
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ระดับพื้นที่) 



คํานํา 
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพ โดยได้ดําเนินการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย กลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับ
สถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาของระบบบริการสุขภาพในสังคมปัจจุบัน  ในด้านระบบสุขภาพภาคประชาชน
ได้ดําเนินการส่งเสริม พัฒนาการจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงตนเองได้อย่างเข้มแข็ง มั่นคง และต่อเน่ือง มุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เพียงพอต่อการจัดการสุขภาพทั้งในระดับปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน สร้างกลไกการขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชนโดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

 ดังน้ัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จึงได้จัดทําเอกสารคู่มือการดําเนินงานตามนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระดับพ้ืนที่) ขึ้น โดยได้ช้ีแจงรายละเอียดและข้อมูลสาระสําคัญภายใต้
ตัวช้ีวัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถ่ายทอดให้ส่วนภูมิภาคและ
เครือข่ายที่เก่ียวข้องเกิดความเข้าใจ สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานและวางแผนการปฏิบัติงาน
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งน้ี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า “คู่มือการดําเนินงานตามนโยบายกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระดับพ้ืนที่)” จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดําเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต่อไป 

 

 

กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ 
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สารบญั 
 

ตัวชี้วัดตามภารกิจงาน          หน้า 

1. งานมาตรฐานระบบบริการสขุภาพ 
(1) ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุม่เป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน    2 

ระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ (ร้อยละ 80) 

2. งานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านระบบบริการสขุภาพและการสร้างรายได้จากการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ 
(2) ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ    19 
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด (ร้อยละ 90) 
(3) ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวัง  30 
 ตามท่ีกฎหมายกําหนด (ร้อยละ 70) 
(4) ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ    42 
 ได้รับการส่งเสริมให้มคีุณภาพมาตรฐานระดับสากลเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5) 
(5) ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเป้าหมาย    46 
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด (ร้อยละ 90) 
(6) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการให้บรกิารสุขภาพและการท่องเที่ยว   52 
 เชิงสุขภาพ (ร้อยละ 4) / ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
 ความงาม และแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 5) 

3. งานสุขภาพภาคประชาชน 
(7) ร้อยละของชุมชนมีการดําเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ    59 
 ให้กับประชาชน (ร้อยละ 50) 
(8) จํานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจําบ้าน (80,000 คน)   78 
 / ร้อยละของผูป่้วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบ้าน  
 มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 
(9) ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง     83 
 ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 70) 
(10) จํานวนตําบลท่ีพัฒนาเป็นตําบลจัดการคุณภาพชีวิต (7,255 ตําบล)    87 
(11) จํานวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (5 แห่ง)    99 
(12) ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม   102 
 ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบําบัดรักษา (ร้อยละ 75) 
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งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
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งานมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ 
 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
ระดบัคณุภาพ 

ร้อยละ 80 กองวิศวกรรมการแพทย์ 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ระดับคุณภาพ 

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 80 
ชื่อโครงการ 1. ยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ 
วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือให้ประชาชาชนท่ีเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลท่ีผ่านการพัฒนาตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ได้รับบริการจากเครื่องมือแพทย์ที่มีมาตรฐานมี
ประสิทธิภาพแม่ยําเช่ือถือได้ ได้รับความสะดวกสบายจากสถานที่ มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในโรงพยาบาล ไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบสถานพยาบาล ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพและองค์ความรู้ด้านพฤติกรรมที่ดี 

คํานยิาม 
 
 

สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพในปีที่ผ่าน
มา 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ 
ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง โรงพยาบาลเน้นการมีเป้าหมายของงานทบทวนปัญหา/ 
ความเส่ียงการให้บริการและการดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม หามาตรการ
ป้องกันและดําเนินการต่อเน่ือง มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้าง กายภาพ 
และมีกําลังคนท่ีชัดเจน ซึ่งโรงพยาบาลเองต้องมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุก
ด้ า น  ( เ กณฑ์ ใ น ร ะ ดั บ พ้ื น ฐ า น  คื อ  มี ด้ า น ใ ด ด้ า น ห น่ึ ง จ า ก  7  ด้ า น  
มีคะแนนตํ่ากว่า 60%) 
ระดับพัฒนา หมายถึง โรงพยาบาลมีการเช่ือมโยง การบริหารความเสี่ยง  
การประกันคุณภาพ และการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเน่ือง เข้าด้วยกันทุกหน่วย
ภายในองค์กร เน้นการนําข้อมูลวิชาการ และมาตรฐานในแต่ละด้านมาสู่การปฏิบัติ 
มีการติดตาม  บริการที่ เ น้นผู้ รับบริการเ ป็นศูน ย์กลางอย่ าง เป็นรูปธรรม  
ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน 
ระดับคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาล ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพครบถ้วน มีรูปธรรมของการพัฒนาที่ชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในองค์กร ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ที่
ได้ระดับคุณภาพ คือ คะแนนในแต่ละด้าน ทั้ง 7 ด้าน ไม่ตํ่ากว่า 85%) 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับที่ 2 
(ฉบับสู่สากล) เป็นมาตรฐานคุณภาพที่เก่ียวกับระบบการจัดการ ส่งเสริม และ
สนับสนุนที่จําเป็นต่อการให้บริการในระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลภาครัฐ
กําหนดขึ้นโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
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ด้านที่ 3 ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 5 ระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 6 ระบบเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 7 ระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล  

กลุ่มเป้าหมาย 
 

- สถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ 
จํานวน 356 แห่ง 
- สถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพระดับคุณภาพในปี 62 และระดับคุณภาพในปี 60 จํานวน 444 
แห่ง 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
 

16,270,120 บาท 

ลําดบัที ่ กิจกรรม 
1 ส่งเสริมสนับสนุนควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2 ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 
3 ตรวจสอบระบบสื่อสารและความปลอดภัย 
4 เย่ียมประเมินประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กองวิศวกรรมการแพทย์ (กลุ่มมาตรฐานฯ 1) 
ชื่อผู้ประสานงาน : นายสละ  สกุล : กสิวัตร์ 
ตําแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ สังกัด : กองวิศวกรรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ : 0 0149 5680 91 ต่อ 1381 โทรศัพท์มือถือ : 061 417 3181 
โทรสาร : 0 2149 5657 อีเมล์ : kasiwat57@hotmail.com 
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รายละเอียดกิจกรรม 
แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

ผลผลิต :  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

กิจกรรม :  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 เข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

เป้าหมาย :  ประชาขนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพปลอดภัย และสมประโยชน์ 

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
    ระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ (ร้อยละ 80) 

โครงการ :  1. โครงการยกระดับการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ 

โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ 
 1.1 ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือแพทย์ (เขตดําเนินการ) 
 1.2 ตรวจสอบสื่อสารและความปลอดภัย (เขตดําเนินการ) 
 1.3 สอบเทียบเครื่องมือวิเคราะห์การทํางานของเคร่ืองมือแพทย์และเครื่องมือตรวจสอบอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 
 1.4 ส่งเสริมมาตรฐานฯ 9 ด้าน (เขตร่วมดําเนินการกับส่วนกลาง) 
 1.5 ลงพ้ืนที่เย่ียมประเมินรับรองมาตรฐานฯ 7 ด้าน (เขตร่วมดําเนินการกับส่วนกลาง) 

