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ค ำน ำ 
 
  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  4  จังหวัดนนทบุรี  เป็นหน่วยงานในสังกัด                
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  ตามค าสั่ง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ที่ 1580/2556  เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน  ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบในพ้ืนที่                   
เขตสุขภาพที่  4  รวม 8  จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดสระบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดอ่างทอง            
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนนทบุรี  และจังหวัดนครนายก  โดยมีอ านาจหน้าที่
ภายใต้พันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  และควบคุม  ก ากับ  ติดตามระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน  นอกจากนี้ยังส่งเสริม สนับสนุน การบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ใน                
ความรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี และมีการศึกษา 
วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชน  ประสานงาน เสริมสร้างการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ  และด้านอ่ืนๆ รวมถึงพัฒนา
องค์กรสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  
ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  โดยได้ด าเนินการ ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานที่มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ภายในใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 2534  และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายการให้บริการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ที่จะส่งผลต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน 
ต่อไป   
  นอกจากนี้  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  หมวด  3  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของรัฐ  มาตรา  9 (3)  ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทางส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 
จังหวัดนนทบุรี  จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขึ้น  เพ่ือเผยแพร่ให้
ผู้รับบริการ  ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน           
ผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  ผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ   
ไม่มากก็น้อย  รวมถึงการพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป 

คณะผู้จัดท า 



 

สำรบญั 
             หน้า 

ท าเนียบผู้บริหาร  

บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร   1 – 5 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

- วิสัยทัศน์ , ค่านิยม, พันธกิจ ของหน่วยงาน      7 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน       8 
- แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน       8 
- แผนภูมิแสดงอัตราก าลังบุคลากรของหน่วยงาน     9 
- โครงสร้างอัตราก าลังของหน่วยงาน       9 
- โครงสร้างบุคลากรของหน่วยงาน       10 
- หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง      11 – 13 

ส่วนที่ 2 พื้นที่รับผิดชอบส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

- พ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยงาน       15 
- จ านวนประชากร จ าแนกรายจังหวัดเขตสุขภาพท่ี 4     15 
- ข้อมูลเขตการปกครอง จ าแนกรายจังหวัดเขตสุขภาพที่ 4    16 
- สัดส่วน อสม. ต่อหลังคาเรือน ปี 2559 จ าแนกรายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ  16 
- สรุปเป้าหมายส าคัญงานสุขภาพภาคประชาชน  ประจ าปี 2559   17 
- จ านวนและประเภทสถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 4   17 
- จ านวนและประเภทสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนในเขตสุขภาพที่ 4   18 

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2559  

- สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของหน่วยงาน    20 
- แผนภูมิแสดงสรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2559    20 
- สรุปรายการงบลงทุนของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   21 – 22 

ส่วนที่ 4 ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน     25 – 28 

- โครงการประชุมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) 29 – 30 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการปฐมภูมิระดับชุมชนกลุ่มวัย  31 – 34 
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ   35 – 39 



 

สำรบญั (ต่อ) 
                   หน้า 

- โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. 40 – 42 
- โครงการพัฒนาองค์กร อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรม  43 – 45  
- โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)    46 – 49 
- โครงการรวมพลัง อสม.เฝ้าระวัง ลดการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 50 – 52 
- โครงการตรวจประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ    53 – 55 
- โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานบริการสุขภาพในการจัดการคุณภาพตาม 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยอาคารและสภาพแวดล้อมและ 
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล       56 – 59 

- โครงการและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   60 – 61 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์        62 – 65 
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 

จังหวัดนนทบุรี         66 – 68 
- โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและ 

สถานประกอบการ        69 – 70 
- โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยเรียน   71 -72 

ภาคผนวก 
- รายชื่อโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป 

เขตบริการสุขภาพที่ 4        74 – 76 
- รายชื่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัก เขตบริการสุขภาพที่ 4    76 
- รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เขตบริการสุขภาพที่ 4  77 – 78 
- รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับประเทศ 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ        78 
- รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับภาค   

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ        78 
- รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับเขต 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ        78 
- รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัด 

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ        79 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายศิริชยั  ชละเอม 

นายกิตติวสุิทธ์ิ  นาคอ่อน 

นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

(หวัหนา้กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน , 
หวัหนา้กลุ่มบริหาร) 

 

นางสาวมณัฑินี  มาลา 
นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

(หวัหนา้กลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ) 
 

นายศุภชยั  สิงโห 

นายช่างไฟฟ้าช านาญการ 

(หวัหนา้กลุ่มวศิวกรรมการแพทย ์, 
หวัหนา้กลุ่มอาคารและสภาพแวดลอ้ม) 

นางสาวมนตสุ์ดา  สุวรรณมาลี 
นกัวชิาการสาธารณสุขปฏิบติัการ 

(รักษาการแทนหวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์) 

ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนสนบัสนุนบรกิำรสขุภำพเขต 4  จ.นนทบรุี 

หวัหนำ้กลุ่ม 



รายงาภผลการปฏบิศติราชการ  ประจ าปีงบประมาม ฟ.ศ. 2559 
 

 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 1 

 

 
 
 

   

ส าภศกงาภสภศบสภุภบริการสุขภาฟเขต 4 จศงหฦศดภภทบุรี  ได้จศดท ารายงาภสรุปผล

การปฏิบศติงาภประจ าปีงบประมาม  ฟ.ศ. 2559  และรายงาภผลการด าเภิภงาภตามตศฦชี้ฦศด              

ของส าภศกงาภสภศบสภุภบริการสุขภาฟเขต 4 จศงหฦศดภภทบุรี  ประกอบด้ฦยตศฦชี้ฦศดตาม ฟ.ร.บ.

งบประมามรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาม ฟ.ศ. 2559  รฦมจ าภฦภทศ้งสิ้ภ  16  ตศฦชี้ฦศด  และ

สรุปผลการปฏิบศติราชการประจ าปีงบประมาม  ฟ.ศ. 2559  ดศงตารางที่ 1 และ 2 และสรุปผล            

การด าเภิภงาภตามประเด็ภยุทธศาสตรย  ดศงภี้ 
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการปฏิบศติงาภ ตาม ฟ.ร.บ.งบประมามรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาม               

ฟ.ศ. 2559 

ล าดศบ ตศฦชีฦ้ศด 
เกมฑย ผลการด าเภภิงาภ 

เป้าหมาย หภ่ฦยภศบ ผลการ

ด าเภิภงาภ ร้อยละ 

1 อสม. ที่ผ่าภการอบรมหลศกสูตรการเฝ้า

ระฦศงป้องกศภการทุจริตใภระดศบชุมชภและ

สามารถขยายเครือข่าย ได้ 10 รายขษ้ภไป 
(KB1) 

8,633 คภ 8,524 98.73 

2 อสม. ที่ได้รศบการฟศพภาศศกยภาฟด้าภการ

เฝ้าระฦศงป้องกศภการทุจริตใภระดศบชุมชภ 

(KB2) 

8,633 คภ 8,668 100.00 

3 สถาภบริการสุขภาฟภาครศฐกลุ่มเป้าหมาย

ผ่าภเกมฑยมาตรฐาภระบบบริการสุขภาฟ 

(KB3) 

47 แห่ง 40 85.10 

4 สถาภบริการสุขภาฟได้รศบการคฦบคุม 

ก ากศบ  ตามมาตรฐาภด้าภอาคารและ

สภาฟแฦดล้อม (KB8) 

47 แห่ง 47 100.00 

5 สถาภบริการสุขภาฟได้รศบการคฦบคุม 

ก ากศบ  ตามมาตรฐาภด้ าภฦิศฦกรรม

การแฟทยย (KB9) 

47 แห่ง 47 100.00 

6 สถาภบริการสุขภาฟได้รศบการคฦบคุม 

ก ากศบ ตามมาตรฐาภด้าภสุขศษกวา (KB10) 
47 แห่ง 47 100.00 

7 สถาภบริการสุขภาฟภาครศฐได้รศบการ

คฦบคุม ก ากศบ ตามมาตรฐาภระบบบริการ

สุขภาฟ (KB11) 

47 แห่ง 47 100.00 

 

 

 

บทสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร 
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ตารางที่  1 สรุปผลการปฏิบศติงาภตาม ฟ.ร.บ.งบประมามรายจ่าย ประจ าปีงบประมาม                      

ฟ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ล าดศบ ตศฦชีฦ้ศด 
เกมฑย ผลการด าเภภิงาภ 

เป้าหมาย หภ่ฦยภศบ ผลการ

ด าเภิภงาภ ร้อยละ 

8 สถาภประกอบการเฟื่อสุขภาฟได้รศบการ

ส่ ง เ ส ริ ม  สภศ บ ส ภุ ภ  ฟศพ ภา คุม ภา ฟ

มาตรฐาภตามที่ก าหภด (KB13) 

77 แห่ง 77 100.00 

9 ประชาชภกลุ่มเป้าหมายมีฟฤติกรรมสุขภาฟ

ที่ถูกต้องเฟิ่มขษ้ภ (KB18) 
31.1 ร้อยละ 23.3 

 
74.91 

10 ประชาชภกลุ่มเป้าหมายมีคฦามรอบรู้ด้าภ

สุขภาฟตามเกมฑยที่ก าหภดเฟิ่มขษ้ภ (KB19) 
14.7 ร้อยละ 12.7 

 
86.39 

11 หมู่บ้าภเป้าหมายมีการจศดการด้าภสุขภาฟ

ตามเกมฑยมาตรฐาภ (KB20) 
5,662 หมู่บ้าภ 4,759 84.39 

12 อสม. ที่ได้รศบการฟศพภาศศกยภาฟ (KB21) 5,118 คภ 5,118 100.00 
13 ภาคีเครือข่ายต าบลจศดการสุขภาฟ ที่ได้รศบ

การส่งเสริม ฟศพภา และสภศบสภุภ (KB22) 
713 ต าบล 713 100.00 

14 ภาคีเครือข่ายมีการด าเภิภงาภเสริมสร้าง

คฦ า มร อ บ รู้ ด้ า ภ สุ ข ภ าฟ แ ล ะฟศ พ ภ า

ฟ ฤ ติ ก ร ร ม สุ ข ภ า ฟ ข อ ง ป ร ะ ช า ช ภ

กลุ่มเป้าหมาย (KB23) 

40 ร้อยละ 40 100.00 

15 อสม. กลุ่มเป้าหมายมีคุมภาฟตามเกมฑย

มาตรฐาภ (KB24) 
หมายเหตุ :  
- จ านวน อสม.ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   3,257 คน 
- จ านวน อสม.ที่ประเมินเชิงคุณภาพ   3,464 คน 
- จ านวน อสม.ที่ผ่านการอบรม           5,173 คน 

5,118 คภ 3,257 94.00 

16 ต าบลเป้าหมายที่มีการจศดการด้าภสุขภาฟ

ตามเกมฑยมาตรฐาภ (KB25) 
713 ต าบล 615 86.25 
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ตารางที่ 2  แสดงสรุปผลการปฏิบศติราชการตามค ารศบรองการปฏิบศติราชการ  ประจ าปี

งบประมาม  ฟ.ศ. 2559  ของส าภศกงาภสภศบสภุภบริการสุขภาฟเขต 4 จ.ภภทบุรี 
 

ตศฦชี้ฦศดผลการปฏิบศติราชการ หภ่ฦยฦศด ภ้ าหภศก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเภิภงาภ 
ผลการ

ด าเภิภ 
งาภ 

ค่าคะแภภ 
ที่ได้ 

คะแภภ

ถ่ฦง

ภ้ าหภศก 
มิติภายภอก  (ภ้ าหภศกร้อยละ 55)  55  4.8727  

1. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/
ภารกิจหลักของหน่วยงาน  และค้า
รับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ 

 45  5.0000  

1.1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  และ
ภารกิจหลักหน่วยงาน 

 45  5.0000  

1.1.1 ร้อยละของต าบลเปูาหมายมีการ
จัดการด้านสุขภาพแบบบูรณาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 11.25 86.26 
ระดับดีเยี่ยม 
156/101 

5.0000 0.5625 

1.1.2 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐกลุ่มเปูาหมายได้รับการตรวจ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 

ร้อยละ 11.25 85.11 5.0000 0.5625 

1.1.3  ร้อยละของหมู่บ้านเปูาหมายมีการ
จั ดกา รด้ านสุ ขภาพตาม เกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 11.25 82.22 5.0000 0.5625 

1.1.4  ร้อยละของ อสม. เปูาหมายมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 11.25 101.07 5.0000 0.5625 

2. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 10  4.3000  

2.1 กระบวนงานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ (5) 85.60 5.0000 0.2500 
2.2 กระบวนงานอบรมวิทยากรพ่ีเลี้ยง

ต าบลจัดการสุขภาพ 
ร้อยละ (5) 78.00 3.6000 0.1800 
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ตศฦชี้ฦศดผลการปฏิบศติราชการ หภ่ฦยฦศด ภ้ าหภศก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเภิภงาภ 
ผลการ

ด าเภิภ 
งาภ 

ค่าคะแภภ 
ที่ได้ 

คะแภภ

ถ่ฦง

ภ้ าหภศก 
มิติภายใภ  (ภ้ าหภศกร้อยละ 45)  45  4.2111  
3. ร้ อยละความส้ า เ ร็ จของการ เบิ ก

จ่ายเงินงบประมาณ 
 14  5.0000  

3.1  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ (7) 99.78 5.0000 0.3500 
3.2  เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ (7) 100.00 5.0000 0.3500 
4. ระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการ

ตามมาตรการประหยั ดพลั ง ง าน
(น้้ามัน) 

ระดับ 5 ระดับ 1.7 1.7000 0.0850 

5. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ด้าเนินงานของหน่วยงาน 

ระดับ 6  4.0000  

5.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
และเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ระดับ (1.5) ระดับ 5 5.0000 0.0750 

5.2  ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
งานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  
โดยมีความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 

ระดับ (1.5) ระดับ 5 5.0000 0.0750 

5.4  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน 

ระดับ (1.5) ระดับ 5 5.0000 0.0750 

5.5  ระดับความส าเร็จของการมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกัน
แล ะปร า บป ร า มก า รทุ จ ริ ต ข อ ง
หน่วยงาน 

ระดับ (1.5) ระดับ 5 5.0000 0.0750 
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ตศฦชี้ฦศดผลการปฏิบศติราชการ หภ่ฦยฦศด ภ้ าหภศก 

(ร้อยละ) 

ผลการด าเภิภงาภ 
ผลการ

ด าเภิภ 
งาภ 

ค่าคะแภภ 
ที่ได้ 

คะแภภ

ถ่ฦง

ภ้ าหภศก 
มิติภายใภ  (ต่อ) 
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับ 20  4.3500  
6.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
องค์กร 

ระดับ (15) ระดับ 4.8 4.8000 0.7200 

6.2 การพัฒนาองค์กรเพื่ อขับเคลื่อน            
พันธกิจกรมฯ 

ระดับ (5)  3.0000  

6.2.1 ระดับความส าเร็จของการบริหาร
แผนยุทธศาสตร์ 

ระดับ (2.5) ระดับ 4 4.0000 0.1000 

6.2.2 ระดับความส าเร็จของการจัดการ
ความรู้ 

ระดับ (2.5) ระดับ 2 5.0000 0.0500 

รฦมภ้ าหภศก 100 ค่าคะแภภที่ได้ 4.6350 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



รายงาภผลการปฏบิศติราชการ  ประจ าปีงบประมาม ฟ.ศ. 2559 
 

 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 6 

 

 

  

  

  

ส่ส่วนท่ี 1วนท่ี 1  
ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

 

ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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ท างานดว้ยใจ  ใหไ้ดม้าตรฐาน  สนบัสนนุระบบบริการ  เป็นงาน สบส. 4 เรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

เป็นหนว่ยงานสง่เสริม  สนบัสนนุ  ขบัเคลื่อนเครือขา่ยใหป้ระชาชน 

ไดร้บัความคุม้ครองดา้นระบบบริการสขุภาพอย่างยัง่ยืน 

1. ส่งเสริม  สนับสนุน  และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุม้ครองผูบ้ริโภค              

ดา้นระบบบริการสขุภาพและระบบสขุภาพภาคประชาชน 

2.  ควบคุม  ก ากับ  ติดตามระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพ               

ภาคประชาชนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การบังคับใชก้ฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและ               

ท่ีเกี่ยวขอ้ง  

4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในระบบบริการสขุภาพ และระบบสขุภาพภาคประชาชน  

5.  ประสานงาน เสริมสรา้งการบรูณาการกบัภาคีเครือขา่ย หนว่ยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านภาคประชาชนและภาค               

