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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 

วิสัยทัศน ์

“เป็นหน่วยงานขับเคลือ่น การคุม้ครองผู้บรโิภค ด้านระบบบริการสุขภาพ และระบบ
บริการสุขภาพภาคประชาชน ด้วยการบริหารจดัการที่เป็นเลิศ” 

พันธกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.
• ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และติดตามประเมินผล

การด าเนินงานในพ้ืนที่

๒. • บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓.
• ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและตามที่กฎหมาย

ก าหนด

๔.
• ให้บริการวิชาการ วิชาชีพเฉพาะ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ ด้านระบบบริการสุขภาพให้แก่บุคลากร และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่

๕. • ศูนย์บริการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล

๖. • งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ

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

ด้านระบบบริการสุขภาพในพ้ืนที่

๘.
• ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานอื่น และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่

๙. • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย
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• "ใฝ่เรียนรู้ บูรณาการเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยี  ด้วยคุณภาพ"

ค่านิยม

• "ท างานเป็นทีม รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา"

วัฒนธรรมองค์กร

ยุทธศาสตร์

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานสากล

และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาค
ประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

และเครือข่าย

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้อมูลทั่วไป เขตสุขภาพท่ี 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพทั่วไปและอาณาเขต 

เขตสุขภาพท่ี 10 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี 
, ศรีสะเกษ, ยโสธร, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีพื้นที่รวม 36,276.72 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่มาก
เป็นลำดับ 7 (จาก 13 เขตสุขภาพ) ประชากร รวมประมาณ 4.5 ล้านคน มากเป็นลำดับที่ 10 (จาก 13 เขต
สุขภาพ) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ 15,774 ตารางกิโลเมตร และน้อยที่สุดคือ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 3,161.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ได้แก่ เขตจังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ และมุกดาหาร เป็นระยะทางยาวประมาณ 405 กิโลเมตร อาณา
เขตราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ระยะทางยาวประมาณ   250 กิโลเมตร 
รวมระยะทางตลอดแนวชายแดนที่ติดต่อกับ 2 ประเทศ ทั้งสิ้น 655 กิโลเมตร 

พื้นที่รับผิดชอบ  

ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี มุกดาหาร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และมุกดาหาร 

อาณาเขต  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดนครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดร้อยเอ็ด, สุรินทร์และจังหวัดกาฬสิน 
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นางชนนิกานต์ ทองวิสูง
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไป

และแผนงาน

นายไพรวัน ธงไชย
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย์

นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผูบ้ริโภค

ด้านบริการสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ

นางวันวิสาข์ อรพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคาร

และสภาพแวดล้อม

นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์
รองผู้อ านวยการ 

นายประวิทย์ สืบศรี
รองผู้อ านวยการ 

นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ

นายชาลี สร้างดี
ผู้อ านวยการ
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รองผู้อ านวยการ
• ควบคุม ก ากับ ติดตามและให้ค าปรึกษาเสนอแนะกลุ่มงานท่ัวไปและแผนงาน 

และกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมให้ค าปรึกษาด้านการบริหารองค์กร
• ดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส านักงานฯ เป็นองค์กรน่าอยู่น่าท างาน
• ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการในการเข้าประชุมราชการ
• ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผล นิเทศงานระดับเขตตรวจราชการ
• งานโครงการพระราชด าริ/เฉลิมพระเกียรติ
• งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ
• ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้ค าปรึกษาเสนอแนะกลุ่มงานคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

• ควบคุม ก ากับ ติดตามและให้ค าแนะน าการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมาบริการ  ในกลุ่ม
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

• งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และแผนงาน 

กลุ่มวชิาการและมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

กลุ่มมาตรฐาน 
วิศวกรรมการแพทย์ 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภค 
ด้านบริการสุขภาพ 

กลุ่มมาตรฐานอาคาร 
และสภาพแวดล้อม 

1. งานบริหารธุรการและงานสาร
บรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณ
การเงินและบัญชี งานพัสด ุ
4. งานควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง 
5. งานดูแลอาคารและสถานท่ี
และยานพาหนะ 
6. งานบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและประชาสัมพันธ ์
7. งานจัดทำแผนปฏิบัตริาชการ
และคำของบประมาณประจำป ี
8. งานติดตาม กำกับ ประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามแผนงาน
โครงการและงบประมาณ 
9. งานคำรับรองการปฏิบตัิ
ราชการ 
10. งานกิจกรรม/โครงการพิเศษ
ตามนโยบาย 
11. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

1. ดำเนินการตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ 
2. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย
ที่เช่ือมโยงเขตสุขภาพ 
3. กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานของศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ 
4. แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตาม
ภารกิจ ศูนยส์นับสนุนบริการ
สุขภาพ 
5. งานตรวจราชการและ
นิเทศงาน 
6. พัฒนาวิชาการที่สอดคล้อง
กับภารกิจและบริบทของพื้นที ่
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอด
องค์ความรู้มาตรฐาน 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
ระบบบริการสุขภาพในพื้นที ่
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. งานบริหารจัดการพัฒนา
ศักยภาพภาคเีครือข่าย 
2. งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้าน
ระบบบริการสุขภาพ 
ภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
3. งานเสริมสร้าง สนับสนุน 
พัฒนาความรอบรู้และพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
4. งานส่งเสริม สนับสนุน
กลไก รูปแบบ การดำเนินงาน
สุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
รวมทั้งนิเทศ กำกับติดตาม 
และประเมินผล 
5. งานประเมินรับรอง
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
6. งานโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน 
ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1. งานทดสอบเครื่องมือแพทยต์าม
มาตรฐาน 
2. งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล 
3. งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข 
4. งานตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5. งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข 
6. งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์
และสาธารณสุข 
7. งานพัฒนาและให้บริการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ 
8. งานกำหนดคณุลักษณะเฉพาะ
เครื่องมือแพทย์และสาธารณสุข 
9. งานพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านวศิวกรรม
การแพทย์และสาธารณสุข 
10. งานประเมินความเหมาะสมการใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
11. งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้าน
วิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 
12. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

1. งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
2. งานติดตาม ประเมิน การดำเนนิงาน
คุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ 
3. งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
4. งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
พื้นที ่
5. งานเฝ้าระวังกลุม่เสีย่งในงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
6. งานการจัดการข้อร้องเรยีนด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานการให้คำปรึกษางานคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ 
8. งานบริหารจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศงานคุ้มครองด้านบริการ
สุขภาพ 
9. งานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในด้านบริการสุขภาพสู่
สากล 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

1. งานสำรวจข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการจัดทำผัง
แม่บท 
2. งานอำนวยการก่อสร้าง 
3. งานให้ความรู้และ
คำแนะนำด้านอาคาร
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
4. งานประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข 
5. งานประสานความ
ร่วมมือด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม 
6. งานตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉิน ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงสร้าง/อัตรากำลัง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

 

  

 

 

 

    

 

 
 

นายชาลี สร้างดี 
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 

 

นายทวีศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์   
รองผู้อำนวยการ 

 

นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   

นายประวิทย์ สืบศรี   
รองผู้อำนวยการ 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
และแผนงาน 

 

กลุ่มวชิาการและมาตรฐาน 
ระบบบริการสุขภาพ 

 

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

 

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์ 

 

กลุ่มคุม้ครองผู้บริโภค 
ด้านบริการสุขภาพ 

 

กลุ่มมาตรฐานอาคารและ
สภาพแวดล้อม 

 1. นางชนนิกานต์ ทองวิสูง 
2. นายภูวนาถ โสพัฒน์ 
3. นายราชชสาส์น อินสิงห ์
4. นางสาวพัชร ีจันทำ 
5. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ คำบุญเรือง 
6. นางสาวอัญชล ีขันอาสา 
7. นางสาวสุพรรณิการ ์มิ่งขวัญ 
8. นางสาวปนัดดา ชลการณ์ 
9. นายแสวง ศุภสุข 
10. นายโชคชัย โรจน์ภาน ุ
11. นายปรัชญา ชมาฤกษ ์
12. นายธนกฤต วาทิรอยรัมย ์
13. นายธีรศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน ์
14. นายวิทยา ทองขาว 
15. นายสุนันท ์ทวีกาล 
16. นางสาวขนษิฐา วานมนตรี 

1. นางสาวสริตา สายสุข 
2. นายธนพล นาบับ 
 

1. นางวันวิสาข์ อรพันธ์ 
2. นางสาวนาถยา ขุนแก้ว 
3. นางนิสา ปัญญา 
4. นายสุภกฤต ณ พิชัย 

1. นายไพรวัน ธงไชย 
2. นายชาตรี บูระพันธ์ 
3. นายประวิทย์ อารีย์ 
4. นายประทีพ เกลียวทอง 
5. นายยรรยง พุทธรักษา 
6. ว่าท่ี ร.ต.อดิเทพ อนุพันธ์ 
7. นายเทวฤทธิ์ ไวยพัฒน์ 
8. นายนัฐชานนท์ ชัยรัตน์ 
9. นายอธิพงษ์ ดาเลิศ 
10. นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน 
11. นายชาตรี ชาญเฉลิม 
12. นายคำสิงห์ คุมโพธิ์ 
13. นายวุฒิศักดิ์ ลีวงษ์ 
14. นายสมชัย อุทธา 

1. นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์ 
2. นายเรวัต วรสุข 
3. นายนิติพงษ์ อูบแก้ว 