2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย ผู้เย่ียมประเมินและผู้รับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
แห่งชาติ 
 2.1 ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนฯและผู้เก่ียวข้อง เพ่ือสรุปทบทวนผลการดําเนินงานปี 62 และ
แนวทางการดําเนินงานในปี 63 ขอหน่วยงานต่างๆ เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12 และผู้ดําเนินงาน รวม 200 คน ระยะเวลา 3 วัน 
 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงขอบเขตการดําเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพภายใต้มาตรา 5 
เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (กองวิศวกรรมการแพทย์/ กองแบบแผน/ กองสุขศึกษา/ สํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ/กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ /ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 /
เจ้าหน้าที่สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ดําเนินงาน รวม 1,023 คน) ระยะเวลา 2 วัน 
 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เย่ียมประเมินและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งเสริม 
 2.4 ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนฯและผู้เก่ียวข้องเพ่ือสรุปทบทวนผลการดําเนินงานปี63 และแนวทาง
การดําเนินงานในปี 64 ของหน่วยงานต่างๆ เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง/ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ 1 – 12 และผู้ดําเนินการ รวม 60 คน ระยะเวลา 2 วัน 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ระดับคุณภาพ 

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 80 
ชื่อโครงการ 2. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือให้สถานพยาบาลมีห้องให้บริการทางการแพทย์ (ห้อง ER) ที่ได้มาตรฐานตามที่
กําหนด เกิดสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้มารับบริการ 

คํานยิาม 
 
 

สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป/
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพในปีที่ผ่านมา 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ 
ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง โรงพยาบาลเน้นการมีเป้าหมายของงานทบทวนปัญหา/ 
ความเส่ียงการให้บริการและการดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม หามาตรการ
ป้องกันและดําเนินการต่อเน่ือง มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้าง กายภาพ 
และมีกําลังคนท่ีชัดเจน ซึ่งโรงพยาบาลเองต้องมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุก
ด้าน (เกณฑ์ในระดับพ้ืนฐาน คือ มีด้านใดด้านหน่ึงจาก 7 ด้าน มีคะแนนตํ่ากว่า 60%) 
ระดับพัฒนา หมายถึง โรงพยาบาลมีการเช่ือมโยง การบริหารความเสี่ยง  
การประกันคุณภาพ และการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเน่ือง เข้าด้วยกันทุกหน่วย
ภายในองค์กร เน้นการนําข้อมูลวิชาการ และมาตรฐานในแต่ละด้านมาสู่การปฏิบัติ 
มีการติดตาม  บริการที่ เ น้นผู้ รับบริการเ ป็นศูน ย์กลางอย่ าง เป็นรูปธรรม  
ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน 
ระดับคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาล ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพครบถ้วน มีรูปธรรมของการพัฒนาที่ชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในองค์กร ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ที่
ได้ระดับคุณภาพ คือ คะแนนในแต่ละด้าน ทั้ง 7 ด้าน ไม่ตํ่ากว่า 85%) 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับที่ 2 
(ฉบับสู่สากล) เป็นมาตรฐานคุณภาพที่เก่ียวกับระบบการจัดการ ส่งเสริม และ
สนับสนุนที่จําเป็นต่อการให้บริการในระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลภาครัฐ
กําหนดขึ้นโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 3 ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 5 ระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 6 ระบบเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 7 ระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล  
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กลุ่มเป้าหมาย 
 

สถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
 

166,320 บาท 
พัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ (70,080 บาท) 
พัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล (96,240 บาท) 

ลําดบัที ่ กิจกรรม 
1 พัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์  
2 พัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กองวิศวกรรมการแพทย์ (กลุ่มมาตรฐานฯ 4) 
ชื่อผู้ประสานงาน : นายอดุลย์ สกุล : ขม้ินเขียว 
ตําแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ สังกัด : กองวิศวกรรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ : 0 0149 5680 91 ต่อ 1359 โทรศัพท์มือถือ : 086 245 2828 
โทรสาร : 0 2149 5657 อีเมล์ : adul_44@hotmail.com 
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รายละเอียดกิจกรรม 
แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

ผลผลิต :  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

กิจกรรม :  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 เข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

เป้าหมาย :  ประชาขนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพปลอดภัย และสมประโยชน์ 

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
    ระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ (ร้อยละ 80) 

โครงการ :  2. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 

โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ 
 1.1 จัดทําและขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ 
 1.2 จัดประชุมคณะทํางานเพ่ือดําเนินการดังน้ี 
  - จัดทํามาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์ 
  - จัดทําข้อมูลเพ่ือใช้ในการส่งเสริมด้านวิศวกรรมมาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์ในการให้องค์
ความรู้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 และสถานบริการสุขภาพ 
  - กําหนดโรงพยาบาลต้นแบบในการส่งเสริมพัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ 
 1.3 จัดให้องค์ความรู้ กําหนดห้องให้บริการทางการแพทย์ต้นแบบ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา จัดทํา
ขอบเขตของงานและปัญหาอุปสรรคในการจัดทําห้องต้นแบบศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 และ
สถานบริการสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมาย 
 1.4 สํารวจ ตรวจสอบ ประเมินเทียบกับมาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์ (ER) (เขตดําเนินการร่วม
ส่วนกลาง) 
 1.5 ส่งเสริม สนับสนุน จัดทําขอบเขตของงานและแนวทางในการพัฒนา พร้อมสรุปปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงานพัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ (ER) 
 1.6 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาห้องให้บริการทางการแพทย์ (ER) โดยศูนย์และกองวิศวกรรมการแพทย์ 

2. กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
 2.1 แต่งต้ังคณะทํางาน วางแผนงาน ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง และจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดช้ีแจง
เก่ียวกับโครงการ 
 2.2 คัดเลือกสถานบริการสุขภาพเข้าร่วมโครงการฯ 
 2.3 ส่งเอกสารแจ้งกําหนดการให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 
 2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้กับ
เจ้าหน้าที่ ศบส. 1-12 เพ่ือพัฒนาทักษะองค์ความรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมอบรม 
 2.5 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบประเมินระบบบําบัดนํ้าเสีย, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศในสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ 
 2.6 สรุปและจัดพิมพ์เล่มเป็นเอกสารเผยแพร 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ระดับคุณภาพ 

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 80 
ชื่อโครงการ 3. โครงการยกระดับเป็นสถาบันวิศวกรรมการแพทย์ด้านเครื่องมือแพทย์ 
วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือให้ยกระดับให้กองวิศวกรรมการแพทย์เป็นศูนย์วิชาการและระบบมาตรฐานด้าน
การจัดการเครื่องมือแพทย์ในระดับชาติ 

คํานยิาม 
 
 

สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฯ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพในปีที่ผ่าน
มา 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ 
ระดับพ้ืนฐาน หมายถึง โรงพยาบาลเน้นการมีเป้าหมายของงานทบทวนปัญหา/ ความ
เสี่ยงการให้บริการและการดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม หามาตรการป้องกันและ
ดําเนินการต่อเน่ือง มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านโครงสร้าง กายภาพ และมี
กําลังคนที่ชัดเจน ซึ่งโรงพยาบาลเองต้องมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน 
(เกณฑ์ในระดับพ้ืนฐาน คือ มีด้านใดด้านหน่ึงจาก 7 ด้าน มีคะแนนตํ่ากว่า 60%) 
ระดับพัฒนา หมายถึง โรงพยาบาลมีการเช่ือมโยง การบริหารความเสี่ยง  
การประกันคุณภาพ และการพัฒนา คุณภาพอย่างต่อเน่ือง เข้าด้วยกันทุกหน่วย
ภายในองค์กร เน้นการนําข้อมูลวิชาการ และมาตรฐานในแต่ละด้านมาสู่การปฏิบัติ 
มีการติดตาม  บริการที่ เ น้นผู้ รับบริการเ ป็นศูน ย์กลางอย่ าง เป็นรูปธรรม  
ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน 
ระดับคุณภาพ หมายถึง โรงพยาบาล ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพครบถ้วน มีรูปธรรมของการพัฒนาที่ชัดเจน จนเกิดวัฒนธรรม
คุณภาพในองค์กร ซึ่งโรงพยาบาลมีการประเมินองค์กรตนเองครบทุกด้าน (เกณฑ์ที่
ได้ระดับคุณภาพ คือ คะแนนในแต่ละด้าน ทั้ง 7 ด้าน ไม่ตํ่ากว่า 85%) 
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับที่ 2 
(ฉบับสู่สากล) เป็นมาตรฐานคุณภาพที่เก่ียวกับระบบการจัดการ ส่งเสริม และ
สนับสนุนที่จําเป็นต่อการให้บริการในระบบบริการสุขภาพของสถานพยาบาลภาครัฐ
กําหนดขึ้นโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 7 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 ระบบการจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 2 ระบบอาคารและสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 3 ระบบความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 4 ระบบสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 5 ระบบสื่อสารในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 6 ระบบเคร่ืองมือแพทย์ในโรงพยาบาล 
ด้านที่ 7 ระบบสุขศึกษาในโรงพยาบาล  
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กลุ่มเป้าหมาย 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือแพทย์  
กลุ่มเป้าหมาย ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 – 12  จํานวน 10 แห่ง 
กิจกรรมพัฒนาสถานพยาบาลด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์  
กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
ในสังกัด สป.กระทรวงสาธารณสุข จํานวน 128 แห่ง 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 
 

940,000 บาท 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือแพทย์ (300,000 บาท) 
กิจกรรมพัฒนาสถานพยาบาลด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือ (640,000 บาท) 

ลําดบัที ่ กิจกรรม 
1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือแพทย์  
2 กิจกรรมพัฒนาสถานพยาบาลด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กองวิศวกรรมการแพทย์ (กลุ่มมาตรฐานฯ 2) 
ชื่อผู้ประสานงาน : นายอนุภาพ สกุล : ละออ 
ตําแหน่ง : วิศวกรเคร่ืองกลชํานาญการพิเศษ สังกัด : กองวิศวกรรมการแพทย์ 
โทรศัพท์ : 0 0149 5680 91 ต่อ 1389 โทรศัพท์มือถือ : 089 642 5091 
โทรสาร : 0 2149 5657 อีเมล์ : anuphappee@gmail.com 
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รายละเอียดกิจกรรม 
แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

ผลผลิต :  โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 

กิจกรรม :  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 เข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

เป้าหมาย :  ประชาขนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพปลอดภัย และสมประโยชน์ 

ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
    ระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ (ร้อยละ 80) 

โครงการ :  3. โครงการยกระดับเป็นสถาบันวิศวกรรมการแพทย์ด้านเครื่องมือแพทย์ 

โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาศูนย์ให้บริการและห้องปฏิบัติการเพ่ือควบคุม กํากับงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ 
 1.1 พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านเครื่องมือแพทย์ 
  - จัดต้ัง พัฒนา รักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบเคร่ืองมือวัดทางการแพทย์ ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของกองวิศวกรรมการแพทย์ 
  - พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือวัดทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025ของกอง
วิศวกรรมการแพทย์ ของ ศบส.เขต 
 1.2 ทวนสอบเครื่องมือมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ 
 1.3 ทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 

2.  กิจกรรมพัฒนาสถานพยาบาลด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
 2.1 แต่งต้ังคณะทํางาน วางแผนงาน ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง และจัดเตรียมเอกสารรายละเอียดช้ีแจง
เก่ียวกับโครงการ 
 2.2 ส่งเอกสารแจ้งกําหนดการให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 
 2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์และการนําระบบ IT ไปใช้
สนับสนุนในการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล  
 2.4 นํามาตรฐานระบบการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ กับสถานพยาบาล
ภาครัฐตามเป้าหมาย จํานวน 128 แห่ง (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลยุพราช สังกัด 
สป.) 
 2.5 ประชุมคณะทํางาน ติดตาม สรุปผลการดําเนินงาน 
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งานคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ 
และการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ 

 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2 ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามทีก่ฎหมายกําหนด 

ร้อยละ 90 - สํานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ 
- กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดงาน 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 90 
หน่วยงาน สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ชื่อโครงการ โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมุ่งสู่คุณภาพในส่วนภูมิภาค  
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ระดับสสจ./สสอ./รพ. /คลินิก ให้มีความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสถานพยาบาล และร่วมส่งเสริมพัฒนา
มาตรฐานสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตัดสินใจ
เลือกใช้บริการสุขภาพจากสถานพยาบาลท่ีได้มาตรฐานตามกฎหมาย 

3. เพ่ือควบคุม กํากับ ยกระดับ และเฝ้าระวังสถานพยาบาลให้มีมาตรฐานตาม
กฎหมาย 

คํานยิาม สถานพยาบาลภาคเอกชน หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ   
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด หมายถึง สถานพยาบาลเอกชนที่ย่ืน
คําขอประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล (ต้ังใหม่) ได้รับการตรวจ
มาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการอนุญาตจากผู้อนุญาต เป็นไปตาม วิธีการ ขั้นตอน 
และระยะเวลาการดําเนินงานที่กําหนดไว้ในคู่มือประชาชน 

กลุ่มเป้าหมาย สถานพยาบาลเอกชนท่ีย่ืนคําขอประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล (ต้ัง
ใหม่) ทั่วประเทศ 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 2.8 ล้านบาท (จัดสรรให้ ศบส. เขตทั้งหมด) 

รายละเอียดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผดิชอบ 
สบส. ศบส.เขต สสจ. 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการ
ร่วมกับพื้นที่ โดยศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 1- 12 เป็นเจ้าภาพหลัก 

- - -   
(หลัก) 

 

2. ตรวจอนุญาตการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล และการดําเนินการ
สถานพยาบาลประเภทที่ไมร่ับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน (คลินิกตั้งใหม่และคลินิกรายเก่า 
ที่มีการเปล่ียนแปลงการประกอบกิจการ
และการดําเนินการสถานพยาบาล)  

คลินิกและ
โรงพยาบาล
เอกชนทั่ว
ประเทศ 
 

ขึ้นอยูก่ับ
คลินิกและ
โรงพยาบาล
ที่มายื่นขอ
อนุญาต
ประกอบ
กิจการและ
ดําเนินการ
สถานพยาบาล 

- 

-  
(หลัก) 

 
(ร่วม) 

 
(หลัก) 

- ตรวจโรงพยาบาล    

- ตรวจคลินิก    

- ตรวจโรงพยาบาลเอกชนกับคลินิก
ขนาดใหญ่รว่มกับสสจ. ในเขตพื้นที ่

 
(หลัก) 

 
(ร่วม) 

 
(หลัก) 

3. ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
สถานพยาบาลประเภทที่ไมร่ับผู้ป่วยไว้
ค้างคืน (คลินิก) 

-    



21 

รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สบส. ศบส.เขต สสจ. 

