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“สามัคคี�” 
หรือการปรองดองกัน  ไม่ได้หมายความวา่ 

คนหนึ่งพูดอย่างหน่ึง....คนอื่นต้องพูดเหมือนกนัหมด 
ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย 

ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องท างานให้สอดคล้องกัน 
แม้จะขัดกันบ้าง....ก็ต้องสอดคล้องกัน 

 
 
 
 

พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๖ 
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ค าน า 
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เป็นหน่วยงานในสังกัด                 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ก่อตั้ งเมื่อวันที่   21  ตุ ลาคม  พ.ศ.2556                 
ตามค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ที่  1580/2556  เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานภายใน  โดยมีอ านาจ
หน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน  และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน  และควบคุม ก ากับ ติดตามระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  นอกจานี้ยังท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่                    
ในความรับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  และมี
การศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบบริการ
สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  ประสานงาน  เสริมสร้างการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย  หน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด้านภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ และ
ด้านอ่ืนๆ ในเขตสุขภาพที่  4  ประกอบด้วย 8  จังหวัด  ดังนี้  จังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดสระบุรี   
จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดนครนายก  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนนทบุรี  รวมถึง
พัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการ  ที่เป็นเลิศ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  เพ่ือให้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม  ในการส่ง เสริม  พัฒนา  ควบคุม  ก ากับ  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน                         
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพต่างๆ ของภาคีเครือข่าย  ได้แก่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  รวมถึงการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้องค์กรมีศักยภาพในการบริการและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมรับบริการให้กับประชาชนและภาคีเครือข่าย  โดยส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรีได้ด าเนินการต่างๆ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน               
พ.ศ. 2534  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  ตลอดจน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานนั้นบรรลุเปูาหมายและตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้
ก าหนดไว้ 

นอกจานี้  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส                  
ในการปฏิบัติงาน  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  หมวด 3              
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (3) ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                 
จึงได้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ขึ้น  เพ่ือเป็นบทสรุป           
ในการปฏิบัติงานขององค์กรในภาพรวมและเพ่ือการเผยแพร่ให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ตลอดจน
ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการปฏิบัติงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเปูาหมายตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ไม่มากก็
น้อย  รวมถึงการพัฒนาในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ต่อไป  

 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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สารบัญ 
    หน้า 

   

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   7 - 10 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

- วิสัยทัศน์  ค่านิยม  พันธกิจ 12 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 13 
- แผนที่ยุทธศาสตร์ 13 
- โครงสร้างอัตราก าลัง 14 
- โครงสร้างบุคลากร                 15 
- หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้าง 16 - 18 

ส่วนที่ 2  พื้นที่ท่ีรับผิดชอบส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

- พ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 20 
- จ านวนประชากร จ าแนกรายจังหวัด 21 
- ข้อมูลเขตการปกครอง  จ าแนกรายจังหวัด 21 
- สัดส่วน อสม.ต่อหลังคาเรือน  ปี 2560 จ าแนกรายจังหวัด 22 
- กลุ่มเปูาหมายงานสุขภาพภาคประชาชน 22 
- จ านวนและประเภทสถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 4 23 
- จ านวนสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนในเขตสุขภาพที่ 4 23 

ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2560 

- สรุปรายจ่าย (งบด าเนินงาน) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 25 
- แผนภูมิแสดงสรุปการใช้จ่าย (งบด าเนินงาน) ประมาณประจ าปี  พ.ศ.2560 25 
- สรุปรายจ่าย (งบลงทุน) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 26 
- สรุปรายจ่าย (งบอุดหนุน) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 27 
- สรุปรายจ่าย (งบรายจ่ายอื่น) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 27 
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  หน้า 

 

ส่วนที่ 4  ผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

- โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัยบูรณาการ 30 - 32 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษามหาวชิราลงกรณ: หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ลดโรคมะเร็ง  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจและหลอดเลือด   

- โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 33 - 34 
- โครงการพัฒนา ควบคุม  ก ากับ  ประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 35 - 36 

ด้านวิศวกรรมการแพทย์  
- โครงการพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์ 37 - 38 

(บุคลากรของ สบส.เขต และบุคลากรเครือข่ายสถานบริการสุขภาพ) 
- โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน  39 - 40 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะและเครือข่ายบริการสุขภาพ  
บูรณาการ  โครงการพัฒนาศักยภาพทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  

- โครงการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 4 41 - 43 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

ภาคีเครือข่ายในการจัดการสขุภาพ 
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพสู่การพ่ึงตนเอง 44 - 48 

เพ่ือให้เกิดต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย 49 - 51 
- โครงการประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน อสม.และภาคีเครือข่ายภาคกลาง ปี 2560 52 - 54 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ต่างด้าว 55 - 58 
- โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ป.ป.ช. 59 - 62 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                    63 - 68                              
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

- โครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 69 - 70 
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หน้า 

 

ภาคผนวก 

- รายชื่อสถานบริการสุขภาพภาครัฐ  เขตบริการสุขภาพที่ 4 72 - 74 
- รายชื่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เขตบริการสุขภาพที่ 4   74 
- รายชื่อสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน (รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน)  เขตบริการสุขภาพที่ 4 75 - 76 
- รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับประเทศ   76 

ในเขตบริการสุขภาพท่ี 4 
- รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับภาค  76 

ในเขตบริการสุขภาพท่ี 4 
- รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับเขต  77 
- ในเขตบริการสุขภาพท่ี 4 
- รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัด  77 
- ในเขตบริการสุขภาพท่ี 4 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  4  จังหวัดนนทบุรี               
ได้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รวมทั้งสิ้น  10 ตัวชี้วัด                     
ซึ่งประกอบด้วย  7  ตัวชี้วัดหลัก  และ 3 ตัวชี้วัดย่อย  นอกจากนี้ การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  
ประกอบด้วย มิติภายใน (น าหนักร้อยละ 45)  มิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ 55)  โดยสามารถสรุปดังตาราง 
ดังนี้ 

 ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับ รายช่ือตัวชี้วัด 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย หน่วยนับ ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

1 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
และเอกชนกลุ่มเปูาหมายผ่านเกณฑ์
คุณภาพมาตรฐาน (KB1) 

71 แห่ง 70 
แห่ง 

98.59 

2 จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับ
การควบคุม ก ากับคุณภาพมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ  (KB6 ) 

71 แห่ง 71 
แห่ง 

100 

3 ร้อยละของชุมชนเปูาหมายสามารถจัดการ
สุขภาพด้วยตนเอง (ร้อยละ 70) (KB12 ) 

5,868 ชุมชน 4,108 
ชุมชน 

70.01 

4 จ านวนภาคีเครือข่ายระดับต าบล           
ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน 
ให้สามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง 
(KB13 ) 

713 ต าบล 713 
ต าบล 

100 

5 ร้อยละของต าบลเปูาหมายสามารถจัดการ
สุขภาพได้ตามมาตรฐาน 
 (ร้อยละ 70) (KB14) 

713 ต าบล 550 
ต าบล 

77.14 

6 ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการภาครัฐ  
ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพและสุขภาพภาคประชาชน  
(KB15 ) 

100 ร้อยละ ร้อยละ 
98.71 

98.71 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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ล าดับ รายช่ือตัวชี้วัด 
เกณฑ์ ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย หน่วยนับ ผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

7 ร้อยละของอาสาสมัครหรือเครือข่ายของส่วนราชการที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจและ
ศักยภาพด้านการเฝูาระวัง KB19 (I)  

7.1 จ านวนของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการเฝูาระวังปูองกันการ
ทุจริตในระดับชุมชน 

8,633 คน 8,633 
คน 

100 

7.2 ร้อยละความส าเร็จของอาสาสมัครหรือ
เครือข่ายของส่วนราชการที่ผ่านการอบรม
สามารถพัฒนาขยายผลต่อยอดเครือข่าย
ในการร่วมกันปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ร้อยละ 70) 

8,633 คน 8,537 
คน 

98.89 

7.3 ร้อยละของอาสาสมัครหรือเครือข่ายของ
ส่วนราชการที่ผ่านการอบรมเข้าร่วม
กิจกรรมในการปูองกันการทุจริตในระดับ
หน่วยงานหรือระดับพ้ืนที่ (ร้อยละ 80) 

8,633 คน 8,537 
คน 

98.89 

8 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(ร้อยละ 50) (KP78) 

9,325 คน 9,227 
คน 

98.95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   
 

9 

 ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ค่าคะแนนที่

ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายนอก (น้ าหนักร้อยละ 55)  55  4.81818 2.6500 

๑. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการหรือ
แผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน และค า
รับรองการปฏิบัติราชการกรมฯ 

 45  5.00000  

1  ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ และ
ภารกิจหลักหน่วยงาน 

 100  2.25000 2.2500 

1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลที่ขึ้น
ทะเบียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 9 2,193 แห่ง 
(ร้อยละ 100) 

5.00000 0.4500 

91.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพที่ยื่นขอใบอนุญาตผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ร้อยละ 9 125 แห่ง 
(ร้อยละ 100) 

5.00000 0.4500 

1.3 ร้อยละของสถานพยาบาล
กลุ่มเปูาหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพให้มี
มาตรฐานสากล 

ร้อยละ 9 ผลการ
ด าเนินงาน

ตามกรม สบส. 

5.00000 0.4500 

1.4 ร้อยละของครอบครัวกลุ่มเปูาหมายที่
มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ร้อยละ 9 9,557 
(ร้อยละ 
98.95) 

5.00000 0.4500 

1.5 ร้อยละของต าบลเปูาหมายที่มี                
การจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 9 550 ต าบล 
(ร้อยละ 
77.14) 

5.00000 0.4500 

2  ร้อยละของความพึงพอพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 10  4.00000 0.4000 

2.1 กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสุขภาพภาค
ประชาชน 

ร้อยละ 5 83.60 4.00000 0.2000 

2.2 กระบวนการส่งเสริมวิชาการ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
และภาคีเครือข่ายภาคกลาง 

ร้อยละ 5 83.60 4.00000 0.2000 
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ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าคะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายใน (น้ าหนักร้อยละ 45)  45  5.00000 2.2500 

3  ร้ อยละความส า เร็จของการ เบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

 12  5.00000 0.6000 

3.1 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ 6  5.00000 0.6000 

3.1.1  ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรอบ 6 
เดือน 

 3 62.49 5.00000 0.1500 

3.1.2  ร้อยละความส าเร็จของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรอบ 
12 เดือน 

 3 98.71 5.00000 0.1500 

3.2 เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 6 100 5.00000 0.3000 

4  ระดับความส าเร็จของการควบคุม
ภายใน 

ระดับ 3.5 ระดับ 5 5.00000 0.1750 

5  ระดับความส าเร็จของการบริหาร
แผนงานและงบประมาณผ่านระบบ 
Smart 

ระดับ 3.5 ระดับ 5 5.00000 0.1750 

6 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส               
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

 6  5.00000 0.3000 

6.1 ระดับความส าเร็จการแสดงเจตจ านง           
ในความพร้อมรับผิดของผู้บริหาร
หน่วยงาน 

ระดับ 1.50 ระดับ 5 5.00000 0.0750 

6.2 ระดบัความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 

ระดับ 1.50 ระดับ 5 5.00000 0.0750 

6.3 ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจด้วยความเป็นธรรม 

ระดับ 1.50 ระดับ 5 5.00000 0.0750 

6.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
หน่วยงาน 

ระดับ 1.50 ระดับ 4 5.00000 0.0750 

7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ PMQA 

 20 ระดับ 5 5.00000 1.0000 

น้ าหนักรวม 100 ค่าคะแนนที่ได้ 4.9000 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลภาพรวม 
ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพเขต ๔จังหวดันนทบุรี 
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เป็นหน่วยงานส่งเสริม  สนับสนุน  ขับเคลื่อนเครือข่ายให้ประชาชน 

ได้รับความคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืน 

1.  ส่ ง เสริม   สนับสนุน   และขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้ บริ โภค              
ด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 

2. ควบคุม  ก ากับ  ติดตามระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน             
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

3. ส่งเสริม สนับสนุน การบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและ ที่เก่ียวข้อง  
4. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  และถ่ายทอดองค์ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน  
5.  ประสานงาน  เสริมสร้างการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย  หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ด้านภาคประชาชนและภาค               
ประชาสังคมด้านสุขภาพ   

6.  พัฒนาองค์กรสู่การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ            

ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ส ำนักงำนสนับสนุนบรกิำรสุขภำพ 

เขต ๔ จังหวัดนนทบุรี 

 

วิสัยทัศน ์

 

พันธกิจ 

 

ค่านิยม 
 

ท างานด้วยใจ  ให้ได้มาตรฐาน  สนับสนุนระบบบริการ  เป็นงาน สบส. 4 เรา 
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 แผนที่ยุทธศาสตร์ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ ๑ สง่เสริม สนบัสนนุ ระบบบริการสขุภาพใหไ้ดม้าตรฐาน 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ ๒  พฒันาเครือขา่ยภาคประชาชนและภาคประชาสงัคม             

ดา้นสขุภาพ   

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ ๓  บงัคบัใชก้ฎหมายที่อยู่ในความรบัผิดชอบและที่

เกี่ยวขอ้ง 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ ๔  พฒันาระบบบริหารจดัการองคก์รอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์
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 โครงสร้างอัตราก าลังบุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนบริการสขุภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์ 

 
 
 

กลุ่มบริหาร 

 

กลุ่มสุขภาพ 

ภาคประชาชน 

 

กลุ่มอาคารและ

สภาพแวดล้อม 

 

กลุ่มวิศวกรรม
การแพทย์ 

กลุ่มคุณภาพ

มาตรฐานการ

บริการ 

ข้าราชการ           3 คน 
พนักงานราชการ   2  คน 
จ้างเหมาบริการ    2  คน 
 

 

ข้าราชการ           1 คน 
พนักงานราชการ   1 คน 

 
ข้าราชการ          2 คน 
 

 

ข้าราชการ      11  คน 
ลูกจ้างประจ า    2  คน 

 
ข้าราชการ        2 คน 
 

 
ข้าราชการ        3  คน 
 

อัตราก าลัง 
ข้าราชการ        23  อตัรา 
ลูกจ้างประจ า      2  อตัรา 
พนกังานราชการ    3  อัตรา   
จ้างเหมาบริการ  2  อัตรา 
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นายกิตติวสิุทธ์ิ  นาคอ่อน 

หัวหน้ากลุ่มบริหาร 

นางสาวมัณฑินี  มาลา 
หัวหน้ากลุ่มคณุภาพมาตรฐานการบริการ 

นายศุภชัย  สิงโห 

หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม 

นายกิตติวสิุทธ์ิ  นาคอ่อน 

หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน 
นายศิริชัย  ชละเอม 

ปฏิบัติการแทนหัวหน้ากลุม่วิศวกรรมการแพทย ์

นางสาวมนตส์ุดา  สุวรรณมาล ี
ปฏิบัติการแทนหัวหน้ากลุม่ยุทธศาสตร ์

นายศิริชัย   ชละเอม 

ผอ.สบส.เขต 4 จ.นนทบุร ี

โครงสร้างบุคลากร 
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 หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างหน่วยงาน 
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  4  จังหวัดนนทบุรี   ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มงานออกเป็น  

6 กลุ่มงาน  ตามค าสั่งส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่  11/2560  เรื่อง  มอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบ  สั่ง  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ. 2560              
เพ่ือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยแต่ละกลุ่มงานมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

 กลุ่มบริหารงานทั่วไป (บร.) 

