
 
รายงานการประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

ครั้งที่ 1 / 2565 
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.00 – 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ ชั้น 2  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
…………………………………………….............. 

ผู้มาประชุม  
1. นายก าพล  ใหลมา   ผู้อ านวยการ 
2. นายวีระศักดิ์   โสมโยธี   นายช่างเทคนิคอาวุโส 
3. นายนคร    เฟ่ืองฟูธนกิจ  นายช่างเทคนิคอาวุโส 
4. นายวุฒิการ    เขมะวิชานุรัตน์  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
5. นางสาวนันนภัส   อ่อนหวาน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
6. นายสงกรานต์  ชมภู    นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
7. นายไมตรี    จันทะจร  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
8. นายสุกฤชชา    มณีวรรณ  นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
9. นายวิโรจน์    สิงห์จันทร์  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
10. นายเอกชัย    วงศ์สนัน   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
11. นายพีรวัส    สักแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
12. นายสุวิจักขณ์  พรานฟาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
13. นายชุมพล    เรืองจิตร ์  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
14. นายวิธี     หวลอารมณ์  นายช่างโยธาช านาญงาน 
15. นายเกรียงไกร  ปากเมย   วิศวกรปฏิบัติการ    
16. นายเอกวิทย์  เทียบทรง  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
17. นายวิทยา  ภาวะดี   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
18. นางสาวกมลพร    พันหล้อ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
19. นางสาวกุลชา    กุณาฝั้น   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
20. นายภีมภิวัฒน์    วิไลลักษณ ์  วิศวกรปฏิบัติการ 
21. นายวรพงษ์  ค าด ี   วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
22. นายโยธิน    เนียมเที่ยง  ช่างไฟฟ้าชั้น 3    
23. นางสุภรณ์  แสงอินทร ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 2 
24. นางสาวรัชกร    สนธิภูมาศ  นักจัดการงานทั่วไป 



25. นายศักดิ์ชาย  โชคสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
26. นางสาวกาญจนา  นิลพัน   นิติกร 
27. นางสาวสมรัก    ชมภู   ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล 
28. นายกิตติศักดิ์    สุจริต   ปฏิบัติงานด้านธุรการ  
29. นายวรัญญู    วงศ์อรยสกุล  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ 
30. นายณัฏฐ์    หาญฤทธิ์  ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
31. นางสาวสุภาพรรณ กุณาวงค ์  ปฏิบัติงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
32. นางสาวสุประภา  อุตตะรี   ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ   
33. นางสาวธันย์มุนินทร์   สิทธิชัย   ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
34. นายสมพล   จันตรา   ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต ์ 

  
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายวิกร    โตวราพงศ ์ นายช่างโยธาอาวุโส  ติดราชการ 
2. นายนคร    วรารัตน์  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  ไม่เข้าประชุม 
3. นายสันติ  วงค์ดาว  นายช่างเทคนิคช านาญงาน ติดราชการ 
4. นางสุรางค์    ศรีวรรณะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไม่เข้าประชุม  
5. นายนิติพงษ์    กัลหะ  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
6. นายวัชชิเนตร    หมั่นสาน วิศวกรโยธาช านาญการ  ติดราชการ 
7. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัส   ยาดี  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  ติดราชการ 
8. นายสารพันธุ์  วงคบ์ุญมา นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
9. นายจิติศักดิ์  เถื่อนช้าง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  ติดราชการ 
10. นายเอกกฤต   ขันค าหมุด สถาปนิกปฏิบัติการ  ติดราชการ 
11. นายสุภกฤษณตกูล  เตวิน  ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4  WFH 
12. นายนิรันด์    ปิ่นตระกูล พนักงานสื่อสาร   ไม่เข้าประชุม 
13. นางสาวรัฐสดา  วงศ์ภูรี  สถาปนิก   ไม่เข้าประชุม 
14. นางสาวศรัณยา  ต้ายบุญเทียม นักวิชาการเงินและบัญชี  ลาคลอด 

 
 
 
  



เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  - เรื่องการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 งวดที่ 1 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ได้รับ
งบประมาณจัดสรรมาแล้ว 50% และงวดที่ 2 คาดว่าได้รับงบด าเนินงานเพียง 25%  
  - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) สามารถเบิกจ่ายได้ในบางกิจกรรมตามข้อก าหนดที่ได้รับ
อนุมัต ิ
  - หลักเกณฑ์การ Work From Home (WFH) ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ต้องเป็น 
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง คือ มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรค Covid-19  
   กรณี  1. เป็นสมาชิกในครอบครัว  
    2. เป็นเพื่อนร่วมงาน  
โดยการกักตัวอยู่บ้าน เพ่ือท างานในรูปแบบ WFH จะต้องได้รับการอนุมัติและรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด ประกอบด้วย  
    1. บันทึกอนุมัต ิการปฏิบัติงาน WFH 
    2. แบบข้อตกลงการปฏิบัติงาน WFH (เอกสารแนบ 1) 
    3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน WFH (เอกสารแนบ 2) 
ขั้นตอน: รายการที่ 1 - 2 ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการฯ ก่อนการ WFH และรายการที่ 3 จัดท า
หลังจากสิ้นสุดการ WFH แล้ว 

 ระหว่างการ WFH กรณีเป็น ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จะต้องด าเนินการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง 
(ATK ตามระยะ 1-3-5) เริ่มวันที่ 1 (นับจากวันที่ทราบจากผู้ป่วยยืนยัน) – วันที่ 3 – และวันที่ 5 หากตรวจ
ไม่พบเชื้อ (ผลเป็น ลบ) ให้มาปฏิบัติงานได้ตามปกติในวันถัดไป พร้อมทั้งปฏิบัติตนภายใต้มาตรการดูแล
ตัวเองและสังเกตอาการต่ออีก 3 วัน 

ข้อเสนอแนะของผู้อ ำนวยกำร  ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคน ปฏิบัติตำมมำตรกำรเฝ้ำระวังและกำร
ป้องกันกำรติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่ำงเคร่งครัด (เน้นสวมหน้ำกำกอนำมัย หมั่นล้ำงมือด้วยสบู่/แอลกอฮอล์ 
และเว้นระยะห่ำง) 

 มติ  ที่ประชุมรับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 3/2564 

 มติ  ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุมศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 
ธันวำคม 2564 โดยไม่มีกำรแก้ไข 
  



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ 
   1. นายวรพงษ์ ค าดี   ต าแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
   2. นายเอกกฤต ขันค าหมุด  ต าแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ 
   3. นางสาวสุประภา อุตตะรี  ต าแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ 
   
  4.2 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2565 

 



 
 
  4.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน) ไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 

ประเด็นชี้แจงต่อผู้อ านวยการฯ กรณผีลการเบิกจ่ายรายโครงการ/กิจกรรม ไม่ถึงร้อยละ 80 ดังนี้ 
- ตรวจราชการและนิเทศงาน (กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ)   
 เบิกจ่ายร้อยละ 3.27 เนื่องจากมีการด าเนินการในระบบออนไลน์ ยังไม่มีการลงพ้ืนที่ 
- โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ (สุขศาลาพระราชทานฯ) (กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน) 
 เบิกจ่ายร้อยละ 53.02 เนื่องจากเป็นงบจัดสรร ส าหรับด าเนินการทั้งปีงบประมาณ 



- โครงการฟ้ืนฟูสุขภาวะชุมชนสร้างต าบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจากโควิด19 (กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและ
พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ) 
 เบิกจ่ายร้อยละ 19 เนื่องจากได้ก าหนดแผน เพ่ือด าเนินกิจกรรมดังกล่าว ในช่วงไตรมาส 3-4 
- พัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม (กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน) 
 ยังไม่ได้เบิกจ่าย เนื่องจากได้รับจัดสรรเมื่อเดือนมีนาคม 2565 และก าลังด าเนินการจัดท าแผน
กิจกรรมฯ 
 

 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทรำบ  
 
  