4. ตรวจมาตรฐานประจําปีสถานพยาบาล
ประเภททีร่ับผู้ปว่ยไว้ค้างคืน (รพ.เอกชน) 
และสถานพยาบาลประเภทที่ไมร่บัผู้ป่วยไว้
ค้างคืน (คลินิก) 

ค ลิ นิ ก แ ล ะ
โรงพยาบาล
เ อ ก ช น ทั่ ว
ประเทศ 

- -  
(หลัก) 

 
(ร่วม) 

 
(หลัก) 

5. จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานพยาบาล/คณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาล/ 

คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ
สถานพยาบาล 
คณะอนกุรรม- 
การสถานพยาบาล 
ประจําจังหวัด 

- -  
 

  

6. จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีประจําจังหวดั 

คณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี
ประจําจังหวัด 

- -    

7. จัดทําฐานขอ้มูลสถานพยาบาลเอกชน
ในโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ภาคเอกชน (ระบบรายงาน คบส.) หรือ
เว็บไซต์ 203.157.6.222  

- - -    

8. จัดทําฐานขอ้มูลการบริการของสถาน
บริการสุขภาพภาคเอกชนตามแบบ ส.พ. 
23 และ ส.พ. 24 ในโปรแกรมระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน (ระบบ
รายงาน คบส.) หรือเว็บไซต์ 
203.157.6.222  

- - -    

9. รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
สถานพยาบาลและดําเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียนในภาพรวมตามขั้นตอน 

- - -   
(ร่วม) 

 
(หลัก) 

10. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบทีเ่กี่ยวขอ้งแก่พนกังานเจ้าหน้าที่
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตพืน้ที่ เช่น 
อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยสํานักถาน
พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะเป็น
เจ้าภาพหลักในการจดัอบรมฯ ให้กับศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12  และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12   
จะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดอบรมฯ 
ให้กับหน่วยงานระดับพื้นที่ (สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ) 

- - -  
 

  



22 

รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สบส. ศบส.เขต สสจ. 

11. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณภาพ
บริการ กฎหมาย ระเบียบที่เกีย่วข้องแก่
ผู้ประกอบกจิการสถานพยาบาล  
ผู้ดําเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบ
วิชาชีพ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด 

- - -    

12. งานอื่นๆ เช่น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ,์ ส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
การคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน, ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย สรุปผล
การดําเนินงานทางวิชาการ 

- - -    

13. รายงานผลการดําเนินงานและ
ตัวชี้วัด รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรค ดังนี ้

- - -    

13.1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
รายงานผลการดําเนินงานโดยทั้งบันทึก
ข้อมูลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ภาคเอกชน (ระบบรายงาน คบส.) หรือ
เว็บไซต์ 203.157.6.222 

- - -    

13.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่   
1- 12 รวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานและตัวชี้วดัของสสจ. และ
ตรวจสอบรายงานฯ ใหถ้กูตอ้ง ครบถ้วน 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ 
และตัวชี้วัดในภาพเขต ตามแบบฟอร์ม
รายงานที่กําหนด นําส่งสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมทัง้
บันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานและ
ตัวชี้วัดในระบบ Smart/ e-SAR 

- - -    

13.3 สํานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ จัดทํารายงานผล
การดําเนินงานฯ ในภาพรวมทัว่ประเทศ 
นําส่งผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

- - -    

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ : ทันตแพทย์หญิงนลินา สกุล : ตันตินิรามัย 
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการ สังกัด : สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
โทรศัพท์ : 0 2193 7000 ต่อ 18410 โทรศัพท์มือถือ : - 
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รายละเอียดกิจกรรม 
แผนงาน  : แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับ มีมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด และยกระดับคุณภาพ
บริการสู่สากล 

กิจกรรม : กิจกรรม 2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ (2350)  

เป้าหมาย : ประชาขนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพปลอดภัย และสมประโยชน์ 

ตัวชี้วัด : 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด (ร้อยละ 90)  

เชิงปริมาณ : - 

โครงการ : ขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมุ่งสู่คุณภาพในส่วนภูมิภาค  

โดยดําเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการร่วมกับพ้ืนที่ โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่   1- 12 

เป็นเจ้าภาพหลัก 
2. ตรวจอนุญาตการประกอบกิจการสถานพยาบาล และการดําเนินการสถานพยาบาลประเภทท่ี

ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิกต้ังใหม่และคลินิกรายเก่า ที่มีการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการและการ
ดําเนินการสถานพยาบาล)  

3. ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับ
ผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

4. ตรวจมาตรฐานประจําปีสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (รพ.เอกชน) และ
สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) 

5. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจําจังหวัด 
6. จัดประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจําจังหวัด 
7. จัดทําฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนในโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน (ระบบรายงาน คบส.) หรือเว็บไซต์ 203.157.6.222 
8. จัดทําฐานข้อมูลการบริการของสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนตามแบบ ส.พ. 23 และ ส.พ. 24 

ในโปรแกรมระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพภาคเอกชน (ระบบรายงาน คบส.) 
หรือเว็บไซต์ 203.157.6.222  

9. รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับสถานพยาบาลและดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนในภาพรวมตาม
ขั้นตอน 

10. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องแก่พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่ 
เก่ียวข้องในเขตพ้ืนที่ เช่น อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดอบรมฯ ให้กับศูนย์สนับสนุนบริการ
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สุขภาพที่ 1 – 12  และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12  จะเป็น
เจ้าภาพหลักในการจัดอบรมฯ ให้กับหน่วยงานระดับพ้ืนที่ (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ) 

11. ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณภาพบริการ กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องแก่ผู้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล ผู้ดําเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 

12. งานอ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์, ส่งเสริมความรอบรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพประชาชน, ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปผลการดําเนินงานทางวิชาการ 

13. รายงานผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัด รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี 
13.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการดําเนินงาน 

โดยบันทึกข้อมูลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพภาคเอกชน (ระบบรายงาน คบส.) หรือเว็บไซต์ 203.157.6.222 