1. วิเคราะห์  วางแผน  และด าเนินการบริหารจัดการทั่วไปของส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ร่วมมือและให้การสนับสนุนการท างานของกลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

2. บริหารจัดการงานทั่วไป  ได้แก่  งานธุรการ  งานสารบรรณ  งานพัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคาร
สถานที่ และงานควบคุมภายใน 

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

 
 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์ (ยศ.) 

1. ขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและประสาน
การด าเนินงานกับเขตบริการสุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. จัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
3. ควบคุม  ก ากับ  และประเมินผลการปฏิบัติงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ

และระบบสุขภาพภาคประชาชน 
4. ควบคุม  ก ากับ  ติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ 
5. นิเทศงานด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
6. ศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้และวิจัยด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 
7. สนับสนุนนโยบายพิเศษ  เช่น  โครงการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานฯ 
8. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน (สช.) 

1. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ตามหลักการ
สาธารณสุขมูลฐาน 

2. ก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
3. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามระเบียบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
4. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายให้มีส่วน

ร่วมในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
5. พัฒนารูปแบบและขยายผลการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
6. สนับสนุนและติดตามก ากับการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGOs) 

ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน 
7. เสริมสร้างแรงจูงใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
8. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 
 

 

 กลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ (วศ.) 

1. ตรวจสอบและควบคุมก ากับการให้บริการเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูงให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

2. ตรวจสอบการสอบเทียบและบ ารุงรักษาเครื่องมือแพทย์ 
3. ส่งเสริมการจัดระบบด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
4. พัฒนาและด าเนินการห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้มีมาตรฐาน 
5. ส่งเสริมการตรวจระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
6. ตรวจสอบและควบคุม การมี การใช้ วิทยุสื่อสารในสถานบริการสุขภาพ 
7. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 

 กลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม (อค.) 

1. วางแผนและพัฒนาแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอาคารและสภาพแวดล้อมด้านสาธารณสุข 
3. ควบคุม  ก ากับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธรณสุข 
5. ส่งเสริมมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
6. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 กลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ (คบ.) 

1. ควบคุม ก ากับและพัฒนาศักยภาพการรับรองคุณภาพมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ  
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2. ด าเนินการบังคับใช้ตามกฎหมายประกอบโรคศิลปะ  กฎหมายสถานพยาบาล และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องก าหนดสถานที่ฯ 

3. ส่งเสริม ควบคุม ก ากับมาตรฐานและการบังคับใช้กฎระเบียบมาตรฐานด้านสุขศึกษา 
4. สนับสนุนและติดตามนิเทศงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
5. งานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

สบส. 4 

นนทบุรี 

 

บร. 
 

ยศ. 

 

สช. 
 

วศ. 

 

อค. 

 

คบ. 
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ส่วนที่ ๒ 
พื้นที่รับผิดชอบ 

ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพเขต ๔ จังหวัดนนทบรุี 
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 พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 พ้ืนที่เขตบริการที่ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  4  จังหวัดนนทบุรี  ได้รับผิดชอบ
ประกอบด้วยพื้นที่  8  จังหวดั  ได้แก่ 

1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. จังหวัดลพบุรี 
3. จังหวัดสิงห์บุรี 
4. จังหวัดอ่างทอง 
5. จังหวัดสระบุรี 
6. จังหวัดปทุมธานี 
7. จังหวัดนครนายก 
8. จังหวัดนนทบุรี 
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 จ านวนประชากรเขตสุขภาพที่ 4   จ าแนกรายจังหวัด 

 

จังหวัด 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน 

หลังคาเรือน 
(หลัง) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จังหวัดนนทบุรี 566,778 645,146 1,211,924 648,649 
จังหวัดปทุมธานี 527,945 583,431 1,111,376 567,974 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 390,365 419,955 810,320 311,329 
จังหวัดอ่างทอง 135,413 146,991 282,404 96,526 
จังหวัดสิงห์บุรี 100,377 110,211 210,588 75,085 
จังหวัดสระบุรี 315,959 324,106 640,065 261,955 
จังหวัดลพบุรี 379,745 377,576 757,321 284,810 
จังหวัดนครนายก 127,773 130,585 258,358 94,340 

รวม 2,544,355 2,738,001 5,282,356 2,340,668 
ที่มา : รายงานสถิติจ านวนประชากรและบา้น  ประจ าปี พ.ศ. 2559  stat.bora.go.th  ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน  2560 
 
 ข้อมูลเขตการปกครองเขตสุขภาพที่  4  จ าแนกรายจังหวัด 

 

จังหวัด 
อ าเภอ 
(แห่ง) 

ต าบล 
(แห่ง) 

เทศบาล
นคร 

(แห่ง) 

เทศบาล
เมือง 
(แห่ง) 

เทศบาล
ต าบล 
(แห่ง) 

อบต. 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

จังหวัดนนทบุรี 9 52 2 4 11 28 424 
จังหวัดปทุมธานี 7 60 1 9 14 37 466 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

16 209 1 4 31 121 1,471 

จังหวัดอ่างทอง 7 73 - 1 20 43 513 
จังหวัดสิงห์บุรี 6 43 - 2 6 33 364 
จังหวัดสระบุรี 13 108 - 4 34 72 972 
จังหวัดลพบุรี 11 124 - 3 20 102 1,122 
จังหวัดนครนายก 4 41 - 1 4 40 410 

รวม 70 710 4 28 140 476 5,742 
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 สัดส่วน อสม. ต่อหลังคาเรือน  ปี 2560  จ าแนกรายจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 

 

จังหวัด 
การปกครอง จ านวน

ประชากร
รวม 
(คน) 

จ านวน
หลังคา
เรือน 
(หลัง) 

อสม.
รวม 

สัดส่วน  
อสม./
หลังคา
เรือน อ าเภอ 

(แห่ง) 
ต าบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

จังหวัดนนทบุรี 6 52 424 1,211,924 648,649 8,150 79.59 

จังหวัดปทุมธานี 7 60 466 1,111,376 567,974 9,368 60.63 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 209 1,471 810,320 311,327 11,615 26.80 
จังหวัดอ่างทอง 7 73 513 282,404 96,526 5,289 18.25 

จังหวัดสิงห์บุรี 6 43 364 210,588 75,085 4,627 16.23 

จังหวัดสระบุรี 13 108 972 640,065 261,955 10,090 25.96 

จังหวัดลพบุรี 11 124 1,122 757,321 284,810 12,115 23.51 

จังหวัดนครนายก 4 41 410 258,358 94,340 3,990 23.64 

รวม 70 710 5,742 5,282,356 2,340,668 65,244 35.88 
ที่มา : www.thaiphc.net  ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน  2560 

 สรุปเป้าหมายส าคัญงานสุขภาพภาคประชาชน  ประจ าปี 2560 
 

จังหวัด อสม. 

เป้าหมาย 

จ านวนการ
อบรม อสม. 

(คน) 
ต าบลจัดการสุขภาพ 

ป.ป.ช. ต าบล 
ร้อยละ 

70 
หมู่บ้าน 

ร้อยละ 
70 

จังหวัดนนทบุรี 8,150 633 52 36 779 545 
จังหวัดปทุมธานี 9,368 730 60 42 523 366 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11,615 2,518 209 146 1,508 1,055 
จังหวัดอ่างทอง 5,289 886 73 51 547 383 
จังหวัดสิงห์บุรี 4,627 525 43 30 391 274 
จังหวัดสระบุรี 10,090 1,342 111 78 1,057 740 
จังหวัดลพบุรี 12,115 1,498 124 87 1,192 834 
จังหวัดนครนายก 3,990 501 41 29 444 311 

รวม 65,244 8,633 713 499 6,441 4,509 
ที่มา : www.thaiphc.net  ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน  2560 
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 จ านวนประเภทสถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 4 จ าแนกรายจังหวัด 

 

จังหวัด 
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ (แห่ง) 

ตติยภูมิ/ทุติยภูมิ 
รวม 

ปฐมภูมิ 
รวม 

รพศ. รพท. รพช. สสอ. รพ.สต. 
จังหวัดนนทบุรี - 1 6 7 6 76 82 
จังหวัดปทุมธานี - 1 7 8 7 78 85 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 1 14 165 16 205 221 
จังหวัดอ่างทอง - 1 6 7 7 76 83 
จังหวัดสิงห์บุรี - 2 4 6 6 47 53 
จังหวัดสระบุรี 1 1 10 12 13 126 139 
จังหวัดลพบุรี - 2 9 11 11 133 144 
จังหวัดนครนายก - 1 3 4 4 56 60 

รวม 2 10 59 71 70 797 867 
 
 
 จ านวนและประเภทสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนในเขตสุขภาพที่ 4 จ าแนกรายจังหวัด 

 

จังหวัด 

สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน 

สถานพยาบาลประเภท
ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

(คลินิก) 

สถานพยาบาลประเภทที่
รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

(รพ.เอกชน) 

สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

(นวด + สปา) 

จังหวัดนนทบุรี 608 12 28 
จังหวัดปทุมธานี 533 10 20 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 529 6 4 
จังหวัดอ่างทอง 112 1 - 
จังหวัดสิงห์บุรี 90 1 - 
จังหวัดสระบุรี 234 4 12 
จังหวัดลพบุรี 258 2 34 
จังหวัดนครนายก 63 - 27 

รวม 2,157 36 125 
ที่มา : ตามแบบรายงานตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันท่ี 1 มิถุนายน – 2 สิงหาคม  2560 
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ส่วนที่ ๓ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพเขต ๔ จังหวัดนนทบรุี 
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 สรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 

จังหวัดนนทบุรี  (ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2559 – 30  กันยายน  2560) 

ประเภทงบประมาณ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรร 
(บาท) 

เบิกจ่ายแล้ว 
(บาท) 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

คงเหลือ 
(บาท) 

งบด าเนินงาน 6,847,590 6,778,447.36 98.99 69,142.64 
งบอุดหนุน 1,170,000 1,170,000 100.00 0 
งบรายจ่ายอ่ืน 150,000 149,971.14 99.98 28.86 
งบลงทุน 3,871,037 3,871,037 100.00 0 

รวมงบประมาณ 12,065,627 11,969,455.50 99.20 69,171.50 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ  จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  รวมทั้งสิ้น  12,065,627  บาท (สิบสองล้านหกหมื่น
ห้าพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยแยกตามประเภทงบประมาณ  ได้แก่  งบด าเนินงาน  จ านวน  
6,847,590  บาท  งบอุดหนุน  จ านวน  1,170,000  บาท  งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  1,500,000  บาท  
และ  งบลงทุน  จ านวน  3,871,037  บาท  สรุปยอดใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังตาราง
ข้างต้น 
 
 แผนภูมิแสดงสรุปรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  ของส านักงานสนับสนุนบริการ

สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  (ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  2559 – 30  กันยายน  2560) 
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 สรุปรายรายการงบลงทุนส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี                  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ล าดับ
ที ่

รายการงบลงทุน งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 โต๊ะท างานเจ้าหน้าท่ี แบบ 7 ลิ้นชัก  109,140 109,140 100 0 
2 โต๊ะแลปปฏิบตัิการ พร้อมเก้าอี้ จ านวน 6 ชุด 89,880 89,880 100 0 
3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 10 ลิ้นชัก จ านวน 10 ตู ้ 44,940 44,910 100 0 
4 ชุดเครื่องมือตรวจวัดและทดสอบประสิทธิภาพ

การท างานห้องผ่าตัดและห้องแยกโรค 
578,000 578,000 100 0 

5 เครื่องวัดวิเคราะหเ์ครื่องดมยาสลบและเครื่องช่วย
หายใจ 

785,000 785,000 100 0 

6 เครื่องตรวจฝุุนละอองนอกอาคาร 288,900 288,900 100 0 
7 เครื่องตรวจวดัและทดสอบความปลอดภัยในงาน

ระบบไฟฟูาส าหรับโรงพยาบาล 
128,000 128,000 100 0 

8 เครื่องทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ไฟฟูาส าหรับเครื่องมือแพทย์ 

270,000 270,000 100 0 

9 เครื่องทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย
เครื่องก าเนิดไอน้ า 

514,991 514,991 100 0 

10 เครื่องตรวจวดัและทดสอบแรงดันส าหรับระบบ
ก๊าซทางการแพทย์ 

95,016 95,016 100 0 

11 กล้องถ่ายภาพความร้อน (Infrared  Camera) 374,500 374,500 100 0 
12 ชุดเครื่องมือตรวจสอบดา้นอาคาร (กล้องวัดระยะ 

เครื่องถ่ายระดับ เครื่องสแกนผนัง เครื่องทดสอบ
คอนกรีต) 

246,100 246,000 100 0 

13 เครื่องตรวจวดัและทดสอบเครื่องส่งวิทยุสื่อสารใน
โรงพยาบาล 

78,000 78,000 100 0 

14 เครื่องวัดแสง  Phototherapy 118,770 118,770 100 0 
15 โครงการศึกษาการกระจายความรอ้นในตู้อบเด็ก

และเครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารกด้วยวิธีการวัด
อุณหภูม ิ9 จุด และแบบภาพถ่ายความร้อน 

149,800 149,800 100 0 

รวมท้ังสิ้น 3,871,037 3,871,037 100 0 
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 สรุปรายจ่ายงบ (อุดหนุน) ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี                  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
(งบอุดหนุน) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 โครงการติดตามการเฝูาระวังและปูองกันการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในแม่วัยรุ่นและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นด้วยแมอ่าสาในชุมชน 

340,000 340,000 100 0 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ  โดยสมุนไพร
พื้นบ้าน 

200,000 200,000 100 0 

3 โครงการเยาวชนสรา้งนักอ่าน 300,000 300,000 100 0 
4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข

แกนน าในการดูแลผู้สูงอาย ุ
200,000 200,000 100 0 

5 โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในการเฝูา
ระวังภัยพิบัติอันเกิดจากยาเสพตดและภยัพิบัติ
อื่นๆ 

130,000 130,000 100 0 

รวมท้ังสิ้น 1,170,000 1,170,000 100 0 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปรายจ่ายงบ (รายจ่ายอ่ืน) ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี                  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ล าดับ
ที ่

แผนงาน/โครงการ 
(งบรายจ่ายอ่ืน) 

งบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

งบประมาณ
คงเหลือ 

1 โครงการวิจัยการศึกษาการกระจายความร้อน        
ในตู้อบเด็กและเครื่องให้ความอบอุ่นเด็กทารก           
ด้วยวิธีการวัดอณุหภมูิ 9 จุด  และแบบภาพถ่าย
ความร้อน 

