฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพและ 
                   สถำนพยำบำลในโปรแกรมสำรสนเทศของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพและสถำนพยำบำล ระดับจังหวัด  
                          จ ำนวน 25 คน 
ระยะเวลาด้าเนินการ  27 กุมภำพันธ์ 2561  
                            ณ ห้องประชุมของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม  จ ำนวน  62,780  บำท 
ผลการด้าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพและผู้รับผิดชอบงำนสถำนพยำบำล มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรใช้โปรแกรมสำรสนเทศจัดกำรข้อมูลของกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพเพ่ิมขึ้นและให้
ควำมร่วมมือในกำรจัดท ำฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพและสถำนพยำบำล 

 
 



81 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 

 

กิจกรรมที่  1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพใน
สถำนพยำบำลเอกชน  

จำกกำรประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2561 ผู้รับผิดชอบงำนสถำนพยำบำล ต้องกำรให้มีกำรอบรมพัฒนำศักยภำพพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ หลักสูตรกำรด ำเนินคดีสถำนพยำบำลที่กระท ำผิดกฎหมำย เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีควำมรู้และมี
แนวทำงในกำรด ำเนินงำน  จึงขออนุมัติปรับชื่อและเพ่ิมจ ำนวนวันกิจกรรมในโครงกำร เป็น กำรอบรมพัฒนำ
ศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หลักสูตร กำรสืบสวน สอบสวนและด ำเนินคดี สถำนพยำบำลเอกชนที่กระท ำผิด
กฎหมำย ในเขตสุขภำพท่ี 1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 3 วัน 

วัตถุประสงค์  เ พ่ือพัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และส่งเสริมให้สถำนพยำบำลภำคเอกชน 
                    มีมำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัดที่รับผิดชอบงำนสถำนพยำบำล  ในเขตสุขภำพที่ 1   
8 จังหวัด  จ ำนวน 50 คน 
ระยะเวลาด้าเนินการ  12 - 14  มีนำคม  2561 ณ โรงแรมคุ้มภูค ำ จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม จ ำนวน 265,012  บำท 
ผลการด้าเนินงาน  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ระดับจังหวัด ในเขตสุขภำพที่ 1 เข้ำร่วมกำรอบรม จ ำนวน 50 คน 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หลักสูตร กำรสืบสวน สอบสวนและด ำเนินคดี สถำนพยำบำล
เอกชนที่กระท ำผิดกฎหมำย ในเขตสุขภำพที่ 1 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 3 วัน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
มีควำมรู้และมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น 

กิจกรรมที่ 2  กำรอบรมเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กำรตรวจมำตรฐำน
สถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรควบคุม ก ำกับ
และเฝ้ำระวัง กำรตรวจมำตรฐำนและกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับสถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพ ในเขตสุขภำพที่ 1 
กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัด ที่รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  
ในเขตสุขภำพที่ 1  8 จังหวัด  จ ำนวน 65 คน 
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ระยะเวลาด้าเนินการ  16  พฤศจิกำยน  2560  ณ โรงแรมคุ้มภูค ำ  จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม  จ ำนวน  94,225  บำท 
ผลการด้าเนินงาน  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ระดับจังหวัด ในเขตสุขภำพที่ 1 เข้ำร่วมกำรอบรม จ ำนวน 65 คน 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ในกำรควบคุม ก ำกับและเฝ้ำระวัง กำรตรวจมำตรฐำนและกำร
บังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

กิจกรรมที่ 3  ด ำเนินกำรตรวจมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือควบคุม ก ำกับและเฝ้ำระวัง ตรวจมำตรฐำนและกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับ 
                 สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ  
กลุ่มเป้าหมาย คือ สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ในเขตสุขภำพท่ี 1  8 จังหวัด   
ระยะเวลาด้าเนินการ  มิถุนำยน 2561 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม  จ ำนวน  7,500  บำท 
ผลการด้าเนินงาน  ร่วมตรวจประเมินมำตรฐำนรำงวัลนวดไทยพรีเมี่ยม จ ำนวน 20 แห่ง ในเขตสุขภำพที่ 1 
จังหวัดแพร่  จังหวัดล ำปำง  จังหวัดล ำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งด ำเนินกำรเสร็จสิ้นในวันที่ 15 มิถุนำยน 
2561 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงำน/สรุปผลกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสถำนพยำบำลและ
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพระดับเขต  

วัตถุประสงค์ เพ่ือชี้แจงกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพและส่งเสริม สนับสนุน 
                           กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพในเขต 
                           พ้ืนที่รับผิดชอบ 
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพและสถำนพยำบำล ระดับจังหวัด จ ำนวน 25 คน 
ระยะเวลาด้าเนินการ   วันที่ 25 มกรำคม 2561 (ครั้งที่ 1 มกราคม  ครั้งท่ี 2 สิงหาคม) 
                             ณ ห้องประชุมของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม  จ ำนวน  25,032  บำท 
ผลการด้าเนินงาน  ผู้รับผิดชอบงำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพและสถำนพยำบำล ระดับจังหวัด จ ำนวน 
18 คน ได้รับทรำบข้อมูลแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ และร่วมแสดงควำม
คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพระดับเขต 
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ภาพกิจกรรม 
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ตอบสนองยุทธศาสตร ์

ยุทธศำสตร์กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ  ผลผลิตท่ี 1 สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ 
ภำคเอกชน สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ 
ควบคุมก ำกับ มีมำตรฐำนท่ีกฎหมำยก ำหนดและยกระดับคุณภำพสู่สำกล 

1. วัตถุประสงค์โครงการ  
1.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมก ำกับให้สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐได้รับกำรตรวจผ่ำน

เกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพและเขตพื้นท่ี ให้มีคุณภำพมำตรฐำนตำมเกณฑ์ท่ี
ก ำหนด 

1.2 เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ในเขตสุขภำพท่ี 1 ให้สำมำรถ
ยกระดับคุณภำพและมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ไปสู่เกณฑ์คุณภำพท่ีเกี่ยวข้อง 

2. กิจกรรม 
2.1 ส่งเสริม พัฒนำศักยภำพพี่เลี้ยงระดับจังหวัด และเจ้ำหน้ำท่ีในสถำนบริกำรสุขภำพ

ภำครัฐ (โรงพยำบำลศูนย์  โรงพยำบำลท่ัวไป  โรงพยำบำลชุมชน  โรงพยำบำลสมเด็จ
พระยุพรำช  โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ) ด้ำนมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 

2.2 ส่งเสริม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ให้สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ  ภำคเอกชน ให้เห็น
ควำมส ำคัญ โดยเฉพำะภำคเอกชน ให้เตรียมควำมพร้อมและพัฒนำตนเองให้ไปตำม
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพเป็นเบ้ืองต้น 

2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ได้รับกำรตรวจผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
ระบบบริกำรสุขภำพ 

2.4 กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกำรด ำเนินงำน ท้ังกำรประเมินตนเองของสถำนบริกำร
สุขภำพภำครัฐ  และ กำรบันทึกผลกำรเยี่ยมประเมินเพ่ือกำรรำยงำนช่องทำงต่ำงๆ  

2.5 ติดตำมเยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ในสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ท่ี
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพระดับพื้นฐำน  ระดับพัฒนำ และระดับ
คุณภำพ  



87 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2.6 รับรองผลกำรประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ในระดับพื้นฐำน  ระดับพัฒนำ ใน
เขตสุขภำพท่ี 1 ส ำหรับ ระดับคุณภำพ เป็นกำรรับรองผลกำรประเมินเบื้องต้น และ
เสนอกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ พิจำรณำรับรองผล 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
  สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ในเขตสุขภำพท่ี 1 ได้แก่ โรงพยำบำลศูนย์  โรงพยำบำลทั่วไป     
    โรงพยำบำลชุมชน  โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำช  โรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ จ ำนวน 102 แห่ง 

4. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
ในระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 ถึง 30 กันยำยน 2561 

 5. วิธีการด้าเนินการ 

5.1  ประชุมกรรมกำรเย่ียมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ปี 2561 ในระดับเขต 
5.2  ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย กำรชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับ

เครือข่ำยสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐและภำคเอกชน  กำรลงพื้นท่ีส่งเสริมในพื้นท่ีให้กับ
สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐให้สำมำรถพัฒนำตนเองได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ  กำรประสำนชี้แจงกำรประเมินตนเองของสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐในระบบ 
HS4   กำรเยี่ยมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพในสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อกำรส่งเสริมและรับรองผลเบื้องต้นตำมเกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำร
สุขภำพ  กำรประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/ทีมเลขำกำรขับเคลื่อนงำนมำตรฐำน
ระบบบริกำรสุขภำพ เขตสุขภำพท่ี 1 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมกำรลงพื้นท่ี และสรุปผลกำร
เย่ียมประเมินและรำยงำนในระบบ HS4 และ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

5.3  กำรประสำน เตรียมควำมพร้อมกำรชี้แจงสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  กำรลงพื้นท่ีส่งเสริม     
 และเย่ียมประเมินมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ในเขตสุขภำพท่ี 1 

5.4  ด ำเนินกำรตำมแผน และมีกำรทบทวน ประเมินผล เป็นระยะ เพื่อปรับปรุงกำร   
ด ำเนินงำนให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์และสภำพพื้นท่ีในเขตสุขภำพท่ี 1 

5.5  ประเมินผลและสรุป ร่วมกันโดยคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน/ทีมเลขำ เพื่อสรุปผลกำร
ประเมิน และรำยงำนในระบบ HS4 และกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ 

 6. ตัวชี้วัดความส้าเร็จโครงการ  
6.1  ร้อยละของสถำนพยำบำลภำครัฐกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำร

สุขภำพ(KB4)  หมำยถึง  สถำนพยำบำลภำครัฐตำมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกำรรับรองจำก
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ 60 ในระดับพัฒนำขึ้นไป 
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6.2 จ ำนวนสถำนพยำบำลภำครัฐได้รับกำรส่งเสริมและควบคุมก ำกับตำมมำตรฐำนระบบ
บริกำรสุขภำพ (KB6)  หมำยถึง สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ได้รับกำรส่งเสริม
มำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพครบ 102 แห่ง (100%) 

  7. ผลการด้าเนินงาน 
7.1 ร้อยละของสถำนพยำบำลภำครัฐกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนระบบบริกำร

สุขภำพ(KB4)  หมำยถึง  สถำนพยำบำลภำครัฐตำมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ อย่ำงน้อยร้อยละ 60 ในระดับพัฒนำขึ้นไป  ซึ่ง เป้ำหมำยในปี 
2561 มีจ ำนวน 7  แห่ง (ซึ่งผ่ำนระดับพื้นฐำนในปี 2560)  และได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ 
จนสำมำรถยกระดับมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ระดับพัฒนำ จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็น 
71.43% 

7.2 จ ำนวนสถำนพยำบำลภำครัฐได้รับกำรส่งเสริมและควบคุมก ำกับตำมมำตรฐำน
ระบบบริกำรสุขภำพ (KB6)  หมำยถึง สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ ได้รับกำรส่งเสริมมำตรฐำน
ระบบบริกำรสุขภำพครบ 102 แห่ง (100%)  ซึ่ง เป้ำหมำยในปี 2561 มีจ ำนวน 102  
แห่งและได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ ตำมมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ ครบท้ัง 7 ด้ำน จ ำนวน 
102 แห่ง คิดเป็น 100%  โดยท้ัง 7 ด้ำนประกอบด้วย 

  1. ด้ำนระบบกำรจัดกำรคุณภำพในโรงพยำบำล 
  2. ด้ำนระบบงำนอำคำรและสภำพแวดล้อมในโรงพยำบำล 
  3. ด้ำนระบบงำนควำมปลอดภัยในโรงพยำบำล 
  4. ด้ำนระบบงำนส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล 
  5. ด้ำนระบบงำนส่ือสำรในโรงพยำบำล 
  6. ด้ำนระบบงำนเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยำบำล 
     7. ด้ำนระบบงำนสุขศึกษำในโรงพยำบำล 

 8. ปัญหาอุปสรรค  
8.1 มำตรฐำนคุณภำพท่ี โรงพยำบำลของรัฐ ต้องด ำเนินกำรมีหลำกหลำย และ     

 ซ้อนทับในบำงประเด็น  ท ำให้ต้องรับกำรเยี่ยมหรือกำรประเมินหลำยครั้ง 
8.2 โปรแกรม HS4 ยังไม่ตอบสนองควำมต้องกำรใช้งำนเพื่อลดขั้นตอนได้ เช่น 

กำรก ำหนดขนำดของไฟล์หลักฐำน ท ำให้โรงพยำบำล ท ำงำนหลำยครั้ง และ ข้อมูลท่ี
โรงพยำบำลประเมินตนเอง ไม่สำมำรถสรุปเป็นข้อมูลส ำหรับทีมงำนหรือผู้บริหำรน ำไปใช้ได้
ง่ำย จ ำเป็นต้องท ำงำนหลำยขั้นตอนเพื่อสรุปผล เป็นต้น 
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ภาพกิจกรรม 
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ล้าดับ รายชื่อโรงพยาบาล อ้าเภอ 
ระดับตามเกณฑม์าตรฐาน 

ระบบบริการสขุภาพ   
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2561 

จังหวัดเชียงใหม่ 
1 โรงพยาบาลอมก๋อย อมก๋อย พัฒนา 

2 โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

แม่แจ่ม พัฒนา 

3 โรงพยาบาลแม่วาง แม่วาง พัฒนา 

4 โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา 

กัลยาณิวัฒนา พัฒนา 

5 โรงพยาบาลสะเมิง สะเมิง พัฒนา 

6 โรงพยาบาลสารภ ี สารภ ี พัฒนา 
7 โรงพยาบาลดอยหล่อ ดอยหล่อ พัฒนา 

8 โรงพยาบาลเวียงแหง เวียงแหง พัฒนา 
9 โรงพยาบาลนครพิงค์ แม่ริม พัฒนา 

10 โรงพยาบาลจอมทอง จอมทอง พัฒนา 
11 โรงพยาบาลสันป่าตอง สันป่าตอง พัฒนา 
12 โรงพยาบาลฝาง ฝาง พัฒนา 

13 โรงพยาบาลไชยปราการ ไชยปราการ พัฒนา 
14 โรงพยาบาลแม่ออน แม่ออน พัฒนา 

15 โรงพยาบาลฮอด ฮอด พัฒนา 
16 โรงพยาบาลพร้าว พร้าว พัฒนา 
17 โรงพยาบาลเชียงดาว เชียงดาว พัฒนา 

18 โรงพยาบาลสันก้าแพง สันก้าแพง พัฒนา 
19 โรงพยาบาลหางดง หางดง พัฒนา 

20 โรงพยาบาลดอยเต่า ดอยเต่า พัฒนา 
21 โรงพยาบาลแม่อาย แม่อาย พัฒนา 

22 โรงพยาบาลสันทราย สันทราย พัฒนา 
23 โรงพยาบาลแม่แตง แม่แตง พัฒนา 
24 โรงพยาบาลดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด พัฒนา 

