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รายงานประจ าปี พ.ศ. 2563 

 



ค ำน ำ 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดท ารายงานประจ าปีฉบับนี้ขึ้น  
โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 10 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งรายงาน
ฉบับนี้มีเนื้อหาสาระส าคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่ วิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม และข้อมูลผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ข้อมูลทั่วไปในเขต
สุขภาพที่ 10 ทิศทางและภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งผลการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน ได้แก่ ภารกิจด้านคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ภารกิจด้านบริหาร
จัดการและพัฒนาองค์กร ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และภารกิจอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและ
ตามนโยบาย โดยรวบรวมเป็นรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

การด าเนินงามตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับการสนับสนุน และความอนุเคราะห์จากผู้บริหารส่วนกลางกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 รวมถึง เครือข่ายอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เขต
สุขภาพที่ 10 ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้
การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

คณะผู้จัดท า รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะแสดงให้เห็น
ถึงความพยายามในการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือยืนยันการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 10 ในการส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ น าไปสู่ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
ต่อไป 

 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

คณะผู้จัดท า 



สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 

ค าน า 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.1.1 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ค่านิยม    1-3 
1.1.2 ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ      4 

 1.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 

1.2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ นโยบายผู้บริหาร     5-6 

1.2.2 ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ข้อมูลทั่วไปเขตสุขภาพที่ 10    7-11 

1.2.3 โครงสร้างศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10     12 

1.2.4 ผู้บริหารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10     13 

1.2.5 หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน      14-16 

2. ทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.1 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     

2.1.1 นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 18 

2.1.2 นโยบายของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     19 

2.2 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ    20-22 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

2.3 สรุปผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย     23-24 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

 



สารบัญ 

เรื่อง            หน้า 

3. สรุปผลการด าเนินงาน (ตามภารกิจ) 

3.1 ภารกิจกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ      25-38 

3.2 ภารกิจกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    39-63 

3.3 ภารกิจกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน      65-79 

3.4 ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ              80-112 

3.5 ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และตามนโยบาย           113-119 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  

 

 

 
 

 

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบรกิารสุขภาพและระบบสขุภาพ 
ภาคประชาชนให้มีคณุภาพเพื่อการคุ้มครองผูบ้ริโภคและการพึ่งตนเอง 

ด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม” 
  

 

 

 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสม
ประโยชน์ 

 ประชาชนทุกคนสามารถดูและสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพ
เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 

 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ 

 

 
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

เป้าประสงค์ (GOAL) 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

• พัฒนามาตรฐานระบบสุขภาพและกลไกการขับเคล่ือน
ให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล

1.

• พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ2.

• พัฒนาและขับเคล่ือนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน
ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร3.

• พัฒนาและขับเคล่ือนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย4. 

• พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
ระบบบริการสุขภาพและจัดการสุขภาพประชาชน5.

• พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร6. 

พันธกิจ (MISSON) 



๓ 
 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์  (STRATEGIC)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
และเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม (VALUES) 

“สมรรถนะเป็นฐาน สรา้งสรรค์สิ่งใหม่ บริการด้วยใจ ใฝ่สามคัคี”



4 
 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

  

นายแพทย์ธเรศ   กรัษนัยรวิวงค์ 
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ 
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“เป็นหน่วยงานขับเคล่ือนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบบริการ
สุขภาพภาคประชาชน ด้วยการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ" 

ภารกิจ (MISSON) 

 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๐ 

 

๑.
• ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และติดตาม

ประเมินผลการด าเนินงานในพื้นที่

๒.
• บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

๓.
• ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

และตามที่กฎหมายก าหนด

๔.
• ให้ค าปรึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบบริการสุขภาพให้แก่บุคลากร

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

๕.
• ให้บริการวิชาชีพเฉพาะทางและสนับสนุนด้านระบบริการสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

๖.
• งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ

๗.
• ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่

๘.
• ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับเขตสุขภาพของกระทรวง

สาธารณสุขหน่วยงานอื่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

๙.
• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

3. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่าย 

4. พัฒนาขีดความสามารถสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร 

นโยบายผู้บริหาร 
1. ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนโยบาย

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. ส่งเสริมบทบาทหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการประสานการท างาน  
กับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. จัดหาสถานที่สร้างอาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือให้เป็นเอกภาพขององค์กร 

4. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะการท างานในระดับกรม ซึ่งบุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการท างาน 

5. พัฒนาการบริหารจัดการ เน้นการพัฒนา 2 ด้าน คือ พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ยึดตามระเบียบ กฎเกณฑ์ 
ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

6. ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สร้างขวัญก าลังใจ และความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงาน  
ของบุคลากรโดยเฉพาะการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น และการปรับโครงสร้างหน่วยงาน 

7. พัฒนาการจัดท ายุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการให้มีความ สอดคล้องกับนโยบายกระทรวง
สาธารณสุข และนโยบายรัฐบาล 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพที่ 10 
สภาพทั่วไปและอาณาเขต 
ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศไทย และเขตสุภาพที่ 10 
 

 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ 

ประกอบด้วยพื้นที่รับผิดชอบ  5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี, ยโสธร, อ านาจเจริญ, มุกดาหาร และศรีสะเกษ 
มีพ้ืนที่รวมกัน 36,276.64 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่มากเป็นล าดับ 7 (จาก 13 เขตสุขภาพ) มีประชากร 
รวมประมาณ 4.5 ล้านคน มากเป็นระดับที่ 10 (จาก 13 เขตสุขภาพ) จังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุด คือ จังหวัด
อุบลราชธานี พ้ืนที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ จังหวัดอ านาจเจริญ 3 ,161.20 ตาราง
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ เขตจังหวัดอุบลราชธานี 
อ านาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี และศรีษะเกษ ระยะทางยาวประมาณ 250 กิโลเมตร รวมระยะทางตลอดแนวชายแดน  
ที่ติดต่อกับ 2 ประเทศ ทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร 

 

• "ใฝ่เรียนรู้ บูรณาการเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ด้วยคุณภาพ"

ค่านิยม

• "ท างานเป็นทีม รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา"

วัฒนธรรมองค์กร
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

อาณาเขต 
 

 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 เป็นที่ราบสูงมีแม่น้ าโขงไหลผ่านด้านทิศตะวันออกของเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร อ านาจเจริญ  
และอุบลราชธานี มีเทือกเขาสลับซับซ้อนที่ส าคัญบริเวณพ้ืนที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือเทือกเขาพนม
ดงรัก ซึ่งก้ันอาณาเขตตลอดแนวกับราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
การคมนาคม 
 สามารถเดินทางได้ ทั้งทางบก และทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ 1 แห่ง คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

การปกครอง 
 เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ 
และมุกดาหาร โดยจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 แบ่ งการปกครองออกเป็น  70 อ า เภอ 611 ต าบล 7,369 หมู่ บ้ าน  1,288,463 หลั งคา เรื อน  
136 เทศบาล 908 ชุมชน 520 อบต. มีพ้ืนที่ 36,276.72 ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร 
124 คน ต่อตารางกิโลเมตร 
ตารางท่ี 1 เขตการปกครอง ปี 2563 จ าแนกรายจังหวัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน หลังคาเรือน 
เทศบาล

นคร,เมือง/
ต าบล 

ชุมชน อบต. 
พื้นที่ 

 (ตร.กม.) 

อุบลราชธานี 25 219 2,699 605,004 5/38 600 195 15,774.00 

ศรีสะเกษ 22 206 2,634 393,356 2/23 220 191 8,839.98 
ยโสธร 9 78 885 172,580 1/22 23 64 4,161.66 
อ านาจเจริญ 7 56 625 117,994 1/23 30 39 3,161.25 
มุกดาหาร 7 52 526 115,748 1/21 35 31 4,339.83 

รวม 70 611 7,369 1,404,682 9/127 908 520 36,276.72 
 

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประชากร 

ประชากรรวมของเขตสุภาพที่ 10 ตามทะเบียนราษฎร์ ชาย 4,604,951 คน หญิง 4,604,951 คน 
รวม 4,604,951 คน  

ข้อมูลสถานบริการภาครัฐ นอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลสถานบริการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุข 

โรงพยาบาล จ านวนเตียง สังกัด ที่ตั้ง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 30 กรมอนามัย อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

โรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี 200 กรมการแพทย์ อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 750 กรมสุขภาพจิต อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์  200 กระทรวงกลาโหม อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
โรงพยาบาลกองบิน 21 10 กระทรวงกลาโหม อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 

 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2563 

ตารางท่ี 3 สถานบริการโรงพยาบาลเอกชน  ในเขตสุขภาพที่ 10 

โรงพยาบาล จ านวนเตียง ที่ตั้ง 
โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี 100 อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี 100 อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 

โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า 50 อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิอินเตอร์ 100 อ. เมือง จ.อุบลราชธานี 
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ 44 อ. เมือง จ.ศรีสะเกษ 
โรงพยาบาลหาญอินเตอร์เนชั่นแนล 60 อ. เมือง จ.ยโสธร 
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ 50 อ. เมือง จ.ยโสธร 
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล 60 อ. เมือง จ.มุกดาหาร 

 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ วันที่ 31 มีนาคม 2562 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ตารางท่ี 4 สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก)  ในเขตสุขภาพท่ี 10 ปีงบ 2562 

ประเภท อุบลราชธานี 
ศรีสะ
เกษ 

ยโสธร อ านาจเจริญ มุกดาหาร รวม 

เวชกรรม 118 86 27 16 50 297 
เวชกรรมที่ให้บริการเสริมความงาม – – – 2 – 2 
เวชกรรมเฉพาะทาง 117 37 30 11 – 195 
ทันตกรรม 81 27 19 11 11 149 
ทันตกรรมเฉพาะทาง 2 1 – – – 3 
เทคนิคการแพทย์ 11 4 3 – 1 19 
กายภาพบ าบัด 9 3 2 – 2 16 
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 266 99 50 22 18 455 
ผดุงครรภ์ 20 1 – 1 – 22 
แพทย์แผนไทย 12 5 4 – – 21 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 1 – – – 3 
สหคลินิก 11 – – 2 2 15 
เวชกรรมแผนโบราณ – – – – – – 
แพทย์แผนจีน 5 2 1 1 – 9 

รวม 654 266 136 66 84 1,206 
 
ที่มา : ศูนย์สนับสนุนบริการเขตสุขภาพท่ี 10 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 

ตารางท่ี 5 ศูนย์วิชาการในสังกัดสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งในเขตพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 

หน่วยงาน ที่ตั้ง 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 10 อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อุบลราชธาน ี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
ส านักการแพทย์เขต 10 อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 

 
ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ตารางท่ี 6 จ านวนสถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตบริการสุขภาพท่ี 10 

จังหวัด 
สถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

รวมทั้งสิ้น 
(แห่ง) คลินิก  

(แห่ง) 
รพ.เอกชน 

(แห่ง) 
สปาเพื่อ

สุขภาพ (แห่ง) 
นวดเพื่อ

สุขภาพ (แห่ง) 
อุบลราชธานี 698 6 3 58 765 
ศรีสะเกษ 267 1 1 49 318 
ยโสธร 137 2 - 9 148 
อ านาจเจริญ 69 - 2 17 88 
มุกดาหาร 87 1 - 17 105 

รวม 1,258 10 6 150 1,424 
 

ที่มา : กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศบส.10 2563 

ตารางท่ี 7 จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และโรงพยาบาลชุมชน ในเขตบริการสุขภาพท่ี 10 

จังหวัด 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล (แห่ง) 
โรงพยาบาลชุมชน 

(แห่ง) 
อุบลราชธานี 322 22 
ศรีสะเกษ 255 21 
ยโสธร 112 8 
อ านาจเจริญ 77 6 
มุกดาหาร 78 6 

รวม 844 63 
 

ที่มา : กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศบส.10 2563 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และแผนงาน 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 

กลุ่มวิชาการ 
และมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ 

กลุ่มมาตรฐานอาคาร 
และสภาพแวดล้อม 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านบริการสุขภาพ 

โครงสร้างศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที ่10 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ผู้บริหารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ 
ผู้อ านวยการ 

นายชาลี สร้างด ี
รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร 

นางชนนกิานต ์ทองวิสูง 
หัวหน้ากลุ่มบรหิารงานทั่วไป 

และแผนงาน 

นายประวทิย์ สบืศรี 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

นางสาวสาวติรี มุณีรตัน ์
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

นายทวศีกัดิ ์ยิ่งรุ่งโรจน ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

นางวันวสิาข์ อรพันธ ์
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ

พัฒนาพฤตกิรรมสุขภาพ 

นายไพรวัน ธงไชย 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานวศิวกรรมการแพทย์ 
หัวหน้างานประเมินมาตรฐานระบบบรกิาร 

นายทรงวุฒ ิชุมสวสัดิ ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 

และมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 

นายชยัพจน์ จันทรอภิวัฒนา 
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคาร 

และสภาพแวดล้อม 

นางสาวสาวติรี มุณีรตัน ์
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผูบ้ริโภค 

ด้านบรกิารสุขภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของกลุ่มงาน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 

1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณการเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
5. งานดูแลอาคารและสถานที่และยานพาหนะ 
6. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี 
8. งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 
9. งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
10.  งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย 
11.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายที่เชื่อมโยงเขตสุขภาพ 
3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามภารกิจ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
5. งานตรวจราชการและนิเทศงาน 
6. พัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพ้ืนที่ 
7. ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐาน เทคโนโลยี  

และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. งานบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 

2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบบริการสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา 

พฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
6. งานโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานทดสอบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน 
2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
3. งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
7. งานพัฒนาและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
8. งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข 
9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11.  งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมิน การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
5. งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
6. งานจัดการข้อร้องเรียนด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
7. งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ 
8. งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองด้านบริการสุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่สากล 
10.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

1. งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
2. งานอ านวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
5. งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโตภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 นโยบายของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 สรุปผลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

ทิศทางและแนวทางการด าเนินงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นโยบายเร่งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 
สุขภาพทุกกลุ่มวัย

แม่และเด็ก, ผู้สูงอายุ, Health Literacy

การควบคุมป้องกันวัณโรค

จัดการภัยคุกคามความม่ันคงทางสุขภาพ
การยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อ

สุขภาพ
ใช้ยาอย่างสมเหตุผล/จัดการเชื้อดื้อยา(RDU & AMR)

พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
อสม. เป็นหมอครอบครัว

ทีม PCC, พชอ., รพ.สต. ติดดาว

ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล
จัดระบบบริการเพ่ือลดความแออัด,