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ประธานให้กลุ่มงาน น าเสนอการรายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 6 เดือน) ไตรมาส 2 ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ดังนี้ 
 5.1 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
  โครงการพระราชด าริและเฉลิมพระเกียรติ (สุขศาลาพระราชทานฯ) 
 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมกำร คณะท ำงำน ตำม
แผนพัฒนำสุขศำลำพระรำชทำนในเขตสุขภำพท่ี 1 
ประจ ำปี พ.ศ.2565 

ด ำเนินกำรไปแล้ว 

2. อบรม พัฒนำศักยภำพบุคคลำกร และจดักำร
ควำมรูสู้่กำรพัฒนำคณุภำพมำตรฐำนสุขศำลำ
พระรำชทำนในพื้นที่เขตสุขภำพที ่1 
(เป้ำหมำย สุขศำลำพระรำชทำนฯ เขตสุขภำพท่ี 1 
จ ำนวน 9 แห่ง) 

ด ำเนินกำรส่งเสริม พัฒนำ กำรจัดบริกำรสำธำรณสุขไปแล้ว 
(จ ำนวน 2 แห่ง)                          

1. สุขศำลำพระรำชทำนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
ท่ำนผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ (บ้ำนผำแดง) ต ำบลสบโขง อ ำเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

2. สุขศำลำพระรำชทำนศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนปอหมื้อ ต ำบลแม่คง อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

3. ตรวจเยี่ยมส ำรวจ และประเมินคุณภำพสุขศำลำ
พระรำชทำน 
(เป้ำหมำย สุขศำลำพระรำชทำนฯ เขตสุขภำพท่ี 1 
จ ำนวน 9 แห่ง) 

ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมส ำรวจ และประเมินคุณภำพสุขศำลำ
พระรำชทำนไปแล้ว (จ ำนวน 7 แห่ง) 

1. สุขศำลำพระรำชทำนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปีฯ (บ้ำนสะไล) อ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัด
น่ำน 

2. สุขศำลำพระรำชทำนบ้ำนห้วยปูด ต ำบลขุนน่ำน 
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน 

3. สุขศำลำพระรำชทำนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
ท่ำนผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ (บ้ำนผำแดง) ต ำบลสบโขง อ ำเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

4. สุขศำลำพระรำชทำนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน
รำงวัลอินทิรำ คำนธี (บ้ำนพะกะเซ) ต ำบลแม่ตื่น อ ำเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

5. สุขศำลำพระรำชทำนศูนย์กำรเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนปอหมื้อ ต ำบลแม่คง อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

6. สุขศำลำพระรำชทำนศูนย์กำรเรียนต ำรวจชำยแดน
บ้ำนโกแประ ต ำบลแม่คง อ ำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7. สุขศำลำพระรำชทำนบ้ำนป่ำก่ ำ อ ำเภอบ่อเกลือ 
จังหวัดน่ำน 

 
 



 5.2 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ 
  ผลการด าเนินงาน ด้านการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ เป้าหมายโรงพยาบาล 
เขตสุขภาพที่ 1 จ านวน 73 แห่ง ไตรมาส 2 ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.39 

 
  ผลการด าเนินงาน ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ไตรมาส 2 ด าเนินการไป
แล้ว จ านวน 15 แห่ง  

 
 
  



 5.3 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
  ตามตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับกองแบบแผน โดยมีเกณฑ์เป้าหมาย
การประเมินผล ไตรมาส 2 ดังนี้ 

 

  
 

 



  
 
 
ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 

 
 



 
 

 



 5.4 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
1) ร้อยละของสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 80)  กลุ่มเป้าหมายฯ จ านวน 31 
แห่ง ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.16  

2) ร้อยละของสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (ร้อยละ 80) กลุ่มเป้าหมายฯ จ านวน 75 แห่ง ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72  

3) จ านวนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (1 เครือข่าย/
เขต)  
   กลุ่มคุ้มครองฯ ได้ด าเนินการส ารวจจังหวัดที่มีการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังบริการ
สุขภาพเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เขต
สุขภาพที่ 1 ดังนี้ 