1. นายสุพิศิษย์ ฤทธิ์ชัยสงค์ 
2. นายอุทิตย์ บุญจรัส 
3. นายวัชรนันท์ สีปานแก้ว 

 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

❖ นโยบายและทิศทางการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข 
✓ นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 - 2565 
✓ นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2564 
✓ แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสขุ 
✓ นโยบายของอธิบดกีรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

❖ สรุปผลการปฏบิัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒564    
   ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
   (รอบ 5 เดือน) 
❖ ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
❖ การจัดสรรงบประมาณของศูนย์สนับสนนุบริการสุขภาพที่ 10 
❖ แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สนบัสนนุบริการสุขภาพที่ 10 

 
 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 

 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

นโยบายของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒564 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาท่ี 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (รอบ 5 เดือน) 

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ / องค์ประกอบ 
น้ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการดำเนินงาน 

ค่าคะแนนที่ได้ 
คะแนนถ่วง

น้ำหนัก 
1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 10 1.6700 0.1670 
1.1.2 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 15 4.7500 0.7125 
1.1.3 ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 10 3.3400 0.3340 
1.1.4 ร้อยละของประชาชนวัยทำงานมีศักนภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ 15 3.7500 0.5625 
1.2.1 จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว 10 3.3400 0.3340 
2. ร้อยละความสำเร็จของการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application 10 5.0000 0.5000 
3.ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนำไปใช้ประโยขน์ 15 5.0000 0.7500 
4. ร้อยละความสำเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 15 2.0000 0.3000 

น้ำหนักรวม 100 ค่าแนนที่ได้ 3.6600 

 

 

 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ลำดับ ตัวช้ีวัดตามคำของบประมาณ เป้าหมาย 
หน่วยงาน

เจ้าภาพ(หลัก) 
ระดับผลสัมฤทธิ์ (ตัวชี้วัด) 

1 ร้อยละของประชาชนวัยเด็ก วัยทำงานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง ร้อยละ 80 ส. 
2 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีมาตรฐาน   
 2.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ร้อยละ 80 วศ. 

3 ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากสถานสถานบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด   
 3.1 ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากสถานบริการสุขภาพเอกชนที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ร้อยละ 70 สพรศ. 
 3.2 ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ร้อยละ 70 วศ. 

แผนงานบุคลากร (ตัวชี้วัด) 
1 ร้อยละของการเบิกจ่ายของรายการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ   

แผนงานพื้นฐาน (ตัวช้ีวัด) 
2 จำนวนระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ   
 2.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  กบค. 
 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 1 ระบบ IT 
 2.3 ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
ระดับ 5  

กคจ. 

3 จำนวนฐานข้อมูลที่พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือตอบสนองการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 3 ฐานข้อมูล IT 
4 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด   
 4.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด ร้อยละ 90 สพรศ. 
 4.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด ร้อยละ 90 กสพส. 

5 ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ร้อยละ 60 ส. 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต่อ) 
 

ลำดับ ตัวช้ีวัดตามคำของบประมาณ เป้าหมาย 
หน่วยงาน

เจ้าภาพ(หลัก) 
แผนงานยุทธศาสตร์ (ตัวช้ีวัด) 

6 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนในพื้นท่ีให้บริการสุขศาลาพระราชทานเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ 10 ผ. 
 ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ร้อยละของประชาชนมีศักยภาพในการจัดการตนเองได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 60 ส. 

7 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 สช. 
8 ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 70 สช. 
9 ร้อยละตำบลเป้าหมายตามเกณฑ์ ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 70 สช. 

10 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมายที่กำหนด   
 10.1 ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามท่ีกฎหมายกำหนด ร้อยละ 75 สพรศ. 
 10.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามท่ีกฎหมานกำหนด  ร้อยละ 70 กสพส. 

11 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ิมข้ึน   
 11.1 ร้อยละของสถานพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 สพรศ. 
 11.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ิมขึ้น ร้อยละ5 กสพส. 

12 ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมพัฒนา และมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์  สพรศ. 
แผนงานบูรณาการ (ตัวชี้วัด) 
13 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมชุมชน  สช. 
14 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจำนวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว   

 14.1 อัตราการเพ่ิมขึ้นของจำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว  กสพส. 
 14.2 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์บริการทางการแพทย์ และสุขภาพของประเทศไทย  กสป. 

15 จำนวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ  สช. 
16 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   กคจ. 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี

งบด ำเนินงำน
งบลงทุน
งบบริหำร
อื่นๆ

การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศนูย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 10 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

การบริหารแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ลำ
ดับ 

โครงการ 

งบประมาณ แผนการดำเนนิงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับโอนงวดที่ 1+2 (บาท) ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 

จัดสรรทั้งปี 
(บาท) 

โอนงวดที่  
1-2 

(บาท) 

2563 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค สรุป ม.ค ก.พ มี.ค สรุป แล้ว
เสร็จ 

ไม่
แล้ว
เสร็จ 

ใช้ไป 
(บาท) 

คงเหลือ
ตาม

โครงการ 
1 โครงการขับเคลื่อนงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ ส่งเสริม พัฒนา 
ควบคุม กำกับสถานพยาบาล
เอกชน สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพและผู้ประกอบโรค
ศิลปะ ในเขตสุขภาพที่ 10 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

35,000 24,000   5,538 5,538  3,360 2,440 5,800   11,338 23,662 

2 โครงการพัฒนา ยกระดับ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
งานวิชาการด้านเครื่องมือ
แพทย์และวิศวกรรม
การแพทย์ครบวงจร ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

478,920 395,720     8,440 28,276 225,184 261,900   261,900 217,020 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ลำ
ดับ 

โครงการ 

งบประมาณ แผนการดำเนนิงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับโอนงวดที่ 1+2 (บาท) ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย (บาท) 

จัดสรรทั้งปี 
(บาท) 

โอน
งวดที่ 
1+2 
(บาท) 

2563 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค สรุป ม.ค ก.พ มี.ค สรุป 
แล้ว
เสร็จ 

ไม่
แล้ว
เสร็จ 

ใช้ไป 
คงเหลือ

ตาม
โครงการ 

 กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม เยี่ยม
ประเมินรับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 

213,900        186,154 186,154   186,154 27,746 

 กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม 
สนับสนุน มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านวิศวกรรม
การแพทย์  การทดสอบ สอบ
เทียบ เครื่องมือแพทย์และ
ตรวจสอบวิศวกรรม
ระบบสื่อสาร 

120,000       16,560 10,240 26,800   26,800 93,200 

 กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาสถาน
บริการสุขภาพด้านการจัดการ
ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 

44,580        8,030 8,030   8,030 36,550 

 กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศูนย์
ให้บริการวิชาการด้านเครื่องมือ
แพทย์การพัฒนาห้องปฏิบัติการ
สอบเทียบเครื่องมือวัดทาง
การแพทย์  

24,000       11,716  11,716   11,716 12,284 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ลำดั
บ โครงการ 

งบประมาณ แผนการดำเนนิงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับโอนงวดที่ 1+2 (บาท) ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย (บาท) 

จัดสรรทั้งปี 
(บาท) 

โอนงวดที่ 
1+2 

2563 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค สรุป ม.ค ก.พ มี.ค. สรุป แล้ว
เสร็จ 

ไม่
แล้ว
เสร็จ 

ใช้ไป 
คงเหลือ

ตาม
โครงการ 

 กิจกรรมที ่  5 : ก ิจกรรม
ส ่งเสร ิม พ ัฒนา ควบคุม 
ก ำก ั บ  ม าต ร ฐ านสถาน
บร ิการส ุขภาพ ด ้านการ
ตรวจสอบวิศวกรรมความ
ปลอดภ ัย  ห ้องแยกโรค , 
Cohort Ward และงานทัน
ตกรรม พื้นที่เขตสุขภาพที่ 
10  

41,840      2,400  8,420 10,820   10,820 31,020 

 กิจกรรมที ่  6 : ก ิจกรรม
ส ่ ง เ ส ร ิ ม  แ ล ะ พ ั ฒ น า
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย สู่
มาตรฐานกรมสน ับสนุน
บร ิการส ุขภาพ พื ้นที ่ เขต
สุขภาพท่ี 10  

34,600      6,040  12,340 18,380   18,380 16,220 

3 โ ค ร ง ก า ร ส ร ้ า ง เ ส ริ ม
ศ ักยภาพ อสม. ในการ
จัดบริการสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิ (อสม.หมอประจำ
บ้าน) เขตสุขภาพที่ 10  

1,765,440 1,765,440       1,765,440 1,765,440   1,765,440 - 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ลำดับ โครงการ 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับโอนงวดที่ 1+2 (บาท) ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย (บาท) 

จัดสรรทั้งป ี
(บาท) 

โอนงวดที่ 
1+2 

2563 2564 

ต.
ค 

พ.
ย 

ธ.ค
 

สรุป ม.
ค 

ก.
พ 

มี.
ค.

 

สรุป 
แล้ว
เสร็จ 

ไม่
แล้ว
เสร็จ 

ใช้ไป 
คงเหลือตาม

โครงการ 

4 นิเทศตรวจราชการ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจำปี พ.ศ.2564 

25,000 25,000       25,000 25,000   25,000 - 

5 โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในกา รจ ั ด ก า รส ุ ขภาพ
ชุมชนของ อสม.  

