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“ ผู้ปฏิบตัริาชการ นอกจากจะต้องรูง้านในหนา้ที่อยา่งทัว่ถงึแลว้ 

ยังจ าเปน็ตอ้งรู้ดชีั่ว ประโยชน์และไมใ่ชป่ระโยชนอ์ยา่งกระจา่งชดัเจนด้วย 

งานราชการซึง่เปน็งานของแผน่ดิน  จึงจะด าเนนิไปอยา่งถูกตอ้งตรงตามเปา้หมาย 

และส าเรจ็ประโยชนท์ี่พงึประสงค ์คือยังความด ีความเจรญิ 

ให้เกิดแกป่ระเทศชาตแิละประชาชนไดแ้ท้จริงและยัง่ยนื ”

พระราโชวาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว พระราชทานเนือ่งในโอกาสวนัขา้ราชการพลเรือน 

ณ พระที่นัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดสุิต เมื่อวนัเสาร์ที ่24 มีนาคม 2561
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4  เป็นหน่วยงานภาครัฐ  สังกัดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ   กระทรวงสาธารณสุข  เดิมช่ือว่า “ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี” 
ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  ตามค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ที่ 1580/2556  
เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน  ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือหน่วยงานเป็น “ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 4” 
ตามค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ท่ี 1280/2562  เรื่อง เปลี่ยนช่ือหน่วยงาน จัดโครงสร้างแบ่งงาน
ภายใน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ  โดยมีภารกิจด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  ติดตามประเมินผล  บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
เป็นศูนย์บริการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

การด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบรกิารสุขภาพ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้รับการสรร                
งบประมาณ  จ านวนทั้งสิ้น  5,641,096.01  บาท  แยกเป็นงบด าเนินงาน  จ านวน  3,538,596.01 บาท 
และ งบลงทุน จ านวน 2,102,500.00 บาท  เพื่อให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดให้กับองค์กรและประชาชน  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 4  จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขึ้น เพื่อสรุปผลการด าเนินงานและเผยแพร่ให้ประชาชน  ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการด าเนินงานของหน่วยงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
มาตรา 9 (3) ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 4  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  นี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  ประชาชน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน           
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไม่มากก็น้อย  
รวมถึงการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ต่อไป

คณะผู้จัดท า
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ผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขบัญญตัิแห่งชาติ เขตสุขภาพท่ี 4 40
ท าเนียบประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด  เขตสุขภาพท่ี 4 41
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รายชื่อคณะผู้จัดท า 46
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ประวัติศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จัดตั้งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
ตามค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ที่ 1580/2556 โดยมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
และควบคุม ก ากับ ติดตามระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย

ต่อมาเมื่อวันที่  5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้มีค าสั่งเพื่อเปลี่ยนช่ือ
หน่วยงาน จัดโครงสร้างแบ่งงานภายใน และก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ตามค าสั่งกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ที่  1280/2562  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ                    
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงเห็นชอบให้
ออกค าสั่งให้เปลี่ยนช่ือหน่วยงาน “ ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1–12 (ระบุจังหวัด) ” เป็น 
“ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 –12 ” ทั้งนี้ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพท่ี 1 – 12 ดังนี้
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(1) ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุม้ครองผู้บริโภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ และติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานในพ้ืนท่ี

(2) บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(3) ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ และตามที่
กฎหมายก าหนด

(4) ให้บริการวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านระบบบริการสขุภาพให้แกบุ่คลากร 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่

(5) ศูนย์บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล

(6) งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบรกิารสุขภาพ

(7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ด้านระบบบริการสขุภาพในพ้ืนท่ี

(8) ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านระบบบรกิารสุขภาพรว่มกับเขตสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข หน่วยงานอ่ืน และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่

(9) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



Vision

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนบัสนุน ขบัเคลื่อนและพฒันา

เครือข่ายให้ประชาชนได้รบัความคุ้มครอง           

ด้านระบบบริการสุขภาพและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

อย่างยั่งยืน

Goal

เป้าประสงค์

1. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพและพึ่งพาตนเอง        

ด้านสุขภาพได้อย่างมีความสุข

2.ระบบบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย

3.การบริหารงานองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลัก               

ธรรมาภิบาลและมาตรฐานการบริหารจัดการภาครฐั           

ทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม และเจ้าหน้าที่ มีความสุขภาพใน

การปฏิบตัิงาน

Values

ค่านิยม

“สบส.4”

ส ส่งเสริม  พฒันา

บ บริการด้วยใจ

ส  สู่มาตรฐาน

4 4.0

Strategic Issues

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครฐั 

เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่

มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน 

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือยข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาองค์กรให้เป็นองค์ดรสมรรถนะสูงตาม            

หลักธรรมาภิบาล
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โครงสร้างศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  4

อ้างถึง : ค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1280/2562

เรื่อง  เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จัดโครงสร้างแบ่งงานภายใน 

และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

สั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพ

ที่ 4

กลุ่มบริหารงาน

ทั่วไปและแผนงาน

กลุ่มสุขภาพ

ภาคประชาชนและ

พฒันาพฤติกรรม

สุขภาพ

กลุ่มมาตรฐาน

วิศวกรรม

การแพทย์

กลุ่มมาตรฐาน

อาคารและ

สภาพแวดล้อม

กลุ่มคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านบริการ

สุขภาพ

กลุ่มวิชาการและ

มาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

1. งานบริหารธุรการและสารบรรณ

2. งานบริหารงานบุคคล

3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ

4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ

6. งานบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพนัธ์

7. งานจดัท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี

8. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน โครงการและงบประมาณ

9. งานค ารับรองการปฏบิัติราชการ

10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย

11. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ

1. งานบริหารจดัการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

2. งานเฝ้าระวงัเตือนวยัด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอยรู้และพฤติกรรมสุขภาพ

4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล

5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน

7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน

2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

3. งานเฝ้าระวงัระบบสื่อสารสาธารณสุข

4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

5. งานจดัระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

7. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครือ่งมือแพทย์

8. งานก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์

9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข

11. งานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

12. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

1. งานส ารวจข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจดัท าผังแม่บท

2. งานอ านวยการก่อสร้าง

3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

6. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

2. งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านบรกิารสุขภาพ

3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านบรกิารสุขภาพ

4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบรว่มกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในพ้ืนที่

5. งานเฝ้าระวงักลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านบรกิารสุขภาพ

6. งานการจดัการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านบรกิารสุขภาพ

7. งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บรโิภคด้านบริการ

8. งานบริหารจดัการข้อมูลและสาสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบรกิารสุขภาพ

9. งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล

10. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

1. ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

2. จดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เช่ือมโยงกับเขตสุขภาพ

3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

4. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ

5. งานตรวจราชการและนิเทศงาน

6. พัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่

7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และนวตักรรมด้านระบบ

บริการสุขภาพในพ้ืนที่

8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ศ บ ส. 4
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ท าเนียบบุคลากรศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 4

นำยประวิทย์      สัพพะเลข
ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4

นำยวิจิตร   กำรสมมิตร
รองผู้อ านวยกสนด้านบริหาร

นำยศุภชัย     สิงโห
รองผู้อ านวยการด้านวิชาการ

นำงเพียงใจ    มุสิกะพงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไปและแผนงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

นางสาวจิราพร  พึ่งอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวนงนุช   ธิวัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวปุณณัฐฐา หงส์โชติธนวดี
นักวิชาการพัสดุ