    

สรปุผลการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ 

โรงพยาบาลศนูย/์ทัว่ไป/ชมุชน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฯ  

จ านวน 102 แห่ง ประจ าปี พ.ศ.2561 แยกเป็นจงัหวดั ดงัน้ี
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จังหวัดล้าพูน 
1 โรงพยาบาลบ้านธิ บ้านธิ พัฒนา 
2 โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง พัฒนา 
3 โรงพยาบาลลี้ ลี้ พัฒนา 

4 โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง พัฒนา 
5 โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง พัฒนา 

6 โรงพยาบาลป่าซาง ป่าซาง พัฒนา 
7 โรงพยาบาลแม่ทา แม่ทา คุณภาพ 

8 โรงพยาบาลล้าพูน ล้าพูน คุณภาพ 
    

จังหวัดล้าปาง 
1 โรงพยาบาลล้าปาง เมือง คุณภาพ 
2 โรงพยาบาลเกาะคา เกาะคา พัฒนา 

3 โรงพยาบาลแจ้ห่ม แจ้ห่ม พัฒนา 
4 โรงพยาบาลเสริมงาม เสริมงาม พัฒนา 
5 โรงพยาบาลวังเหนือ วังเหนือ พัฒนา 

6 โรงพยาบาลเมืองปาน เมืองปาน พัฒนา 
7 โรงพยาบาลห้างฉัตร  ห้างฉัตร พัฒนา 

8 โรงพยาบาลแม่พริก แม่พริก พัฒนา 
9 โรงพยาบาลสบปราบ สบปราบ พัฒนา 

10 โรงพยาบาลงาว งาว พัฒนา 
11 โรงพยาบาลแม่เมาะ แม่เมาะ พัฒนา 
12 โรงพยาบาลเถิน เถิน พัฒนา 

13 โรงพยาบาลแม่ทะ แม่ทะ พัฒนา 
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จังหวัดแพร่ 
1 โรงพยาบาลลอง ลอง พัฒนา 
2 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ พัฒนา 

3 โรงพยาบาลร้องกวาง ร้องกวาง พัฒนา 
4 โรงพยาบาลสอง สอง พัฒนา 

5 โรงพยาบาลวังชิ้น วังชิ้น พัฒนา 
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เด่นชัย พัฒนา 
7 โรงพยาบาลสูงเม่น สูงเม่น พัฒนา 

8 โรงพยาบาลแพร่ เมือง คุณภาพ 
    

    

จังหวัดเชียงราย 
1 โรงพยาบาลดอยหลวง ดอยหลวง พัฒนา 

2 โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง พัฒนา 
3 โรงพยาบาลพาน พาน พัฒนา 

4 โรงพยาบาลป่าแดด ป่าแดด พัฒนา 
5 โรงพยาบาลเทิง เทิง พัฒนา 
6 โรงพยาบาลเชียงแสน เชียงแสน พัฒนา 

7 โรงพยาบาลแม่สาย แม่สาย คุณภาพ 
8 โรงพยาบาลแม่จัน แม่จัน คุณภาพ 

9 โรงพยาบาลพญาเม็งราย พญาเม็งราย พัฒนา 
10 โรงพยาบาลขุนตาล ขุนตาล พัฒนา 
11 โรงพยาบาลเวียงแก่น เวียงแก่น พัฒนา 

12 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงของ พัฒนา 
13 โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เวียงเชียงรุ้ง พัฒนา 

14 โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เวียงชัย พัฒนา 
15 โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า พัฒนา 

16 โรงพยาบาลแม่สรวย แม่สรวย พัฒนา 
17 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห ์ เมือง คุณภาพ 
18 โรงพยาบาลแม่ลาว แม่ลาว พัฒนา 
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จังหวัดพะเยา 
1 โรงพยาบาลภูกามยาว ภูกามยาว พ้ืนฐาน 
2 โรงพยาบาลภูซาง ภูซาง พ้ืนฐาน 

3 โรงพยาบาลเชียงค้า เชียงค้า พัฒนา 
4 โรงพยาบาลปง ปง พัฒนา 

5 โรงพยาบาลจุน จุน พัฒนา 
6 โรงพยาบาลเชียงม่วน เชียงม่วน พัฒนา 
7 โรงพยาบาลดอกค้าใต้ ดอกค้าใต้ พัฒนา 

8 โรงพยาบาลแม่ใจ แม่ใจ พัฒนา 
9 โรงพยาบาลพะเยา เมือง พัฒนา 

    

    

จังหวัดน่าน 
1 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ (น่าน) เฉลิมพระเกียรติ พัฒนา 
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปวั ปัว พัฒนา 

3 โรงพยาบาลทุ่งช้าง ทุ่งช้าง พัฒนา 
4 โรงพยาบาลบ่อเกลือ บ่อเกลือ พัฒนา 
5 โรงพยาบาลบ้านหลวง บ้านหลวง พัฒนา 

6 โรงพยาบาลสองแคว สองแคว พัฒนา 
7 โรงพยาบาลเชียงกลาง เชียงกลาง พัฒนา 

8 โรงพยาบาลท่าวังผา ท่าวังผา พัฒนา 
9 โรงพยาบาลภูเพียง ภูเพียง พัฒนา 
10 โรงพยาบาลสันติสุข สันติสุข พัฒนา 

11 โรงพยาบาลแม่จรมิ แม่จรมิ พัฒนา 
12 โรงพยาบาลนาหมื่น นาหมื่น พัฒนา 

13 โรงพยาบาลนาน้อย นาน้อย พัฒนา 
14 โรงพยาบาลเวียงสา เวียงสา พัฒนา 

15 โรงพยาบาลน่าน เมือง คุณภาพ 
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1 โรงพยาบาลศรีสังวาลย ์ เมือง พัฒนา 
2 โรงพยาบาลแม่สะเรียง แม่สะเรียง พัฒนา 

3 โรงพยาบาลปาย ปาย พัฒนา 
4 โรงพยาบาลปางมะผ้า ปางมะผ้า พัฒนา 

5 โรงพยาบาลสบเมย สบเมย พัฒนา 
6 โรงพยาบาลขุนยวม ขุนยวม พัฒนา 
7 โรงพยาบาลแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย พัฒนา 

    

    

ภาพรวมการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ  

โรงพยาบาลศนูย/์ทัว่ไป/ชมุชน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชฯ ปี 2561  

จ านวน 102 แห่ง แบ่งเป็นระดบั ดงัน้ี 

      

ล าดบั จงัหวดั 
จ านวนโรงพยาบาล 

(แห่ง) 

ระดบั 

คณุภาพ 

(แห่ง) 

พฒันา 

(แห่ง) 

พ้ืนฐาน 

(แห่ง) 

1 เชียงใหม่ 24 0 24 0 

2 ล าพนู 8 2 6 0 

3 ล าปาง 13 1 12 0 

4 แพร่ 8 1 7 0 

5 เชียงราย 18 3 15 0 

6 พะเยา 9 0 7 2 

7 นา่น 15 1 14 0 

8 แมฮ่่องสอน 7 0 7 0 

รวม 102 8 92 2 
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ข้อมูลสุขศาลาพระราชทานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

รายช่ือสุขศาลาพระราชทานใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

1.สุขศำลำพระรำชทำนโรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดนชมรม
อนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์ บ้ำน
แสนค ำลือ ต.ถ้ ำลอด อ.ปำงมะผ้ำ 
จ.แม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีจ ำนวนประชำกร รวม 638 คน แยกเป็นชำย จ ำนวน 317 คน และหญิง 321 คน 
2. จ ำนวนผู้มำรับบริกำรในสุขศำลำพระรำชทำนทั้งหมด 1,970 คน 
3. อัตรำกำรป่วยจ ำเพำะของผู้ป่วยแยกตำมกลุ่มโรค 
     - อันดับ 1 โรคระบบทำงเดินหำยใจ 
     - อันดับ 2 โรคระบบย่อยอำหำร  
     - อันดับ 3  โรคระบบกล้ำมเนื้อ 11.77 
4. โรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ   
     - อันดับ 1 โรคอุจจำระร่วง 
     - อันดับ 2 โรคมำลำเรีย 
5. จุดเด่น 
     - พ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด อ ำเภอ รพสต. ให้กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดี 
    จุดด้อย 
     - ครูพยำบำลและเจ้ำหน้ำที่ในสุขศำลำฯยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรตรวจรักษำโรค
เบื้องต้น 
     - กำรบริหำรภำยในของ ตชด.และ จนท. ซึ่งมีหลำยหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติงำนทั้งในสุขศำลำฯ 
และ รร.ตชด. 
     - ระบบคลังยำและเวชภัณฑ์ยังจัดไม่ถูกต้องและเหมำะสม (สบส.1 ให้ค ำแนะน ำและช่วย
เสริมควำมเข้ำใจ เรียนรู้ และปฏิบัติจริง) 
     - ยำบำงตัวที่มีควำมจ ำเป็นมีจ ำนวนที่ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร แต่ยำที่มีควำมจ ำเป็น
น้อยกับมีจ ำนวนที่มำกเกินควำมจ ำเป็น จึงท ำให้ยำหมดอำยุและเสื่อมสภำพ    

2.สุขศำลำพระรำชทำนศูนย์กำร
เรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน
ปอหมื้อ หมู่ที่ 9 ต ำบลแม่คง 
อ ำเภอแม่สะเรียง  จ.แม่ฮ่องสอน 

1. รับผิดชอบพื้นท่ี 3 กลุ่มบ้ำน จ ำนวน 39 ครัวเรือน 237 คน มีจ ำนวนนักเรียน       
รวม 95 คน มีจ ำนวนครูรวม 8 คน เป็น ตชด. 4 นำย และอัตรำจ้ำง 4 นำย 

จุดเด่น 
1. ท ำต้นแบบใต้ถุนบ้ำนสะอำด ถูกสุขลักษณะ (ไม่เลี้ยงสัตว์ ท ำให้แห้ง และสะอำด) เริ่มที่

บ้ำนหมอต ำแย และขยำยผลไปบ้ำนหลังอื่น 
2. มีสวนสมุนไพร โดยใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันทั้งหมู่บ้ำน 
3. อบต. สร้ำงถังเก็บน้ ำขนำดใหญ่ ไว้กลำงหมู่บ้ำน ส ำหรับส ำรองน้ ำ ในช่วงแล้ง 
ปัญหำ 
1. ระบบบริกำรสำธำรณสุขของสุขศำลำพระรำชทำนฯ ยังไม่เชื่อมโยงกับระบบกำรให้บริกำร
สำธำรณสุขของกระทรวงสำธำรณสุข 



96 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

รายช่ือสุขศาลาพระราชทานใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 

2. แหล่งน้ ำดิบ ยังมีโอกำสปนเปื้อนทำงด้ำนสุขำภิบำล  และสุขศำลำฯยังไม่มีงบประมำณใน
กำรสร้ำงโครงสร้ำงป้องกัน 
3. ยำ เวชภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ไม่เพียงพอต่อกำรให้บริกำร เช่น ชุดเย็บแผล 
ชุดท ำแผล ชุดช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ชุดท ำคลอด 
4. งำนอนำมัยแม่และเด็ก ส่วนใหญ่ท ำคลอดโดยหมอต ำแย 
5. ระบบกำรส่งต่อผู้ป่วย เส้นทำงคมนำคมบ้ำนปอหมื้อเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำกและใช้
เวลำนำน 
6. ส้วม อยู่ระหว่ำงท ำให้ครบทุกบ้ำน  ครอบคลุม  และถูกหลักสุขำภิบำล 
กำรสนับสนุนของ สบส. 
สบส.1 เชียงใหม่ ได้เข้ำร่วมลงพ้ืนที่พร้อมกับ สสจ.แม่ฮ่องสอน เมื่อต้นปีงบประมำณ 2561 
ที่ผ่ำนมำ ได้ด ำเนินกำรจัดระบบ ได้แก่ ต ำแหน่งและกำรใช้งำนเครื่องมือสื่อสำรและอุปกรณ์
กำรแพทย์ รวมทั้งได้น ำเครื่องมือทำงกำรแพทย์ มำทวนสอบที่ สบส.1เชียงใหม่ (ส่งกลับเพ่ือใช้
งำนแล้ว) 

3.สุขศำลำพระรำชทำนศูนย์กำร
เรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน
โกแประ อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (แห่งใหม่) 

1.มีทั้งหมด 4 หมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน ๓๕ ครัวเรือน ประชำกร ๒๑๙ คน  
2. จ ำนวนครู 7 คน แบ่งเป็น ครูต ำรวจตระเวนชำยแดน 3 คน ครูอัตรำจ้ำง สพฐ. 1 คน 
    ครูอัตรำจ้ำง สสท. 2 คน ครูอัตรำจ้ำงของ อบต. 1 คน 
3.ปัญหำสุขภำพของเด็กวัยเรียน 
    อันดับ 1 ไข้หวัด 
    อันดับ 2 มำลำเรีย 
    อันดับที่ 3 หนอนพยำธิ (ไส้เดือน แส้ม้ำ) 7 คน 
4.ปัญหำสุขภำพของวัยทำงำน 
    อันดับ 1 ไข้หวัด 
    อันดับ 2 ปวดเมื่อย 
    อันดับ 3 มำลำเรีย 
5.ปัญหำสุขภำพของผู้สูงอำยุ 
   อันดับ 1 เบำหวำน ควำมดัน 
   อันดับ 2 กระดูกและข้อ มีผู้ป่วยเรื้อรังนอนติดเตียง(ท่อนล่ำงอ่อนแรงเคลื่อนไหวไม่ได้)  
6. โรคประจ ำถิ่น อันดับ 1 มำลำเรีย (ในเดือนตุลำคม 60 ถึง มกรำคม 61 มีนักเรียนและ
ประชำชน เป็นโรคมำลำเรีย 10 รำย ประเภท PV 8 รำย ประเภท PF 2 รำย) นคม.ที่1.1.2 
ในพ้ืนที่ตรวจคัดกรอง เมื่อพบเชื้อจ่ำยยำรักษำทันที 
7. อยู่ระหว่ำงพัฒนำให้เป็นสุขศำลำพระรำชทำน โดย สสจ.แม่ฮ่องสอน  

ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2561 
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สรุปประเด็นส้าคัญการลงพ้ืนที่เยี่ยมติดตามการด้าเนินงานสุขศาลาพระราชทาน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
หัวข้อ/เรื่อง ประเด็นส้าคัญ หมายเหตุ 

กำรเยี่ยมพบปะ ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(วันที่ 4 กันยำยน 2561) 

กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ โดยรองอธิบดีกรมสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ(นำยแพทย์ภำนุวัฒน์ ปำนเกตุ) พร้อมทั้งได้รับเกียรติ
จำก อดีตท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ท่ำนนฤมล ปำลวัฒน์) 
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน(นำยแพทย์จตุชัย มณีรัตน์) 
ผู้อ ำนวยกำรกองวิศวกรรมกำรแพทย์(นำยปริญญำ คุ้มตระกูล) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
(นำยถำวร ขำวแสง) และนำยประวิทย์ เกตุทอง ร่วมลงพ้ืนที่เยี่ยม
พบปะ ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน(ท่ำนนำยสิริรัฐ ชุมอุปกำร) 
เพ่ือหำรือควำมร่วมมือกำรพัฒนำสุขศำลำในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
รวมถึง สุขศำลำพระรำชทำนบ้ำนโกแประ ที่ก ำลังก่อสร้ำง ในระยะยำว 