150,000 149,971.14 99.98 28.86 

รวมท้ังสิ้น 150,000 149,971.14 99.98 28.86 
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ส่วนที่ ๔ 
ผลการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านกังานสนบัสนนุบริการสขุภาพเขต ๔ จังหวัดนนทบรุี 
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ผลการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  โดยแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ดังนี้ 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลและสถานประกอบการ           

เพื่อสุขภาพ 
1. โครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัย บูรณาการ โครงการ                  

เฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ :  หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ลดโรคมะเร็ง               
โรคความดันโลหิต  โรคหัวใจและหลอดเลือด  

2. โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
3. โครงการพัฒนา ควบคุม ก ากับประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์ (บุคลากรของ สบส.เขต และบุคลากร

เครือข่ายสถานบริการสุขภาพ) 
5. โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ  ผู้ประกอบการโรคศิลปะ และเครือข่ายบริการสุขภาพ บูรณาการโครงการพัฒนา
ศักยภาพทีมตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

6. โครงการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ในเขตสุขภาพที่ 4 
7. โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน 

  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี

เครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพสู่การพ่ึงตนเองเพ่ือให้เกิด          

ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย  
3. โครงการประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชน อสม.และภาคีเครือข่ายภาคกลาง 
4. โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพของชุมชน 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ต่างด้าว 
6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ป.ป.ช. 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4                  

จังหวัดนนทบุรี 
2. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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โครงการพฒันาความรอบรูด้า้นสขุภาพและพฤตกิรรมสขุภาพกลุม่วยั บรูณาการ  
โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ ๕๗ พรรษา มหาวชริาลงกรณ : หมูบ่า้นปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม 

ลดโรคมะเรง็ โรคความดนัโลหติ โรคหวัใจและหลอดเลอืด 
*************** 

หลกัการและเหตุผล 

  ปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันนี้ เปลี่ยนจากโรคติดต่อมาเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) เช่น โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน  โรคหัวใจและหลอดเลือด  ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มวัย
ท างาน (15 – 59 ปี) ส่วนกลุ่มเรียน (5 – 14 ปี) มีแนวโน้มของปัญหาเริ่มอ้วนและภาวะอ้วน จนถึงภาวะ
อ้วนในระดับวิกฤต  ปัญหาสุขภาพคนไทยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ผิด เช่น การบริโภค
อาหารหวาน มัน เค็ม กินอาหารที่ไม่ถูกต้องทั้งปริมาณและสัดส่วน  การเคลื่อนไหว ออกก าลังกายน้อยใน            
แต่ละวันจนถึงไม่เคยออกก าลังกายเพราะภารกิจด้านการเรียน  การงานต่างๆ ท าให้เกิดความเครียด ดื่มสุรา
ตลอดจนการสูบบุหรี่ รวมทั้งค่านิยมอาหารตามวัฒนธรรมตะวันตก คืออาหารขยะ  อาหารจานด่วน  น้ าอัดลม  
ขนมกรุบกรอบ เป็นต้น  นอกจากนี้  การพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งสังคมไทยก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ  ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุนี้ปัญหาสุขภาพที่ประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง   
ซึ่งมักจะตามมาด้วยโรคหลอดเลือดสมอง  มีการอัมพฤกษ์  อัมพาต  ท าให้มีความพิการตามมาในขณะเดียวกัน
ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรค  เมื่ออายุมากขึ้น มีการถดถอยของการท างานของร่างกายและสมองเกิดภาวะพ่ึงพิงในการใช้
ชีวิตประจ าวัน  เกิดภาวะติดบ้านและติดเตียง  ดังนั้น  การส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้             
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพนั้น  จึงเป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลในการรักษา
สุขภาพตนเองและมีทักษะในการดูแลสุขภาพท่ีถูกต้องและยั่งยืน 

  ในปีงบประมาณ  2560  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  โดยกลุ่ม
คุณภาพมาตรฐานการบริการได้จัดท าโครงการดังกล่าว  โดยมีเปูาหมายพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการส่งเสริม
ประชาชนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  ด้วยการปลูกฝังและสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ตั้งแต่เด็ก  โดยการใช้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ เน้น 3อ 2ส  มีดรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเป็นหน่วยงานและขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่  ซึ่งจัดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาและเสริมสร้าง  
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตลอดจนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  Long  term  Care               
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ระดับจังหวัดและต าบลจัดการสุขภาพเปูาหมาย  ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 4 
รวม 8 จังหวัด  เพ่ือส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายน าผลการด าเนินงานไปประยุกต์ใช้และขับเคลื่อนเพ่ือประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ต่อไป 
วัตถปุระสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มวัย  ในการ
ขับเคลื่อนเพ่ือเป็นประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 

2. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในการ
พัฒนางานด้านสุขศึกษา 

3. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบ  ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 
4. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบ ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 
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ขอบเขต/เปา้หมาย 
1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่เปูาหมาย 
2. ทุกอ าเภอในพ้ืนที่เปูาหมายปี 2560 เครือข่ายพื้นที่ (พ้ืนที่ขยายผล) ประกอบด้วย            

3 ส่วน 
2.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
2.2 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
2.3 โรงเรียนเสริมสร้างพฤติกรรมตามแนวสุขบัญญัติแห่งชาติ 

3. พ้ืนที่ต้นแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ  ประจ าปี 
2559 (คัดเลือกจากพ้ืนที่ด าเนินการ ปี 2559) ระดับจังหวัดๆ ละ 1 หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคฯ 
และ 1 โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ (คัดเลือกโดยจังหวัด) 

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 
1. เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ              

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์  สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ 

2. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ และ
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

3. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่าง
ถูกต้องและยั่งยืน 

ตัวชีว้ดัความส าเรจ็ 
1. เพ่ือพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้ภาคีเครือข่ายสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ได้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์  สร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
2. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานด้านสุขศึกษาของ

ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ทั้งหมด 8 จังหวัด 
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและทีมแกนน าหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ และ

โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ 
4. มีพ้ืนที่ต้นแบบการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับเขต 
5. มีหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ  ต้นแบบระดับเขตและมีดรงเรียนสุขบัญญัติ

แห่งชาติต้นแบบระดับเขต 
 

การเชือ่มโยงยทุธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลและสถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคี

เครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 
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ขัน้ตอนการด าเนนิการ 
1. ด าเนินการจัดประกวดและพัฒนาศักยภาพเครือข่าย เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

และพฤติกรรมสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2560 (ระยะเวลาด าเนินการ ประมาณเดือนมีนาคม 2560) 
2. จัดท าสื่อโปสเตอร์ 3 อ. 2 ส. และสุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ 
3. ส่งเสริม  สนับสนุน และติดตามผลการด าเนินงาน  เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพ 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดการประกวดและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและ

พฤติกรรมสุขภาพ  ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม  2560  ณ  โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท  อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  รวมทั้งสิ้น  110 คน  ผลการประกวด  ดังนี้ 

  รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ระดับเขต  ปีงบประมาณ  
2559  ได้แก่  บ้านแพะ  จังหวัดสระบุรี 

  รางวัลชนะเลิศ  โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  ระดับปี  ปีงบประมาณ  2559  
ได้แก่  โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย  จังหวัดลพบุรี 

2. จัดท าสื่อโปสเตอร์ 3 อ. 2 ส. และสุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ 
3. ลงพ้ืนที่  ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามผลการด าเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้                

ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ในพ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  เปูาหมาย  ประจ าปี 2560  
จ านวนรวม 71  แห่ง  ในระหว่างวันที่  2 – 31 สิงหาคม  2560  
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โครงการพฒันาขดีความสามารถบคุลากรภาคเีครอืขา่ยดา้นอาคารและสภาพแวดล้อม 
*************** 

หลกัการและเหตุผล 

  ด้วยในปีงบประมาณ 2560 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  มีนโยบายให้สถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐตามกลุ่มเปูาหมาย  ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมก ากับ เพ่ือให้ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์  เพ่ือสร้างความมั่นใจในด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการก ากับ ติดตามคุณภาพ
มาตรฐานในการด าเนินงานและวัดความส าเร็จของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในการจัดการคุณภาพด้าน
อาคารและสภาแวดล้อมนั้น 
  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เป็นหน่วยงานที่ต้องเข้าด าเนินการ
ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมก ากับ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมให้กับโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลชุมชน ตามกลุ่มเปูาหมาย  เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  ภายใต้โครงการส่งเสริม
สนับสนุน ควบคุมก ากับ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่ายให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ได้รับการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  โดยให้มีการส่งเสริม  สนับสนุนด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  ให้มีความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ 

วัตถปุระสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม ในสถานบริการสุขภาพให้กับภาคีเครือข่าย ในพ้ืนที่ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ             
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

2. เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุมก ากับ มีระบบ
บริหารจัดการตามมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขต/เปา้หมาย 

1. จัดประชุม/อบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุขตามกลุ่มเปูาหมาย  ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ในพื้นที่ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

2. พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีทางวิศวกรรม  ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม  มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพให้กบัเจ้าหน้าที่สถานบริการสุขภาพภาครัฐตามกลุ่มเปูาหมาย 

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

1. ภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ในพ้ืนที่ของส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางวิศวกรรมด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุมก ากับ ให้มี
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
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ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

1. ด าเนินการจัดประชุมคณะท างาน 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน 
2. ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ

สภาพแวดล้อมสาธารณสุขตามกลุ่มเปูาหมาย  ได้แก่  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพ้ืนที่ของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

ผลการด าเนนิการ 

  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  4 จังหวัดนนทบุรี   โดยกลุ่มอาคารและ
สภาพแวดล้อม  ได้ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข  ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม  2560  ณ  โรงแรมวาสนา ดีไซด์ โฮเทล  
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภาคี
เครือข่ายในสถานบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ  โดยมีกลุ่มเปูาหมายได้แก่  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน 
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
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โครงการพฒันา ควบคมุ ก ากบั ประเมนิผลมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพ 
ดา้นวศิวกรรมการแพทย์  ในเขตสขุภาพที ่๔ 

*************** 
หลกัการและเหตุผล 

  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ได้ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข  ที่มั่งเน้นการสร้างระบบสุขภาพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน  โดยมีบทบาท ภารกิจ สนับสนุนใ ห้          
สถานบริการสุขภาพมีการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  อย่างครอบคลุมทั่วถึงตามแนวทาง          
การส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาของกรมสนับสนนุบริการสุขภาพในแต่ละพ้ืนที่  เพ่ือสร้างความมั่นใจว่า
ผู้รับบริการจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพด้านเครื่องมือแพทย์  ทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย รักษาและมีความ
ปลอดภัยภายใต้การด าเนินการบ ารุงรักษา/การทดสอบ/สอบเทียบ  เครื่องมือแพทย์ ให้มีความแม่นย าพร้อมใช้
และปลอดภัย  รวมทั้งโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบกับ
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  มีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล  เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพใน              
เขตสุขภาพท่ี 4  มีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ตามมาตรฐานที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด
ไว้  ดังนั้นเพ่ือให้เครื่องมือแพทย์มีความแม่นย า  พร้อมใช้ และปลอดภัย  รวมทั้งโครงสร้างทางกายภาพ 
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์  ส านักงาสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนา ควบคุม ก ากับ ประเมินผลมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2560  เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุน
ให้สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพการใช้บริการตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

วัตถปุระสงค ์

1. เพ่ือให้เครื่องมือแพทย์ของสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการบ ารุงรักษา/ทดสอบ/สอบ
เทียบ ตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

2. เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐ มีมาตรฐานด้านเครื่องมือแพทย์ที่แม่นย า พร้อมใช้และ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

ขอบเขต/เปา้หมาย 

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

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

  เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในสถานบริการสุขภาพกลุ่มเปูาหมายได้รับการทดสอบ/สอบเทียบ ให้มี
ความแม่นย า  พร้อมใช้ และปลอดภัย 

ตัวชีว้ดัความส าเร็จ 

  ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเปูาหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ( 71 แห่ง) 
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การเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 

  พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลและสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ              

เพ่ือสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ                  
มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

  ด าเนินการออกทีม บ ารุงรักษา/ทดสอบ/สอบเทียบ  เครื่องมือแพทย์ให้กับสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพที่ 4  จ านวน 71 แห่ง  ใน 8 จังหวัด  ประกอบด้วย  นนทบุรี  ปทุมธานี  
อ่างทอง  พระนครศรีอยุธยา  นครนายก  ลพบุรี  สิงห์บุรี  และสระบุรี  แยกตามประเภทโรงพยาบาล  ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปจ านวน  12  แห่ง 
2. โรงพยาบาลชุมชน  จ านวน  59  แห่ง 
โดยเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในสถานบริการสุขภาพกลุ่มเปูาหมายจะได้รับการทดสอบ/สอบเทียบ  

ให้มีความแม่นย า  พร้อมใช้  ปลอดภัย  และมีคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน  ตามมาตรฐานที่              
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนดไว้  ทั้ง 5 ด้าน คือ 

1. ด้านเครื่องมือแพทย์ในสถานพยาบาล 
2. ด้านการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานพยาบาล 
3. ด้านวิศวกรรมสื่อสาร 
4. ด้านการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในสถานพยาบาล 
5. ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล 
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โครงการพฒันาศกัยภาพภาคเีครือขา่ยดา้นวศิวกรรมการแพทย ์ 
(บคุลากรของ สบส.เขต และบลุากรเครอืขา่ยสถานบรกิารสขุภาพ) 

*************** 

หลกัการและเหตุผล 

  การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่ใช้ในสถานบริการสุขภาพ  เป็นการ
ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในสถานบริการสุขภาพเพ่ือให้เครื่องมือที่ให้บริ การประชาชนที่ตรวจ
วินิจฉัยและรักษา  มีความแม่นย า พร้อมใช้และปลอดภัย  ซึ่งจะเป็นการเฝูาระวังเครื่องมือแพทย์ใน                
สถานบริการสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  การทดสอบ/สอบเทียบจ าเป็นต้องท าเป็นระยะๆ  โดยก าหนด                     
การทดสอบ/สอบเทียบอย่างน้อยปีละครั้ง  เนื่องจากเครื่องมือแพทย์มีความถี่ในการใช้งานตลอดเวลา  เพ่ือให้
แน่ใจว่าเครื่องมือดังกล่าวยังมีความถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ยอมรับที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งจะส่งผลถึงให้               
การวินิจฉัยและรักษาแก่ประชาชน  ว่ายังคงความเป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ 
  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่อง
การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์  จึงจัดท าโครงการ “ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้าน
การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์พ้ืนฐานโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 4”  เพ่ือให้บุคลากรภาคีเครือข่าย
ด้านวิศวกรรมการแพทย์มีความรู้ความสามารถทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์พ้ืนฐาน               
(ด้านมวล/ด้านความดัน/ด้านอุณหภูมิ)  เพ่ือไปด าเนินการทดสอบ/สอบเทียบ  เครื่องมือแพทย์ของหน่วยงาน
ตนเองได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเสริมการสอบเทียบจากส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ที่มีการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 7 ชนิดรายการ  ได้อย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุม 

วัตถปุระสงค ์

1. เพ่ือให้บุคลากรของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ  มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ด้วยตนเองขั้นพ้ืนฐานได้ 