ว่าที่ ร.ต.หญิงทัศนี สมบูรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรรณภา  สอนจันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางวารุณี   วิภานันท์
ปฏิบัติงานด้านธุรการ

นายประสิทธิ์   สินคุ่ย
ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์

นางสาวจีรนันท์  จันแรม
ปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป
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นายบุญเลิศ  เธียรพานิช
นายช่างเทคนิคช านาญงาน

นายกิติศักด์ิ   หนูแทน
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน

นำยวิรุฬ แทนประสำน
รักษาการาแทนหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

นายสมบุญ  บุญโพธิ์
นายช่างเทคนิคช านาญงาน

นายสุรชาติ  ศิริสลุง
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน

นายบรรเจิด   ปิ่นงาม
นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน

นายพรชัย   จงมีความสุข
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นายอนุวัฒน์  กุภาพันธ์
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

นายจเร   บุญงาม
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายธนพนธ์ ศรบริสุทธิ์
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นำยวิจิตร   กำรสมมิตร
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

นายประพนธ์  ทองนาค
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
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กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค                       

ด้านบริการสุขภาพ

นางสาวนาถยา   ขุนแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นำยพิพัฒน์พล  พินิจดี
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ           

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นายมนัสพงษ์ มาลา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสุกัญญา   จันทร์อ้วน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจงรัก   เลี้ยงถนอม
วิศวกรชีวการแพทย์

นำยศุภชัย    สิงโห
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

นำงสำวสุดำรัตน์   เหมรินี
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
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พื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพท่ี  4

รพศ.     จ านวน     - แห่ง
รพท.     จ านวน     1 แห่ง
รพช.     จ านวน     6 แห่ง
รพ.เอกชน  จ านวน  1 แห่ง
คลินิก    จ านวน    116 แห่ง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  14 แห่ง
อสม.     จ านวน  5,248 คน
อสค.     จ านวน  2,775 คน

รพศ.         จ านวน    - แห่ง
รพท.         จ านวน    2 แห่ง
รพช.         จ านวน    9 แห่ง
รพ.เอกชน   จ านวน  2 แห่ง
คลินิก        จ านวน 284 แห่ง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  69 แห่ง
อสม.        จ านวน  12,022 คน 
อสค.        จ านวน   3,682 คน

รพศ.   จ านวน   1 แห่ง
รพท.   จ านวน   1 แห่ง
รพช.   จ านวน   10 แห่ง
รพ.เอกชน   จ านวน  4 แห่ง
คลินิก   จ านวน  329 แห่ง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  16 แห่ง
อสม.   จ านวน  10,012 คน
อสค.   จ านวน      816 คน

รพศ.  จ านวน   - แห่ง
รพท.  จ านวน   2 แห่ง
รพช.  จ านวน   4 แห่ง
รพ.เอกชน   จ านวน 1 แห่ง
คลินิก  จ านวน  98 แห่ง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  13 แห่ง
อสม.  จ านวน   4,591 คน
อสค.  จ านวน  1,146 คน

รพศ.       จ านวน   - แห่ง
รพท.       จ านวน   1 แห่ง
รพช.       จ านวน   3 แห่ง
รพ.เอกชน  จ านวน  - แห่ง
คลินิก     จ านวน  64 แห่ง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  101 แห่ง
อสม.      จ านวน   3,959 คน
อสค.      จ านวน     685 คน

รพศ.            จ านวน    1 แห่ง
รพท.            จ านวน    1 แห่ง
รพช.            จ านวน   14 แห่ง
รพ.เอกชน     จ านวน     7 แห่ง
คลินิก          จ านวน  307 แห่ง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  83 แห่ง
อสม.           จ านวน  11,556 คน
อสค.           จ านวน    1,541 คน

รพศ.             จ านวน    1 แห่ง
รพท.             จ านวน    - แห่ง
รพช.             จ านวน    6 แห่ง
รพ.เอกชน      จ านวน   12 แห่ง
คลินิก           จ านวน  754 แห่ง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  223 แห่ง
อสม.             จ านวน  8,117 คน
อสค.             จ านวน  2,240 คน

รพศ.           จ านวน    - แห่ง
รพท.           จ านวน    1 แห่ง
รพช.           จ านวน    7 แห่ง
รพ.เอกชน    จ านวน   11 แห่ง
คลินิก         จ านวน  549 แห่ง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  273 แห่ง
อสม.          จ านวน  9,316 คน
อสค.          จ านวน  4,039 คน                     

ข้อมลู  ณ  เดือนกนัยายน  2562

ภำพรวมจ ำนวนในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้ง 8 จังหวัด
รพศ.             จ ำนวน         3   แห่ง
รพท.            จ ำนวน         9   แห่ง
รพช.            จ ำนวน        59  แห่ง
รพ.เอกชน     จ ำนวน   38  แห่ง
คลินิก          จ ำนวน    2,501  แห่ง
สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ จ ำนวน      792  แห่ง
อสม.             จ ำนวน  64,821  คน
อสค.            จ ำนวน  16,924  คน
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ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  หรือ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4  ตามค าสั่ง           
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12880/2562  เรื่อง  เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จัดโครงสร้างแบ่งงานภายในและก าหนดหน้าที่               
ความรับผิดชอบสั่ง ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562             
เป็นจ านวนสุทธิ  5,484,450.32  บาท  เพื่อใช้ในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน  ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ทั้งนี้ได้มีการด าเนินการวัดผลการด าเนินงานตามค ารับรอง              
การปฏิบัติราชการ  ระดับหน่วยงาน  พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการควบคุม ก ากับผลการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด                          
อย่างมีประสิทธิภาพ

ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน

มิติภำยนอก

1. ตัวชี้วัดภำรกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงำน

1.1 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏบิัติราชการของหนว่ยงาน
หรืองานประจ าตามหน้าทีป่กติ รวมถึงงานตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย (Function Base)

1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศผ่าน
เกณฑ์ตามที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

1.1.2 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการ
ทดสอบ/ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ทีม่ีความเส่ียงสูง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 87.23

1.1.3 ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้า
ระวังตามกฎหมาย

ร้อยละ 65 ร้อยละ 84.70

1.1.4 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเข้าสู่สากล 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 100

1.1.5 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่ม
เส่ียงได้รับการตรวจและด าเนินการตามกฎหมาย

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

1.1.6 ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100

1.1.7 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรอยรู้           
ด้านสุขภาพ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด

ร้อยละ 75 ร้อยละ 75

1.1.8 จ านวนของครอบครัวได้รับการส่งเสริมให้มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด

จ านวน 39,864 
ครอบครัว

จ านวน 13,603
ครอบครัว

1.1.9 จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริม
ก ากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

จ านวน 71 แห่ง จ านวน 71 แห่ง



16

ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน

1.2 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดกรมฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

1.2.1 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

1.2.2 จ านวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 
4.0

จ านวน 19,564 
คน

จ านวน 18,735 คน

1.2.3 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

(1) ผ่านเกณฑ์ระดับพัฒนา
(2) ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ

ร้อยละ 98
ร้อยละ 35

ร้อยละ 98.15
ร้อยละ 40.74

1.2.4 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับ
อนุญาตภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

1.2.5 จ านวนผู้สูบบุหรี่ท่ี อสม. สามารถเชิญชวนเข้าร่วม
โครงการ 3 ล้าน 3 ปี ฯ

จ านวน 180,420 คน จ านวน 168,911 คน

2 ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร

2.1 กระบวนงานส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ร้อยละ 85 ร้อยละ 89.97