ประชาสงัคมดา้นสขุภาพ   

6.  พฒันาองคก์รสูก่ารบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ  อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน              

ท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือที่ไดร้บัมอบหมาย 

 

ส าภศกงาภสภศบสภุภบรกิารสุขภาฟ 

เขต 4 จศงหฦศดภภทบุรี 

 

วิสยัทศัน ์

 

พนัธกจิ 

 

ค่านิยม 
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 แผภท่ียุทธศาสตรยส าภศกงาภสภศบสภุภบริการสุขภาฟเขต 4 จศงหฦศดภภทบุรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1 สง่เสริม สนบัสนนุ ระบบบริการสขุภาพใหไ้ดม้าตรฐาน 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 2  พฒันาเครือขา่ยภาคประชาชนและภาคประชาสงัคม             

ดา้นสขุภาพ   

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3  บงัคบัใชก้ฎหมายที่อยู่ในความรบัผิดชอบและที่

เกี่ยวขอ้ง 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4  พัฒนาระบบบริหารจดัการองคก์รอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
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 แผภภูมิแสดงอศตราก าลศงบุคลากรส าภศกงาภสภศบสภุภบริการสุขภาฟเขต 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงสร้างอศตราก าลศงส าภศกงาภสภศบสภุภบริการสุขภาฟเขต 4 จศงหฦศดภภทบุรี 
บุคลากรของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  4  จังหวัดนนทบุรี  รวม  43 คน  

จ าแนกเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติจริง  จ านวน  27  คน  ได้แก่  ข้าราชการ  จ านวน  22  คน  ลูกจ้างประจ า  2  คน  
พนักงานราชการ  3  คน  และปฏิบัติอีกหน้าที่หนึ่งตามค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ 1277/2559  
ลงวันที่  31 สิงหาคม  2559  จ านวน  16  คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการส้านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์ 

 
 
 

กลุ่มบริหาร 

 

กลุ่มสุขภาพ 

ภาคประชาชน 

 

กลุ่มอาคารและ

สภาพแวดล้อม 

 

กลุ่มวิศวกรรม
การแพทย์ 

กลุ่มคุณภาพ

มาตรฐานการ

บริการ 

ข้าราชการ           3 คน 
พนักงานราชการ   2  คน 
ลูกจ้างประจ า       1  คน 
 
 

ข้าราชการ           1 คน 
พนักงานราชการ   1 คน 

 
ข้าราชการ          3 คน 
 

 

ข้าราชการ      10  คน 
ลูกจ้างประจ า    1  คน 

 
ข้าราชการ      14 คน 
 

 
ข้าราชการ        5  คน 
 

 
 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการ 

อัตราก้าลัง 
ข้าราชการ              38  อัตรา 
ลูกจ้างประจ้า            2  อัตรา 
พนักงานราชการ        3  อัตรา   

ข้าราชการ

ลูกจา้งประจ า

พนักงานราชการ

ลูกจ้างประจ้า 
(2 คน) 
4.65 % 

ข้าราชการ 
(38 คน) 
88.37 % 

 

พนักงานราชการ 
(3 คน) 
6.97 % 
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 โครงสร้างบุคลากรส าภศกงาภสภศบสภุภบริการสุขภาฟเขต 4 จศงหฦศดภภทบุรี 
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 หภ้าที่คฦามรศบผิดชอบตามโครงสร้าง 

 
โครงสร้างส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ประกอบด้วย 6  กลุ่มงาน  ดังนี้ 
 

1. กลุ่มบริหาร (บร.) หภ้าที่รศบผิดชอบ  ดศงภี ้

1) วิเคราะห์  วางแผน และด าเนินการบริหารจัดการทั่วไปของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ร่วมมือและให้การสนับสนุนการท างานของกลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

2) บริหารจัดการงานทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ  งานพัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคารสถานที่ 
และงานควบคุมภายใน 

3) ด าเนินงานด้านการเงิน  งบประมาณและการการบัญชี 
4) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) ให้บริการข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
6) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
7) ด าเนินการด้านกฎหมาย  กฎระเบียบ และบริหารจัดการข้อร้องเรียน 
8) งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. กลุ่มยุทธศาสตรย (ยศ.) หภ้าที่รศบผิดชอบ  ดศงภี้ 

1) ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และประสานการ
ด าเนินงานกับเขตบริการสุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
3) ควบคุม ก ากับ และประเมินผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและ

ระบบสุขภาพภาคประชาชน 
4) ควบคุม ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
5) นิเทศงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
6) ศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
7) สนับสนุนนโยบายพิเศษ  เช่น  โครงการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ 
8) งานอ่ืนๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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3. กลุ่มสุขภาฟภาคประชาชภ (สช.) หภ้าที่รศบผิดชอบ  ดศงภี้ 
1) พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ตามหลักการ

สาธารณสุขมูลฐาน 
2) ก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
3) ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามระเบียบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
4) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมใน

การจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
5) พัฒนารูปแบบและขยายผลการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
6) สนับสนุนและติดตามก ากับการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGOs) ใน

การจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
7) เสริมสร้างแรงจูงใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
8) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. กลุ่มฦิศฦกรรมการแฟทยย (ฦศ.) หภ้าที่รศบผิดชอบ  ดศงภี้ 
1) ตรวจสอบและควบคุมก ากับการให้บริการเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน 
2) ตรวจสอบการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
3) ส่งเสริมการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
4) พัฒนาและด าเนินการห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้มีมาตรฐาน 
5) ส่งเสริมการตรวจระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
6) ตรวจสอบและควบคุม การมี การใช้วิทยุสื่อสารในสถานบริการสุขภาพ 
7) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. กลุ่มอาคารและสภาฟแฦดล้อม (อค.) หภ้าที่รศบผิดชอบ  ดศงภี้  

1) วางแผนและพัฒนาแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
2) ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาคารและสภาพปวดล้อมด้านสาธารณสุข 
3) ควบคุม ก ากับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5) ส่งเสริมมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
6) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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6. กลุ่มคุมภาฟมาตรฐาภการบริการ (คบ.) หภ้าที่รศบผิดชอบ  ดศงภี ้
1) ควบคุม  ก ากับและพัฒนาศักยภาพการรับรองคุณภาพมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ  

สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2) ด าเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายสถานพยาบาล และประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  เรื่องก าหนดสถานที่ฯ 
3) ส่งเสริม  ควบคุม  ก ากับ  มาตรฐาน และการบังคับใช้กฎระเบียบ มาตรการด้านสุขศึกษา 
4) สนับสนุนและติดตามนิเทศงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
5) งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ส่วนท่ี 2ส่วนท่ี 2  
พื้นที่รับผิดชอบพื้นที่รับผิดชอบ  

ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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 พ้ืนท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 จ ำนวนประชำกร  จ ำแนกรำยจังหวัดเขตสุขภำพที่ 4 
 

จังหวัด 

จ้านวนประชากร (คน) จ้านวน 
หลังคาเรือน 

(หลัง) 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จังหวัดนนทบุรี 559,119 634,592 1,193,711 629,008 

จังหวัดปทุมธานี 519,952 574,297 1,094,249 551,271 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 389,474 418,886 808,360 306,128 

จังหวัดอ่างทอง 135,907 147,266 283,173 95,267 

จังหวัดสิงห์บุรี 100,849 110,577 211,426 74,359 

จังหวัดสระบุรี 315,057 322,616 637,673 255,565 

จังหวัดลพบุรี 308,523 378,132 758,655 281,004 

จังหวัดนครนายก 128,113 130,464 258,5774 92,701 

รวม 2,456,994 2,716,830 5,245,788 2,285,303 
 

ที่มา  :  ระบบสถิติทางการทะเบียน ประจ าปี 2558  กระทรวงมหาดไทย  
    http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php 
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 ข้อมูลเขตกำรปกครองจ ำแนกรำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 4 
 

จังหวัด 
จ้านวน

ประชากรรวม 
(คน) 

จ้านวน          
หลังคาเรือน 

(หลัง) 

อ้าเภอ 
(แห่ง) 

ต้าบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

เทศบาล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

จังหวัดนนทบุรี 1,193,711 629,008 6 48 427 14 31 

จังหวัดปทุมธานี 1,094,249 551,271 7 60 501 26 38 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 808,360 306,128 16 203 1,463 36 121 

จังหวัดอ่างทอง 283,173 95,267 7 71 513 18 46 

จังหวัดสิงห์บุรี 211,426 74,359 6 42 364 7 30 

จังหวัดสระบุรี 637,673 255,565 13 104 973 29 78 

จังหวัดลพบุรี 758,655 281,004 11 123 1,120 17 108 

จังหวัดนครนายก 258,577 92,701 4 40 408 5 40 

รวม 5,245,788 2,285,303 70 691 5,769 152 492 

ที่มา  :  ศูนย์บริการข้อมูลอ าเภอ  กระทรวงมหาดไทย  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  2559 
   http://www.amphoe.com/menu.php 

 

 สัดส่วน  อสม.  ต่อหลังคำเรือน  ปี  2559  จ ำแนกรำยจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

จังหวัด 
การปกครอง จ้านวน

ประชากรรวม 
(คน) 

จ้านวน          
หลังคาเรือน 

(หลัง) 
อสม.รวม 

สัดส่วน 
 อสม./

หลังคาเรือน 
อ้าเภอ 
(แห่ง) 

ต้าบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

จังหวัดนนทบุรี 6 52 427 1,193,711 629,008 8,141 77.26 

จังหวัดปทุมธานี 7 60 501 1,094,249 551,271 9,997 55.14 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 209 1,463 808,360 306,128 11,601 26.39 

จังหวัดอ่างทอง 7 73 513 283,173 95,267 5,429 17.55 

จังหวัดสิงห์บุรี 6 43 364 211,426 74,359 4,627 16.07 

จังหวัดสระบุรี 13 111 973 637,673 255,565 10,164 25.14 

จังหวัดลพบุรี 11 124 1,120 758,655 281,004 12,025 23.37 

จังหวัดนครนายก 4 41 408 258,577 92,701 3,978 23.30 

รวม 70 713 5,769 5,245,788 2,285,303 65,962 33.03 

ที่มา  :  ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ณ  วันที่  8  ธันวาคม  2559 
http://www.thaiphc.net/phc/phcadmin/administrator/Report/OSMRP00001.php 
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 สรุปเป้ำหมำยส ำคัญงำนสุขภำพภำคประชำชน  ประจ ำปี 2559 
 

จังหวัด อสม.รวม 

เป้าหมาย 

จ้านวนการอบรม อสม. 
(คน) 

ต้าบลจัดการสุขภาพ 

ป.ป.ช. ต้าบล ร้อยละ 70 หมู่บ้าน ร้อยละ 70 

จังหวัดนนทบุรี 8,141 633 52 51 779 301 

จังหวัดปทุมธานี 9,997 765 60 60 523 511 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11,,601 2,518 209 168 1,480 1,198 

จังหวัดอ่างทอง 5,429 886 73 73 547 481 

จังหวัดสิงห์บุรี 4,627 525 43 43 393 331 

จังหวัดสระบุรี 10,164      1,342 111 103 1,042 883 

จังหวัดลพบุรี 12,025 1,498 124 92 1,170 822 

จังหวัดนครนายก 3,978 501 41 25 443 232 

รวม 65,962 8,668 713 615 6,377 4,759 

ที่มา  :  ระบบ สถิติทางการทะเบียน   รายงานสถิติจ านวนประชากรและหมู่บ้าน  ประจ าปี 2558
กระทรวงมหาดไทย 
http:// tat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showProvinceData.php 
 

 จ ำนวนและประเภทสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐในเขตสุขภำพที่ 4 จ ำแนกรำยจังหวัด 
 

จังหวัด 

สถานบริการภาครัฐ (แห่ง) 

ตติยภูมิ/ทุติยภูมิ 
รวม 

ปฐมภมู ิ
รวม 

รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. 

จังหวัดนนทบุรี - 1 6 7 6 76 82 

จังหวัดปทุมธานี - 1 7 8 7 78 85 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 1 14 16 16 205 221 

จังหวัดอ่างทอง - 1 6 7 7 76 83 

จังหวัดสิงห์บุรี - 2 4 6 6 47 53 

จังหวัดสระบุรี 1 1 10 12 13 126 139 

จังหวัดลพบุรี - 2 9 11 11 133 144 

จังหวัดนครนายก - 1 3 4 4 56 60 

รวม 2 10 59 71 70 797 867 
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 จ ำนวนและประเภทสถำนบริกำรสุขภำพภำคเอกชนในเขตสุขภำพที่ 4  
จ ำแนกรำยจังหวัด 

จังหวัด 

สถานบริการภาคเอกชน 

สถานพยาบาลประเภท
ที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 

(คลินิก) 

สถานพยาบาลประเภทที่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
(รพ.เอกชน) 

สถานประกอบการ          
เพ่ือสุขภาพ  

(นวด + สปา) 

จังหวัดนนทบุรี 608 12 28 

จังหวัดปทุมธานี 518 10 17 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 280 6 10 

จังหวัดอ่างทอง 107 1 0 

จังหวัดสิงห์บุรี 91 1 0 

จังหวัดสระบุรี 227 4 12 

จังหวัดลพบุรี 264 2 34 

จังหวัดนครนายก 61 - 32 

รวม 2,156 36 133 

ที่มา : ข้อมูลจากการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   เดือนมกราคม 2560  
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ส่วนท่ี 3ส่วนท่ี 3  
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าป ี2559งบประมาณรายจ่าย  ประจ าป ี2559  

ส าภศกงาภสภศบสภุภบริการสุขภาฟเขต 4 จ.ภภทบุรี 
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ส่วนที่  3 
งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี  2559 

 

 สรุปรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.  2559 ของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี (ระหว่างวันท่ี 1  ตุลาคม  2558 – 30  กันยายน  2559) 
 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร 

(บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

คิดเป็น 
(ร้อยละ) 

คงเหลือ 
(บาท) 

งบด้าเนินงาน 11,207,208 10,621,187 94,77 586,021 

งบอุดหนุน 1,600,000 1,600,000 100.00 - 

งบรายจ่ายอ่ืน 27,000 20,000 74.07 7,000 

งบลงทุน 3,518,700 3,337,733 94.86 180,967 

รวม 16,352,908 15,578,920 95.27 773,988 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รวม  16,352,908  บาท  โดยแยกตามประเภทงบประมาณ 
ได้แก่  งบด าเนินงาน  จ านวน  11,207,208  บาท  งบอุดหนุน จ านวน 1,600,000  บาท  งบรายจ่ายอ่ืน  
จ านวน  27,000  บาท  และ งบลงทุน จ านวน  3,518,700 บาท สรุปยอดใช้จ่ายและยอดงบประมาณคงเหลือ
ทั้งปี  ดังตารางข้างต้น 

 แผนภูมิแสดงสรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 2559 
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 สรุปรำยกำรงบลงทุนของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4  จังหวัดนนทบุรี  
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

ล าดับ
ที ่

รายการงบลงทุน งบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

คิดเป็น
(ร้อยละ) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความ

ละเอียดขอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล  
ขนาด 46 น้ิว  จ านวน 2 เครื่อง 

70,000 69,122 98.75 878 

2 ชุดเครื่องขยายเสียง  จ านวน  1 ชุด 50,000 46,331 92.66 3,669 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

3 เครื่องตรวจวดัก๊าซไนตรสัในห้องผา่ตัด  
จ านวน 1  ชุด 

150,000 149,500 99.66 500 

4 เครื่องวัดคณุภาพไฟฟูาแบบ 1 เฟส  
จ านวน  1 ชุด 

100,000 98,000 98.00 2,000 

5 เครื่องตรวจวดัฝุุนละอองในอาคาร จ านวน  
1 เครื่อง 

100,000 99,510 99.51 850 

6 เครื่องวัดคณุภาพอากาศส าหรับหอ้งสะอาด  
จ านวน  1  เครื่อง 

150,000 147,000 98.00 3,000 

7 เครื่องวิเคราะห์คณุภาพน้ าแบบภาคสนาม  
จ านวน  1  เครื่อง 

130,000 128,000 98.46 2,000 

8 ชุดตรวจก๊าซ  Formaldehyde, Ethylene  
Oxide , Oxygen และ Carbon Dioxide  
จ านวน  1  ชุด 