2. เพ่ือให้บุคลากรของสถานบริการสุขภาพภาครัฐสามารถออกผลการรายงานค่าการสอบ
เทียบได ้

3. เพ่ือให้บุคลากรของสถานบริการสุขภาพภาครัฐน าความรู้ที่ได้ไปวิเคราะห์ และบริหาร
จัดการเครื่องมือแพทย์ให้อยู่ในความถูกต้องได้ 

ขอบเขต/เปา้หมาย 

  บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ เขตบริการสุขภาพที่ 4 รวม 8 จังหวัด  ดังต่อไปนี้  
นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สิงห์บุรี  ลพบุรี  สระบุรี และนครนายก  รวม 71 แห่ง   

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

บุคลากรของสถานบริการสุขภาพได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการทดสอบ/สอบเทียบ 
เครื่องมือพ้ืนฐาน (ด้านมวล/ด้านความดัน/ด้านอุณหภูมิ)  
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  จ านวนบุคลากรที่เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การรับรองไม่น้อยกว่า 80 % 

การเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา ระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ
แพทย์พ้ืนฐานโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น  ดังนี้ 

รุ่นที่ 1  ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม  2560   
รุ่นที่ 2  ในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม  2560   

ผลการด าเนนิการ 

  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  โดยกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์              
ได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์พ้ืนฐาน
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 4  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 

  รุ่นที่ 1  ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม  2560  ณ  โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น  
จังหวัดปทุมธานี  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  29  คน 

รุ่นที่ 2  ในวันที่ 21 – 22 ธันวาคม  2560  ณ  โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น  
จังหวัดปทุมธานี  มีผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  45  คน 

กลุ่มเปูาหมายทั้ง 2 รุ่น  ได้แก่  บุคลากรของสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 4  รวม           
8 จังหวัด  (นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,อ่างทอง,สิงห์บุรี,ลพบุรี,สระบุรี,นครนายก) 
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โครงการสง่เสรมิ พฒันา ควบคมุ ก ากบัสถานบรกิารสขุภาพภาครฐั ภาคเอกชน 
สถานประกอบการเพือ่สขุภาพ  ผูป้ระกอบการโรคศลิปะ และเครอืขา่ยบรกิารสขุภาพ  
บรูณาการโครงการพฒันาศกัยภาพทมีตรวจมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ 

*************** 
หลกัการและเหตุผล 
  ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพด้านต่างๆ  ส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  คือด้านพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการอาหารและผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และด้วยส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ได้รับนโยบายจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ให้มีภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและควบคุม
ก ากับคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จ านวน 8 
จังหวัด 
  ดังนั้นเพ่ือให้การขับเคลื่อนการบูรณาการยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและการ
ปฏิบัติงานของส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  สามารถด าเนินการให้บรรลุเปูาหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการแบบบูณาการโดยเฉพาะใน
ส่วนของภูมิภาค  ต้องด าเนินงานร่วมกันระหว่างส านักงาสนับสนุนบริการสุขภาพเขต  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด  รวมทั้งส านักงานสาธารณสุขอ าเภอและผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคในโรงพยาบาล                     
เน้นมาตรการเชิงรุกเพ่ือปูองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ                
โดยในปีงบประมาณ  2560 นี้  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   จึงได้จัดท า 
โครงการส่งเสริม พัฒนาการควบคุมก ากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถานประกอบการ               
เพ่ือสุขภาพ   ผู้ประกอบโรคศิลปะและเครือข่ายบริการสุขภาพ  บูรณาการโครงการพัฒนาทีมตรวจมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (SWAT)  ปีงบประมาณ 2560 

วัตถปุระสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 

2. เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลงานมาตรฐานสถานพยาบาล  สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการตามกฎหมายของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตสุขภาพที่ 4 ให้มีมาตรฐานไปในแนวทางเดียวกัน 

4. เพ่ือพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4 

ขอบเขต/เปา้หมาย 

1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 รวม 8 จังหวัด 
2. ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอในเขตสุขภาพที่ 4 รวม 71 อ าเภอ 
3. โรงพยาบาลของรัฐในเขตสุขภาพที่ 4 รวม 71 แห่ง 
4. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

1. สถานพยาบาล  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะส่วนภูมิภาค              
มีมาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 

2. ข้อมูลสถานพยาบาล  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะในเขต
สุขภาพที่ 4 รวม 8 จังหวัด มีความครบถ้วนและถูกต้อง 

3. เ พ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ทีมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล และ                
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในเขตสุขภาพท่ี 4 ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการควบคุมก ากับ และจัดการเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาล
ภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพ  เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการ                 
ด้านสุขภาพ 

ตัวชีว้ดัความส าเรจ็ 

1. จ านวนสถานพยาบาลได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  คุณภาพมาตรฐานตามที่
ก าหนด (2,219 แห่ง) 

2. จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานตามท่ีก าหนด (233 แห่ง) 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

1. ลงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน  รับฟังปัญหา  ข้อเสนอแนะ  ติดตามการด าเนินงานและ
ร่วมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 4 รวม 8 จังหวัด  
(โดยสุ่มลงตรวจมาตรฐานร้อยละ 5 ของจ านวนสถานพยาบาลและสถานประกอบการทั้งหมด) 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ  ปี 2560 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 4 

ผลการด าเนนิการ 

  1. ลงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน รับฟังปัญหา  ข้อเสนอแนะ  ติดตามการด าเนินงานและ
ร่วมตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4 
  2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภค          
ด้านบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 4  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น  90 คน  ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 
2560  ณ  โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา  อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
  3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ  ประจ าปีงบประมาณ 2560  ในวันที่  27 – 28 
เมษายน  2560  โรงแรม เดอะรีเจ้นท์  ชะอ า บีช รีสอร์ท  
หวัหิน – ชะอ า  อ าเภอชะอ า  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีผู้เขาร่วม
กิจกรรม  รวมทั้งสิ้น  61  คน 
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โครงการด าเนนิงานมาตรฐานระบบบรกิารสขุภาพแบบบรูณาการ  

ในเขตสขุภาพที ่๔ 
*************** 

หลกัการและเหตุผล 

  ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการจะยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการแบบเครือข่ายบริการ
สุขภาพ  ตลอดจนการควบคุมก ากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน ผู้ประกอบการสุขภาพและ
ผู้ประกอบการโรคศิลปะให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนดและนโยบายในระดับกระทรวงสาธารณสุขให้
หน่วยงานในสังกัดมั่งเน้นการปฏิบัติงานโดยใช้หลักการบูรณาการ  บุคลากร  กระบวนการท างาน  การจัดท า
ยุทธศาสตร์ และการจัดท างบประมาณ  โดยเฉพาะในเรื่องของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและได้
จัดท ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพขึ้น  เพ่ือประกาศให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ใช้ในการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพระบบบริการ  ซึ่งได้บูรณาการมาตรฐานในเรื่องของการจัดการคุณภาพและ
ความปลอดภัยด้านอาคาร  สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และมาตรฐานงานสุขศึกษาใน
โรงพยาบาลและสร้างความร่วมมือกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) องค์การ มหาชน  ควบคู่
กับการพัฒนากลไกการก ากับคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยของผู้ปุวย  รวมทั้งผู้รับบริการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
สามารถจัดการตนเองและดูแลสุขภาพตนเองได้ 
  ด้วย ความจ าเป็นดังกล่าว  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพตระหนักถึงปัญหาด้าน                    
ความปลอดภัยจากการรับบริการของประชาชนที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากจ านวนผู้ปุวยที่เพ่ิมขึ้นทุกปีตามแนวโน้ม
สถานการณ์ด้านสุขภาพ  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศให้มีคุณภาพ
และความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐานสากล  จึงได้สร้างองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือขับเคลื่อน                  
ในระดับประเทศและส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพแก่สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  
โดยจัดท าโครงการบูรณาการขึ้น  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้                
ได้ประโยชน์สูงสุดและแต่งตั้งทีมคณะกรรมการในการลงพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้ความรู้พร้อมทั้งแนะน า
แนวทางในการพัฒนาตนเองและแนวทางการด าเนินงานในแต่ละด้านให้สอดคล้อง  สอดรับกับมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพที่ก าหนด  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเยี่ยมประเมินและผลักดันให้สถานบริการสุขภาพ
กลุ่มเปูาหมายน ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพไปใช้ในทางปฏิบัติให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  ยั่งยืนและ             
เป็นระบบ ตลอดจนสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม ตลอดจนความร่ วมมือกับบุคลากร  เจ้าหน้าที่  
พนักงาน  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  เพ่ือให้การน าไปปฏิบัติสามารถสัมฤทธิ์ผลโดยง่ายสะดวก    
ในการก ากับติดตามคุณภาพมาตรฐานผ่านกลไกการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จึงได้จัดท า
โครงการดังกล่าวขั้น  เพ่ือควบคุม  ก ากับ และประเมินสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเปูาหมายให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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วัตถปุระสงค ์

  เพ่ือประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้มีมาตรฐานตาม
เกณฑ์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ขอบเขต/เปา้หมาย 

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

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

1. สถานบริการสุขภพภาครัฐมีความเข้าใจและทราบถึงแนวทางในการด าเนินการด้าน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ในปีงบประมาณ  2560 

2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเปูาหมายได้รับการส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพโดยคณะกรรมการเยี่ยมประเมินระดับเขต 

3. สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเปูาหมายใหม่ได้รับการส่งเสริมในเชิงคุณภาพด้าน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

4. สถานบริการสุขภาพมีผลการประเมินตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

ตัวชีว้ดัความส าเรจ็ 

1. ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเปูาหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ (ร้อยละ 70) 

2. จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการควบคุมก ากับตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ (71 แห่ง) 

การเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 

  พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
1. ยุทธศาสตร์ที่   1 ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สถานพยาบาลและสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2. ผลผลิตที่  1  สถานบริการสุขภาพภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

และผู้ประกอบโรคศิลปะ  ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย 
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ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ               
ด้านคุณภาพความปลอดภัย  ด้านอาคารสภาพแวดล้อม  ด้านเครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา 

2. ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ
กลุ่มเปูาหมาย ปี 2560  เขตสุขภาพที่ 4 

3. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน  จ านวน 2 ครั้ง (ก่อนและหลังตรวจ
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ) 

4. จัดท าใบประกาศรับรองผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ผลการด าเนนิการ 

1. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาคารสภาพแวดล้อม ด้านเครื่องมือแพทย์ และด้านสุขศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560   เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560  ณ โรงแรม ดิไอเดิล เซอร์วิส              
เรสซิเดนซ์  โดยกลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ประกอบด้วย  ผู้รับผิดชอบงานใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด , ผู้รับผิดชอบงานใน รพศ./รพท./รพช. เป็นต้น 

2. ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ
กลุ่มเปูาหมาย ปี 2560  เขตสุขภาพที่ 4  รวมจ านวนทั้งสิ้น  71 แห่ง 

3. จัดท าใบประกาศรับรองผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ให้กับ                
สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่ได้รับการตรวจประเมินและผ่านการประเมินในปี 2560 
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โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชนในการจดัการดา้นสขุภาพสูก่ารพึง่ตนเอง 
เพื่อใหเ้กดิต าบลจดัการสขุภาพแบบบรูณาการ  

*************** 
หลกัการและเหตุผล 
  การสาธารณสุขไทยได้มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะหลักการ “การสาธารณสุข
มูลฐาน” ได้น ามาใช้เป็นกลวิธีอันเป็นรากฐานส าคัญยิ่ง  โดยมุ่งหวังให้เกิดความครอบคลุมและเป็นธรรมใน 
ด้านการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งสมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อ
ตนเอง  เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดการพ่ึงตนเองหรือการดูแลสุขภาพของ
ตนเองได้ระดับหนึ่ง  ที่ผ่านมาระบบสุขภาพไทยมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงแนวคิด  นโยบาย  
โครงสร้างและกลไกการจัดการ  ตลอดจนการให้ความส าคัญกับบาทของภาคส่วนต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง                   
จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพ  พบว่า ข้อมูลอัตราตายด้วยโรค NCDs สูง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (หลอดเลือด
หัวใจ 27.82 ต่อแสนประชาชน : 2559 โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 17.93 และ 10.85 ต่อแสน
ประชากร : 2557) การคัดกรองพัฒนาการตามกลุ่มอายุ พบเด็กอายุ 9, 18 , 30 และ 42 เดือน มี
พัฒนาการสงสัยล่าช้าร้อยละ 23.30 (ข้อมูลกรมอนามัย 2559) อัตราตายด้วยอุบัติเหตุทางถนน 18.97 ต่อ
แสนประชากร (ข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2559) ภาระโรค NCDs ท าให้การสูญเสียค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพเพ่ิมขึ้นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค NCDs เพ่ิมขึ้น  อีกทั้งในด้านโครงสร้างประชากรและการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ สัดส่วนประชากรวันสูงอายุเพิ่มขึ้น ข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรรวม เท่ากับ 65.17 ล้านคน 
มีจ านวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เท่ากับ 10.49 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 16.09 ของประชากรรวม  ถือว่า
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging  Society) รัฐบาลจึงตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
เตรียมพร้อมรับมือ วางแนวทางและได้มีการบูรณาการระดับหนึ่งซึ่งก าหนดความชัดเจนไว้ใน “นโยบายข้อที่ 3 
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ” โดยมีรายละเอียดข้อ 3.4 เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือสร้างสรรค์และไม่
ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต 
  นโยบายด้านสาธารณสุขของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพของประชาชน ข้อ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยกระทรวง
สาธารณสุขได้ขานรับและก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกัน  ข้อที่ 3 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย  ปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด  ร่วมน า  ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย  
เอ้ืออ านวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันและจากยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้าน
สาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) มีความมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม  ปูองกัน ควบคุมโรค 
รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสภาพอย่างเท่าเทียม ทุกกลุ่มวัยได้รับบริการที่สมวัย  ระบบบริการมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึง ลดความแออัด ลดความเหลื่อมล้ า โดยมีเปูาหมายที่อายุขัยเฉลี่ยและคุณภาพ
ชีวิตประชาชนดีขึ้น  บนพื้นฐานกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทภาคประชาชนภาคท้องถิ่นและ
ภาคอ่ืนๆ ให้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันเพ่ือก าหนดปัญหาสุขภาพ ด าเนิ นกิจกรรมด้านสุขภาพ และ
มาตรการทางสังคม  รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน  และ             
มุ่งส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนมากขึ้นภายใต้แนวคิด 
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“ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นเจ้าของสุขาวะชุมชน” เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ กลไกการด าเนินงานภาครัฐทุกระดับ
ต้องบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรด้านวิชาการและงบประมาณเพ่ือแก้ปัญหา 4 กลุ่มวัยที่
เหมาะสม ให้ข้อมูล ความรู้ และท าหน้าที่เชื่อมประสานภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนเข้ามาด าเนินงานร่วมกัน  
ผลักดันให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น 
  การด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ  ปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา ตามเปูาหมาย 7,255 
ต าบล  ได้บูรณาการพ้ืนที่ร่วมกันในต าบลที่มีการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพและพ้ืนที่มีการพัฒนาเครือข่าย
ระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS : District  Health System) และ Long term Care (LTC) ทั้งนี้เพ่ือให้การ
พัฒนาต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการมีความต่อเนื่องและมีรูปธรรมการด าเนินงาน  ตลอดจนมีพัฒนาการ
การจัดการสุขภาพรูปแบบใหม่ด้วยภูมิปัญญาและการรวมพลังของชุมชนในท้องถิ่น  จึงต้องอาศัยการสร้างให้
เกิดเครือข่ายกลไกการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง  ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติ 
สะท้อนหลักการส าคัญในกลวิธีการสาธารณสุขมูลฐานที่มีนัยยะต่อการท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ เพ่ิมพูนทักษะ
และความสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพและน าไปสู่การพัฒนาในมิติต่างๆ  ที่มั่นคงมากขึ้น  โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานโดยเครือข่ายความร่วมมือแบบผสมผสานจากหลายภาคส่วน (Multi – section  Collaboration) 
ข้ามกรอบการแยกส่วนที่มีหน่วยงานระดับกระทรวง  กรม  และภาคส่วนทางสังคมเป็นตัวตั้งให้หันมาเน้นเอา
ชุมชนและพ้ืนที่เป็นตัวตั้งแทน  เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงอ านาจการน าการ พัฒนาจากแนวดิ่งสู่
ประชาชน (Vertical  and  Top-down Development Approach) เป็นจากรากฐานของสังคมและชุมชน 
สะท้อนขึ้นสู่ภาคสาธารณะระดับประเทศหรือจากรากฐานรากสะท้อนสู่เบื้องบน (Community-Based and 
Bottom up  Development  Approach) รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาในมิติอ่ืนๆ เช่น มิติด้านสังคม  มิติด้าน
การศึกษา และมิติด้านเศรษฐกิจ 
  ดังนั้น  จากหลักการและแนวนโยบายข้างต้น  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 
จังหวัดนนทบุรี  ได้เล็งเห็นความส าคัญของกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพ  อันได้แก่  เครือข่าย
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคประชาชนและภาคท้องถิ่น  จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพสู่การพ่ึงตนเอง  เพ่ือให้เกิดต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ          
ปี 2560 ที่เป็นเปูาหมายสูงสุดของการด าเนินงานและสอดคล้องกับสภาพการด าเนินชีวิตในชุมชน/ท้องถิ่น
นั้นๆ  ให้พัฒนาโครงการ/กิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ที่น าไปสู่นวัตกรรมการส่งเสริม ปูองกัน และจัดการ
สุขภาพของประชาชนในชุมชนให้เกิดเป็นต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการและที่ส าคัญแก้ปัญหา
สุขภาพตามกลุ่มวัยและลดปัญหาสุขภาพได้ตามบริบทของพ้ืนที่  มีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพชุมชนที่
หลากหลาย  แสดงถึงการลดภาระโรคและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ตลอดจนเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีสถานะเศรษฐกิจที่เหมาะสมเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนและบุคคลภายนอกที่ท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ระบบสุขาภพชุมชนที่เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพโดยรวม
เกิดประสิทธิภาพและมีความมั่นคงยั่งยืนตลอดไป 
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วัตถปุระสงค ์

1. เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่ได้รับทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือ
การขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพดีแบบบูรณาการ 

2. เพ่ือสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพแบบ            
บูรณาการ 

3. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมและบริการสุขภาพที่เหมาะสมเพ่ือลดปัญหาสุขภาพทุกกลุ่ม
วัยในพื้นท่ี 

4. เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งดีๆ ในการพัฒนาและต่อยอดความส าเร็จการ
พัฒนาระบบสุขภาพชุมชนและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

ขอบเขต/เปา้หมาย 

1. บูรณาการพ้ืนที่ร่วมกันในต าบลที่มีการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการกับ
เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS : District Health System) 

2. พ้ืนที่เปูาหมายการพัฒนาต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  กรมสนับสนุนบริ การ
สุขภาพ  ปีงบประมาณ 2559 ร้อยละ 100 ของต าบลตามเขตการปกครองในทุกอ าเภอ  จ านวน                  
713 ต าบล โดยขอให้เชื่อมโยงกับเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS : District Health System) 
ระบบบริการปฐมภูมิที่มีทีมหมอประจ าครอบครัว (Family  care  team) และต าบลจัดการสุขภาพที่มี LTC 
เป็น entry  point  (ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 70 จ านวน 499 ต าบล) 

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 
 จ านวนภาคีเครือข่ายต าบลจัดการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุน 73 ต าบล 

1. มีกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการโดยชุมชน/ท้องถิ่น 
2. มีประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับการคัดกรองและมีการเฝูาระวังปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ             

มีการสร้างสุขภาพที่ดี 
3. มีประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสมและมีการดูแลสุขภาพตนเอง 

(Self - Care)  
4. มีสรุปบทเรียนและค้นหานวัตกรรมด้านสุขภาพเพ่ือการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน 

ตัวชีว้ดัความส าเรจ็ 
1. ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  ร้อยละ 100 จ านวน 713 ต าบล 
2. ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ระดับดีขึ้นไป) ร้อยละ 70 จ านวน 499 ต าบล 

การเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 
 นโยบายรัฐบาล 

   ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 นโยบายรัฐมนตรีกว่าการประทรวงสาธารณสุข 

   ข้อ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพและปูองกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือปูองกัน
ความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้ายความร่วมมือของทุกภาคส่วน  โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด 
ร่วมน า ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ 
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 นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ข้อ 5.3 งานสาธารณสุขมูลฐาน พัฒนา อสค.เป็นเครือข่ายต่อยอด อสม.และต าบล
จัดการสุขภาพ 

 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 20 ปี 
   Prevention & Promotion Excellence 

 ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคี
เครือข่ายในการจัดการสุขภาพ 

 ตัวชี้วัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร้อยละของต าบลเปูาหมายที่มีการจัดการสุขภาพแบบ
บูรณาการตามเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 70) 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

1. ประชุมเตรียมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนระดับเขต 4 ความพร้อม
การขับเคลื่อนต าบลจัดการสุขภาพฯ ให้บูรณาการการพัฒนาเชื่อมโยงกับเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอ (DHS : 
District Health System) ระบบบริการปฐมภูมิและยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 

2. จัดท าและสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดีเพ่ือการพ่ึงตนเองของ
ชุมชนคู่มือวิทยากรพ่ีเลี้ยงการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดีเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน จังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล และผู้เกี่ยวข้อง 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงนโยบายเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาถ่ายทอดนโยบายครู           
พ่ีเลี้ยงต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ  ปีงบประมาณ  2560 

4. ประชุมวางแผน ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดีและ
นวัตกรรมสุขภาพชุมชน 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตาม  ประเมินแบบเยี่ยมเสริมพลังผลงานต าบลจัดการสุขภาพ
แบบบูรณาการ และองค์กร อสม. สร้างสุขภาพระดับอ าเภอเข้มแข็ง (รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพดีและนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
โดยทีมจังหวัด/อ าเภอ/เขต และประเมินองค์กร อสม. สร้างเสริมสุขภาพระดับอ าเภอเข้มแข็ง (รู้ตน ลดเสี่ยง 
ลดโรค 

7. บันทึกข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพในฐานข้อมูล  
www.thaiphc.net 

8. จัดเวทีมหกรรมต าบลจัดการสุขภาพดีและนวัตกรรมสุขภาพชุมชนระดับเขต 
9. ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนระดับเขต 4 เพ่ือสรุปผลการ

ด าเนินงานต าบลจัดการสุขภาพ, นวัตกรรมสุขภาพชุมชน (ต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ), องค์กร อสม. 
สร้างเสริมสุขภาพระดับอ าเภอเข้มแข็ง (รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค) 

10. จัดท ารายงานสรุปผลเพื่อเสนอเชิงนโยบายต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ผู้เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

http://www.thaiphc.net/
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ผลการด าเนนิงาน 
  1. จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนเขต 4  โดยด าเนินการจัดประชุม 2 
ครั้ง  ในเดือนมีนาคม  และเดือนสิงหาคม  2560  เพ่ือปรึกษาและหาแนวทางการด าเนิ นงานสุขภาพ             
ภาคประชาชนการติดตามประเมินผลงาน  ซึ่งได้เกิดแนวคิดการประเมินการด าเนินงานต าบลจัดการ  องค์กร 
อสม. ระดับอ าเภอสร้างเสริมสุขภาพ  เป็นต้น 
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงนโยบายฯ  โดยมีก าหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  จ านวน 
1 วัน  โดยมีการชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าแผนด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ต าบลจัดการ  โดยได้มีการชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานต าบลจัดการ  องค์กร อสม. รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค  แก่ประธานชมรม อสม.และ อสม.ที่เข้าร่วม              
การประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน  713  ต าบล 
  4. ด าเนินการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมชุมชนดีเด่นฯ  โดยผลการคัดเลือกแบบไขว้  ระหว่าง 
ทีมสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั้ง 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 4  โดยมีผลการคัดเลือก  ดังนี้ 
 รางวัลต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเด่นระดับเขต  
  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ต าบลชอนสมบูรณ์  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี  
 นวัตกรรมสุขภาพ 
  ชื่อผลงาน  “ผ้าขาวม้าปลอดปล่อยพลังงาน”  จากสถานีอนามัยสมเด็จย่า 84  
ต าบลบึงน้ ารักษ์  อ าเภอธัญญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 
 รางวัล องค์กร อสม. สร้างเสริมสุขภาพระดับอ าเภอเข้มแข็ง 
  รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ ชมรม อสม.  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ชมรม อสม. อ าเภอโพธิ์มอง 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชมรม อสม. อ าเภอพรหมบุรี 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   
 

49 

โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม.นกัจดัการสขุภาพกลุม่วยั ปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 
*************** 

หลกัการและเหตุผล 

  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบาย
รัฐบาลที่จะน าประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุซึ่งในปี 
2573 ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน  ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและลดความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงระบบสุขภาพตั้งเปูาหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่มี
ความสุข  ระบบสุขภาพยั่งยืน” โดยการพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้านคือ 1. การส่งเสริมสุขภาพและการ
ปูองกันโรค (P&P Excellent) 2.ระบบบริการ (Service  Excellent) 3. การพัฒนาคน (People  Excellent) 
และ 4. ระบบบริหารจัดการ (Governance   Excellent) 
  การสาธารณสุขมูลฐาน  เป็นกลวิธีทางการสาธารณสุขที่เพ่ิมขึ้นจากระบบบริการสาธารณสุข
ของรัฐ  ซึ่งมีอยู่ในระดับต าบลและหมู่บ้าน  การสาธารณสุขมูลฐานเป็นวิธีการให้บริการ  สาธารณสุขที่
ผสมผสานทั้งทางด้านการรักษาพยาบาล  การส่งเสริมสุขภาพ  การปูองกันโรค  และการฟ้ืนฟูสภาพที่
ด าเนินการโดยประชาชนเอง  ซึ่งประชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานและการประเมินผล  
โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านวิชาการ  ข้อมูลข่าวสาร  การให้การศึกษา  ฝึกอบรมและระบบส่งต่อ
ผู้ปุวย  โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลักฐานในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข และสมาคม
อ่ืนๆ  นอกจากนี้  การสาธารณสุขมูลฐานยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาชุมชน  เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเองและสามารถช่วยตนเองได้  โดยอาศัยการพัฒนาสาธารณสุขผสมผสานไปกับการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  
เช่น  การศึกษา  การเกษตรและสหกรณ์ และการพัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนในเรื่อง
ต่างๆ  เช่น ความคิด แรงงาน เงิน หรือทรัพยากรอ่ืนๆ ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ความร่วมมือเหล่านี้จะต้อง
เป็นความต้องการและความสมัครใจของชุมชนเอง ในอันที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือตัวของเขาเอง                   
เพ่ือครอบครัวและเพ่ือชุมชนของเขา โดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น 
  ในปี 2560  กระทวงสาธารณสุข มีเปูาหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ระยะ 18 เดือน  
โดยมีแผนงานที่ส าคัญด้านส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค  ได้แก่ 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย           
2. การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3. ความปลอดภัยด้านอาหารและลดปัจจัยเสี่ยง ต่อโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทุกคน
บนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยมีการใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบท่ียั่งยืน  การให้บริการประชาชนทุกกลุ่มวัยมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  สามารถลดภาระโรคและภัยคุกคาม  ตลอดจนได้รับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ  ดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จึงเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่ท างาน จิตอาสา
เกื้อหนุนต่อการด าเนินงานสุขภาพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สามารถช่วยผลักดันนโยบายการพัฒนาสุขภาพ
สู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับประเทศ  ภาค  เขต  จังหวัด  อ าเภอ  ต าบลและหมู่บ้าน  ดังนั้นหากภาครัฐส่งเสริม
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในก าหนดนโยบายสาธารณสุขด้านสุขภาพภาค
ประชาชนจะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมกระบวนการด าเนินงานของงานสุขภาพภาคประชาชนในทุกระดับเพ่ือ
น าไปสู่การจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัยต่อไป 
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  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  เป็นองค์กรหลักด้านบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชนมีพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ภาคีเครือข่ายและท้องถิ่นในการด าเนินงานสาธารณสุขมูลฐานรวมทั้งการจัดการ
นวัตกรรมสุขภาพชุมชนเพื่อการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพของประชาชน  เพ่ือเป็นการสอดรับกับนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานแบบบูรณาการดังกล่าว กรมฯ จึงมีแนวทางพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิ
ระดับชุมชนตามกลุ่มวัยมุ่งเน้นให้ อสม.เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน โดยมีเปูาหมายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านทั่วประเทศจ านวน 72,550 คน โดยมีส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เป็นผู้ด าเนินการ
ดังกล่าว  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  โดยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชน  จึงได้
จัดท าโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. นักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย ปีงบประมาณ 2560” ขึ้น  มุ่งหวัง
ให้ อสม.ในฐานะแกนน าสุขภาพของชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพส่งผลประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการบริการ
ปฐมภูมิระดับชุมชนที่มีคุณภาพและปัญหาสุขภาพในพื้นที่ลดลง 

วัตถปุระสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการ
จัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย  

2. เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ในการดูแลสุขภาพ
ผู้ปุวยไตเรื้อรังระยะที่ 4 ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ปุวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

3. เพ่ือให้ประชาชนตามกลุ่มวัยเปูาหมายได้รับการบริการปฐมภูมิระดับชุมชนที่มีคุณภาพ
จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 

ขอบเขต/เปา้หมาย 
1. พ้ืนที่ด าเนินการ : 70 อ าเภอ 713 ต าบล 
2. เปูาหมาย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 7,130 คน (ต าบลละ 10) 
  อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
  ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน  ระดับจังหวัด 5 คน 
  ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน  ระดับอ าเภอ 70 คน 

