
 
รายงานการประชุม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 

ครั้งที่ 2 / 2565 
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.00 – 16.00 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. นายนคร    วรารัตน์   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
6. นางสาวนันนภัส   อ่อนหวาน  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นายสงกรานต์  ชมภู    นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
8. นายไมตรี    จันทะจร  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
9. นายสันติ  วงค์ดาว   นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
10. นายนิติพงษ์    กัลหะ   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
11. นายเอกชัย    วงศ์สนัน   นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
12. ว่าที่ร้อยตรีภานุวัส   ยาดี   นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน 
13. นายพีรวัส    สักแก้ว   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
14. นายสุวิจักขณ์  พรานฟาน  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
15. นายชุมพล    เรืองจิตร ์  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
16. นายวิธี     หวลอารมณ์  นายช่างโยธาช านาญงาน 
17. นายเกรียงไกร  ปากเมย   วิศวกรปฏิบัติการ   
18. นายสารพันธ์  วงคบ์ุญมา  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
19. นายเอกวิทย์  เทียบทรง  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
20. นายวิทยา  ภาวะดี   นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 
21. นางสาวกมลพร    พันหล้อ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
22. นางสาวกุลชา    กุณาฝั้น   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
23. นายภีมภิวัฒน์    วิไลลักษณ ์  วิศวกรปฏิบัติการ 
24. นายจิติศักดิ์  เถื่อนช้าง  วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 



25. นายวรพงษ์  ค าด ี   วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 
26. นางสาวอัจฉรา  สมสนุก   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
27. นายอัครา  ยุบย าแสง  นายช่างเทคนิคช านาญงาน 
28. นางสาวเสาวลักษณ์ พิลึกเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
29. นางสาวอรอุมา  โพธิ์แลกุ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
30. นายสุภกฤษณตกูล  เตวิน   ช่างฝีมือโรงงานชั้น 4 
31. นายโยธิน    เนียมเที่ยง  ช่างไฟฟ้าชั้น 3   
32. นายนิรันด์    ปิ่นตระกูล  พนักงานสื่อสาร  
33. นางสุภรณ์  แสงอินทร์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส 2 
34. นางสาวรัชกร    สนธิภูมาศ  นักจัดการงานทั่วไป 
35. นางสาวศรัณยา  ต้ายบุญเทียม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
36. นายศักดิ์ชาย  โชคสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
37. นางสาวกาญจนา  นิลพัน   นิติกร 
38. นางสาวสมรัก    ชมภู   ปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล 
39. นายกิตติศักดิ์    สุจริต   ปฏิบัติงานด้านธุรการ  
40. นายวรัญญู    วงศ์อรยสกุล  ปฏิบัติงานด้านพัฒนาวิชาการ 
41. นายณัฏฐ์    หาญฤทธิ์  ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
42. นางสาวสุภาพรรณ กุณาวงค ์  ปฏิบัติงานด้านนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
43. นางสาวธันย์มุนินทร์   สิทธิชัย   ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
44. นายสมพล   จันตรา   ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต ์ 

  
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายวิกร    โตวราพงศ ์ นายช่างโยธาอาวุโส  ลาป่วย 
2. นายสุกฤชชา    มณีวรรณ นายช่างเทคนิคช านาญงาน ลาป่วย 
3. นางสุรางค์    ศรีวรรณะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ไม่เข้าประชุม  
4. นายวัชชิเนตร    หมั่นสาน วิศวกรโยธาช านาญการ  ติดราชการ 
5. นายวิโรจน์    สิงห์จันทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  ติดราชการ 
6. นายเอกกฤต   ขันค าหมุด สถาปนิกปฏิบัติการ  ติดราชการ 
7. นางสาวรัฐสดา  วงศ์ภูรี  สถาปนิก   ไม่เข้าประชุม 

   
 

 
 
  



เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น. 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งใหท้ราบ 
  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
  - ลูกจ้างประจ า เกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายนิรันดร์ ปิ่น
ตระกูล  
  - แนะน าเจ้าหน้าที่ใหม่ 
   1. นายอัครา  ยุบย าแสง ต าแหน่ง นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
   2. นางสาวอัจฉรา สมสนุก ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   3. นางสาวเสาวลักษณ์ พิลึกเรือง ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
   4. นางสาวอรอุมา โพธิ์แลกุ ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  - เจ้าหน้าที่ลาออก เนื่องด้วยนโยบายการลดอัตราจ้างเหมาบริการในต าแหน่งพัฒนาวิชาการ 
   นางสาวสุประภา อุตตะรี 
  - ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ  
   1. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5  นางศศิจริญญา อ าม์พรพันธ์ 
   (เดิม ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองสุขศึกษา)  
   2. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 นายเชาวลิต นาคสวัสดิ์ 
   (เดิม ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน) 
   3. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นายถวิล เลิกชัยภูมิ 
   (เดิม ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7) 
   4. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10 นายคงจักร บุญทัน 
   (เดิม ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้าช านาญการ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8) 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รบัรองรายงานการประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 

 มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1/2565 เมื่อวันที่  
1 เมษายน 2565 โดยไม่มีการแก้ไข 
  



ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 รายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  ประธานให้กลุ่มงาน น าเสนอการรายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 11 เดือน) ไตรมาส 4
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
  4.1 กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 
  ภารกิจ (Mission)  - งานส ารวจข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท 
     - งานอ านวยการก่อสร้าง 
     - งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
     สาธารณสุข 
     - งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและ 
     สภาพแวดล้อมสาธารณสุข 
     - งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
     - งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
     - งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับกองแบบแผน ตามเกณฑ์เป้าหมาย
การประเมินผล รอบ 11 เดือน ซึ่งได้ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 
    1. ร่วมประชุมกับคณะท างานอย่างน้อยจ านวน 6 ครั้ง 
    2. หารือร่วมกันและสรุปปัญหา/อุปสรรคของการด าเนินงานและร่วมกัน
    ด าเนินการแก้ไข (ร้อยละ 80) 
    3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนร่วมกับกอบแบบแผน 
    4. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนในที่ประชุมทุกเดือน 
 
  ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
  ภ า ร กิ จ  The Laboratory of Medical Measuring Instrument Calibration (Non-
invasive sphygmomanometer) ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ด าเนินการไปแล้วร้อย
ละ 90 ซึ่งได้ด าเนินการในขั้นตอนของระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 เพ่ือให้เป็นมาตรฐานในหน่วยงาน 
และรอการตรวจยืนยันความพร้อมการยื่นขอการรับรอง เพ่ือจัดท าสรุปและขออนุมัติปิดโครงการต่อไป 



 

 
 



  ภารกิจสนับสนุนงานด้านการบ ารุงรักษาและหลักการใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์ในสุข
ศาลาพระราชทาน ได้ด าเนินการร่างคู่มือการใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ใน 
สุขศาลาพระราชทาน  

 
   
ผู้อ านวยการ แจ้งเพ่ิมเติม - ศบส.1 มีแผนการก าหนดทิศทางในการจัดท าห้องสอบเทียบร่วมกับส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดย สมอ.มีงบประมาณโครงการสนับสนุนประมาณ 190,000 บาท 
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ศบส.1 จะด าเนินการเบิกจ่ายต่อไป โดยจะเริ่มขอค ารับรองมาตรฐานฯ ในปีงบประมาณ 
2566  
   - ภารกิจการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ของศูนย์ฯ จะลดบทบาทลง ตามนโยบายของ
กองวิศวกรรมการแพทย์ โดยจะด าเนินการด้านการตรวจสอบประเมินบริษัทเอกชนแทน อาจจะมีการออกสอบ
เทียบบ้างในบางหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลที่อยู่ในเกณฑ์ไม่สามารถใช้บริการในอัตราค่าบริการของ
บริษัทเอกชนได้ และที่ต้องท าอยู่ เนื่องจากว่าศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบดูแลการมีการใช้เครื่องมือ
แพทย์ให้กับกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังเป็นการควบคุมก ากับราคาตลาดในการให้บริการสอบเทียบ
เครื่องมือทางการแพทยข์องบริษัทเอกชนที่ไม่ให้มีค่าบริการสูงเกินไป 
   - ในปีงบประมาณ 2565 จะมีการอบรมการเป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานงานของ
ภาคเอกชน 
   - ส าหรับแผนการด าเนินงานใน ปีงบประมาณ 2566 กรม สบส. มีนโยบายปรับให้
ศูนย์ฯ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลค่าย โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ 
รองวีระศักดิ์ โสมโยธี เสนอ - ภารกิจกลุ่มงานอาคารฯ ที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดแล้วยังมีงานออกแบบงาน
ท า Master Plan งานอ านวยการ ฯลฯ ควรมีรายละเอียดน าเสนอด้วย  