180,000 179,760 99.86 240 

9 เครื่องวัดวิเคราะห์การท างานเครือ่งให้
สารละลายในหลอดเลือด จ านวน 1 เครื่อง 

650,000 623,000 95.85 27,000 

10 เครื่องวัดแรงดึงแบบดจิิตอล (Digital  
Force  Gauges) จ านวน 1 เครื่อง 

88,000 87,740 99.70 260 

11 เครื่องวัดอุณหภูมิ (Digital  
Thermometer) จ านวน 1 เครื่อง 

100,000 98,000 98.00 2,000 

12 เครื่องสรา้งอุณหภมูิ (Micro - Bath) 
จ านวน 1 เครื่อง 

300,000 231,770 77.26 68,230 

13 เครื่องวิเคราะห์การท างานตู้อบเดก็ 
(Incubator  Analyzer) จ านวน 1 เครื่อง 

582,000 541,000 92.95 41,000 

14 เครื่องวัดความเร็วรอบ (Tacho Meter) 
จ านวน  1  เครื่อง 

30,000 28,000 93.33 2,000 

15 เครื่องวัดวิเคราะหเ์ครื่องช่วยหายใจ  
จ านวน  1 เครื่อง 

538,700 514,000 95.41 24,700 
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ล้าดับ
ที ่

รายการงบลงทุน งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

คิดเป็น
(ร้อยละ) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่อ) 
16 ชุดเรื่องมือสนับสนุนการทดสอบ สอบเทียบ

และบ ารุงรักษา จ านวน 1 ชุด 
50,000 48,000 96.00 2,000 

17 ตู้สาขาโทรศัพท์ 64 เลขหมาย พรอ้มติดตั้ง
เดินสาย   

250,000 249,000 99.60 1,000 

รวมท้ังสิ้น 3,518,700 3,337,733 94.86 180,967 
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ส่วนท่ี 4ส่วนท่ี 4  
ผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559ผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  2559  

ส าภศกงาภสภศบสภุภบริการสุขภาฟเขต 4 จ.ภภทบุรี 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ   

พ.ศ. 2559 ของส ำนกังำนสนับสนนุบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
 
 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝูาระวังปูองกัน
การทุจริตในระดับชุมชน 
 โครงการประชุมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) 
 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการปฐมภูมิระดับชุมชนกลุ่มวัย 
 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 
 โครงการสร้างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. 
 โครงการพัฒนา อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรม 
 โครงการอบรมพัฒนาอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
 โครงการรวมพลัง อสม.เฝูาระวัง ลดการบาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 โครงการตรวจประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 โครงการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมก ากับให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ (งานสุขศึกษา อาคารและสภาพแวดล้อม และวิศวกรรมการแพทย์) 
 โครงการอบรมการพัฒนาบุคลากรในสถานบริการสุขภาพในการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านความปลอดภัยอาคารสภาพแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
 โครงการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานประกอบการ 
 โครงการพฒันาความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมกลุ่มวัยเรียน 
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
 โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
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 คฦามเชื่อมโยงยุทธศาสตรย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา อสม.ในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนและพิทักษ์สิทธิ์ของประชาชนโดย
ปลอดเปูาหมายทางการเมือง 

 ทีม่าและคฦามส าคศร 

 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ                
เพ่ือปูองกันการทุจริต  โดยการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์ และด าเนินการให้ประชาชนหรือ
กลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งในภารกิจปูองกันการทุจริต ด้านการด าเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต  เป็นภารกิจที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการการกระท าของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและ
พัฒนาเครือข่าย และยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ช. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ที่ต้องการขับเคลื่อนงาน
ด้านการต่อต้านการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  โดยประสานความร่วมมือท างานเชิงบูรณาการกับองค์กรต่อต้าน
การทุจริตและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือท าหน้าที่ร่วมกันในการควบคุม  ถ่วงดุลอ านาจ  ถ่วงดุล
การท างาน  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส  นอกจากนี้  เพ่ือต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วน  เพ่ือให้ เกิดการด าเนินการตามยุทธศาสตร์
แห่งชาติและยุทธศาสตร์ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปูาประสงค์ 

ส านักงาน ป.ป.ช. กับกระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือเครือข่ายเมืองคนดี  เมื่อวันที่  
11  พฤษภาคม  2553  โดยที่ส านักงาน ป.ป.ช. ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ กระทรวง
สาธารณสุขเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ในการ            
เข้าเป็นเครือข่ายเมืองคนดีเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต       
โดยบันทึกข้อตกลงร่วมมือฯ มีวัตถุประสงค์ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต              
ไปประยุกต์ใช้  โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชนในระดับหมู่บ้ านของตน             
ให้กระบวนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม  และเพ่ือให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ 1,040,000 คน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองคนดีมีบทบาทในการเฝูาระวัง 
และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต เป็นก าลังส าคัญ ในการลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ยกระดั บ
คุณธรรม จริยธรรมของคนไทย และขับเคลื่อนสังคมโปร่งใสให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน 

 
 

โครงการเสริมสร้างศศกยภาฟอาสาสมศครสาธารมสุขประจ าหมู่บ้าภ (อสม.) 
ด้าภการเฝ้าระฦศงป้องกศภการทุจริตใภระดศบชุมชภ 
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 ฦศตถุประสงคย 

 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

 ตศฦชี้ฦศด/เป้าหมาย 

 เปูาประสงค์ที่ 1  : ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทสามารถยายเครือข่ายได้ 10 – 15 รายต่อคน (ร้อยละ 60) 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของสมาชิกเครือข่ายเมืองคนดีระดับชุมชน (ร้อยละ 60) 

 ขศ้ภตอภการด าเภิภงาภ 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม.(ป.ป.ช.) ปี 2559 ร่วมกับ

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. ก าหนดเปูาหมาย จัดสรรและโอนงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม.(ป.ป.ช.) 
3. สนับสนุนคู่มือและวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม อสม. 
4. นิเทศติดตามและสนับสนุนทางวิชาการ 
5. จัดท ารายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
6. สรุป ประเมินผลและจัดท ารายงาน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
1. เตรียมการและประสาน อสม.กลุ่มเปูาหมายเข้ารับการอบรม  อสม.ป.ป.ช. 
2. จัดอบรม อสม.ป.ป.ช. รว่มกับ สบส.เขต และส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด 
3. รวบรวมและจัดท าท าเนียบ อสม. สมาชิกเครือข่ายเมืองคนดีระดับชุมชน 
4. บันทึกรายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม.ป.ป.ช. (ครู ข.) ผ่าน www.thaiphc.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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 ผลการด าเภิภงาภ 
 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 

จังหวัด 
จ้านวน อสม.

ทั้งหมด 
จ้านวน อสม.

เป้าหมายการอบรม 
จ้านวน อสม.         

ที่ได้รับการอบรม 
ร้อยละ 

นนทบุรี 8,150 633 633 100.00 
ปทุมธานี 9,368 730 765 104.79 
พระนครศรีอยุธยา 11,615 2,518 2,518 100.00 
อ่างทอง 5,289 886 886 100.00 
ลพบุรี 12,115 1,498 1,498 100.00 
สิงห์บุรี 4,627 525 525 100.00 
สระบุรี 10,090 1,342 1,342 100.00 
นครนายก 3,990 501 501 100.00 

รวม 54,794 8,633 8,668 100.40 
 
 รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ร้อยละของ อสม. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการปูองกันและ

ประพฤติมิชอบ  สามารถขยายเครือข่ายได้ 10 – 15 รายต่อคน 

จังหวัด 
จ้านวน อสม.              

ที่ผ่านการอบรม 
จ้านวน อสม.ที่สามารถขยายเครือข่าย

ได้ 10 – 15 รายต่อคน 
ร้อยละ 

นนทบุรี 633 633 100.00 
ปทุมธานี 765 765 100.00 
พระนครศรีอยุธยา 2,518 2,518 100.00 
อ่างทอง 886 824 93.00 
ลพบุรี 1,498 1,498 100.00 
สิงห์บุรี 525 525 100.00 
สระบุรี 1,342 1,342 100.00 
นครนายก 501 419 83.63 

รวม 8,668 8,524 98.34 
หมายเหตุ : จ้านวนป้าหมาย อสม.ของส้านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรีที่

ต้องการให้ผ่านการอบรม คือ 8,633 คน 
ที่มา : http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=staticContent/show&id=4                

ณ วันที่  12  มกราคม  2560 
 

http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=staticContent/show&id=4%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ณ
http://www.thaiphc.net/thaiphcweb/index.php?r=staticContent/show&id=4%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ณ
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 รูปภาฟกิจกรรม 
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 หลศกการและเหตุผล 

 ร่างรัฐธรรมนูญที่เข้าสู่กระบวนการลงประชามติถือว่าเป็นกฎหมายที่ส าคัญสูงสุด เพราะเป็นการ
รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน จะเห็นได้ว่า การออกเสียงประชามติเป็นกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในทางการเมืองรูปแบบหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งใหญ่ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลของการออกเสียง
ประชามติเป็นการสะท้อนถึงความต้องการของประชาชน ที่รัฐจะต้องด าเนินการเพ่ือมีข้อยุติโดยเสียงข้างมาก 
ขณะเดียวกันเสียงข้างน้อยต้องเคารพในเสียงส่วนใหญ่และกติกาของประเทศ  ด้วยเหตุนี้พระราชบัญญัติ             
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559  นี้จึงมีบทบัญญัติว่าด้วยความผิดและบทก าหนด
โทษไว้ เช่น ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใดๆอันเป็นเหตุให้
การออกเสียง ไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม  ห้ามผู้ใดท าลายบัตรออกเสียงประชามติและห้ามผู้ใด                 
ก่อความวุ่นวายขึ้น ที่ออกเสียง หรือกระท าการใดอันเป็นการรบกวนหรือเป็นอุปสรรคแก่การออกเสียง
ประชามติ เป็นต้น เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั บตั้งแต่ออกกฎหมาย
ฉบับนี้จนถึงวันที่  7 สิงหาคม  2559 ซึ่งเป็นวันออกเสียงประชามติไม่ว่าประชาชนจะรับหรือไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญนี้ 

สังคมไทยจึงต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงขั้นตอนการออกเสียงประชามติ  กฎเกณฑ์ 
ระเบียบ หรือกฎหมาย ใครจะมีสิทธิร่วมออกเสียงประชามติเพ่ือก าหนดอนาคตประเทศครั้งนี้บ้าง 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน                 
ในประเด็นต่างๆ ดังกล่าว และเล็งเห็นถึงศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ที่ปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  ที่จะสามารถถ่ายทอดให้ความรู้กับประชาชนได้ ดังนั้น  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน จึงได้จัดท าโครงการประชุมชี้แจง “ร่างรัฐธรรมนูญ    
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ)” ขึ้น 

 ฦศตถุประสงคย 

 เพ่ือกระตุ้นเตือน สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนตระหนักและเห็นความส าคัญในการเข้าร่วมออกเสียง
ประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2559 

 เป้าหมาย 

 ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด  70  อ าเภอ  รวม  2,310  คน 
 
 
 
 

  

โครงการประชุมชี้แจงร่างรศฐธรรมภูรแห่งราชอามาจศกรไทย (ฉบศบลงประชามติ) 
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 ขศ้ภตอภการด าเภิภงาภ 

1. กรมสนับสนุนบริการสุภาพ  โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนจัดท าโครงการขออนุมัต ิ
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพโอนงบประมาณจัดสรรให้ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
3. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต รับผิดชอบในการด าเนินงานจัดประชุมชี้แจงกลุ่มเปูาหมาย  

โดยมีทีมวิทยากรครู ก  ข  ค  ในระดับจังหวัด เป็นผู้ชี้แจงท าความเข้าใจ 
 

 ผลการด าเภิภงาภ 

จังหวัด 
จ้านวน
อ้าเภอ 

จ้านวนเป้าหมาย อสม. 
(อ้าเภอละ 30 คน) 

จ้านวนเป้าหมาย
วิทยากร 

(อ้าเภอละ 3 คน) 
รวม 

สระบุรี 13 390 39 429 
นนทบุรี 6 180 18 198 
พระนครศรีอยุธยา 16 480 48 528 
นครนายก 4 120 12 132 
ปทุมธานี 7 210 21 231 
สิงห์บุรี 6 180 18 198 
ลพบุรี 11 330 33 363 
อ่างทอง 7 210 21 231 

รวม 70 2,100 210 2,310 
 
 รูปภาฟกิจกรรม 
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 คฦามเชื่อมโยงยุทธศาสตรย 

 นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพภาคประชาชน 
 ข้อที่ 5.2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา  

สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน                   
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมี             
ส่วนร่วมในการจ้างบุคลากร เพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชนในการพัฒนาระบบบริการ ทางการแพทย์และสาธารณสุข  โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้
ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน  โดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย 

นโยบายรัฐมนตรีฯ ข้อ 2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการ
บริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบท่ียั่งยืน 

ข้อที่ 2.1  พัฒนาและด าเนินการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  โดยเน้นพัฒนา                
ขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง  โดยการสนับสนุนของระบบบริการสารสนเทศด้านสุขภาพ 
และมีบุคลากรและแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้งเขตเมือง กรุงเทพมหานคร และชนบท 

 ฦศตถุประสงคย 

  เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการปฐมภูมิระดับชุมชนที่มีคุณภาพจาก อสม. 

 ตศฦชี้ฦศด/เป้าหมาย 

 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  :  จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  5,118 คน 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  :  ร้อยละของ อสม. กลุ่มเปูาหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 60 

 ขศ้ภตอภการด าเภิภงาภ 

  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด  ด าเนินกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนระดับเขต  มีหน้าที่ 
- ก าหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปี 2559 
- วางแผนและบริหารจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. 
- คิดกลวิธีในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ด้านวิชาการภายใต้หลักการสาธารณสุขมูลฐาน 
- นิเทศติดตาม และสนับสนุนทางวิชาการในระดับพ้ืนที่ 

2. การอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า อสม.และส่งเสริมบทบาทเครือข่าย อสม.ในการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพระดับอ าเภอ 

 

 

โครงการฟศพภาศศกยภาฟ อสม. ใภการจศดการปฐมภูมิระดศบชุมชภกลุ่มฦศย 



รายงาภผลการปฏบิศติราชการ  ประจ าปีงบประมาม ฟ.ศ. 2559 
 

 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 32 

 

 
 

3. การพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย 
- ก าหนดเปูาหมาย จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. แก่ สสจ. 
- สนับสนุนคู่มือ  แนวทาง  สื่อ และ แบบประเมินผล 
- จัดอบรม อสม. ตามเปูาหมาย และงบประมาณที่ได้รับ 
- ติดตามผลการจัดอบรม รายงานผ่านเวปไซต์ www.thaiphc.net 
- สรุป  ประเมินผล และจัดท ารายงาน 
 

 ผลการด าเภิภงาภ 

 ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัยระยะที่ 1 
จังหวัด จ้านวน อสม. 

ทั้งหมด 
จ้านวน อสม. 

เป้าหมายการอบรม 
จ้านวน อสม. 

ที่ได้รับการอบรม 
ร้อยละ 

นนทบุรี 8,150 379 379 100.00 
ปทุมธานี 9,368 435 435 100.00 
พระนครศรีอยุธยา 11,615 1,478 1,478 100.00 
อ่างทอง 5,289 526 526 100.00 
สิงห์บุรี 4,627 316 316 100.00 
สระบุรี 10,090 792 847 106.94 
นครนายก 3,990 309 309 100.00 
ลพบุรี 3,990 309 309 100.00 

รวม 65,244 5,118 5,173 101.07 
  
 จากตาราง  พบว่า  จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 4  ระยะที่ 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีจ านวนทั้งสิ้น  5,173 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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 ผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย ระยะที่ 2 

(สุ่ม  อสม. ที่ผ่านการอบรมจากระยะที่ 1 ร้อยละ 3) 

ล้าดับ จังหวัด 
จ้านวน อสม. 

ที่ผ่านการอบรม 
จ้านวน อสม.  

ที่ประเมินเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 

1 นนทบุรี 379 379 100.00 
2 ปทุมธานี 435 135 31.03 
3 พระนครศรีอยุธยา 1,478 1,478 100.00 
4 อ่างทอง 526 158 30.04 
5 สิงห์บุรี 316 95 30.36 
6 สระบุรี 847 847 100.00 
7 นครนายก 309 95 30.74 
8 ลพบุรี 886 277 31.37 

รวม 5,173 3,646 66.96 
 จากตาราง  พบว่า  จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 4 ระยะที่ 2
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีจ านวนทั้งสิ้น  3,646 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.96 
 

 ผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพ อสม. (เชิงคุณภาพ) 
ล้าดับ จังหวัด จ้านวน อสม.          