87,600 87,600      87,600  87,600   87,600 - 

6 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของ อสม. ในการเฝ้าระวัง
โรคต ิดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ใน
ชุมชน (ศบส.10)  

27,428,620 27,428,620       
 
 

25,304,304
  

 25,304,304
  

  25,304,304
  

- 
(คืนเงิน

งบประมาณ 
2,124,316 

บาท) 

 

หมายเหตุ : งบประมาณโครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในชุมชน (ศบส.10) ได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน  
27,428,620 บาท เบิกจ่าย 25,304,304 บาท คืนเงินงบประมาณ 2,124,316 บาท คงเหลือ – บาท คืนเงินงบประมาณตามหนังสือที่ สธ 0701.6.2/2070 เรื่อง แจ้งการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลับส่วนกลาง จำนวน 2,124,316 บาท ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 

 

 



 
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ลำดับ โครงการ 

งบประมาณ แผนการดำเนินงาน/เบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับโอนงวดที่ 1+2 (บาท) 
ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย (บาท) 

จัดสรรทั้งป ี
(บาท) 

โอนงวดที่ 
1+2 

2563 2564 

ต.ค พ.ย ธ.ค สรุป ม.ค ก.พ มี.ค. สรุป 
แล้ว
เสร็จ 

ไม่แล้ว
เสร็จ 

ใช้ไป 
คงเหลือตาม

โครงการ 
7 โ ครงการบร ิ ห า ร

จัดการองค์กร ศูนย์
สน ับสน ุนบร ิการ
สุขภาพที่ 10 

2,559,200 1,938,053           1,161,275.36 1,397,744.64 

 เพิ ่มประสิทธ ิภาพ
การบริหารจัดการ 
พ.ศ 2564 

2,360,420            1,161,275.36 1,199,144.64 

 พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น 
ศ บ ส . 1 0  พ . ศ . 
2564 

188,600            - 188,600 

 ส ่ง เสร ิมบ ุคลากร 
ด ้ า น ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จ ร ิ ย ธ ร ร ม  พ . ศ . 
2564 

10,000            - 10,000 

 

1,161,275.36 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านบริการสุขภาพ 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการ : การขับเคลื ่อนงานคุ้มครองผู ้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ 
สถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ ในเขตสุขภาพที่ 10 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม :  กิจกรรมที ่1 จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย                                                                                                                                      
              กิจกรรมที่ 2 ลงพ้ืนที่ ส่งเสริม พัฒนา เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสถานพยาบาลเอกชนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพภาคีเครือข่ายสถาบันการเรียนการสอน 
ชมรม ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านบริการสุขภาพ 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ/จำนวน)  

1. ร้อยละของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 90  
2. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 70   
3. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 90  
4. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายกำหนด ร้อย

ละ 70  
5. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

เพ่ิมข้ึน  
 

 

กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ เป้าหมาย 
ระยะเวลา  : ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 
ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ ตามงบประมาณ 
2. ติดตามผลการประเมนตนเองตามมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ใน

บังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
3. ลงพื ้นที่เยี ่ยมประชาสัมพันธ์ กิจการการดูแลผู ้ส ูงอายุหรือผู ้มีภาวะพึ ่งพิง ภายในจังหวัด

อุบลราชธานี 
4. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2563  

ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10  
5. ร่วมประชุม VDO Conference การชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาค  
6. ดำเนินการส่งเอกสารชี้แจงตัวชี้วัดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ด้านสถานพยาบาล

ภาคเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้แก่กลุ่มงานที่รับผิดชอบระดับจังหวัด 
7. ดำเนินการสำรวจข้อมูลการกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ภายในเขตสุขภาพที่ 10 
8. ดำเนินการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมสถานพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน กรณีติดเชื้อไวรัส - 

โคโรนา (Covid-19) 
 

สรุปผลการดำเนินงานประเด็นด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ ส่งเสริม พัฒนา เฝ้าระวัง ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสถานพยาบาลเอกชนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพภาคีเครือข่ายสถาบันการเรียนการสอนชมรม
ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการด้านบริการสุขภาพ 

ระยะเวลา  : ตุลาคม 2563 – สิงหาคม 2564  
เป้าหมาย : สถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ภาคีเครือข่ายสถาบันการเรียนการสอน 
ชมรมผู้ประกอบการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 10 จำนวน 5 จังหวัด 
ผลการดำเนินงาน 

➢ ดำเนินการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ Line application เกี่ยวกับ
งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ดำเนินการจัดทำ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์
และจัดทำคำสั่ง พิจารณาการอนุญาต จัดตั้งจุด One stop service เพ่ือรับให้คำปรึกษา
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 

➢ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ลงพื้นที่เยี่ยมกิจการ Kick off กฎกระทรวง 
กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 10 

➢ ดำเนินการจัดสอบผู้ดำเนินการสปา โดยใช้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 เป็นสนาม
สอบ 

➢ ลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลเอกชน (ตั้งใหม่) โรงพยาบาลพรินช์ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือ
เสนอการพิจารณาอนุญาต  

➢ จัดประชุม PM เศรษฐกิจสุขภาพ เพื่อตอบตัวชี้วัด (สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด 
AHQ/WQ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มข้ึน) 

➢ จัดทำแผนร่วมกับจังหวัดในเขตพื ้นที ่ร ับผิดชอบ ในการออกตรวจ เยี ่ยมประเมิน 
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

สรุปผลการดำเนินงาน 
 

ตัวช้ีวัด แผน (แห่ง) ผลงาน (แห่ง) คงเหลือ (แห่ง) 
สถานพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กำหนด 

25 25 - 

สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามที่
กฎหมายกำหนด 

10 - 10 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด 

19 19 - 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุ่มเสี่ยง 
ได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายกำหนด 

5 - 5 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการส่งเสริมให้มี
คุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ิมข้ึน 

- - - 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ปัญหาอุปสรรค :  

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินการต้อง
ปรับและไม่เป็นตามแผนที่วางไว้  

2. การดำเนินการเรื่องการอนุญาต ต้องขึ้นอยู่กับกิจการที่จะขออนุญาตเมื่อไร เพราะเป็นช่วงแรกของ
การบังคับใช้กฎหมาย จึงทำได้แค่กระตุ้นและประชาสัมพันธ์ให้กิจการมาดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ในช่วงแรก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปรับแผนการดำเนินงานได้ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึง และใช้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เพื่อให้
กิจการสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 

การขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สง่เสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ สถานพยาบาลเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้ประกอบโรคศิลปะ  

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชน 
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการ : เสริมสร้างศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจำบ้าน)  
เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ให้สามารถดูแลสุขภาพ คน 
ในชุมชนให้มีสุขภาพชีวิตที่ดี 

2. เพ่ือให้ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบลในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 
2. อสม. ระดับหมู่บ้านเป็น อสม. หมอประจำบ้าน หมู่บ้านละ 1 คน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 รวม 

7,356 คน  (เป็นเป้าหมายใหม่ ไม่ซ้ำกับผู้ผ่านการอบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 
3. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง โรคไตเรื้อรัง  

(CKD) โรคไม่ติดต่อ (NCD) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ :  

1. อสม. ที่ได้รับการพัฒนายกระดับ เป็น อสม. หมอประจำบ้าน (กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 7,356 คน) 
2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลสุขภาพจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอประจำบ้าน (คนใหม่ 1 คน /หมู่บ้าน)  กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 7,356 คน ได้แก่ 

1. อุบลราชธานี   จำนวน 2,705 คน 
2. ศรีสะเกษ       จำนวน 2,633 คน 
3. ยโสธร           จำนวน 885 คน 
4. อำนาจเจริญ   จำนวน 607 คน 
5. มุกดาหาร  จำนวน 526 คน 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงานประเด็นด้านสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ 

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564  
ดังนี้ 

จังหวัด 
เป้าหมาย 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่
อบรม 

ผลการอบรม 
หมาย
เหตุ ดำเนินการ

แล้ว (คน) 
ร้อย
ละ 

ผลการ
อบรม 

(thaiphc) 
ร้อยละ 

อุบลราชธานี 2,705 649,200 อุบลราชธานี 2,705 100 487 18.00  
ศรีสะเกษ 2,633 631,920 ศรีสะเกษ 2,633 100 2,360 89.63  
ยโยธร 885 212,400 ยโยธร 885 100 579 65.42  
อำนาจเจริญ 607 145,680 อำนาจเจริญ 607 100 588 96.87  
มุกดาหาร 526 126,240 มุกดาหาร 526 100 574 109.13  

รวม 7,356 1,765,440  7,356 100 4,588 62.37  
ข้อมูล ณ วันที่  16 เมษายน 2564 

กลุ ่มงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่ 10  
ได้ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2,633 คน, 
จังหวัดยโสธร จำนวน 885 คน, จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1,133 คน และจังหวัด
อุบลราชธานี จำนวน 2,705 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,356 คน 

ปัญหาและอุปสรรค 

เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถจัดอบรมได้
ตามแผนที่กำหนด บางพื้นที่ มีการปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ และทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
แน่นอนตามแผนที่ระบุ จึงต้องมีการขยายระยะเวลาออกไป 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการทบทวนรูปแบบ และหลักสูตรโดยการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในเขตสุขภาพ ทั้งเชิงนโยบายและปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

2. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผลเชิงคุณภาพในกลุ่ม อสม. เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก
ต้องใช้เวลานาน 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
การเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจำบ้าน) เขตสุขภาพที่ 10  ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการ : พัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อส ม. 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

ค่าเป้าหมาย  : ประกวด อสม.ดีเด่น ระดับชาติ จำนวน 6 สาขา 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ 
และจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติ ทั้งหมด 6 สาขา โดยเป็นตัวแทนระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 รายละเอียด ดังนี้ 