13.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 รวบรวมรายงาน
ผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัดของสสจ. พร้อมทั้งตรวจสอบรายงานฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ และตัวช้ีวัดในภาพเขต ตามแบบฟอร์มรายงานท่ี
กําหนด นําส่งสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัดในระบบ Smart/ e-SAR 

13.3  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานฯ  ในภาพรวมทั่วประเทศ นําส่งผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 
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แบบชี้แจงรายละเอียดงาน ปีงบประมาณ 2563  
 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 
หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ  
ชื่อโครงการ 1.โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้

มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 

และประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มีความ
ปลอดภัย 

คํานิยาม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินกิจการต่อไปน้ี 
 กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เก่ียวกับการดูแลและเสริมสร้าง

สุขภาพโดยวิธีการบําบัดด้วยนํ้าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบ
กับบริการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่
เป็นการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
หรือการอาบนํ้า นวดหรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบนํ้า นวด
หรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม ยกเว้นการนวด

เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงาน
สาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ และการนวด/การอบตัวที่เป็นบริการใน
สถานอาบน้ําตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   

 กิจการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด หมายถึง กระบวนการที่สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการตรวจประเมินจากผู้อนุญาตหรือคณะที่ผู้อนุญาต
แต่งต้ังมีมติว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ พ.ศ.2559 ดังน้ี มาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและ
มาตรฐานด้านการให้บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั่วประเทศ 
งบประมาณที่ได้รับ 
 

1,740,000 บาท (งบประมาณรวมที่จัดสรรให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ 
ศบส เขต 1 - 12) 
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รายละเอียดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย งบประมาณ 
ผู้รบัผดิชอบ 

สบส. ศบส.เขต สสจ. 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการตรวจ
ประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 

สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ยืน่
ขอรับใบอนุญาต
ทั่วประเทศ  

สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมาย
กําหนด 

-  

 

 

 

  

 

2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
(สพส 1) และเอกสารแนบให้
ครบถ้วนถูกตอ้ง ตามเกณฑ์ที่
กฎหมายกําหนด และบันทึกขอ้มูลใน
ระบบฐานข้อมลูระบบสารสนเทศ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
http://spa.hss.moph.go.th 

สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ยืน่
ขอรับใบอนุญาต
ทั่วประเทศ  

สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามทีก่ฎหมาย
กําหนด 

 

- 

 

 

(หลัก) 

 

 

 

 

(หลัก) 

3. ตรวจประเมินมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพือ่สุขภาพรายใหม่ 
และกรณีรายเกา่ที่มีการเปล่ียนแปลง
พื้นที่การประกอบกิจการตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพที่ยืน่
ขอรับใบอนุญาต
ทั่วประเทศ  

สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามทีก่ฎหมาย
กําหนด 

 

- 

 

 

(หลัก) 

 

 

(สนับ 
สนุน) 

 

 

(หลัก) 

4. นําผลการตรวจประเมินเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาต
ประกอบกิจการ /ผู้อนุญาต (การ
ดําเนินการขึ้นกบัดุลพินิจผู้อนญุาต
แต่ละจังหวัด) 

- -  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.แจ้งผลการอนุญาตเพื่อให้สถาน
ประกอบการทีผ่่านการอนุญาตย่ืน
ชําระค่าธรรมเนียมอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมรายปี (ในปีแรก) 

- - -  

 

 

 

 

 

 

 

6.ตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียม
อนุญาตและค่าธรรมเนียมรายปี ของ
สถานประกอบการในครบถว้น
ถูกตอ้ง 

- - -  

 

 

 

 

 

 

 

7.ดําเนินการออกหลักฐานให้แก่
สถานประกอบการที่ชําระ
ค่าธรรมเนยีมแล้วตามเวลาที่

- - -  
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กฎหมายกําหนด ดังนี ้
1) หลักฐานการชําระค่าธรรมเนียม 
2)ใบอนุญาตการประกอบกิจการ 
3) สติกเกอร์มาตรฐาน สบส  

  

8. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคําขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บรกิารในสถาน
ประกอบการเพือ่สุขภาพ (สพส 13)
และเอกสารแนบให้ครบถ้วนถกูต้อง 
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และ
ออกใบรับรองการข้ึนทะเบียน (สพส 
14) ในกรณีที่ผ่านเกณฑ์ตามที่
กฎหมายกําหนด โดยบันทกึข้อมูลใน
ระบบ  

ผู้ให้บรกิารที่ยื่น
ขอรับใบขึ้น
ทะเบียนทัว่
ประเทศ  

ผู้ให้บรกิารที่ยื่น
ขอรับใบขึ้น
ทะเบียนทัว่
ประเทศที่ผ่าน
เกณฑ์ตามที่
กฎหมายกาํหนด 

 

- 

 

 

(หลัก) 

 

 

 

 

(หลัก) 

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศกอง
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
http://spa.hss.moph.go.th 

      

9. จัดทําฐานขอ้มูลสถาน
ประกอบการเพือ่สุขภาพและผู้
ให้บรกิาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนด โดยบันทึก
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศกองสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
http://spa.hss.moph.go.th 

- - -  

 

 

 

 

 

 

 

10. รายงานผลการดําเนินงานและ
ตัวชี้วัดรวมทัง้ปญัหาและอุปสรรค
ดังน้ี 
10.1 สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
รายงานผลการดําเนินงานโดยทั้ง
บันทึกข้อมูลฯ ผ่านระบบและ
รายงานผลการดําเนินงานให้ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพ ทีร่ับผิดชอบ
ทุกเดือน   

- - -    

10.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่   1- 12 รวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานและตัวชี้วดัของ สสจ. และ
ตรวจสอบรายงานฯ ใหถ้กูตอ้ง 
ครบถ้วน และจดัทํารายงานผลการ
ดําเนนิงานฯ และตัวชี้วัดในภาพเขต 

- - -    
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ตามแบบฟอร์มรายงานทีก่ําหนด นําส่ง
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทุก
วันที่ 5 ของเดอืน 
10.3 กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานฯในภาพรวมทัว่ประเทศ 
นําส่งผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

- - -    

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. 1. นางสาวสุวภรณ์   แนวจําปา ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18432  

   มือถือ : 087-9794664 โทรสาร :02-1495642   E-mail : suwa_porn@yahoo.com 
2.  นางปภิภากร    สุวรรณกาศ ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18429  
มือถือ :  085-7257818      โทรสาร :02-1495642   E-mail :  nadia9955@hotmail.com 
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รายละเอียดกิจกรรม 
การดาํเนินงานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ สํานกังานสาธารณสุขจังหวัดทกุจังหวัด 

1. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและให้การอนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนด  
2. ควบคุมกํากับและเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ บุคลากรสุขภาพให้เป็นตามเกณฑ์ที่กฎหมาย 
    กําหนด  
3. ขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด  
4. บันทึกข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในฐานข้อมูล 
    ระบบสารสนเทศกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ http://spa.hss.moph.go.th 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่สากล  
6. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
7. จัดการเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในจังหวัด 
7. สรุปผลการดําเนินงานและรวบรวมผลการดําเนินงานในระดับจังหวัด และรายงานผลตามเวลาที่กําหนด 
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งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ 
และการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ 