ห้องฉุกเฉินคุณภาพ

โครงการพระราชด าริ

Fast Track
Stroke, STEMI

การเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์

นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ
สมุนไพร การนวดไทยและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเสริมเศรษฐกิจ

องค์กรคุณภาพ
HA, PMQA, องค์กรแห่งความสุข

นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ
(Initiative Management)
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นโยบายของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

(แบบฟอร์ม กพร./ยรค 1) 

✓ รอบ 11 เดือน              รอบ 12 เดือน 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ / องค์ประกอบ หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน 

              
1  

           
2  

           
3  

            
4  

           
5  

 ผลการ
ด าเนินงาน  

ค่า
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายนอก 60.00   

1. ตัวชี้วัดภารกจิหลักของกรมฯและหน่วยงาน  60.00         

1.1 ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจหลัก/แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
หรืองานประข าตามหน้าท่ีปกติ (Function Base) 

 40.00       5.00 2.0000 

(1). จ านวนประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร้ับพัฒนาศักยภาพให้เป็น
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (500,000 คน ) 

คน 5.00 31,890 33,883 35,876 37,869 39,862 122,186 5.00 0.2500 

(2). ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70) Kb6 

ร้อยละ 5.00 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ

55 
ร้อยละ

60 
ร้อยละ

65 
ร้อยละ

70 
ร้อยละ
100 

5.00 0.2500 

(3). จ านวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0  คน 6.00 27,070 28,761 30,453 32,145 33,837 33,837 5.00 0.3000 
(4). ร้อยละของต าบลทีผ่่านเกณฑต์ าบลจดัการคณุภาพชีวิต  
(ร้อยละ 70) kb7 

ร้อยละ 6.00 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ

55 
ร้อยละ

60 
ร้อยละ

65 
ร้อยละ

70 
ร้อยละ
98.53 

5.00 0.3000 

(5). ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง 
ได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 30) 

ร้อยละ 6.00 
ร้อยละ 

10 
ร้อยละ 

15 
ร้อยละ 

20 
ร้อยละ 

25 
ร้อยละ 

30 
ร้อยละ 
66.88 

5.00 0.3000 

(6). ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 60) kb3 

ร้อยละ 6.00 
ร้อยละ 

40 
ร้อยละ 

45 
ร้อยละ 

50 
ร้อยละ 

55 
ร้อยละ 

60 
ร้อยละ
100 

5.00 0.3000 

(7). ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (ร้อยละ 80) kb10 

ร้อยละ 6.00 
ร้อยละ 

70 
ร้อยละ 

75 
ร้อยละ 

80 
ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ                

24 
5.00 0.3000 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

 (แบบฟอร์ม กพร./ยรค 1) 

✓ รอบ 11 เดือน          รอบ 12 เดือน      

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ / องค์ประกอบ 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อย
ละ) 

 เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน 

              
1  

           
2  

           
3  

            
4  

           
5  

 ผลการ
ด าเนินงาน  

ค่า
คะแนน 

ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวชี้วัดกรมฯ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน KPI ปรับปรุงประสิทธิภาพฯ 
(PA/การประเมินผู้บริหารองค์การ/นโยบายส าคัญเร่งด่วน/ภารกิจที่
ได้รับมอบหมายพิเศษ) เป็นต้น   

10.00       3.92 0.3920 

(1). ร้อยละของสถานพยาบาลกลุม่เสี่ยงได้รบัการเฝ้าระวัง
ตามกฎหมาย(ร้อยละ 70)kb12 คน 3.00 

ร้อยละ  
50 

ร้อยละ
55 

ร้อยละ
60 

ร้อยละ 
65 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ
100 

5.00 0.1500 

(2). ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้
ด้านสุขภาพให้กับประชาชน (ร้อยละ 15 )kb4 ร้อยละ 3.00 

ร้อยละ  
5  

(368) 

ร้อยละ
7.5 

(552) 

ร้อยละ
10 

(736) 

ร้อยละ
12.5 
(920) 

ร้อยละ
15 

(1,103) 

ร้อยละ
7.07 

1.40 0.0420 

(3). ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐไดร้ับการส่งเสริม  
   สนับสนุน ในการจัดท า  Cohort ward (ร้อยละ 100) ร้อยละ 2.00 

ร้อยละ  
92 

ร้อยละ
94 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

5.00 0.1000 

(4). ร้อยละของห้องแยกโรคความดันลบได้รับการ
ตรวจสอบ ตรวจประเมินความพรอ้มใช้ (ร้อยละ 100) ร้อยละ 2.00 

ร้อยละ  
92 

ร้อยละ
94 

ร้อยละ
96 

ร้อยละ 
98 

ร้อยละ
100 

ร้อยละ
100 

5.00 0.1000 

2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพของ
กระบวนการตามภารกิจหลักท่ีส าคัญของหน่วยงาน ระดับ 10.00 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ4 4.17 0.4170 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

(แบบฟอร์ม กพร./ยรค 1) 

✓ รอบ 11 เดือน          รอบ 12 เดือน      

ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ / องค์ประกอบ 
หน่วย
วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 เกณฑ์การให้คะแนน  ผลการด าเนินงาน 

              
1  

           
2  

           
3  

            
4  

           
5  

 ผลการ
ด าเนินงาน  

ค่า
คะแนน 
ที่ได้ 

คะแนน 
ถ่วง

น้ าหนัก 
มิติภายใน 40.00   

3. ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

ร้อยละ 20.00 
ร้อยละ 

88 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 

92 
ร้อยละ 

94 
ร้อยละ 

96 
96.00 5.00 1.0000 

4. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่
ส าคัญตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 

ระดับ 10.00 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 5 4.90 0.4900 

5. ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ความสุข 

ระดับ 10.00 
ระดับ 

1 
ระดับ 

2 
ระดับ 

3 
ระดับ 

4 
ระดับ 

5 
ระดับ 5 5.00 0.5000 

  
 100.00  4.7990 4.7990 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 

ชื่อตัวชี้วัด รหัส หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วย ผลงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90) 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

- ร้อยละ 90 
แผน 113 แห่ง 
ผล 113 แห่ง 

ร้อยละ 100  

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

- ร้อยละ 90 
แผน 68 แห่ง 
ผล 68 แห่ง 

ร้อยละ 100  

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพให้กับประชาชน 

- ชุมชน 3,678/7,356 
แผน 7,356  
ผล 520  

ร้อยละ 7.02  

ตัวช้ีวัดที่ 5 จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น 
อสม. หมอประจ าบ้าน 

- คน 7,843 
แผน 7,843  
ผล 8,054  

ร้อยละ 102.69  

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการ 
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ครอบครัว 39,862 
แผน 39,862  
ผล 57,743  

ร้อยละ 63.56  
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลตัวชี้วัดและค่าเปา้หมาย พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 

ชื่อตัวชี้วัด รหัส หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
หน่วย ผลงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 จ านวนต าบลท่ีพัฒนาเป็นต าบลจัดการคุณภาพชีวิต - ต าบล 613 
แผน 613 แห่ง 
ผล 244 แห่ง 

ร้อยละ 39.8  

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ 

- แห่ง 24 
แผน 24 แห่ง 
ผล 24 แห่ง 

ร้อยละ 100  
ตัวช้ีวัดที่ 12 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 70) 

ตัวชี้วัดที่ 12.1 ร้อยละของสถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

- ร้อยละ 70 
แผน 19 แห่ง 
ผล 19 แห่ง 

ร้อยละ 100  

ตัวชี้วัดที่ 12.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการเฝ้า
ระวังตามที่กฎหมายก าหนด 

- ร้อยละ 70 
แผน 30 แห่ง 
ผล 30 แห่ง 

ร้อยละ 100  

 

  



๒๕ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบรกิารสุขภาพ 

   ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 



๒๖ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ สถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบ
โรคศิลปะ ในเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
     1.1 เพื่อส่งเสริม พัฒนา ควบคุม ก ากับ และเฝ้าระวังสถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ ตลอดจนผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 1.2 เพ่ือการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่  10 ให้เข้มแข็ง  
มีประสิทธิภาพ และด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 1.3 เพ่ือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาคเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
สู่มาตรฐานสากล ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 1.4 เพ่ือติดตามและรวบรวมข้อมูลด้านมาตรฐาน สถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
และการประกอบโรคศิลปะ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีความครบถ้วน มีประสิทธิภาพ  
2. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย 

2.1 สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตลอดจนผู้ประกอบโรคศิลปะ  
2.2 ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล และผู้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการสถานพยาบาล 
2.3 ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
2.4 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
2.5 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ  
2.6 ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน  

ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
3. ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 

3.1 สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของ
ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 มีมาตรฐานตามกฎหมาย รวมทั้งมีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล 

3.2 ผู้ด าเนินการสถานพยาบาล และผู้ได้รับอนุญาตให้ด าเนินกิจการสถานพยาบาล มีมาตรฐานและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 

3.3 ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีมาตรฐาน และจดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการ
เพ่ิมมากข้ึน 

3.4 ประชาชนภายในเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับการคุ้มครองด้านระบบบริการสุขภาพ 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/เป้าหมาย 
 4.1 สถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายก าหนด 1,345 แห่ง   



๒๗ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 4.2 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนและ
คุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลชุมชน และฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคส านักงานสาธารณสุขอ าเภอได้รับการพัฒนากลไก
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ   
5. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 แผนงาน  : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และยกระดับคุณภาพ
บริการสู่สากล 
 กิจกรรม : กิจกรรม 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ (2350)  
 เป้าหมาย : ประชาขนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพปลอดภัย และสมประโยชน์ 
6. ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
7. ทรัพยากรที่ต้องใช้  

7.1 เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
7.2 งบประมาณจากส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพ 
8. งบประมาณ 

8.1 งบประมาณส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 121,840 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   

8.2 ทุกรายการสามารถเบิกจ่ายคละกันได้ท้ังโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ การจัดท าแผน โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัด เพ่ือที่จะสามารถก าหนดการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลและสอดคล้องกับโครงการ 

กิจกรรมที่ 2 การถ่ายทอดความรู้พร้อมวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และการเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มทักษะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้สามารถด าเนินงานให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดและ
มีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ ยกเลิกกิจกรรมที่ 2 ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID 19) 



๒๘ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างเสริมสมรรถนะและความรู้ความสามารถของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ผู้ให้บริการ ผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามกฎหมาย 
และมาตรฐานสากล 

หมายเหตุ ยกเลิกกิจกรรมที่ 3 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนฯ ไม่เพียงพอ 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม 
ก ากับ สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีมาตรฐานตามกฎหมายก าหนด ในเขตรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 10 

ผลการด าเนินงาน ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 10 ใช้งบประมาณในการด าเนินงานทั้งสิ้น 11,400 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
จังหวัดอุบลราชธานี (ตรวจเยี่ยม 5 มิ.ย. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
จังหวัดยโสธร (ตรวจเยี่ยม 8 มิ.ย. 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 



๓๑ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
จังหวัดศรีสะเกษ (ตรวจเยี่ยม 11-12 มิ.ย. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
จังหวัดอ านาจเจริญ (ตรวจเยี่ยม 16 มิ.ย. 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
จังหวัดมุกดาหาร (ตรวจเยี่ยม 17 มิ.ย. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 5 ผลิตสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  
วัตถุประสงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ และมาตรการหลัก ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สนับสนุนให้กับสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ให้สามารถด าเนินการในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน มีการเฝ้าระวังและป้องกันอย่างถู กต้อง 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ผลการด าเนินงาน มีการด าเนินการสนับสนุนสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในช่วงที่มีการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ให้กับสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10 
ใช้งบประมาณในการด าเนินงานทั้งสิ้น 44,025 บาท ดังนี้ 

- สื่อประชาสัมพันธ์  “การคัดกรอง COVID-19 ของผู้ เข้ารับบริการในคลินิก” สนับสนุนให้กับ
สถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ในเขตสุขภาพท่ี 10 จ านวน 1,258 แห่ง 

- สื่อประชาสัมพันธ์ “แนวปฏิบัติร้านนวด และ สปา ในสถานการณ์ (COVID-19)” สนับสนุนให้กับสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในเขตสุขภาพท่ี 10 จ านวน 156 แห่ง 

- สื่อประชาสัมพันธ์ “5 มาตรการหลัก ห่างไกล COVID-19” สนับสนุนให้กับสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 1,424 แห่ง 

กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมการด าเนินงานงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ด้านสถานพยาบาล
เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพระดับเขต ในเขตสุขภาพที่ 10 และจัดท าแผนการด าเนินงาน  
ในปีงบประมาณ 2564 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือสรุปการด าเนินงานงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพด้านสถานพยาบาล
ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับเขต ในเขตสุขภาพที่ 10 และการจัดท าแผนการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2564 

ผลการด าเนินงาน ด าเนินการจัดประชุมการด าเนินงานงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
ด้านสถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับเขต ในเขตสุขภาพที่ 10 และจัดท าแผนการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ใช้งบประมาณในการด าเนินงานทั้งสิ้น 11,320 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลการประชุม 
1. ผลการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2563  

ตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2563 

ล าดับที่ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

1 
KB3 : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 90) 

128 128 100 
 

2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 70)  

60 60 100  

3 
ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับอนุญาต
ประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
(ร้อยละ 90) 

60 60 100 
 

4 
Kb12 : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้า
ระวังตามกฎหมาย (ร้อยละ 100) 

19 19 100 
 

5 
KB11 : ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาเข้าสู่สากล (ร้อยละ 85) 

0 0 0 
 

6 
ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสากล 

0 0 0 
 

7 
ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การตรวจและด าเนินการตามกฎหมาย (ร้อยละ 100) 

108 108 100 
 

8 
Kb4 : ร้อยละของข้อร้องเรียนของผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนด 

12 12 100 
 

9 
ร้อยละของโฆษณาและประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล
ได้รับการพิจารณาอนุมัติ 

48 48 100 
 

 
 
 



๓๖ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. จ านวนสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 10 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  

จังหวัด 
สถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

รวมทั้งสิ้น 
(แห่ง) คลินิก 

(แห่ง) 
โรงพยาบาล 

(แห่ง) 
สปา 

(แห่ง) 
นวดเพื่อสุขภาพ 

(แห่ง) 
อุบลราชธานี 698 6 3 58 765 
ศรีสะเกษ 267 1 1 49 318 
ยโสธร 137 2 0 9 148 
อ านาจเจริญ 69 0 2 17 88 
มุกดาหาร 87 1 0 17 105 

รวม 
(แห่ง) 

1,258 10 6 150 
1,424 

1,268 156 
 

3. ปัญหาและอุปสรรค 
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ปัญหาของการลงพ้ืนที่ ซึ่งบางพ้ืนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากอยู่ไกลหรือไม่สามารถเข้าถึงได้
เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ีแคบ 

