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ค ำน ำ 
   

 
 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เป็นหน่วยงานใน

สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ก่อตั้งเมื่อวันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ.2556                 
ตามค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ที่  1580/2556  เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายใน  โดยมีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพ         
ภาคประชาชนในพื้นท่ี ติดตามประเมินผล ให้ค าปรึกษา  พัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะ  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
และสอนสาธิต  ให้บริการวิชาชีพเฉพาะที่ต้องใช้เทคนิคสูง  ด้านวิชาการและเทคนิคเฉพาะ วิชาชีพด้าน
วิศวกรรมทางการแพทย์ ด้านอาคารและภูมิสถาปัตย์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านสุขภาพภาคประชาชน
และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และกฎหมายที่เก่ียวข้องให้แก่สถานพยาบาล  หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษา วิเคราะห์  วิจัย  
ประเมิน  และถ่ายทอดองค์ความรู้  มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม   ด้านระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชนในระดับพ้ืนที่    ซึ่งส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี                          
ได้รับผิดชอบพ้ืนที่ในเขตสุขภาพที่  4  ประกอบด้วย 8  จังหวัด  ดังนี้  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัด
สระบุรี   จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดนครนายก  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนนทบุรี  
รวมถึงพัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการ  ที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เพ่ือให้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  ในการส่ง เสริม  พัฒนา  ควบคุม  ก ากับ  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน                         
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของภาคีเครือข่าย  ได้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้องค์กรมีศักยภาพในการบริการและ          
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมรับบริการให้กับประชาชนและภาคีเครือข่าย  โดยส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรีได้ด าเนินการต่าง ๆ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน               
พ.ศ. 2534  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายและตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้
ก าหนดไว้ 
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นอกจากนี้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิ ดความโปร่งใส                  
ในการปฏิบัติงาน  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  หมวด 3              
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (3) ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                 
จึงได้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขึ้น  เพ่ือเป็นบทสรุปในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรในภาพรวมและเพ่ือการเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจนประชาชน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ไม่มาก           
ก็น้อย  รวมถึงการพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ต่อไป  

 
 
 

คณะผู้จัดท ำ 
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สำรบัญ 
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร          6 

ส่วนที่  1  ข้อมลูทั่วไป 

- วิสัยทัศน์  ค่านิยม  อ านาจหน้าท่ี       9 
- ประเด็นยุทธศาสตร์        10 
- โครงสร้างส านักงานสนบสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จ.นนทบุรี   11 
- อัตราก าลังบุคลากร        12 
- โครงสร้างบุคลากร         13 
- หน้าท่ีความรับผิดชอบตามโครงสร้างของหน่วยงาน    14 

ส่วนที่  2  ข้อมลูพื้นที่ที่รบัผิดชอบ 

-  พื้นท่ีเขตบริการสุขภาพท่ีรับผิดชอบ      17 
- จ านวนประชากรในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ  (จ าแนกรายจังหวัด)    18 
- ข้อมูลเขตการปกครองในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ (จ าแนกรายจังหวัด)    18 
- สัดส่วน อสม. ต่อหลังคาเรือน ปี 2561 (จ าแนกรายจังหวัด)    19 
- จ านวนรายชื่อและประเภทสถานพยาบาลภาครัฐ (จ าแนกรายจังหวัด)   19 
- จ านวนสถานพยาบาลภาคเอกชน (จ าแนกรายจังหวัด)     20 

ส่วนที่ 3 งบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

- ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561    22 
- กราฟสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561    22 
- ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบด าเนินงาน)   23 
- ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบลงทุน)    24 
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ส่วนที่  4   ผลกำรปฏิบัตริำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

- ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     26 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ สถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำร 
เพ่ือสุขภำพ 

- โครงการพัฒนา ควบคุม ก ากับมาตรฐาน ด้านวิศวกรรมการแพทย์   27  
- โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ        29 
- โครงการส่งเสริม ควบคุมก ากับสถานพยาบาลเอกชน  

ผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายบริการสุขภาพ บูรณาการ  
โครงการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด     32 

- โครงการส่งเสริม พัฒนาควบคุมก ากับมาตรฐาน 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ        34 

ยุทธศำสตร์ที่  2  ส่งเสรมิพัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและ                  
ภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรสุขภำพ 

- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 
ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สู่การจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพท่ี 4      36 

ยุทธศำสตร์ที่  3  ยกระดบัคุณภำพมำตรฐำนกำรบริกำรสุขภำพสู่มำตรฐำนสำกล 

ยุทธศำสตร์ที่  4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- โครงการพัฒนาบริหารประสิทธิภาพองค์กร 
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี     40 

- โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน 
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี     42 

ภำคผนวก            34 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

การด าเนินงานในปีงบประมา 2561  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี                  
ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามท่ีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด  จ านวน 16 ตัวชี้วัด 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 2 ประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44)/ค ารับรองอธิบดี ประกอบด้วย  11 ตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ  ทรัพยากร
บุคคลและการให้บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( Innovation  Base) 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่  4 ศักยภาพในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด 

โดยสามารถสรุปดังตาราง ดังนี้ 

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร/องค์ประกอบ 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำ

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ ำหนัก 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ร้อยละ 

องค์ประกอบท่ี 1 
ประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลัก/ยุทธศำสตร์หน่วยงำน (Function Base) : น้ ำหนัก 100 
องค์ประกอบท่ี 2 
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44)/ค ำรับรองอธิบดี(PA) /ยุทธศำสตร์กรมฯ /เอกสำร
งบประมำณรำยจ่ำยกรมฯ : น้ ำหนัก 100 
2.1 ร้อยละของต าบลเป้าหมายสามารถจัดการสุขภาพได้
มาตรฐาน (ม.44/KB16) 

10 ร้อยละ 85 
 

529 
ต าบล 

74.19 1.5620 0.1562 

2.2 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด (ม.44/KB6) 

9 ร้อยละ 
100 

471  
แห่ง 

100 5.0000 0.4500 

2.3 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ม.44/KB2) 

9 ร้อยละ 
100 

461  
แห่ง 

74.84 1.6320 0.1469 

2.4 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (KB4) 

9 ร้อยละ 
60 

0 
แห่ง 

0 0.0000 0.0000 

2.5 จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมและ
ควบคุมก ากับตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (KB6) 

9 71 
แห่ง 

71 
แห่ง 

100 5.0000 0.4500 

2.6 จ านวนถานพยาบาลภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริม
และควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด (KB7) 

9 2,351 
แห่ง 

2,351 
แห่ง 

100 5.0000 0.4500 

2.7 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการ
ส่งเสริมและควบคุมก ากับ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด (KB8) 

9 ร้อยละ 
100 

345 แห่ง 100 5.0000 0.4500 
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ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร/องค์ประกอบ 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

เป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน ค่ำ

คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ ำหนัก 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
ร้อยละ 

องค์ประกอบท่ี 2  (ต่อ) 
2.8 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ตามที่ก าหนด (KB13) 

9 ร้อยละ 
55 

742 
ครอบครัว 

12.63 1.0000 0.0900 

2.9 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด (KB14) 

9 ร้อยละ  
70 

10,434 
คน 

74.53 5.0000 0.4500 

2.10 จ านวนภาคีเครือข่ายระดับต าบลที่ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาและสนับสนุนให้สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 
(KB15) 

9 713 
ต าบล 

713 
ต าบล 

100 5.0000 0.4500 

2.11 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพ (KB17) 

9 ร้อยละ 
70 

10,008 
คน 

71.49 5.0000 0.4500 

องค์ประกอบท่ี 3 
กำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนงำนงบประมำณ ทรัพยำกรบุคคลและให้บริกำรประชำชนและพัฒนำ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน (Innovation  Base) : น้ ำหนัก 100 
3.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรลดกระดำษ 25    5.0000 1.2500 
     3.1.1 ระดับความส าเร็จของการลดกระดาษ  
             รอบ 6 เดือน 

12.5 ระดับ 5 ระดับ 5 ลดลง
14.28 

5.0000 0.6250 

     3.1.1 ระดับความส าเร็จของการลดกระดาษ  
             รอบ 12 เดือน 

12.5 ระดับ 5 ระดับ 5 ลดลง
33.33 

5.0000 0.6250 

3.2 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประหยัดงบประมำณ 25      
    3.2.1 ระดับความส าเร็จของการประหยัดงบประมาณ 
             รอบ 6 เดือน 

12.5 ระดับ 5 ระดับ 5 61.52 5.0000 0.6250 

    3.2.1 ระดับความส าเร็จของการประหยัดงบประมาณ 
             รอบ 12 เดือน 

12.5 ระดับ 5 ระดับ 5 61.52 5.0000 0.6250 

3.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน (ป้องกำรปรำบปรำม
กำรทุจริต : ITA) 

25 ระดับ 5 ระดับ 5  5.0000 0.6250 

3.4 จ ำนวนนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน 

25 ส ำเร็จ ระดับ 5  5.0000 0.6250 

องค์ประกอบท่ี 4  ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน : น้ ำหนัก 100 
4.1 ศักยภาพในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