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 
  ผลผลิต  :  อสม.ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย 
   :  มี อสค. ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดูแลบุคคลในครอบครัวตนเอง 
  ผลลัพธ์  :  ประชาชนในกลุ่มวัยเปูาหมายได้รับบริการปฐมภูมิระดับชุมชนที่มีคุณภาพจาก  
อสม. และ อสค. ท าให้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ลดลง 

ตัวชีว้ดัความส าเรจ็ 
  เชิงปริมาณ : อสม. และ อสค. กลุ่มเปูาหมายได้รบการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการปฐม
ภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย (ร้อยละ 100) 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ อสม. กลุ่มเปูาหมายมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน (ร้อยละ 60) 
  ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) 
  เชิงเวลา : สามารถด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 90) 
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การเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 
  นโยบายรัฐบาล ข้อที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพภาค
ประชาชน 
  ข้อที่ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมา
รักษา สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกอยู่ที่ส่วนกลาง  ปรับระบบการจ้างงาน การ
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการ
จ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้ก ากับดูแลสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนใน
การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข  โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและ
บุคลากรร่วมกัน โดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย 
  นโยบายรัฐมนตรีฯ ข้อ 3 
  พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือปูองกันความเสี่ยง           
ต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน  โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด  ร่วมน า  
ร่วมท าและร่วมรับผิดชอบ 
  นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ข้อ 5.3 งานสาธรณสุขมูลฐาน พัฒนา อสค. เป็นเครือข่ายต่อยอด อสม.และต าบลจัดการ
สุขภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  ส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ
จัดการสุขภาพ 
ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

1. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพกลุ่มวัย 
2. จักประชุมเตรียมการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมแนวทางการด าเนิน

โครงการฯ แบบประเมิน  ระบบรายงาน และวางแผนการจัดอบรม 
3. อบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในดารจัดบริการปฐมภูมิ

ระดับชุมชนตามกลุ่มวัย (อสม.นักจัดการฯ) (โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดและอ าเภอ) 
4. ด าเนินการติดตาม  ประเมินผลการอบรมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการด าเนินงานใน

พ้ืนที่ การพัฒนาศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพ  อสม.นักบริหาร และ อสค. 
5. จัดเวทีประชุม การติดตาม ประเมินผลเชิงคุณภาพและการถอดบทเรียน การอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพ อสค.  และ อสม.ป.ป.ช. 
6. สรุปผล  ประเมินโครงการ และเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิงาน 
  1. ด าเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ  อสม.
นักจัดการกลุ่มวัย 
  2 .  ด า เ นิ น ก า ร อบ ร ม พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ            
ครู พ่ี เลี้ ยง อสม.  นักจัดการ โดยให้ความรู้ เ รื่ อง  Health  
Literacy  และการสุนทรียสนทนา  ซึ่งสามารถท าให้ครูพ่ีเลี้ยง
น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับ อสม.นักจัดการสุขภาพได้  
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โครงการประชมุวชิาการสขุภาพภาคประชาชนของ อสม. และภาคเีครอืขา่ยภาคกลาง ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๐ 
*************** 

หลกัการและเหตุผล 
  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ประเทศไทย
จะต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมและน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกด้าน  ทั้งเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและ
การสาธารณสุข ด้วยการผลักดันขับเคลื่อนการปฏิรูปในเรื่องคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ การลงทุนในการ
วิจัยและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งการสร้างโอกาสการพัฒนาและการใช้นวัตกรรมใน
ระดับชุมชนและพัฒนาด้านสังคม  เพื่อปรับโครงสร้างประเทศไทย  ไปสู่โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วย
ความรู้และนวัตกรรมและการพัฒนาโดยรวมสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  
Development  Goals : SDGs) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา   
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย  พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีวินัย   ใฝุรู้               
มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคน
ทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมี่คุณภาพ  รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และ            
อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
รวมทั้งยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ตลอดจน
หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว
เพ่ือการน าประเทศให้ก้าวสู่เป็นประเทศที่มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ
อุสาหกรรม และการสาธารณสุขท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation  Drive  Economy)  
  นโยบายด้านสาธารณสุขของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2559 ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน  ข้อ 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวย  กระทรวง
สาธารณสุข ได้ขานรับและก าหนดนโยบายที่สอดคล้องกัน ข้อที่ 3 พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค
ให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย  ปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่ วน  
โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมน า ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ  เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย  
เอ้ืออ านวยระบบสุขภาพแห่งชาติ  เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน  และจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560 - 2579) มีความมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม ปูองกัน ควบคุมโรค 
รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสุขภาพอย่างเท่าเทียมทุกกลุ่มวัยได้รับบริการที่สมวัย  ระบบบริการมีคุณภาพ                
มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึง  ลดความแออัด  ลดความเหลื่อมล้ า  โดยมีเปูาหมายที่อายุขัยเฉลี่ยและ
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  บนพ้ืนฐานกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน               
ภาคท้องถิ่นและภาคอ่ืนๆ  ให้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันเพ่ือก าหนดปัญหาสุขภาพ ด าเนินกิจกรรมด้าน
สุขภาพและมาตรการทางสังคม รวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกัน 
และส่งเสริมบทบาทของท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนมากขึ้น  ภายใต้แนวคิด 
“ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นเจ้าของสุขภาวะชุมชน” เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ กลไกการด าเนินงานภาครัฐ            
ทุกระดับต้องบูรณาการความร่วมมือและสนับสนุนทรัพยากรด้านวิชาการและงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา 5 
กลุ่มวัย  ที่เหมาะสมให้ข้อมูล ความรู้และท าหน้าที่เชื่อมประสานภาคส่วนต่างๆ ของชุมชนเข้ามาด าเนินงาน
ร่วมกัน ผลักดันให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพมากขึ้น 
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ระบบสุขภาพภาพของประเทศไทย  เป็นระบบสุขภาวะทุกมิติในลักษณะองค์รวม  ซึ่งรวมถึง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบอาหาร  ระบบยา  ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา วิถีชุมชน 
และวัฒนธรรม เป็นวัฒนธรรมการดูแลความสุขสมบูรณ์ทางสุขภาพกายและใจของตนเอง  สมาชิกในครอบครัว
สมาชิกในชุมชนและสังคมของตน  ระบบสุขภาพภาคประชาชนนั้นจึงเป็นความหายรวบยอดของง าน
สาธารณสุขมูลฐานอย่างเป็นระบบ  เป็นกระบวนการของการด าเนินงานที่ชุมชนที่จะคิด  จะตั้งเปูาหมาย 
บริหารจัดการ และวัดผลส าเร็จด้วยตนเอง  กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีความมุ่งหมายให้ประชาชนเข้ามาร่วม
ในการดูแลสุขภาพ  สร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเองโดยสร้างเครือข่ายประชาชนที่ท า งานด้านสาธารณสุข                
เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  ซึ่งมีสมาชิกกว่า 1,047,800 คน  ครอบคลุมทั้งประเทศ  
มีบทบาทในการร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพ  ปูองกันโรค  คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
ให้กับคนในชุมชนของตนเอง  รวมทั้งในปีงบประมาณ  2559  กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาอาสาสมัคร
ประจ าครอบครัว (อสค.) ในการดูแลผู้ปุวย  ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลระยะยาว (Long  Term  Care) ในครอบครัว
ของตนเอง  ทั้งด้านการรับประทานอาหาร  การกินยา  การออกก าลังกาย  เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Ageing  
Society) ที่ก าลังเคลื่อนเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว  โดยมี อสม. เป็นพี่เลี้ยง  คอยให้ค าแนะน าในชุมชน 
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ถือว่าเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพภาคประชาชน  ทั้งในด้านการส่งเสริม  การปูองกันโรค  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพหลั งการเจ็บปุวย           
ซึ่งการท างาน อสม. นั้นก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีคุณค่า  ที่เกิดจากการเรียนรู้จากสภาพที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน
พัฒนาผ่านความเชี่ ยวชาญจากการปฏิบัติ งานในชุมชน  จนไปถึงระดับการปฏิบัติผลที่ เป็นเลิศ                       
(Best  Practice)  หรือการสร้างนวัตกรรม (Innovations) ในการปฏิบัติงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
ได้เล็งเห็นความส าคัญ และสนับสนุนให้มีเวทีมาแสดงเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถ่ายทอดผลงานเผยแพร่ให้ อสม. 
ประชาชน และภาคีเครือข่ายได้ใช้ประโยชน์  จากความส าคัญและกระบวนการท างานของ อสม. ดังกล่ าว  
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ตระหนักถึงการสนับสนุนให้มีการสนับสนุน              
ให้มีการน าผลส าเร็จจากการท างานร่วมกันในทุกภาคส่วนตามบริบทของพ้ืนที่  อสม. ปฏิบัติงานประจ า                
มาน าเสนอให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือให้  อสม.และเครือข่ายได้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเต็ม
ภาคภูมิใจ  จึงได้จัดท าโครงการประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชนของ อสม. และภาคีเครือข่ายภาคกลาง  
ประจ าปีงบประมาณ  2560  ขึน้ 

วัตถปุระสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานจากการปฏิบัติงานของ อสม. ให้ทุกภาคีเครือข่ายด้าน

สุขภาพได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2. เพ่ือสร้างกระบวนการลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน  ระหว่าง

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เครือข่ายสุขภาพอ่ืนๆ และ อสม. ในจังหวัดภาคกลาง 

3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้  น าเสนอ  เผยแพร่ผลงาน  นวัตกรรมดีเด่น
สุขภาพภาคประชาชน  ในจังหวัดภาคกลาง 
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ขอบเขต/เปา้หมาย 

1. พ้ืนที่เปูาหมาย  ได้แก่จังหวัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพที่ 4 , 5 , 6 จ านวน 24 จังหวัด 
2. กลุ่มเปูาหมายได้แก่  ผู้บริหารระดับกรม/กอง/ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต , 

เจ้าหน้าที่ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต , ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด/อ าเภอ/
ต าบล , ประธานชมรม อสม. ระดับเขต/จังหวัด , อสม.ดีเด่นระดับชาติ/ภาค/เขต อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร   

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

  อสม.และภาคีเครือข่ายได้มีส่วนร่วมแสดงผลงาน  อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ อสม. 
ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ในระดับเขต และส่วนกลาง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดและ
เผยแพร่ผลงานให้รับรู้ในสังคมทุกระดับ 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

1. ด าเนินการจัดท าขออนุมัติโครงการและงบประมาณ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
2. จัดตั้งคณะท างาน  มอบหมายหน้าที่โครงการประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชนของ 

อสม.และภาคีเครือข่ายภาคกลาง 
3. จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการประชุมวิชาการสุขภาพภาค

ประชาชนของ อสม. ภาคีเครือข่ายภาคกลางและคณะท างาน 1 ครั้ง 
4. ชี้แจงวัตถุประสงค์  วิธีการด าเนินงาน  ผลลัพธ์ของโครงการแก่ ชมรม อสม.ภาคกลาง 

และเครือข่าย จ านวน 1 ครั้ง 
5. จัดการประชุมวิชาการสุขภาพภาคประชาชนของ อสม. และภาคีเครือข่ายภาคกลาง 
6. สรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค  จัดท ารายงานสรุปผลเพ่ือเสนอเชิ งนโยบายต่อ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ผู้เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนนิงาน 

 1. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเสวนาวิชาการ อสม.  ประธาน อสม. และ
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดนิทรรศการ  จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ต่างๆ ในเขตภาคกลาง  รวมทั้งนิทรรศการจากศูนย์วิชาการ  ให้แก่  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ            
เขต 4 – 6  
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โครงการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุประชากรตา่งดา้ว (อสต.) เขตสขุภาพที ่๔ 

ปงีบประมาณ  ๒๕๖๐ 
*************** 

หลกัการและเหตุผล 
  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการย้ายถิ่น  ในภูมิภาคด้วยต าแหน่งที่ตั้งใจกลางคาบสมุทร           
อินโดจีนมีพรมแดนทางบกกว่าห้าพันกิโลเมตรกับประเทศเพ่ือนบ้านพม่า  ลาว  กัมพูชาและมาเลเซีย  ส่งผลให้
การเคลื่อนย้ายคนระหว่างพรมแดนเป็นไปได้ง่าย  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม  2558  
ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ทักษะเป็นสิ่งที่จะท าได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน  จะเป็นก้าวส าคัญของอาเซียนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุศยชน  ในภูมิภาคสังคมและ
วัฒนธรรม เป็นเสาหลักที่ส าคัญที่สุด  เพราะการจะอยู่เป็นประชาคมเดียวกันต้องเข้าใจกันและกันมากขึ้น               
บางพ้ืนที่ประชากรต่างด้าวช่วยให้ระบบการเงินการคลังของสถานบริการสุขภาพคล่องตัวเพราะรายได้จากการ
ใช้บริการของประชากรต่างชาติหลายพ้ืนที่เป็นภาระค่าใช้จ่าย  และการควบคุมปูองกันโรคที่ยังเป็นปัญหา  
เกิดโรคอุบัติซ้ าขัน้มา  ผลิตภัณฑ์อาหารและยาไม่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
  ประชากรต่างด้าวได้เคลื่อนย้ายเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2538  แรงงาน
ต่างด้าวที่ท างานในประเทศไทย  จ าแนกตามพระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าว  พ.ศ. 2511  เป็นกลุ่ม
ใหญ่ๆ ดังนี้ 1) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายตามมาตร 9  แรงงานกลุ่มนี้มีหนังสือเดินทางและได้รับ
อนุญาตท างานชั่วคราว  โดยแบ่งประเภทของใบอนุญาตท างาน คือ (1) ประเภทตลอดชีพ (2)ประเภททั่วไป 
(3) ประเภทพิสูจน์สัญชาติซึ่งจะมีทั้งกลุ่มท่ีผ่านการตรวจสัญชาติเสร็จ  กลุ่มที่ถือใบอนุญาตท างานที่ออกให้โดย
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One  Stop  Service) และกลุ่มผู้ติดตาม (4) ประเภท
น าเข้าตาม MOU 2) แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายตามมาตรฐาน 12 คือ คนต่างด้าวเข้าเมืองผิด
กฎหมายตามมาตร 13 จ าแนกเป็น (1) ชนกลุ่มน้อยที่รอพิสูจน์สัญชาติไทย (2) แรงงานต่ างด้าวเข้าเมืองผิด
กฎหมาย 
  ประเทศไทยใช้แนวทางประกันสุขภาพ  เพ่อสร้างความครอบคลุมของบริการสุขภาพของคน
ต่างด้าวสัญชาติพม่า  ลาว  และกัมพูชา  โดยในปี  2544  กระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกมาตรการและแนว
ทางการด าเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  เพ่ือโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขด าเนินการ  มาตรการนี้มีลักษณะปีต่อปีตามมติคณะรัฐมนตรีด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าวในปี
นั้นๆ  และล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข  มาตรการและแนวทางการด าเนินการ
ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  ปี 2558  ลงวันที่  30 มีนาคม 2558 
  ปัจจุบัน  การดูแลสุขภาพคนต่างด้าวอยู่ภายใต้การประกันสุขภาพ 2 ระบบ คือ 1) ระบบ
ประกันสังคม  โดยส านักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงาน  และ 2) ระบบประกันสุขภาพรายปี                 
โดยกระทรวงสาธารณสุข  ให้ครอบคลุมประเภทอาชีพที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคม  แรงงานต่างด้าว 
ที่ไม่อยู่ในระบบทะเบียนแรงงาน  รวมถึงครอบครัว  ผู้ติดตามและเด็ก  ข้อมูลปี 2556  พบว่า  แรงงาน             
ต่างด้าวที่ เข้าสู่ระบบประกันสังคมครอบคลุมไม่ถึงร้อยละ 50 ในขณะที่ระบบประกันสุขภาพรายปี        
ครอบคลุมน้อยกว่าร้อยละ 63  ซึ่งไม่รวมกลุ่มที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน  เนื่องจากไม่มีข้อมูล 
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  กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพต่างด้าว  ขยายโอกาสเข้าถึง
บริการสาธารณสุข  ลดช่องว่างในการใช้ภาษาสื่อสาร  โดยการสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว  และการ
น าแรงงานต่างด้าวมาเป็น อสม.  หวังให้ช่วยดูแลสุขภาพกลุ่มแรงงานด้วยกันเอง  และในการปฏิบัติการของ
พ้ืนที่  โดยได้ด าเนินการอบรมและจัดท าคู่มือแกนน าสุขภาพ (อสม.) ประจ าเรือประมงในกลุ่มประชากร             
ต่างด้าว  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  เป็นต้นมา  และมีการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
กลุ่มประชากรต่างด้าว  ในพ้ืนที่  โครงการพระราชด าริ  สุขศาลาพระราชทาน  พ้ืนที่สูง  ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน  เชียงรายและพ้ืนที่จังหวัดตามแนวตะเข็บชายแดน  รวมถึงการจัดท าคู่มือหลักสูตร
อาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าวในปี 2548  เพ่ือให้หน่วยงานสาธารณสุขน าไปใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานมนพ้ืนที่  หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด  มีการสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว  ในกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าว 3 สัญชาติ  โดยเฉพาะแรงงานพม่า  โดยส่วนใหญ่ให้มาช่วยงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นหลักส าคัญ  
โดยท าบทบาทหน้าที่เป็นล่ามสื่อสารในการตรวจรักษาและการถ่ายทอดความรู้  ข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ไป
ยังประชากรต่างด้าวในชุมชนประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ช่วยเจ้าหน้าที่
ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน ส ารวจชุมชน  เฝูาระวังโรค  ช่วยติดตามผู้ปุวยต่างด้าว  และงานอ่ืนๆ  ที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจะมอบหมายให้ช่วยท า  แต่ยังไปไม่ถึงการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง (Self  Care)  ทั้งในระดับบุคคล  
ครอบครัวและชุมชน  ตลอดจนการบริการสาธารณสุขที่ด าเนินการโดยประชาชน  เ พ่ือประชาชน                   
ตามหลักการมีส่วนร่วมของการสาธารณสุขมูลฐาน 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะ  และเพ่ิมขีดความสามารถของประชากรต่างด้าว  ให้เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขที่สามารถดูแลสุขภาพตนเองและให้บริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนในชุมชนต่างด้าว 
 2. เพื่อพัฒนากลไกการด าเนินงานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ อสต.           
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพ อสต. ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและ
ชุมชนได้ 