 ผู้ประกอบกิจการบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  
และมาตรฐาน 

 งบประมาณท่ีสนับสนุนมีความล่าช้า และไม่เพียงพอกับการด าเนินงาน 
 การติดต่อประสานงานกับทางกองที่รับผิดชอบงาน ค่อนข้างยาก 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

 การเข้าระบบออนไลน์ประเมินขอใบอนุญาตรับรองร้านผ่านมาตรฐานป้องกัน COVID-19  
ของผู้ประกอบการ 

 ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพส่วนใหญ่ในพ้ืนที่เป็นผู้มีอายุ ซึ่งไม่เชี่ ยวชาญด้าน
การใช้งานของระบบ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจศรีสะเกษ 

 การล่อซื้อกรณีสถานพยาบาลกระท าความผิดไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากมีอุปสรรค 
บางประการ เช่น ผู้กระท าความผิดรู้จักกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่  

 ผู้ประกอบการยังไม่เห็นความส าคัญของการมายื่นขออนุญาต 



๓๗ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
 การล่อซื้อกรณีสถานพยาบาลกระท าความผิดไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากมีอุปสรรคบาง

ประการ เช่น ผู้กระท าความผิดรู้จักกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่  
 กรณีขอใบรับรองออนไลน์แล้วชื่อไม่ข้ึนจึงไม่สามารถปริ้นท์ใบรับรองให้ได้ และได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยว 

ข้องแล้วแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข  
 ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ประสบปัญหาทางเทคนิคของระบบออก

ใบรับรองออนไลน์ที่ไม่สามารถปริ้นท์ใบรับรองได้ จึงท าให้ผู้ประกอบกิจการไม่กล้าที่จะเปิด
ให้บริการเนื่องจากยังไม่ได้ใบรับรอง  

 กรณีผู้ที่ขออนุญาตประกอบกิจการและเข้ารับการประเมินแล้วในระบบไม่มีชื่อจึงได้แจ้งไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้องซึ่งได้รับค าตอบมาว่าถ้ามีผู้ที่ขออนุญาตประกอบกิจการมากกว่า 1 สาขา ซึ่งใช้เลขบัตร
ประชาชนซ้ า จะไม่มีชื่อในระบบ เพราะผู้ที่เก่ียวข้องได้เซตระบบไว้ คือ ถ้าต้องการไปเปิดสาขาใน
อีกสถานที่หนึ่ง ต้องใช้บัตรประชาชนของอีกคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ ซึ่งส่วนภูมิภาคไม่ได้รับแจ้ง  
จากทางผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
 ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพไปขึ้นทะเบียนที่จังหวัดนนทบุรีแต่มา เอา

ใบอนุญาตที่จังหวัดยโสธร ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อในระบบของทางจังหวัดยโสธร จึงได้ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องในส่วนกลางยกเลิกและจึงออกใบอนุญาตให้ใหม่ 

 ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้สอบถามไปยังกลุ่มไลน์สารวัตรสถานพยาบาลและส่วนกลางแต่ไม่
ค่อยได้รับความร่วมมือในการตอบค าถาม 

 งบประมาณที่จัดสรรมามีความล่าช้าและไม่ได้ให้ค าตอบที่ชัดเจน จึงท าให้ต้องไปใช้งบประมาณ
ของต้นสังกัดไปพลางก่อน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 

 การด าเนินงานที่ซ้ าซ้อนของผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 10 
4. แผนการด าเนินงาน/ความต้องการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
 การต่อใบอนุญาตในปีงบประมาณต่อไป อยากให้เป็นระบบออนไลน์เพ่ือลดภาระของเจ้าหน้าที่

และผู้มาต่อใบอนุญาต 
 อยากให้มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ต้องการให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการยกระดับของ สปา world class โดยให้ศูนย์สนับสนุน

บริการสุขภาพที่ 10 มาช่วยในการด าเนินการ 
 ในการลงพ้ืนที่ ต้องการให้มีการร่วมกันของภาคีเครือข่ายร่วมกัน ประชุมและจัดท าแผนก่อนลง

พ้ืนที่ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ 
 
 



๓๘ 

 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมอ่ืน ๆ 
1. ร่วมด าเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกับพนักงานเจ้าหน้าที่ กองกฎหมาย กรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กรณีตรวจสอบเอกสารหลักฐานฯของโรงพยาบาลร่มเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี 
2. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาล  

50 พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี 
3. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมความพร้อมสถาน พยาบาลเอกชน ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วย

ฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดอุบลราชธานี 
4. ร่วมส ารวจความพร้อมห้องแยกโรค ณ โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี และโรงพยาบาลราชเวช  

จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
5. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติของคลินิกความงามในการเฝ้าระวังการ

แพร่กระจายและคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมผู้รับอนุญาตประกอบกิจการ 
และผู้ด าเนินการสถานพยาบาล เพ่ือชี้แจงกฎหมายด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ภายในสถานพยาบาลและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

6. ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ  
เงื่อนไข การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯ และประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ก าหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



๓๙ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภารกิจด้านสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
   ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 



๔๐ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

ภารกิจกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดประจ าปีงบประมาณ 2563 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ี
วัดที่ 

รายละเอียดตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
หมาย
เหตุ 

1 
จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับพัฒนาศักยภาพ 
ให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว (500,000 คน) 

39,862  
(คน) 

1,202 3.015  

2 
ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 70)  kb6 

90,842 
(ครอบครัว) 

57,743 63.56  

3 
จ านวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0 
(406,258 คน) 

33,837 
 (คน) 

12,211 36.09  

4 
ร้อยละของต าบลที่ผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต (ร้อย
ละ 70)  kb7 

613  
(แห่ง) 

244 39.80  

5 
ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
ได้ ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 50) 

1,600  
(คน) 

1,070 66.88  

6 
ร้อยละของชุมชนมีการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้าน
สุขภาพให้กับประชาชน (ร้อยละ 15) kb4 

7,356 
 (แห่ง) 

520 100  

7 
จ านวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้าน ( 80,000 คน) 

7,843 8,054 102.69  

8 
ร้อยละของ อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพเป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้าน 

7,843 8,067 102.86  

9 
ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอ
ประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

23,529 35,278 149.93  



๔๑ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ได้รับอนุมัติด าเนินการท าแผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้ 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข  ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิม
บทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และสามารถลดความแออัด  
ของโรงพยาบาล ลดการพึ่งพาโรงพยาบาลได้ 

กระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและยกระดับคุณภาพบริการ
ด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้ประชาชนมีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมน า ร่วมท าและร่วม
ในการอภิบาลแบบเครือข่าย ภายใต้กระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทด้านสุขภาพภาคประชาชน  
ตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าบ้าน (อสม.) จ านวน 
1,040,000 คน ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน จนได้รับการยอมรับจากสังคม 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ
ตนเองได้ และชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้ อสม. โดยกองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดท าหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนายกระดับ อสม. เป็น อสม. 
หมอประจ าบ้าน  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้เล็งเห็นความส าคัญของกลไกเพ่ือการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคี เครือข่าย
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคท้องถิ่น จึงได้จัดท า โครงการ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนางาน และจัดการสุขภาพของประชาชนในชุมชน ที่เชื่อมโยง
กับระบบบริการสุขภาพโดยรวมเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนตลอดไป 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน สามารถดูแลสุขภาพคนในชุมชน
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ อสม. อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ให้มีความรู้ และทักษะ 
ในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนได้ทุกกลุ่มวัย 
 4. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนบทบาทของ อสม. องค์กร อสม.ทุกระดับ ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพ 
ภาคประชาชนให้เป็นแบบอย่างในการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 1. เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ระดับจังหวัด/ อ าเภอ /
ต าบล/หมู่บ้านในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 
 2. อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็นหมอประจ าบ้าน จ านวน 7,843 คน 
 3. อสม.ที่รับการประเมินผลงานดีเยี่ยมและดีเยี่ยมอย่างยิ่ง จ านวน 2 คน  
 4. อสม. และองค์กร อสม.ทุกระดับในพื้นที่เขต 10 
4. กระบวนการด าเนินงาน 

4.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน  
4.1.1 กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  7,843 คน 
1). อสม.ระดับหมู่บ้าน เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน หมู่บ้านละ 1 คน และชุมชนเขตเทศบาล/กทม.  

รวม 7,843 คน   1.1 จังหวัดอุบลราชธานี  จ านวน  2,884 คน 
   1.2 จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  2,807 คน 
   1.3 จังหวัดยโสธร  จ านวน  944 คน 
   1.4 จังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน  647 คน 
   1.5 จังหวัดมุกดาหาร  จ านวน  561 คน 

 4.1.2 กระบวนการด าเนินงาน  
1. จัดสรรกลุ่มเป้าหมายแยกรายอ าเภอ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ   
2. กลุ่มเป้าหมายที่อบรม อสม. เป็น หมอ ประจ าบ้าน คือ ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน กรณีประธาน 

อสม.หมู่บ้าน ไม่ประสงค์ที่เป็น อสม.หมอประจ าบ้านก็ให้ อสม.ในหมู่บ้านนั้นคัดเลือก อสม.ที่มีศักยภาพและพร้อม
จะพัฒนาเป็น อสม.หมอประจ าบ้านแทน 

3. แจ้งให้พ้ืนที่จัดท าแผนการจัดอบรม ในพ้ืนที่เป้าหมาย  ส่ง ศบส.10 เพ่ือทาง ศบส.10 จะได้รวบรวม
และด าเนินการวางแผนการออกเยี่ยมติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดต่อไป  
 4. ผู้รับผิดชอบงาน สช. ระดับจังหวัดหรืออ าเภอ (ตามความสะดวกของพ้ืนที่) จัดส่งสัญญาการยืมเงิน 
งบประมาณมายัง ศบส.10 เพ่ือขอยืมเงินในการจัดอบรม โดยส่งก่อนก าหนดการอบรมไม่น้อยกว่า 7 วันท าการ 
พร้อมกับแนบ กลุ่มเป้าหมายที่แยกรายอ าเภอและแผนการจัดอบรม   
 5. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ทีมพ่ีเลี้ยงต าบลจัดการสุขภาพ และ
เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนร่วมกับ ศบส. ช่วยกันจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ตามแผนที่ก าหนดไว้  
 6. ผู้รับผิดชอบงาน สช.ระดับจังหวัด ร่วมกับ สสอ. /รพ./ รพ.สต. จัดท าเอกสารหลักฐานการอบรม  
ให้เรียบร้อย เพ่ือเตรียมให้ ศบส.10  
 7.  ผู้รับผิดชอบงาน สช.ระดับจังหวัด ร่วมกับ สสอ. /รพ./ รพ.สต. ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามแนวทางที่ก าหนด และในฐานข้อมูล www.Thaiphc.net  
 8. ศบส.10 จะถือเงินสดลงไปในวันที่จัดอบรม  ดังนั้นเอกสารหลักฐานผู้อบรมตามเป้าหมาย 
ต้องลงทะเบียน ให้แล้วเสร็จครบ เพ่ือที่ ศบส.10 จะเก็บหลักฐานในวันที่ลงติดตามการอบรม  

http://www.thaiphc.net/
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 9. ศบส.10 ได้สนับสนุนดังนี้ 
  1. แนวทางการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2563 
  2. แผ่น VDO การสอนคู่มือ อสม.หมอประจ าบ้าน จังหวัดละ 1 แผ่น 
  3. คู่มือ อสม. หมอประจ าบ้าน จังหวัดละ 1 เล่ม 
  4. คู่มือส าหรับเจ้าหน้าที่เพื่อการยกระดับ อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน จังหวัดละ 1 เล่ม 
  5. กรมสบส. สนับสนุนไฟล์ใบประกาศแก่ผู้ผ่านการอบรม 
 10. ศบส.10 ติดตามให้พื้นท่ีท าการบันทึกข้อมูลผลการด าเนินการในฐานข้อมูล www.Thaiphc.net 
 4.1.3 ผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญและมุกดาหารจัดการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ าบ้านในพ้ืนที่เรียบร้อยภายใน 
31 มีนาคม 2563 ในเขตสุขภาพที่10 มีเป้าหมายที่ต้องพัฒนาศักยภาพจ านวน 7 ,843 คน ผลการด าเนินงาน
พัฒนาศักยภาพ 8,010 คน คิดเป็นร้อยละ 102.13 อสม. มีศักยภาพตามเกณฑ์ ร้อยละ 102.35 และผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ ร้อยละ 150.60 
 

 
ที่มา: http://www.thaiphc.net/ ณ วันที่ 20 ส.ค. 63 
 
 4.1.4 การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงาน  เป็นค่าอาหารกลางวัน 80 บาท x 3 วัน x 7,843 
คน เป็นเงิน 1,882,320 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  

4.2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมคัดเลือก อสม. ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างย่ิง 
 4.2.1. กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 12 คน ประกอบด้วย 
  1. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 หรือผู้แทน 
  2. ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 หรือผู้แทน 
  3. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด  จ านวน 1 คน 
  4. ประธาน อสม.ระดับเขตหรือผู้แทน   จ านวน 1 คน 
  5. เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10   จ านวน 4 คน 
  5. อสม. และพ่ีเลี้ยง     จ านวน 4 คน 

http://www.thaiphc.net/
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4.2.2. กระบวนการ/ผลด าเนินงาน 
  กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพได้ด าเนินการจัด ประชุมประเมิน อสม.  
ดีเยี่ยม ดีเยี่ยมอย่างยิ่ง ราย อสม. นายส ารวย อ านวย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดบ้านส้มป่อย ต าบล
ส้มป่อย อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมฯ จ านวน 12 คน  
 4.2.3. การใช้จ่ายงบประมาณ   
 ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท x 5 คน x 1 วัน    เป็นเงิน 1,200 บาท 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 270 บาท x 1 คน x 1 วัน   เป็นเงิน    270 บาท 
2. ค่าพาหนะ 1,000 บาท x 2 คน x 1 วัน   เป็นเงิน 2,000 บาท 
3. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 12 คน x 1 มื้อ x 1 วัน  เป็นเงิน 1,440 บาท 
4. ค่าอาหารว่าง 35 บาท x 12 คน x 2 มื้อ x 1 วัน   เป็นเงิน    840 บาท 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง      เป็นเงิน 1,040 บาท 