ว/ด/ป เป้าหมาย สาขา 
จำนวน

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

สถานที ่

11/02/64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ 

59 ศบส.10 

15/02/64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร การป้องกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์ในชุมชน 

40 ศบส.10 

15/02/64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อำนาจเจริญ 

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   
40 ศบส.10 

19/02/64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อำนาจเจริญ 

สุขภาพจิตชุมชน 
42 ศบส.10 

19/02/64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร การส่งเสริมสุขภาพ 42 ศบส.10 
23/02/64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุบลราชธานี 
ทันตสุขภาพ 

60 ศบส.10 

 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื ่อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับชาติ 
ประจำปีพุทธศักราช 2564 ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
ได้แก่ นายลำโทน ขุนพลกวาท จังหวัดตาก 

2. สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 
 ได้แก่ นางสมจิตร สุขทอง จังหวัดระนอง 

3. สาขาสุขภาพจิตชุมชน 
ได้แก่ นางปทิตตา ทรัพย์อบรม จังหวัดสุพรรณบุรี 

4. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
ได้แก่ นางสาวปิยานุช เฉิดฉิ้ม จังหวัดสงขลา 

5. สาขาการบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 
ได้แก่ นายสราวุฒิ สวรรยาสุวรรณ จังหวัดนครพนม 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

6. สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ได้แก่ นางสารภี อิสโร จังหวัดสงขลา 

7. สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
ได้แก่ นายสถาปนิตย์ แตงอ่อน จังหวัดนครสวรรค์ 

8. สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 
ได้แก่ นายบุญยิ่ง ปิกตะหลก จังหวัดนครนายก 

9. สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ นายสมร สอนจันทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

10.  สาขานมแม่ และอนามัยแม่และเด็ก 
ได้แก่ นางทัศนีย์วรรณ สรศักดิ์ จังหวัดสุโขทัย 

11.  สาขาทันตสุขภาพ 
ได้แก่ นางสาวยุพิน รัตนะคำ จังหวัดอุบลราชธานี 

12.   สาขาป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
ได้แก่ นางอารีย์ เชิญกลาง จังหวัดนครราชสีมา 

13.  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นท่ีพิเศษชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่ 1) นางสาวมารีน๊ะ จาโรจน์หยา จังหวัดสงขลา 

  2) นางซูบัยดะห์ ปะกียา จังหวัดปัตตานี 
  3) นางทัศนีย์ ศรีระนำ จังหวัดนราธิวาส 

     4) นางสีตีมาเรีย มิมูนิ จังหวัดยะลา 
14.  สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

       ได้แก่ นายสุชิน คุมมณี กรุงเทพมหานคร 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการ : นิเทศตรวจราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ค่าเป้าหมาย : ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564  จำนวน 5 จังหวัด 
ได้แก่  

1. จังหวัดอุบลราชธานี 
2. จังหวัดมุกดาหาร 
3. จังหวัดยโสธร 
4. จังหวัดอำนาจเจริญ 
5. จังหวัดศรีสะเกษ  

ผลการดำเนินงาน 
 

ว/ด/ป กิจกรรม จังหวัด รอบ 
17-19/02/64 ตรวจราชการและนิเทศงาน อำนาจเจริญ รอบท่ี 1  
23-25/02/64 ตรวจราชการและนิเทศงาน มุกดาหาร รอบท่ี 1 
3-5/03/64 ตรวจราชการและนิเทศงาน ยโสธร รอบท่ี 1 
10-12/03/64 ตรวจราชการและนิเทศงาน ศรีสะเกษ รอบท่ี 1 
22-24/03/64 ตรวจราชการและนิเทศงาน อุบลราชธานี รอบท่ี 1 

 

1. ตรวจราชการ และนิเทศงาน วิเคราะห์ขอมูลตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานฯ รับฟัง
บรรยายสรุป เรื ่อง ปญหาการดำเนินงานของจังหวัด และผลงานเดนตามประเด็นการตรวจ
ราชการ ดังนี้ 

1.1  ระบบสุขภาพปฐมภูมิ : ประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน 
1.2  โครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ  :  โครงการราชทัณฑปนสุข  

ทำความดีเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  
1.3  กัญชาทางการแพทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ  

2. ตรวจเยี่ยม เรือนจำในพ้ืนที่ตรวจราชการ 
3. ฟงการบรรยายสรุป การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในบริบทของ 

คปสอ. 
4. ฟังบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในบริบทของ ของ 

รพ.สต 
5. ประชุมสรุปผลตรวจราชการ 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 จังหวัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการ : การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน (ศบส.10)  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ/จำนวน) จัดส่ง วัสดุอุปกรณ์โควิดให้กับพ้ืนที่จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 

1. หน้ากากอนามัย (Surgical mask)  86,654    กล่อง   
2. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง)   1,226  เครื่อง    
3. แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ (450 ml)   110,340  ขวด   
4. ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล  86,654   อัน  

 
 

ผลการดำเนินงาน 
➢ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เพ่ือมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 

หมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากาก
อนามัย จำนวน  7,249 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน  10,080 ขวด  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
พร้อมขาตั ้ง จำนวน 112  เครื ่อง  ณ อาคารโดมห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อำนาจเจริญ รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

หน้ากาก
อนามัย 

(Surgical 
mask) 

เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบ

อินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

แอลกอฮอล์ 75 %  
พร้อมขวดบรรจุ 

(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ : 2 
เครื่อง 

ตำบลละ : 180  
ขวด 

  อำนาจเจริญ 7,249 56 7,249 112 10,080 
1 ชานุมาน 668 5 668 10 900 
2 ปทุมราชวงศา 960 7 960 14 1,260 
3 พนา 603 4 603 8 720 
4 เมืองอำนาจเจริญ 2,386 19 2,386 38 3,420 
5 ลืออำนาจ 859 7 859 14 1,260 
6 เสนางคนิคม 770 6 770 12 1,080 
7 หัวตะพาน 1,003 8 1,003 16 1,440 

สรุปผลการดำเนินงานจัดส่งวัสดุอุปกรณ์โควิดให้กบัพื้นที่จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

➢ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน  
34,681 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % พร้อมขวดบรรจุ จำนวน  39 ,420 ขวด  เครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 438  เครื่อง ณ อาคารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือส่งมอบให้ อสม. จังหวัดอุบลราชธานีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ ใน พื้นที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

1.หน้ากาก
อนามัย 

(Surgical 
mask) 

2.เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบ

อินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

3.แอลกอฮอล์ 
75 % พร้อม
ขวดบรรจุ 
(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ : 2 
เครื่อง 

ตำบลละ : 180  
ขวด 

  อุบลราชธานี 34,681 219 34,681 438 39,420 
1 กุดข้าวปุ้น 777 5 777 10 900 
2 เขมราฐ 1,432 9 1,432 18 1,620 
3 เขื่องใน 2,323 18 2,323 36 3,240 
4 โขงเจียม 683 5 683 10 900 
5 ดอนมดแดง 482 4 482 8 720 
6 เดชอุดม 3,401 16 3,401 32 2,880 
7 ตระการพืชผล 2,151 23 2,151 46 4,140 
8 ตาลสุม 588 6 588 12 1,080 
9 ทุ่งศรีอุดม 561 5 561 10 900 
10 นาจะหลวย 1,089 6 1,089 12 1,080 
11 นาตาล 745 4 745 8 720 
12 นาเยีย 504 3 504 6 540 
13 น้ำขุ่น 719 4 719 8 720 
14 น้ำยืน 1,289 7 1,289 14 1,260 
15 บุณฑริก 1,685 8 1,685 16 1,440 
16 พิบูลมังสาหาร 2,738 14 2,738 28 2,520 
17 โพธิ์ไทร 858 6 858 12 1,080 
18 ม่วงสามสิบ 1,705 14 1,705 28 2,520 
19 เมืองอุบลราชธานี 3,860 12 3,860 24 2,160 
20 วารินชำราบ 2,802 16 2,802 32 2,880 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

1.หน้ากาก
อนามัย 

(Surgical 
mask) 

2.เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบ

อินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

3.แอลกอฮอล์ 
75 % พร้อม
ขวดบรรจุ 
(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ : 2 
เครื่อง 

ตำบลละ : 180  
ขวด 

  อุบลราชธานี 34,681 219 34,681 438 39,420 
21 ศรีเมืองใหม่ 1,264 11 1,264 22 1,980 
22 สว่างวีระวงศ์ 572 4 572 8 720 
23 สำโรง 1,001 9 1,001 18 1,620 
24 สิรินธร 953 6 953 12 1,080 
25 เหล่าเสือโก้ก 499 4 499 8 720 

 

➢ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน  
6,768 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % พร้อมขวดบรรจุ จำนวน 9 ,540 ขวด เครื ่องวัดอุณหภูมิ 
อินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 106 เครื่อง ณ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ 
 

 
 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

หน้ากากอนามัย 
(Surgical 
mask) 

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

แอลกอฮอล์ 75 % 
พร้อมขวดบรรจุ 

(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ :  
2 เครื่อง 

ตำบลละ : 180  ขวด 

 มุกดาหาร 6,768 53 6,768 106 9,540 
1 คำชะอี 1,005 9 1,005 18 1,620 

2 ดงหลวง 639 6 639 12 1,080 

3 ดอนตาล 911 7 911 14 1,260 

4 นิคมคำสร้อย 844 7 844 14 1,260 

5 เมืองมุกดาหาร 2,462 13 2,462 26 2,340 

6 หนองสูง 477 6 477 12 1,080 

7 หว้านใหญ่ 430 5 430 10 900 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