2.2 กระบวนงานสอบเทียบ/ทดสอบเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 85 ร้อยละ 86.83

มิติภำยใน

3 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจา่ยเงินงบประมาณ

3.1 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

3.1.1 เงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม (รอบ 6 เดือน) ร้อยละ 53 ร้อยละ 41.37

3.1.2 เงินงบประมาณรายจา่ยภาพรวม (รอบ 12 เดือน) ร้อยละ 96 ร้อยละ 98.42

3.2 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

4 ความส าเร็จของการด าเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน (ITA)

ระดับ 5 ระดับ 5

5 ความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เรื่อง จ านวน 1 เรื่อง
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  4  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  เป็นจ านวนสุทธิ  รสุขภาพที่  4 เป็นจ านวนสุทธิ  5,279,747.86   บาท  เพื่อใช้ในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  จ าแนกตามงบรายจ่าย  ดังนี้

1. งบบุคลากร จ านวน - บาท
2. งบด าเนินงาน จ านวน 3,538,596.01 บาท
3. งบลงทุน จ านวน 2,102,500.00 บาท
4. งบเงินอุดหนุน จ านวน - บาท
5. งบรายจ่ายอื่น จ านวน - บาท

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
(งบด ำเนินงำน)

งบประมำณ
ตำมโครงกำร

งบประมำณท่ี
ได้รับจัดสรร

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ร้อยละ
เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

คืนกรม

โครงการเพิ่มประสิทธิภาการ
บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของหน่วยงาน

1,802,700 1,498,560.41 1,493,199.36 99.64 5,361.05 5,361.05

กิจกรรมเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

27,000 28,955 28,955 100.00 0 0

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การด าเนินงานสุขภาพ             
ภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

380,000 215,395 215,296 99.95 99 99

โครงการพัฒนาและเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 4

1,550,100 1,470,304.60 1,470,304.60 100.00 0 0

โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม
ก ากับให้สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพได้
มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด

385,700 219,181 219,181 100.00 0 0

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
กระทรวงสาธารณสุข

10,000 10,000 4,660 46.60 5,340 5,340

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
กระทรวงสาธารณสุขรุ่นที่ 2/2562

16,000 16,000 16,000 100.00 0 0

กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้บริหาร            
การสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)
รุ่นที่ 29

24,000 24,000 24,000 100.00 0 0

โครงการเครื่องวัดความดันโลหิต
ปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี            
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธี              
บรมราชาภิเษก

41,200 41,200 40,688.36 98.76 511.64 511.64

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ      
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน           
สู่ราชการ 4.0

15,000 15,000 15,000 100.00 0 0

รวมท้ังสิ้น 4,251,700 3,538,596.01 3,527,284.32 99.68 11,311.69 11,311.69
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แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
(งบลงทุน)

งบประมำณ
ตำมโครงกำร

งบประมำณท่ี
ได้รับจัดสรร

กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ

ร้อยละ
เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

คืนกรม

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI 
Lumens จ านวน 1 เครื่อง

42,500 42,500 42,500 100.00 0 0

เครื่องวิเคราะห์การท างาน
เครื่องตรวจทารกมรครรภ์ 
จ านวน 1 เครื่อง

320,000 320,000 298,000 93.12 22,000 22,000

เครื่องตรวจวิเคราะห์การท างาน
เครื่องกระตุกหัวใจ
จ านวน 1 เครื่อง

400,000 400,000 390,550 97.62 9,450 9,450

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว 
จ านวน 1 จอ

13,100 13,100 13,100 100.00 0 0

เครื่องออสซิลโลสโคปแบบพกพา 
จ านวน 1 เครื่อง

230,000 230,000 228,980 99.56 1,020 1,020

ชุดเครื่องมือตรวจวัดและ
บ ารุงรักษาเครื่องมือทางการ
แพทย์ จ านวน 1 ชุด

120,000 120,000 119,000 99.17 1,000 1,000

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาบรรทุก ขนาด 1 ตัน 
หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
จ านวน 1 คัน

848,000 848,000 739,500 87.20 108,500 108,500

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึก
เวลาเข้า - ออก งาน 
จ านวน 1 เครื่อง

9,700 9,700 9,700 100.00 0 0

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุด
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
จ านวน 4 ชุด

103,200 103,200 100,000 96.90 3,200 3,200

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 8 ตัว 16,000 16,000 15,836 98.97 164 164

รวมท้ังสิ้น 2,102,500 2,102,500 1,957,166 93.09 145,334 145,334
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สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 4

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  4  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เป็นจ านวนสุทธิ  5,279,747.86  บาท  เพื่อใช้ในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  จึงสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังตารางรายงานนี้

ประเภทงบประมำณ งบประมำณ
ท่ีได้รับจัดสรร

(บำท)

ผลกำรเบิกจ่ำย
(บำท)

ร้อยละกำรเบิกจ่ำย งบประมำณคงเหลือ
(บำท)

งบด ำเนินงำน 3,538,596.01 3,527,284.32 99.68 11,311.69

งบอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00

งบรำยจ่ำยอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00

งบลงทุน 2,102,500.00 1,957,166 93.09 145,334.00

รวมท้ังสิ้น 5,641,096.01 5,484,450.32 97.23 156,645.69

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00 3,538,596.01

0.00 0.00

2,102,500.00

3,527,284.32

0.00 0.00

1,957,166

11,311.69 
0.00 0.00 145,334.00 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือ
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กิจกรรม/แผนงาน/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 4

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  4  ได้รับการอนุมัติโครงการและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เพื่อด าเนินการในการตอบยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ            
การบริการประชาชน  ภาคีเครือข่าย  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4  ได้ด าเนินการ               
ตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้

กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)  รุ่นที่ 29

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงาน1

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ
2

โครงการพัฒนาและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 43

โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐาน
ตามกฎหมายก าหนด 4

โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติเนือ่งในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก5

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิัติงานสู่ราชการ 4.0 6

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  กระทรวงสาธารณสุข7

8

9

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 2/2562
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพฒันาศักยภาพบุคลากรของ

หน่วยงาน

หลักกำรและเหตุผล
ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อมุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี (ชื่อเดิมขณะขออนุมัติโครงการ) 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภพ เป็นหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการสนับสนุน ควบคุม ก ากับมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ  ให้กับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่
รับผิดชอบทั้ง 8 จังหวัด  โดยเบื้องหลังความส าคัญตามภารกิจดังกล่าว จะไม่สามารถด าเนินการได้  ถ้าหากขาดการด าเนินงานใน
ส่วนของ  Back Office ซ่ึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญขององค์กรไม่น้อยไปกว่า Front Office เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในการนี้  จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ซ่ึงเป็นโครงการที่สนับสนุนให้บุคลากร
ได้รับการอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  เช่น  การเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดซ้ือ
จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  สวัสดิการ  ค่าสาธารณูปโภค  การพัฒนาศักยภาพทั้งจากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก  การจ้างเหมาบุคลากรภายนอก เป็นต้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการภายในองค์กรและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอ านวยความสะดวก              
ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น การเดินทางไปปฏิบัติราชการ ค่าใช้จ่ายในเรื่องการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน สวัสดิการ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้มีขีดความสามารถ   
ที่จะตอบสนองการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการท างานเป็นทีม (Teamwork)  