ขอบเขต/เปา้หมาย 

 1. พื้นที่เป้าหมาย 
  นิคมอุตสาหกรรมทุกแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน , 
นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) , นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร , แฟคตอรี่แลนด์วังน้อยและสวน
อุตสาหกรรมโรจนะ 
 2. กลุ่มเป้าหมาย 
  2.1  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ/ต าบล 
  2.2  ผู้น าชุมชน  ผู้น าท้องถิ่น 

2.3  เจ้าของสถานประกอบการ/อาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าวที่สื่อสาร 
ภาษาไทยได้ 

  2.4  นักพัฒนาชุมชน/พัฒนากร 
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ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

 1.  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานและประสบการณ์พัฒนา อสต. ระหว่างเครือข่ายความ
ร่วมมือในเขตสุขภาพที่ 4  
 2.  การพัฒนาศักยภาพ อสต. ของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 4 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  อสต. สามารถดูแลสุขภาพตนเอง คนในครอบครัว  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม 

ตัวชีว้ดัความส าเรจ็ 

 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประชากรต่างด้าว (อสต.) 

การเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 

 1.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : ลดปัจจัยเสี่ยง 
ด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ             
ลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า           
ในสังคม  ด้านการเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

2.  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้แก่ ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพและ
บริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยจะวางรากฐาน พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การ
บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพประชาชน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม  2556 ในการ
ดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าวทั้งหมดที่ไท้ได้อยู่ในระบบประกันสังคม และจัดระบบแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า  ลาว  กัมพูชา 

3.  สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือปูองกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค  ด้วยความร่วมมือของ              
ทุกภาคส่วน  โดยให้คนไทยมีโอกาสได้ร่วมคิด  ร่วมน า  ร่วมท า  และร่วมรับผิดชอบด้วย  เป็นการอภิบาลแบบ
เครือข่าย  เอื้ออ านวยระบบสุขภาพแห่งชาติ  เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน 

4.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข  ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service  
Excellence)  แผนงานศูนย์กลางนานาชาติ  และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(SEZ) และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  พ.ศ. 2560 - 
2564 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

 1.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพประชากรต่างด้าว  
สนับสนุนการพัฒนากลไกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประชากร
ต่างด้าวระดับเขต 
 2.  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพประชากรต่างด้าว  โดยบูรณาการการ
ติดตามต าบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ และองค์กร อสม.ระดับอ าเภอเข้มแข็ง 
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ผลการด าเนนิการ 
  ด าเนินการจัดกิจกรรมให่ความรู้ประชากรต่างด้าว  เพื่อให้สามารถมีเครือข่ายกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  และเพ่ือให้ประชากรต่างด้าวสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้นได้ 
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โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ่า้น (อสม.) ดา้นการเฝา้ระวงั
ป้องกนัการทจุรติในระดบัชมุชน   

*************** 
หลกัการและเหตุผล 
  การทุจริตในสังคมไทยในช่วงเวลากว่าทศวรรษ  ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ  รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรง ไม่ซับซ้อน อาทิ  การรับสินบน  การจัดซื้อจัดจ้าง  ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อน
มากขึ้น  ตัวอย่างเช่น  การทุจริตเชิงนโยบาย  การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ  ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอ่ืนๆ 
มากมาย  และส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง 
  การทุจริตเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ  รวมทั้งประเทศไทย  ประเทศ
ไทยจึงได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีเป็นล าดับที่  149  เมื่อวันที่  31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United  Nations  Convention  Against  
Corruption  A.C.  2003 : UNCAC) ที่ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในการติดตามทรัพย์สินที่ได้จาก
การทุจริตกลับคืน  รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพ่ือด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด
อย่างสมบูรณ์ 
  ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้ง            
บูรณาการ ความร่วมมือให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  ด้วยการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 - 2555)  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560)  ซึ่งพบว่าการปูองกันและปราบปรามการทุจริตใน
สังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง  และจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม  
ที่สามารถปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยในภาพรวม  มีแนวโน้มสถานการณ์การทุจริตที่รุนแรง
มากขึ้น  ซึ้งจากการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การทุจริตคอร์รัปชั่น : Corruption  Perception  Index : 
CPI  ประจ าปี 2558  ประเทศไทยได้คะแนน 28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  อยู่อันดับที่ 76  
จากการจัดอันดับทั้งหมด  164  ประเทศทั่วโลก  และเป็นอันดับที่ 3 จาก 9 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
(มูลนิธิองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทย, 2558)  ซึ่งในปีนี้ไม่มีข้อมูลของประเทศบรูไน  ผลการจัด
อันดับปีนี้  แม้ประเทศไทยจะมีผลคะแนนเท่าเดิม  แต่อันดับดีกว่า  เมื่อเปรียบเทียบจากปีที่แล้วซึ่งได้อันดับที่ 
85  ในระดับโลก  แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน  มีเพียงประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้น            
ที่มีคะแนนเกิน 5 0คะแนน  โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 9 ประเทศ ในกลุ่มอาเซียน 
  ในที่ประชุมสัมมนา  World  Conference  on  Governance  มีความเห็นร่วมกันว่า               
การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น  ต้องกระท าอย่างจริงจังโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี  ดังนี้ 
  2.1 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมที่ต้องร่วมมือ
กันในการรายงานข้อมูล  การติดตามตรวจสอบและน าเผยแพร่ต่อสาธารณะ  การเอาผู้กระท าผิดไปลงโทษตาม
กระบวนการยุติธรรม 
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  2.2 การท าการบริหารงานในทุกองค์การมีความโปร่งใส  โดยการเปิดเผยขั้นตอนการท างาน
ให้ผู้ติดต่อทราบ  มีระยะเวลาก ากับการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ  มีกฎระเบียบน้อยที่สุด  เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ยุ่งยากและให้ให้มีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด  เพ่ือเปิดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะเรียกร้องผลประโยชน์
ตอบแทนจากผู้ใช้บริการ 
  2.3 ผู้ปฏิบัติหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  การตรวจสอบต้องสามารถกระท าได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกองค์การ  การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีโอกาสจะใช้อ านาจไปทางมิชอบต้องแจ้ง
บัญชีทรัพย์สินทั้งก่อนและหลังด ารงต าแหน่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ  รวมทั้งเปิดให้มีการตรวจสอบขาก
สาธารณะ  และการมีองค์กรอิสรี่มีอ านาจเพียงพอในการติดตามตรวจสอบผู้กระท าคอร์รัปชั่ น  เพ่ือน ามา
ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม 
  2.4 ยึดหลักนิติธรรม  การบริหารงานที่ยึดหลักกฎหมายที่มีความชอบธรรมและมีความเป็น
สากล 
  2.5 มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่  การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้อง
เป็นไปโดยเสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล  หรือบุคคลเป็นการเฉพาะ  เช่น  การน าระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการบริหารเกี่ยวกับท่ีดิน  หรืองานศุลกากร 
  ในปัจจุบัน  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต            
เข้าสู่ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในการสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็งทั่วทั้งสังคมไทย  เพ่ือให้เป็นประเทศที่มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าระดับสากล 
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการ
ปูองและปราบปรามการทุจริต  เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายเมืองคนดี  
ระหว่าง ส านักงาน ป.ป.ช. กับกระทรวงสาธารณสุข  เห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเข้าเป็นเครือข่ายเมืองคนดีเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยบันทึกข้อตกลงร่วมมือฯ  มีวัตถุประสงค์ให้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทในการส่งเสริมประชาชนทุกภาคส่วนได้น ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตไปประยุกต์ใช้  โดยเฉาะการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม แก่ประชาชนในระดับ
หมู่บ้านของตน  ให้กระบวนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างถูกต้อง  มีคุณธรรม  และเพ่ือให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศ  จ านวน 1,040,000 คน  เข้าร่วมเป็นเครือข่ายคน
ดีมีบทบาทในการเฝูาระวังและมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในสังคมไทย  ยกระดับคุณธรรม  จริยธรรม
ไทยและขับเคลื่อนสังคมโปร่งใสให้เกิดขึ้น 
  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  โดยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชน       
จึงได้จัดท าโครงการ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝูา
ระวังปูองกันการทุจริตในระดับชุมชน  ปีงบประมาณ 2560” ขึ้น 
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วัตถปุระสงค ์
 3.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป 
  เพ่ือพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้  ความเข้าใจ
ด้านการเฝูาระวังปูองกันการทุจริตในระดับชุมชน 
 3.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ 
  3.2.1 เพ่ือพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ           
ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 
  3.2.2 เพ่ือส่งเสริม  สนับสนนุให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
ประชาชนที่ผ่านการอบรมสามารถน าความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานตามบทบาท และสร้างเครือข่ายการมี 
ส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการปูองกันและเฝูาระวังการทุจริตในระดับชุมชน 
  3.2.3 เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงาน  การเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝูาระวังปูองกันการทุจริตในระดับชุมชน  ปี 2558 - 2560 

ขอบเขต/เปา้หมาย  

 4.1  พื้นที่ด าเนินการ : 70 อ าเภอ 713 ต าบล 1,426 หมู่บ้าน (ต าบลละ 2 หมู่บ้าน) 
 4.2  เป้าหมาย : อสม.  จ านวน 8,633 คน 

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

 5.1 ผลผลิต : 1. อสม.ได้รับดารพัฒนาศักยภาพการเฝูาระวังปูองกันการทุจริตในระดับชุมชน 
2. อสม. และเครือข่ายภาคประชาชนที่ผ่านกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝูา

ระวังปูองกันการทุจริต ได้รับการประเมิน  ความรู้  ความเข้าใจ  ความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการทุจริต 

5.2 ผลลัพธ์ : 1. ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  เกิดเครือข่าย
เมืองคนดี  ปัญหาการทุจริตในสังคมไทยลดลง  ประชาชนมีความตระหนักเรื่อง
ความซื่อสัตย์  สุจริต  ยกระดับคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย 

 2. ผลการด าเนินงานการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) ด้านการเฝูาระวังปูองกันการทุจริตในระดับชุมชน ระยะเวลา 3 ปี 

ตัวชีว้ดัความส าเรจ็ 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ จ านวน หน่วยนับ 
1. เชิงปริมาณ : จ านวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝูาระวัง

ปูองกันการทุจริตในระดับชุมชน 
8,633 คน 

2. เชิงคุณภาพ :  
1. ร้อยละของอาสาสมัครเครือข่ายของส่วนราชการที่ผ่านการอบรมเข้า
ร่วมกิจกรรม ในการปูองกันการทุจริตในระดับหน่วยงานหรือระดับพ้ืนที่  

80 ร้อยละ 

2. ร้อยละความส าเร็จของอาสาสมัครหรือเครือข่ายของส่วนราชการที่ผ่าน
การอบรม  สามารถพัฒนาขยายเครือข่ายในการร่วมกันปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 

70 ร้อยละ 
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การเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

 ด าเนินการติดตาม  ควบคุมก ากับ และสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นที่ 8 จังหวัด 

ผลการด าเนนิการ 

ล าดับ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ จ านวน หน่วยนับ 
1. เชิงปริมาณ : จ านวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝูาระวัง

ปูองกันการทุจริตในระดับชุมชน 
8,633 คน 

2. เชิงคุณภาพ :  
1. ร้อยละของอาสาสมัครเครือข่ายของส่วนราชการที่ผ่านการอบรมเข้า
ร่วมกิจกรรม ในการปูองกันการทุจริตในระดับหน่วยงานหรือระดับพ้ืนที่  

98.89 ร้อยละ 

2. ร้อยละความส าเร็จของอาสาสมัครหรือเครือข่ายของส่วนราชการที่ผ่าน
การอบรม  สามารถพัฒนาขยายเครือข่ายในการร่วมกันปูองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน 