➢ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน  
27,209 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % พร้อมขวดบรรจุ จำนวน  37 ,080 ขวด  เครื่องวัดอุณหภูมิ 
อินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 412 เครื่อง ณ อาคารโดมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

หน้ากากอนามัย 
(Surgical mask) 

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

แอลกอฮอล์ 75 % 
พร้อมขวดบรรจุ 

(450ml) 
อสม. 1 คน : 

1กล่อง 
ตำบลละ :  
2 เครื่อง 

ตำบลละ :  
180  ขวด 

 ศรีสะเกษ 27,209 206 27,209 412 37,080 
1 กันทรลักษ์ 3,547 20 3,547 40 3,600 
2 กันทรารมย์ 2,238 16 2,238 32 2,880 
3 ขุขันธ์ 2,545 22 2,545 44 3,960 
4 ขุนหาญ 1,850 12 1,850 24 2,160 
5 น้ำเกลี้ยง 662 6 662 12 1,080 
6 โนนคูณ 813 5 813 10 900 
7 บึงบูรพ์ 265 2 265 4 360 
8 เบญจลักษ์ 718 5 718 10 900 
9 ปรางค์กู่ 1,700 10 1,700 20 1,800 
10 พยุห์ 712 5 712 10 900 
11 โพธิ์ศรีสุวรรณ 478 5 478 10 900 
12 ไพรบึง 935 6 935 12 1,080 
13 ภูสิงห์ 893 7 893 14 1,260 
14 เมืองจันทร์ 499 3 499 6 540 
15 เมืองศรีสะเกษ 2,280 18 2,280 36 3,240 
16 ยางชุมน้อย 812 7 812 14 1,260 
17 ราษีไศล 1,264 13 1,264 26 2,340 
18 วังหิน 986 8 986 16 1,440 
19 ศรีรัตนะ 859 7 859 14 1,260 
20 ศิลาลาด 435 4 435 8 720 
21 ห้วยทับทัน 641 6 641 12 1,080 
22 อุทุมพรพิสัย 2,077 19 2,077 38 3,420 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

➢ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน  
10,747 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % พร้อมขวดบรรจุ จำนวน  14 ,220 ขวด  เครื่องวัดอุณหภูมิ 
อินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 158 เครื่อง ณ อาคารลานจอดรถสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ดังนี้ 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

หน้ากาก
อนามัย 

(Surgical 
mask) 

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

แอลกอฮอล์ 75 % 
พร้อมขวดบรรจุ 

(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ : 2 
เครื่อง 

ตำบลละ : 180  
ขวด 

 ยโสธร 10,747 79 10,747 158 14,220 
1 กุดชุม 1,342 9 1,342 18 1,620 
2 ค้อวัง 525 4 525 8 720 
3 คำเข่ือนแก้ว 1,278 13 1,278 26 2,340 
4 ทรายมูล 617 5 617 10 900 
5 ไทยเจริญ 605 5 605 10 900 
6 ป่าติ้ว 705 5 705 10 900 
7 มหาชนะชัย 1,086 10 1,086 20 1,800 
8 เมืองยโสธร 2,833 18 2,833 36 3,240 
9 เลิงนกทา 1,756 10 1,756 20 1,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

➢ วันที่ 1 มิถุนายน 64 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล ให้แก่
จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 7,249 อัน และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 6,768 อัน ดังนี้ 
 

ลำดับ จังหวัด จำนวน อสม 
ปรอทวัดไข้ 

อสม. 1คน:1 อัน 
อำนาจเจริญ 

1 ชานุมาน 668 668 
2 ปทุมราชวงศา 960 960 
3 พนา 603 603 
4 เมืองอำนาจเจริญ 2,386 2,386 
5 ลืออำนาจ 859 859 
6 เสนางคนิคม 770 770 
7 หัวตะพาน 1,003 1,003 

  รวม 7,249 7,249 
 
 

ลำดับ จังหวัด จำนวน อสม 
ปรอทวัดไข้ 

อสม. 1คน:1 อัน 
มุกดาหาร 

1 คำชะอี 1,005 1,005 
2 ดงหลวง 639 639 
3 ดอนตาล 911 911 
4 นิคมคำสร้อย 844 844 
5 เมืองมุกดาหาร 2,462 2,462 
6 หนองสูง 477 477 
7 หว้านใหญ่ 430 430 

  รวม 6,768 6,768 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

➢ วันที่ 2 มิถุนายน 64 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล ให้แก่
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 27,209 อัน และจังหวัดยโสธร จำนวน 10,747 คน ดังนี้ 
 

ลำดับ จังหวัด จำนวน อสม 
ปรอทวัดไข้ 

อสม. 1คน:1 อัน 
ศรีสะเกษ 

1 กันทรลักษ์ 3,547 3,547 
2 กันทรารมย ์ 2,238 2,238 
3 ขุขันธ์ 2,545 2,545 
4 ขุนหาญ 1,850 1,850 
5 น้ำเกลี้ยง 662 662 
6 โนนคูณ 813 813 
7 บึงบูรพ ์ 265 265 
8 เบญจลักษ์ 718 718 
9 ปรางค์กู่ 1,700 1,700 

10 พยุห์ 712 712 
11 โพธิ์ศรีสุวรรณ 478 478 
12 ไพรบึง 935 935 
13 ภูสิงห์ 893 893 
14 เมืองจันทร์ 499 499 
15 เมืองศรีสะเกษ 2,280 2,280 
16 ยางชุมน้อย 812 812 
17 ราษีไศล 1,264 1,264 
18 วังหิน 986 986 
19 ศรีรัตนะ 859 859 
20 ศิลาลาด 435 435 
21 ห้วยทับทัน 641 641 
22 อุทุมพรพิสัย 2,077 2,077 

  รวม 27,209 27,209 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ลำดับ จังหวัด จำนวน อสม 
ปรอทวัดไข้ 

อสม. 1คน:1 อัน 
ยโสธร 

1 กุดชุม 1,342 1,342 
2 ค้อวัง 525 525 
3 คำเข่ือนแก้ว 1,278 1,278 
4 ทรายมูล 617 617 
5 ไทยเจริญ 605 605 
6 ป่าติ้ว 705 705 
7 มหาชนะชัย 1,086 1,086 
8 เมืองยโสธร 2,833 2,833 
9 เลิงนกทา 1,756 1,756 

  รวม 10,747 10,747 
 

➢ วันที่ 9 มิถุนายน 64 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล ให้แก่
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 34,681 อัน  

ลำดับ จังหวัด 
จ ำ น วน 
อสม 

ปรอทวัดไข ้
ลำดับ จังหวัด 

จ ำ น วน 
อสม 

ปรอทวัดไข ้
อสม.1คน 

:1 อัน 
อสม. 1 คน 

:1 อัน 
อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

1 กุดข้าวปุ้น 777 777 14 น้ำยืน 1,289 1,289 
2 เขมราฐ 1,432 1,432 15 บุณฑริก 1,685 1,685 
3 เขื่องใน 2,323 2,323 16 พิบูลมังสาหาร 2,738 2,738 
4 โขงเจียม 683 683 17 โพธิ์ไทร 858 858 
5 ดอนมดแดง 482 482 18 ม่วงสามสิบ 1,705 1,705 
6 เดชอุดม 3,401 3,401 19 เมืองอุบลราชธานี 3,860 3,860 
7 ตระการพืชผล 2,151 2,151 20 วารินชำราบ 2,802 2,802 
8 ตาลสุม 588 588 21 ศรีเมืองใหม ่ 1,264 1,264 
9 ทุ่งศรีอุดม 561 561 22 สว่างวีระวงศ์ 572 572 
10 นาจะหลวย 1,089 1,089 23 สำโรง 1,001 1,001 
11 นาตาล 745 745 24 สิรินธร 953 953 
12 นาเยีย 504 504 25 เหล่าเสือโก้ก 499 499 
13 น้ำขุ่น 719 719  รวม 34,681 34,681 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน (ศบส.10) 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน (ศบส.10) 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย ์



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการ : พัฒนา ยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ งานวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์ และวิศวกรรม
การแพทย์ครบวงจร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม :  

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ การทดสอบ 
สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร  
กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในเขตสุขภาพท่ี 10 
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศูนย์ให้บริการวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์การพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทยีบ
เครื่องมือวัดทางการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพด้านการตรวจสอบ
วิศวกรรมความปลอดภัย ห้องแยกโรค ,Cohort Ward และงานทันตกรรม พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กิจกรรมที่ 6 : ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำเสีย สู่มาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
พ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐกลุ ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ตามเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน ร้อยละ 100 

2. ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับพ้ืนฐาน 9 ด้าน ร้อย
ละ 80 

3. ร้อยละของเครื่องมือแพทย์ ที่มีความเสี่ยงสูง 7 รายการ ที่ส่งมาขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบ
ได้รับการการสอบเทียบมาตรฐาน ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของเครื่องมือแพทย์ ชนิดอื่นๆ ที่ส่งมาขอรับบริการทดสอบ สอบเทียบได้รับการสอบเทียบ
มาตรฐาน ร้อยละ 60 

5. ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
ตามมาตรฐานที่กำหนด ร้อยละ 100 

6. ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบระบบสื่อสารมีความเพียงพอ
พร้อมใช้ ร้อยละ 100 

7. ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐกลุ ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบและประเมิน แก้ไข ระบบ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 แห่ง 

8. จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการศูนย์
เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง 