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโครงกำร

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ร้อยละ 100
2. ร้อยละของบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80
3. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. ร้อยละของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพภายในองค์กรตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 80
5. ร้อยละของเจ้าหน้าที่มีสถานะสุขภาพที่ดีขึ้น ร้อยละ 80

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กรม

เช่ือมโยงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมภำยใต้โครงกำร

1. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี
2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแนวทางในการปฏิบัติงานและทบทวนยุทธศาสตร์ส านักงาน

สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี
3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานสุขภาพาภคประชาชนและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 4

หลักกำรและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุข  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี โดยการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 

ด้านคือ 1.การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence)  2.ระบบบริการ (Service  Excellence)  3.การพัฒนาคน 
(People Excellence)  และ 4.ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence)  โดยมีเป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข โดย
มีแผนงานที่ส าคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ได้แก่ 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  2.การป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ  3.ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ 4.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ได้ก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  โดยมีการใช้
ทรัพยากรสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ยั่งยืนการให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมที่ถูกต้อ งและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ดังนั้น การพัฒนา
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต เป็นแนวคิดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต าบล  เพื่อเช่ือมดยงกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ (พชอ.) โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ อสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) เป็นผู้ที่             
จะขับเคลื่อนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต. และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ที่เป็นกลุ่ม non – Health เป็นการเชื่อมโยงให้การ
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของประชาชน  ตลอดจนท าให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

ดังนั้น  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี (ชื่อเดิมขณะขออนุมัติโครงการ) ได้เล็งเห็น
ความส าคัญของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  อันได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  
ภาคประชาชน และภาคท้องถิ่น  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพเขตสุขภาพที่ 4  ปีงบประมาณ 2562  เพื่อให้เกิดการจัดการสุขภาพแบบบูรณาการสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม  
สอดคล้องกับสภาพการด าเนินชีวิตในชุมชน/ท้องถิน่ นั้น ๆ เกิดการพัฒนาแผนงานโครงการของชุมชนน าไปสู่นวัตกรรมการส่งเสริม 
ป้องกัน เกิด เป็นต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการทุกกลุ่มวัย  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต่อยอดนวัตกรรม
สุขภาพชุมชนที่หลากหลาย ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีสถานะเศรษฐกิจกที่เหมาะสมเป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในชุมชนเองและบุคลากรภายนอกที่ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ระบบสุขภาพชุมชนที่เชื่อมโยง
กับระบบบริการสุขภาพโดยรวมเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานและพัฒนาต าบลจัดการคุณภาพชีวิต
2. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 4.0 และ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพ
3. เพื่อส่งเสิรมการด าเนินงานและพัฒนาอาสาสมัครประจ าครอบครัว
4. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 4
5. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานและพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
6. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานและพฒันาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนสู่หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ 3 อ. 2 ส.
7. เพื่อส่งเสริมการด าเนินงานและพัฒนากิจกรรม 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโครงกำร

1. พัฒนาต าบลจัดการสุขภาพชีวิต  จ านวน 713 ต าบล
2. มีการพัฒนาอาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 4.0 ร้อยละ 30
3. มีการพัฒนาอสาสมัครประจ าครอบครัว  จ านวน 42,000 คน
4. มีโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  จ านวน 713 โรงเรียน
5. มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ ตามที่กรมก าหนด
6. มีหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส.  จ านวน 713 หมู่บ้าน
7. มีการวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพในประชาชนเขตสุขภาพที่ 4 จ านวน 3,500 คน (ตัวแทนอ าเภอละ 1 ต าบล/ 

50 ตัวอย่าง)
8. มีการวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพในวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 4 จ านวน 3,550 คน (ตัวแทนอ าเภอละ 1 ต าบล/             

50 ตัวอย่าง)
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์

นโยบายรัฐบาล  ข้อที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพภาคประชาชน
ข้อที่ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา  สร้างกลไก

การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพื่อจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็น            
ผู้ก ากับดูแล  สนับสนุนความร่วมมือระหว่าวงรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  โดยส่งเสริม
การร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกัน  โดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

นโยบายรัฐมนตรีฯ ข้อ 3 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  โดยให้ไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมน า ร่วมท า และ             
ร่วมรับผิดชอบ

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ข้อ 5.3 งานสาธารณสุขมูลฐาน พัฒนา อสค.เป็นเครือข่ายต่อยอด อสม.และ
ต าบลจัดการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

กิจกรรมภำยใต้โครงกำร

1. กิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 
4 ปี 2562

2. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพชีวิตสู่การปฏิบัติ เขตสุขภาพที่ 4
3. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังต าบลจัดการคุณภาพชีวิตและติดตามการด าเนินงานโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่           

ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์
4. กิจกรรมประชุมติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต รอบ 9 เดือน
5. กิจกรรมการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประกวดต าบลจัดการคุณภาพชีวิตต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 4 

(ยกเลิกกิจกรรม  เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ)
6. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ (ยกเลิกกิจกรรม  เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียง)



26

โครงการพัฒนาและเยี่ยมประเมินมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ           

เขตสุขภาพที่ 4

หลักกำรและเหตุผล
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้ด าเนินการตามนโนบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการ

สร้างระบบสุขภาพให้กับชุมชนอยา่งยัง่ยืน โดยมีบทบาท ภารกิจ สนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพมีการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพ อย่างครอบคลุมทั่วถึง  ตามแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในแต่ละพื้นที่ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่มีคุณภาพด้านเครื่องมือแพทย์ ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา และมีความ
ปลอดภัย ภายใต้การด าเนินการบ ารุงรักษา/การทดสอบสอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ ให้มีความแม่นย า พร้อมใช้และปลอดภัย 
รวมถึงมีระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน ซ่ึงประกอบด้วยมาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล มาตรฐานด้านอาคารและ
สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านสุขศึกษา ซ่ึงมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence) และยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพสู่สากล

เขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคกลาง มีโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 
71 โรงพยาบาล  โดยส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี (ชื่อเดิมขณะขออนุมัติโครงการ) มีบทบาทและ
ภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพตามาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ  เพื่อให้โรงพยาบาลในเขตบริการ
สุขภาพที่ 4 ให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพตามาตรฐานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนดไว้  ได้แก่  มาตรฐานด้าน
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล มาตรฐานด้านอาคารและสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านสุขศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 มี
โรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ จ านวน 34 โรงพยาบาล ระดับพัฒนา 36 โรงพยาบาล และระดับพื้นฐาน 
1 โรงพยาบาล ซ่ึงในปีงบประมาณ 2562  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้เล็งเห็นถึงการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้ง 3 ด้าน อย่างทัดเทียมในทุกโรงพยาบาล  ดงันั้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ  เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้สถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพตามาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีมาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์ที่แม่นย า ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง

2. เพื่อให้บุคลากรภาคีเครือข่ายมีความรู้ และทักษะในการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือพื้นฐานทางการแพทย์
3. เพื่อสถานบริการสุขภาพภาครัฐมีระบบการบริหารจัดการเครื่องมือที่ดี มีความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือ
4. เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในเขต

สุขภาพที่ 4 ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ
5. เพื่อเยี่ยมเสริมพลังสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพในระดับคุณภาพ 