รวมเป็นเงิน 6,790 บาท (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
4.3. กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ประเมิน และเยี่ยมเสริมพลัง การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 4.3.1 กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จ านวน 5 คน 
 4.3.2 กระบวนการ/ผลการด าเนินงาน  
  เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด าเนินการลงพ้ืนที่ 
เพ่ือติดตาม ประเมิน และเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่10 รวมถึงการออกตรวจราชการและ
นิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร  
จ านวน 48,666 บาท  

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1.เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 จึงส่งผลให้การด าเนินงานเลื่อนออกไป  
ในบางพ้ืนที ่
 2. เนื่องจากเป็นการอบรมที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ อสม. มาเพราะเป็นการยกระดับให้ อสม.  
มีศักยภาพท่ีสูงขึ้นจึงเสนอว่าควรมีการพัฒนา อสม. หมอประจ าบ้านให้คลอบคลุมกับ อสม.ทุกราย  
 3. งบประมาณที่สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพไม่เพียงพอ เพ่ือการพัฒนาที่มีคุณภาพมากขึ้นควรปรับ
เพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินการ 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๕ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
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เสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 2) 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายด้านสาธารณสุข  ในการพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิม
บทบาทของ อสม. เพ่ือลดโรคและปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนพ่ึงตนเองได้ และสามารถลดความแออัดของ
โรงพยาบาล ลดการพ่ึงพาโรงพยาบาลได้ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
และยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข โดยพัฒนาระบบบริการสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และภัยสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยให้ประชาชนมีโอกาสในการร่วมคิด 
ร่วมน า ร่วมท าและร่วมในการอภิบาลแบบเครือข่าย ภายใต้กระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบทบาทด้าน
สุขภาพภาคประชาชนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าบ้าน 
(อสม.) จ านวน 1,040,000 คน ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน จนได้รับการยอมรับจากสังคม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ และชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้ อสม. โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรมการพัฒนายกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผู้ติดเชื้อยืนยัน  แล้ว
มากกว่า๑,๔๓๒,๓๖๑ราย และมีผู้เสียชีวิตจ านวน ๘๒,๑๑๔ รายทั่วโลก(worldometers.info/coronavirus) 
ส าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้ติดเชื้อ
ยืนยัน จ านวน ๒,๓๖๙ ราย และมีผู้เสียชีวิต จ านวน ๓๐ ราย (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓) จากสถานการณ์
ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงก าหนดนโยบายเฝ้าระวังและป้องกันการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนผ่านการด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และ
โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรอบรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านและประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือน าไปสู่การมีพฤติกรรม
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีถู่กต้อง 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่จัดตั้งขึ้น
ภายใต้ภารกิจการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรองรับภารกิจการสนับสนุนระบบบริการสุขภาพใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 โดยมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ 
และชุมชนมีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
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หมู่บ้าน จึงได้จัดท า “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (งวดที่ 2)” ขึ้น เพ่ือสามารถด าเนินการ
บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 4. เพ่ือติดตามเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 
 5. เพ่ือพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) คุณภาพ 
 6. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
ประชาชน ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน 
 7. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน “อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19” ในการป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
 8. เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ ในการขับเคลื่อนต าบลจัดการคุณภาพชีวิต และการ
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญั ติ
แห่งชาติ  
 9. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพและการป้อง กันโรค 
Covid-19 ที่ถูกต้องเหมาะสม 
3. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 
 2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 
 3. อาสาสมัครประจ าครอบครัว ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 
 4. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด/ อ าเภอ ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 10 
 5. ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาระดับจังหวัด/ อ าเภอ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 
 6. ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาในสถานบริการสุขภาพเป้าหมาย ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 
 7. ครูและนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 
 8. ภาคีเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10  
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4. กระบวนการด าเนินงาน  
 4.1 กิจกรรมที่ 1 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ในการ
เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 10  
  4.1.1 กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
  4.1.2 กระบวนการ/ผลการด าเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับบุคลากร 
ที่ร่วมลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญและมุกดาหาร โดยใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้นจ านวน 27,526 บาท 
 4.2 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของ อสม. และประชาชนในการ
สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน  
เขตสุขภาพที่ 10 
  4.2.1 กลุ่มเป้าหมาย  
   1. เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในเขตสุขภาพท่ี 10 
   2. เครือข่ายงานสุขศึกษา ในเขตสุขภาพท่ี 10 
  4.2.2 กระบวนการ/ผลการด าเนินงาน  
   ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) ที่มีความ
รุนแรงแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายรุนแรงด้านสุขภาพ ชีวิตและ
ทรัพย์สินทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น การ
เตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบสุขภาพภาคประชาชน 
โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังในระดับชุมชนโดยขอความร่วมมือให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) รณรงค์ให้ความรู้ ในการป้องกัน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค ตลอดจน
สนับสนุนบทบาท อสม. ในการท างานเชิงรุก จัดท ากิจกรรมการเคาะประตูบ้านเพ่ือให้ความรู้ ในการป้องกันเฝ้า
ระวังโรคโควิด-19 ให้กับประชาชน และเยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่บ้าน (Home Quarantine) เพ่ือเป็นการสนับสนุน
การด าเนินงานเชิงรุกของ อสม. ในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน กลุ่มสุขภาพ
ภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ จึงใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่รับผิดชอบเขตสุขภาพที่ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1. ภัณฑ์เอทานอลแปลงสภาพ  จ านวน 2,800  
 2. ถังบรรจุขนาด 20 ลิตร จ านวน  140 ใบ  
 3. วัสดุในการจัดท า Face Shield จ านวน 5,500 ชิ้น  
 4. ผลิตและเผยแพร่สื่อเสียงบทความวิทยุ จ านวน 918 ชุด 
 5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการลงพ้ืนที่ร่วมสนับสนุนการเฝ้าระวังการระบาดโรคโควิด19 
 6. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าล่วงเวลา) ของบุคลากรในการผลิต Face Shield 
 ซึ่งการมอบสิ่งสนับสนุนก็ประกอบด้วยผู้บริหารศูนยฺสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ไปมอบโดยมีประธาน อสม.ระดับจังหวัดและผู้บริหารของ
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ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญและมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ ใช้
งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 265,978 บาท 

4.3 กิจกรรมที่ 3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเภท
ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ ดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 
  4.3.1 กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ จ านวน 96 คน ประกอบด้วย                             
   1. ผู้รับผิดชอบงาน สช.และ ส ระดับ   
   2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่   
   3 .เครือข่ายต าบลจัดการคุณภาพชีวิต   
   4. เครือข่ายหมูบ้านปรับเปลี่ยนฯ      
   5. เครือข่ายโรงเรียนสุขบัญญัติฯ/ครู/นักเรียน      
   6. เจ้าหน้าที่ ศบส.10     
   7. อสม.  
   8. คณะกรรมการ 
  4.3.2 กระบวนการ/ผลงานการด าเนินงาน   
   กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 
10 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมข้ึน ในระหว่างวันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วยกิจกรรมการประกวดคัดเลือกต าบลจัดการคุณภาพชีวิต  หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติดีเด่นระดับเขต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้ น จ านวน 
128 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 108,612 บาท ซึ่งใช้เป็นค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าพาหนะเดินทางของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมและเดินทางของคณะกรรมการค่าตอบแทนกรรมการ ค่าที่พัก
คณะกรรมการ และค่าเงินรางวัลการประกวด โดยผลการคัดเลือกมีรายละเอียดดังนี้  
 

ผลการประกวด 
วันที่ประกวด  13 สิงหาคม 2563 

วันที่ประกวด 
14 สิงหาคม 2563 

ต าบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนฯ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฯ 
รางวัลชนะเลิศ ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม 

จ.อุบลราชธานี 
บ้านปักแฮด ต.นาค า 

อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 
โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์กลาง  

อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 

ต.ขนุน อ.กันทรลักษ์  
จ.ศรีสะเกษ 

บ้านเหล่าเลิง  ต. ไร่ขี  
อ.ลืออ านาจ จ.
อ านาจเจริญ 

โรงเรียนบ้านกุดแดง  
ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร 

รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 

ต.บ้านเป้า อ.หนองสูงจ.
มุกดาหาร 

บ้านเป้า ต.บ้านเป้า อ.
หนองสูง จ.มุกดาหาร 

โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด ต.บ้านเป้า  
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
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รางวัลชมเชย 
ต.น้ าอ้อม อ.ค้อวัง  จ.

ยโสธร 
บ้านกันตรวจ ต.โนนปูน 
 อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 

โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง ต.ไร่ขี อ.ลือ
อ านาจ จ.อ านาจเจริญ 

รางวัลชมเชย 
ต.หนองสามสี อ.เสนางค

นิคม จ.อ านาจเจริญ 

บ้านทุ่งนาเมือง ต.นาโพธิ์
กลาง อ.โขงเจียม  
จ.อุบลราชธานี 

โรงเรียนบ้านกันตรวจต.โนนปูน  
อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 

 
 5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 1. การถ่ายทอดนโยบายจากกอง สช./ส มาสู่ ศบส.เขตค่อนข้างล่าช้า 
 2. กลุ่ม สช.ได้วางแผนมีการจัดประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแนวทางกาด าเนินงานแก่เครือข่าย แต่ด้วย
งบประมาณถูกปรับให้ท าภายใต้กิจกรรมที่กองก าหนดจึงไม่มีการชี้แจง 
 3. เนื่องจากมีการระบาดของโควิด19 พื้นที่มีภารกิจในการด าเนินมาก จึงส่งต่อการปรับแผนและกิจกรรม
บางอย่างเลื่อนออกไปตามสถานการณ์  
 4. การประกวดพ้ืนที่ต้นแบบค่อนข้างมีงบประมาณท่ีจ ากัด 
6. ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 35 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 
เพศชายจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.1 รองลงมาช่วงอายุ 46-55 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 รองลงมาช่วงอายุ 31 - 40 ปี จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 และน้อยที่สุดช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 การศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4  รองลงมาปริญญาตรี จ านวน 15 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.9 และการศึกษาปริญญาโท น้อยที่สุดจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7  ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นต าแหน่ง อสม. จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9รองลงมาเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 รองลงมากลุ่มเครือข่ายผู้น าชุมชน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และส่วนน้อยสุด
เป็นกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ตามล าดับ 
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ภาพกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ประเภทต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

ดีเด่นระดับเขต เขตสุขภาพที่ 10 
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โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการ
ด าเนินงานป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 (งวดที่3) 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่มีการแพร่ระบาดทั้งต่างประเทศ และใน
ประเทศ ที่สร้างความสูญเสียให้กับชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ในวงกว้าง และจากสถานการณ์ของประทศไทย ที่มีผู้ป่วย 
และผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ  ด้วยบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขที่มีอยู่จ ากัด การด าเนินงานสุขภาพเชิงรุกในระดับชุมชน โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) นับเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการรับมือ กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID–19) เพ่ือลดผลกระทบ และความสูญเสียที่เกิดขึ้น กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ได้ด าเนินการยกระดับ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน ที่มีทักษะป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม
โรคในชุมชน ช่วยดูแลสุขภาพภาคประชาชนในพื้นที่ อสม. จึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญของภาคประชาชน ในการเฝ้า
ระวัง คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักกัน/แยกตัวเพ่ือสังเกตอาการ (Home Quarantine) เพ่ือลดการแพร่กระจายเชื้อ 
และทันต่อสถานการณ์การระบาดของโรคในชุมชน  
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
ท างานเชิงรุกในชุมชน  โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เป็นแกนน าในการด าเนินงานภาค
ประชาชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และคัดกรองกลุ่มเสี่ยง จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณโอนให้ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่    1-12 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ในการด าเนินงานป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ขึ้น เพ่ือให้
สนับสนุนการด าเนินงานของ อสม. ให้มีประสิทธิภาพ  
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ     
ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ภารกิจการปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรองรับภารกิจการสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 ครอบคลุมจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร 
โดยมีบทบาทส าคัญ ในการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน โดยให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดังนั้น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  
จึงได้จัดท าโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใน
การด าเนินงานป้องกัน และเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 
10 ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) มีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
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3. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 
 1.อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เขตสุขภาพท่ี 10 
 2.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเขตสุขภาพท่ี 10 
 3.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับต าบล ที่เก่ียวข้อง ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 
4. กระบวนการด าเนินงาน 
 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้ด าเนินการ
ตามโครงการฯ และมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 10 ให้กับประธาน อสม.ระดับจังหวัดเพ่ือส่งต่อมอบให้
ประธาน อสม. ในพื้นที่ต่อไป เสร็จสิ้นแล้ว 
5. ผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้ด าเนินการ
ตามโครงการฯ และมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม. ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 10 ให้กับประธาน อสม.ระดับจังหวัดเพ่ือส่งต่อมอบให้
ประธาน อสม. โดยมีการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 1,509,500 บาท โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนดังนี้ 
 

รายการ 

จ านวนตามที่
กรมสนันสนุน

จัดสรร 
ให้พื้นที่ 

จ านวน
งบประมาณที่ 
กรม สบส. 
สนับสนุน 
(บาท) 

จ านวนที่ 
ศบส. 10 
จัดสรรให้

พื้นที่ 

จ านวน
งบประมาณ 
ที่ ศบส.10 
ด าเนินการ  

เป็นเงิน (บาท) 

ความก้าวหน้า/หมายเหตุ 

แอลกอฮอล์ 1,100 ลิตร - - - 

ศบส.10 ด าเนินการสนับสนุน
ในงบงวด 2  
ให้พ้ืนที่ก่อนหน้านี้แล้วจ านวน 
2,800 ลิตร 

Face shield 6,600 ชิ้น 363,000 2,180 ชิ้น 109,000 

-ได้รับวัสุดอุปกรณ์ครบแล้ว 
-ด าเนินการส่งมอบวัสดุให้กับ
ประธาน อสม.ระดับจังหวัด 
เสร็จสิ้นในระหว่างวันที่ 9-
11 มิถุนายน 2563 

 

ปรอทวัดไข้
ดิจิตอล 

1,650 ชิ้น 165,000 2,500 ชิ้น 250,000 

ถุงมือ 
Dispossible 

1,700 กล่อง 374,000 2,660 กล่อง 372,320 

ชุดคลุมกันฝน 7,300 ชุด 401,500 8,030 ชุด 401,500 
ThromoScan 50 เครื่อง 140,000 150 เครื่อง 375,000 

อ่ืนๆ - - - - 
รวมทั้งสิ้น - 1,509,500 - 1,507,820 
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ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
(Functional based) ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย 

หัวข้อ การพัฒนา อสม. เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
1. ตัวชี้วัด/ประเด็นมุ่งเน้น 

1.1 จ านวน อสม. ทีได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน (7,843 คน) 
1.2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ 
เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วยพ้ืนที่ 5 จังหวัด ดังนี้ มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และ