9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ขั้นตอนการ
ยื่นขอรับรอง ISO/ICE 17025 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริม เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย : เยี ่ยมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่โรงพยาบาล ในเขตสุขภาพที่ 10 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 77 แห่ง ดังนี้ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 
2. โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 
3. โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 
4. โรงพยาบาลสิรินธร 
5. โรงพยาบาลนาเยีย 
6. โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 
7. โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 
8. โรงพยาบาลนาจะหลวย 
9. โรงพยาบาลบุณฑริก 
10.  โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 
11.  โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
12.  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 
13.  โรงพยาบาลเขมราฐ 
14.  โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 
15.  โรงพยาบาลสำโรง 
16.  โรงพยาบาลนาตาล 
17.  โรงพยาบาลโขงเจียม 
18.  โรงพยาบาลน้ำยืน 
19.  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
20.  โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 
21.  โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
22.  โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 
23.  โรงพยาบาลตาลสุม 
24.  โรงพยาบาลดอนมดแดง 
25.  โรงพยาบาลเขื่องใน 
26.  โรงพยาบาลน้ำขุ่น 
27.  โรงพยาบาลวารินชำราบ 
28.  โรงพยาบาลตระการพืชผล 
29.  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 

การดำเนินงานประเด็นด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

30.  โรงพยาบาลกองบิน 21 
31.  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 
32.  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

จังหวัดศรีสะเกษ 
1. โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง 
2. โรงพยาบาลไพรบึง 
3. โรงพยาบาลบึงบูรพ ์
4. โรงพยาบาลโนนคูณ 
5. โรงพยาบาลปรางค์กู ่
6. โรงพยาบาลขุนหาญ 
7. โรงพยาบาลวังหิน 
8. โรงพยาบาลยางชุมน้อย 
9. โรงพยาบาลภูสิงห์ 
10.  โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
11.  โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 
12.  โรงพยาบาลศรีรัตนะ 
13.  โรงพยาบาลห้วยทับทัน 
14.  โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 
15.  โรงพยาบาลขุขันธ์ 
16.  โรงพยาบาลพยุห์ 
17.  โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
18.  โรงพยาบาลกันทรลักษ ์
19.  โรงพยาบาลศิลาลาด 
20.  โรงพยาบาลกันทรารมย์ 
21.  โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
22.  โรงพยาบาลราษีไศล 

 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

1. โรงพยาบาลชานุมาน 
2. โรงพยาบาลพนา 
3. โรงพยาบาลหัวตะพาน 
4. โรงพยาบาลลืออำนาจ 
5. โรงพยาบาลเสนางคนิคม 
6. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ 
7. โรงพยาบาลปทุมราชวงศา 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

จังหวัดยโสธร 
1. โรงพยาบาลป่าติ้ว 
2. โรงพยาบาลยโสธร 
3. โรงพยาบาลไทยเจริญ 
4. โรงพยาบาลมหาชนะชัย 
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา 
6. โรงพยาบาลทรายมูล 
7. โรงพยาบาลคำเข่ือนแก้ว 
8. โรงพยาบาลค้อวัง 
9. โรงพยาบาลกุดชุม 

 

จังหวัดมุกดาหาร 
1. โรงพยาบาลดงหลวง 
2. โรงพยาบาลคำชะอ 
3. โรงพยาบาลดอนตา 
4. โรงพยาบาลนิคมคำสร้อ 
5. โรงพยาบาลหนองสูง 
6. โรงพยาบาลมุกดาหาร 
7. โรงพยาบาลหว้านใหญ่ 

 

ดำเนินการส่งเสริม เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

ว/ด/ป สถานพยาบาลเป้าหมาย 
โรงพยาบาล
ที่เข้าร่วม 
(แห่ง) 

สถานที่ 

24 /03/ 2564 จังหวัดศรีสะเกษ 22 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จ.อุบลราชธานี 
25 /03/ 2564 จังหวัดอุบลราชธานี (รอบที่ 1) 15 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จ.อุบลราชธานี 
26 /03/ 2564 จังหวัดอำนาจเจริญ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 
31 /03/ 2564 จังหวัดอุบลราชธานี (รอบที่ 2) 16 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จ.อุบลราชธานี 
2 /04/ 2564 จังหวัดมุกดาหาร 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร 
7 /04/ 2564 จังหวัดจังหวัดยโสธร 9 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการส่งเสริม เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
1. เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงทำให้ไม่

สามารถดำเนินการตามแผนงานมาตรฐานฯ ทั้ง 9 ด้าน ตามแผนที่กำหนดไว้ 
2. ระยะเวลากระชั้นชิดทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่ทันเวลาที่กำหนด และผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจ
เร่งด่วน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แผนการ “การติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ"  
สำหรับโรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564  

ลำดับ ว/ด/ป จังหวัด สถานพยาบาล รายช่ือคณะกรรมการออกเยี่ยมประเมิน 
1 17/05/64 อุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 1. นายประวิทย์  สืบศรี 

2. นายไพรวัน ธงไชย 
3. นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์ 
4. นายสูติ ปัจฉาภาพ 
5. นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์ 
6. นางสาวสาวีตรี มุณีรัตน์ 
7. นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน 
8. นายสุพิศิษย์ ฤทธ์ชัยสงค์  
9. นางสาวสริตา สายสุข 
10 นายราชชสาส์น อินสิงห์ 

2 18/05/64 อุบลราชธานี โรงพยาบาลกองบิน 21 1. นายประวิทย์  สืบศรี 
2. นายไพรวัน ธงไชย 
3. นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์ 
4. นายสูติ ปัจฉาภาพ 
5. นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์ 
6. นางสาวสาวีตรี มุณีรัตน์ 
7. นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน 
8. นายสุพิศิษย์ ฤทธ์ชัยสงค์  
9. นางสาวสริตา สายสุข 
10 นายราชชสาส์น อินสิงห์ 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แผนการ“การติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ"  
สำหรับโรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ลำดับ ว/ด/ป จังหวัด สถานพยาบาล รายช่ือคณะกรรมการออกเยี่ยมประเมิน 
3 19/05/64 อุบลราชธานี โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 1. นายประวิทย์  สืบศรี 

2. นายไพรวัน ธงไชย 
3. นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์ 
4. นายสูติ ปัจฉาภาพ 
5. นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์ 
6. นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์ 
7. นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน 
8. นายสุพิศิษย์ ฤทธ์ชัยสงค์  
9. นางสาวสริตา สายสุข 
10 นายราชชสาส์น อินสิงห์ 

4 24/05/64 อุบลราชธานี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. นายประวิทย์  สืบศรี 
2. นายไพรวัน ธงไชย 
3. นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์ 
4. นายสูติ ปัจฉาภาพ 
5. นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์ 
6. นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์ 
7. นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน 
8. นายสุพิศิษย์ ฤทธ์ชัยสงค์  
9. นายนิติพงษ์ อูบแก้ว 
10 นายราชชสาส์น อินสิงห์ 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แผนการ“การติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ"  
สำหรับโรงพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต่อ) 

ลำดับ ว/ด/ป จังหวัด สถานพยาบาล รายช่ือคณะกรรมการออกเยี่ยมประเมิน 
5 25/05/64 อุบลราชธานี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 1. นายประวิทย์  สืบศรี 

2. นายไพรวัน ธงไชย 
3. นายทรงวุฒิ ชุมสวัสดิ์ 
4. นายสูติ ปัจฉาภาพ 
5. นางเพ็ญพิไล  ซื่อสัตย์ 
6. นางสาวสาวิตรี มุณีรัตน์ 
7. นางสาวเจนจิรา รัตนะวัน 
8. นายสุพิศิษย์ ฤทธ์ชัยสงค์  
9. นายนิติพงษ์ อูบแก้ว 
10 นายราชชสาส์น อินสิงห์ 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
กิจกรรมส่งเสริม เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 2 : ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ การทดสอบ 
สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์และตรวจสอบวิศวกรรมระบบส่ือสาร 

ผลการดำเนินงาน 
1. ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ แล้วเสร็จ จำนวน 38 โรงพยาบาล  รวมทั้งสิ้น  11,279  เครื่อง  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  ดังนี้ 
      1.1 เครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง 7 รายการ  
          1.1 รวมจำนวน 4,240 เครื่อง  ดำเนินการโดย ศบส.10 จำนวน 4,240 เครื่อง  ดำเนินการโดย
โรงพยาบาล จำนวน - เครื่อง  ดำเนินการโดยเอกชน จำนวน -  เครื่อง 
          1.2 เครื่องมือแพทย์ อ่ืนๆ  รวมจำนวน 431 เครื่อง   ดำเนินการโดย ศบส.10 จำนวน 431 เครื่อง 
ดำเนินการโดยโรงพยาบาล จำนวน - เครื่อง   
          ดำเนินการโดยเอกชน จำนวน -  เครื่อง 
2. ตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 38 แห่ง    
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แผนและปริมาณงานเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 

ที ่ ชื่อโรงพยาบาล ประเภท 
แผนการปฏิบัติงาน 

วันที่ปฏิบัติงาน 

จำนวนเครื่องมือ
แพทย์ หมาย

เหตุ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ทั้งหมด 
7 

รายการ 
1 รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพศ.  √           2-27/12/63 1,917 1,885  
2 รพ.อำนาจเจริญ รพ.ทั่วไป   √          14-16/12/63 58 47  
3 รพ.เสนางคนิคม รพ.ชุมชน   √          17-18/12/63 174 16  
4 รพ.หว้านใหญ่ รพ.ชุมชน   √          21-23/12/63 335 31  
5 รพ.มุกดาหาร รพ.ทั่วไป   √          14-18/12/63 395 224  
6 รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา รพ.ชุมชน   √          21-23/12/63 218 80  
7 รพ.กุดชุม รพ.ชุมชน   √          24-25/12/63 148 19  
8 รพ.50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ รพ.ทั่วไป    √         4-8/1/64 191 358  
9 รพ.ยโสธร รพ.ทั่วไป    √         11-15/1/64 300 263  