50 ดีมาก ดีมาก 42.35 5.0000 2.5000 

4.1 ศักยภาพในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
เทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน 

50 ดีมาก ด ี 89.77 4.0000 2.0000 

น้ ำหนักรวม 300 ค่ำคะแนนที่ได้ 4.3477 
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ส่วนที ่ 1   

ข้อมูลทัว่ไป 
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อ ำนำจหนำ้ที ่

1) ด ำเนินกำรตำมนโยบำยยุทธศำสตร์กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพและระบบสุขภำพ  และติดตำม

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระดับพื้นท่ี 

2) บังคับใช้กฎหมำยท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ี 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรับรองมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ และตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

4) ให้ค ำปรึกษำและพัฒนำทักษะวิชำชีพ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนระบบบริกำรสุขภำพให้แกบุคลำกร และหน่วยงำนท่ี

เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

5) ให้บริกำรวิชำชีพเฉพำะทำงและสนับสนุนด้ำนระบบบริกำรสุขภำพแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

6) งำนตอบโต้ถำวะฉุกเฉินด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ 

7) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ประเมิน และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ มำตรฐำน เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ำนระบบ

บริกำรสุขภำพในระดับพ้ืนที่ 

8) ประสำนและด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนระบบบริกำรสุขภำพร่วมกับเขตสุขภำพของกระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำนอื่น 

และภำคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ี 

9) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย 

 

**ตำมค ำสั่งกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ท่ี 1346/2561 เรื่อง กำรจัดโครงสร้ำงแบ่งกลุ่มงำนภำยใน และก ำหนด

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต  สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหำคม พ.ศ. 2561** 

วิสยัทศัน ์

เป็นหน่วยงำนส่งเสริม  สนับสนุน  ขับเคลื่อนเครือข่ำยให้ประชำชน

ได้รับควำมคุ้มครองด้ำนระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงยั่งยืน 

คำ่นยิม 

ท ำงำนด้วยใจ  ให้ได้มำตรฐำน 

สนับสนุนระบบบริกำร  เป็นงำน สบส.4 เรำ 
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2 

3 

4 

ประเดน็ยทุธศำสตร ์
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   โครงสรำ้งส ำนกังำนสนับสนนุบรกิำรสุขภำพเขต 4 จ.นนทบุรี 

นำยสุเทพ  เพชรหำญ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 
4 จังหวัดนนทบุรี 

นำยศุภชัย  สิงโห 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 

นำงสำวมนต์สุดำ  สุวรรณมำลี 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

1. นางเพียงใจ      มุสิกะพงษ ์
2. น.ส.จิราพร       พึ่งอ่อน 
3. น.ส.นงนุช         ธวิัง 
4. น.ส.ปุณณัฐฐา    หงส์โชติธนวด ี
5. น.ส.วรรณภา     สอนจันทร์ 
6. นายเรวุฒิ         สร้อยมณี 
7. นางวารุณี         วภิานันท ์
8. นายประสิทธิ์     สินคุ่ย 

กลุ่มวิชำกำรและยุทธศำสตร ์

1. น.ส.มนต์สุดา          สุวรรณมาลี 
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงทัศนี    สมบูรณ์ 
 

กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและ           
พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

1. นายพิพัฒนพ์ล     พินิจดี 
 

กลุ่มมำตรฐำนอำคำรและ
สภำพแวดล้อม 

1. นายศุภชยั        สิงโห 
2. นายไกรสร        กองรัตน์ 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย ์

1. นายวจิิตร            การสมมิตร 
2. นายสมบุญ          บุญโพธิ์ 
3. นายวิรุฬ             แทนประสาน 
4. นายกิติศักดิ ์        หนูแทน 
5. นายบุญเลิศ         เธยีรพานิช 
6. นายวัชรินทร์        เนาว์ใน 
7. นายสุรชาติ          ศิริสลุง 
8. นายบรรเจิด         ปิ่นงาม 
9. นายพรชัย           จงมีความสุข 
10. นายทวีศักดิ ์      พันธุ์เพิ่ม 
11. นายอนุวัฒน ์     กภุาพันธ์ 
12. นายจเร            บญุงาม 
 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบ          
บริกำรสขุภำพ 

1. น.ส.สุดารัตน์         เหมริน ี
2.น.ส.นาถยา            ขุนแกว้ 
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อตัรำก ำลงับคุลำกร 
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นำงเพียงใจ  มุสิกะพงษ์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

 

โครงสร้ำงบุคลำกร 

นำยสุเทพ   เพชรหำญ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

นำยศุภชัย   สิงโห 

(วิศวรไฟฟ้ำช ำนำญกำร) รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร , 
หัวหน้ำกลุ่มมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม    

 

นำงสำวมนต์สุดำ   สุวรรณมำลี 
(นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร) รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร , 
หัวหน้ำกลุ่มวิชำกำรและยุทธศำสตร์ระบบบริกำรสุขภำพ  
 

นำยวิจิตร   กำรสมมิตร 

หัวหน้ำกลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 

 

นำยพิพัฒน์พล   พินิจดี 
หัวหน้ำกลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและ 

พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

 

นำงสำวสุดำรัตน์   เหมรินี 
หัวหน้ำกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ 
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อ ำนำจหนำ้ทีต่ำมโครงสร้ำงของหนว่ยงำน 

1.  งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
2.  งานบริหารงานบุคคล 
3.  งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4.  งานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง 
5.  งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6.  งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ ์
7.  งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณ

ประจ าป ี
8.  งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน           

ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 
9.  งานค ารับรองการปฏบิัติราชการ 
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน 

1.  จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ 
2.  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของส านักงานสนับสนุน

บริการสุขภาพเขต 
3.  แก้ไขปัญหาในพื้นที่  ตามภารกิจ ส านักงานสนับสนุน

บริการสุขภาพเขต 
4.  งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
5.  พัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกจิและบริบทพื้นที่ 
6.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  พัฒนา  ประเมิน  และถา่ยทอด

องค์ความรู้  มาตรฐาน  เทคโนโลย ีและนวัตกรรมด้าน
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที ่

7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มวชิำกำรและยุทธศำสตร์ระบบบริกำรสุขภำพ 

1.  งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
2.  งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3.  งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4.  งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5.  งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
6.  งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ           

ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสขุ 
7.  งานพัฒนาและใหบ้ริการหอ้งปฏิบัตกิารทดสอบเครื่องมือ

แพทย ์
8.  งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย ์
9.  งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข 
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทาง

การแพทย์และสาะรณสุข 
11. งานตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์

และสาะรณสุข 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์ 

1.  งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
2.  งานเฝ้าระวังเตือนภัยดา้นระบบบรกิารสุขภาพภาค

ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.  งานเสริมสร้าง สนับสนุน  พัฒนาความรอบรู้และ

พฤติกรรมสุขภาพ 
4.  งานส่งเสริม  สนับสนุนกลไก  รูปแบบ การด าเนินงาน

สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

5.  งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ         
ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

6.  งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  ด้านสขุภาพภาคประชาชน 
7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและ                        

พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 
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1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพือ่สุขภาพ 

2.  งานติดตาม ประเมินผล  การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านบริการสุขภาพ 

3.  งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ 

4.  งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรบัผิดชอบร่วมกับ
หน่วยงานที่เกีย่วข้องในพื้นที ่

5.  งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

6.  งานการจัดการข้อร้องเรียนการคุ้มครองผู้บริโภค 
7.  งานการให้ค าปรกึษางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบรกิาร

สุขภาพ 
8.  งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
9.  งานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้าน

บริการสุขภาพสู่สากล 
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ 

1.  งานส ารวจขอ้มูลเพื่อสนับสนุนการจดัท าผังแม่บท 
2.  งานอ านวยการก่อสร้าง 
3.  งานให้ความรู้และค าแนะน าดา้นอาคารสภาพแวดล้อม

สาธารณสุข 
4.  งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร

และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5.  งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6.  งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

สาธารณสุข 
7.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม 
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ส่วนที ่ 2   

ข้อมูลพืน้ที่ที่รบัผิดชอบ 
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  ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต  4  จังหวัดนนทบุรี  ได้รับผิดชอบในพ้ืนที่เขตบริกำร
สุขภำพประกอบด้วยพื้นที่  8  จังหวัด  ได้แก่ 

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
2. จังหวัดลพบุรี 
3. จังหวัดสิงห์บุรี 
4. จังหวัดอ่ำงทอง 
5. จังหวัดสระบุรี 
6. จังหวัดปทุมธำนี 
7. จังหวัดนครนำยก 
8. จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

พื้นทีเ่ขตบริกำรสขุภำพทีร่ับผิดชอบ 

สบส.4 
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 จ ำนวนประชำกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  (จ ำแนกรำยจังหวัด) 
 

จังหวัด 
จ ำนวนประชำกร (คน) จ ำนวน 

หลังคำเรือน 
(หลัง) 

ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จังหวัดนครนำยก 128,236 131,106 259,342 95,955 
จังหวัดนนทบุรี 574,500 655,235 1,229,735 667,539 
จังหวัดปทุมธำนี 536,033 593,082 1,129,115 585,814 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 392,083 421,769 813,852 316,086 
จังหวัดลพบุรี 379,618 377,655 757,273 288,416 
จังหวัดสระบุรี 316,489 325,551 642,040 266,957 
จังหวัดสิงห์บุรี 100,132 109,956 210,088 75,769 
จังหวัดอ่ำงทอง 134,830 146,357 281,187 97,617 

รวม 2,561,921 2,760,711 5,322,632 2,394,153 
 

แหล่งข้อมูล : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี พ.ศ.2560   http://stat.dopa.go.th  ข้อมูล ณ วันที่ 12 
ตุลาคม 2561 

 

 ข้อมูลเขตกำรปกครองในพื้นที่รับผิดชอบ (จ ำแนกรำยจังหวัด) 

จังหวัด 
อ ำเภอ 
(แห่ง) 

ต ำบล 
(แห่ง) 

เทศบำล
นคร 

(แห่ง) 

เทศบำล
เมือง 
(แห่ง) 

เทศบำล
ต ำบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

หมู่บ้ำน 
(แห่ง) 

จังหวัดนครนำยก 4 41 - 1 5 39 403 
จังหวัดนนทบุรี 6 52 2 4 11 28 424 
จังหวัดปทุมธำนี 7 60 1 9 17 37 529 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

16 209 1 4 31 121 1,452 

จังหวัดลพบุรี 11 124 - 3 19 103 1,122 
จังหวัดสระบุรี 13 111 - 4 34 71 965 
จังหวัดสิงห์บุรี 6 43 - 2 6 33 364 
จังหวัดอ่ำงทอง 7 73 - 1 20 43 513 

รวม 70 713 4 28 143 475 5,772 
 

แหล่งข้อมูล : 1) ข้อมูลทางการปกครอง (ท าเทียบท้องที่) ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 
www.multi.dopa.go.th  ข้อมลู ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 

2) ระบบข้อมูลกลางองค์กรปครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสรมิการปกครอง http://info.dla.go.th            
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 

 

http://stat.dopa.go.th/
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 สัดส่วน อสม. ต่อหลงัคำเรือน ปี 2561 (จ ำแนกรำยจังหวัด) 

จังหวัด 
กำรปกครอง จ ำนวน

ประชำกรรวม 
(คน) 

จ ำนวน
หลังคำเรือน 

(หลัง) 

อสม.
รวม 

สัดส่วน  
อสม./
หลังคำ
เรือน อ ำเภอ 

(แห่ง) 
ต ำบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้ำน 
(แห่ง) 

จังหวัดนครนำยก 4 41 403 259,342 95,955 4,023 23.85 

จังหวัดนนทบุรี 6 52 424 1,229,735 667,539 7,936 84.12 

จังหวัดปทุมธำนี 7 60 529 1,129,115 585,814 9,621 60.89 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 16 209 1,452 813,852 316,086 11,914 26.53 
จังหวัดลพบุรี 11 124 1,122 757,273 288,416 11,996 24.04 

จังหวัดสระบุรี 13 111 965 642,040 266,957 10,085 26.47 

จังหวัดสิงห์บุรี 6 43 364 210,088 75,769 4,750 15.95 

จังหวัดอ่ำงทอง 7 73 513 281,187 97,617 5,454 17.90 

รวม 70 713 5,772 5,322,632 2,394,153 65,779 36.40 
 

แหล่งข้อมูล :  รายงาน อสม. ระดบัประเทศ  ระบบสานสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน  กองสุขภาพภาคประชาชน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  www.thaiphc.net  ข้อมูล ณ วันท่ี 18 ตุลาคม 2561 

 

 จ ำนวนรำยชื่อและประเภทสถำนพยำบำลภำครัฐ (จ ำแนกรำยจังหวัด) 
 

จังหวัด 
สถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ (แห่ง) 

ตติยภูมิ/ทุติยภูมิ 
รวม 

ปฐมภูมิ 
รวม 

รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. 
จังหวัดนครนำยก - 1 3 4 4 56 60 
จังหวัดนนทบุรี 1 - 6 7 6 76 82 
จังหวัดปทุมธำนี - 1 7 8 7 78 85 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 1 1 14 16 16 205 221 
จังหวัดลพบุรี - 2 9 11 11 133 144 
จังหวัดสระบุรี 1 1 10 12 13 126 139 
จังหวัดสิงห์บุรี - 2 4 6 6 47 53 
จังหวัดอ่ำงทอง - 1 6 7 7 76 83 

รวม 3 9 59 71 70 797 867 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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 จ ำนวนสถำนพยำบำลภำคเอกชน (จ ำแนกรำยจังหวัด) 
 

จังหวัด 

สถำนบริกำรสุขภำพภำคเอกชน 

สถำนพยำบำล 
ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 

(คลินิก) 

สถำนพยำบำล 
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืน 

(รพ.เอกชน) 

จังหวัดนครนำยก 64 - 
จังหวัดนนทบุรี 670 12 
จังหวัดปทุมธำนี 567 9 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 269 6 
จังหวัดลพบุรี 260 2 
จังหวัดสระบุรี 258 4 
จังหวัดสิงห์บุรี 86 1 
จังหวัดอ่ำงทอง 109 1 

รวม 2,283 35 

แหล่งข้อมูล :  ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูล ณ วันท่ี 29 ตุลาคม 2561 
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ส่วนที ่ 3   

งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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 ตำรำงสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี  พ.ศ. 2561 
 
 

ประเภทงบประมำณ 
ที่ได้รับกำรจัดสรร 

งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร 

ผลกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณ 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ร้อยละกำร
เบิกจ่ำย 

งบด ำเนินงำน 5,301,700 4,429,409 872,291 83.55 
งบอุดหนุน - - - - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - - 
งบลงทุน 1,730,000 1,114,564 615,436 64.43 

 
 
 

 กรำฟแสดงสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบด ำเนินงำนที่
ได้รับกำรจัดสรร

งบด ำเนินงำนที่
ได้รับกำร
เบิกจ่ำย

คงเหลือ
งบลงทุนที่ได้รับ

กำรจัดสรร
งบลงทุนที่ได้รับ

กำรเบิกจ่ำย
คงเหลือ

ชุดข้อมูล1 5,301,700 4,429,409 872,291 1,730,000 1,114,564 615,436

 -
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี  พ.ศ. 2561
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 ตำรำงสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี  พ.ศ. 2561 (งบด ำเนินงำน)               
แยกตำมโครงกำร 
 
 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร 

ผลกำร
เบิกจ่ำย 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ร้อยละกำร
เบิกจ่ำย 

โครงการพัฒนาบริหารประสิทธิภาพองค์กร
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4  

2,053,240 1,873,654 179,586 91.25 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพ          
ภาคประชาชนในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่การจัดการสุขภาพ        
อย่างยั่งยืน  ในเขตสุขภาพท่ี 4 

894,260 774,105 120,155 86.56 

โครงการพัฒนา ควบคุม ก ากับมาตรฐาน              
ด้านวิศวกรรมการแพทย์ ในเขตสขุภาพท่ี 4 

613,330 613,330 0 100 

โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

1,280,350 877,670 402,680 68.55 

โครงการส่งเสริม ควบคุมก ากับสถานพยาบาล
เอกชน  ผู้ประกอบการโรคศิลปะ  และเครือข่าย
บริการสุขภาพ บูรณาการ โครงการนิเทศติดตาม
ผการด าเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ           
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

306,320 155,120 151,200 50.64 

โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศ
งาน 

34,165 32,150 2,015 94.10 

โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงาน
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขาพเขต 4 จังหวัด
นนทบุรี 

10,000 8,360 1,640 83.60 

การอบรมหลักสตูร ผบก. รุ่นที่ 32  ประจ าปี 2561 30,000 30,000 0 100 
โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงาน
ราชการจัดจ้างใหม่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รุ่นที่ 2 

4,200 3,720 480 88.57 

โครงการส่งเสริม พัฒนาควบคุม ก ากับมาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

70,000 61,300 8,700 87.57 

งบประมำณรวมทั้งสิ้น 5,295,865 4,429,409 866,456 83.64 
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 ตำรำงสรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปี  พ.ศ. 2561 (งบลงทุน)   
              
 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม งบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรร 

ผลกำร
เบิกจ่ำย 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ร้อยละกำร
เบิกจ่ำย 

เครื่องท าลายเอกสาร แบบท าลายครั้งละ 20 แผ่น  
จ านวน 1 เครื่อง 

32,000.00 31,993.00 7.00 99.98 

ตู้เหล็กบนบานเลื่อนกระจก – ล่างบานเลื่อนทึบ 
จ านวน 5 ตู ้

30,000.00 29,960.00.00 40.00 99.87 

รถเข็นช้ันเดียว บรรทุก 500 กก. จ านวน 3 คัน 36,000.00 28,248.00 7,752.00 78.46 
รถเข็นสเตนเลส 3 ช้ัน  จ านวน 1 คัน 11,000.00 10,999.60 0.40 99.99 
เครื่องบันทึกเสียงหน่วยความจ าภายใน 16 GB  
จ านวน 2 เครื่อง 