 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ ได้รบัการเฝา้ระวังตามทีก่ฎหมาย
กําหนด 

ร้อยละ 70 - สํานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ 
- กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดงาน 
 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายกําหนด 
ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 70 
หน่วยงาน สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับการเตือนภัยเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

(HSS Alert Project))  
วัตถุประสงค ์ 1. เพ่ือพัฒนาและยกระดับการเตือนภัยเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ

สุขภาพ (HSS Alert) ให้มีประสิทธิภาพ โดยการควบคุมให้สถานพยาบาล ผู้
ประกอบโรคศิลปะ ดําเนินการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 
2. เพ่ือเฝ้าระวังการประกอบกิจการ การดําเนินการของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง 
และการประกอบโรคศิลปะของผู้ประกอบโรคศิลปะ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
3. เพ่ือตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาล
กลุ่มเสี่ยง ให้เป็นไปตามมารตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.
2541 

คํานยิาม สถานพยาบาล หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ  
กลุ่มเสี่ยง หมายถึง คลินิกและโรงพยาบาลเอกชนที่มีการดําเนินการที่มีแนวโน้ม
ในการกระทําฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
     1. สถานพยาบาลที่เคยกระทําผิดกฎหมาย/ ถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

2. สถานพยาบาลที่ได้รับการร้องเรียน 
3. สถานพยาบาลที่เคยกระทําผิด/ ฝ่าฝืนการอนุญาตการโฆษณา 

ระดบัความเสีย่ง แบ่งเป็น 5 ระดับ 
สถานพยาบาลที่มีแนวโน้มในการกระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมาย
กําหนด 
ระดับที่ 1 แต่ไม่ส่งผลกระทบถึงผู้ป่วย 
ระดับที่ 2 ส่งผลกระทบถงึผู้ป่วยแต่ไม่ได้รับอันตราย 
ระดับที่ 3 ส่งผลกระทบถงึผู้ป่วยให้ได้รับอันตรายช่ัวคราว ต้องได้รับการ

บําบัดรักษา 
ระดับที่ 4 ส่งผลกระทบถงึผู้ป่วยให้ได้รับอันตรายช่ัวคราว ต้องได้รับการ

บําบัดรักษานานขึ้น 
ระดับที่  ส่งผลกระทบถงึผู้ป่วยให้ได้รับอันตรายถาวร ต้องช่วยชีวิต / 

เสียชีวิต 
 

เฝา้ระวังตามกฎหมาย หมายถึง การตรวจเย่ียม การติดตาม และตรวจสอบ
สถานพยาบาลให้ดําเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด โดยพนักงาน
เจ้าหน้าที่และผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รายละเอียดการดําเนินการเฝ้าระวัง 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการ 
2. จัดทําฐานขอ้มูล สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง ตามนิยาม โดยพิจารณาตามระดับ
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ความเสี่ยง ระดับที่ 2 เป็นต้นไป เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแยกเป็นคลินิกกลุ่มเสี่ยงที่
ให้บริการเสริมความงาม และคลินิกกลุม่เสี่ยงอ่ืนๆ และโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยง โดย
พิจารณาตามระดับความเสี่ยงที่กําหนด 
3. ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลกลุ่มเสีย่งเป้าหมาย    
4. จัดทําสรุปผลการประเมนิ และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการฯ สถานพยาบาล 
และผู้บริหารทราบ 
หมายเหตุ  กรณีพบว่ามีการดําเนินการฝ่าฝืนกฎหมาย ให้นําส่งข้อมูลแก่ กอง
กฎหมายหรือส่วนกฎหมายที่รับผิดชอบเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

กลุ่มเป้าหมาย สถานพยาบาลเอกชนท่ีย่ืนคําขอประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาล (ต้ัง
ใหม่) ทั่วประเทศ 

งบประมาณทีไ่ด้รบั 2,154,700 บาท (จัดสรรให้สสจ. ทั้งหมด) 

รายละเอียดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผดิชอบ 
สบส. ศบส.เขต สสจ. 

1. งานสถานพยาบาล       

1) จัดทําแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการ
ร่วมกับพื้นที่ โดยศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 1- 12 เป็นเจ้าภาพหลัก 

- - -   
(หลัก) 

 

2) จัดทําฐานข้อมูล สถานพยาบาลกลุ่ม
เส่ียงตามนิยาม โดยพิจารณาตามระดับ
ความเส่ียง ระดบัที่ 2 เป็นต้นไป เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่แยกเป็นคลินิกกลุ่มเส่ียง
ที่ให้บริการเสริมความงาม คลินิกกลุ่มเส่ียง
อื่นๆ และโรงพยาบาลกลุ่มเส่ียง 

- - -   
(ร่วม) 

 
(หลัก) 

3) ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลกลุ่ม
เส่ียงเป้าหมาย ตามแบบบันทึกการตรวจ
มาตรฐานสถานพยาบาล ซึ่งต้อง
ดําเนินการใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกําหนด ทั้ง 4 ด้าน ดงันี ้

3.1) สถานที่ 
3.2) ผู้ดําเนินการ/ผู้ประกอบวิชาชีพ

หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
3.3) เครื่องมือ/ เครื่องใช้/ยาและ

เวชภัณฑ์ 
3.4) ชื่ อสถานพยาบาล / โฆษณา 

(มาตรา 38)   
กรณพีบว่ามีการดําเนินการฝ่าฝืน
กฎหมาย นําส่งข้อมูลแก่กองกฎหมาย
หรือส่วนกฎหมายที่รับผิดชอบเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งการ
ดําเนินการ จะมีดังต่อไปนี ้

สถานพยาบาล
กลุ่มเส่ียง
เป้าหมาย - 

(ขณะนี้อยู่
ระหว่าง

รวบรวมข้อมูล) 

-  
(หลัก) 

 
(ร่วม) 

 
(หลัก) 
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รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สบส. ศบส.เขต สสจ. 

(1) เปรียบเทียบปรับ 
(2) แจ้งหนังสือ/ประกาศระงับ (มาตรา 
39) 
(3) ออกคําส่ังให้แก้ไขปรับปรงุ (มาตรา 
45) 
(4) ส่ังระงับหรอืปฏิบัติใหถู้กตอ้ง 
(มาตรา 49) 
(5) ออกคําส่ังปดิสถานพยาบาล
ชั่วคราว (มาตรา 50) 
(6) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 51) 

- - -    

4) จัดทําสรุปผลการประเมิน และ
รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการฯ 
สถานพยาบาล และผู้บริหารทราบ 

- - -  
 

  
 

5) รายงานผลการดําเนินงานและตัวชี้วัด 
ดังน้ี 

- - -    

5.1) สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด 
รายงานผลการดําเนินงานโดยทั้งบันทึก
ข้อมูลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ภาคเอกชน (ระบบรายงาน คบส.) หรือ
เว็บไซต์ 203.157.6.222 
 

- - -    
 

5.2) ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่   
1- 12 รวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานและตัวชี้วัดของสสจ. และ
ตรวจสอบรายงานฯ ใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน 
และจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานฯ 
และตัวชี้วัดในภาพเขต ตามแบบฟอร์ม
รายงานที่กําหนด นําส่งสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผลการดําเนินงาน
และตัวชี้วัดในระบบ Smart/ e-SAR 
 

- - -   
 

 

5.3) สํานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานฯ  ในภาพรวมทัว่ประเทศ นําส่ง
ผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 

- - -  
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รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สบส. ศบส.เขต สสจ. 