อุบลราชธานี  มีอสม. ทั้งสิ้น จ านวน 86,654 คน มีเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้าน (ประธาน อสม.ระดับหมู่บ้าน ชุมชนละ 1 คน) จ านวน7,843 คนซึ่งด าเนินการอบรมพัฒนาฯเสร็จสิ้น
แล้ว จ านวน 7843 คน คิดเป็นร้อยละ 100  มีผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย(ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ที่มีภาวะพ่ึงพิง) ที่ต้องดูแล จ านวน 23,529 ราย ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี จ านวน 23,529 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  

 
ปัญหา/สาเหตุ แผน/กิจกรรมการแก้ปัญหา ความก้าวหน้า/ผลการด าเนนิงาน 

การอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
เป็น อสม.หมอประจ าบ้าน 

อบรมพัฒนาและยกระดับ อสม.
เป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 
ให้กับ ประธาน อสม.ระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 คน  

อบรมพัฒนาและยกระดับ เป้าหมาย 
7,843 คน ผลงาน 7,843 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยอบรระหว่างเดือน
ธันวาคม 2562 –  มีนาคม 2563 

อสม. หมอประจ าบ้าน มีศักยภาพ 
อย่างน้อย ร้อยละ 70 

ด าเนินการประเมินตามแผนใน
ไตรมาสที่ 3 

อสม.หมอประจ าบ้าน มีศักยภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด เป้าหมาย 7 ,843 คน 
ผลงาน 7,843 คิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ด าเนินการประเมินตามแผนใน
ไตรมาสที่4 

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพ
จาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี จากเป้าหมาย 23,529 คน ผลงาน 
23,529 คิดเป็น ร้อยละ 100 

กิจกรรมส าคัญท่ีด าเนินการ 
ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

เป็นก าลังหลักส าคัญในการเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน โดยการร่วมกับผู้น าชุมชน หน่วยงานด้านปกครอง 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ปฏิบัติงานคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า-ออกในจังหวัด อ าเภอ หมู่บ้าน ณ จุดคัด
กรองที่ด่านตามรอยต่อของอ าเภอ และในชุมชน ตามค าสั่งปฏิบัติงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในชุมชน และด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตาม
กิจกรรม ดังนี้ 

1. วัดอุณหภูมิ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 ในกลุ่มเสี่ยง ครอบครัว และชุมชนในละแวกบ้าน
กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักกัน และคุมไว้สังเกตอาการ (Home Quarantine) 
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2. เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสาร ให้ความรู้ แนะน าประชาชน และค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน 
3. ส่งมอบยาให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง ตามมาตรการลดความแออัด (Grab Drug) 
4. อสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพ้ืนที่ เย็บหน้ากากผ้า รวมถึงบรรจุเจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ 

เพ่ือแจกจ่ายให้ประชาชนในละแวกที่ตนเองรับผิดชอบอย่างทั่วถึง  
5. อสม. ร่วมกับ รพ.สต. ในพ้ืนที่ ด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในงานพิธีกรรมต่างๆ 

โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ประชาสัมพันธ์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า และล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือเจล
แอลกอฮอล์ รวมถึงจัดสถานที่ท่ีจัดกิจกรรมโดยเว้นระยะห่างทางสังคมทุกงาน 

6. อสม. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ ตามแบบที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด 

3.  ผลการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 จ านวน อสม. ทีได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน (7,843 คน) 
จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ หมายเหตุ 

มุกดาหาร 561 561 100  
ยโสธร 944 944 100  

ศรีสะเกษ 2,807 2,807 100  
อ านาจเจริญ 647 647 100  
อุบลราชธานี 2,884 2,884 100  

รวม 7,843 7,843 100  
 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(ร้อยละ 70) 

จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
มุกดาหาร 1,683 1,683 100 

ยโสธร 2,832 2,832 100 
ศรีสะเกษ 8,421 8,421 100 

อ านาจเจริญ 1,941 1,941 100 
อุบลราชธานี 8,652 8,652 100 

รวม 23,529 23,529 100 
 
4. นวัตกรรม/ตัวอย่างท่ีดี (ถ้ามี) 
เกิดนวัตกรรม  Grab  Drug หรือ Drug Delivery ในการน าส่ง ยา ให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน เกิดนวัตกรรม 
Social Distancing ในสังคม  การใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย  
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5. ข้อเสนอแนะ 
 5.๑ ส าหรับพื้นที่ 
  - ติดตามการด าเนินงานและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
  - สนับสนุนการด าเนินงาน อสม.หมอประจ าบ้านอย่างต่อเนื่อง 
  - ถอดบทเรียนในการด าเนินงาน และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมในพ้ืนที่ 
  - การสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจส าหรับ อสม. เป็นเรื่องส าคัญ 
 5.๒ ส าหรับส่วนกลาง 
  - สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและยกระดับ อสม. ให้เพียงพอ 
  - พัฒนาหลักสูตร ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย 

 - พัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงาน (ฐานข้อมูล thaiphc.net) 
  - มีการพัฒนาต่อเนื่องโดยเน้นเชิงคุณภาพ  
  - ทบทวนและถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
  - การสร้างขวัญก าลังใจ และแรงจูงใจส าหรับ อสม. เป็นเรื่องส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรมตรวจราชการ  
เขตสุขภาพที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ล าดับ รายละเอียดโครงการ ได้รับจัดสรร รวมเบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

หมาย
เหตุ 

1 
โครงการยกระดับ อสม. เป็น อส

ม.หมอประจ าบ้าน (P3) 
50,000 48666 1334 97.33  

2 
โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 

267,000 265978 1022 99.62  

3 
โครงการยกระดับหมู่บ้าน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่
ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 

111,000 110980 20 99.98  

4 
โครงการยกระดับ อสม. เป็น อส

ม.หมอประจ าบ้าน (P52) 
1,882,320 1882320 0 100  

5 
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการ
สุขภาพชุมชนของ อสม. (P3) 

7,000 6790 210 97  

6 
โครงการยกระดับ อสม. เป็น อส

ม. หมอประจ าบ้าน (P51) 
50,000 49006 994 98.01  

7 
โครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไก

ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ปีงบประมาณ 2563 (P7) 

40,000 30360 9640 76  

8 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด 
หลังการบ าบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่

สังคม (P8) 

10,000 0 10000 0  

9 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. 
ในการด าเนินงานป้องกันและเฝ้า

ระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

1,509,500 1,507,820.00 1680 99.89  

รวมทั้งสิ้น 3,926,820 3,901,920 24,900 99.37  

ข้อมูลจาก  SMART 63  ณ วันที่  30  กันยายน 2563 
 
 
 



๖๐ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลการด าเนินงานชมรม อสม. ปีงบประมาณ 2563  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ได้ด าเนินการกิจกรรมดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เขต 10 ประจ าปีงบประมาณ 2563ในเขตสุขภาพท่ี 10  
 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เขต ๑๐ ได้ก าหนดให้ชมรม  
อสม.เขต 10 ด าเนินการจัดประชุม องค์กร อสม.ระดับเขต ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในเขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  10 โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมก าหน ดนโยบายการ 
ทิศทางการท างานของชมรม อสม.และเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนในเขต ๑๐ ได้มีมติในที่ประชุมดังนี้  

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เขต ๑๐ 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายกลม บุญเนตร ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเขต 10 
๒ นางนารี ทองม ี รองประธานฝ่ายแผนงานวิชาการ 
๓ นายศักดา อาจวิชัย รองประธานฝ่ายบริหาร 
๔ นายพายับ  ณภัทรหนองบัว รองประธานฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
๕ นายอุทัย งามสาย  รองประธานฝ่ายจัดหาทุนและสวัสดิการ 
๖ นางสุรีรัตน์  ราชชมภู เลขานุการ 
๗ นายไชยณรงค์  มนัส ผู้ช่วยเลขานุการ 
8 นายเมริน  สายดวง เหรัญญิก 
9 นายวิชัย ศรีราชา ผู้ช่วยเหรัญญิก 

๑๐ นายส าราญ ตาซื่อ ประชาสัมพันธ์ 
๑๑ นายประเสริฐทรัพย์ ค านนท์มีฤทธิ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
๑๒ นางอุบลลักษณ์ ดอกไม้แก้ว นายทะเบียน 
๑๓ นายที สุดสังข์ ผู้ช่วยนายทะเบียน 
14 นายณภัทร จันทร์ซ้อน ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๑5 นางสาวสัมฤทธิ์  ค าเอ่ียม ปฏิคม 
๑6 นางอัจฉรา  บัวลา ผู้ช่วยปฏิคม 
17 นายบุญกอง  เกษสุพรรณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
18 นายทอง  เฉลิมสุข คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑9 นางอังคณา  แสนย า   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
20 นายพงศ์ธวัช พิลาทอนธนินทร ์ คณะกรรมการฝ่ายแผนงานวิชาการ 
21 นางอัญชลี อุณวงค์ คณะกรรมการฝ่ายแผนงานวิชาการ 
22 นายทองอินทร์ สมภาวะ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน 
23 นายพงษ์ศักดิ์ บัวงาม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน 
24 นายเหลี่ยม โคตรสขึง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน 
25 นายสันธิยา แสนสุข คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน 



๖๑ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เขต ๑๐     
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายกลม บุญเนตร ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเขต 10 
๒ นางนารี ทองม ี รองประธานฝ่ายแผนงานวิชาการ 
๓ นายศักดา อาจวิชัย รองประธานฝ่ายบริหาร 
๔ นายพายับ  ณภัทรหนองบัว รองประธานฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
๕ นายอุทัย งามสาย  รองประธานฝ่ายจัดหาทุนและสวัสดิการ 
๖ นางสุรีรัตน์  ราชชมภู เลขานุการ 
๗ นายไชยณรงค์  มนัส ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘ นายเมริน  สายดวง เหรัญญิก 
๙ นายวิชัย ศรีราชา ผู้ช่วยเหรัญญิก 

๑๐ นายส าราญ ตาซื่อ ประชาสัมพันธ์ 
๑๑ นายประเสริฐทรัพย์ ค านนท์มีฤทธิ์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 
๑๒ นางอุบลลักษณ์ ดอกไม้แก้ว นายทะเบียน 
๑๓ นายที สุดสังข์ ผู้ช่วยนายทะเบียน 
14 นายณภัทร จันทร์ซ้อน ผู้ช่วยนายทะเบียน 
๑5 นางสาวสัมฤทธิ์  ค าเอ่ียม ปฏิคม 
๑6 นางอัจฉรา  บัวลา ผู้ช่วยปฏิคม 
17 นายบุญกอง  เกษสุพรรณ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
18 นายทอง  เฉลิมสุข คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑9 นางอังคณา  แสนย า   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
20 นายพงศ์ธวัช พิลาทอนธนินทร์ คณะกรรมการฝ่ายแผนงานวิชาการ 
21 นางอัญชลี อุณวงค์ คณะกรรมการฝ่ายแผนงานวิชาการ 
22 นายทองอินทร์ สมภาวะ คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน 
23 นายพงษ์ศักดิ์ บัวงาม คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน 
24 นายเหลี่ยม โคตรสขึง คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน 
25 นายสันธิยา แสนสุข คณะกรรมการฝ่ายจัดหาทุน 
26 ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 ประธานที่ปรึกษา 

27 
ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ 
ภาคประชาชนระดับจังหวัดอุบลราชธานี 

ที่ปรึกษา 

28 
ด ร . ส มั ย  ล า ป ร ะ วั ติ  แ ล ะผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น 
สุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดศรีสะเกษ 

ที่ปรึกษา 
 
 



๖๒ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

29 
นางสุวรรณี แสนสุข และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ 
ภาคประชาชนระดับจังหวัดยโสธร 

ที่ปรึกษา 

30 
นายธนงศักดิ์ พลอาษา และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ
ภาคประชาชนระดับจังหวัดอ านาจเจริญ 

ที่ปรึกษา 

31 
นายนาถือ มะโนขันธ์ และผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ 
ภาคประชาชนระดับจังหวัดมุกดาหาร 

ที่ปรึกษา 

32 
33 

นายสมประสงค์ สายสมยา 
นายปัญญาวุฒิ บุรกรณ์ 

ที่ปรึกษา 

34 นางวันวิสาข์ อรพันธ์ ที่ปรึกษา 
35 นางนิสา ปัญญา ที่ปรึกษา 
36 นางสาวนาถยา ขุนแก้ว ที่ปรึกษา 
37 นายสุภกฤต ณ พิชัย ที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน 

 
 

2. องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGOs) ประจ าปี 2563 

 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ด าเนินการจัดส่งแนวทางการสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ (NGO) ประจ าปี 2564 ให้กับส านักงานส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 
10 ขอรับงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงานสุขภาพในชุมชน ตามหนังสือ สธ 0725/ว 917 การสนับสนุน
งบประมาณแก่องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ประจ าปี 2564 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
 -องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน
สุขภาพในชุมชน พ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 คือ 
 - มูลนิธิ เครือข่ายพยาบาลชุมชน ชมรมจิตอาสาอ าเภอตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล  
จ.อุบลราชธานี 
3. ปัญหาและอุปสรรค 

 1. เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) จึงท าให้ 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เขต 10 ไม่สามารถจัดการประชุมได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ได้ 
 2. มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เขต 10 ท าให้การประสานงาน
ค่อนข้างล่าช้า 
 3. คณะกรรมการบางท่านติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 5. งบประมาณชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เขต 10 มีค่อนข้างจ ากัด 

 

 



๖๓ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ : กลุม่บริหารงานทั่วไปและแผนงาน 

 
 
 

 



66 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภารกิจด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้รับอนุมัติด าเนินการท าแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ตามรายละเอียด ดังนี้ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือบริหารจัดการภายในหน่วยงาน ให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือหน่วยงานสามารถด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
6. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร 
7. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้รับการฝึกอบรม/สัมมนา 

เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน 
8. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเรื่อง

อาหาร การออกก าลังกาย และการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม มีความรู้ในการออกแบบและเลือก
รูปแบบที่ถูกต้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย 
การบริหารจัดการภายในและการปฏิบัติราชการทั่วไป รวมถึงด าเนินงามตามกิจกรรมของหน่วยงาน ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 และเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 และเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

    ในปีงบประมาณ 2563  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 8,869,962 บาท (แปดล้านแปดแสนหกหมื่นเก้าพันเก้า
ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) แยกตามรายละเอียดดังนี้ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ล าดับ ประเภท 

การด าเนินงานงบประมาณ พ.ศ. 2563 

จัดสรรทั้งปี 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

คงเหลือ  
(บาท) 

1 งบด าเนินงาน 4,868,100 4,867,018 99.98  1,082 

2 งบลงทุน 887,283 887,283 100 0 

3 งบบริหาร 3,114,579 3,114,544.03 100 34.97 

4 อ่ืนๆ - - - - 

รวม 8,869,962.00 8,868,845.03  1,116.97 

หมายเหตุ : งบด าเนินงานส่งคืนงบประมาณ จ านวน 1,079 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.1 งบด าเนินงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รับจัดสรร  

(ทั้งปี) 
(บาท) 

ผลการเบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

คงเหลือ 
(บาท) 

1 
สนับสนุนการประชุม พัฒนา และติดตาม 
ก ากับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ในระดับ
หน่วยงานเขตภูมิภาค  

8,000 8,000 100 - 

2 
โครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้าน  

50,000 50,000 100 - 

3 
โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ 

267,000 267,000 100 - 

4 
โครงการยกระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ  

111,000 111,000 100 - 

5 
โครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอ
ประจ าบ้าน  

1,882,320 1,882,320 100 - 

6 
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อส
ม.  