ในปี 2561 และเยี่ยมประเมินมาตรฐานรับรองผลโรงพยาบาลที่อยู่ในระดับพื้นฐาน และระดับพัฒนา ในปี 2561

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จโครงกำร

1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง             
ร้อยละ 80

2. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ร้อยละ 80
3. จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมก ากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
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ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence)

กิจกรรมภำยใต้โครงกำร

1. กิจกรรมส่งเสริม/ควบคุม/ก ากับมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 5 ด้าน ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
2. กิจกรรมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
3. กิจกรรมส่งเสริมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
4. กิจกรรมพัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ (OR/ICU/ER/ไตเทียม)
5. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพใน           

สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 4
6. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมเสริมพลังมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ
7. กิจกรรมประชุมรับรองผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานด้านระบบบริการสุขภาพ
8. กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อส่งเสริม เสริมพลัง และเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ

สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ปี 2562
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โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาลและ               

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 

หลักกำรและเหตุผล
ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ระบบบริการสุขภาพ  มีบทบาทสนับสนุนหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน โดยการส่งเสริม
เฝ้าระวัง สนับสนุน พัฒนาและควบคุมก ากับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  โดยมีการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ .ศ. 2541 และการก ากับดูแลสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 รวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองค์กรเอกชนเพื่อบริการสุขภาพ  ซ่ึงจะส่งผลให้ประชาชนสามารถพิทักษ์สิทธิและเขา้ถงึบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และมีสุขภาพที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการปฏิบัติงานของส านักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี (ชื่อเดิมขณะขออนุมัติโครงการ)  สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม พัฒนา 
ควบคุมก ากับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด  ปีงบประมาณ 2562 ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ  จ านวน 8 จังหวัด  ได้แก่ นนทบุรี  นครนายก  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  ลพบุรี  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ก ากับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล  สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและภาคีเครือข่าย ชมรม 
ผู้ประกอบการด้านสุขภาพ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้มาตรฐานให้               
เข้าสู่มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด

ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร

1. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย ร้อยละ 65
2. ร้อยละของสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริมพัฒนาเข้าสู่สากล ร้อยละ 85
3. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจและด าเนินการตามกฎหมาย ร้อยละ 100
4. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายที่ก าหนด ร้อยละ 70
5. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายที่ก าหนด ร้อยละ 70

ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กรม

เช่ือมโยงยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลและสถานประกอบการ            

เพื่อสุขภาพ
ผลผลิต  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ

ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดและยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล
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กิจกรรมภำยใต้โครงกำร

1. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ  เขตสุขภาพที่ 4

2. กิจกรรมลงพื้นที่ ส่งเสริม เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ภาคีเครือข่าย ชมรม ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4

3. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสถานบริการสุขภาพ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการและภาคีเครือข่าย
เขตสุขภาพที่ 4

4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ            
เขตสุขภาพที่ 4 (ยกเลิกกิจกรรม  เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ)
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โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หลักกำรและเหตุผล
การดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งจากสถานบริการสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) หรือด้วย

ตัวของประชาชนเอง  จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์เข้าร่วมในการดูแล เครื่องวัดความดันโลหิตเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจ
สุขภาพอย่างหนึ่งและมีค่าแสดงผลการวัดที่ใช้เป็นขอ้มูลในการวินิจฉัยอาการของโรค  หากเครื่องวัดความดันโลหิตไม่มีคุณภาพอาจ
ท าให้การวินิจฉัยโรคผิดพลาดได้  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติที่ใช้อยู่เมื่อผ่านการใช้งานไปสักระยะหนึ่งอาจเกิดการ
เส่ือมสภาพได้  จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลาการใช้งาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมุ่งหมายให้เครื่องวัด
ความดันโลหิตของสถานบริการสุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  รวมถึงของประชาชนเองที่ใช้วัดค่าความดันโลหิตได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างทั่วถึงและ
สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง  จึงได้จัดท าเครื่องทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตอย่างง่ายและถ่ายทอดให้กับผู้ใช้เครื่อง
ในพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบได้เอง  เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของเครื่องวัดความดันโลหิต

วัตถุประสงค์

1. เฉลิมกระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร  อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชน  มีเครื่องวัดความดันโลหิตที่มีคุณภาพ

กิจกรรมภำยใต้โครงกำร

ด าเนินการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
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รายชื่อสถานบรกิารสขุภาพภาครฐั
ในพื้นทีร่บัผดิชอบของศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพ ที่ 4

ล ำดับ รำยชื่อสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ
เขตสุขภำพที่ 4

จังหวัด ประเภท

1 โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี รพท.

2 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี รพท.

3 โรงพยาบาลโคกส าโรง ลพบุรี รพช.

4 โรงพยาบาลโคกเจริญ ลพบุรี รพช.

5 โรงพยาบาลชัยบาดาล ลพบุรี รพช.

6 โรงพยาบาลท่าวุ้ง ลพบุรี รพช.

7 โรงพยาบาลท่าหลวง ลพบุรี รพช.

8 โรงพยาบาลพัฒนานิคม ลพบุรี รพช.

9 โรงพยาบาลล าสนธิ ลพบุรี รพช.

10 โรงพยาบาลสระโบสถ์ ลพบุรี รพช.

11 โรงพยาบาลหนองม่วง ลพบุรี รพช.

12 โรงพยาบาลสระบุรี สระบุรี รพศ.

13 โรงพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี รพท.

14 โรงพยาบาลหมวกเหล็ก สระบุรี รพช.

15 โรงพยาบาลแก่งคอย สระบุรี รพช.

16 โรงพยาบาลดอนพุด สระบุรี รพช.

17 โรงพยาบาลหนองโดน สระบุรี รพช.

18 โรงพยาบาลหนองแซง สระบุรี รพช.

19 โรงพยาบาลหนองแค สระบุรี รพช.

20 โรงพยาบาลเสาไห้ สระบุรี รพช.

21 โรงพยาบาลวิหารแดง สระบุรี รพช.

22 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม สระบุรี รพช.

23 โรงพยาบาลบ้านหมอ สระบุรี รพช.

24 โรงพยาบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี รพท.

25 โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี รพท.
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ล ำดับ รำยชื่อสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ
เขตสุขภำพที่ 4

จังหวัด ประเภท

26 โรงพยาบาลบางระจัน สิงห์บุรี รพช.

27 โรงพยาบาลค่ายบางระจนั สิงห์บุรี รพช.

28 โรงพยาบาลท่าช้าง สิงห์บุรี รพช.

29 โรงพยาบาลพรหมบุรี สิงห์บุรี รพช.

30 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา รพศ.

31 โรงพยาบาลเสนา พระนครศรีอยุธยา รพท.

32 โรงพยาบาลบางซ้าย พระนครศรีอยุธยา รพช.

33 โรงพยาบาลบางไทร พระนครศรีอยุธยา รพช.

34 โรงพยาบาลบางบาล พระนครศรีอยุธยา รพช.

35 โรงพยาบาลบางปะหนั พระนครศรีอยุธยา รพช.

36 โรงพยาบาลบางปะอนิ พระนครศรีอยุธยา รพช.

37 โรงพยาบาลบ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา รพช.

38 โรงพยาบาลผักไห่ พระนครศรีอยุธยา รพช.

39 โรงพยาบาลภาชี พระนครศรีอยุธยา รพช.

40 โรงพยาบาลมหาราช พระนครศรีอยุธยา รพช.