11,000.00 10,700.00 300.00 97.27 

กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล แบบ Wi – Fi พร้อม
อุปกรณ์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิเซล 
จ านวน 2 ตัว 

50,000.00 49,113.00 887.00 98.23 

กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว (VDO  Camera) ระบบ
ดิจิตอล Full  HD พร้อมโปรเจคเตอร์ในตัวและขา
ตั้งกล้อง  จ านวน 1 ชุด 

20,000.00 18,190.00 1,810.00 90.95 

เครื่องวิเคราะห์การท างานเครื่องตดัจี้ด้วย
กระแสไฟฟ้า  จ านวน 1 เครื่อง 

400,000.00 232,000.00 168,000.00 58.00 

เครื่องสร้างสัญญาณเทียมสัญญาณชีพ (Pulse  
Oximeter)  จ านวน 1 เครื่อง 

840,000.00 502,200.00 337,800.00 59.79 

เครื่องตรวจวัดพลังงานเครื่องรักษาด้วยอัลตร้าซาวด์ 
(Ultrasound  wattmeter) จ านวน 1 เครื่อง 

300,000.00 201,160.00 98,840.00 67.05 

งบประมำณรวมท้ังสิ้น 1,730,000 1,114,563.60 615,436.40 64.43 
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ส่วนที ่ 4   

ผลการปฏิบตัริาชการ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านกังานสนบัสนนุบรกิารสุขภาพเขต 4 จงัหวดันนทบรุ ี
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ผลกำรปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
ส่งเสริม พัฒนำระบบบริกำร
สุขภำพ สถำนพยำบำลและ

สถำนประกอบกำรเพื่อ
สุขภำพ 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
ส่งเสริม พัฒนำและเพิ่ม

ศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนและภำคีเครือข่ำย

ในกำรจัดกำรสุขภำพ 
  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  

1. โครงการพัฒนา ควบคุม ก ากับมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
2. โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมก ากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับสถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบโรค

ศิลปะ และเครือข่ายบริการสุขภาพ  บูรณาการโครงการนิเทศติดตาม
ผลการด าเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4. โครงการส่งเสริม พัฒนาควบคุมก ากับมาตรฐานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนใน
การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การ
จัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน  เขตสุขภาพที่ 4 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภำพมำตรฐำน

กำรบริกำรสุขภำพสู่
มำตรฐำนสำกล  

(หน่วยงานไม่ได้ด าเนินงานในยุทธศาสตร์นี้) 

1. โครงการพัฒนาบริหารประสิทธิภาพองค์กรส านักงานสนับสนุนบนริ
การสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

2. โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในหน่วยงานส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ  สถำนพยำบำลและสถำนประกอบกำร
เพ่ือสุขภำพ 

โครงกำรพัฒนำ ควบคุม ก ำกับมำตรฐำนด้ำนวิศวกรรมกำรแพทย์ในเขตสุขภำพที่ 4 

 ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข         
ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบสุขภาพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยมีบทบาท ภารกิจ สนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ อย่างครอบคลุมทั่วถึง  ตามแนวทางการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม 
ก ากับมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
ผู้ รับบริการจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัด
นนทบุรี  มีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้ านวิศวกรรมการแพทย์ ใน
โรงพยาบาล เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพในเขตบริการสุขภาพที่ 
4 มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ตามมาตรฐานที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพก าหนดไว้ ทั้ง 5 ด้านคือ 

 1. ด้านเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล 
 2. ด้านการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในสถานพยาบาล 
 3. ด้านวิศวกรรมสื่อสาร 
 4. ด้านการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ ใน
สถานพยาบาล 
 5. ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล 
 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัด

นนทบุรี  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์   ในเขตสุขภาพที่ 4  
ประจ าปีงบประมาณ  2561 ขึ้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้ สถานบริการสุขภาพ  มีคุณภาพมาตรฐานด้านวิศวกรรม
การแพทย ์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีมาตรฐานตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนดไว้ทั้ง 5 
ด้าน คือ ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย  ด้านวิศวกรรมสื่อสาร  ด้าน
การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์  และด้านสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล 
 2. เพ่ือให้บุคลากรภาคีเครือข่ายมีความรู้ทักษะในการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ 
 3. เพ่ือโรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการเครื่องมือที่ดี มีความพร้อมในการใช้งานของเครื่องมือ 
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 กลุ่มเป้ำหมำย 

 สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 4 จ านวน 71 แห่ง ใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี  
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และนครนายก 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 

 เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายได้รับการทดสอบ/สอบเทียบ ให้มีความ
แม่นย า พร้อมใช้ และปลอดภัย เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
พ้ืนฐาน 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

 KB6 : จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ (71 แห่ง) 

 วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน 

1. ด าเนินการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย์ 5 ด้าน ให้กับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 

2. ด าเนินการจัดอบรมภาคีเครือข่ายด้านการทดสอบ/สอบ
เทียบ เครื่องมือพ้ืนฐาน 

 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพท่ี 4 มีมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ทั้ง 5 ด้าน 
 2. บุคลากรภาคีเครือข่ายในโรงพยาบาล มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการทดสอบ สอบเทียบ
เครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
 3. สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีระบบบริหารจัดการเครื่องมือที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 



“ท ำงำนด้วยใจ  ให้ได้มำตรฐำน  สนับสนุนระบบบริกำร  เป็นงำน สบส. 4 เรำ” 29 

โครงกำรส่งเสริม พัฒนำ ควบคุม ก ำกับมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 
ในสถำนบริกำรสุขภำพภำครัฐ 

 ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
ตามนโยบาลรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 

ตลอดจนการควบคุม ก ากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการสุขภาพ และผู้ประกอบโรค
ศิลปะให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และนโยบายในระดับกระทรวงสาธารณสุขให้หน่วยงานในสังกัด
มุ่งเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการบูรณาการ  บุคลากร  กระบวนการท างาน  การจัดท ายุทธศาสตร์  ซึ่งได้
บูรณาการมาตรฐานในเรื่องของการจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัยด้านอาคาร  สิ่งแวดล้อมและ
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และมาตรฐานงานสุข
ศึกษาในโรงพยาบาลและสร้างความร่วมกะบกับ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
องค์การ มอหาชน  ควบคู่กับการพัฒนากลไกการ
ก ากับคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ  มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบ
บริการสุขภาพด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย  รวมทั้ง
ผู้รับบริการ มีพฤติกรรมที่ถูกต้องสามารถจัดการตนเองและดูแลสุขภาพตนเองได้ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัยจากการรับบริการของประชาชนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
ทุกปี  ตามแนวโน้มสถาการณ์ด้านสุขภาพ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดท ามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพขึ้น เพ่ือประกาศให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ในการส่งเสริม พัฒนา

คุณภาพระบบบริการสุขภาพ สร้างองค์ความรู้และ
แนวทางปฏิบัติในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพ  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมประเมิน
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ส ถ า น บ ริ ก า ร สุ ข า ภ พ
กลุ่มเป้าหมายน ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพไปใช้
ในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนสร้างความเข้าใจ
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และเพ่ือให้การ

น าไปปฏิบัติสามารถสัมฤทธิ์ผลโดยง่าย  สะดวกในการก ากับ ติดตามคุณภาพมาตรฐานผ่านกลไกการเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น  ส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และควบคุมก ากับ
มาตรฐาน และประเมินสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 
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 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมพ่ีเลี้ยง ในการ
ควบคุมก ากับคุณภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพของสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐในกลุ่มเป้าหมาย 
 3. เพ่ือประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ 

 
 กลุ่มเป้ำหมำย 

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ (รพศ./รพท./รพช.) ใน
เขตสุขภาพท่ี 4 จ านวนรวม 71 แห่ง และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  ใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี  ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และ
นครนายก 

 
 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 
1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีความเข้าใจและทราบถึงแนวทางในการด าเนินการด้านมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในปีงบประมาณ 2561 
2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพโดยคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
ระดับเขต 

3 .  ส ถ า น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พภ า ค รั ฐ
กลุ่มเป้าหมายใหม่ได้รับการส่งเสริมในเชิง
คุณภาพด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

4 .  สถานบริ การสุ ขภ าพมี ผลการ
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
 KB4 : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อย
ละ 60) 

KB6 : จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ (71 แห่ง) 
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 วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน 
1. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานและทีมพ่ีเลี้ยง จ านวน 4 ครั้ง (ก่อน

และหลังการตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ) 
2. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทีมพ่ีเลี้ยง ตามมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพ ด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์ และด้านสุขศึกษา 
3. ลงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริม เสริมพลัง และเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการ

สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. บุคลากรและทีมพ่ีเลี้ยงได้รับการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 3. ประชาชนได้รับการความปลอดภัยจากการใช้บริการของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
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โครงกำรส่งเสริม  ควบคุม  ก ำกับสถำนพยำบำลเอกชน  ผู้ประกอบโรคศิลปะ   
และเครือข่ำยบริกำรสุขภำพ  บูรณำกำรโครงกำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 

สถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

 ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วย
บริการสุขภาพทุกระดับ ให้มีประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน โดยส่งเสริมและสนับสนุนคุ้มครองประชาชน
ด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขาภพ  รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและองค์กรภาคเอกชน  เพ่ือการบริการสุขภาพอันจะท าให้ประชาชนมีสุขภพาที่ดี  สามารถ
พิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 
จังหวัดนนทบุรี  ได้รับนโยบายจากกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพให้มีภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและควบคุมก ากับ
มาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ              
เพ่ือสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  จ านวน 8 จังหวัด  

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริม ควบคุม ก ากับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
และพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2. เพ่ือนิเทศติดตามผลการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูลงานมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชน  สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการตามกฎหมายของพนังานเจ้าพ
น้าที่เขตสุขภาพท่ี 4 ให้มีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน 
 4. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายคุ้งครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4 

 กลุ่มเป้ำหมำย 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและสถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขต
สุขภาพ ที่ 4 รวม 8 จังหวัด 

2. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 

1. สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีมาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 
2. ข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4 รวม 8 จังหวัด 
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ทีมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพใน

เขตสุขภาพท่ี 4 ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
4 .  การควบคุม  ก ากับ  เฝ้ าระวั ง 

ป้องกัน และปราบปราม รวมทั้งการจัดการ
เรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลภาคเอกชนและ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีประสิทธิภาพ 
เป็นการคุ้มครองผู้บริ โภคให้ ได้ รับความ
ปลอดภัยจากการใช้บริการด้านสุขภาพ 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

KB1 : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 100) 
KB4 : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อย
ละ 60) 
KB6 : จ านวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับตามมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ (896 แห่ง) 
KB7 : จ านวนสถานพยาบาลภาคเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 100)  

 วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน 

1. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2. ด าเนินติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4 

3. ด าเนินการจัดประชุมการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ระดับเขต 

 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ประชาชนผู้รับบริการในระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ มีความม่ันคงใจในการใช้บริการที่มีคุณภาพ 
 2. สถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 
 3. ระบบข้อมูลพ้ืนฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรเป้าหมายมีศักยภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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โครงกำรส่งเสริม พัฒนำ กำรควบคุมก ำกับมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

 ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์และคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มีบทบาทสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการ
ดูแลประชาชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและควบคุมก ากับคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการ เพ่ือ
สุขภาพ  รวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรเอกชนเพ่ือการบริการสุขภาพ  ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนสามารถพิทกัษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีสุขภาพที่ดี 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและการปฏิบัติงานของ
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัด
นนทบุรี  สามารถด าเนินกราให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ที่ตั้งไว้  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 
จังหวัดนนทบุรี   จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม 
พั ฒ น า ก า ร ค ว บ คุ ม ก า กั บ ม า ต ร ฐ า น สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 ใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 8 จังหวัด 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 2. เพ่ือติดตามและพัฒนาฐานข้อมูลงานมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4 

 กลุ่มเป้ำหมำย 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 4 รวม 8 จังหวัด 
2. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 

1. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 
2. ฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4 รวม 8 จังหวัด มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
และเป็นข้อมูลปัจจุบัน 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 
4 ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามที่
ก าหนด 

 วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน 

1. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ เขตสุขภาพท่ี 4 

2. ด าเนินจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Intensive collections data of Thai SPA 

 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. ประชาชนผู้รับบริการในระบบบริการสุขภาพของ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการคุ้มครอง
ด้านบริการสุขภาพ มีความม่ันใจในการที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 3. ระบบข้อมูลพื้นฐานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ 
 4. บุคลากรมีศักยภาพและมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนำและเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนภำคีเครือข่ำยใน
กำรจัดกำรสุขภำพ 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเครือข่ำยสุขภำพภำคประชำชนในกำรพัฒนำควำมรอบรู้ 
ด้ำนสุขภำพ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่กำรจัดกำรสุขภำพอย่ำงยั่งยืนเขตสุขภำพที่ 4 

 ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

การสาธารณสุขไทยได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  โดยการท างานด้านสุขภาพภาคประชาชนนั้นได้
ยึดหลัก “การสาธารณสุขมูลฐาน” เป็นแนวคิดหลักและได้ถูกน ามาใช้เป็นกลวิธีการอันเป็นฐาน  โดยมุ่งหวังให้
เกิดความครอบคลุมและเป็นธรรมในด้านการ
จัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน โดยในปัจจุบัน
ระบบสุขภาพไทยมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในเชิง
แนวคิด นโยบาย โครงสร้าง และกลไกการจัดการ 
ตลอดจนการให้ความส าคัญกับบทบาทของภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจากนโยบายด้านสาธารณสุข
ของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข
และสุขภาพของประชาชน ข้อ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันโรค  ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดนโยบายที่สอดคล้องคือ ข้อ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยสามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  ข้อ 2.1 พัฒนาและด าเนินการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐม
ภูมิ  โดยเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานให้ประชาชนสามารถดูแลตนเอง
ร่วมเป็นเจ้าภาพของด้านสุขภาพ  จึงเกิดการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพขึ้น เพ่ือเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญใน
การเชื่อมต่อกับระบบบริการปฐมภูมิที่มีทีมหมอประจ าครอบครัว (Family  care  team) ดูแลประชาชนทุก
ครัวเรือน  บนพื้นฐานกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน  ภาคท้องถิ่นและภาคอ่ืนๆ 

ให้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันเพ่ือก าหนดปัญหา
สุขภาพ ด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และมาตรการ
ทางสังคมด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและ
เรียนรู้ร่วมกัน  ส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนมากขึ้น  
ภายใต้แนวคิด “ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นเจ้าของสุขภาพ
ชุมชน”  นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการร่วมกับ
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB) 
ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพมีความ

ร่วมกับเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ 
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ดังนั้น จากหลักการและแนวนโยบายข้างต้น  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี            

ได้เล็งเห็นความส าคัญของกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนต าบลจตัดการสุขภาพ  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สู่การ
จัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 4 ปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาให้
ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health  Literacy) และเกิดพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (Healthy  
Behaviors) ทั้งในระดับชุมชน โรงเรียน สถานบริการ ร้อยเรียงสู่การจัดการสุขภาพระดับต าบล อีกท้ังยังผสาน
งานสุขภาพในระดับพ้ืนที่กับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติระดับอ าเภอ, 
การด าเนินงาน Service Plan ด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคหัวใจและหลอดเลือด  การใช้ยาต้านจุลชีพ
และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน  การพัฒนาก าลังคนทางด้านสุขภาพ เป็นต้น  
เพ่ือมุ่งหวังให้ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 4  ได้มีสุขภาวะที่ดี  ชีวิตมีความสุข และสามารถจัดการสุขภาพตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน สู่การพัฒนาต าบลจัดการ
สุขภาพแบบบูรณาการในการสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 2. เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ และต าบลจัดการสุขภาพดี 
 3. เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จในพ้ืนที่ นวัตกรรม
สุขภาพดีเด่น และองค์กร อสม.สร้างเสริมสุขภาพดีเด่นระดับเขต 
 4. เพ่ือพัฒนารูปแบบและสร้างกลไกความร่วมมือในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพที่พึงประสงค์ในกลุ่ม อสม. , อสค. กลุ่มวัยเรียน และวัยท างาน 
 5. เพ่ือก ากับ ติดตาม สนับสนุนและพัฒนารูปแบบการด าเนินงานอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สมารถดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวได้ 
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 กลุ่มเป้ำหมำย 

1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 
3. ครูอนามัยโรงเรียน 
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ อาสาสมัครประจ าครอบครัว  
5. ภาคเครือข่ายด้านสุขภาพในระดับอ าเภอ ได้แก่ โรงพยาบาล , รพ.สต. , หน่วยงานภาครัฐและอก
ชนที่เกี่ยวข้อง 
6. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านระดับอ าเภอและจังหวัด 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 

1. เกิดชุมชนสุขภาพดี (Healthy community) และมีนโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพดี 
(Healthy public Policy) ในต าบลจัดการสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต าบลจัดการสุขภาพระดับ
ดีขึ้นไป 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่
เป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการ
ปฐมภูมิระดับชุมชนที่มีคุณภาพจาก อส
ม. และปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ลดลง 
4. เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม กับการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

KB13 : ร้อยละครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 55) 
KB14 : ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 70) 
KB15 : จ านวนภาคีเครือข่ายระดับต าบลที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้มาสามารถจัดการ
สุขภาพด้วยตนเอง (713 ต าบล) 
KB16 : ร้อยละของต าบลเป้าหมายสามารถจัดการสุขภาพได้ตามมาตรฐาน (ร้อยละ 75) 
KB17 : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 70)  
KB23 : จ านวนกิจกรรม/บริการสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงส าหรับวัยท างาน                
(ร้อยละ 100) 
KB24 : จ านวนกิจกรรม/บริการสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงส าหรับวัยผู้สูงอายุ                     
(ร้อยละ 100) 
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 วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน 

1. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ สู่ต าบลสุขภาพดี 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผล อสม.นักจัดการสุขภาพ 
2.1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลัง อสม.นักจัดการสุขภาพ 
2.2 ติดตามประเมินผล อสม.นักจัดการสุขภาพ 

3. ด าเนินการติดตาม สนับสนุน การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงาน อสค. 