6) ดําเนินการส่งเสริม สถานพยาบาลให้
ดําเนินการได้ถกูต้องตามทีก่ฎหมาย
กําหนด เช่น การจัดประชุมสัมมนา  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพบั ทางส่ือ
ออนไลน์ Social เว็บไซด์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ) 

คลินิกและ
โรงพยาบาล
เอกชนท่ัว
ประเทศ 

- -    

7) สร้างเครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังการ
บริการสุขภาพทัง้ในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค  เพื่อเสริมพลังการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

1. คลินิกและ
โรงพยาบาล
เอกชนท่ัว
ประเทศ 
2. ผู้ประกอบ
กิจการ
สถานพยาบาล 
และผู้ดําเนิน 
การสถาน -
พยาบาล 
3. ประชาชน 

- -    

8) ให้ความรู้แกป่ระชาชนในการเข้ารับ
บริการสุขภาพที่ปลอดภัย (Health Care 
Consumer Literacy) 
 

ประชาชน - -    

2. งานตามพระราชบญัญตั ิอืน่ๆ       
2.1 งานการประกอบโรคศิลปะ        
1) รับคําขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศลิปะในแต่
ละสาขา  และส่งคําขอแต่ละสาขาพรอ้ม
หลักฐานไปยงัสํานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ 

ผู้ขอข้ึน
ทะเบียนและ
รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะ  

- -    

2) รับคําขอใบแทนใบอนุญาต/เปล่ียนชื่อ 
– สกุล/ที่อยู่/หนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศลิปะ/การ
ขอแปลใบอนุญาตเป็นภาษาองักฤษ  ของผู้
ประกอบโรคศิลปะ และ ส่ง  คําขอไปยงั
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ เพื่อดําเนนิการแก้ไข/เปล่ียนแปลง/
เพิ่มเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต 

- - -    

3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ตามประกาศ
ของคณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละ
สาขา และสํานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

- - -    
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รายละเอยีดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
สบส. ศบส.เขต สสจ. 

2.2 งานคุม้ครองเดก็ที่เกดิโดยอาศยั
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพนัทางการแพทย ์

      

เฝ้าระวังกรณทีีม่ีกระบวนการในการแจง้
เกิดที่เป็นเท็จ การสวมสิทธิ์ผู้ป่วยหรือการ
แจ้งประวัตทิี่เปน็เท็จของหญิงทีม่าคลอด
บุตร หากพบเบาะแสหรือข้อสงสัย ขอให้
แจ้งมายังสํานกัสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะกรมสนับสนนุบริการ
สุขภาพ เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

- - -    

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ : ทันตแพทย์หญิงนลินา สกุล : ตันตินิรามัย 
ตําแหน่ง : ผู้อํานวยการ สังกัด : สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
โทรศัพท์ : 0 2193 7000 ต่อ 18410 โทรศัพท์มือถือ : - 
โทรสาร : 0 2149 5631 อีเมล์ : gaydr.nalina@gmail.com 
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รายละเอียดกิจกรรม 
แผนงาน  : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

ผลผลิต : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย 

กิจกรรม : กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  

เป้าหมาย : ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพได้อย่างย่ังยืน 

ตัวชี้วัด : 

 เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวังตามที่
กฎหมายกําหนด (ร้อยละ 70)  

เชิงปริมาณ : - 

โครงการ : พัฒนาและยกระดับการเตือนภัยเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ (HSS Alert 
Project) โดยดําเนินกิจกรรม ดังน้ี 

งานสถานพยาบาล 
1. จัดทําแผนงาน/โครงการเชิงบูรณาการร่วมกับพ้ืนที่ โดยศูนย์สนับสนุนบริการ

สุขภาพที่ 1- 12 เป็นเจ้าภาพหลัก 
2. จัดทําฐานข้อมูล สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงตามนิยาม โดยพิจารณาตามระดับ

ความเสี่ยง ระดับที่ 2 เป็นต้นไป เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแยกเป็นคลินิกกลุ่มเสี่ยงที่ให้บริการ
เสริมความงาม คลินิกกลุ่มเสี่ยงอ่ืนๆ และโรงพยาบาลกลุ่มเสี่ยง  

3. ออกตรวจประเมินสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย ตามแบบบันทึกการ
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 
ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 
3.5) สถานที่ 
3.6) ผู้ดําเนินการ/ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ 
3.7) เครื่องมือ/เครื่องใช้/ยาและเวชภัณฑ์ 
3.8) ช่ือสถานพยาบาล/โฆษณา (มาตรา 38)   

กรณีพบว่ามีการดําเนินการฝ่าฝืนกฎหมาย นําส่งข้อมูลแก่กองกฎหมายหรือส่วนกฎหมายที่รับผิดชอบเพ่ือ
ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งการดําเนินการ จะมีดังต่อไปน้ี 

(1) เปรียบเทียบปรับ 
(2) แจ้งหนังสือ/ประกาศระงับ (มาตรา 39) 
(3) ออกคําสั่งให้แก้ไขปรับปรุง (มาตรา 45) 
(4) สั่งระงับหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง (มาตรา 49) 
(5) ออกคําสั่งปิดสถานพยาบาลช่ัวคราว (มาตรา 50) 
(6) เพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 51) 
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4. จัดทําสรุปผลการประเมิน  และรายงานผลต่อคณะอนุกรรมการฯ 
สถานพยาบาล และผู้บริหารทราบ 

5. รายงานผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัด รวมท้ังปัญหาและอุปสรรค ดังน้ี 
5.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานโดยทั้ง

บันทึกข้อมูลฯ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ภาคเอกชน (ระบบรายงาน คบส.) หรือเว็บไซต์ 203.157.6.222 

5.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่   1- 12 รวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานและตัวช้ีวัดของสสจ. และตรวจสอบรายงานฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานฯ และตัวช้ีวัดในภาพเขต ตามแบบฟอร์มรายงานที่กําหนด นําส่งสํานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล
ผลการดําเนินงานและตัวช้ีวัดในระบบ Smart/ e-SAR 

5.3  สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานฯ  ในภาพรวมทั่วประเทศ นําส่งผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

6. ดําเนินการส่งเสริม สถานพยาบาลให้ดําเนินการได้ถูกต้องตามที่กฎหมาย
กําหนด เช่น การจัดประชุมสัมมนา  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ ทางสื่อออนไลน์ Social 
เว็บไซด์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

7. สร้างเครือข่ายเพ่ือการเฝ้าระวังการบริการสุขภาพทั้งในส่วนกลาง และส่วน
ภูมิภาค  เพ่ือเสริมพลังการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

8. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการสุขภาพที่ปลอดภัย (Health 
Care Consumer Literacy) 