41 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา รพช.

42 โรงพยาบาลวังน้อย พระนครศรีอยุธยา รพช.

43 โรงพระยาบาลสมเด็จพระสังฆราช (นครหลวง) พระนครศรีอยุธยา รพช.

44 โรงพยาบาลอุทัย พระนครศรีอยุธยา รพช.

45 โรงพยาบาลท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา รพช.

46 โรงพยาบาลอ่างทอง อ่างทอง รพท.

47 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง รพช.

48 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ่างทอง รพช.

48 โรงพยาบาลไชโย อ่างทอง รพช.

50 โรงพยาบาลสามโก้ อ่างทอง รพช.

51 โรงพยาบาลแสวงหา อ่างทอง รพช.

52 โรงพยาบาลป่าโมก อ่างทอง รพช.

53 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก รพท.

54 โรงพยาบาลบ้านนา นครนายก รพช.

55 โรงพยาบาลปากพลี นครนายก รพช.
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ล ำดับ รำยชื่อสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ
เขตสุขภำพที่ 4

จังหวัด ประเภท

56 โรงพยาบาลองค์รักษ์ นครนายก รพช.

57 โรงพยาบาลปทุมธานี ปทุมธานี รพท.

58 โรงพยาบาลคลองหลวง ปทุมธานี รพช.

59 โรงพยาบาลธัญญบุรี ปทุมธานี รพช.

60 โรงพยาบาลประชาธปิัตย์ ปทุมธานี รพช.

61 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี รพช.

62 โรงพยาบาลล าลูกกา ปทุมธานี รพช.

63 โรงพยาบาลสามโคก ปทุมธานี รพช.

64 โรงพยาบาลหนองเสือ ปทุมธานี รพช.

65 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี รพท.

66 โรงพยาบาลไทรน้อย นนทบุรี รพช.

67 โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี รพช.

68 โรงพยาบาลบางบัวทอง นนทบุรี รพช.

69 โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 นนทบุรี รพช.

70 โรงพยาบาลบางใหญ่ นนทบุรี รพช.

71 โรงพยาบาลปากเกร็ด นนทบุรี รพช.
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ผลการเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในพื้นทีร่บัผดิชอบของศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพ ที่ 4

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4  มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับ
สถานพยาบาลภาครัฐในพื้นที่เขตสุขภาพที ่4 รวมทั้งสิ้น 71 แห่ง และเนื่องจากผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ประจ าปี 
2561  พบว่ามีสถานพยาบาลภาครัฐในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ  จ านวน  33 แห่ง  
จึงท าให้ในปี 2562 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4  มีความจ าเป็นต้องพัฒนามาตรฐานดังกล่าวให้กบัสถานพยาบาลภาครัฐที่ยังอยู่ในเกณฑ์
ระดับพัฒนา และระดับพื้นฐาน จ านวน 38 แห่ง  เพื่อผลักดันให้สถานพยาบาลภาครัฐในเขตพื้นที่รับผิดชอบเกิดการพัฒนาตามมาตรฐาน          
ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด  (เนื่องจากสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพจะด าเนินการประเมิน 2 ปี/1ครั้ง) 

โดยในปี  2562  พบว่าผลการด าเนินงานสะสมตั้งแต่ ปี 2561 – 2562  การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับ
สถานพยาบาลภาครัฐ  เขตสุขภาพที่ 4 มีสถานพยาบาลภาครัฐที่ได้รับการผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ                
จ านวน 37 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 52.11)  ระดับพัฒนา  จ านวน 32 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 45.07) และ ระดับพื้นฐาน  จ านวน  2 แห่ง               
(คิดเป็นร้อยละ 2.82)  ดังนี้

ล ำดับ โรงพยำบำล ด้ำนที่
1

ด้ำนที่
2

ด้ำนที่
3

ด้ำนที่
4

ด้ำนที่
5

ด้ำนที่
6

ด้ำนที่
7

ผลกำร
เยี่ยม

ประเมิน

จังหวัดลพบุรี

1 โรงพยาบาลโคกเจริญ 88.13 74.99 80.75 94.82 93.81 85.83 90.00 พัฒนา

2 โรงพยาบาลชัยบาดาล 70.63 71.08 89.60 96.25 95.48 96.25 68.00 พัฒนา

3 โรงพยาบาลล าสนธิ 98.75 70.11 87.43 91.25 91.43 85.83 96.00 พัฒนา

4 โรงพยาบาลสระโบสถ์ 65.63 66.58 79.37 94.82 95.00 83.33 78.00 พัฒนา

5 โรงพยาบาลหนองม่วง 91.25 76.49 90.23 92.32 90.95 92.95 90.00 พัฒนา

จังหวัดสิงห์บุรี

6 โรงพยาบาลค่ายบางระจนั 85.83 75.82 85.52 91.07 89.76 85.83 86.00 พัฒนา

7 โรงพยาบาลท่าช้าง 85.42 70.41 82.03 84.70 94.64 88.75 90.00 พัฒนา

8 โรงพยาบาลบางระจัน 90.42 81.16 86.31 94.64 95.48 92.50 98.00 พัฒนา

9 โรงพยาบาลพรหมบุรี 97.50 78.45 84.13 97.50 90.12 85.83 94.00 พัฒนา

จังหวัดสระบุรี

10 โรงพยาบาลดอนพุด 91.25 78.09 79.37 91.96 93.81 85.83 90.00 พัฒนา

11 โรงพยาบาลบ้านหมอ 91.46 75.44 85.62 95.00 86.90 89.17 72.00 พัฒนา

12 โรงพยาบาลวิหารแดง 89.58 69.47 86.44 96.25 92.62 85.83 90.00 พัฒนา

13 โรงพยาบาลหนองแซง 79.79 70.51 83.79 97.50 95.48 89.17 88.00 พัฒนา

14 โรงพยาบาลหนองโดน 88.75 67.13 86.03 93.57 88.57 89.17 96.00 พัฒนา
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ล ำดับ โรงพยำบำล ด้ำนที่
1

ด้ำนที่
2

ด้ำนที่
3

ด้ำนที่
4

ด้ำนที่
5

ด้ำนที่
6

ด้ำนที่
7

ผลกำร
เยี่ยม

ประเมิน

จังหวัดอ่ำงทอง

15 โรงพยาบาลไชโย 91.46 81.67 78.98 96.25 89.43 85.83 82.00 พัฒนา

16 โรงพยาบาลป่าโมก 95.00 71.54 91.51 93.39 94.67 88.75 88.00 พัฒนา

17 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ 98.75 90.86 98.00 96.25 95.48 92.50 90.00 คุณภำพ

18 โรงพยาบาลสามโก้ 88.75 67.98 81.23 92.14 92.62 85.83 88.00 พัฒนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