 

กำรรับฟังสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนสุขศำลำ
พระรำชทำน จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดย นำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  
(นำยแพทย์จตุชัย มณีรัตน์) 
 
(วันที่ 4 กันยำยน 2561) 

1. ด ำเนินกำรทุกมิติด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่  รักษำ  ส่งเสริม ฟื้นฟู 
และป้องกัน(เฝ้ำระวัง)  รวมทั้งกำรให้บริกำรสำธำรณสุขขั้นพ้ืนฐำน 
แบบผสมผสำน เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและเครือข่ำย 
1. สุขศำลำพระรำชทำน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 3 แห่ง 

ประกอบด้วย  
2.1 โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป

ไทยอนุสรณ์บ้ำนแสนค ำลือ ต.ถ้ ำลอด อ.ปำงมะผ้ำ   
มี 2 หย่อมบ้ำน ประชำกรทั้งหมด 821 คน 

2.2 ศูนย์กำรเรียนรู้โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำน 
ปอหมื้อ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง มี 1 หย่อมบ้ำน ประชำกร
ทั้งหมด 239 คน 

2.3 ศูนย์กำรเรียนรู้โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโก
แประ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง (ก ำลังก่อสร้ำง)  มี 4 หย่อม
บ้ำน ประขำกรทั้งหมด  323 คน 

2. ผลกำรด ำเนินงำน  
3.1 กำรฝำกครรภ์  ด ำเนินกำรได้ (แสนค ำลือ  36% และ 

ปอหมื้อ 25%) 
3.2 ดูแลครรภ์ครบ 5 ครั้ง (แสนค ำลือ 21% และ 

ปอหมื้อ 37%) 
3.3 โภชนำกำรในเด็ก (แสนค ำลือ 78%  และ ปอหมื้อ 

42% ) พบเด็กมีโภชนำกำรต่ ำ จึงได้จัดกิจกรรมสำธิต
อำหำรให้เด็กและครอบครัว ร่วมกับน้ ำเสริมไอโอดีน 

3.4 เด็ก 0-5 ปีได้รับวัคซีน (แสนค ำลือ 86% และ  
ปอหมื้อ 53%) 

3.5 หนอนพยำธิ เป็นกำรท ำงำนร่วมกันกับโครงกำร กพด. 
ซึ่งก ำหนดแนวทำงส่งเสริมและให้ยำกับทุกรำย (แสนค ำ
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หัวข้อ/เรื่อง ประเด็นส้าคัญ หมายเหตุ 
ลือ คัดกรอง 100% พบ 68%  และ  
ปอหมื้อ คัดกรอง 71% พบ 3%) 

3.6 ไข้มำลำเรีย ไม่พบในแสนค ำลือ ในขณะที่ปอหมื้อ พบ 3 
รำย 

3. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
4.1 ผู้ประสำนงำนหลักของจังหวัด และโครงสร้ำงกำรท ำงำน

ยังไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนสุขศำลำพระรำชทำน ซึ่ง
มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องทั้ ง ใน
กระทรวงสำธำรณสุข และภำยนอกกระทรวงสำธำรณสุข
ที่หลำกหลำย 

4.2 กำรเข้ำถึงพ้ืนที่ยำกล ำบำก 
4. ควำมก้ำวหน้ำกำรพัฒนำสุขศำลำพระรำชทำนแห่งใหม่ (ศูนย์กำร

เรียนรู้โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนโกแประ) ท ำกำร
ส ำรวจพ้ืนที่  กำรประชำคมในพ้ืนที่เป้ำหมำย และก ำหนดแล้ว
เสร็จ  จะเริ่มก่อสร้ำง โดย กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
ที่ 33  ภำยใต้แบบแปลน และงบประมำณที่จัดเตรียมไว้แล้ว  
ก ำหนดแล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ควำมพร้อมของวัสดุ ครุภัณฑ์ ร้อยละ 80 ของจ ำนวนที่
ได้รับ เป็นครุภัณฑ์พ้ืนฐำน  โดย บก.ที่ 33 เป็นผู้จัดหำ  ในส่วน
กำรพัฒนำด้ำนวิทยุสื่อสำร  ทำงกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จะ
พิจำรณำสนับสนุนจำกงบลงทุนเหลือจ่ำย ส ำหรับก ำลังคนที่
ปฏิบัติงำนในสุขศำลำฯ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และ CUP อ.แม่สะเรียง  จะจัดหำเพ่ิมเติมพร้อมจัดอบรมให้ต่อไป  
ซึ่งกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ อำจพิจำรณำร่วมสนับสนุน
งบประมำณกำรจัดหำก ำลังคนในปี 2562 ไปพลำงก่อน 

ท่ำนอดีตผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นำงนฤมล  
ปำลวัฒน์ )   ได้ เ สนอให้ ตั้ ง กร รมกำรหรื อคณะท ำ งำนดู
ควำมก้ำวหน้ำกำรก่อสร้ำง และรำยงำนให้ผู้ว่ำฯ ทรำบอย่ำง
ต่อเนื่อง และกรณีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำสุขศำลำฯ ต้องสำมำรถตอบ
วัตถุประสงค์ของกำรท ำงำนในสุขศำลำฯ ได้จริง  

ลงเยี่ยมพ้ืนที่สุขศำลำ
พระรำชทำน โรงเรียน
ต ำรวจตระเวนชำยแดน 
ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทย
อนุสรณ์บ้ำนแสนค ำลือ ต.
ถ้ ำลอด อ.ปำงมะผ้ำ 
(วันที่ 5 กันยำยน 2561) 

1. มีกำรท ำงำนเชิงรุกในประเด็น NCDs  กลุ่มวัย และอนำมัย
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองทุนสุขภำพต ำบล  

2. กำรแก้ไขปัญหำในชุมชน โดยใช้แกนน ำ 10 อรหันต์ ขณะนี้
พัฒนำแล้ว 2 รุ่น มำจำกแกนน ำชุมชน และติดอำวุธทำงปัญญำ
ให้ เพื่อกำรท ำงำนร่วมกัน 

3. กลุ่มวัย ที่ได้ด ำเนินกำร ได้แก่ ในเด็ก ส่งเสริมกำรป้องกันท้องก่อน
วัย  พัฒนำเด็กล่ำช้ำ เป้ำหมำย 56 คน คัดกรองกลุ่มที่เข้ำร่วม  
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หัวข้อ/เรื่อง ประเด็นส้าคัญ หมายเหตุ 
46 คน  พบพัฒนำกำรล่ำช้ำ 34 คน ได้ท ำกำรส่งเสริมแล้วดีขึ้น  
10 รำย (45%)  เสริมเกลือไอโอดีนทุกกลุ่มวัย(ใช้เสียงตำมสำย 
และ อสม.ลงพื้นที่)  สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรตรวจมะเร็งเต้ำนม  

4. อนำมัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส้วม ส่งเสริมให้สร้ำงและใช้ร่วมกันกำร
อบรมใช้สำรเคมีอย่ำงถูกต้องป้องกันโรคที่ เกี่ยวข้ อง  กำร
แก้ปัญหำขยะในชุมชน จัดอบรมกำรจัดกำรขยะอย่ำงถูกวิธี  