4 .  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ม ห ก ร ร ม ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การจัดการ
สุขภาพอย่างยั่งยืน และการประกวดหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ องค์กร อสม. 
สร้างสุขภาพระดับอ าเภออย่างยั่งยืน 

5. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการการ
พัฒนาสุขภาพภาคประชาชนและความรอบรู้
ด้านสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเขต 

 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างโรงเรียน
สุขบัญญัติแห่งชาติ และน าไปสู่การจัดการสุขภาพตนเองในระดับต าบล 
 2. เกิดต าบลสุขภาพดี ที่มีการร่วมมือกันระหว่างชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสาธารณประโยชน์ใน
ชุมชน ขับเคลื่อนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนที่มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับประเทศ 
 3. เกิดนวัตกรรม หรือแนวทางการด าเนินงานที่สามารถเป็นรูปแบบ (Model) ในการเรียนรู้ของชุมชน
หรือต าบลอื่น ๆ ที่สนใจ 
 4. เกิดการสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งขององค์กร อสม. ที่ร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพตนเองและขยาย
เครือข่ายสู่การสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โครงกำรพัฒนำบริหำรประสิทธิภำพองค์กรส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 4  
จังหวัดนนทบุร ี

 ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2569) ยุทธศาสตร์ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่จะต้อง
ด าเนนิการสนับสนุน ควบคุม ก ากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาลในพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน
ทั้งสิ้น 8 จังหวัด  เบื้องหลังของความส าคัญของภารกิจดังกล่าว จะไม่สามารถด าเนินการได้ ถ้าหากขาดงาน 
Back Office ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญไม่น้อยกว่า Front office เพ่ือให้การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ในการนี้ ส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี จึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าโครงการพัฒนาบริหาร
ประสิทธิภาพองค์กรส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นโครงการที่
สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอ านวยความสะดวก
ขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น การ
เดินทางไปปฏิบัติราชการ วัสดุอุปกรณ์ สวัสดิการ 
ค่าสาธารณูปโภค การพัฒนาสมรรถนะ ค่าเช่าบ้าน 
ในการปฏิบัติงาน การจ้างเหมาบริการ เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการงานภายในองค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่จะตอบสนองการท างาน ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  รวมถึงการท างานเป็นทีมท่ีประสานกันเป็นหนึ่งเดียว (Teamwork) 

 กลุ่มเป้ำหมำย 

บุคลากรของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้ำหมำย 
โครงการพัฒนาบริหารประสิทธิภาพองค์กร
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัด
นนทบุรี 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (อบรมสถาบัน

ภายนอก) 
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (OD) 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านเกณ์ 
 
 
ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส าเร็จ  
= จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม x 

100 
จ านวนบุคลากรที่แจ้งรายชื่อเข้าร่วม          

กิจรรม 

ร้อยละ 96 
(ไตรมาส 4) 
 
ร้อยละ 80 

 

 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1. บุคลากรได้รับการอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานต่างๆ เช่น การเดินทางไปปฏิบัติราชการ วัสดุ
อุปกรณ์ สวัสดิการ ค่าสาธารณูปโภคในการปฏิบัติงาน 
 2. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามานถที่จะตอบสนองการ
ท างาน ให้บรรลุตามตัวชี้วัดของกรม รวมถึงการท างานเป็นทีมท่ีประสานกันเป็นหนึ่งเดียว (Teamwork) 
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โครงกำรคุณธรรมและจริยธรรมส ำนักงำนสนับสนนุบริกำรสุขภำพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

 ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 

คุณธรรมและจริยธรรมนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือ
วิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความส าเร็จ  และที่ยิ่งกว่านั้น
หากผู้ใดหรือใครขาดคุณธรรมและจริยธรรมทั้งในการด าเนินชีวิตส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งในวิชาชีพการท างาน 
อาจจะผลร้ายต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติในอนาคตได้อีกด้วย  ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน  เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘  ไว้ ดังนี้  

“ . . . . . การจะท างานให้สัมฤทธิ์ ผลที่ พึ ง
ปรารถนา  คือให้เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้น  
จะอาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้ จ าเป็นต้อง
อาศัย              ความสุจริต ความบริสุทธิ์ใจ และ
ความถูกต้อง  เป็นธรรมประกอบด้วย เพราะเหตุว่า
ความรู้นั้น เสมือนเครื่องยนต์ที่ท าให้ยวดยานเคลื่อนที่
ไปได้ประการเดียว ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้วเป็น
เสมือนหนึ่งพวงมาลัยหรือหางเสือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่น า
ทางให้ยวดยานด าเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี  คือ ปลอดภัย บรรลุจุดประสงค์…..”  

ฉะนั้น  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญในสังคมที่จะน าความสุขสงบและความเจริญก้าวหน้ามา
สู่สังคมนั้น ๆ  เพราะเม่ือคนในสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม  จิตใจก็ย่อมสูงส่งมีความสะอาดและมีความสว่าง
ในจิตใจ  จะท าการใดก็ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่ก่อให้เกิดทุกข์แก่ตนเองและผู้อ่ืน เป็นบุคคลมีคุณค่ามี
ประโยชน์ และสร้างสรรค์คุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อไป 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จึงเห็นได้เห็นถึงความส าคัญในการที่จะ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน  เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงมี  ตามหลักสังคมคุณธรรม 8 ประการ (ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ,

คุณธรรมน าการพัฒนา ยุทธศาสตร์สั งคม
คุณธรรม , พฤศจิกายน 2549) ดังนี้ 
1. เป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน 
2. มีสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่และเศรษฐกิจพอเพียง 
3. อนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  
อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและ
ยั่งยืน 
4. มีความเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคน
ของคนทุกคนของทุกคน 
5. มีความเป็นธรรมทางสังคม 
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6. มีสันติภาพ  สามารถใช้สันติวิธีในการแก้ไขปัญหา ความขัดแย้ง 
7. มีการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
8. มีความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม 
โดยมุ่งหวังให้บุคลากรส านักงาน

สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัด
นนทบุรี  ได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ของ
การเป็นผู้ให้บริการที่ดี  รู้จักการเสียสละ
เพ่ือส่วนรวมมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งมีการพัฒนา
จิตใจให้สูงขึ้นต่อไป 

ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 1  
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 
จั ง ห วั ด น น ท บุ รี   ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการจัดท าโครงการคุณธรรมและจริยธรรมฯ  และเนื่องจาก                     
ในปีที่ผ่าน ๆ มา  ทางหน่วยงานพบว่าภาคีเครือข่ายของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัด
นนทบุรี   ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสุเหร่าแดง  อ าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี   มักจะ
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบ่อยครั้ง  จึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
สุเหร่าแดง  ต้องด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพอาคารและสภาพแวดล้อมทางสาธารณสุข  
เครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  ตลอดจนสภาพจิตใจในการด าเนินงาน  ทางส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จึงจัดท าโครงการคุณธรรมและจริยธรรมส านักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ขึ้น  เพ่ือเป็นสร้างความสัมพันธภาพที่ดีและเป็นการมอบขวัญและก าลังใจ
ให้กับภาคีเครือข่าย ให้ภาคีเครือข่ายได้ทราบว่าเราเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน  และเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรของหน่วยงานรู้จักการเสียสละและรู้จักการเป็นผู้ให้  ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้
บุคลากรสามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์และความสามัคคีกับ
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยงานรู้จักการเป็นผู้ให้  
และเสียสละเพ่ือส่วนรวมมากยิ่งข้ึน  
3. เ พ่ือส่ ง เสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ
บุคลากรของหน่วยงาน  น าใช้ในการด าเนินชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข 
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 กลุ่มเป้ำหมำย 

1. บุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จ านวน  28  คน 
2. บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสุเหร่าแดง จ านวน   6 คน 
3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบลสุเหร่าแดง จ านวน    16 คน 

 ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงกำร 

บุคลากรของส านักงาสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี ได้รับการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมด้านความเสียสละ  สามัคคี  สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับภาคีเครือข่าย (ผู้รับบริการ) 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 

1. ร้อยละความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย/บุคลากรของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 
จังหวัดนนทบุรี  ต่อโครงการคุณธรรมและจริยธรรมฯ (ร้อยละ 80) 

2. ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน (ข้ันตอนที่ 4) 

 วิธีด ำเนินกำร/กิจกรรม/ขั้นตอน 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
2. ด าเนินการประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าโครงการ 
3. ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ือขอ

อนุมัต ิ
4. ประสานผู้ที่ เกี่ยวข้อง ในการ

ด าเนินงานเ พ่ือขับเคลื่อนคุณธรรมและ
จริยธรรม 

5. ด าเนินการจัดกิจกรรมคุณธรรม
และจริยธรรม  ณ  รพ.สต.สุเหร่าแดง  อ าเภอ
บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี  ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. บุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เกิดความสัมพันธ์อันดี และเกิด
ความรักสามัคคีกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. บุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวมมากยิ่งข้ึน 

3. บุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  สามารถน าหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ได้รับน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
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รำยชื่อโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลชุมชน/โรงพยำบำลทั่วไป  เขตบริกำรสุขภำพที่ 4 

ล ำดับที่ รำยช่ือโรงพยำบำล จังหวัด ประเภท 
1 โรงพยำบำลนครนำยก นครนำยก รพท. 
2 โรงพยำบำลบ้ำนนำ นครนำยก รพช. 
3 โรงพยำบำลปำกพลี นครนำยก รพช. 
4 โรงพยำบำลองครักษ์ นครนำยก รพช. 
5 โรงพยำบำลโพธิ์ทอง อ่ำงทอง รพช. 
6 โรงพยำบำลวิเศษชัยชำญ อ่ำงทอง รพช. 
7 โรงพยำบำลไชโย อ่ำงทอง รพช. 
8 โรงพยำบำลป่ำโมก อ่ำงทอง รพช. 
9 โรงพยำบำลสำมโก้ อ่ำงทอง รพช. 