ทีผ่่านการอบรม 
จ้านวน อสม. ที่

ประเมินเชิงคุณภาพ 
ร้อยละ จ้านวน อสม.ที่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน 
ร้อยละ 

1 นนทบุรี 379 379 100.00 379 100.00 
2 ปทุมธานี 435 135 31.03 121 89.63 
3 พระนครศรีอยุธยา 1,478 1,478 100.00 1,478 100.00 
4 อ่างทอง 526 158 30.04 155 96.10 
5 สิงห์บุร ี 316 95 30.06 92 96.84 
6 สระบุรี 847 847 100.00 722 85.24 
7 นครนายก 309 95 30.74 80 84.21 
8 ลพบุรี 883 277 31.37 230 83.03 

รวม 5,173 3,646 66.96 3,257 94.02 
 

 จากตาราง  พบว่า  จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ)  ในภาพรวมเขตสุขภาพที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   มีจ านวนทั้งสิ้น  3,257 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.02 
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 รูปภาฟกิจกรรม 
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 คฦามเชื่อมโยงยุทธศาสตรย 

- ผลผลิตที่ 2 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และภาคีเครือข่ายได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี ส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

- กิจกรรมหลักท่ี 1 
ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

 นโยบายรัฐบาล 
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
ข้อ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวย 

 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
ข้อ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง 
ข้อ 2.1 พัฒนาและด าเนินการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ   โดยเน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

 ค ารับรองปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ข้อ 1.5 ร้อยละของต าบลเปูาหมายมีการจัดการด้านสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

 ทีม่าและคฦามส าคศร 

 การสาธารณสุขไทยได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อตนเอง  โดยเฉพาะหลักการ “การสาธารณสุข        
มูลฐาน” ได้ถูกน ามาใช้เป็นกลวิธีอันเป็นรากฐานส าคัญยิ่ง  โดยมุ่งหวังให้เกิดความครอบคลุมและเป็น
ธรรมในด้านการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน  ซึ่งสมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง เพื่อสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง หรือการ
ดูแลสุขภาพของตนเองได้ระดับหนึ่ง ที่ผ่านมาระบบสุขภาพไทยมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงแนวคิด 
นโยบาย โครงสร้าง และกลไกการจัดการ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และจากนโยบายด้านสาธารณสุขของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลง
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่  12 กันยายน 2557 ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ข้อ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการปูองกันโ รค
มากกว่ารอให้ปุวย กระทรวงสาธารณสุขได้ขานรับและก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกัน   
 

  

โครงการเสริมสร้างคฦามเข้มแข็งต าบลจศดการสุขภาฟแบบบูรมาการ 
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ข้อ 2  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
ข้อ 2.1 พัฒนาและด าเนินการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยเน้นการพัฒนา            
ขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง การพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพ จึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส าคัญในการเชื่อมต่อกับระบบบริการปฐมภูมิที่มีทีมหมอประจ าครอบครัว (Family care team)                
ดูแลประชาชนทุกครัวเรือน บนพ้ืนฐานกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน 
ภาคท้องถิ่นและภาคอ่ืนๆ ให้บูรณาการความร่วมมือกันเพ่ือก าหนดปัญหาสุขภาพ  ด าเนินกิจกรรม             
ด้านสุขภาพและมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและ
เรียนรู้ร่วมกัน และมุ่งส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบสุขภาพชุมชนมากขึ้น 
ภายใต้แนวคิด “ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นของภาวะชุมชน” เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ กลไกการด าเนินงาน
ภาครัฐทุกระดับต้องปรับบทบาทจากผู้ให้บริการแบบตั้งรับหรือชี้น าด้านสุขภาพของประชาชนเป็น               
ผู้ให้ข้อมูลและท าหน้าที่เชื่อมประสานภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนเข้ามาด าเนินงานร่วมกัน ผลักดันให้              
เกิดการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น มีการจัดการระบบเฝูาระวังภัยพิบัติคุกคามด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ             
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือวิถีชีวิตที่สามารถปูองกันได้  ได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  
โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง  ให้สามารถลดภาวการณ์เจ็บปุวย ควบคุมสิ่งแวดล้อมรอบตัว                
ให้เกิดสมดุลแห่งสุขภาพชุมชน โดยประชาชน อสม. แกนน าชุมชน ภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการด าเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนพลังชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง               
เกิดเป็นระบบสุขภาพชุมชนที่ครอบคลุมถึงสุขภาวะ และความม่ันคงในชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
 การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ  ปีงบประมาณ  2558 ที่ผ่านมา ตามเปูาหมาย 3,630 ต าบล 
ได้บูรณาการพ้ืนที่ร่วมกันในต าบลที่มีการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพและพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS : District  Health System) ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาต าบลจัดการ
สุขภาพมีความต่อเนื่องและมีรูปธรรมการด าเนินงาน ตลอดจนมีการพัฒนาการการจัดการสุขภาพรูปแบบ
ใหม่ด้วยภูมิปัญญาและการรวมพลังของชุมชนในท้องถิ่น จึงต้องอาศัยการสร้างให้เกิดเครือข่ายกลไก              
การขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ สะท้อนหลักการ
ส าคัญในกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานที่มีนัยะต่อการท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ เพ่ิมพูนทักษะและ
ความสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพและน าไปสู่การพัฒนาในมิติต่างๆ ที่มั่นคงมากขึ้น โดยเฉพาะ               
การด าเนินงานโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบผสมผสานจากหลายภาคส่วน (Multispectral 
Collaboration) ข้ามกรอบการแยกส่วนที่มีหน่วยงานระดับกระทรวง กรม และภาคส่วนทางสังคม    
เป็นตัวตั้งให้หันมาเน้นเอาชุมชนและพ้ืนที่เป็นตัวตั้งแทน  เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงอ านาจการน า
การพัฒนาจากแนวดิ่งสู่ประชาชน (Vertical and Top-down Development Approach) เป็นรากฐาน
ของสังคมและชุมชน สะท้อนขึ้นสู่ภาคสาธารณะระดับประเทศหรือจากฐานรากสะท้อนสู่ เบื้องบน 
(Community – Based  and  Bottom up Development Approach) รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาใน
มิติอ่ืนๆ เช่น มิติด้านสังคม มิติด้านการศึกษา และมิติด้านเศรษฐกิจ 
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 ดังนั้น ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นความส าคัญของกลไก
เพ่ือการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพ อันได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคประชาชนและภาคท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งต าบลจัดการสุขภาพดีในการ
จัดการระบบสุขภาพ ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือให้เกิดต าบลจัดการสุขภาพดี ที่เป็นเปูาหมายสูงสุดของการ
ด าเนินงานและสอดคล้องกับสภาพการด าเนินชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่นนั้นๆ ให้พัฒนาโครงการ/กิจกรรมริเริ่ม
สร้างสรรค์ใหม่ที่น าไปสู่นวัตกรรมการส่งเสริม ปูองกัน และจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชน ให้เกิด
เป็นต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพดี และที่ส าคัญมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่หลากหลาย 
แสดงถึงการลดภาวะโรคและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีสถานะเศรษฐกิจที่เหมาะสม เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนเองและบุคคลภายนอก            
ที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้ระบบสุขภาพชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบ
บริการสุขภาพโดยรวมเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนตลอดไป 

 ฦศตถุประสงคย 
1. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการ

ขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพดี 
2. เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพดี 
3. เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆ ในการพัฒนาและต่อยอดความส าเร็จการพัฒนา

ระบบสุขภาพชุมชนและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

 ตศฦชี้ฦศด/เป้าหมาย 

1. ต าบลจัดการสุขภาพดี  เปูาหมายการพัฒนาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2559  
จ านวน 713 ต าบล 

2. ต าบลจัดการสุขภาพระดับดีขึ้นไป  เปูาหมายการพัฒนา  ร้อยละ 70 
3. ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพระดับดีข้ึนไป  เปูาหมายการพัฒนา  จ านวน 32 ต าบล 

 ขศ้ภตอภการด าเภิภงาภ 

1. ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพฯ ให้บูรณาการการพัฒนาเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS : District  Health System) ระบบบริการปฐมภูมิ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพดี เกณฑ์การประเมินการ
พ่ึงตนเองของชุมชน (Self care) และคู่มือวิทยากรพี่เลี้ยงสู่การปฏิบัติ 

3. จัดท าและสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดี เพื่อการพ่ึงตนเองของชุมชนคู่มือ
วิทยากรพ่ีเลี้ยงการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดีเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน จังหวัด/อ าเภอ/
ต าบลและผู้เกี่ยวข้อง 
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4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงนโยบายสู่การขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพดีปีงบประมาณ 

2559 
5. วางแผน จัดสรร และโอนงบประมาณให้กับส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต และส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเพ่ือการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัดและอ าเภอรวม ทั้งการ
พัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชนให้เป็นทีมหมอครอบครัว 

6. อบรมวิทยากรพ่ีเลี้ยงต าบลจัดการสุขภาพดี (Coaching) โดยบูรณาการร่วมกบงานปฐมภูมิงาน
พัฒนาตามกลุ่มวัยท างานและอ่ืนๆ กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน
ระดับจังหวัด 8 คน อ าเภอ 70 คน และผู้เกี่ยวข้องจากเขต 4 คน รวม 82 คน 

7. ทีมวิทยากรพ่ีเลี้ยงต าบลจัดการสุขภาพดี (Coaching) ระดับจังหวัด อ าเภอและเขต ด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน อปท. และ
เครือข่ายในพ้ืนที่เปูาหมายต าบลจัดการ 

8. ประชุมวางแผน ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดี และนวัตกรรม
สุขภาพชุมชน 

9. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดีและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน โดยทีม
จังหวัด/อ าเภอ/เขต 

10. บันทึกข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพในฐานข้อมูลความเป็นเลิศการ
พัฒนา 

11. จัดเวทีมหกรรมต าบลจัดการสุขภาพดีและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนระดับเขต 
12. จัดท ารายงานสรุปผลเพื่อเสนอเชิงนโยบายต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ผลการด าเภิภงาภ 

 ผลการด้าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4  ประจ้าปี 2559 

จังหวัด 
หมู่บ้าน
ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีเยีย่ม 
ผ่านระดับด ี

ขึ้นไป 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
นนทบุรี 779 19 2.44 6 0.77 61 7.83 225 28.88 7 0.90 69 8.86 301 38.64 

ปทุมธาน ี 523 0 0.00 0 0.00 6 1.15 370 70.75 70 13.38 73 13.96 513 98.09 

อยุธยา 1,478 6 0.41 28 1.89 187 12.65 760 51.42 84 5.68 356 24.09 1,200 81.19 

อ่างทอง 547 2 0.37 33 6.03 12 2.19 185 33.82 97 17.73 197 36.01 479 87.57 

ลพบุรี 1,158 15 1.30 31 2.68 189 16.32 506 43.70 139 12.00 180 15.54 825 71.24 

สิงห์บุรี 393 9 2.29 8 2.04 37 9.41 117 29.77 65 16.54 149 37.91 331 84.22 

สระบุรี 1,043 2 0.19 4 0.38 110 10.55 194 18.60 18 1.73 668 64.05 880 84.37 

นครนายก 444 2 0.45 17 3.38 131 29.50 123 27.70 50 11.26 61 13.74 234 52.70 

รวม 6,365 55 0.86 127 2.00 733 11.52 2,480 38.96 530 8.33 1,753 27.54 4,763 74.83 
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 ผลการด้าเนินงานต้าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4  ประจ้าปี 2559 

จังหวัด 
ต้าบล
ทั้งหมด 

จ้านวนต้าบลที่
ประเมิน 

ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับด ี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม 
ผ่านระดับดี 

ขึ้นไป 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
จ านวน ร้อย

ละ 
นนทบุรี 52 52 100.0 0 0.00 1 1.92 29 55.77 14 26.92 8 15.38 51 98.08 

ปทุมธาน ี 60 60 100.0 0 0.00 0 0.00 38 63.33 4 6.67 18 30.00 60 100.0 

อยุธยา 209 191 91.39 1 0.48 8 3.83 92 44.02 32 15.31 44 21.05 168 80.38 

อ่างทอง 73 73 100.0 0. 0.00 0 0.00 28 38.36 16 21.92 29 39.73 73 100.0 

ลพบุรี 124 103 83.06 0 0.00 7 5.65 63 50.81 12 9.68 17 13.71 92 74.19 

สิงห์บุรี 43 43 100.0 0 0.00 0 0.00 28 65.12 3 6.98 12 27.91 43 100.0 

สระบุรี 111 111 100.0 2 1.80 5 4.50 27 24.32 41 36.94 35 31.53 103 92.79 

นครนายก 41 38 92.68 1 2.44 6 14.63 23 56.10 0 0.00 2 4.88 25 60.98 

รวม 713 671 94.11 4 0.56 27 3.79 328 46.00 122 17.11 165 23.14 615 86.26 
 

 

 รูปภาฟกิจกรรม 
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 คฦามเชื่อมโยงยุทธศาสตรย 

 เปูาหมายในการให้บริการ :  ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและชุมชนมีการ
จัดระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง 
 ผลผลิตที่ 2  ประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ 
 กิจกรรมหลัก  บูรณาการพัฒนาด้านสุขภาพ 

 หลศกการและเหตุผล 

 ประเทศไทยได้น ากลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานมาใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ 
ตั้งแต่ปี 2521 มาจนถึงปัจจุบัน  โดยมีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประชาชนมาสามารถแสดงบทบาทในการดูแล
สุขภาพของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคม โดยรวม โดยชุมชน เพ่ือชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน ด้วยจิตอาสา เต็มใจ มีจิตส านึกท่ีดี มีความเสียสละและมีศรัทราในการพัฒนา จากการด าเนินงานที่
ผ่านมานับว่าประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้อย่างดี รวมทั้งมีการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบวิธีการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งแนวคิด รูปแบบ 
และวิธีการยังคงทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพและ  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก จนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขวัญของนานาอารยประเทศ  ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่
ความส าเร็จในด้านการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขเพียงเท่านั้น ด้านจิตอาสา ก็ยังคงสามารถด ารงแนวคิดนี้ได้
ไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งจะเป็นแนวคิดหลักในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขไทย “อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน” หรือ อสม. ซึ่งนับได้ว่าเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมูลฐานให้เป็น
รูปธรรม  รวมทั้งสามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนท้องถิ่น และประสานกับเครือข่าย
สุขภาพอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี 
 กระทรวงสาธารณสุข เห็นว่า อสม. มีความส าคัญต่อการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชนเป็น
อย่างยิ่ง จึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ อสม.อย่างต่อเนื่อง และคณะรัฐมนตรีได้มี
มติ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ  เพ่ือยกย่องและเทิดชูเกียรติบุคคล
ที่อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่น ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้สามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของ อสม. และเครือข่ายสุขภาพทุกเครือข่าย จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างแรงจูงใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยเครือข่ายสุขภาพระดับเขต ประจ าปี 2559 ขึ้น 
เพ่ือให้ อสม. และเครือข่ายสุขภาพได้ตระหนักถึงบทบาท และเกิดความภาคภูมิใจในจิตอาสา ตลอดจน
เผยแพร่ผลงานที่ร่วมด าเนินการมาตลอดปีที่ผ่านมาให้ประจักษ์ต่อสาธารณชนและองค์กรหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับความเสียสละที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมดูแลปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่
ต่อไป 

  

โครงการสร้างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยภเรียภรู้การจศดการสุขภาฟชุมชภของ อสม. 
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 ฦศตถุประสงคย 

1. เพ่ือสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลส าเร็จและวิธีการปฏิบัติด้านสุขภาพภาคประชาชนจาก
การด าเนินงานของเครือข่ายสุขภาพในระดับเขตบริการสุขภาพ 

2. เพ่ือเผยแพร่ผลงานของเครือข่ายสุขภาพในการจัดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ
และเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อต่างๆ 

3. เพ่ือคัดกรององค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในชุมชน 
4. เพ่ือเชิดชูเกียรติ อสม./เครือข่ายสุขภาพดีเด่น ทุกระดับในเขตสุขภาพท่ี 4 

 ขอบเขตการด าเภิภงาภ/กลุ่มเป้าหมาย 

1. การคัดเลือกองค์กร อสม. รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ระดับเขต 
2. การคัดเลือกต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการและนวัตกรรม ระดับเขต 
3. การคัดเลือกองค์กรเครือข่ายสุขภาพดีเด่นด้านการจัดการ  อสม.ป.ป.ช. อสม.กลุ่มวัย และ

อาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.) 
4. การจัดงานเพ่ือเชิดชูเกียรติ อสม.และเครือข่ายสุขภาพระดับเขต  กลุ่มเปูาหมาย 270 คน 

ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล  ประธานชมรม 
อสม.ระดับจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล เครือข่ายสุขภาพอ่ืน และ อสม.ดีเด่นระดับเขต ปี 2557 -2559 