7,000  7,000  100 - 

7 

โครงการ สบส.รวมใจปั่นออกก าลังกาย 
เสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรค เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก (ต่อเนื่อง)  

9,000 9,000 100 - 

8 
โครงการพัฒนาและยกระดับสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพรองรับการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

21,840 21,840 95.6 1,079 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 

การด าเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รับจัดสรร  

(ทั้งปี) 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

คงเหลือ 
(บาท) 

9 
โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  

60,000 60,000 100 - 

10 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ (ค.ยกระดับการพัฒนา
มาตรฐานฯ)  

45,120 45,120 100 - 

11 
โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการวิชาการด้าน
เครื่องมือแพทย์ (ค.พัฒนาสถาบันฯ และค.
พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ) 

30,000 30,000 100 - 

12 ส่งสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน ศบส.10  157,000 157,000 100 - 

13 
โครงการด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
ส าหรับศบส.1-12 (จัดสรรงวดท่ี 2)  

510,320 510,320 100 - 

14 
โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพสู่คุณภาพในส่วนภูมิภาค  

100,000 99,997 100 3 

15 
โครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอ
ประจ าบ้าน  

50,000 50,00  100 - 

16 
โครงการชุมชนสร้างสุขโดยกลไกต าบลจัดการ
คุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ 2563  

40,000 40,000 100 - 

17 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ 
และผู้ติดยาเสพติด หลังการบ าบัดรักษาเพ่ือ
คืนคนดีสู่สังคม  

10,000 10,000 100 - 

18 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ อสม. ในการด าเนินงานป้องกัน
และเฝ้าระวัง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

1,509,500 1,509,500 100 - 

รวมทั้งสิ้น 4,868,100 4,867,018 99.98 1,082 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.2 รายจ่ายลงทุนด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 

ล าดับ ประเภท/รายการ 

การด าเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รับจัดสรร 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

ผลการ
เบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

รายละเอียด 

ประเภทรายการครุภัณฑ์ส านักงาน 

1 จัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการ 120,000 120,000 100 10 ชุด × 12,000 บาท 

ประเภทรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

1 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงานพร้อมจอภาพ ขนาด 
19.5 นิ้ว 

82,500 82,500 100 5 ชุด × 16,500 บาท 

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สี 13,000 13,000 100 1 ชุด × 13,000 บาท 

3 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-
ด า 

21,380 21,380 100 2 ชุด × 10,690 บาท 

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์อ้ิงค์เจ็ท สี 4,000 4,000 100 1 ชุด × 4,000 บาท 

ประเภทรายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

1 จัดจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 78,500 78,500 100 1 ชุด × 78,500 บาท 

ประเภทรายการครุภัณฑ์อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

1 
จัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
ทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือ
ทางการแพทย ์

114,640 114,640 100 1 ชุด × 114,640 บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 434,020 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ (งบลงทุน) 

โครงการกิจกรรม รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

เครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลายในหลอดเลือดด า 700,000.00 501,060.00 

เครื่องวิเคราะห์การท างานเครื่องตรวจทารกในครรภ์ 320,000.00 249,000.00 

เครื่องตรวจวัดค่าความดัน 120,000.00 86,523.00 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 10,900.00 10,800.00 

 

เทปวัดระยะสแตนเลส ความยาว 50 เมตร 6,000.00 6,000.00 

กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 30 เท่า 34,000.00 33,900.00 

รวมทั้งสิ้น 1,190,900.00 887,283.00 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ และสรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่ 10 

๑. หลักการและเหตุผล  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เป็นหน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
มีภารกิจที่สอดคล้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพิทักษ์สิทธิคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน การส่งเสริม สนับสนุน สถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
และเอกชนทุกระดับให้มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยการส่งเสริม
สนับสนุน ระบบคุ้มครองประชาชนด้านระบบบริการสุขภาพ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการดูแลสุขภาพพ่ึงพาตนเองได้ อันจะท าให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดี สามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 10 
จ านวน 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และมุกดาหาร 

ทั้งนี้ ในปัจจุบันที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลให้ 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ต้องมีการปรับและเปลี่ยนกระบวนการในการท า งาน ในส่วนของแผนการ
ด าเนินงาน และงบประมาณ ให้มีความพร้อมในการรองรับการด า เนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานบริการ
สุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ งานด้านสุขภาพภาคประชาชน การท างานของ อสม. 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมถึงงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจ า เป็น 
ต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในด้านตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการปรั บแนวทาง 
การด าเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน 

ดังนั้น ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ และสรุปผลการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในด้านการปฏิบัติงาน การตอบโต้และรองรับในภาวะสถานการณ์ฉุกเฉินด้านบริการสุขภาพที่เกิดขึ้น 
และสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วยในการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรส าหรับการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ให้สามารถรับมือและมีความ
พร้อมในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสรุปผลการด า เนินงาน ทบทวนทิศทาง ภารกิจ 
การด าเนินงานที่มีการปรับเปลี่ยน / เปลี่ยนแปลงในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพ่ือให้องค์กร
สามารถขับเคลื่อนและด าเนินการในสถานการณ์ต่างๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1. เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และให้เห็น

ถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับการ

ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ด้านระบบบริการสุขภาพ  
3. เพ่ือสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10  
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์การปฏิบัติงานในการรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในและนอกหน่วยงานศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 

๓. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

3.1. บุคลากร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและจ้างเหมาบริการของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 จ านวน 41 คน 

3.2. ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และบุคลากรในสังกัดศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 -12 
จ านวน 24 คน 
4. สถานที่ด าเนินการ 

โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
ถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 

5. งบประมาณ 
 5.1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  จ านวน 291,000  (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 5.2. งบประมาณท่ีใช้ไป          จ านวน 278,600  (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 53. งบเหลือคืน                จ านวน 12,400    (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1 ก่อเกิดแนวทางปรับปรุง และพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
2564 และเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ 

6.2 บุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพในการปฏิบัติงานประจ าอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

6.3 บุคลากรภายในและนอกหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการท างานเพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

7. สรุปรายงานผลการด าเนนิงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ 

สภาพ
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

1. 

เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 10 ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  
และให้เห็นถึงศักยภาพ และสามารถดึงศักยภาพ
ของตนเองมาใช้ ในการปฏิบัติ งานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

/ 

 บุคลากรใช้ศักยภาพจากการพัฒนา
สมรรถนะมาใช้ในการปฏิบัติงานก่อ
เกิดแนวทางปรับปรุ ง และพัฒนา 
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
และเพ่ือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน
ระบบบริการสุขภาพ 

2. 

เพ่ือให้บุคลากรของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 10 เตรียมความพร้อมในการปรับตัวเพ่ือรองรับ
การปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  
ด้านระบบบริการสุขภาพ 

/ 

 บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนา
ด้านการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการ
สุขภาพในการปฏิบัติงานประจ าอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

3. 

เพ่ือสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนา สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 

/ 

 จัดท าสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา ให้
มีความสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 

4. 

เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความเห็น
และประสบการณ์การปฏิบัติงานในการรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ 
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในและนอก
หน่วยงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 

/ 

 บุคลากรภายในและนอกหน่วยงาน ได้
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ
ประสบการณ์ในการท างานเพ่ือน ามา
ประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ให้
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบันต่อไป 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพรวมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ และสรุปผลการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
และวางแนวทางเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามบทบาทของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคและพ่ึงตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมี
ส่วนร่วม ประกอบกับแนวทางการน านโยบายสู่การปฏิบัติของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หน่วยงานในสังกัดจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ภายใต้การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของภารกิจ ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้บรรลุผล  

การด าเนินตามภารกิจ จะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตอบสนองต่อ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดได้ หากขาดกลไกการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการหน่วยงาน
และการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และกรมสนับนุนบริการ
สุขภาพ ให้ไปสู่เป้าหมาย  

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จึงได้จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
วิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และวางแนวทางเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน น าไปสู่การพัฒนาระบบการบริการ และการ
วางแผนภายในหน่วยงาน สู่หน่วยงานคุณภาพ ที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบาย มุ่งเน้นคุณภาพ
และสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการอย่างแท้จริง 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ   

2.1.  เ พ่ือทบทวนและวิ เคราะห์ผลการด า เนินงานของ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  10 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2.2. เพ่ือรับทราบนโยบายภารกิจและแนวทางการบริหารจัดการของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่10 
2.3. เพ่ือวางแนวทางเพ่ือจัดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2.4. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด และหน่วยงาน

เครือข่าย 
3. ขอบเขตของโครงการ/ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย : จ านวนกลุ่มเป้าหมาย  59 คน ดังนี้ 

3.1 บุคลากร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จ านวน 40 . คน  
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพภาคประชาชนและด้านคุ้มครองผู้บริโภคส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 10 จ านวน  12  คน 
3.3 ประธานชมรม อสม.จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 10 จ านวน  5  คน 
3.4 ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จ านวน 2 คน 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4. งบประมาณ 
4.1. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ     จ านวน 127,500 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
4.2. งบประมาณท่ีใช้   จ านวน 125,100 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
4.3. คงเหลือ   จ านวน 2,400 บาท (สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
4.4. คิดเป็นร้อยละ   98.11 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
มีความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ

สูงและบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เอ้ือต่อการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมผู้ประกอบการ
ด้านบริการสุขภาพเพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี ตามภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เพ่ือทบทวนและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

/ 

 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ร่วมวางแนวทางในการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร่วมกันระหว่าง
เครือข่ายสาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 10 

เพ่ือรับทราบนโยบายภารกิจและแนว
ทางการบริหารจัดการของศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพที่10 

/ 
 

เพ่ือวางแนวทางเพ่ือจัดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

/ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 7.1 แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงาน ผลการปฏิบัติราชการ และทบทวนตัวชี้วัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มภารกิจ สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มภารกิจ คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มภารกิจ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนผลการด าเนินงาน ผลการปฏิบัติราชการ และทบทวนตัวช้ีวัด ปะ
จ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 7.3 ประชุมแบ่งกลุ่ม ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลส าเร็ จ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  
 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มภารกิจ สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มภารกิจ คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มภารกิจ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 7.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอแนวทางในการด าเนินงานและปฏิบัติราชการให้บรรลุผล
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

8. สรุปรายงานผลโครงการภาพรวม 
 8.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 -การมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรกับภาคีเครือข่าย 
 -เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 -สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 8.2 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 -หลักสูตรการอบรม 
 -งบประมาณจ ากัด 
 8.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม ในครั้งนี้ 
 -ควรเพิ่มจ านวนภาคีเครือข่ายเป็นจังหวัดละ 5 คน 
 -งบประมาณ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และวางแนวทางเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 



๘๐ 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

        

 ภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

                     ผู้รับผิดชอบ 1. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 

       2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

       3. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภารกิจด้านมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 
           กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ , กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม , กลุ่มวิชาการ 
และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ได้รับอนุมัติด าเนินการตามแผนงาน โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพศนูย์
สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563” ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. กิจกรรมการด าเนินงานดงันี้ 

1.1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1.1.1 ทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร 
1.1.2 ส่งเสรมิ สนับสนุนด้านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยสถานพยาบาล 
1.1.3 พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 10 
1.1.4 ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ประจ าปี

งบประมาณ 2563 
 1.2 กิจกรรมที่ 2 พัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
  1.2.1 พัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ (ห้องฉุกเฉิน) 

  1.2.2 พัฒนามาตรฐานการจัดการระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลภาครัฐ 
 1.3 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศูนย์ให้บริการวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์ 
  1.3.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1. เพ่ือให้สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และ
พัฒนาคุณภาพงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์  
 2.2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถขับเคลื่อนและ
พัฒนางานมาตรฐานระบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2.3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายสถานบริการสุขภาพภาครัฐให้สามารถได้รับการพัฒนา
คุณภาพงานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 2.4. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้สถานบริการการเพ่ือสุขภาพภาครัฐ มีระบบการ
จัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นกับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องมือแพทย์ ในเรื่องความ
เพียงพอ พร้อมใช้ ได้มาตรฐานปลอดภัยกับผู้ใช้และประชาชนผู้มารับบริการ 
 2.5. เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ/สอบเทียบ สู่การเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือขอการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 
 2.6. เพ่ือจัดท าแนวทางในการพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียและระบบสิ่งแวดล้อม
ด้ านคุณ ภาพอากาศในอาคาร เพ่ื อลดการติด เชื้ อ ในระบบทางเดิ นหาย ใจ  (TB) ใน โรงพยาบาล 
 ของสถานพยาบาลภาครัฐ ในเขตสุขภาพท่ี 10 
 2.7. เพ่ือก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการออกแบบการก่อสร้าง การติดตั้งคุณภาพของอุปกรณ์ 
ต าแหน่งการติดตั้ง การบ ารุงรักษาและการใช้งาน ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียู และห้องไตเทียม เพ่ือให้
เกิดสุขอนามัยด้านความปลอดภัย 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 2.8. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีมาตรฐานด้าน
วิศวกรรมความปลอดภัย และระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 
 2.9. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ห้องให้บริการทางการแพทย์ (ห้อง ER) ให้ได้มาตรฐานตาม
ก าหนด 
 2.10. เพ่ือให้ประชาชน ที่เข้ามารับบริการในสถานบริการสุขภาพ ที่ผ่านการพัฒนาตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ได้รับบริการจากเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ แม่นย า  เชื่อถือได้ ได้รับ
ความสะดวกสบายจากสถานที่ มีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การด าเนินงานของโรงพยาบาล ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานพยาบาล ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพและองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมที่ด ี
3. ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