10 โรงพยำบำลแสวงหำ อ่ำงทอง รพช. 
11 โรงพยำบำลอ่ำงทอง อ่ำงทอง รพท. 
12 โรงพยำบำลคลองหลวง ปทุมธำนี รพช. 
13 โรงพยำบำลธัญบุรี ปทุมธำนี รพช. 
14 โรงพยำบำลปทุมธำนี ปทุมธำนี รพท. 
15 โรงพยำบำลประชำธิปัตย์ ปทุมธำนี รพช. 
16 โรงพยำบำลลำดหลุมแก้ว ปทุมธำนี รพช. 
17 โรงพยำบำลล ำลูกกำ ปทุมธำนี รพช. 
18 โรงพยำบำลสำมโคก ปทุมธำนี รพช. 
19 โรงพยำบำลหนองเสือ ปทุมธำนี รพช. 
20 โรงพยำบำลบำงระจัน สิงห์บุรี รพช. 
21 โรงพยำบำลค่ำยบำงระจัน สิงห์บุรี รพช. 
22 โรงพยำบำลท่ำช้ำง สิงห์บุรี รพช. 
23 โรงพยำบำลพรหมบุรี สิงห์บุรี รพช. 
24 โรงพยำบำลสิงห์บุรี สิงห์บุรี รพท. 
25 โรงพยำบำลอินทร์บุรี สิงห์บุรี รพท. 
26 โรงพยำบำลพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ รพศ. 
27 โรงพยำบำลท่ำเรือ พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
28 โรงพยำบำลบำงซ้ำย พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
29 โรงพยำบำลบำงไทร พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
30 โรงพยำบำลบำงบำล พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
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ล ำดับที่ รำยช่ือโรงพยำบำล จังหวัด ประเภท 
31 โรงพยำบำลบำงปะหัน พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
32 โรงพยำบำลบำงปะอิน พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
33 โรงพยำบำลบ้ำนแพรก พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
34 โรงพยำบำลผักไห่ พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
35 โรงพยำบำลภำชี พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
36 โรงพยำบำลมหำรำช พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
37 โรงพยำบำลลำดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
38 โรงพยำบำลวังน้อย พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
39 โรงพยำบำลสมเด็จพระสังฆรำช (นครหลวง) พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
40 โรงพยำบำลเสนำ พระนครศรีอยุธยำ รพท. 
41 โรงพยำบำลอุทัย พระนครศรีอยุธยำ รพช. 
42 โรงพยำบำลมวกเหล็ก สระบุรี รพช. 
43 โรงพยำบำลแก่งคอย สระบุรี รพช. 
44 โรงพยำบำลดอนพุด สระบุรี รพช. 
45 โรงพยำบำลหนองโดน สระบุรี รพช. 
46 โรงพยำบำลหนองแซง สระบุรี รพช. 
47 โรงพยำบำลหนองแค สระบุรี รพช. 
48 โรงพยำบำลเสำไห้ สระบุรี รพช. 
49 โรงพยำบำลสระบุรี สระบุรี รพศ. 
50 โรงพยำบำลวิหำรแดง สระบุรี รพช. 
51 โรงพยำบำลวังม่วงสัทธรรม สระบุรี รพช. 
52 โรงพยำบำลพระพุทธบำท สระบุรี รพท. 
53 โรงพยำบำลบ้ำนหมอ สระบุรี รพช. 
54 โรงพยำบำลโคกส ำโรง ลพบุรี รพช. 
55 โรงพยำบำลโคกเจริญ ลพบุรี รพช. 
56 โรงพยำบำลชัยบำดำล ลพบุรี รพช. 
57 โรงพยำบำลท่ำวุ้ง ลพบุรี รพช. 
58 โรงพยำบำลท่ำหลวง ลพบุรี รพช. 
59 โรงพยำบำลบ้ำนหมี่ ลพบุรี รพท. 
60 โรงพยำบำลพระนำรำยณ์มหำรำช ลพบุรี รพท. 
61 โรงพยำบำลพัฒนำนิคม ลพบุรี รพช. 
62 โรงพยำบำลล ำสนธิ ลพบุรี รพช. 
63 โรงพยำบำลสระโบสถ์ ลพบุรี รพช. 
64 โรงพยำบำลหนองม่วง ลพบุรี รพช. 
65 โรงพยำบำลไทรน้อย นนทบุรี รพช. 
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ล ำดับที่ รำยช่ือโรงพยำบำล จังหวัด ประเภท 
66 โรงพยำบำลบำงกรวย นนทบุรี รพช. 
67 โรงพยำบำลบำงบัวทอง นนทบุรี รพช. 
68 โรงพยำบำลบำงใหญ่ นนทบุรี รพช. 
69 โรงพยำบำลปำกเกร็ด นนทบุรี รพช. 
70 โรงพยำบำลพระนั่งเกล้ำ นนทบุรี รพศ. 
71 โรงพยำบำลบำงบัวทอง 2 นนทบุรี รพช. 

 

 

 

 

 

 

 

รำยชื่อส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  เขตบริกำรสุขภำพที่ ๔ 

ล ำดับที่ รำยช่ือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จังหวัด 
1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครนำยก นครนำยก 
2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอ่ำงทอง อ่ำงทอง 
3 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดปทุมธำนี ปทุมธำนี 
4 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี 
5 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระบุรี สระบุรี 
6 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
7 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยุธยำ 
8 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 
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รำยชื่อโรงพยำบำลเอกชน  ประเภทที่รับผู้ป่วยไวค้้ำงคืน  เขตบริกำรสุขภำพที่ 4 

ล ำดับที่ รำยช่ือโรงพยำบำล จังหวัด 
1 โรงพยำบำลกรุงไทยโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ นนทบุรี 
2 โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนำธิเบศร์ โรงพยำบำล

ทั่วไปขนำดใหญ่ 
นนทบุรี 

3 โรงพยำบำลเฉพำะทำงศัลยกรรมตกแต่งเอเซียขนำดเล็ก นนทบุรี 
4 โรงพยำบำลชลลดำ นนทบุรี 
5 โรงพยำบำลทั่วไปขนำดกลำงอนันต์พัฒนำ 2 นนทบุรี 
6 โรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็กรัตนำธิเบศร์ นนทบุรี 
7 โรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่เกษมรำษฎร์ รัตนำธิเบศร์ นนทบุรี 
8 โรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่นนทเวช นนทบุรี 
9 โรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่เวิลด์เมดิคอล นนทบุรี 