 ผลการด าเภิภงาภ 
   ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4  จังหวัดนนทบุรี ได้จัดการคัดเลือก “องค์กร อสม.                 
สร้างสุขภาพ  รู้ตน  ลดเสี่ยง  ลดโรค  ปรับพฤติกรรมดีเด่นระดับเขต 4” ขึ้นในวันที่  29  สิงหาคม  2559                  
ณ  โรงแรมเดือนฉาย  รีสอร์ท  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือก มีดังนี้    
   รางวัลชนะเลิศ    อ าเภอเสาไห้    จังหวัดสระบุรี 
   รางวัลรองชนะเลิศ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
   รางวัลชมเชย  อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง 
 

 ตารางสรุปผลการคศดเลือกอาสาสมศครสาธารมสุขดีเด่ภระดศบเขต 4  ประจ าปี                   

ฟ.ศ. 2559  จ าแภกรายสาขา 10 สาขา ดศงภี้ 

ล้าดับ สาขา ชื่อ – สกุล อายุ จังหวัด 
1 การเฝูาระวังปูองกันควบคุม

โรคติดต่อ 
นางอรทัย       กองกาย 51 สระบุรี 

2 การส่งเสริมสุขภาพ นายบพิตร      ทองขาว 54 นครนายก 
3 สุขภาพจิตชุมชน นางละเอียด    โสวัตร 61 พระนครศรีอยุธยา 
4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในชุมชน 
นางสีมา        กิ่งไทร 51 อ่างทอง 
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ล้าดับ สาขา ชื่อ – สกุล อายุ จังหวัด 
5 การบริการในศูนย์สาธารณสุข

มูลฐานชุมชน (ศสมช.)และการ
สร้างหลักประกันสุขภาพ 

นายมนัส     อาจหาญ 52 สระบุรี 

6 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

นางสุรินทร์    รื่นภิรมณ ์ 34 นครนายก 

7 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ น.ส.เยาวลักษณ์  ด่านเจริญตระกูล 40 อ่างทอง 
8 การปูองกันและแก้ไขปัญหา

เอดส์ในชุมชน 
นายพิชา       โพธิยา 49 สิงห์บุรี 

9 การจัดการสุขภาพชุมชน นายประยูร    พิมพ์ทอง 51 นนทบุรี 
10 นมแม่และอนามัยแม่และเด็ก นางวันดี        บุญเรือง 34 ลพบุรี 

 

 รูปภาฟกิจกรรม 
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 คฦามเชื่อมโยงยุทธศาสตรย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน : พัฒนา อสม.ในการจัดการระบบสุขภาพ
ชุมชนและพิทักษ์สิทธิของประชาชน 

 หลศกการและเหตุผล 

 กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายการพัฒนาด้านสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี            
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการด ารงชีวิต และได้ก าหนดให้ด าเ นินการพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย             
โดยมีความครอบคลุมในมิติด้านสุขภาพทั้ง 4 มิติ คือ มิติการปูองกันโรค  การส่งเสริมสุขภาพ           
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ เน้นการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสุขภาพ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากความเคยชิน            
ให้เป็นพฤติกรรมที่ลดเสี่ยงต่อการเกิดโรค และลดโรคที่เป็นแล้วให้เป็นน้อยลง หรือหายเป็นปกติ             
จากสถานการณ์การเพ่ิมจ านวนของผู้ปุวยไม่ติดต่อเรื้อรังโดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดัน โลหิตสูง            
ที่ก าลังเป็นปัญหาสุขภาพที่ประชาชนไทยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดอาการและโรคแทรกซ้อนต่างๆ ตามมา เช่น ภาวะหัวใจ
ขาดเลือด โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีมาตรการลดพฤติกรรมอันเป็นสาเหตุที่
ท าให้เกิดโรค  โดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3 อ 2 ส คือ  ออกก าลังกาย  อาหาร  
อารมณ์ ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา มีการบูรณาการการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  ภาระทางสังคม  ตลอดจนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ซึ่งการเข้าถึงชุมชนและประชาชนนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่มีอยู่กว่าล้านคนทั่วประเทศ เป็นแกนน าด้านสุขภาพที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อน เชื่อมต่อและประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่สถานบริการสุขภาพ              
เพ่ือลดภาวะความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ได้ผล ต้องมุ่งเน้นที่การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ ไปพร้อมๆกัน  โดยเน้นการด าเนินงานปูองกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงแบบผสมผสาน ส่งเสริมทุกช่วงวัย
ของชีวิต ในบุคคล  ครอบครัว  และชุชน ที่อาศัยการด าเนินงานเชิงรุกสู่การลดปัจจัยเสี่ยงร่วมระดับ
ประชากรทั่วไปในชุมชน 
 กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ซึ่งมีบทบาทในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน  การมีส่วนร่วมของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพของ อสม.ได้มีการด าเนินการ
เพ่ือ อสม.มีบทบาทในการเป็นผู้น าการด าเนินงานพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Chang agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน และมีหน้าที่แก้ข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บ าบัดทุกข์
ประชาชน ด ารงตนเป็นตัวอย่างที่ดี จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาองค์กร อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ปรับ
พฤติกรรม ต้านภัยเบาหวานและความดันโลหิตในระดับอ าเภอ ประจ าปีงบประมาณ 2559   

โครงการฟศพภาองคยกร อสม.ฟลศงชุมชภ รู้ตภ ลดเส่ียง ลดโรคปรศบฟฤติกรรม 
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 โดยมุ่งผลลัพธ์ในการมีสุขภาพดีเริ่มตั้งแต่ระดับบุคคลโดย มี อสม. เป็นต้นแบบในการมีสุขภาพดี
ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ระดับครอบครัว และระดับชุมชน 
 

 ฦศตถุประสงคย 
1. เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค และลดการเกิดโรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูงของชุมชน 
2. เพ่ือให้ อสม. มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักด้านสุขภาพโดยการตรวจสุขภาพ            

คัดกรองเฝูาระวังและปูองกัน  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของตนเองและชุมชน 
3. เพ่ือให้ อสม. และองค์กร อสม.พัฒนาเป็นองค์กรต้นแบบสร้างสุขภาพ  ลดเสี่ยง  ลดโรคอย่าง

ยั่งยืน 

 ตศฦชี้ฦศด/เป้าหมาย 

1. อสม. ได้รับการตรวจประเมินสุขภาพและจ าแนกกลุ่มโดยใช้ปิงปองจราจร 7 สี ร้อยละ 100 
2. อสม.ที่ผลการประเมินสถานะสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง (สีเขียวอ่อน) หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมปรับ

พฤติกรรมฯ แล้วเปลี่ยนเป็นกลุ่มปกติ (สีขาว) ร้อยละ 10 และ อสม.ที่ผลการประเมินสถานะเป็น
กลุ่มปุวย(สีแดง)  หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมปรับพฤติกรรมฯ แล้วเปลี่ยนเป็นกลุ่มปุวย(สีส้ม)             
ร้อยละ 5 

3. มีการพัฒนาองค์กร อสม. สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ระดับอ าเภอ 878 องค์กร 
4. มีองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ระดับอ าเภอดีเด่น 36 องค์กร 

 ขศ้ภตอภการด าเภิภงาภ 

1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. จัดประชุมหาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงและก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาองค์กร 

อสม.พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรคปรับพฤติกรรม ต้านภัยเบาหวานและความดันโลหิตสูง          
ในระดับอ าเภอ ปีงบประมาณ 2559 

3. ประสานการด าเนินงานไปยังส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

4. จ้างพัฒนาระบบข้อมูล/องค์ความรู้สุขภาพชุมชน และผลงานความส าเร็จของ องค์กร อสม.       
ลดเสี่ยง ลดโรคฯ 

5. พัฒนาศักยภาพองค์กร อสม. ระดับอ าเภอ ในการจัดการระบบข้อมูล/องค์ความรู้สุขภาพชุมชน 
และผลงานความส าเร็จขององค์กร อสม.ลดเสี่ยง ลดโรคฯ ต้นแบบดีเด่น 

6. การคัดเลือกองค์กร อสม.ระดับอ าเภอที่มีผลการด าเนินงานและการบริหารจัดการโครงการดีเด่น
ตามเกณฑ์การประเมิน 
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7. สนับสนุนโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลองค์กร อสม.ระดับอ าเภอ เขตละ 3 รางวัล ได้แก่ 

รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย 
8. จ้างท าโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ 
9. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการภาพรวม 

 

 รูปภาฟกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงาภผลการปฏบิศติราชการ  ประจ าปีงบประมาม ฟ.ศ. 2559 
 

 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 46 

 

 

 

 คฦามเชื่อมโยงยุทธศาสตรย 

1. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555 - 2559) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน :            
การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีความส าคัญในการยกระดับการ
สร้างคุณค่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพ่ือการพ่ึงตนเองและลดภาระทางด้านสุขภาพ
ตลอดจนการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2. สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  ได้แก่ ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพ และ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน โดยจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็ง
ให้แกการบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน 

3. สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยการส่งเสริมให้สมาชิกใน
ครัวเรือนเป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 

 หลศกการและเหตุผล 

 ประเทศไทยได้สร้างระบบการสร้างความรู้ในชุมชนของประเทศ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีทั้งเน้นหนักการรักษาพยาบาลเบื้องต้น คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) กับการสื่อสารข้อมูล โดยผู้สื่อสารข่าวสาธารณสุข  (ผสส.) เพ่ือเป็น
ก าลังคนของการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานที่มีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 40 ปี 
ปัจจุบันได้มีการรวมอาสาสมัคร ทั้ง 2 ประเภทเข้าด้วยกันเป็น อสม. ประเภ ทเดียว มีจ านวนถึง 
1,047,800 คน ที่เป็นคนเอกซเรย์ให้ค าแนะน าด้านสาธารณสุขในชุมชน  
 จุดเริ่มต้นของ อสม. จากความคิดที่ว่า 10 – 15 ครัวเรือน ต้องมีคนที่รู้เรื่องสุขภาพ และเป็นศูนย์
รวมในการให้ค าปรึกษาหารือเรื่องสุขภาพได้และเป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพของประเทศใน
ชุมชน นับว่าเป็นจุดส าคัญในการเริ่มต้นให้คนมีความรู้เรื่องสุขภาพ จนได้รับการยกย่องจากองค์การ
อนามัยโลกและประเทศสมาชิกทั่วไปว่าเป็นกิจการสาธารณสุขมูลฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก  โดยมี
เปูาหมายพัฒนาสุขภาพของประเทศที่มุ่งหวังให้ประชาชนไทยทั้งระดับบุคคลและครอบครัวสามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้ ด้วยการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
 ปัจจุบัน บริบทของสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม การสื่อสารที่ทันสมัยในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โครงสร้างประชากรไทยก าลังเข้าสูสังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมด้าน
สุขภาพของประชาชนที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ (Non – communicable diseases : NCDs) มากขึ้น จาก
ข้อมูลสถิติของประเทศ ปี 2558 พบว่า มีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จ านวน 1 ล้านคน และมีจ านวน 9 
แสนหกหมื่นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน ส่วนอีก 6 หมื่นสามพันคน ไม่สามารถช่วยเหลือตั วเองได้ 
และสถิติล่าสุดของประเทศ พบว่า มีคนไทยจ านวนถึง 14 ล้านคน ที่เป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
 

โครงการอบรมฟศพภาอาสาสมศครประจ าครอบครศฦ (อสค.) 
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และเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของประชากรทั้งประเทศ โดยจากสถิติปี พ.ศ. 2552 พบว่า               

มีประชากรเสียชีวิต จากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มากกว่า 300,000 คน หรือ คิดเป็น 73% ของการเสียชีวิต
ของประชากรไทยทั้งหมดในปี 2552 และข้อมูลจากสมาคมโรคไต แห่งประเทศไทย  คาดว่า ทั่วประเทศมี
ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน ในจ านวนนี้เป็นผู้ปุวยไตวายระยะสุดท้าย 2 แสนคน และมีผู้ปุวยราย
ใหมเ่พ่ิมข้ึนปีละประมาณ 10,000 คน โดยผู้ปุวยไต 1 คน มีค่าใช้จ่ายในการล้างไตเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท 
แต่ละปีใช้งบประมาณสูงถึง 3,000 ล้านบาท  คาดว่าปี 2560 อาจต้องใช้งบประมาณถึงว่า 17,000 ล้านบาท 
และจากผลการศึกษาวิจัยของสถาบันไตภูมิราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลคลองขลุง และโรงพยาบาลทราย
ทองพัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  พบว่าหากผู้โรคไตได้รับการดูแลตั้งแต่ระยะแรกๆ ในโรงพยาบาลชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะชะลอการเกิดไตวายระยะสุดท้ายนานขึ้น จาก 7 ปี เป็น 14 ปี  ซึ่งการดูแลผู้ปุวยโรคไตเรื้อรัง
เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมากต้องอาศัยการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงกันตั้งแต่ที่บ้านผู้ปุวยโรงพยาบาลชุมชน    
จึงจะได้มีผลดีประสบผลส าเร็จ นอกจากนี้ ยังมีโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมที่เชื่อมต่อกันทั้ง
โลก การบาดเจ็บจากการจราจร การโฆษณาสินค้ายาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ทางสื่อออนไลน์ที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
ดังนั้นในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนขององค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี
อย่างกระทรวงสาธารณสุข ที่จะขับเคลื่อนสู่เปูาหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอล ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โมเดล
ประเทศไทย 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลก ที่หนึ่งภายในปี 2575 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

 ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งกระทบให้กระทรวงสาธารณสุข หันกลับมาทบทวนการด าเนินสาธารณสุข  
มูลฐานของประเทศไทยในทศวรรษที่ 5 ยุคปฏิรูประบบสุขภาพในการปฏิรูปประเทศไทยที่กระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายเน้นการส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคมากขึ้นกว่าเดิม ที่อาจจะเน้นด้านการรักษาเพียง            
อย่างเดียวเพ่ือรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ด้วยการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน
กระบวนการ (Prebranding) ในการไปถึงเปูาหมายของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ การมุ่งเน้นให้คนไทยระดับ
บุคคลระดับครอบครัว สามารถวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงภัยสุขภาพ ตลอดจนดูแลสุขภาพด้วยตนเองและ
แก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน แบบพ่ึงตนเองได้ โดยการต่อยอดขยายผลการดูแลสุขภาพชุมชนไปถึงครอบครัว
อย่างเป็นระบบโดยทุนเดิมที่มีอยู่น ามายกระดับ ปรับทัศนคติ และเพ่ิมเติมความรู้ ประกอบกับการน า
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ตามบริบทมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยอยู่อย่างมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ พ่ึงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวมากนัก 
อันจะท าให้ประเทศมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนได้สืบไป 

 กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ด าเนินงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครประจ าครอบครัว เพ่ือสร้าง
เครือข่ายสู่ครัวเรือน โดยการสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้คนไทยได้เรียนรู้ที่จะปูองกันดูแลตัวเองในเบื้ องต้น            
ทั้งการปูองกันโรคใน 5 กลุ่มวัย และส่งต่อไปยังชุมชนรอบข้าง ด้วยการมีอาสาสมัครประจ าครอบครัว  (อสค.) 
ด้วยการให้น าบุตรหลาน ญาติ สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแลมาเข้ารับการอบรมหรือเรียนรู้ร่วมกับญาติที่ปุวย
ว่าควรจะดูแลอย่างไรและจะท าอย่างไรให้คนในครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง  
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อันเป็นการเชื่อมโยงหนุนเสริมการเพ่ิมคุณภาพและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของ
ประชาชน ตลอดจนท าให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ 

 ฦศตถุประสงคย 
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้สมาชิกของแต่ละครอบครัวมาเป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว

(อสค.) ที่มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติตนด้านพฤติกรรมสุขภาพเป็นแบบอย่างท าหน้าที่ในการ
ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง 

2. เพ่ือให้ครอบครัวได้รับการดูแลสุขภาพและถ่ายทอดความรู้สม่ าเสมอ 
3. เพ่ือให้แต่ละครอบครัว มี อสค. อย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ดูแลสุขภาพ ประสานและเชื่อมโยง ส่งต่อ

กับ อสม. ซึ่งเป็นแกนน าขับเคลื่อนการดูแลและจัดการสุขภาพของชุมชน 

 ตศฦชี้ฦศด/เป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด : ครอบครัวเปูาหมายมีอาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.) อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน  
ที่ถ่ายทอดความรู้ ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง ประสานงานการพัฒนา
สุขภาพครัวเรือนร่วมกับชุมชน 

เปูาหมาย  :  อาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.)  จ านวน 40,000 คน 

 ขศ้ภตอภการด าเภิภงาภ 

1. เตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ 
 ด้านความรู้ ความเข้าใจของผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 ด้านเอกสาร แนวทางการด าเนินงาน คู่มือและงบประมาณ 
 ด้านการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ีตลอดจนแผนการด าเนินงาน 
2. สนับสนุนพื้นที่ด าเนินงานและส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตในการด าเนินการอบรม

อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) น าร่อง ร่วมกับจังหวัด ต าบลละ 5 คน จ านวน 40,000 คน 
3. จัดหาแนวทางการด าเนินงาน คู่มือ หลักสูตร ประกาศนียบัตร บัตรประจ าตัว และแบบบันทึก

การข้ึนทะเบียนอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
4. ด าเนินการอบรมอาสาสมัครประจ าครอบครัว(อสค.)น าร่องต าบลละ 5 คน จ านวน 40,000 คน 
5. ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการด าเนินงานอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
6. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนและจัดนิทรรศการตามแต่กรณี 
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 ผลการด าเภิภงาภ 
 รายงานผลการอบรมอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) จ าแนก รายจังหวัด ในพื้นที่ 8 จังหวัด 

จังหวัด จ้านวนต้าบล 
จ้านวนผู้ได้รับ อสค. 