3.1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
 3.2. ห้องปฏิบัติการห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 

3.3. บุคลากรของสถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 10 

3.4. ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 10 
4. ผลผลิตของโครงการ 
 4.1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม ก ากับและพัฒนาคุณภาพงาน
ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
 4.2. มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์และ
ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ที่ได้จัดท าเอกสารตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการเพ่ือขอ
การรับรองฯ 
 4.3. สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานเครื่องมือ
แพทย ์
 4.4. โรงพยาบาลจังหวัดได้รับการ ส่งเสริม พัฒนา ด้านศูนย์เครื่องมือแพทย์  
 4.5. สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม ในแนวทางในการพัฒนา แก้ไข และปรับปรุง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย และสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศในอาคารเพ่ือลดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ 
(TB)         
 4.6. สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมในมาตรฐานขั้นต่ าส าหรับการออกแบบการ
ก่อสร้าง การติดตั้งคุณภาพของอุปกรณ์ ต าแหน่งการติดตั้ง การบ ารุงรักษาและการใช้งาน ห้องผ่าตัด ห้อง
ฉุกเฉิน ห้องไอซียู และห้องไตเทียม เพ่ือให้เกิดสุขอนามัยด้านความปลอดภัย 
 4.7. สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการ ส่งเสริม  พัฒนา ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาล  
 4.8. โรงพยาบาลจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสารให้มีความพร้อมใช้
งาน 
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 4.9. ผู้รับผิดชอบงานด้านสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
5. ผลลัพธ์ของโครงการ 
 5.1. สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
งานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน จ านวน 73 แห่ง 
 5.2. สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีความพร้อมในการรับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
 5.3. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์  
 5.4. โรงพยาบาลจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสารมีความพร้อม
ใช้งาน  
 5.5. สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานเครื่องมือ
แพทย ์
 5.6. จ านวนโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบบ่อบ าบัดน้ าเสียสถานพยาบาลภาครัฐ
 5.7. จ านวนโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบและประเมินเพ่ือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ (TB)  
ในสถานพยาบาลภาครัฐ 
 5.8. จ านวนโรงพยาบาลได้รับการสนับสนุนการจัดท าศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
 5.9. สถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการ ส่งเสริม  พัฒนา  ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยใน 
โรงพยาบาล  (71 แห่ง) 
 5.10. หอ้งปฏิบัติการมีการยื่นรับรอง ISO/IEC17025  
 5.11. สถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 7 ด้าน 
ระดับคุณภาพ ร้อยละ 80 
 5.12. ห้องให้บริการทางการแพทย์ (ห้องฉุกเฉิน) ผ่านมาตรฐานที่ก าหนด จ านวน 2 แห่ง 
6. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ/เป้าหมาย 

6.1 ร้อยละสถานสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ตามเกณฑ์ 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน ร้อยละ 100 

6.2 ร้อยละสถานสถานพยาบาลภาครัฐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ       
7 ด้าน ร้อยละ 80 

6.3 ร้อยละของเครื่องมือแพทย ์ที่มีความเสี่ยงสูง 7 รายการ ที่ส่งมาขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบ 
ได้รับการสอบเทียบมาตรฐาน (ร้อยละ 100)         

6.4 ร้อยละของเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ ชนิดอ่ืนๆ ที่ส่งมาขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบ
ได้รับการสอบเทียบมาตรฐาน (ร้อยละ 60) 

6.5 ร้อยละของเครื่องมอืแพทย์ทุกชนิดในห้องฉุกเฉิน ได้รับบริการทดสอบ/สอบเทียบ ร้อยละ 100 
6.6 ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยตามมาตรฐานก าหนด 

(ร้อยละ 100) 
    6.7 ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 100 

6.8 ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสารมีความเพียงพอพร้อมใช้ 
ร้อยละ 100 
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 6.9 จ านวนโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบและประเมินระบบวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม           
จ านวน 2 แห่ง 

6.10 จ านวนโรงพยาบาลได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาล จ านวน 8 แห่ง 

6.11 ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ยื่นรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 
6.12 จ านวนห้องให้บริการทางการแพทย์ (ห้องฉุกเฉิน) ได้มาตรฐานตามก าหนด จ านวน 2 ห้อง  

7. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
เป้าประสงค์ : สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพไม่ต่ ากว่า

มาตรฐานที่ก าหนด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่าเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

(ร้อยละ 80)  
ผลผลิตที่ 1 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ประกอบ 

โรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม ก ากับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และยกระดับ
คุณภาพบริการสู่สากล 
8. ตัวช้ีวัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

 8.1 ร้อยละของสถานบริการสุขภาพภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ระดับคุณภาพ 
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1.1 ทดสอบ/สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร 

ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของเครื่องมือแพทย ์ที่มคีวามเสี่ยงสูง 7 รายการ ที่ส่งมาขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ 
ได้รับการสอบเทียบมาตรฐาน (ร้อยละ 100)         

   2. ร้อยละของเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์ ชนิดอ่ืนๆ ที่ส่งมาขอรับบริการทดสอบ/สอบเทียบ
ได้รับการสอบเทียบมาตรฐาน (ร้อยละ 60) 

   3. ร้อยละของเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดในห้องฉุกเฉิน ได้รับบริการทดสอบ/สอบเทียบ ร้อยละ 100 
ของโรงพยาบาลได้รับการทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 100 
             4. ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสารมีความเพียงพอพร้อมใช้ร้อยละ 100 

กลุ่มเป้าหมาย : 
 สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพที่ 10  

รูปแบบการด าเนินการ :  
1. การทดสอบ/สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง 7 รายการ ที่ส่งมา

ขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบได้รับการสอบเทียบมาตรฐาน (ร้อยละ 100)  
2. การทดสอบ/สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางการแพทย์  ชนิดอ่ืนๆ ที่ส่งมาขอรับบริการ

ทดสอบ/สอบเทียบได้รับการสอบเทียบมาตรฐาน (ร้อยละ 60) 
3. ตรวจสอบการมีการใช้ของระบบสื่อสารให้มีความพร้อมใช้ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน :  
การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 71 รพ. 

ล าดับ โรงพยาบาล 
ด้านเครื่องมือแพทย์ การทดสอบ/สอบเทียบ

เครื่องมือแพทย์ งบประมาณ หมายเหตุ 
เสี่ยงสูง ทั่วไป รวม ห้อง ER 

1 
จังหวัด
อุบลราชธานี 

2,090 4,101 6,191 595 
ขอ

สนับสนุน 
ตามแผน 

2 จังหวัดมุกดาหาร 272 873 1,145 115 
ขอ

สนับสนุน 
ตามแผน 

3 
จังหวัด
อ านาจเจริญ 

195 957 1152 175 
ขอ

สนับสนุน 
ตามแผน 

4 
จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

1,217 4,222 5,439 522 
ขอ

สนับสนุน 
ตามแผน 

5 
จังหวัดยโสธร 

509 1,591 2,100 189 
ขอ

สนับสนุน 
ตามแผน 

 รวม 4,283 11,744 16,027 1,596   

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 
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การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
ตามการร้องขอ ประจ าปีงบประมาณ 2563 รวม 5 จังหวัด 

ล าดับ โรงพยาบาล 
ด้านเครื่องมือแพทย์ การทดสอบ/สอบเทียบ

เครื่องมือแพทย์  งบประมาณ หมายเหตุ 
เสี่ยงสูง ทั่วไป รวม ห้อง ER 

1 
จังหวัด
อุบลราชธานี 

269 1,891 2,160 0 
ขอ

สนับสนุน 
ตามการ
ร้องขอ 

2 จังหวัดมุกดาหาร 0 228 228 0 
ขอ

สนับสนุน 
ตามการ
ร้องขอ 

3 
จังหวัด
อ านาจเจริญ 

5 93 98 1 
ขอ

สนับสนุน 
ตามการ
ร้องขอ 

4 จังหวัดศรีสะเกษ 21 641 662 0 
ขอ

สนับสนุน 
ตามการ
ร้องขอ 

5 จังหวัดยโสธร 0 0 0 0 0 - 
 รวม 295 2,853 3,148 0   

 

การทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
ณ ที่ตั้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 รวม 5 จังหวัด 

ล าดับ โรงพยาบาล 
ด้านเครื่องมือแพทย์ การทดสอบ/สอบเทียบ

เครื่องมือแพทย์  งบประมาณ หมายเหตุ 
เสี่ยงสูง ทั่วไป รวม ห้อง ER 

1 
จังหวัด
อุบลราชธานี 

0 0 0 0 0 
ตามการ
ร้องขอ 

2 จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 0 0 
ตามการ
ร้องขอ 

3 
จังหวัด
อ านาจเจริญ 

0 61 61 0 0 
ตามการ
ร้องขอ 

4 จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 0 
ตามการ
ร้องขอ 

5 จังหวัดยโสธร 0 20 20 0 0 
ตามการ
ร้องขอ 

 รวม 0 81 81 0   
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ตรวจสอบการมีการใช้ของระบบสื่อสารให้มีความพร้อมใช้ 

จ านวน รพ.เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 

71  แห่ง 71 แห่ง ร้อยละ100 

 

ปัญหา อุปสรรค: - 

ภาพกิจกรรม 
ออกทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 
 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยสถานพยาบาล 
ตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลได้รับการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยตามมาตรฐาน

ก าหนด (ร้อยละ 100) 
 ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานพยาบาลสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพท่ี 10 

จ านวน 71 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 100 

  ตรวจสอบความพร้อมใช้ของห้องแยกโรค ในสถานพยาบาลสุขภาพภาครัฐในเขต
สุขภาพที่ 10 
o  มีความพร้อมใช้จ านวน  51  แห่ง 
o อยู่ในระหว่างการปรับปรุง จ านวน 20 แห่ง 

 ตรวจสอบ ส่งเสริม Chort Ward ในสถานพยาบาลสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 10 
o มีความพร้อมใช้งานจ านวน 5 แห่ง 

 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  จังหวัดอุบลราชธานี 
 โรงพยาบาลศรีสะเกษ             จังหวัดศรีสะเกษ 
 โรงพยาบาลยโสธร     จังหวัดยโสธร 
 โรงพยาบาลมุกดาหาร             จังหวัดมุกดาหารล 
 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร    จังหวัดอุบลราชธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

1.3 พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านการจัดการศนูย์เครือ่งมือแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 10 

ตัวชี้วัด : จ านวนโรงพยาบาลได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาล   
จ านวน 8 แห่ง 

กลุ่มเป้าหมาย : สถานบริการสุขภาพภายในเขตสุขภาพจ านวน 8 แห่ง 

รูปแบบการด าเนินการ : จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้  

ผลการด าเนินงาน : 

1. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในปีงบประมาณ 2563              
มีโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1 รพ.กันทรลักษ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โรงพยาบาลทั่วไป M1 ศรีสะเกษ 

2 รพ.วารินช าราบ โรงพยาบาลวารินช าราบ โรงพยาบาลทั่วไป M1 อุบลราชธานี 

3 
รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชเดชอุดม 

โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเดชอุดม 

โรงพยาบาลทั่วไป M1 อุบลราชธานี 

4 รพ.ขุขันธ์ โรงพยาบาลขุขันธ์ โรงพยาบาลชุมชน M2 ศรีสะเกษ 

5 รพ.อุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลชุมชน M1 ศรีสะเกษ 

6 รพ.ตระการพืชผล โรงพยาบาลตระการพืชผล โรงพยาบาลชุมชน M2 อุบลราชธานี 

7 รพ.พิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร โรงพยาบาลชุมชน M2 อุบลราชธานี 

8 
รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชเลิงนกทา 

โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเลิงนกทา 

โรงพยาบาลชุมชน F1 ยโสธร 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 2. การปฏิบัติการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์  มีดังนี้  

             2.1 ร่วมอบรม เรื่อง แนวทางการน ามาตรฐานการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสู่การ
ปฏิบัติระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 จัดโดยกองวิศวกรรมการแพทย์  ณ เดอะวินเทจ โฮเทล เขาใหญ่  

จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้งบประมาณ 5,940.- บาท 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 แนวทางการน ามาตรฐานการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ   

 2.2 จัดการอบรม เรื่องการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการ
อบรม การด าเนินการตามรูปแบบขั้นตอน วิธีการ การบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ และป ระชุม
โรงพยาบาล 3 สหาย เขตบริการสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ได้รับเกียรติ
จากนายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยใช้
งบประมาณ 7,400.- บาท   
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 จดัการอบรม เรื่องอบรมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

            2.3 ในการด าเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์
ไม่ได้ด าเนินการต่อ  เนื่องจากมีค าสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในช่วง โควิด-19 (เรื่องของงบประมาณ) 
และกองวิศวกรรมการแพทย์จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 

              2.4 กองวิศวกรรมการแพทย์ ได้ส่งแบบบันทึกข้อมูลการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ให้กลุ่ม
มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ สรุปข้อมูลของแต่ละโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายให้ทางกองวิศวกรรมการแพทย์
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการด าเนินการใน ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

1.4 ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

ตัวชี้วัด :  - ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ระดับคุณภาพ (ร้อยละ 60) 
     - จ านวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐได้รับการส่งเสริม ก ากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
(ร้อยละ 100)  
     - จ านวน รพ.ภาครัฐได้รับการส่งเสริม ก ากับ ติดตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (71 แห่ง) 
กลุ่มเป้าหมาย : สถานบริการสุขภาพภาครัฐในเขตสุขภาพที่ 10 จ านวน 71 แห่ง 
ผลการด าเนินงาน :  
  1. ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในเขตสุขภาพที่ 10  

  ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้มีมติในที่ประชุมให้
ด าเนินการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจง ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้นร่วมกัน
ระหว่างส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  10 โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้  
  1. เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบริการสุขภาพ เกิดความ
ความรู้ ความเข้าใจ การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในการประเมินตนเองในโปรแกรม HS4 
อย่างถูกต้อง 
  2. เพ่ือให้การด าเนินงานมาตรฐานระบบริการสุขภาพทั้ง 7 ด้าน และการให้บริการสุขภาพ
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือยกระดับสถานพยาบาลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ระดับคุณภาพ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพในสถานบริการภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 2563  

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพในสถานบริการภาครัฐ เขตสุขภาพที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพ
ที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพรายจังหวัด (จ านวน) เขตสุขภาพที่ 10  
ปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 

 