  จังหวัดเชียงราย  จ านวน 1 เครือข่าย 
  จังหวัดพะเยา  จ านวน 2 เครือข่าย 
  จังหวัดล าปาง  จ านวน 20 เครือข่าย 
  จังหวัดล าพูน  จ านวน 1 เครือข่าย 
  จังหวัดแพร่  จ านวน 1 เครือข่าย 

ซึ่งได้จัดท าฐานข้อมูล พร้อมทั้งได้ด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายไปแล้ว 
ในไตรมาส 3-4 จะด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายฯ และ
ประเมินผลการพัฒนา พร้อมทั้งการก ากับ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานตามล าดับต่อไป 

4) จ านวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงหรือกัญชาที่ได้มาตรฐาน 
(3 แห่ง/เขต)  
   กลุ่มคุ้มครองฯ ได้ด าเนินการส ารวจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพแต่ละจังหวัด ที่มี
การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงหรือกัญชาที่ได้มาตรฐาน เขตสุขภาพท่ี 1 ดังนี้  
   จังหวัดเชียงใหม่   จ านวน 2 แห่ง 
   จังหวัดล าปาง  จ านวน 6 แห่ง 
   จังหวัดล าพูน  จ านวน 1 แห่ง 
   จังหวัดแพร่  จ านวน 1 แห่ง 
   จังหวัดน่าน   จ านวน 5 แห่ง 
ได้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลฯ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพดังกล่าว อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้
กลุ่มเป้าหมายได้สมัครขอรับการประเมินตามเกณฑ์ และได้รับการรับรองการให้บริการฯ ต่อไป 
 
 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  
  ไตรมาส 2 เขตสุขภาพท่ี 1 มีสถานประกอบการฯ ที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ จ านวน 49 
แห่ง และผ่านเกณฑม์าตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.71 
 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย (ร้อยละ 70) 
  ไตรมาส 2 เขตสุขภาพท่ี 1 มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (กลุ่มเสี่ยง) ได้รับการเฝ้าระวังตาม
กฎหมาย จ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 



 5.5 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1) ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 

 
 

2) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

 



3) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา Smart อสม. (นโยบาย)  
  - จ าแนกรายเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 1) 
   อสม. ลงทะเบียน สมาร์ท อสม. เขตสุขภาพท่ี 1 ร้อยละ 53.19  
  - จ าแนกรายจังหวัด  
   จังหวัดเชียงราย  คิดเป็นร้อยละ 43.46 
   จังหวัดเชียงใหม่  คิดเปน็ร้อยละ 26.69 
   จังหวัดน่าน   คิดเปน็ร้อยละ 42.88 
   จังหวัดพะเยา  คิดเปน็ร้อยละ 82.92 
   จังหวัดแพร่  คิดเปน็ร้อยละ 99.57  (สูงสดุอันดับ 1) 
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน  คิดเปน็ร้อยละ 41.25 
   จังหวัดล าปาง  คิดเปน็ร้อยละ 99.08  (สูงสดุอันดับ 2) 
   จังหวัดล าพูน  คิดเปน็ร้อยละ 40.78 
  งานอ่ืนๆ  
  - อสม. รายงานผลการตรวจ ATK ผ่าน Apprication Smart อสม. 
   เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดล าปาง มี อสม.รายงานผลการตรวจ ATK ผ่าน Smart อสม.
   มากที่สุด จ านวน 1,791 ครั้ง 
  - อสม. ตรวจสุขภาพ ผ่าน Apprication Smart อสม.  
   เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดล าปาง มี อสม.ตรวจสุขภาพ ผ่าน Smart อสม.มากที่สุด  
   จ านวน 2,937 ครั้ง 
  - ร้อยละ อสม.ที่ได้รับวัคซีนทั่วไปประเทศ รายเขตสุขภาพ (เขตสุขภาพที่ 1) 
   ได้รับวัคซีน เข็ม 1 ร้อยละ 98.30  เขม็ 2 ร้อยละ 96.83  เข็ม 3 ร้อยละ 58.59 
 

 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การด าเนินงานสุขศึกษาและงานสุขภาพภาคประชาชนมีการด าเนินงานและบันทึกข้อมูลยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท าให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามที่ก าหนด 