5. ปัญหำโครงสร้ำงด้ำนกำยภำพของสุขศำลำฯ เช่น รั้วคอนกรีต
ป้องกันน้ ำท่วม  พัฒนำระบบน้ ำอุปโภค บริโภค โดยท ำแท้งค์น้ ำ
ระบบกรองแบบโจนจันได กำรปรับภูมิทัศน์เพื่อควำมปลอดภัย 

6. ควำมร่วมมือกับโรงพยำบำลปำงมะผ้ำ โดยใช้ 10 อรหันต์เป็น
กลไกกำรเชื่อมต่อ  ให้คนในชุมชนเข้ำถึงบริกำร โดยเฉพำะปัญหำ
สถำนะ ได้จัดตรวจ DNA ให้ครอบคลุมมำกที่สุด และกำรส่งเสริม
พัฒนำกำรเด็กร่วมกับสถำบันเด็กรำชนครินทร์  

กำรสนับสนุนโดยกรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
และส ำนักงำนสนับสนุน
บริกำรสุขภำพ เขต 1 
จังหวัดเชียงใหม่  
(สบส.เขต 1) 

1. ระบบสื่อสำร  ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบระบบในพ้ืนที่จังหวัด
กำญจนบุรี ซึ่งอำจน ำผลมำปรับใช้กับพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ใน
เบื้องต้น ทำงกรม สบส. ได้มอบให้ ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำร
สุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้ำหน้ำที่ลงพ้ืนที่ประเมินและ
ส ำรวจ  

ควำมร่วมมือกับ TOT สนับสนุนระบบอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ 
และก ำลังจะปรับจำนรับ IP Star ให้ใหญ่ขึ้น รองรับกำรกระจำย
สัญญำณบนพื้นที่สูง 

2. งบประมำณกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในสุขศำลำฯ อำจ
พิจำรณำร่วมสนับสนุนงบประมำณกำรจัดหำก ำลังคนในปี 2562 
ไปพลำงก่อน 

3. ส ำหรับสุขศำลำฯ บ้ำนแสนค ำลือ  สบส.เขต 1 จะสนับสนุนกำร
ส ำรวจพ้ืนที่ควำมเป็นไปได้กำรสร้ำงพนังกั้นน้ ำบริเวณสุขศำลำฯ   
กระบวนกำรพัฒนำระบบน้ ำสะอำดในพ้ืนที่  และระบบสื่อสำรที่
ต้องบ ำรุงรักษำอย่ำงต่อเนื่อง 

 

ควำมต้องกำรขอรับ
สนับสนุนเพิ่มเติม จำก     
สุขศำลำฯบ้ำนแสนค ำลือ 

1.รั้วคอนกรีตป้องกันน้ ำท่วม 40 เมตร วงเงิน 100,000.- บำท 
2.พัฒนำระบบน้ ำอุปโภค บริโภค (แท้งค์น้ ำผ่ำนกระบวนกำรโจนจัน
ได) วงเงิน 40,000.- บำท 
3.ปรับภูมิทัศน์ ทำงเดินเข้ำสุขศำลำ วงเงิน 20,000.- บำท 

 

 
ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 

4 - 5 กันยำยน 2561 
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รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน  
ตามเกณฑ์การพัฒนาของกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ  ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1  รอบ 6 เดือน ปี 2561 
หัวข้อ/เร่ือง ความก้าวหน้า ในรอบ 6 เดือน หมายเหตุ 

จ านวนสุขศาลา
พระราชทานในเขตสุขภาพ
ที่ 1 

1. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานธี บ้านพะกะเช หมู่ที่ 11       
ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

2. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนทา่นผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ บ้านผาแดง         
หมู่ที่ 12 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชยีงใหม่ 

3. ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก บ้านห้วยกุ๊ก หมู่ที ่๒0 
ต าบลปอ  อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

4. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศลิปะไทยอนุสรณ์            
(บ้านแสนค าลือ) อ าเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

5. ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ หมู่ท่ี 9 ต าบลแมค่ง         
อ าเภอสะเรียง  จังหวัดแมฮ่่องสอน 

6. สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 100 ปีฯ บ้านสะไล 
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

7. สุขศาลาพระราชทาน บ้านห้วยปดู  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
8. สุขศาลาพระราชทาน บ้านป่าก  า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 

 
และอีก 1 แห่ง ในปี 2561  ซึ่งได้ สบส.เขต 1 ร่วมกับ สสจ.แมฮ่่องสอน สสอ.แม่
สะเรียง  และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ส ารวจและประชุมหารือการจัดตั้ง
อาคารสุขศาลาพระราชทานฯบ้านโกแประ เมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ  
ศูนย์การเรียนรูต้ ารวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ 
 
9. สุขศาลาพระราชทานศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ 

อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแมฮ่่องสอน (ก าลังพัฒนา) 
 

 

ภาพรวมการด าเนินงาน
ส่งเสริม และสนับสนุน โดย 
สบส.เขต 1  

1. ลงพื้นที่สนับสนุนการดูแลน้ าอุปโภค บริโภค ณ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ต าบลดงพญา  โดย สบส.เขต 1 จัดกิจกรรมบริจาคเครื่องกรองน้ า และ
งบประมาณในการก่อสร้างถังเก็บน้ าดิบเข้าสู่ถังกรอง ช่วงเดือนกันยายน 
2560   

2. ลงพื้นที่สนับสนุนการเตรียมพื้นท่ีรบัเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี  ณ สุขศาลาพระราชทานบ้านป่าก  า อ.บ่อเกลอื  จ.
น่าน  ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 

3. ประสานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์น้ า ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม่  ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 จังหวัดล าปาง  ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาค 2 จังหวัดเชียงใหม่  เพ่ือก าหนดเป้าหมายการดูแลน้ าดื่ม 
น้ าใช้ ในพ้ืนท่ีสุขศาลาแห่งใหม่ ในจังหวัดน่าน จ านวน 3 แห่ง  ซึ่ง ศูนย์
อนามัยที่ 1 ร่วมกับ ศูนย์อนามัยชายขอบและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  ลงพื้นที่เก็บ
ตัวอย่างน้ าดื่ม น้ าใช้ และน ามาตรวจทางห้องปฏิบัติการ  โดยน าผลไปจัด
กิจกรรมอบรมให้ชุมชนตระหนักถงึการดูแลความสะอาดของน้ าดื่ม น้ าใช้  
ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2561 
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หัวข้อ/เร่ือง ความก้าวหน้า ในรอบ 6 เดือน หมายเหตุ 
4. ลงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาสุขศาลาพระราชทาน ตามเกณฑ์กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ  และ ตามเปา้หมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ก าหนด
จัดให้มีมมุเรียนรู้และสื่อสารสุขภาพในอาคารสุขศาลาพระราชทาน   
4.1 ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ หมู่ท่ี 9                 

ต าบลแมค่ง  อ าเภอสะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วันท่ี 15 – 19 
ตุลาคม 2560   

i. ส ารวจด้านสุขาภิบาลในพื้นที่ เช่น แหล่งน้ า  จุดทิ้งขยะของ
ชุมชน  ความสะอาดใต้ถุนบ้าน(การเลีย้งสัตว์)  ห้องส้วม(ความ
เพียงพอและสุขอนามยั) 

ii. มุมเรยีนรู้และสื่อสารสุขภาพ  เน้นใช้สื่อ 3 ภาษา  ได้แก่ ภาษา
พื้นถิ่น  อังกฤษ  ไทย และจัดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้าถึงสะดวก 

iii. เครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน น ากลับมาทวนสอบ และส่งกลับผา่น 
โรงพยาบาลแม่สะเรยีง 