จังหวัด 
จ านวนสถาน
บริการสุขภาพ

ภาครัฐ 

เป้าหมายเยี่ยม
ประเมิน 

คุณภาพ พัฒนา พื้นฐาน หมายเหตุ 

 ทั้งหมด (แห่ง) ปี 2563 (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง  
อุบลราชธานี 26 7 - 7  -  

ศรีสะเกษ 22 8 - 8  -  

ยโสธร 9 4 - 4  -  

อ านาจเจริญ 7 2 1 1 
 

- 
Re-Accredit 

1 แห่ง 

มุกดาหาร 7 4 - 4  -  

รวม 71 25 1 24  -  
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจง ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพในสถานบริการภาครัฐ เขตสุขภาพท่ี 10 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

ล าดับ ว/ด/ป จังหวัด สถานพยาบาล สถานที่ 
1 17/มิ.ย./63 ยโสธร 1. โรงพยาบาลค าเขื่อนแก้ว -ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 
      2. โรงพยาบาลมหาชนะชัย -ห้องประชุม พญาแถน  
      3. โรงพยาบาลกุดชุม -ห้องประชุม ฃั้น 2  (ห้อง เล็ก ) 
      4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

เลิงนกทา 
  

2 19/มิ.ย./63 ศรีสะเกษ 1. โรงพยาบาลกันทรารมย์ -ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
      

2. โรงพยาบาลยางชุมน้อย 
-ห้องประชุม นพ.บัณฑิต จึงสมาน  
(ห้อง201)  

      1. โรงพยาบาลพยุห์ -ห้องประชุม จริยธรรม (ห้อง302) 
      4. โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย   
      5. โรงพยาบาลศิลาลาด   
      6. โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ   
      7. โรงพยาบาลวังหิน   
      8. โรงพยาบาลราษีไศล   
3 24/มิ.ย./63 อุบลราชธานี 1. โรงพยาบาลเขื่องใน -ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
      2. โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ -ห้องประชุม ชั้น 4   (ห้อง ใหญ่ ) 
      3. โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม -ห้องประชุม ชั้น 4   (ห้อง เล็ก ) 
      4. โรงพยาบาลตาลสุม   
      5. โรงพยาบาลสิริธร   
      6. โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น   
      7. โรงพยาบาลนาตาล   
4 26/มิ.ย./63 อ านาจเจริญ 

 1. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 
-ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ านาจเจริญ 

       2. โรงพยาบาลอ านาจเจริญ -ห้องประชุม  คณาพันธ์  
5 29/มิ.ย./63 มุกดาหาร 

1. โรงพยาบาลนิคมค าสร้อย 
-ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร 

      2. โรงพยาบาลค าชะอี -ห้องประชุม ชั้น 4 (ห้องทานตะวัน)  
      3. โรงพยาบาลมุกดาหาร   
      4. โรงพยาบาลดอนตาล   
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบงานมาตรฐาน 
ระบบบริการสุขภาพในสถานบริการภาครฐั เขตสุขภาพที่ 10 ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในเขตสุขภาพที่ 10  

จากที่ประชุมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (หลังการเยี่ยมประเมิน) 
ได้น าข้อมูลการประเมินตนเองในโปรแกรม HS4 ของสถานบริการภาครัฐ ในเขตสุขภาพที่ 10 กลุ่มเป้าหมาย 
24+1 แห่ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 มาใช้เพ่ือพิจารณาผลการเยี่ยมประเมินตามเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ที่ได้แนบไว้ในระบบโปรแกรม HS4 โดยสรุปผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ดังนี้ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

2.1 พัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ (ห้องฉุกเฉิน) 

  2.2 พัฒนามาตรฐานการจัดการระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ภาครฐั 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จ าเป็นต้องลงพ้ืนที่ในการด าเนินการสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายมีภารกจิที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลาดังกล่าว 

 

 

 

เพ่ือให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 มีความพร้อมในการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต และ
จัดท าเอกสารคุณภาพประกอบการปฏิบัติงานเป็นไปตามวิธีปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

ผลการด าเนินงาน  

1. เข้ารว่มการจัดท าโครงการ/เอกสารรองรับการประเมิน Version 2017 /รับฟังการชี้แจง
กระบวนการ เป้าหมาย ในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา 

2. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ใน
วันที่ 16 มกราคม 63 ณ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด
นนทบุรี  

3. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม  (On The Job Training) 2 ท่านได้แก่ 1. นายนัฐชานนท์  ชัยรัตน์ 
ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  2.  นายเทวฤทธิ์ ไวยพัฒน์ ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  ในระหว่าง
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563  ณ กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
จังหวัดนนทบุรี 

4. จัดประชุมทบทวนวางแผนงานระบบคุณภาพและการบริหารห้องปฏิบัติกาทดสอบเครื่องมือวัดทาง
การแพทย์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 4  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10   

       

 

 

 

กิจกรรมที ่2 พัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์สุขภาพ 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศูนย์ให้บริการวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ด าเนินการส ารวจคุณสมบัติ และให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการอบรมออนไลน์ตามหัวข้อที่ยังไม่ผ่าน 
การอบรม และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอบรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

การด าเนินการระบบเอกสาร ปีงบประมาณ 2563  

-  เอกสารคุณภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

                 

 

- เอกสารวิชาการ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 



102 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

*  ส่งเจ้าหน้าที่ 1 ท่าน เพ่ือเข้าร่วมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

เข้าร่วมประชุมหารือเพ่ือระดมสมองการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการบ่มเพาะและให้การรับรอง
ความสามารถทางวิชาการด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2563  ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563  
ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารมาตรธ ารง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

การด าเนินงานด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดของกลุ่มงานมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 

1. ส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

2. ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 

3. งานร้องขอ 

กิจกรรมและการด าเนินการที่ปรับตามสถานการณ์ COVID-19 

กิจกรรม ปรับแผนงาน/กิจกรรม ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมส่งเสริมและ
เยี่ยมประเมินมาตรฐานและ
รับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

1. อบรมให้องค์ความรู้ด้านมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม แก่ สถานพยาบาลภาครัฐให้เป็น
ระดับคุณภาพ 
2. ปรับกิจกรรมลงเยี่ยมประเมินมาตรฐานฯ เป็น
การตรวจสอบ ประเมินผ่านเกณฑ์ตามเอกสาร/
หลักฐาน ในโปรแกรม HS4  ตามท่ีโรงพยาบาล
ประเมินตนเอง 

(ร้อยละ 60) 
จากจ านวน 24 แห่ง 

2. ตรวจสอบระบบ
วิศวกรรมความปลอดภัย 

1. จัดท าแผนส่งเสริม ให้ค าแนะน าและ
ตรวจสอบความพร้อมของห้องแยกโรคความดัน
ลบที่มีอยู่แล้ว  
2. ส่งเสริมให้ค าแนะน า แนวทางในการจัดท า 
Cohort Word 
3. ส่งเสริมให้ค าแนะน า แนวทางปรับปรุงคลินิก
ทันตกรรม เพ่ือรองรับ New Normal 

(ร้อยละ 100) 
จากจ านวน 71 แห่ง 

ผลการการด าเนินการที่ปรับตามสถานการณ์ COVID-19 

1. ควบคุมงานก่อสร้าง 
2. ส ารวจตรวจสอบ,พิจารณาและให้ค าปรึกษาแนะน า 
3. ออกแบบ ประมาณราคา 
4. ส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
5. ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. ควบคุมงานก่อสร้าง 
 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน 

1 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) แบบเลขท่ี 9555 เขตสุขภาพที่ 10 

2 ติดต้ังไป Pipe Line 
รพ.สว่างวีระวงศ์ 
รพ.โนนคูณ 

 
 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. ส ารวจตรวจสอบ,พิจารณาและให้ค าปรึกษาแนะน า 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน 

1 ระบบปรับอากาศระบายอากาศ รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2 ตรวจสอบห้องแยกโรค รพ.ปทุมราชวงศา 

3 จัดท าผังบริเวณ ให้เป็นปัจจุบัน  รพ.มุกดาหาร 
รพ.ยโสธร 
รพ.อ านาจเจริญ 
รพ.นาเยีย 
รพ.ปทุมราชวงศา 

4 ส ารวจตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ที่เกิดรอยร้าว รพ.ค้อวัง 

5 ตรวจสอบแบบอาคารทันตกรรม รพ.ศรีเมืองใหม่ 

6 ตรวจสอบงานระบบอาคารตึกผ่าตัด(ก่อนใช้งาน) รพ.ตระการพืชผล 

7 ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.วารินช าราบ 

8 ส ารวจ ปริมาณดินถม ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10 

9 วิทยากร บรรยายเรื่องเตรียมการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ห้องทันตกรรม เพื่อรองรับ New Normal ของการ
ให้บริการทันตกรรมในคลินิกทันตกรรมภาครัฐ 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราธานี 

10 ส ารวจและให้ค าปรึกษาแนะน าคลินิกทันตกรรม เพื่อ
รองรับ New Normal 

รพ.เขมราฐ  
รพ.ตระการพืชผล 
รพ.สิรินธร 
รพ.พิบูลมังสาหาร 
รพ.นาจะหลวย 
รพ.น้ ายืน 
รพ.น้ าขุ่น 
(จังหวัดอุบลราชธานี) 

 

 

 



108 

 
รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

3. ออกแบบประมาณราคา 

ล าดับ กิจกรรม หน่วยงาน 

1 รั้วคอนกรีตตาข่าย และป้ายชื่อโรงพยาบาล รพ.เขมราฐ 

2 ส ารวจออกแบบไปส์ไลน์   รพ.สว่างวีระวงศ ์

3 ส ารวจออกแบบไปส์ไลน์ รพ.ปทุมราช 

4 ส ารวจออกแบบไปส์ไลน์ รพ.หัวตะพาน 

5 ปรับปรุงคลังยา และรางระบายน้ ารอบอาคาร รพ.ส าโรง 

6 ปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอก รพ.เสนางคนิคม 

7 ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย รพ.ทรายมูล 

8 ออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ Cohort Word รพ.อ านาจเจริญ 
รพ.ปทุมราชวงศา 
รพ.ศรีสะเกษ 
รพ.ยโสธร 
รพ.สนามอุบลราชธานี 

9 ออกแบบห้องแยกผู้ต้องขังป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ เรือนจ ากลางอุบลราชธานี 

10 
ออกแบบห้องความดันลบ ในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.ลืออ านาจ 

รพ.ปทุมราชวงศา 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

4. ส่งเสริมและเยี่ยมประเมินมาตรฐานและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(โรงพยาบาล) 
ด าเนินการแล้ว
(โรงพยาบาล) 

คงเหลือ 
(โรงพยาบาล) 

อบรมให้องค์ความรู้ด้านที่ 3 มาตรฐานอาคาร
และสภาพแวดล้อมแก่สถานพยาบาลภาครัฐ 
ให้เป็นระดับคุณภาพ 

25 12 13 

 

ภาพกิจกรรม 
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รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

5. ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 

กิจกรรม 
เป้าหมาย 

(โรงพยาบาล) 
ด าเนินการแล้ว
(โรงพยาบาล) 

คงเหลือ 
(โรงพยาบาล) 

ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย 71 24 47 

  

ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย และตามนโยบาย 

    ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
 



๑๑๔ 
 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลการจัดท าโมเดลระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง 
เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาลและตัดวงจรพยาธิใบไม้ในตับ 

และมะเร็งท่อนาดีในเขตสุขภาพที่ 10 (ความร่วมมือระหว่างศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่10  
และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี) 

 
ตามที่ประชุมที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผู้เข้าร่วมประชุม  

ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ผู้อ านวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ผู้รับผิดชอบการ
จัดการสิ่งปฏิกูลเทศบาลตาบลบุสูง อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 10 เรื่องปัญหาสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 10 พบว่าประชาชนป่วยและเสียชีวิตจากโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อนาดี สาเหตุเกิดจากการบริโภคปลาดิบ เพ่ือเป็นขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาล
และตัดวงจรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนาดี โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดการสิ่งปฏิกูล
ถูกหลักสุขาภิบาล 

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายประวิทย์ 
สืบศรี ต าแหน่งนายช่างเทคนิคชานาญงาน กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และกลุ่มมาตรฐาน
อาคารและสภาพแวดล้อม ร่วมพัฒนาโมเดลต้นแบบระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรองในรูปแบบ
อะคริลิค เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้ระบบบาบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บุคลากรในเขตสุขภาพที่ 10 โดยศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุและ
อุปกรณ์ ระยะเวลาด าเนินการ 15 กรกฎาคม 2563 – 30 สิงหาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 



๑๑๕ 
 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 
 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลการจัดท าโมเดลระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรองเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ให้ถูกหลักสุขาภิบาลและตัดวงจรพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อนาดีในเขตสุขภาพที่ 10  

(ความร่วมมือระหว่างศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่10 และศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี) 

วันที่ 2 กันยายน 2563 ที่อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี น าโมเดล
ระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง จัดนิทรรศการ เพ่ือเป็นสื่อในการให้การศึกษา ความรู้ความเข้าใจ  
ในระบบบ าบัดสิ่ งปฏิกูลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยโสธร และบุคลากรสาธารณสุข 
ในเขตสุขภาพท่ี 10 โดย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการจัดงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

วันที่ 8 - 10 กันยายน 2563 ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 น าโมเดลระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง จัดนิทรรศการ  
เพ่ือเป็นสื่อในการให้การศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ในระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านระบบบริการ
สุขภาพ และสรุปผลการด า เนินงานปีงบประมาณ 2563 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภพที่  10 โดยมี 
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานในการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 
 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

วันที่ 11 กันยายน 2563 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี 
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี น าโมเดลระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง จัดนิทรรศการ เพ่ือเป็นสื่อ
ในการให้การศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ในระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ า เภอ (พชอ.) เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการสิ่งปฏิกูล 
ให้ถู กหลักสุ ขาภิบาลและตัดวงจรพยาธิ ใบไม้ ในตับและมะเร็ งท่อนาดี  เขตสุขภาพที่  10 โดย  
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 10 เป็นประธานในการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 
 

รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

วันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 ณ โรงแรมศรีลาดวน จ.ศรีสะเกษ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
น าโมเดลระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง จัดนิทรรศการ ในบูธของศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 
เพ่ือเป็นสื่อในการให้การศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ในระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูล ในงานประชุมสรุปผลการตรวจ
ราชการและพัฒนางานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 โดยนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 10 เป็นประธานในการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ติดต่อเรา 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10  

ถ.โรงเรียนอุบลปัญญานุกุล ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 

โทรศัพท์ 045-251749 โทรสาร 045-251748 

Website : https://do10.hss.moph.go.th/ 

Facebook : https://www. Facebook.com/hss10ubon 
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