10 รพ.ทรายมูล รพ.ชุมชน    √         18-19/1/64 298 22  
11 รพ.คำเข่ือนแก้ว รพ.ชุมชน    √         20-22/1/64 280 37  
12 รพ.กุดข้าวปุ้น รพ.ชุมชน    √         28-29/1/64 322 29  
13 โรงพยาบาลหนองสูง รพ.ชุมชน    √         4-6/1/64 149 24  
14 โรงพยาบาลคำชะอี รพ.ชุมชน    √         7-8/1/64 29 12  
15 โรงพยาบาลเขมราฐ รพ.ชุมชน    √         18-20/1/64 295 73  

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แผนและปริมาณงานเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโรงพยาบาล ประเภท 
แผนการปฏิบัติงาน 

วันที่ปฏิบัติงาน 

จำนวนเครื่องมือ
แพทย์ หมาย

เหตุ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ทั้งหมด 
7 

รายการ 
16 รพ.ดอนตาล รพ.ชุมชน    √         25-26/1/64 229 32  
17 รพ.ชานุมาน รพ.ชุมชน    √         28-29/1/64 229 32  
18 รพ.ลืออำนาจ รพ.ชุมชน     √        8-10/2/64 194 24  
19 รพ.พนา รพ.ชุมชน     √        23-24/2/64 229 23  
20 รพ.สิรินธร รพ.ชุมชน     √        15-17/2/64 304 33  
21 รพ.โขงเจียม รพ.ชุมชน     √        18-19/2/64 249 21  
22 รพ.นาจะหลวย รพ.ชุมชน     √        8-10/2/64 252 32  
23 รพ.พิบูลมังสาหาร รพ.ชุมชน     √        15-17/2/64 202 108  
24 รพ.ศรีเมืองใหม ่ รพ.ชุมชน     √        18-19/2/64 130 33  
25 รพ.กันทรลักษ์ รพ.ชุมชน      √       2-5/2/64 718 209  
26 รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพ.ทั่วไป      √       8-10/3/64 755 210  
27 รพ.ศิลาลาด รพ.ชุมชน      √       2-3/3/64 181 15  
28 รพ.นาตาล รพ.ชุมชน      √       4-5/3/64 111 35  
29 รพ.ทุ่งศรีอุดม รพ.ชุมชน      √       11-12/3/64 247   
30 รพ.เขื่องใน รพ.ชุมชน      √       15-17/3/64 341 61  
31 รพ.สำโรง รพ.ชุมชน      √       18-19/3/64 143 23  
32 รพ.ปทุมราชวงศา รพ.ชุมชน      √       20-21/3/64 164 32  
33 รพ.โนนคูณ รพ.ชุมชน      √       22-24/3/64 332 39  



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

แผนและปริมาณงานเครื่องมือแพทย์ที่โรงพยาบาลขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโรงพยาบาล ประเภท 
แผนการปฏิบัติงาน 

วันที่ปฏิบัติงาน 

จำนวนเครื่องมือ
แพทย์ หมาย

เหตุ 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ทั้งหมด 
7 

รายการ 
34 รพ.ยางชุมน้อย รพ.ชุมชน      √       25-26/3/64 208 26  
35 รพ.ค้อวัง รพ.ชุมชน      √       8-10/3/64 281 26  
36 รพ.มหาชนะชัย รพ.ชุมชน      √       11-12/3/64 198 28  
37 รพ.โพธิ์ไทร รพ.ชุมชน      √       15-17/3/64 287 51  
38 รพ.ดอนมดแดง รพ.ชุมชน      √       18-19/3/64 186 27  
39 รพ.ห้วยทับทัน  รพ.ชุมชน   √          9/12/1963 55  ร้องขอ 
40 รพ.วารินชำราบ  รพ.ชุมชน √            20/10/1963 11  ร้องขอ 
41 รพ.พิบูลมังสาหาร รพ.ชุมชน     √        15-17/2/64 45  ร้องขอ 
42 สสอ.เมืองอุบลราชธานี  สสอ.เมือง             29/3/ -2/4/64 294  ร้องขอ 
43 โรงพยาบาล 50 พรรษาฯ รพ.ทั่วไป    √         10-12/3/64 24  ร้องขอ 
44 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7      √         9/3/64 2  ร้องขอ 

 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 
ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์ การทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์และตรวจสอบวิศวกรรมระบบสื่อสาร 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 10 

ผลการดำเนินงาน 

1. จัดทำโครงการ/แผนปฏิบัติการ /แจ้งแผนปฏิบัติการ ขั้นตอน วิธีการให้กับสถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 แห่งทราบ  

2. ดำเนินการติดตามส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 

ลำดับ ว/ด/ป ผลการดำเนินงาน 
1 15/02/2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
2 16/02/2564 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
3 16/02/2564 โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
4 17/02/2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
5 17/02/2564 โรงพยาบาลกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 
6 18/02/2564 โรงพยาบาลวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
7 18/02/2564 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
8 19/02/2564 โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 

งานพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในเขตสุขภาพที่ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาศูนย์ให้บริการวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์การพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
เครื่องมือวัดทางการแพทย์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
ระยะเวลาในการดำเนินงาน : ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 

1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรม การสอบเทียบ NIBP ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี จังหวัด
นครราชสีมา  ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0725.03/369   วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 

2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการติดตามระบบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ Internal Audit 
ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0725.03/76 ลงวันที่ 9 กพ. 64 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การสอบเทียบเครื่องอัลตร้าซาวด์กายภาพบำบัด” ภายใต้
โครงการบ่มเพาะและให้การรับรองความสามารถทางวิชาการด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์ โดย
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การสอบเทียบเครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือด
ดำ (Infusion pump)”ภายใต้โครงการบ่มเพาะและให้การรับรองความสามารถทางวิชาการด้าน
มาตรวิทยาทางการแพทย์ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 

5. ส่งเจ้าหน้าที ่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด รุ ่น 4”  
โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “การเปรียบเทียบผลการวัด” ภายใต้โครงการบ่มเพาะและให้
การรับรองความสามารถทางวิชาการด้านมาตรวิทยาทางการแพทย์ โดยสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 

พัฒนาศูนย์ให้บริการวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์การพัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดทางการแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 5 : ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพด้านการตรวจสอบวิศวกรรม
ความปลอดภัย ห้องแยกโรค ,Cohort Ward และงานทันตกรรม พื ้นที ่เขตสุขภาพที ่ 10 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพด้านการตรวจสอบวิศวกรรม 
ความปลอดภัย ห้องแยกโรค, Cohort Ward และงานทันตกรรม พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 71 แห่ง ดำเนินการแล้ว 24 แห่ง คงเหลือ 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.80 (ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
ลำดับ กิจกรรม สถานที่ 

1 กิจกรรมตรวจสอบห้องแยกโรค และ Cohort Ward  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 
2 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย  โรงพยาบาลดงหลวง จ.มุกดาหาร 
3 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 
4 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
5 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย  โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร 
6 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร 
7 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลไทยเจริญ จ.ยโสธร 
8 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย  โรงพยาบาลค้อวัง จ.ยโสธร 
9 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 

10 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
11 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย  โรงพยาบาลสนาม จ.อำนาจเจริญ 
12 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 
13 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
14 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย  โรงพยาบาลลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 
15 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลเขมราฐ รอบที่ 2 จ.อุบลราชธานี 
16 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 
17 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย  โรงพยาบาลเขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
18 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
19 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลสำโรง จ.อุบลราชธานี 
20 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลหนองสูงจ. มุกดาหาร 
21 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจ.อุบลราชธานี 
22 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย  โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานีรอบที่ 2 
23 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รอบที่ 2 
24 กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย โรงพยาบาลชานุมาน จ.อำนาจเจริญ รอบที่ 2 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 

ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพด้านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ห้องแยกโรค,Cohort Ward และงานทันตกรรม 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กิจกรรมที่ 6 : ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำเสีย สู่มาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการดำเนินงาน 

กลุ ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที ่ 10 ลงพื ้นที่
ดำเนินการตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในสถานพยาบาล และให้คำแนะนำ
ทางวิชาการตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย เป้าหมาย จำนวน 
20 แห่ง ดำเนินการแล้ว 13 แห่ง คงเหลือ 7 แห่ง คิดเป็น 65 % ดังนี้ 

ลำดับ กิจกรรม สถานที ่
1 กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเขื่องใน จ.อุบลราชธานี 
2 กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 
3 กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเขมราฐ จ.อุบลราชธานี 
4 กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 
5 กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี 
6 กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
7 กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 
8 กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 
9 กิจกรรมตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 

10 กิจกรรมดำเนินการตามโครงการพัฒนาต้นแบบ
สถานพยาบาลการจัดการน้ำเสีย 

รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 

11 กิจกรรมดำเนินการตามโครงการพัฒนาต้นแบบ
สถานพยาบาลการจัดการน้ำเสีย 

รพ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 

12 ดำเนินการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.เด็กสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี 
13 ดำเนินการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางการสำรวจ

แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย 
โรงพยาบาลชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 