ผู้น าเสนอกลุ่มอาคารฯ - การส ารวจเพ่ือจัดท า Master plan (การปรับและตรวจสอบ Master Plan) ร้อง
ขอมา จ านวน  112 เรื่อง ด าเนินการไปแล้ว 
   - การอ านวยการก่อสร้าง ร้องขอมา จ านวน 403 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
ได้แก่ การควบคุมอาคารฯ ซึ่งมีอาคารโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 15 อาคาร นอกนั้นเป็นการควบคุมงานของ
โรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก และการให้ความรู้และการแนะน าด้านอาคาร ด้านสภาพแวดล้อมการ
สาธารณสุข มีร้องขอมา จ านวน 141 เรื่อง  
   - งานด้านความร่วมมือกับกลุ่มงานอ่ืนๆ เช่น การประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  4.2 มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
กิจกรรมสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ เป้าหมายโรงพยาบาล จ านวน 73 แห่ง 
  ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 55 แห่ง  คิดเปน็ร้อยละ 75.3 
ประกอบด้วย 1. เครื่องมือความเสี่ยงสูง 7 รายการ ดังนี้ 
   - เครื่องให้สารดมยาสลบ   จ านวน 15 เครื่อง 
   - เครื่องกระตุกหัวใจ  จ านวน 358 เครื่อง 
   - เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า  จ านวน 64 เครื่อง 
   - ตู้อบเด็ก   จ านวน 76 เครื่อง 
   - เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดด า จ านวน 637 เครื่อง 
   - เครื่องติดตามสัญญาณชีพ จ านวน 845 เครื่อง 
   - เครื่องช่วยหายใจ  จ านวน 172 เครื่อง 
   รวมเครื่องมือความเสี่ยงสูง 7 รายการ จ านวน 2,167 เครื่อง 
  2. เครื่องมืออ่ืนๆ จ านวน 9,714 เครื่อง 
กิจกรรมตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล เป้าหมายโรงพยาบาล จ านวน 73 แห่ง 
  ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 24 แห่ง  คิดเปน็ร้อยละ 32.9 
  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ เบิกจากโรงพยาบาล จ านวน 193,640 บาท 
ประกอบด้วย - ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 
  - ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบอัคคีภัย 
  - ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
  - ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบไอน้ า 
  - ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบก๊าซทางการแพทย์ 
  - ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบขนส่ง (ลิฟต์) 
  - ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยระบบสุขาภิบาล 



ผู้อ านวยการ ชี้แจง - เรื่องอัตราเรียกเก็บเงินบ ารุง ค่าบริการกิจกรรมอ่ืนๆ ต้องรอความชัดเจนจากกรม
   - ข้อก าหนดการใช้จ่ายเงินบ ารุง ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์   
   - การพัฒนามาตรฐานห้องสอบเทียบ 
รองวีระศักดิ์ โสมโยธี เสนอ   ให้กลุ่มงานฯ น าเสนอภารกิจอ่ืนของกลุ่มงานฯ ด้วย เช่น การร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรรมการพิจารณาฯ ฯลฯ โดยการรายงานผลงานเชิงสถิติ 
 