5. สบส.เขต 1 ร่วมกับ สสจ.แมฮ่่องสอน สสอ.แมส่ะเรียง  และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ส ารวจและประชุมหารือการจดัตั้งอาคารสุขศาลา
พระราชทานฯบ้านโกแประ เมื่อวันท่ี 18-19 มกราคม 2561 ณ  ศนูย์การ
เรียนรูต้ ารวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ  อ.แมส่ะเรียง จ.แมฮ่่องสอน 

6. ส ารวจความต้องการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงกับการจดัสรรงบประมาณ โดยกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ สุขศาลาพระราชทาน แห่งละ 200,000.- บาท  
เพื่อรวบรวมส่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  วิเคราะห์น าเข้าสูแ่ผนพัฒนา
ในระยะต่อไป 

7. ได้รับความอนุเคราะหจ์าก คุณวัชชรินทร์  รุ่งนาค  ข้าราชการบ านาญ  ท่ีมี
ประสบการณ์ในการดูแลคณุภาพการให้บริการในหมวดที่ 5 ตามเกณฑ์
คุณภาพการให้บริการสาธารณสุข ในสุขศาลาพระราชทาน ของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ความรู้ด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานสุขศาลา  โดยลงพื้นที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับ พนักงานสุขศาลา ในจังหวัดน่าน จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ สุขศาลา
พระราชทาน บ้านสะไล และ สุขศาลาพระราชทาน บ้านห้วยปูด  และใน
จังหวัดเชียงราย  จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก  ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 โดยเฉลี่ย 
แห่งละ 15 – 20 วัน 

การใช้จ่ายงบประมาณ ใน
แผนงานพัฒนาสุขศาลา
พระราชทาน ของ  
สบส.เขต 1 
 

เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 ที่ไดร้ับจัดสรรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ       
ไปแล้วร้อยละ 82.93  โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้กับ
สุขศาลาพระราชทาน ได้พัฒนาตามเกณฑ์ของกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ  

 

การด าเนินงานในช่วง 9 
เดือน และ 12 เดือน 

ประสานพ้ืนท่ีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานภายใต้งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร  เช่ือมโยงกับเป้าหมายที่ก าหนดในปี 2561 
 

 

 
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม ่

23 เมษายน 2561 
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กิจกรรมประชุมเชิงปฏบิตัิการการจัดท้าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
และสรุปผลการด้าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

       1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือชี้แจงถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ (แผนปฏิรูประบบ) ปี พ.ศ. 

2562-2566 สู่กำรปฏิบัติในปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
1.2  เพ่ือให้บุคลำกรได้ร่วมกันหำรือ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของแต่ละ

กลุ่มงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และหำรือ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น สรุปผลกำร
ด ำเนินงำนปีงบประมำณ พ.ศ.2561 น ำไปสู่กำรพัฒนำต่อไป 

1.3  เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์ของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัด  
เชียงใหม่ มิติภำยใน ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร  

2. กลุ่มเป้าหมาย 
         บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 35 คน 

 3. ผลการด้าเนินงาน 
       บุคลำกรของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทรำบแผน

ยุทธศำสตร์กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ (แผนปฏิรูประบบ) ปี  พ.ศ. 2562-2566 เพ่ือเป็น
แนวทำงสู่กำรปฏิบัติในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรคิดวิเครำะห์
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดต่ำงๆของภำรกิจของกลุ่มงำนตนเอง ตลอดจนได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็น 
ปัญหำ อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ เพ่ือไปพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในปีต่อๆไป ตำม
เป้ำหมำยในกำรให้บริกำรประชำชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภำคีเครือข่ำยในเขต   สุขภำพ
ที่ 1  

         4. ตัวชี้วัดความส้าเร็จโครงการ 
                รอ้ยละ 80 ของบุคลำกรในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่องตลอดกำรประชุม 
              4.1 รำยงำนกำรประชุมแผนปฏิบัติกำรปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
              ปีงบประมำณพ.ศ.2561 
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ภาพกิจกรรมโครงการ 
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1.วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน มีกำรสื่อสำรที่ดี เข้ำใจถึงวัฒนธรรมขององค์กร 

 1.2 เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์ EQ ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืน สำมำรถ
ท ำงำนเป็นทีมได ้
 1.3 เพ่ือให้บุคลำกรมีพลังในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสุขมีทัศนคติที่ดีต่องำน ผู้บริหำร หัวหน้ำ
งำน หน่วยงำน เพ่ือร่วมงำนพร้อมทั้งมีควำมสำมัคคีในองค์กร 

 1.4 เพ่ือสร้ำงขวัญ และก ำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงำน 
 1.5 เพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลำกร ได้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

 1.6 เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตนเองของบุคลำกรในกำรปฏิบัติรำชกำร
ให้เกิดเกิดสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจขององค์กร 

 1.7 เพ่ือพัฒนำควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
 1.8 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงชีวิตและกำรท ำงำนท ำให้เกิด
ควำมสุขในกำรท ำงำน   
         2. กลุ่มเป้าหมาย 

         บุคลำกรในส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 45 คน  
 3. ผลการด้าเนินงาน 

  3.1 บุคลำกรในส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎหมำย ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมน ำควำมรู้มำปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิต ในกำรท ำงำน อันจะท ำให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รวมถึงควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กำรทุจริตคอร์รัปชัน 
  3.2 บุคลำกรในส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปศึกษำดูงำน 
“บ้ำนเรียนรู้ ชุมชนริมน้ ำจันทรบูร” ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนริมน้ ำ และได้น ำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
มำปรับใช้กับชีวิตประจ ำวัน ค ำนึงถึงควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้
ควำมรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐำนในกำรด ำรงชีวิต  
  3.3 บุคลำกรในส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ มีทัศนคติที่ดีต่องำน 
ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน หน่วยงำน เพ่ือร่วมงำนพร้อมทั้งมีควำมสำมัคคีในองค์กร ได้รับกำรปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดีใน
องค์กร พัฒนำตน พัฒนำงำนสู่ควำมส ำเร็จ 
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4. ตัวชี้วัดความส้าเร็จโครงการ 
    ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ได้ระดับคะแนน 5 

ภาพกิจกรรม 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง เบอรติ์ดต่อ 

1      นายถาวร ขาวแสง       ผูอ้ านวยการ สบส.1 เชียงใหม่      081-7641131 

  กล ุม่บรหิารงานทัว่ไปและแผนงาน 

2 นางเสริมศรี  สนธิภมูาศ   เจา้พนกังานธรุการช านาญงาน      089-8512271 

3 นางสาวนนันภสั อ่อนหวาน   เจา้พนกังานธรุการปฏิบตังิาน      083-7692901 

4 นางสาวธาราภรณ ์อบุล   นกัวิชาการเงนิและบญัช ี      086-3579368 

5      นางสาวรชักร สนธิภมูาศ       นกัจดัการงานทัว่ไป     089-9984404 

6      นายตอ่พงศ ์หมอ้บญุมี       นกัวิชาการเงนิและบญัชี     086-9214111 

7      นางสาวกมลพร  พนัหลอ้       นกัวิชาการคอมพิวเตอร ์          083-8233511 

8 นางสมรกั ชมภ ู ปฏิบตังิานดา้นบนัทึกขอ้มลู          088-4130251 

9 นายกิตตศิักดิ์ สจุริต ปฏิบตังิานดา้นธรุการ          087-5456012 

10 นางสาววัชณี  สวุรรณชมภ ู ปฏิบตังิานดา้นพสัด ุ          085-0345966 

11 นายนพดล จนัทรต์ะ๊   พนกังานจา้ง(พนกังานขบัรถยนต)์          091-8528479 

12 นายบรรจง ไชยยา พนกังานจา้ง(รกัษาความปลอดภยั)          085-0401981 

13 นายภราดร ตน้เงนิ พนกังานจา้ง(รกัษาความปลอดภยั)          087-7898533 

  กล ุม่วิชาการและยทุธศาสตรร์ะบบบรกิารสขุภาพ 

14 นางภทัรป์รียา กนัทาใจ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน      083-8580893 