2. บางพ้ืนที่บางจังหวัดมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน ท าให้ขาดการประสานงานที่ต่อเนื่อง และบางพ้ืนที่ไม่
มีผู้รับผิดชอบหลักท่ีชัดเจน 

3. บางตัวชี้วัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพไม่ได้เป็นตัวชี้วัดหลักของพ้ืนที่ ท าให้ยากต่อการด าเนินงาน 
อีกท้ังงบประมาณในการด าเนินงานค่อนข้างจ ากัด และไม่ครอบคลุมกับพ้ืนที่เป้าหมาย 
 
 5.6 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

1. ระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) 
 การส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เป้าหมายโรงพยาบาล 120 แห่ง  

 ด าเนินการส่งเสริมฯ เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom 
Meeting จ านวน 120 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 พัฒนายกระดับ 60% ของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองในระดับพ้ืนฐานในปี 
2564 ขึ้นสู่ระดับพัฒนา ให้ได้ 80%  

  การส่งเสริมมาตรฐานฯ โรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐและโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล  
ปี 2565 จ านวน 9 แห่ง โดยมีแผนการลงพื้นที่ส่งเสริมฯ ดังนี้ 
 

 
 

  



2. การตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข 

 
  
 ผลการด าเนินการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบท่ี 1 เขตสุขภาพที่ 1  

ก าหนดการตรวจราชการ พื้นที่/ล้านนา จังหวัด 
2 – 4 มีนาคม 2565 ล้านนา 3 เชียงราย พะเยา 

7 – 11 มีนาคม 2565 ล้านนา 1 เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน 
15 – 18 มีนาคม 2565 ล้านนา 2 น่าน แพร่ ล าปาง 

 
 แผนอยู่ระหว่างรอด าเนินการตรวจราชการและนิเทศงาน 

ก าหนดการ รายละเอียด 
18 เมษายน 2565 ประชุมหารือการพัฒนาการนิเทศงาน ฯลฯ 
22 เมษายน 2565 

(09.00 – 16.30 น.) 
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบท่ี 1 ประจ าปี 
2565 เขตสุขภาพที่ 1 

 
3. งานวิจัย 

   ศูนย์สนันสนุนบริการสุขภาพที่ 1 โดยนายนคร วรารัตน์ ได้รับงบประมาณจัดสรรด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) เป็นงบอุดหนุน งวดที่ 1 จ านวน 30,000.00 บาท ซึ่งได้ด าเนินการเขียนแบบผลิตภัณฑ์ รายงานแบบ



สามมิติ ส าหรับประกอบชิ้นงาน แคปซูลเพ่ือทดสอบการสลายก๊าซเอธิลีนออกไซด์ที่ตกค้างในบรรจุภัณฑ์ทาง
การแพทย์ในโรงพยาบาล (ตามภาพ) 

 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทรำบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  6.1 ชี้แจงการด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ( ITA) ซึ่ง
หน่วยงานต้องด าเนินการทั้งหมด 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบท่ี 1  ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย ภ า ย ใ น  ( Internal Integrity and 

Transparency : IIT) หมายถึง บุคลากรในหน่วยงานทุกคนที่ปฏิบัติงาน  1 ปี 
 องค์ประกอบท่ี 2  มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ยภ ายนอก  ( External Integrity and 

Transparency : EIT) หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน/หน่วยงานของรัฐอ่ืน
ที่เคยมารับบริการ/มาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน 

 องค์ประกอบท่ี 3  การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ ศบส.1 ทุกคน เข้าร่วมการตอบแบบประเมิน การวัดคุณธรรมและความ
โปร่งใสของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (IIT) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 



 
 
  6.2 งานสงกรานต์ ศบส.1 จะจัดขึ้นวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีกิจกรรมการท าบุญศูนย์ 
สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ และการรดน้ าด าหัวตามประเพณีล้านนา  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทรำบ 
 
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.  

      นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ ผู้จดรายงานการประชุม  
นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน ผู้ตรวจรายงาน 