10 โรงพยำบำลมำยด์เมดเวชกรรมเฉพำะทำงจิตเวชขนำดเล็ก นนทบุรี 
11 เลอลักษณ์โรงพยำบำลเฉพำะทำงศัลยกรรมตกแต่งขนำดเล็ก นนทบุรี 
12 วิภำรำมปำกเกร็ดโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ นนทบุรี 
13 โรงพยำบำลกรุงสยำมเซนต์คำร์ลอสโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ ปทุมธำนี 
14 โรงพยำบำลกำรุญเวช ปทุมธำนีโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ ปทุมธำนี 
15 โรงพยำบำลแพทย์รังสิตโรงพยำบำลทั่วไปขนำดกลำง ปทุมธำนี 
16 โรงพยำบำลเมืองปทุมโรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็ก ปทุมธำนี 
17 โรงพยำบำลภัทร-ธนบุรีโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ ปทุมธำนี 
18 โรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญบ่ำงประกอกรังสิต 2  ปทุมธำนี 
19 โรงพยำบำลสำยไหม (คลอง 8) โรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็ก ปทุมธำนี 
20 โรงพยำบำลปทุมเวชโรงพยำบำลทั่วไปชนำดใหญ่ ปทุมธำนี 
21 โรงพยำบำลเฉพำะทำงแม่และเด็กแพทย์รังสิต โรงพยำบำลขนำดกลำง ปทุมธำนี 
22 โรงพยำบำลทั่วไปขนำดกลำงเปำโล  รังสิต ปทุมธำนี 
23 โรงพยำบำลพีรเวช พระนครศรีอยุธยำ 
24 โรงพยำบำลรำชธำนีโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ พระนครศรีอยุธยำ 
25 โรงพยำบำลกำรุญเวช อยุธยำโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ พระนครศรีอยุธยำ 
26 โรงพยำบำลผู้ป่วยเรื้อรัง เวลเนสแคร์ พระนครศรีอยุธยำ 
27 โรงพยำบำลรำชธำนี โรจนะโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ พระนครศรีอยุธยำ 
28 โรงพยำบำลศุภมิตรเสนำโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ พระนครศรีอยุธยำ 
29 โรงพยำบำลเอเชียโรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็ก พระนครศรีอยุธยำ 
30 โรงพยำบำลทั่วไปขนำดกลำงเมืองนำรำยณ์ ลพบุรี 
31 โรงพยำบำลเบญจรมย์โรงพยำบำลทั่วไปขนำดกลำง ลพบุรี 
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ล ำดับที่ รำยช่ือโรงพยำบำล จังหวัด 
32 โรงพยำบำลอภิณพเวชกรรมโรงพยำบำลทั่วไปขนำดเล็ก สระบุรี 
33 ปภำเวชโรงพยำบำลทั่วไปขนำดกลำง สระบุรี 
34 โรงพยำบำลมิตรภำพเมโมเรียล สระบุรีโรงพยำบำลทั่วไปขนำดใหญ่ สระบุรี 
35 โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์  สระบุรีโรงพยำบำลทั่วไปขนำดกลำง สระบุรี 
36 โรงพยำบำลสิงห์บุรีเวชชกำร (หมอประเจิด) โรงพยำบำลทั่วไปขนำด

กลำง 
สิงห์บุรี 

37 โรงพยำบำลทั่วไปขนำดกลำงอ่ำงทองเวชชกำร 2 (หมอประเจิด) อ่ำงทอง 
 

 

 
 
 
รำยชื่อประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ระดับเขต 4 จ ำแนกรำยจังหวัด 

เขตสุขภำพที่ 4 

ชื่อ – นำมสกุล จังหวัด 
นำงวิไล    อิ่มสบำย พระนครศรีอยุธยำ 
นำงสำวภัทรำภรณ์  สุภเวท ี พระนครศรีอยุธยำ 
นำงชูศรี     ตรีนะภำ พระนครศรีอยุธยำ 
นำงชอบจิต     แสงวอน สิงห์บุรี 
นำงสมควร   มั่นใจ อ่ำงทอง 
นำงสำวณัฐกมล  สว่ำงอำรมณ์ นครนำยก 
นำยบพิตร  ทองขำว นครนำยก 
นำยวันชัย   อ่อนมั่ง นนทบุรี 
นำงกนกกร   ดงหลง สระบุรี 
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รำยอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ดีเด่น 11 สำขำ จ ำแนกรำยจังหวัด 

ในเขตสุขภำพที่ 4 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล สำขำ 
1 นางสาวมุกดา        ศรีงาม สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
2 นางวิไล               อ่ิมสบาย สาขาส่งเสริมสุขภาพ 
3 นางระเอียด          โสวัตร สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
4 นางอมรรัตน์         สละสนธิ ์ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5 นางสาวสายชล      สะใบนาง สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
6 นางวศินี              เพ่ิงสุก สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
7 นายธนวัฒน์          คงฉิม สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
8 นางสาวภัทราภรณ์  สุภเวท ี สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
9 นางชูศรี              ตรีนะภา สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
10 นางนงนุช            มะนาวหวาน สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
11 นางสาววิภาวดี      หินอ่อน สาขาทันตสุขภาพ 

 

จังหวัดสิงห์บุร ี

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล สำขำ 
1 นางสาวรัศมี        แสงสินธุ์ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
2 นางพิกุล            สีฟัก สาขาส่งเสริมสุขภาพ 
3 นางชอบจิต         แสงวอน สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
4 นางสาวปาริยา     เพ็ชรด้วง สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5 นางพยัพ            บุญมี สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
6 นางมาลัย           สะดวกดี สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
7 นางสาวศศิวรรณ  ขันทอง สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
8 นายศิลปะชัย      สะอาดบัว สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
9 นางบุษกร          นาวีระ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
10 นางจ าลอง         สงวนนาม สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
11 นายสมหมาย      นุชอยู่ สาขาทันตสุขภาพ 
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จังหวัดอ่ำงทอง 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล สำขำ 
1 นายณัฐพล            มีศรี สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
2 นางพรกมล           ยาประดับ สาขาส่งเสริมสุขภาพ 
3 นางเนาวรัตน์         บุญน าแสง สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
4 นางสุจิตรา            ทานะกุล สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5 นายประดิษฐ์         แจ่มศรี สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
6 นายศักดิ์              ละวัลวงค ์ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
7 นางสาวเยาวลักษณ์   ดา่นเจริญตระกูล สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
8 นางทัศนีย์            เจือจาน สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
9 นายฐากร             แช่มเฉลมิ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
10 นางสาวกชกร        ธนะสันต ์ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
11 นางสมควร           มั่นใจ สาขาทันตสุขภาพ 

 

 

จังหวัดนครนำยก 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล สำขำ 
1 นางวิมลวรรณ     สังขะวินิจ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
2 นายสนิท           วงษ์ศรี สาขาส่งเสริมสุขภาพ 
3 นางสุณิสา         หมั่นบุญ สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
4 นางสาวณัฐกมล   สว่างอารมณ์ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5 นายบพิตร         ทองขาว สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
6 นางรัตนา          สงอินทร ์ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
7 นางละม่อน        นามเจริญ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
8 นายบุญยิ่ง         ปิกตะหลก สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
9 นางนิรัตรา        ตันจ้อย สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
10 นางสาวรัตย์ดา   ดุลคะนิต สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
11 นางสาวธิติยา     ดิษยะนัน สาขาทันตสุขภาพ 
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จังหวัดปทุมธำนี 

ล ำดับที่ ชื่อ – นำมสกุล สำขำ 
1 นางหรรษา            จั่นเพ็ชร์ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
2 นายสมศักดิ์           แสงจันทร์ สาขาส่งเสริมสุขภาพ 
3 ว่าที่ ร.ต.ทนงศักดิ์   สุดมลทิน สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
4 นางสาวสายสุดา     หลักทรพัย์ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5 นางสุนีย์               อินทรานุกูล สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
6  สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
7 นางณัฐชยาพร        ธรรมรังศรี สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
8  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
9 นางสาวโญธกา       อุบลเฉลา สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
10  สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
11  สาขาทันตสุขภาพ 

 

 

จังหวัดสระบุร ี

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล สาขา 
1 นางสมศรี           เพ็งรุ่ง สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
2 นางสมคิด           มลิวลัย์ สาขาส่งเสริมสุขภาพ 
3 นางกมลพรรณ     สุภาสูรย์ สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
4 นางสังวาล          สวยงาม สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5 นางสมปอง         บุญยะสิทธิ์ สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
6 นางสาวสุจินดา    จันทร์เสน สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
7 นางกนกกร         ดงหลง สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
8 นางวรางคณา      อ่ึงผิว สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
9 นางศรินยา         จันทร์สา สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
10 นางสาวอัมพร      น้อยทอง สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
11 นางแวว             ชมไชย สาขาทันตสุขภาพ 
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จังหวัดนนทบุร ี

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล สาขา 
1 นายวันชัย           อ่อนมั่ง สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
2 นางปิยวดี           ชื่นชูศักดิ์ สาขาส่งเสริมสุขภาพ 
3 นางสาวสุพรรณา   สุวานิโช สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
4 นายไตรภพ          แบนไทย สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5 นายสมภพ           ขันธ์ถาวร สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
6 นางจัทรา            ชัยวรรณ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
7 นางพรทิพย์         ฉิมแป้น สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
8 นางสาวอาภาวดี    ศิวิมลพานิชย์ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
9 นางกมลทิพย์        ชัยมาลา สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
10 นางสาวยุพา        ศุภฤกษ์กมล สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
11 นางทัศนีย์           ยินดี สาขาทันตสุขภาพ 

 

 

จังหวัดลพบุร ี

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล สาขา 
1 นายนิติยา   ไสเลิศ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
2 นางศิริลักษณ์    มาพุ่ม สาขาส่งเสริมสุขภาพ 
3 นางสุชีลาพร      แรกข้ึน สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
4 นางสุนิสา       ปานแก้ว สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5 นายส าเริง  บุญแสน สาขาการบริการใน ศสมช. และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
6 นางสาวส าเริง  ศิริพันธุ์ สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
7 นางสาวจุฑามาศ  อภิเดช สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
8  สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
9 นางยุพา  เขียวสุภาพ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 
10 นางสาวมธุรส  เขาวงษ์ สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
11 นางสาวกิ่งแก้ว   จันทรา สาขาทันตสุขภาพ 
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