  4.3 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค า
รับรองฯ ดังนี้ 
  1. ร้อยละของสถานพยาบาลประเภทที่ รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) 
กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 80) 
   กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมาตรฐานฯ จ านวน 32 แห่ง  
   ด าเนินการแล้ว จ านวน 31 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 96.88  
  2. ร้อยละของสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)  
   กลุ่มเป้าหมายยื่นค าขอประกอบกิจการผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 75 แห่ง 
   สถานประกอบการฯ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.67 
  3.  จ านวนเครื อข่ ายระบบเฝ้ าระวั งสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
(1 เครือข่าย/เขต) 
   จ านวนเครือข่ายระบบเฝ้าระวัง 
    จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 เครือข่าย 
    จังหวัดพะเยา  จ านวน 2 เครือข่าย 
    จังหวัดแพร่ จ านวน 1 เครือข่าย 
    จังหวัดล าพูน จ านวน 1 เครือข่าย 
    จังหวัดล าปาง  จ านวน 20 เครือข่าย 
  4. จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงหรือกัญชาที่ได้มาตรฐาน 
(3 แห่ง/เขต)  
   จ านวนสถานประกอบการฯ ได้รับการรับรองให้บริการฯ  
    จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 2 แห่ง 
    จังหวัดเชียงราย จ านวน 1 แห่ง  
  5. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
   มีสถานประกอบการฯ ที่ยื่นขออนุญาตประกอบกิจการ จ านวน 104 แห่ง  
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด จ านวน 93 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.42 



  6. ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย  
(ร้อยละ 70) 
   สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมายแล้ว  
   จ านวน 210 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
   เชียงราย น่าน เชียงใหม่ แพร่ ล าพูน ตามล าดับ 
 
ผู้อ านวยการ - แสดงความยินดีกับนายพีรวัส สักแก้ว หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ที่ได้
เลื่อนระดับเป็นช านาญการ 
  - การพัฒนาบุคลากรให้วางแผนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือจัดท าแผนล่วงหน้า 
 
  4.4 กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
 ภารกิจ - งานบริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย 
  - งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
  - งานเสริมสร้าง สนับสนุน พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ 
  - งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
  - งานประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 
  - งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านสุขภาพภาคประชาชน 
  - งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ตัวช้ีวัดงานสุขภาพภาคประชาชน 
  1. ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประกอบด้วย  - มีการอบรม อสม.หมอประจ าบ้านตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 



 
 
   - อสม.กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจหมอคนที่ 1  
    อสม.กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 8,202 คน 
    มีศักยภาพตามเกณฑ ์ จ านวน 8,950 คน คิดเป็นร้อยละ 98.46 
 
   - ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 75 
 

 
 
   - ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ร้อยละ 75 
  2. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริม สนับสนุนให้ อสม.ใช้แอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” 
ประกอบด้วย  - อสม.กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ร้อยละ 40 
   - ผู้ใช้แอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 50 



 
 
  3. ต าบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ต าบลจัดการคุณภาพชีวิต ร้อยละ 75 
  4. จ านวนผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน 10,000 คน 
  5. อสม.บัดดี้ ติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบ าบัดอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ร้อยละ 50 
 
 ตัวช้ีวัดงานสุขศึกษา 
  1. ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
   - ชุมชนเป้าหมายมีการด าเนินงานจัดการสุขภาพตามแนวทางการพัฒนาชุมชนรอบรู้
ด้านสุขภาพ ร้อยละ 80 
   - ประชาชนแกนน าสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 80 
   - ชุมชนเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
ร้อยละ 75 
   - ประชาชนแกนน าสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 



 
 
  2. ร้อยละ 75 ของหมู่บ้านและโรงเรียน มีการด าเนินงาน HL/HB (ประเมิน Health Gate) 
 

 
 

 
 
  3. ร้อยละ 75 ของ รพ.สต.มีการด าเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา ในระดับพัฒนาขึ้นไป 
  4. ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านสุขศึกษา ระดับ
พัฒนา ร้อยละ 80 
 



ผู้อ านวยการ ชมเชย  - กลุ่มงานมีบุคลากรน้อย แต่สามารถด าเนินงาน ทั้งตัวชี้วัดและโครงการส าคัญได้ดี
   - บุคลากรในกลุ่ม สช ต้องขอความร่วมมือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาคประชาชน 
เข้ามาช่วยในการสนับสนุนภารกิจงานของศูนย์  
   - ส่วนเสริมให้เกิดการใช้งาน Application “smart อสม” ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ขอให้
ร่วมกันน าปัญหาและหาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้เกิดการส่งเสริมต่อไป เนื่องจากเป็นนโยบายของกรมและค่อนข้าง
ให้ความส าคัญ 
 