15 นางจิณณช์ญา ขรีี ปฏิบตังิานดา้นพฒันาวิชาการ      086-1874824 

  กล ุม่สขุภาพภาคประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ และ  กล ุม่คณุภาพมาตรฐานการบรกิาร 

16 นายศภุชยั กนัทาใจ   นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ      061-2650666 

17 นางสาววาสนา สิทธิกนั   นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ     082-1820768 

18      นางสาววิชดุา ไชยชนะ นติกิร   094-3525611 

19      นางสาวกลุชา กณุาฝ้ัน นกัวิชาการสาธารณสขุ   095-2466196 

20 นายวรญัญ ูวงคอ์รยสกลุ   ปฏิบตังิานดา้นพฒันาวิชาการ     081-1666140 

21      นายจรญู  มณี ชา่งฝีมือโรงงานชัน้ 4         081-8829558 

22      นายสภุกฤษณตกลู  เตวิน ชา่งฝีมือโรงงานชัน้ 4   080-4926611 

กล ุม่มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ์

23      นายก าพล  ใหลมา       วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารช านาญการ  081-9606260 

24      นายวฒิุการ  เขมะวิชานรุตัน ์       นายชา่งเทคนคิช านาญงาน  081-9513464 

25      นายวิรตัน ์ ทองสะอาด นายชา่งไฟฟ้าช านาญงาน 080-4929900 

26      นายบรรเจิด  เวียงนาค นายชา่งเทคนคิช านาญงาน 081-9616703 

27      นายสงกรานต ์ ชมภ ู นายชา่งไฟฟ้าช านาญงาน 084-7560535 

28      นายไมตรี  จนัทะจร นายชา่งเทคนคิปฏิบตังิาน 084-7560535 
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ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง เบอรติ์ดต่อ 

29 นายสนัติ  วงคด์าว นายชา่งเทคนคิปฏิบตังิาน 084-7560535 

30 นายสมปอง  สนธิภมูาศ ชา่งฝีมือโรงงานชัน้ 4       089-5595052 

31 นายณรงค ์ กนัธา ชา่งฝีมือโรงงานชัน้ 4 081-0234473 

32 นายโยธิน  เนยีมเท่ียง ชา่งไฟฟ้าชัน้ 2 089-7580279 

33 นายนรินัดร ์ ป่ินตระกลู พนกังานสื่อสาร 089-5600890 

34       นายศรีนวล ใจยะ พนกังานขบัรถ ส.2       086-9220746 

35  นายนคร  วรารตัน ์   นายชา่งไฟฟ้าช านาญงาน       084-8032040 

36  นางสรุางค ์ศรีวรรณะ   เจา้พนกังานธรุการปฏิบตังิาน   086-1982593 

  กล ุม่มาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอ้ม 

37 นายสชุาต ิอทุยัมงคล นายชา่งโยธาอาวโุส 061-2743300 

38       นายวินยั  โพธิวงศ ์       นายชา่งเทคนคิอาวโุส  085-0327686 

39 นายวัชชิเนตร หมัน่สาน วิศวกรโยธาปฏิบตักิาร 087-9581729 

40 นายนติพิงษ ์กลัหะ นายชา่งโยธาปฏิบตังิาน 089-7591023 

41 นายวิกร โตวราพงศ ์ นายชา่งโยธาช านาญงาน 081-7650050 

42 นายวิโรจน ์สิงหจ์นัทร ์ นายชา่งโยธาปฏิบตังิาน 081-8885205 

43 นายวีรศักดิ์ โสมโยธี นายชา่งเทคนคิช านาญงาน 086-3690406 

44 นายเอกกฤต ขนัค าหมดุ สถาปนกิ 086-1949950 

45 นายสญัญา ปัญญาพวก นายชา่งเทคนคิช านาญงาน 084-0456513 

46 นางสาวกนกนภิา รัตนศิลา       ปฏิบตังิานดา้นพฒันาวิชาการ 093-3136476 
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    ท่ีปรกึษา 

      นายถาวร  ขาวแสง  ผูอ้ านวยการส านกังานสนบัสนนุบริการ  

สขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

      นายก าพล ใหลมา  รองผูอ้ านวยการฝ่ายบริหารทัว่ไป  

        ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1       

จงัหวดัเชยีงใหม่                                                     

       นายศภุชยั กนัทาใจ  รองผูอ้ านวยการฝ่ายวิชาการ  

        ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1       

จงัหวดัเชยีงใหม่                                                     

     ผ ูส้นบัสนนุขอ้มลู 

1. นายสชุาต ิอทุยัมงคล   นายชา่งโยธาอาวโุส 

2. นายวชัชเินตร หมัน่สาน       วิศวกรโยธาปฏิบตักิาร 

3. นายเอกกฤต ขนัค าหมดุ  สถาปนกิ 

4. นายศภุชยั กนัทาใจ                      นกัวิชาการสาธารณสขุช านาญการ 

5. นางสาวกลุชา กณุาฝ้ัน                 นกัวิชาการสาธารณสขุ 

7. นายวฒิุการ เขมะวิชานรุตัน ์  นายชา่งเทคนคิช านาญงาน 

8. นายสงกรานต ์ชมภ ู                    นายชา่งไฟฟ้าช านาญงาน 

9. นายนคร เฟ่ืองฟูธนกิจ                  นายชา่งเทคนคิช านาญงาน  

 10. นางเสริมศรี สนธิภมูาศ  เจา้พนกังานธรุการช านาญงาน 

 11. นางสาวนนันภสั อ่อนหวาน  เจา้พนกังานธรุการช านาญงาน 

          12. นางสาวธาราภรณ ์อบุล    นกัวิชาการเงนิและบญัชี 

          13. นางภทัรป์รียา กนัทาใจ  นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 

     ผ ูป้ระสานงาน รวบรวมขอ้มลู และจดัท าเลม่ 

   1. นางภทัรป์รียา กนัทาใจ          นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 

   2. นางจิณณช์ญา ขรีี   ปฏิบตังิานดา้นพฒันาวิชาการ 
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One page  

สรปุภารกิจการด าเนินงานกล ุม่งานต่างๆ ภายใน 

ส านกังานสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ เขต 1 เชียงใหม ่
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Onepage ภาพรวมส านกังานสนบัสนนุบรกิาร

สขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชียงใหม ่

 

 

Onepage กล ุม่บรหิารงานทัว่ไปและแผนงาน 
 

 



111 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

Onepage กล ุม่มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ์

 

 

Onepage กล ุม่มาตรฐานอาคารและสภาพแวดลอ้ม 

 

 



112 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

Onepage กล ุม่ค ุม้ครองผ ูบ้รโิภคดา้นบรกิารสขุภาพ 

 

 

Onepage กล ุม่สขุภาพภาคประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ 

Onepage ดา้นสขุภาพภาคประชาชน 
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      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

Onepage ดา้นพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ 

 

 

Onepage กล ุม่วิชาการและยทุธศาสตรร์ะบบบรกิารสขุภาพ 

 

 

 



114 
 

  
  

      รายงานผลการปฏิบตัริาชการประจ าปี 2561 ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพ เขต 1 จงัหวดัเชยีงใหม่ 

Onepage สขุศาลารพระราชทาน 

 