19 โรงพยาบาลบางซ้าย 94.17 85.18 89.52 98.75 91.79 92.50 82.00 พัฒนา

20 โรงพยาบาลบางบาล 86.67 75.03 83.20 94.64 93.81 85.83 90.00 พัฒนา

21 โรงพยาบาลบางปะหนั 91.88 91.92 92.09 96.07 97.14 92.50 90.00 คุณภำพ

22 โรงพยาบาลบางปะอนิ 90.00 83.12 89.58 97.14 94.29 96.25 86.00 พัฒนา

23 โรงพยาบาลผักไห่ 97.92 87.38 86.29 93.39 94.29 85.83 90.00 คุณภำพ

24 โรงพยาบาลมหาราช 87.08 84.44 89.69 93.57 92.62 92.50 82.00 พัฒนา

25 โรงพยาบาลลาดบัวหลวง 80.42 64.15 74.88 91.31 83.57 80.83 90.00 พัฒนา

26 โรงพยาบาลวังน้อย 72.50 83.51 71.59 60.77 81.07 78.33 96.00 พัฒนา

27 โรงพยาบาลอุทัย 87.50 85.12 89.16 96.25 93.81 88.75 64.00 พัฒนา

จังหวัดปทุมธำนี

28 โรงพยาบาลธัญบุรี 93.75 84.32 89.28 93.57 92.62 89.17 90.00 พัฒนา

29 โรงพยาบาลปทุมธานี 99.38 94.69 97.92 97.50 100.0 100.0 80.77 พัฒนา

30 โรงพยาบาลประชาธปิัตย์ 87.50 72.45 84.48 93.75 90.48 92.50 90.00 พัฒนา

31 โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว 95.00 71.84 83.15 86.13 88.10 89.17 70.00 พัฒนา

32 โรงพยาบาลล าลูกกา 87.71 79.50 89.33 96.25 95.48 100.0 78.00 พัฒนา

33 โรงพยาบาลสามโคก 68.13 67.37 80.19 87.14 86.45 85.42 72.00 พัฒนา

34 โรงพยาบาลหนองเสือ 85.42 64.32 88.45 92.32 98.33 92.50 80.00 พัฒนา

จังหวัดนครนำยก

35 โรงพยาบาลองครักษ์ 91.25 91.04 92.46 96.07 97.14 96.25 100.0 คุณภำพ

36 โรงพยาบาลปากพลี 76.67 61.06 77.49 88.39 88.45 85.42 56.00 พื้นฐาน

จังหวัดนนทบุรี

37 โรงพยาบาลบางใหญ่ 74.58 60.20 89.16 93.57 77.74 90.00 88.00 พัฒนา

38 โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 82.50 59.86 74.48 85.15 62.40 79.58 82.00 พื้นฐาน
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การเยีย่มประเมนิมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในพื้นทีร่บัผดิชอบของศนูยส์นบัสนนุบรกิารสขุภาพ ที่ 4
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ผลการคดัเลอืกผลการด าเนนิงานต าบลจดัการคณุภาพชีวิต (สุขกาย สุขใจ สุขเงนิ) ระดบัเขต
เขตสขุภาพที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การคัดเลือกผลการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต รอบ 9 เดือน  ทางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 4 ได้สร้างแบบประเมินผลการ
ด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชวีิตโดยใช้เกณฑ์ TPAR (Team : Plan : Action : Result) เพื่อให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัด
ที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 4 ใช้ในการคัดเลือก  โดยได้ผลการคัดเลือกระดับเขตสุขภาพ ดังนี้

ระดับดีเยี่ยม

ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ระดับดีเด่น
ระดับดีเด่น 1 ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ระดับดีเด่น 2 ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

ระดับดีมำก
1. ต าบลบางแม่นาง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
2. ต าบลคลองสอง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
3. ต าบลโพธิ์แทน อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
4. ต าบลชอนสมบูรณ์ อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
5. ต าบลขวัญเมือง อ าเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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ผลการคดัเลอืกหมูบ่า้นปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ ระดบัเขต
เขตสขุภาพที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ระดับเขต  เป็นการคัดเลือกหมู่บ้านที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม              
ลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  เพื่อให้ชุมชนมีการตื่นตัวรวมพลังในการขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพอย่างต่อเน่ือง  ทั้งนี้การคัดเลือกหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จะได้รับการคัดเลือกในระดับจังหวัด  ระดับเขต  และระดับประเทศ
ตามล าดับ  โดยการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  จะประกอบด้วยเกณฑ์การประกวด 4 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร
จัดการ  2) ด้านกระบวนการด าเนินงาน  3) ด้านผลผลิตและลัพธ์  และ 4) ด้านผลกระทบ 

โดยผลการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  ในระดับเขต ของเขตสุขภาพที่ 4 ได้ผลการประกวด ดังนี้

ระดับดีเยี่ยม

หมู่บ้านพุแค หมู่ที่ 8 ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ระดับดีเด่น
หมู่บ้านหัวง้ิว หมู่ที่ 4 ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ระดับดีมำก
หมู่บ้านตะพุ่น หมู่ที่ 4 ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
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ผลการประกวดโรงเรยีนตน้แบบสง่เสรมิสขุบญัญตัแิหง่ชาติ ระดบัเขต
เขตสขุภาพที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์ให้เด็กและเยาวชน  ตลอดจนประชาชนทั่วไปพึงปฏิบัติ
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  เพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อันจะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดี  โดยเน้นหลักการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ 10 ประการ  
ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติขั้นพื้นฐานส าหรับการด าเนินชีวิต  นอกจากนี้เป็นการมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง        
สร้างเสริมสุขภาพและลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและอันตรายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  การประกวดโรงเรียนต้นแบบ
ส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ  มีการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ  ได้แก่  ระดับจังหวัด  ระดับเขต  และระดับประเทศ

โดยผลการประกวดโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ในระดับเขต ของเขตสุขภาพที่ 4 ได้ผลการประกวด ดังนี้

ระดับดีเยี่ยม

โรงเรียนวัดพุแค ต าบลพุแค อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ระดับดีเด่น
โรงเรียนวัดพรหมเทพวาส ต าบลหัวป่า อ าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ระดับดีมำก
โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท ต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
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ท าเนียบประธานชมรม อสม. ระดบัจงัหวดั เขตสขุภาพที ่4
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประธำน อสม. ระดับประเทศ

ประธำน อสม. ระดับจังหวัด  เขตสุขภำพที่ 4

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์

จังหวัดลพบุรี
ประธาน อสม.ระดับประเทศ

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์

จังหวัดลพบุรี
ประธาน อสม.ระดับประเทศ

นายไพฑูรย์ บุญอารักษ์

จังหวัดลพบุรี
ประธาน อสม.ระดับประเทศ

นายกฤษณะ เถื่อนจุ้ย

จังหวัดสิงห์บุรี

ร้อยตรีสนธยา มโหทาน

จังหวัดสระบุรี
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นายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร

จังหวัดนครนายก

นายสมบูรณ์ จันทร์ค า

จังหวัดปทุมธานี

นายเผชิญ น้อยคล้าย

จังหวัดนนทบุรี

นางสาลี ลอยเล่ือย

จังหวัดอ่างทอง
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ท าเนียบอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้นดเีดน่ เขตสขุภาพที่ 4
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ดีเด่น ระดับภำค

นายสมเกียรติ ประทุม จังหวัดนครนายก ดีเด่นภาคกลาง สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นางสาวศิริวัลย์ หมอนทอง จังหวัดลพบุรี ดีเด่นภาคกลาง สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสาววันวิสา อ้วนไตร จังหวัดลพบุรี ดีเด่นภาคกลาง สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ดีเด่น ระดับเขต