(ต้าบลละ 5 คน) 
นนทบุรี 52 260 
ปทมุธานี 60 300 
พระนครศรีอยุธยา 209 1,045 
อ่างทอง 73 365 
ลพบุรี 124 620 
สิงห์บุรี 43 215 
สระบุรี 111 555 
นครนายก 41 205 

รวม 713 3,565 
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 หลศกการและเหตุผล 

 ด้วยการบาดเจ็บทางถนนเป็นปัญหาส าคัญที่สร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปี 2558 ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้
เป็นประเทศที่มีการสูญเสียจากการบาดเจ็บจากการจราจรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของ
เอเชีย รัฐบาลจึงได้ก าหนดให้การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นนโยบายส าคัญที่ทุกภาค
ส่วนต้องร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งในช่วงปกติและช่วงเทศกาลส าคัญ 
โดยได้พิจารณากรอบการด าเนินงานและแนวทางการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี ซึ่งมุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจนใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 
“การเมาแล้วขับ  การขับขี่ด้วยความเร็วเกินก าหนด และจักรยายนต์ไม่ปลอดภัย” ภายใต้ 4 แนวทาง
ส าคัญ โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  การสร้างจิตส านึก
และวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนภายใต้กลไก “ประชารัฐ” พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในระดับพื้นท่ี ควบคู่การเฝูาระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน ทั้งการ
ปรับปรุงสภาพยานพาหนะ แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรมจราจร  รวมถึงพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กรและกลไกการบริหารงานความปลอดภัยทางถนนทุกระดับ เพ่ือให้ทุกการเดินทางใน 
365 วัน บนถนนเมืองไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย 
 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งด าเนินการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยจัดการประชุม
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางร่วมกันในการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร ซึ่งถือเป็น
การท างานแบบบูรณาการ โดยมีเปูาหมายระยะสั้น คือ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ที่จะมาถึงในเดือนเมษายนนี้ให้น้อยกว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา และในระยะยาวลดอัตราการ
เสียชีวิตจากการจราจรของคนไทยลดลงให้ได้ร้อยละ 50 ภายใน 2563 โดยได้ด าเนินการเชิงรุก ก าหนดให้
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนมีการจัดท ามาตรการองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดเป็นแนวปฏิบัติเน้นการปูองกัน 3 พฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุส าคัญของการบาดเจ็บ
และเสียชีวิต  คือ ดื่มไม่ขับ  ไม่ขับรถเร็ว และสวมหมวกกันน็อก และคาดเข็มขัดนิรภัย  เพ่ือลดความ
รุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้ปรับแผนรณรงค์ปูองกันการบาดเจ็บจากทุกเทศกาลเป็นการ
รณรงค์ตลอดทั้งปีและได้ให้ทุกจังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา หาจุดเสี่ยงจุดอันตรายในพ้ืนที่ 
ตลอดจรรณรงค์สร้างความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ในรูปแบบต่างๆ ตามความ
เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวจะเพ่ิมความเข้มงวดของมาตรการด่าน
ชุมชนทั่วประเทศ สกัดกั้นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง  เมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ออกสู่ถนนใหญ่ เป็นต้น 
  
 

โครงการรฦมฟลศง อสม.เฝ้าระฦศง ลดการบาดเจ็บทางถภภใภช่ฦงเทศกาลสงกราภตย 
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 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้เล้งเห็นความส าคัญของ
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือปูองกันและลดการาดเจ็บทางถนนในชุมชน จึงใช้พลังอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน(อสม.) ที่มีอยู่กว่า 1,040,000 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นก าลังส าคัญในการเฝูาระวังปูองกันและลดการบาดเจ็บทาง
ถนนในชุมชน ในช่วงปกติและช่วงเทศกาลส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการ รวมพลัง อสม. เฝูาระวัง ลดการ
บาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัย
จราจร ขึ้น” 

 ฦศตถุประสงคย 
 เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยและสร้างการมีส่วนร่วม ของ อสม. ในการเฝูาระวังปูองกันการ
บาดเจ็บทางถนนในชุมชน ในช่วงปกติและช่วงเทศกาลส าคัญ 

 ตศฦชี้ฦศด/เป้าหมาย 

 กลุ่มเปูาหมาย : อสม.ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมปฏิบัติงานเฝูาระวังปูองกันการเกิดการบาดเจ็บ
ทางถนนในชุมชน ณ ด่านชุมชน  ทุกต าบล รวม 7,255 ต าบล 

 ขศ้ภตอภการด าเภิภงาภ 

1. จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
2. แจ้งแนวทางและการรายงานผลการดด าเนินงานตามโครงการ แก่กลุ่มเปูาหมายและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
3. อสม.ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมปฏิบัติงานเฝูาระวังปูองกันการบาดเจ็บทางถนนในชุมชน ณ ด่าน

ชุมชน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
3.1 ส ารวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บทางถนนและจัดท าสัญลักษณ์เพ่ือเป็นจุดสังเกตที่ชัดเจน 
3.2 จัดท าสัญลักษณ์ต่างๆ ในการลดความเสี่ยงให้เห็นได้ชัดเจน 
3.3 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ือปูองกันการเกิดการบาดเจ็บทางถนน 
3.4 แจ้งข่าวสาร/สื่อสารให้ประชาชนรับทราบพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางถนนในชุมชน เพื่อ

หลีกเลี่ยงและร่วมกันระมัดระวังการเกิดการบาดเจ็บทางถนน 
3.5 ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการปรับปรุง เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดการ

บาดเจ็บทางถนน 
3.6 ประจ าด่านชุมชน ร่วมกับองค์กร/หน่วยงานต่างๆ คัดกรองให้ความรู้ ค าแนะน าเรื่องการปูองกัน

การเกิดการบาดเจ็บทางถนนแก่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะประเด็น 3 ม 2 ข 1 น 
ได้แก่ 

3 ม. (1) เมาแล้วขับ ขับรถในขณะเมาสุรา 
  (2) หมวก ขับรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 
  (3) ไม่สมบูรณ์ น ารถที่มีเครื่องอุปกรณ์ไม่สมบูรณ์มาใช้ในทาง 
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2 ข. (1) ขับข่ี ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับข่ี 
  (2) เข็มขัด ขับรถโดยผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารตอนหน้าไม่รัดเข็มขัดนิรภัย 
1 ร. (1) เร็ว ขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด (ในเมือง,เขตเทศบาล80กม./ชม., 

นอกเมือง, นอกเขตเทศบาล 90 กม./ชม.)  
4. โอนเงินให้ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เพ่ือสนับสนุนจังหวัดเบิกจ่ายเป็นค่าพาหนะให้

ประธานชมรม อสม.ระดับอ าเภอหรือผู้แทนในการประสานงาน  ติดตาม รวบรวมรายงาน ตาม
กิจกรรมลดการบาดเจ็บทางถนน ของ อสม. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 อ าเภอละ 2,000 บาท 

5. ติดตามผลการด าเนินงาน โดย 
5.1 ประธานชมรม อสม.ระดับอ าเภอ/หรือผู้แทน ประสานงาน ตรวจเยี่ยม ติดตาม และรวบรวมผล

การปฏิบัติงานของ อสม. ที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ ด่านชุมชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน ในพ้ืนที่ภายใน
อ าเภอ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 และส่งมายังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

5.2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานงานและรวบรวมรายงานทั้งหมดและส่งมายังส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

5.3 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต รวบรวมรายงานส่งกองแผนงาน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

5.4 กองแผนงาน และกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกัน
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของโครงการ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ และจัดท ารายงาน
เสนออธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 ผลการด าเภิภงาภ 

  ได้มีการด าเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการรวมพลัง อสม.เฝูาระวัง ลดการ
บาดเจ็บทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 “สงกรานต์ปลอดภัย  ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัย
จราจร” เป็นการจัดประชุมแกนน าชมรม อสม.ระดับอ าเภอ/ผู้แทน และ อสม. ที่ปฏิบัติงานในด่านชุมชนเพ่ือ
สรุปบทเรียน ผลการด าเนินงาน จุดอ่อน จุดแข้งและแนวทางในการปูองกันอุบัติเหตุในขุมชนช่วงเทศกาลหรือ
วันหยุดยาว  โดยก าหนดการในการจัดประชุม วันที่  11  สิงหาคม  2559  ณ  โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล  
จังหวัดสระบุรี  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน  ประกอบด้วย 

1. ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด หรือผู้แทน จังหวัดละ 1 คน      8 คน 
2. เลขาประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด หรือผู้แทน จังหวัดละ 1 คน     8 คน 
3. ประธานชมรม อสม.ระดับต าบล จังหวัดสระบุรี หรือผู้แทน   120 คน 
4. วิทยากร            3 คน 
5. เจ้าหน้าที่ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี      2 คน 
6. ผู้จัดการประชุม/ผู้สังเกตการณ์         9 คน 
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 หลักการและเหตุผล 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ  ได้จัดท ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้น เพ่ือประกาศให้หน่วยงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการ  ซึ่งได้บู รณาการมาตรฐานและสร้าง              
ความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) (องค์กรมหาชน) ควบคู่กับการพัฒนาในกลไก              
การก ากับคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการ
สุขภาพด้านความปลอดภัยของผู้ปุวย  รวมทั้งผู้รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง 

  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เป็นหน่วยงาน ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ที่ต้องควบคุม ก ากับ และประเมินพัฒนามาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพและน ามาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ไปใช้ในทางปฏิบัติให้สถานบริการภาครัฐ  ได้แก่  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป 
และโรงพยาบาลชุมชน  เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  ตลอดจน สร้างการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ในการก ากับติดตามคุณภาพมาตรฐานผ่านกลไกการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณค่า เอื้อให้เกิดความปลอดภัยของผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการ  และชุมชน 
ที่รัฐพึงจัดให้แก่ประชาชนและส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและสังคม 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐตามกลุ่มเปูาหมายได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมก ากับ
ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

2. เพ่ือน ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ไปใช้ในทางปฏิบัติให้โรงพยาบาลตามกลุ่มเปูาหมายเกิดการ
พัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการสุขภาพ 

3. เพ่ือประเมินคุณภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐตามกลุ่มเปูาหมาย ด้านระบบบริการสุขภาพ 
4. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับเจ้าหน้าที่สถานบริการสุขภาพ

ภาครัฐ 

 ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

  เปูาหมาย : โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 
จ านวน 8 จังหวัด  รวมทั้งสิ้น  47 แห่ง 

 
 
 
 

โครงการตรวจประเมินพฒันามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

1. เข้าด าเนินการประเมินคุณภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐตามกลุ่มเปูาหมาย ด้านระบบบริการ
สุขภาพ 

2. ให้การปรึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกลุ่มเปูาหมาย 
3. สรุปและรายงานผลการด าเนินการและแจ้งให้โรงพยาบาลตามกลุ่มเปูาหมาย 

 ผลการด้าเนินงาน 
1. ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางในการด าเนินงานให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิกชอบ 
2. ผลการด าเนินงานที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานระบบบริการ สุขภาพภาครัฐ          

ทั้ง 3 มาตรฐาน  ได้แก่  มาตรฐานด้านวิศวกรรมการการแพทย์  มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข  และมาตรฐานด้านมาตรฐานสุขศึกษา   ให้กับโรงพยาบาลศูนย์   โรงพยาบาลทั่วไป                  
และโรงพยาบาลชุมชน  ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4  จ านวน 8 จังหวัด  รวมสถานบริการสุขภาพภาครัฐ              
ที่ได้รับการส่งเสริม  จ านวนทั้งสิ้น  47  แห่ง  ซึ่งในแตล่ะแห่งจะต้องด าเนินการส่งเสริมทั้ง 3 มาตรฐาน  โดยมี
รายชื่อ ดังนี้ 

ล้าดับ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด 
1 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 
2 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี 
3 โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี 
4 โรงพยาบาลไทรน้อย นนทบุรี 
5 โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี 
6 โรงพยาบาลปทุมธาน ี ปทุมธาน ี
7 โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธาน ี
8 โรงพยาบาลล าลูกกา ปทุมธาน ี
9 โรงพยาบาลหนองเสือ ปทุมธาน ี
10 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
11 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 
12 โรงพยาบาลบางประกิน พระนครศรีอยุธยา 
13 โรงพยาบาลบางไทร พระนครศรีอยุธยา 
14 โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 
15 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก 
16 โรงพยาบาลองครักษ์ นครนายก 
17 โรงพยาบาลบ้านนา นครนายก 
18 โรงพยาบาลปากพลี นครนายก 
19 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง 
20 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 
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ล้าดับ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด 
21 โรงพยาบาลโพธ์ิทอง อ่างทอง 
22 โรงพยาบาลไชโย อ่างทอง 
23 โรงพยาบาลสามโก้ อ่างทอง 
24 โรงพยาบาลปุาโมก อ่างทอง 
25 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุร ี
26 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุร ี
27 โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุร ี
28 โรงพยาบาลบางระจัน สิงห์บุร ี
29 โรงพยาบาลสระบุรี สระบรุ ี
30 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบรุ ี
31 โรงพยาบาลหนองแค สระบรุ ี
32 โรงพยาบาลแก่งคอย สระบรุ ี
33 โรงพยาบาลวิหารแดง สระบรุ ี
34 โรงพยาบาลดอนพุด สระบรุ ี
35 โรงพยาบาลเสาไห้ สระบรุ ี
36 โรงพยาบาลหนองโดน สระบรุ ี
37 โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบรุ ี
38 โรงพยาบาลหนองแซง สระบรุ ี
39 โรงพยาบาลบ้านหมอ สระบรุ ี
40 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม สระบรุ ี
41 โรงพยาบาลพระนารายณ์ ลพบุร ี
42 โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุร ี
43 โรงพยาบาลโคกส าโรง ลพบุร ี
44 โรงพยาบาลชัยบาดาล ลพบุร ี
45 โรงพยาบาลพัฒนานิคม ลพบุร ี
46 โรงพยาบาลโคเจริญ ลพบุร ี
47 โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบุร ี

 
 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. บุคลากรของหน่วยงานไม่เพียงพอในการลงพ้ืนที่  จึงส่งผลให้การลงตรวจประเมินมีความล่าช้า 
2. พาหนะของหน่วยงานมีอย่างจ ากัด  ซึ่งแต่ละกลุ่มงานของหน่วยงานก็ต้องลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนิน

กิจกรรมตามโครงการ 
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 หลักการและเหตุผล 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ ได้จัดท ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้น เพ่ือประกาศให้สถานบริการสุขภาพใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งได้บูรณาการมาตรฐานและสร้างความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (สรพ.) (องค์กรมหาชน) ควบคู่กับการพัฒนากลไกการก ากับคุณภาพตามาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยของ
ผู้ปุวย รวมทั้งผู้รับบริการ 
  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี เป็นหน่วยงานของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  ที่ต้องควบคุมก ากับและประเมินพัฒนามาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ                        
และน ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ไปใช้ในทางปฏิบัติให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ   ได้แก่                         
โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการก ากับติดตามคุณภาพ
มาตรฐานผ่านกลไกการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่างมีคุณค่า เอ้ือให้เกิด                    
ความปลอดภัยของผู้รับบริการ  ผู้ให้บริการ และชุมชน ที่รัฐพึงจัดให้แก่ประชาชนและส่งมอบบริการที่มี
คุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและสังคม  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดอบรม สร้างองค์ความรู้ 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ ให้มีแนวทางการจัดการคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ทั้งด้านความปลอดภัยอาคารสภาพแวดล้อมและ
การจัดการเครื่องมือแพทย์ 

 วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมให้กับผู้บริหาร  นักวิชาการด้าน
คุณภาพ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

- เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐตามกลุ่มเปูาหมายได้รับการส่งเสริม พัฒนา ตามมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ  เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 

- เพ่ือท าความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนในการน ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยอาคาร
และสภาพแวดล้อมและการจัดการเครื่องมือแพทย์ ไปใช้ในทางปฏิบัติให้กับโรงพยาบาลตาม
กลุ่มเปูาหมาย 
 
 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในสถานบริการสุขภาพในการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยอาคารและสภาพแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์            

ในโรงพยาบาล 
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 กลุ่มเป้าหมาย 

  ผู้บริหาร  นักวิชาการด้านคุณภาพและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 71 แห่ง  
จ านวน 142 คน ใน 8 จังหวัด เขตพ้ืนที่ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  4 จังหวัดนนทบุรี 

 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

1. ด าเนินการขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานผู้ที่เก่ียวข้อง 
3. ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และท าความเข้าใจกับมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพด้านความปลอดภัยอาคารสภาพแวดล้อมและการจัดการเครื่องมือแพทย์  ในวันที่ 25 – 26 
มกราคม  2559  ณ  โรงแรม วรบุรี  อโยธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผลการด้าเนินงาน 
  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ เพ่ือ
ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ควบคุมก ากับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาล
ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ จ านวน 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 71 แห่ง  โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

ล้าดับ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด 
1 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก 
2 โรงพยาบาลบ้านนา นครนายก 
3 โรงพยาบาลปากพลี นครนายก 
4 โรงพยาบาลองครักษ์ นครนายก 
5 โรงพยาบาลโพธ์ิทอง อ่างทอง 
6 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ่างทอง 
7 โรงพยาบาลไชโย อ่างทอง 
8 โรงพยาบาลปุาโมก อ่างทอง 
9 โรงพยาบาลสามโก้ อ่างทอง 
10 โรงพยาบาลแสวงหา อ่างทอง 
11 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง 
12 โรงพยาบาลคลองหลวง ปทุมธาน ี
13 โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธาน ี
14 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธาน ี
15 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปทุมธาน ี
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ล้าดับ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด 
16 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ปทุมธาน ี
17 โรงพยาบาลล าลูกกา ปทุมธาน ี
18 โรงพยาบาลสามโคก ปทุมธาน ี
19 โรงพยาบาลหนองเสือ ปทุมธาน ี
20 โรงพยาบาลบางระจัน สิงห์บุร ี
21 โรงพยาบาลค่ายบางระจัน สิงห์บุร ี
22 โรงพยาบาลท้าง สิงห์บุร ี
23 โรงพยาบาลพรหมบุรี สิงห์บุร ี
24 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุร ี
25 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุร ี
26 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
27 โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 
28 โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 
29 โรงพยาบาลบางไทร พระนครศรีอยุธยา 
30 โรงพยาบาลบางบาล พระนครศรีอยุธยา 
31 โรงพยาบาลบางประหัน พระนครศรีอยุธยา 
32 โรงพยาบาลบางประอิน พระนครศรีอยุธยา 
33 โรงพยาบาลบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 
34 โรงพยาบาลผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 
35 โรงพยาบาลภาชี พระนครศรีอยุธยา 
36 โรงพยาบาลมหาราช พระนครศรีอยุธยา 
37 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 
38 โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา 
39 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง) พระนครศรีอยุธยา 
40 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา 
41 โรงพยาบาลอุทัย พระนครศรีอยุธยา 
42 โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบรุ ี
43 โรงพยาบาลแก่งคอย สระบรุ ี
44 โรงพยาบาลดอนพุด สระบรุ ี
45 โรงพยาบาลหนองโดน สระบรุ ี
46 โรงพยาบาลหนองแซง สระบรุ ี
47 โรงพยาบาลหนองแค สระบรุ ี
48 โรงพยาบาลเสาไห้ สระบรุ ี
49 โรงพยาบาลสระบุรี สระบรุ ี
50 โรงพยาบาลวิหารแดง สระบรุ ี
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ล้าดับ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด 
51 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม สระบรุ ี
52 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบรุ ี
53 โรงพยาบาลบ้านหมอ สระบรุ ี
54 โรงพยาบาลโคกส าโรง ลพบุร ี
55 โรงพยาบาลโคกเจริญ ลพบุร ี
56 โรงพยาบาลชัยบาดาล ลพบุร ี
57 โรงพยาบาลท่าวุ้ง ลพบุร ี
58 โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบุร ี
59 โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุร ี
60 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุร ี
61 โรงพยาบาลพัฒนานิคม ลพบุร ี
62 โรงพยาบาลล าสนธ ิ ลพบุร ี
63 โรงพยาบาลสระโบสถ์ ลพบุร ี
64 โรงพยาบาลหนองม่วง ลพบุร ี
65 โรงพยาบาลไทรน้อย นนทบุรี 
66 โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี 
67 โรงพยาบาลบางบัวทอง นนทบุรี 
68 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี 
69 โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี 
70 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี 
71 โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 นนทบุรี 
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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเพ่ิมทักษะและความเชี่ยวชาญ ICT แก่บุคลากร 

 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ อยู่เสมอ รัฐบาลมีนโยบายน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้พัฒนาประเทศและการ
บริการประชาชนของหน่วยงานของภาครัฐ (E - Government) ดังปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ของกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2557 - 2560) ตามแผนได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ิมทักษะและความ
เชี่ยวชาญ ICT แก่บุคลากร 

ในการนี้  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งใช้ระบบเครือข่ายและระบบ
สมาร์ท(Smart)  ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นระบบที่พัฒนาโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือตอบโจทย์ในการด าเนินงานในส่วนต่างๆ เช่น งานแผน งานคลัง งานพัสดุ และงานการเงิน เป็นต้น  
ซึ่งการใช้ระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานมีนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยของ           
ระบบสารสนเทศซึ่งประกาศใช้เพ่ือควบคุม ก ากับ ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน
เพ่ือให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ISO27001 ดังนั้น  จึงเห็นสมควรจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบ
เครือข่าย  ระบบสมาร์ทและนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากรได้น าไป
ประยุกต์ใช้ในส่วนงานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสานเทศให้มีศักยภาพตรงกีบสายงานหรือ
งานที่ได้รับมอบหมาย  รองรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสานเทศและการสื่อสารของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

2. เพ่ือส่งเสริม เพ่ิมความเข้าใจวิธีการใช้งานเกี่ยวกับระบบสมาร์ท(Smart) และระบบเครือข่าย
ภายในส านักงาน 

3. เพ่ือสร้างความตระหนักและแนวทางปฏิบัติให้แก่บุคลากรด้านการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายใต้นโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

 ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

 กลุ่มเปูาหมาย : บุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 23 คน 
      วิทยากรจากส านักบริหาร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1 คน 
 

โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

1. ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
2. ประสานงานวิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. แจ้งก าหนดการการอบรมฯ  
4. ด าเนินการบรรยายเกี่ยวกับระบบสมาร์ท ระบบเครือข่ายและนโยบายความม่ันคงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 

 ผลการด้าเนินงาน 

     มีจ านวนผู้ เข้าอบรมทั้งสิ้น  20  คน  กลุ่มเปูาหมายในการอบรมฯ ได้แก่ บุคลากรใน
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   โดยมีการจัดการอบรม  ในระหว่างวันที่                 
28 – 29 มกราคม  2559  ณ  ห้องประชุมส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวั ดนนทบุรี            
ชั้น  2  อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในการอบรมฯ  ครั้งนี้                     
ได้ด าเนินการอบรมตามแผนงานโครงการที่ได้ก าหนดไว้  โดยได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
สมาร์ท (SMART 59)  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในด้านการเงิน  งานธุรการ  งานแผน  ตลอดจนงาน
เกี่ยวข้องกับพัสดุ  เพ่ือการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องตามที่กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได้ก าหนดไว้  นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายในเรื่องระบบเครือข่ายและนโยบายความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  เพ่ือให้บุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  
ได้มีความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมากขึ้น  และพร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมฯ ไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้  เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานติด
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจึงท าให้จ านวนผู้เข้าอบรมฯ มีจ านวนน้อย 
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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
 หลักการและเหตุผล 

  ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการปรับบทบาทและโครงสร้างใหม่เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรหลักด้านสุขภาพระหว่างประเทศ (National  Health  Authority : NHA) ซึ่งจะหน้าที่เป็น Health 
regulator  ในระบบบริการสุขภาพ (ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ) ด าเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ ทั้งส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟู ซึ่งกรมจะต้องด าเนินการสุขภาพภายในประเทศ (Nation 
Health Service Consumer Protection Authority : NHSCPA) และยังปรับบทบาท เป็นผู้ควบคุม 
(Regulator) คุณภาพมาตรฐาน เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ทั้งส่งเสริม ปูองกัน รักษา  
และฟ้ืนฟู  ซึ่งกรมจะต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ คือ 
“ระบบบริการมีมาตรฐาน ประชาชนมีความรู้ศักยภาพและมีประสิทธิภาพดูแลตนเองและคุ้มครองสิทธิของ
ตนเองได”้ 

  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้             
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังกล่าว  ปัจจุบันมีภารกิจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย รวมถึงประเมินผลและติดตามการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ในเขตพ้ืนที่ 8 จังหวัด ได้แก่ นครนายก ลพบุรี สระบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี นนทบุรี และอ่างทอง  มีความจ าเป็นที่จ าต้องพัฒนา ปรับปรุง พันธกิจ
และภารกิจ (Mission) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการปฏิรูปกระทรวง เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์  
(Vision) และเปูาประสงค์ขององค์กร (Corporate  Goal) โดยจะใช้แผนยุทธศาสตร์ของส านักงานเป็น
เครื่องมือในการผลักดันให้บรรลุสัมฤทธิ์ผลดังกล่าว  ซึ่งแนวทางการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้วางแนวทางไว้ ดังนี้ 

1. ขจัดภารกิจที่ไม่จ าเป็นหรือล้าสมัยออกไป โดยพิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการท างาน
นั้นให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน สังคม และประเทศชาติในปัจจุบัน 

2. มุ่งการด าเนินงานเฉพาะภารกิจหลัก โดยแยกประเภทภารกิจหลัก (Core Business) และ
ภารกิจรอง (Non – Core Business) ออกจากกันเพ่ือมอบภารกิจที่ราชการส่วนกลางไม่เหมาะสมที่จะ
ด าเนินการแล้วให้ท้องถิ่นหรือภาคเอกชนด าเนินการแทน  หรือสนับสนุนให้ภาคประชาสังคมหรือผู้น าชุมชนรับ
ไปด าเนินการ 

3. ไม่ด าเนินงานใดๆ ที่เอกชนสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดกว่าภาครัฐอยู่
แล้ว  ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วม การ
ประกันความเป็นธรรม หรือการจัดให้มีสาธารณูปโภค 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ                   
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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4. สนับสนุนเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด ก ากับดูแลให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  

คุ้มครองผู้บริโภค ยกเลิกและละเว้นการตรากฎหมายและกฎเกณฑ์การควบคุมธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจ 

การก าหนดแผนยุทธศาสตร์โดยอาศัยแนวทางดังกล่าว จึงเป็นการก าหนดรูปแบบของการ
ปฏิบัติที่ช่วยให้องค์การสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป และเป็นการ
ช่วยส่งเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management , NPM) ที่ให้ความส าคัญต่อการปรับปรุง
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกิจทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังต้อง
ด าเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good  Governance) ซึ่งเป็นกระแส
หลักในการบริหารรัฐกิจปัจจุบัน 

นอกเหนือจากเรื่องแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในด้านการท างาน ได้แก่ มิติประสิทธิผล            
มิติประสิทธิภาพ มิติการให้บริการแล้วก็ยังมีมติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development : HRD) เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนา
ตลอดเวลาเพ่ือให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การที่มนุษย์ได้ท า
สิ่งใหม่จะเป็นบ่อเกิดท าให้เศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามไปด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
การน าศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ ความสามรถที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สู.สุดและสร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง  เพ่ือนร่วมงาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 – 2556 มีเปูาประสงค์เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของ
ข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน           
การพัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานสมรรถนะ  นอกจากนี้องค์ประกอบที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การ  ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ การพัฒนาระบบในการท างานและการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เพียงแต่มีความแตกต่างกัน คือระบบนากรท างานเมื่อมีการปรับปรุงเข้าสู่ระบบเรียบร้อย
แล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบแต่ศักยภาพของบุคลากรจะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกบ
ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ 
ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานได้อย่างดี แล้วยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับ
บุคลากรในองค์กรซึ่งจะท าให้บุคลากรได้รับความรู้ เพ่ือน าไปใช้ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือเป็น           
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจและสร้าง           
ความปรองดองในองค์กรอบ่างมีความสุข 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี                
จึงจ าเป็นต้องจัดท า “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ             
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559”  
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 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 64 

 

 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพสูง ร่วมกับการก าหนด

ทิศทางการท างานของหน่วยงานที่ชัดเจน ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไป โดยมุ่งหวังเกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อ
นโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของประเทศ ต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
2. เพ่ือลดและขจัดความขัดแย้งคนในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่ดีด้วยการใช้สันติวิธีในการท างานร่วมกัน 

เพ่ือสร้างความปรองดอง 
3. เพ่ือสร้างพลังจิตใต้ส านึกท่ีดีให้บุคลากรสามารถน าคุณธรรม จริยธรรม ศีล 5 และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
4. เพ่ือให้บุคลากรมีศิลปะการเป็นผู้น า เป็นผู้บริหารที่ดีโดยใช้หลักธรรมาธิปไตย คิดเชิงบวก มีความอ่อน

น้อมและให้อภัยซึ่งกันและกัน 

 ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

1. จ านวนบุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เพ่ือให้มีทัศนคติที่ดีร่วมกัน  รวมถึงตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร ร้อยละ 80 

2. จ านวนแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 1 เรื่อง 

 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายบุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
2. ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
3. เตรียมอุปกรณ์ งบประมาณ บุคลากร สถานที่ให้พร้อมที่จะด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. ประสานวิทยากร  เพื่อก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม  เนื้อหาวิชาการ ฯลฯ 
5. จัดการประชุม/กิจกรรมตามก าหนด เป็นการจัดประชุมเชิงกิจกรรม เพ่ือสร้างสัมพันธภาพแก่บุคลากร

ในหน่วยงาน และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากร 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผู้บังคับบัญชา 

 ผลการด้าเนินงาน 
  ได้ด าเนินการจัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน  2559  ณ โรงแรมลองบีช
ชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น  20  คน  ซึ่งกิจกรรมนี้บุคลากร              
ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้ร่วมกันจัดท าวิสัยทัศน์  ค่านิยม และ            
แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานร่วมกัน  และนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะของหน่วยงาน และเสริมสร้างการเป็นผู้น า ให้กับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือพร้อมรับมือกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่ พร้อมจะเกิดได้ทุกเมื่อ 
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 รูปภาพกิจกรรม 
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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
 หลักการและเหตุผล 

  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้นมีกฎหมายและ
นโยบายรองรับไว้หลายฉบับด้วยกัน  โดยมุ่งหมายหลักคือต้องการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของข้าราชการ 
เอ้ือต่อการพัฒนาระบบราชการ ค าว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” อาจให้ความหายได้ว่า  สิ่งที่
ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีทั้งที่อยู่ภายในจิตและการแสดงออกทางกิริยาที่พึ งควร
ประพฤติปฏิบัติคนในสังคมนั้น องค์การหรือส่วนราชการได้เป็นที่ยอมรับนับถือกันมา หรือได้ก าหนดร่วมกัน
ขึ้นมาใหม่ เพ่ือประพฤติปฏิบัติร่วมกัน ยอมรับ ร่วมกันว่าข้อประพฤติ สิ่งใดเป็นสิ่งดีหรือไม่ดี ในที่นี้ขอ
ยกตัวอย่างกฎหมายและนโยบายที่ส าคัญ รวมถึงแนวคิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแบบโครงการ (Project  
Approach) ดังนี้ 

1.1 “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550” ก าหนดให้ข้าราชการ  
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง ประพฤติตนให้มีจริยธรรมภายใต้ “ประมวลจริยธรรมข้าราชการ” ซึ่งบุคลากรต้อง
ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 
ประการ ของส านักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติหรือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

1.2 “นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด”ี  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 71/10 