  4.5 กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 ภารกิจ - งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
  - ตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข 
  - งานวิจัย 
 
 รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองฯ ดังนี้ 
  1. ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 กิจกรรม  1.1 ด าเนินการส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 100% (120 แห่ง) 
    - ได้ด าเนินการส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้กับโรงพยาบาล
 ภาครัฐที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จ านวน 205 User  
    - การลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือให้โรงพยาบาลเข้าประเมินตนเองของ
 สถานพยาบาล ในเขตสุขภาพท่ี 1 ในระบบ HS4 โดยมีการส่งเสริม 2 กลุ่ม คือ 
    1) กลุ่มโรงพยาบาลตามเป้าหมายของตัวชี้วัด จ านวน 4 แห่ง 
    2) กลุ่มโรงพยาบาลต้นแบบภาครัฐหรือโรงพยาบาลก้าวสู่มาตรฐานสากล 
    จ านวน 9 แห่ง 
   1.2 การพัฒนายกระดับ 60% ของโรงพยาบาลที่ ได้รับการรับรองใน
 ระดับพื้นฐาน ในปี 2564 (26 แห่ง) ขึ้นสู่ระดับพัฒนา ให้ได้ 80% (21 แห่ง) 
   ผลจากการด าเนินงานตามตัวชี้วัด สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์
 มาตรฐานระบบบริการสุขภาพสามารถยกระดับ จ านวน 16 แห่ง จากเป้า 21 แห่ง 
    ระดับคุณภาพ จ านวน 1 แห่ง 
    ระดับพัฒนา จ านวน 15 แห่ง 
    ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 17 แห่ง 
    ไม่ด าเนินการใดๆ จ านวน 10 แห่ง 
   1.3 มีสถานพยาบาลภาครัฐต้นแบบ/ก้าวสู่มาตรฐานสากล ศบส.ละ 1 แห่ง 
   โ ร ง พ ย า บ า ล ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ที่ ไ ด้ ย ก ร ะ ดั บ ขึ้ น เ ป็ น  ร ะ ดั บ พั ฒ น า  
   (จ านวน 16 แห่ง จาก 21 แห่ง) 



   โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต้นแบบภาครัฐและก้าวสู่มาตรฐานสากล  
   จ านวน 3 แห่ง 

 
 

 
  

 



 
 
 งานวิจัย – แคปซูลเพื่อทดสอบการสลายก๊าซเอทธิลีนออกไซด์ที่ตกค้างในบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ใน
โรงพยาบาล โดยนายนคร วรารัตน์ 

 
 
 
  4.6 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน 
รายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ ดังนี้ 
  1. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
(E-saraban) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ผลการด าเนินงานฯ ร้อยละ 100 (ระดับ 5)  



  2. ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความส าเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน มีศักยภาพ
เพิ่มข้ึน   ผลการด าเนินงานฯ ร้อยละ 100 (ระดับ 5) 
 
  ผลการด าเนินงาน โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลา
พระราชทาน เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ได้ด าเนินงานส่งเสริมฯ แล้ว จ านวน 9 แห่ง พร้อมทั้งลง
พ้ืนที่ตรวจประเมินฯ ร่วมกับคณะกรรมการประเมินของกรม สบส. น าโดยน.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ที่
ปรึกษา กรมสบส พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ โสมโยธี และนางสาวกมลพร พันหล้อ เจ้าหน้าที่จาก ศบส.1 และใน
ปี 2566 จะมีสุขศาลาพระราชทานตั้งใหม่ คือ สุขศาลาพระราชทานบ้านสบโขง ต าบลแม่สวด อ าเภอสบเมย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแห่งที่ 23 ของประเทศไทย  
 
  รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงานระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
   1. งานพัฒนาด้าน Hardware 
    - ด าเนินงานส ารวจความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2566 
    - ด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จ านวน 36 
ครั้ง ให้คงประสิทธิภาพ การใช้งานอย่างต่อเนื่อง ครบทุกกิจกรรมของหน่วยงาน 
   2. งานพัฒนาด้าน Software    
    - พัฒนาระบบงานบริหารจัดการทั่วไป (Google Site) ควบคุมการให้บริการ
แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ปี 2565 ได้แก่ ระบบงานแจ้งซ่อมบ ารุง อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
เบิก ยืม- คืน วัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขอใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ระบบลา
ออนไลน์ และระบบจองห้องประชุมออนไลน์ เป็นต้น 
    - ด าเนินการส ารวจและติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ -โน๊ตบุ๊ค 
จ านวน 65 เครื่อง 
    ด าเนินการจัดหาและบริหารจัดการระบบการประชุมทางไกล Zoom 
Meeting ระยะเวลา 1 ปี 
   3. งานพัฒนาด้าน Peopleware 
    - ด าเนินการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เข้า
ร่วมสัมมนาเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564 
    - ด าเนินการเชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
Application ทางเลือกการประชุมออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
    - ให้ค าปรึกษา หารือ เสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารแก่เจ้าหน้าทีภ่ายในและบุคลากรภายนอกหน่วยงาน 
 



   4. งานความม่ันคงปลอดภัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    - แต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และด าเนินการจัดท านโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2565 
   5. งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
    - ด าเนินการจัดท าแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน พ.ศ. 2565 ด าเนินการจัดท า แก้ไข ตรวจสอบ ควบคุม ประกาศข้อมูลในระบบการสื่อสารตาม
ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์, Email, Hss office, Facebook, Line official และ YouTube 
 
  สรุปผลการใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2565  
   1. เงินบ ารุง เรียกเก็บรายได้เงินบ ารุง ทั้งสิ้น 2,597,720.00 บาท 
    เงินฝากธนาคาร   จ านวน 1,224,900.00 บาท คิดเป็น 47.2%  
    ลูกหนี้ค้างรับ  จ านวน 1,372,820.00 บาท คิดเป็น 52.8%  
   ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินบ ารุงไปแล้วทั้งสิ้น 562,449.18 บาท โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแผน ดังนี้ 
    - การทวนสอบเครื่องมือวัดมาตรฐานทางการแพทย์ คิดเป็น 42.6%  
    - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ คิดเป็น 34.5% 
    - ค่าสาธารณูปโภค   คิดเป็น 14.3% 
    - ค่าวัสดุ    คิดเป็น 8.6% 
 
  แผนการใช้ – จ่ายเงินบ ารุง ปี 2565  
   - ค่าใช้จ่ายในการทวนสอบเครื่องมือวัดมาตรฐานทางการแพทย์   
         จ านวน 300,000.00 บาท 
   - ค่าสาธารณูปโภค     จ านวน 75,000.00 บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือด าเนินตามภารกิจของศูนย์ฯ 
         จ านวน 75,000.00 บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการทวนสอบเครื่องมือวัดมาตรฐานทางการแพทย์ (รออนุมัติ)  
         จ านวน 100,000.00 บาท 
   - ค่าสาธารณูปโภค (รออนุมัติ)   จ านวน 75,000.00 บาท 
   - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือด าเนินตามภารกิจของศูนย์ฯ (รออนุมัติ) 
         จ านวน 300,000.00 บาท 
   
 



   2. เงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร ทั้งสิ้น 5,533,463.00 บาท 
   ด าเนินการเบิกจ่ายไปท้ังสิ้น 5,317,489.77 บาท  คิดเป็นร้อยละ 96.09 โดยมี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแผน ดังนี้ 
   - ค่าใช้จ่ายจัดประชุม   คิดเป็น 2.5% 
   - ค่าใช้จ่ายอบรมในประเทศ คิดเป็น 25.5%  
   - ค่าสาธารณูปโภค  คิดเป็น 6.7% 
   - ค่าวัสดุ    คิดเป็น 6.5% 
   - ค่าจ้างเหมา   คิดเป็น 36.2%  
   - ค่าซ่อมแซม   คิดเป็น 1.1%  
   - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ คิดเป็น 16.7% 
 