 
ดำเนินงานตามการร้องขอ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 

ลำดับ โรงพยาบาล จังหวัด 
1 โรงพยาบาลสนาม อำนาจเจริญ 
2 โรงพยาบาพริ้นซ์ อุบลราชธานี 
3 โรงพยาบาลเด็กสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
4 โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย อุบลราชธานี 
5 โรงพยาบาลสนามอาคารพลศึกษาวีสมหมาย  ศรีสะเกษ 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 

งานส่งเสริม และพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำเสีย สู่มาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประเด็นอื่นๆ 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

โครงการ : การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน (ศบส.10)  

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ/จำนวน) จัดส่ง วัสดุอุปกรณ์โควิดให้กับพ้ืนที่จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 

1. หน้ากากอนามัย (Surgical mask)  86,654    กล่อง   
2. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด (พร้อมขาตั้ง)   1,226  เครื่อง    
3. แอลกอฮอล์ 75% พร้อมขวดบรรจุ (450 ml)   110,340  ขวด   
4. ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล  86,654   อัน  

 
 

ผลการดำเนินงาน 
➢ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่เพ่ือมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ 

หมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากาก
อนามัย จำนวน  7,249 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน  10,080 ขวด  เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด
พร้อมขาตั ้ง จำนวน 112  เครื ่อง  ณ อาคารโดมห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อำนาจเจริญ รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

หน้ากาก
อนามัย 

(Surgical 
mask) 

เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบ

อินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

แอลกอฮอล์ 75 %  
พร้อมขวดบรรจุ 

(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ : 2 
เครื่อง 

ตำบลละ : 180  
ขวด 

  อำนาจเจริญ 7,249 56 7,249 112 10,080 
1 ชานุมาน 668 5 668 10 900 
2 ปทุมราชวงศา 960 7 960 14 1,260 
3 พนา 603 4 603 8 720 
4 เมืองอำนาจเจริญ 2,386 19 2,386 38 3,420 
5 ลืออำนาจ 859 7 859 14 1,260 
6 เสนางคนิคม 770 6 770 12 1,080 
7 หัวตะพาน 1,003 8 1,003 16 1,440 

สรุปผลการดำเนินงานจัดส่งวัสดุอุปกรณ์โควิดให้กบัพื้นที่จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

➢ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน  
34,681 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % พร้อมขวดบรรจุ จำนวน  39 ,420 ขวด  เครื่องวัดอุณหภูมิ
อินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 438  เครื่อง ณ อาคารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือส่งมอบให้ อสม. จังหวัดอุบลราชธานีในการสนับสนุนการปฏิบัติงานฯ ใน พื้นที่ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

1.หน้ากาก
อนามัย 

(Surgical 
mask) 

2.เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบ

อินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

3.แอลกอฮอล์ 
75 % พร้อม
ขวดบรรจุ 
(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ : 2 
เครื่อง 

ตำบลละ : 180  
ขวด 

  อุบลราชธานี 34,681 219 34,681 438 39,420 
1 กุดข้าวปุ้น 777 5 777 10 900 
2 เขมราฐ 1,432 9 1,432 18 1,620 
3 เขื่องใน 2,323 18 2,323 36 3,240 
4 โขงเจียม 683 5 683 10 900 
5 ดอนมดแดง 482 4 482 8 720 
6 เดชอุดม 3,401 16 3,401 32 2,880 
7 ตระการพืชผล 2,151 23 2,151 46 4,140 
8 ตาลสุม 588 6 588 12 1,080 
9 ทุ่งศรีอุดม 561 5 561 10 900 
10 นาจะหลวย 1,089 6 1,089 12 1,080 
11 นาตาล 745 4 745 8 720 
12 นาเยีย 504 3 504 6 540 
13 น้ำขุ่น 719 4 719 8 720 
14 น้ำยืน 1,289 7 1,289 14 1,260 
15 บุณฑริก 1,685 8 1,685 16 1,440 
16 พิบูลมังสาหาร 2,738 14 2,738 28 2,520 
17 โพธิ์ไทร 858 6 858 12 1,080 
18 ม่วงสามสิบ 1,705 14 1,705 28 2,520 
19 เมืองอุบลราชธานี 3,860 12 3,860 24 2,160 
20 วารินชำราบ 2,802 16 2,802 32 2,880 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

1.หน้ากาก
อนามัย 

(Surgical 
mask) 

2.เครื่องวัด
อุณหภูมิแบบ

อินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

3.แอลกอฮอล์ 
75 % พร้อม
ขวดบรรจุ 
(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ : 2 
เครื่อง 

ตำบลละ : 180  
ขวด 

  อุบลราชธานี 34,681 219 34,681 438 39,420 
21 ศรีเมืองใหม่ 1,264 11 1,264 22 1,980 
22 สว่างวีระวงศ์ 572 4 572 8 720 
23 สำโรง 1,001 9 1,001 18 1,620 
24 สิรินธร 953 6 953 12 1,080 
25 เหล่าเสือโก้ก 499 4 499 8 720 

 

➢ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน  
6,768 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % พร้อมขวดบรรจุ จำนวน 9 ,540 ขวด เครื ่องวัดอุณหภูมิ 
อินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 106 เครื่อง ณ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ 
 

 
 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

หน้ากากอนามัย 
(Surgical 
mask) 

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

แอลกอฮอล์ 75 % 
พร้อมขวดบรรจุ 

(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ :  
2 เครื่อง 

ตำบลละ : 180  ขวด 

 มุกดาหาร 6,768 53 6,768 106 9,540 
1 คำชะอี 1,005 9 1,005 18 1,620 

2 ดงหลวง 639 6 639 12 1,080 

3 ดอนตาล 911 7 911 14 1,260 

4 นิคมคำสร้อย 844 7 844 14 1,260 

5 เมืองมุกดาหาร 2,462 13 2,462 26 2,340 

6 หนองสูง 477 6 477 12 1,080 

7 หว้านใหญ่ 430 5 430 10 900 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

➢ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน  
27,209 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % พร้อมขวดบรรจุ จำนวน  37 ,080 ขวด  เครื่องวัดอุณหภูมิ 
อินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 412 เครื่อง ณ อาคารโดมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้ 
 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

หน้ากากอนามัย 
(Surgical mask) 

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

แอลกอฮอล์ 75 % 
พร้อมขวดบรรจุ 

(450ml) 
อสม. 1 คน : 

1กล่อง 
ตำบลละ :  
2 เครื่อง 

ตำบลละ :  
180  ขวด 

 ศรีสะเกษ 27,209 206 27,209 412 37,080 
1 กันทรลักษ์ 3,547 20 3,547 40 3,600 
2 กันทรารมย์ 2,238 16 2,238 32 2,880 
3 ขุขันธ์ 2,545 22 2,545 44 3,960 
4 ขุนหาญ 1,850 12 1,850 24 2,160 
5 น้ำเกลี้ยง 662 6 662 12 1,080 
6 โนนคูณ 813 5 813 10 900 
7 บึงบูรพ์ 265 2 265 4 360 
8 เบญจลักษ์ 718 5 718 10 900 
9 ปรางค์กู่ 1,700 10 1,700 20 1,800 
10 พยุห์ 712 5 712 10 900 
11 โพธิ์ศรีสุวรรณ 478 5 478 10 900 
12 ไพรบึง 935 6 935 12 1,080 
13 ภูสิงห์ 893 7 893 14 1,260 
14 เมืองจันทร์ 499 3 499 6 540 
15 เมืองศรีสะเกษ 2,280 18 2,280 36 3,240 
16 ยางชุมน้อย 812 7 812 14 1,260 
17 ราษีไศล 1,264 13 1,264 26 2,340 
18 วังหิน 986 8 986 16 1,440 
19 ศรีรัตนะ 859 7 859 14 1,260 
20 ศิลาลาด 435 4 435 8 720 
21 ห้วยทับทัน 641 6 641 12 1,080 
22 อุทุมพรพิสัย 2,077 19 2,077 38 3,420 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

➢ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ส่งมอบสิ่งสนับสนุนให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
(อสม.) ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้แก่ หน้ากากอนามัย จำนวน  
10,747 กล่อง  แอลกอฮอล์ล้างมือ 75 % พร้อมขวดบรรจุ จำนวน  14 ,220 ขวด  เครื่องวัดอุณหภูมิ 
อินฟราเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 158 เครื่อง ณ อาคารลานจอดรถสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร  ดังนี้ 

ลำดับ จังหวัด 
จำนวน 
อสม 

จำนวน 
ตำบล 

หน้ากาก
อนามัย 

(Surgical 
mask) 

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบอินฟาเรด
(พร้อมขาตั้ง) 

แอลกอฮอล์ 75 % 
พร้อมขวดบรรจุ 

(450ml) 

อสม. 1คน:1
กล่อง 

ตำบลละ : 2 
เครื่อง 

ตำบลละ : 180  
ขวด 

 ยโสธร 10,747 79 10,747 158 14,220 
1 กุดชุม 1,342 9 1,342 18 1,620 
2 ค้อวัง 525 4 525 8 720 
3 คำเข่ือนแก้ว 1,278 13 1,278 26 2,340 
4 ทรายมูล 617 5 617 10 900 
5 ไทยเจริญ 605 5 605 10 900 
6 ป่าติ้ว 705 5 705 10 900 
7 มหาชนะชัย 1,086 10 1,086 20 1,800 
8 เมืองยโสธร 2,833 18 2,833 36 3,240 
9 เลิงนกทา 1,756 10 1,756 20 1,800 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ภาพกิจกรรม 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน (ศบส.10) 

 



 

 

 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 
ถนนโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ตำบลขามใหญ่  

อำเภอเมือง จังหวัดอบุลราชธานี 34000 

โทรศัพท์ 045-251749 โทรสาร 045-251749 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