(1)บัญญัติให้องค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานนั้น คือ ก.พ.ร. ซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ส่วนหนึ่งคือพัฒนา มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และวิธีการปฏิบัติราชการ ด้วยเหตุนี้ ก.พ.ร.   
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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จึงก าหนดให้ส่วนราชการจังหวัด สถาบันอุดมศึกษาและองค์การมหาชน จัดท าแนวทางปฏิบัติตามหลัก           
ธรรมาภิบาลในระดับองค์การ เรียกว่า “นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด”ี 

นอกจากนี้  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎหมาย นโยบาย หรือมาตรการ
อ่ืนๆ ที่ก าหนดแล้วในส่วนของ “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” ได้เล็งเห็นความส าคัญดังจะเห็นได้จาก กรมฯ  
มีการรับการถ่ายทอดนโยบายระดับชาติจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ในยุคพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ซึ่งมีหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก คือ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ก าหนดให้ตอบประเด็นค าถาม 
EB1 – EB11 และให้ทุกหน่วยงานต้องจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต              
เป็นประจ าทุกปี (EB10) โดยในปี 2559 ทางส านักงานฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปี พ.ศ. 2559 – 2561 ประกอบด้วยกิจกรรม ส่งเสริมบุคลากรให้เข้าร่วมโครงการ
ธรรมะ นอกจากนี้ส านักงานฯ ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดค ารับรอง จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ ระดับความส าเร็จของการ  
มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน และระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานซึ่งต้องอ้างอิงแผนปฏิบัติการฯ ในการท างาน
ให้บรรลุตัวชี้วัด 

ด้วยเหตุนี้  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาเขต 4 จังหวัดนนทบุรี พิจารณาแล้วเห็นว่า            
สมควรจัดท า “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 
4 จังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ 2559” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากปี 2558 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน มีความสามัคคี ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี  สามารถปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
และด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมน าไปสู่การท างาน
เป็นทมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลมากข้ึน 
 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุขและด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข รวมถึงพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 
 ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

  รอ้ยละความพึงพอใจของบุคลากรส านักงานฯ เข้าร่วมโครงการ (เปูาหมาย ร้อยละ 80) 
 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 

1. วางแผนประเด็นเรื่องที่ต้องการรูปแบบโครงการ กลุ่มเปูาหมาย ฯลฯ และจัดท าร่างโครงการฯ 
2. ขออนุมัติกิจกรรมฯ 
3. จัดท าหนังสือราชการและประสานงานกับทุกฝุาย 
4. ด าเนินการจัดโครงการฯ 
5. รายงานผลของโครงการฯ 
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 ผลการด้าเนินงาน 

   ได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับบุคลากรส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   ในวันที่  1 – 2 กันยายน  2559  ณ   เดอะริเวอร์           
ฮิลล์  รีสอร์ท  ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยในกิจกรรมนั้นจะประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆ  เช่น  การบรรยายเรื่องกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติราชการที่ส่งเสริมระบบคุณธรรมใน
สถานที่ท างาน , การบรรยายเรื่องการสร้างบรรยากาศการท างานให้มีความสุขด้วยหลักธรรม และ
กิจกรรมปลูกจิตส านึกในการรักษ์ต้นไม้  ฯลฯ  เป็นต้น  โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   

 รูปภาพกิจกรรม 
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 หลักการและเหตุผล 
ด้วยส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้รับนโยบายจากกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ  ให้มีภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ นั้น 

ในปีงบประมาณ 2559  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานประกอบการ โดยมีเปูาหมายเ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน  ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานตามกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัย และความเป็นธรรม
จากการใช้บริการด้านสุขภาพ ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนิน งานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ 
สืบสวน และประมวลพยานหลักฐาน อันเป็นการพัฒนาศักยภาพในการควบคุมก ากับ และจัดการเรื่องร้องเรียน
สถานพยาบาลภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย
จากการใช้บริการด้านสุขภาพต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ให้มี
ความรู้และทักษะการจัดการเรื่องร้องเรียน การตรวจสอสบ สืบสวน และประมวลพยานหลักฐาน 

2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการตามกฎหมายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ฯ ให้มีมาตรฐาน 

 ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 
  จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ ของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด 

 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
1. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน  โดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ทั้งหมด  8 
จังหวัด  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

1.1 ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1.2 ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
1.3 ผู้ด าเนินการและวิทยากร 

2. สรุปผลการด าเนินงาน 
 

โครงการส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและสถานประกอบการ 
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 ผลการด้าเนินงาน 

ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน  โดยจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ของจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ทั้งหมด  8 
จังหวัด  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 

1.1 ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1.2 ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 

 1.3 ผู้ด าเนินการและวิทยากร 
     โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่      

ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559  ณ  โรงแรมคลาสสิค คามิโอ              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น  จะประกอบไปด้วยการบรรยาย เรื่อง สาระ
ความส าคัญของพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 , การบรรยายเรื่อง หลักการสืบสวนสอบสวนและ
ประมวลพยานหลักฐาน , การบรรยายเรื่อง แนวทางการสืบสวน ตรวจสอบและประมวลพยานหลักฐาน          
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติการตรวจสอบสถานพยาบาลตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
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 หลักการและเหตุผล 

กลุ่มวัยเรียน ( 5 – 14 ปี) ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้  พบว่ามีปัญหาด้านสุขภาพเป็นส่วนมาก และ
นับวันจะยิ่งมีความรุนแรงขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่มาจากด้านโภชนาการ มีภาวะเริ่มอ้วน และภาวะอ้วน เนื่องจาก
พฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและสัดส่วน ทั้งมีการเคลื่อนไหว ออกก าลังกายน้อยในแต่ละวัน 
รวมทั้งค่านิยมกินอาหารตามวัฒนธรรมตะวันตก  คืออาหารขยะ อาหารจานด่วน น้ า อัดลม ขนมกรุบกรอบ 
เป็นต้น  ทั้งยังส่งผลให้เด็กไทยมีปัญหาฟันผุตามมาอีกด้วย แต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ยังอยู่ในความดูแลของพ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง ดังนั้นการจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนความคิดและค่านิยมต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ ที่จะ       
สั่งสอน ให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและเรื่องการด าเนินชีวิต  ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างท าได้ยาก  
เนื่องจากในวัยผู้ใหญ่หรือที่เราเรียกว่ากลุ่มวัยท างานนั้น  ยังมีพฤติกรรมด้านโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง  จึงส่งผล
กระทบถึงเด็กไปด้วย  ความเจริญทางเศรษฐกิจ  เทคโนโลยีและสังคม ท าให้ วิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันนี้
เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก  คนส่วนใหญ่ประสบปัญหาสุขภาพมากขั้น  โรคไม่ติดต่อเรื้อรังนับ เป็นหนึ่งปัญหาที่
ส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคเบาหวาน และภาวะความดันโลหิต
สูง  โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงจากการมีวิถีชีวิตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เช่น  การบริโภคอาหาร            
ที่ไม่ได้สัดส่วน  อาหารที่หวานเกินไป อาหารมันและเค็ม การไม่บริโภคผักและผลไม้ให้เพียงพอ  นอกจากนี้ยัง
ขาดการออก าลังกาย ภาวะความเครียดเรื้อรังท าให้ต้องสูบบุหรี่ หรือดื่มสุรา เป็นต้น หากเราไม่เร่งแก้ไขปัญหา
และสาเหตุของปัญหาอย่างถูกต้อง และจริงจัง  จะส่งผลให้รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้น 
คุณภาพชีวิตประชากรจะด้อยลง  ดังนั้น จึงต้องเร่งด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน          
ให้ถูกต้อง ส่งผลให้สามารถให้ความรู้และดูแลกลุ่มวัยเด็กให้ดีได ้

ในปีงบประมาณ  2559  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ได้จัดท า
โครงการดังกล่าว  โดยมีเปูาหมายพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการส่งเสริมประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  
ด้วยการปลูกฝังและสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยผู้ใหญ่            
ให้ถูกต้อง  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพเปูาหมายรวม 8 จังหวัด                  
เพ่ือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายน าผลการด าเนินงานไปประยุกต์ใช้และขับเคลื่อนเพ่ือประโยชน์ในพื้นท่ีต่อไป 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในวัยท างาน ในการขับเคลื่อนเพ่ือเป็น
ประโยชน์กับวัยเรียน 

2. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์                
สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านสุขศึกษา 

 
 

โครงการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มวัยเรียน 
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 ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านสุขศึกษาของจังหวัด
ในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด  8 จังหวัด 

 ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
1. ด าเนินการประสานงานกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่เปูาหมาย  ในการด าเนินการขับเคลื่อนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 
2. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ  
 ผลการด้าเนินงาน 

  ได้ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างความร่วมมือ               
ในการพัฒนางานด้านสุขศึกษา”  ในวันที่ 8 – 9 สิงหาคม  2559  ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยในการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ เช่น            
การบรรยาย เรื่อง การท างานสุขศึกษาในโรงพยาบาลบูรณาการ HA , การบรรยายเรื่อง การตรวจเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา และกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติในเรื่องของการเขียน
แผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับมาตรฐานด้านสุขศึกษาในโรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุม ใน
ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เปูาหมาย , 
ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในโรงพยาบาลของเขตสุขภาพท่ี 4 รวมทั้งสิ้น 93 คน 
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ภาคผนวก 
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รายชื่อโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป  เขตบริการสุขภาพที่ 4 

ล้าดับที่ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด ประเภท 
1 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก รพท. 
2 โรงพยาบาลบ้านนา นครนายก รพช. 
3 โรงพยาบาลปากพลี นครนายก รพช. 
4 โรงพยาบาลองครักษ์ นครนายก รพช. 
5 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง รพช. 
6 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ่างทอง รพช. 
7 โรงพยาบาลไชโย อ่างทอง รพช. 
8 โรงพยาบาลปุาโมก อ่างทอง รพช. 
9 โรงพยาบาลสามโก้ อ่างทอง รพช. 
10 โรงพยาบาลแสวงหา อ่างทอง รพช. 
11 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง รพท. 
12 โรงพยาบาลคลองหลวง ปทุมธานี รพช. 
13 โรงพยาบาลธัญบุรี ปทุมธานี รพช. 
14 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี รพท. 
15 โรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ปทุมธานี รพช. 
16 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี รพช. 
17 โรงพยาบาลล าลูกกา ปทุมธานี รพช. 
18 โรงพยาบาลสามโคก ปทุมธานี รพช. 
19 โรงพยาบาลหนองเสือ ปทุมธานี รพช. 
20 โรงพยาบาลบางระจัน สิงห์บุรี รพช. 
21 โรงพยาบาลค่ายบางระจัน สิงห์บุรี รพช. 
22 โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุรี รพช. 
23 โรงพยาบาลพรหมบุรี สิงห์บุรี รพช. 
24 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี รพท. 
25 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี รพท. 
26 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา รพศ. 
27 โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา รพช. 
28 โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา รพช. 
29 โรงพยาบาลบางไทร พระนครศรีอยุธยา รพช. 
30 โรงพยาบาลบางบาล พระนครศรีอยุธยา รพช. 
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ล้าดับที่ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด ประเภท 
31 โรงพยาบาลบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา รพช. 
32 โรงพยาบาลบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา รพช. 
33 โรงพยาบาลบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา รพช. 
34 โรงพยาบาลผักไห่ พระนครศรีอยุธยา รพช. 
35 โรงพยาบาลภาชี พระนครศรีอยุธยา รพช. 
36 โรงพยาบาลมหาราช พระนครศรีอยุธยา รพช. 
37 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา รพช. 
38 โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา รพช. 
39 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง) พระนครศรีอยุธยา รพช. 
40 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา รพท. 
41 โรงพยาบาลอุทัย พระนครศรีอยุธยา รพช. 
42 โรงพยาบาลมวกเหล็ก สระบุรี รพช. 
43 โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี รพช. 
44 โรงพยาบาลดอนพุด สระบุรี รพช. 
45 โรงพยาบาลหนองโดน สระบุรี รพช. 
46 โรงพยาบาลหนองแซง สระบุรี รพช. 
47 โรงพยาบาลหนองแค สระบุรี รพช. 
48 โรงพยาบาลเสาไห้ สระบุรี รพช. 
49 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี รพศ. 
50 โรงพยาบาลวิหารแดง สระบุรี รพช. 
51 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม สระบุรี รพช. 
52 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี รพท. 
53 โรงพยาบาลบ้านหมอ สระบุรี รพช. 
54 โรงพยาบาลโคกส าโรง ลพบุรี รพช. 
55 โรงพยาบาลโคกเจริญ ลพบุรี รพช. 
56 โรงพยาบาลชัยบาดาล ลพบุรี รพช. 
57 โรงพยาบาลท่าวุ้ง ลพบุรี รพช. 
58 โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบุรี รพช. 
59 โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี รพท. 
60 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี รพท. 
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ล้าดับที่ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด ประเภท 
61 โรงพยาบาลพัฒนานิคม ลพบุรี รพช. 
62 โรงพยาบาลล าสนธิ ลพบุรี รพช. 
63 โรงพยาบาลสระโบสถ์ ลพบุรี รพช. 
64 โรงพยาบาลหนองม่วง ลพบุรี รพช. 
65 โรงพยาบาลไทรน้อย นนทบุรี รพช. 
66 โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี รพช. 
67 โรงพยาบาลบางบัวทอง นนทบุรี รพช. 
68 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี รพช. 
69 โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี รพช. 
70 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี รพท. 
71 โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 นนทบุรี รพช. 

 

รายชื่อส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เขตบริการสุขภาพที่ 4 

ล้าดับที่ รายช่ือส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด จังหวัด 
1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก นครนายก 
2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง 
3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 
4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี 
5 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี 
6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
7 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
8 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 
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รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน  ประเภทที่รับผู้ป่วยไวค้้างคืน  เขตบริการสุขภาพที่ 4 

ล้าดับที่ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด 
1 โรงพยาบาลกรุงไทย นนทบุรี 
2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 
3 โรงพยาบาลชลลดา นนทบุรี 
4 โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี 
5 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด นนทบุรี 
6 โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 นนทบุรี 
7 โรงพยาบาลเลอลักษณ์ศัลยกรรมตกแต่ง นนทบุรี 
8 สถานพยาบาลการแพทย์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 
9 โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลกรรมตกแต่งเอเซีย นนทบุรี 
10 สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชมายด์เมด นนทบุรี 
11 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 
12 โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็น นนทบุรี 
13 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปทุมธานี 
14 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี 
15 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี 
16 โรงพยาบาลเมืองปทุม ปทุมธานี 
17 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี 
18 โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2  ปทุมธานี 
19 โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) ปทุมธานี 
20 โรงพยาบาลปทุมเวช ปทุมธานี 
21 โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ปทุมธานี 
22 โรงพยาบาลเปาโล ปทุมธานี 
23 โรงพยาบาลพีรเวช พระนครศรีอยุธยา 
24 โรงพยาบาลราชธานี พระนครศรีอยุธยา 
25 โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
26 โรงพยาบาลผู้ปุวยเรื้อรัง เวลเนส พระนครศรีอยุธยา 
27 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุธยา 
28 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา 
29 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ลพบุรี 
30 โรงพยาบาลเบญจรมย์ ลพบุรี 
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ล้าดับที่ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด 
31 โรงพยาบาลอภิณพเวช สระบุรี 
32 โรงพยาบาลปภาเวช สระบุรี 
33 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี สระบุรี 
34 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  สระบุรี สระบุรี 
35 โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ (หมอประเจิด) สิงห์บุรี 
36 โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 (หมอประเจิด) อ่างทอง 

 

รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับประเทศ  

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ล้าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 
1 นายไพฑูรย์     บุญอารักษ์ ลพบุรี 

 

 

รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับภาค 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ล้าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 
1 นายไพฑูรย์     บุญอารักษ์ ลพบุรี 

  
 

รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับเขต  
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ล้าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 
1 นายสมศักดิ์     การีพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา 
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รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัด 

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ล้าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 
1 นายประสิทธิ์        มหิธิธรรมธร นครนายก 
2 นางสาลี่             เลื่อนลอย อ่างทอง 
3 นายสมบูรณ์        จันทร์ค า ปทุมธานี 
4 นายกฤษณะ        เถื่อนจุ้ย สิงห์บุรี 
5 นายสมศักดิ์         การีพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา 
6 ร้อยตรีสนธยา      มโหทาน สระบุรี 
7 นายไพฑูรย์         บุญอารักษ์ ลพบุรี 
8 นายเผชิญ           น้อยคล้าย นนทบุรี 
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