   ส าหรับแผนการใช้จ่ายในเดือนกันยายน 2565 ที่ต้องท าการเบิกจ่าย มีดังนี ้
   - ค่าจ้างเหมาพนักงาน   จ านวน 117,285.00 บาท 
   - ค่าเช่าบ้าน   จ านวน 25,300.00 บาท 
   - ประกันสังคม    จ านวน 3,750.00 บาท 
   - ค่าใช้จ่ายเดินทาง  จ านวน 69,638.23 บาท 
   รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 215,973.23 บาท     
 
ส าหรับระบบงานบริหารจัดการทั่วไป กลุ่มบริหารฯ ได้จัดระบบข้อมูล สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มและ
เอกสารต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1   

 
 
ผู้อ านวยการ   การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 15 กันยายน 2565  



ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผู้รับบริการของ
หน่วยงาน 
 กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  
   1. สถานพยาบาล ผู้ประกอบกิจการหรือผู้บริหาร/ผู้ด าเนินการ/เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานสถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลภาคเอกชน และคลินิก 
   2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ ผู้ประกอบการ/
ผู้ด าเนินการ/ผู้ให้บริการ 
   3. หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์วิชาการฯ สถานศึกษา และส่วนราชการอ่ืนๆ 
   4. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ภาคีเครือข่าย องค์กรสาธารณประโยชน์ 
   5. ประชาชนทั่วไป 
   6. อื่นๆ 

 
  สรุปภาพรวมความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 คิดเป็น
ร้อยละ 85.38 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ระดับมากที่สุด 
  ปัญหา  - ความล่าช้า ไม่มีความเป็นมืออาชีพ  
  ข้อเสนอแนะ - คู่มือการใหบ้ริการของหน่วยงาน (หน่วยงานให้บริการด้านไหนบ้าง) 
 

 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
  



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
  5.1 การติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน จากแบบประเมิน ปค.5 ส่วนงานย่อย  
ที่แต่ละกลุ่มงานฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนงาน และทางคณะกรรมการจัดวางการควบคุมภายในได้
เสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ด าเนินการประเมินผลและติดตามการจัดการ
ความเสี่ยง ในรอบ 6 เดือนแรก ยังพบว่ามีบางกระบวนงานที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการด าเนินงานบางภารกิจอาจยังไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้  
ซ่ึงครั้งนี้เป็นการติดตามในระยะ 6 เดือนหลัง (รอบ 12 เดือน) จึงขอให้ทุกกลุ่มงานด าเนินการ ดังนี้ 
   1) กระบวนงานที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ ให้ด าเนินการหาแนวทางในการจัดการควบคุม
ความเสี่ยง (ตารางแบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 ให้อยู่ในระยะที่รับ
ได้ หรือเกิดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด 
   2) ทบทวนกระบวนงานให้ เป็นปัจจุบัน  (ได้ท าหนังสือแจ้งไปแล้ว )  พร้อม
แบบสอบถามการควบคุมภายในของแต่ละกระบวนงาน 
   3) ทบทวนและวิเคราะห์ความเสี่ยง ส าหรับกลุ่มงานที่มีการปรับปรุงหรือเพ่ิม
กระบวนงานใหม่  
  ผู้อ านวยการ เน้นย้ าให้ทุกกลุ่มทุกงาน หมั่นตรวจสอบ สอบทาน และอย่าละเลยความเสี่ยงที่
อาจเกิดข้ึนหรือเกิดขึ้นแล้ว ให้รีบมารายงาน ผอ. เพ่ือด าเนินการจัดหาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงให้
น้อยลงหรือหมดไป หากกลุ่มงานไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุง ได้ รายงานผลต่อผู้อ านวยการ เพ่ือ
ยกระดับการควบคุมความเสี่ยงต่อไป สุดท้าย ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกกลุ่มงาน ให้ความร่วมมือกับคณะ
กรรมการฯ ในการจัดท าตามกระบวนการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561  
   
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.  
 

      นางสาวรัชกร สนธิภูมาศ ผู้จดรายงานการประชุม  
นางสาวนันนภัส อ่อนหวาน ผู้ตรวจรายงาน 