นางสุชลีาพร แรกขึ้น จังหวัดลพบุรี ดีเด่นเขต สาขาสุขภาพจิตในชุมชน
นางบุหงา พุ่มพวง จังหวัดอ่างทอง ดีเด่นเขต สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
นางทิพย์สุคนธ์ โชติช่วง จังหวัดอ่างทอง ดีเด่นเขต สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นางสาวศศิวรรณ ขันทอง จังหวัดสิงห์บุรี ดีเด่นเขต สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นางบาหยัน พร้าวงษ์ จังหวัดนครนายก ดีเด่นเขต สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอสด์ในชุมชน
นางสุมาลี โต๊ะมี จังหวัดนครนายก ดีเด่นเขต สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
นางสาวมธุรส เขาวงษ์ จังหวัดลพบุรี ดีเด่นเขต สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
นางสาวจุไรรัตน์ คะชา จังหวัดสิงห์บุรี ดีเด่นเขต สาขาทันตสุขภาพ

อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน ดีเด่น ระดับจังหวัด
จังหวัดนนทบุรี

นายประยูร พิมพ์ทอง ดีเด่นจังหวัด สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
นางชมพูนุช แสงรุ่ง ดีเด่นจังหวัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสายทอง สิทธิเอี่ยมศักดิ์ ดีเด่นจังหวัด สาขาสุขภาพจิตในชมุชน
นายซาฟียะ การีม ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นางนงนุช ปาเตนา ดีเด่นจังหวัด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นายบุญเชิด คงดัน่ ดีเด่นจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
นางสาวประภัสสร ศรีนวลจันทร์ ดีเด่นจังหวัด สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
นางจันทรา ชัยวรรณ ดีเด่นจังหวัด สาขาทันตสุขภาพ

จังหวัดปทุมธำนี

นางล าดวน ทองอ าพันธ์ ดีเด่นจังหวัด สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
นางศศิวรรณ ชนะวิเศษ ดีเด่นจังหวัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสมร ฟ้าคุ้ม ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นางฉวี ศุภศฤงคาร ดีเด่นจังหวัด สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
นางพิมพ์ปวีณ์ ทองประสงค์ ดีเด่นจังหวัด สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นางเรณู นิลมณี ดีเด่นจังหวัด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นางสาวสายฝน นาคเขียว ดีเด่นจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
นางล าพา หวังดี ดีเด่นจังหวัด สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
นายเอก เกิดเทวา ดีเด่นจังหวัด สาขาทันตสุขภาพ 
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ

นางทิวาพร เจริญสม ดีเด่นจังหวัด สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
นางบุษกร ผาสุก ดีเด่นจังหวัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นางเนาวรัตน์ ยมดิษฐ์ ดีเด่นจังหวัด สาขาสุขภาพจิตในชมุชน
นางรักชนก เพชรจ ารัส ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นางอัมพร เสือเจริญ ดีเด่นจังหวัด สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
นางสาวทองใบ อุยะ ดีเด่นจังหวัด สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นายส ารวย ปลาประยงค์ ดีเด่นจังหวัด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นางละเอียด สมคะเนย์ ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
นางสาวศิริรัตน์ เรืองสวัสดิ์ ดีเด่นจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
นางสุวรรณี บุญชู ดีเด่นจังหวัด สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
นางสุจินดา เกษรสมบัติ ดีเด่นจังหวัด สาขาทันตสุขภาพ

จังหวัดสระบุรี

นางเทียมจันทร์ มูลชนะ ดีเด่นจังหวัด สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
นางสมคิด มลิวัลย์ ดีเด่นจังหวัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสังวาล สวยงาม ดีเด่นจังหวัด สาขาสุขภาพจิตในชมุชน
นายสอน สุริยันต์ ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นางสาวมะณี เพ็งนุ่ม ดีเด่นจังหวัด สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
นางสาวสุจินดา จันทร์เสน ดีเด่นจังหวัด สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นายสงัด เกตุศิริ ดีเด่นจังหวัด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นางดนุชา อนะมาน ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
นางสมศรี เพ็งรุ่ง ดีเด่นจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
นางจุฬาลักษณ์ วงษ์โกฏ ดีเด่นจังหวัด สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
นางสาวบุบผา วิลัยรัตน์ ดีเด่นจังหวัด สาขาทันตสุขภาพ 

จังหวัดลพบุรี

นางพรรณกา ขันธศึกษา ดีเด่นจังหวัด สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
นางบุปผา พูลพิพัฒน์ ดีเด่นจังหวัด สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
นางสุริยา แสนบุญศรี ดีเด่นจังหวัด สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นางสาวจุฑามาศ อภิเดช ดีเด่นจังหวัด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นางพรพิมล พานทอง ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
นางค าพอง ทองสุขนอก ดีเด่นจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
นางกันยากร แย้มขยาย ดีเด่นจังหวัด สาขาทันตสุขภาพ

จังหวัดสิงห์บุรี

นายวิชาญ บุญคง ดีเด่นจังหวัด สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
นางนันท์นภัส รุ่งแสง ดีเด่นจังหวัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นางอารมณ์ อิ่มส าราญ ดีเด่นจังหวัด สาขาสุขภาพจิตในชมุชน
นายวันชัย ทองประเสริฐ ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นางพยัพ บุญมี ดีเด่นจังหวัด สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
นางละออ ภุมมรานันท์ ดีเด่นจังหวัด สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นางเรณู นิลมณี ดีเด่นจังหวัด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นายธงชัย ก้อนทอง ดีเด่นจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
นางจ าลอง สงวนนาม ดีเด่นจังหวัด สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
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จังหวัดอ่ำงทอง

นายณัฐพล มีศิริ ดีเด่นจังหวัด สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
นางจันทราพร โสภารัตนานนท์ ดีเด่นจังหวัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นางเนาวรัตน์ บุญน าแสง ดีเด่นจังหวัด สาขาสุขภาพจิตในชมุชน
นางสาวสุวรรณ แจ่มกระจ่าง ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นางนิธินันท์ บุญดี ดีเด่นจังหวัด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นางสาวสมพิศ อินทร์อรัญ ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
นางสาวณสริตา กิ่งประโคน ดีเด่นจังหวัด สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน
นางสาวกชกร ธนะสันต์ ดีเด่นจังหวัด สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
นางสมควร มั่นใจ ดีเด่นจังหวัด สาขาทันตสุขภาพ

จังหวัดนครนำยก

นางนงลักษณ์ บุญเทียน ดีเด่นจังหวัด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
นางกนกวรรณ ละออ ดีเด่นจังหวัด สาขาสุขภาพจิตในชมุชน
นายภูมินทร์ หอค า ดีเด่นจังหวัด สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
นางสุรีย์ สะเภาทอง ดีเด่นจังหวัด สาขาการบริการใน ศสมช.และการสร้างหลักประกันสุขภาพ
นางศรีจันทร์ มุ่งธนกิจ ดีเด่นจังหวัด สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
นางจ านงค์ วันหวัง ดีเด่นจังหวัด สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
นางอ าพร แสงสว่าง ดีเด่นจังหวัด สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก
นางสมหมาย เรือทอง ดีเด่นจังหวัด สาขาทันตสุขภาพ 
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คณะผู้จัดท ำ

นายประวิทย์ สัพพะเลข ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 ที่ปรึกษำ

นายศุภชัย สิงโห รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

นายวิจิตร การสมมิตร รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

นางเพียงใจ มุสิกะพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไปและแผนงาน

นายวิรุฬ แทนประสาน รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม

นายพิพัฒน์พล พินิจดี หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นางสาวสุดารัตน์ เหมรินี หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ว่าท่ีร้อยตรีหญิงทัศนี สมบูรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววรรณภา สอนจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
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