98.89 ร้อยละ 
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โครงการพฒันาบรหิารประสทิธภิาพองคก์ร  
 ส านกังานสนบัสนนุบรกิารสขุภาพเขต ๔ จงัหวดันนทบรุ ี

*************** 
หลกัการและเหตุผล 

  ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข  ระยะ 10 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2569)  ยุทะศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  ส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ                 
เป็นหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการสนับสนุน ควบคุม ก ากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาลใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ  จ านวนทั้งสิ้น 8 จังหวัด  ทั้งนี้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพ  องค์ความรู้ และ
ความสามารถเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  โยมีเปูาหมายใน
การส่งเสริมการพัฒนารับบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล  รวมทั้งประสิทธิภาพของการพัฒนา
ระบบงานภายในเพ่ือสนับสนุน  การวางแผน  กลยุทธ์และการตัดสินใจ  ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม                
ในกระบวนการพัฒนาองค์กรตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานร่วมกันและพัฒนาประสิทธิภาพในการท าง าน
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กรเพ่ือความยั่งยืนของหน่วยงาน 
  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบริหาร
ประสิทธิภาพองค์กร ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือมุ่ งให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพงานและประสิทธิภาพงานประจ าอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งหวังให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่              
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในมุมมองของการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ  ด้วยการค านึงถึงความพึงพอใจ  
ความประทับใจของผู้รับบริการ และปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร ต่อไป 

วัตถปุระสงค ์

 วัตถุประสงค์โครงการพัฒนาบริหารประสิทธิภาพองค์กร  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 4  จังหวัดนนทบุรี 

  1)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement  Motivation) และการบริการที่ดี  (Service  Mind)  
  2)  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่จะตอบสนองการท างาน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 
  3)  เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานมีการวางแผนปฏิบัติงาน  โดยยึดถือเปูาหมายหลัก  หรือ 
วัตถุประสงค์รวมของหน่วยงานร่วมกัน  เพื่อเพ่ิมการท างานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด 
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 วัตถุประสงค์เฉพาะกิจกรรม 
 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม

และจริยธรรม  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
1)   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

(Achievement  Motivation) และการบริการที่ดี (Service  Mind) 
2)   เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่จะ

ตอบสนองการท างานทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ 

3)   เพื่อลดและขจัดความขัดแย้งคนในองค์กร  สร้างสัมพันธภาพที่ดี  ด้วยการใช้สันติวิธีใน
การท างานร่วมกันเพ่ือสร้างความปรองดอง 

4)   เพื่อสร้างพลังจิตใต้ส านึกที่ดีให้บุคลากรสามารถน าคุณธรรม  จริยธรรม  ศีล 5  และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
1)   เพ่ือให้บุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี มีความเข้าใจ

ในข้อก าหนดของระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) 
2)   เพ่ือสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัยสารสนเทศ  น าไปสู่การขับเคลื่อน

นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศให้ประสบความส าเร็จ 
3)   เพ่ือให้ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ด าเนินงานด้าน

นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กิจกรรมจัดท าแผนและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

1)   เพ่ือจัดท าแนวทางหรือแผนการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
2)   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถระงับ

ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้และมาสารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

3)   เพื่อปูองกันมิให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ 
4)   เพื่อให้ประชาชน  เจ้าหน้าที่  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานภาครัฐ  และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholders)  มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน  แม้หน่วยงาน
ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนท าให้การด าเนินงานต้องหยุดชะงัก 

 กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการงานภายในองค์กร 

ขอบเขต/เปา้หมาย 

  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
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ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

กิจกรรม ผลผลิต เป้าหมาย 
1 .  กิ จ ก ร รม พัฒนาศั ก ยภ าพ เ พ่ื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม  ส านักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

1. บุคลากรส านักงานฯ  ที่ได้รับการพิทักษ์สิทธิ
ตามเกณฑ์ 
2. ส านักงานฯ ด าเนินการในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสได้ส าเร็จในระดับ             
ที่ 5 

1. ร้อยละ 70 
2. ระดับ 5 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 
จังหวัดนนทบุรี 

1. บุคลากรของส านักงานฯ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะ (บุคลากรส านักงานฯ             
ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
(ISO 27001)) 
2. บุคลากรของส านักงานฯ  ได้รับการพิทักษ์
สิทธิตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 70 

3. กิจกรรมจัดท าแผนและเตรียมความพร้อม
ต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

1. มีแนวทางหรือแผนและเตรียมความพร้อม
ต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
2. บุคลารกของส านักงานฯ ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถระงับ
ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางหรือ
แผนการเตรียม
ความพร้อมฯ 
จ านวน 1 

เรื่อง 

4. กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร ส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัด
นนทบุรี 

1. องค์กรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ 
2. บุคลากรส านักงานฯ  ผ่ านเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะ 

1) ผ่านเกณฑ์ 
PMQA  
2) ร้อยละ 70 

ตัวชีว้ดัความส าเรจ็ 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
KS22 
KS26 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรส านักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

KS21 
KS22 

3. กิจกรรมจัดท าแผนและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน KS20 
4. กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี KS20 

KS21 
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การเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

กิจกรรมและขั้นตอน 
ตค.
59 

พย.
59 

ธค. 
59 

มค. 
60 

กพ. 
60 

มีค. 
60 

เมย. 
60 

พค. 
60 

มิย. 
60 

กค. 
60 

สค. 
60 

กย. 
60 

ค่า
น้ าหนัก 

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ส านักงานสนับสนุน
บริการสขุภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุร ี
1.1 ประสานงานกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุก
หน่วยงาน 

            20 

1.2 จดัท าหนังสือ
ราชการ เตรียมอุปกรณ์
งบประมาณ บุคลากร
สถานท่ีให้พร้อมที่จะ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 

            20 

1.3 ประสานวิทยากร  
เพื่อก าหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรม  เนื้อหา
วิชาการ ฯลฯ 

            20 

1.4 จดัประชุม/กิจกรรม             20 
1.5 ประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงาน          
ผู้บังคับบัญชา 

            20 

ค่าน้ าหนักรวม 100 
2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสขุภาพเขต 4 
จังหวัดนนทบุรี 
2.1 ประสานงานกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุก
หน่วยงาน 

            20 

2.2 จดัท าหนังสือ
ราชการ เตรียมอุปกรณ์
งบประมาณ สถานท่ี 

            20 

2.3 ประสานวิทยากร  
เพื่อก าหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรม  ฯลฯ 

            20 

2.4 จดัประชุม/กิจกรรม             20 
2.5 ประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงาน          
ผู้บังคับบัญชา 

            20 

ค่าน้ าหนักรวม 100 
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กิจกรรมและขั้นตอน 
ตค.
59 

พย.
59 

ธค. 
59 

มค. 
60 

กพ. 
60 

มีค. 
60 

เมย. 
60 

พค. 
60 

มิย. 
60 

กค. 
60 

สค. 
60 

กย. 
60 

ค่า
น้ าหนัก 

3. กิจกรรมจัดท าแผนและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 
3.1 ประสานงานกับผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุก
หน่วยงาน 

            20 

3.2 จดัท าหนังสือ
ราชการ เตรียมอุปกรณ์
งบประมาณ บุคลากร
สถานท่ีให้พร้อมที่จะ
ด าเนินการจัดกิจกรรม 

            20 

3.3 ประสานวิทยากร  
เพื่อก าหนดรูปแบบการ
จัดกิจกรรม  เนื้อหา
วิชาการ ฯลฯ 

            20 

3.4 จดัประชุม/กิจกรรม             20 
3.5 ประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงาน          
ผู้บังคับบัญชา 

            20 

ค่าน้ าหนักรวม 100 
4. กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร ส านักงานสนับสนุนบริการสขุภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 
ค่าเช่าบ้าน/ค่าตอบแทน
บุคลากร/สมทบทุน
ประกันสังคม 

            100 

ค่าน้ าหนักรวม 100 

ผลการด าเนนิการ 

 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   ในวันที่  27 – 29  
ธันวาคม  2559  ณ  จันทร์ธาราวิลล่า  โรงแรม  แอนด์  รีสอร์ท  โดยกลุ่มเปูาหมายที่ เข้าร่วมกิจกรรมนี้  
ได้แก่  บุคลากร  เจ้าหน้าที่  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  รวมทั้งสิ้น 22 คน 
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 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากร                       
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี 

   ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับ
บุคลากรส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี   ในวันที่  26 ธันวาคม  2559                     
ณ   ห้องประชุมส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ชั้น  2  โดยด าเนินการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้  ได้แก่  บุคลากร  
เจ้าหน้าที่  ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  รวมทั้งสิ้น 25 คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมจัดท าแผนและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน 

  ได้ด า เนินการจัดกิจกรรมจัดท าแผนและเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน                
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  ในวันที่  22 – 24 สิงหาคม  2560  ณ  โรงแรม                
เทพสถิตวิลล์   อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้  ได้แก่  บุคลากร  เจ้าหน้าที่  
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี  รวมทั้งสิ้น  19  คน   
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โครงการเพิม่ศกัยภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ   
ส านกังานสนบัสนนุบรกิารสขุภาพเขต ๔ จงัหวดันนทบรุ ี

*************** 
หลกัการและเหตุผล 

  การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรในปัจจุบัน 
เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานด้านนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรจ าเป็นต้องมี
ความรู้  ความเข้าใจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและปัจจัยอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้บุคลากรที่นับว่าเป็นทรัพยากร
ที่มีค่าสูงขององค์กร  ให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้งานระบบโปรแกรมสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้มีสมรรถนะและ
ศักยภาพที่เหมาะสมกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม
ส่งเสริม  ติดตาม  การใช้งานระบบโปรแกรมสารสนเทศ  กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและ                 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (SPA  Directory  Thailand) ในพ้ืนที่บริการ 8 จังหวัด                  
โดยกิจกรรมดังกล่าว  เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ระบบสารสนเทศ SPA  Directory  Thailand  ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  และเพ่ือเป็นการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  ตลอดจนเป็นการติดตามรับฟังปัญหา  ข้อเสนอแนะจาก
กลุ่มเปูาหมาย  เพื่อน ามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้งานปีงบประมาณถัดไป 

วัตถปุระสงค ์

1. เพ่ือให้บุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่บริการ  8  จังหวัด  มีความเข้าใจใน
การใช้ระบบสารสนเทศ (SPA  Directory  Thailand)  ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ระบบสารสนเทศ SPA  Directory  Thailand และน าข้อมูล
ที่ได้มาประกอบการแก้ไข  ปรับปรุงให้ระบบเกิดประสิทธิภาพตอบสนองต่อการท างาน
ได้มากยิ่งข้ึน 

ขอบเขต/เปา้หมาย 

  ส่งเสริม  ติดตาม  การใช้งานระบบโปรแกรมสารสนเทศ  กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
และส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (SPA  Directory  Thailand)  ให้แก่  บุคลากรส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด  ในพ้ืนที่บริการ 8 จังหวัด 

ผลผลติ/ผลลพัธข์องโครงการ 

1. บุคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  มีความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ (SPA  
Directory  Thailand)  ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. ระบบสารสนเทศ (SPA  Directory  Thailand)  ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพ  น าไป
ประยุกต์ใช้ในการรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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การเชือ่มโยงยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

  ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม  ติดตาม  ให้ค าปรึกษา  การใช้งานระบบโปรแกรมสารสนเทศ               
กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (SPA  Directory  
Thailand)  ในพื้นที่บริการ  8  จังหวัด  โดยน าเนินการลงพ้ืนที่จังหวัดละ 2 วัน 
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รายชื่อโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป  เขตบริการสุขภาพที่ 4 

ล าดับที่ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด ประเภท 
1 โรงพยาบาลนครนายก นครนายก รพท. 
2 โรงพยาบาลบ้านนา นครนายก รพช. 
3 โรงพยาบาลปากพลี นครนายก รพช. 
4 โรงพยาบาลองครักษ์ นครนายก รพช. 
5 โรงพยาบาลโพธิ์ทอง อ่างทอง รพช. 
6 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ อ่างทอง รพช. 
7 โรงพยาบาลไชโย อ่างทอง รพช. 
8 โรงพยาบาลปุาโมก อ่างทอง รพช. 
9 โรงพยาบาลสามโก้ อ่างทอง รพช. 

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

 

 

 

 

 

 

รายชื่อส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  เขตบริการสุขภาพที่ ๔ 

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

ล าดับที่ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด 
1 โรงพยาบาลกรุงไทย นนทบุรี 
2 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 
3 โรงพยาบาลชลลดา นนทบุรี 
4 โรงพยาบาลนนทเวช นนทบุรี 
5 โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด นนทบุรี 
6 โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2 นนทบุรี 
7 โรงพยาบาลเลอลักษณ์ศัลยกรรมตกแต่ง นนทบุรี 
8 สถานพยาบาลการแพทย์รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 
9 โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลกรรมตกแต่งเอเซีย นนทบุรี 

10 สถานพยาบาลเวชกรรมเฉพาะทางจิตเวชมายด์เมด นนทบุรี 
11 โรงพยาบาลการุญเวช รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี 
12 โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็น นนทบุรี 
13 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปทุมธานี 
14 โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี 
15 โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทมุธานี 
16 โรงพยาบาลเมืองปทุม ปทุมธานี 
17 โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี 
18 โรงพยาบาลบางประกอกรังสิต 2  ปทุมธานี 
19 โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8) ปทุมธานี 
20 โรงพยาบาลปทุมเวช ปทุมธานี 
21 โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเด็กแพทย์รังสิต ปทุมธานี 
22 โรงพยาบาลเปาโล ปทมุธานี 
23 โรงพยาบาลพีรเวช พระนครศรีอยุธยา 
24 โรงพยาบาลราชธานี พระนครศรีอยุธยา 
25 โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
26 โรงพยาบาลผู้ปุวยเรื้อรัง เวลเนส พระนครศรีอยุธยา 
27 โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ พระนครศรีอยุธยา 
28 โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา พระนครศรีอยุธยา 
29 โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ ลพบุรี 
30 โรงพยาบาลเบญจรมย์ ลพบุรี 
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ล าดับที่ รายช่ือโรงพยาบาล จังหวัด 
31 โรงพยาบาลอภิณพเวช สระบุรี 
32 โรงพยาบาลปภาเวช สระบุรี 
33 โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล สระบุรี สระบุรี 
34 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์  สระบุรี สระบุรี 
35 โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ (หมอประเจิด) สิงห์บุรี 
36 โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ 2 (หมอประเจิด) อ่างทอง 

 

 

 

 

รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับประเทศ  
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 
1 นายไพฑูรย์     บุญอารักษ์ ลพบุรี 

 

 

 

 

รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับภาคกลาง 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 
1 นายธนัย     พ้นภัย สมุทรสงคราม 
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รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับเขต 4 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล จังหวัด 
1 นายสมศักดิ์     การีพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 

รายชื่อประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัด 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

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

 
 
 
 




	หน้าปก
	เนื้อหา 2
	หลังปก