 
งานตามพระราชบัญญัติ อ่ืนๆ 

1. งานการประกอบโรคศิลปะ 
1. รับคําขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะในแต่ละสาขา  

และส่งคําขอแต่ละสาขาพร้อมหลักฐานไปยังสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
2. รับคําขอใบแทนใบอนุญาต/เปลี่ยนชื่อ – สกุล/ที่อยู่/หนังสือรับรองการ

ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ/การขอแปลใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ  ของผู้ประกอบ
โรคศิลปะ และ ส่งคําขอไปยังสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพ่ือดําเนินการ
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมรายการในทะเบียนและใบอนุญาต 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ตามประกาศของคณะกรรมการวิชาชีพในแต่ละสาขา 
และสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

 
2. งานคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ 

เฝ้าระวังกรรีที่มีกระบวนการในการแจ้งเกิดที่เป็นเท็จ การสวมสิทธ์ผู้ป่วยหรือการแจ้งประวัติที่
เป็นเท็จของหญิงที่มาคลอดบุตร หากพบเบาะแสหรือข้อสงสัย ขอให้แจ้งมายังสํานักสถานพยาบาลแบะการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดงาน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามที่กฎหมายกําหนด 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ชื่อโครงการ โครงการเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพเชิงรุกให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือติดตาม ควบคุม กํากับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน และ

ประชาชนผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากการใช้บริการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
คํานิยาม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินกิจการต่อไปน้ี 

 กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เก่ียวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการ
บําบัดด้วยนํ้าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการดําเนินการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือการอาบนํ้า นวดหรืออบตัวที่เป็นการให้บริการใน
สถานอาบน้ํา นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

 กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม ยกเว้นการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริม
ความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงานสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ และการ
นวด/การอบตัวที่เป็นบริการในสถานอาบนํ้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   

 กิจการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
การเฝ้าระวัง  หมายถึง กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม กํากับ วิเคราะห์และ
ประมวลผลการดําเนินงานของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั่วประเทศ 

รายละเอียดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย งบประมาณ 
ผู้รบัผดิชอบ 

สบส. ศบส.เขต สสจ. 

1. จัดทําแผนการเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการเ พ่ือสุขภาพและ
บุคคลากรในสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ (สบส/สสจ)  และ
สถาบัน/ สถานศึกษาด้านการ
บริการเพ่ือสุขภาพที่มีข้อร้องเรียน
(สบส/ศบส.เขต)  

สถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพและ
บุคคลากรใน
สถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ/
สถานศึกษาด้าน
การบริการเพ่ือ
สุขภาพที่มีข้อ
ร้องเรียนทั่ว
ประเทศ 

สถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพและ
บุคคลากรใน
สถาน
ประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ/
สถานศึกษาด้าน
การบรกิารเพ่ือ
สุขภาพที่มีข้อ
ร้องเรียนทั่ว
ประเทศได้รับการ
เฝ้าระวังตามที่
กฎหมายกําหนด 

-  
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รายละเอียดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย 
งบประมา

ณ 

ผู้รบัผดิชอบ 
สบส. ศบส.

เขต
สสจ. 

2.ดําเนินการตรวจประเมิน/เฝ้า
ระ วั งสถานประกอบการเ พ่ือ
สุขภาพในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มี
ก า ร ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ส ถ า บั น /
สถานศึกษาด้านการบริการเพ่ือ
สุขภาพที่มีข้อร้องเรียน โดยบูรณา
การร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้อง 
เ ช่นกองกฎหมาย  เจ้ าห น้าที่
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เป็นต้น 

 

- - -  

 

 

 

 

 

3. กรณีพบว่ามีการดําเนินการฝ่าฝืน
กฎหมาย นําส่งข้อมูลแก่กองกฎหมาย
หรือส่วนกฎหมายท่ีรับผิดชอบเพ่ือ
ดําเนินการตามกฎหมายต่อไป เช่น 

 (1) เปรียบเทียบปรับ 
(2) แจ้งแก้ไข/พักใช้หรือเพิกถอน  
ใบอนุญาต  
 

- - -  

 

 

 

 

 

4.มีการสํารวจ และจัดเก็บข้อมลู
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
และสถาบัน บุคลากรในสถาน
ประกอบการ /สถานศึกษาด้าน
การบริการเพื่อสุขภาพที่ไดร้ับการ
เฝ้าระวัง 
 

- - -  

 

 

 

 

 

5ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการ
เฝ้าระวังการบริการสุขภาพทั้ งใน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค   

 

- - -  

 

  

 

6.รายงานจํานวนการเฝ้าระวังและ
จัดการข้อร้องเรียน โดย  
6.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายงานผลการดําเนินงานให้ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

- - -    
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รายละเอียดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย 
งบประมา

ณ 

ผู้รบัผดิชอบ 
สบส. ศบส.

เขต
สสจ. 

6.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 
1- 12 รวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานและตัวชี้วัดของสสจ. และ
ตรวจสอบรายงานฯ  ให้ ถู กต้ อง 
ครบถ้วน และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานฯ และตัวชี้วัดในภาพเขต 
ตามแบบฟอร์มรายงานที่กําหนด 
นําส่งกองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

      

6.3 กองสถานประกอบการเพื ่อ
ส ุขภาพ  จ ัดทํ า ร ายงานผลการ
ดําเนินงานฯในภาพรวมทั่วประเทศ 
นําส่งผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

- - -    

 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสาวสุวภรณ์   แนวจําปา     ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18432  
           มือถือ : 087-9794664   โทรสาร :  02-1495642   E-mail : suwa_porn@yahoo.com 
 2. นางชฎาภรณ์   นฤภัย  ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18619    มือถือ : 0917459435 
ร :02-1495642 E-mail : skornkirati@gmail.com 
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รายละเอียดกิจกรรม 
การดําเนินงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12  
1. จัดประชุม/อบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
    ผู้ประกอบกิจการและบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพ  
2. ควบคุมกํากับและเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ บุคลากรสุขภาพให้เป็นตามที่กฎหมายกําหนด 
   ร่วมกับบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับจังหวัด 
3. ควบคุมกํากับและเฝ้าระวังสถาบัน/สถานศึกษาด้านการบริการสุขภาพที่ผ่านการรับรองจากกรมสนับสนุน 
    บริการสุขภาพ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ในกรณีมีข้อร้องเรียน  
4. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่สากล  
5. สนับสนุนการดําเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ 

- แผ่นพับ/เอกสารความรู้ 
- บุคลากรในการลงพ้ืนที่ร่วมกับบุคคลากรระดับจังหวัดตามโครงการหรือแผนรณรงค์เก่ียวกับงาน

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 
6. สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มีคุณภาพและเข้มแข็ง 
7. นิเทศ ติดตาม การดําเนินงานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่รับรับผิดชอบ 
8. สรุปผลการดําเนินงานและรวบรวมผลการดําเนินงานในระดับจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
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งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ 
และการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ 

 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการเพือ่สขุภาพได้รบัการสง่เสริมให้
มีคณุภาพมาตรฐานระดบัสากลเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 - กองสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดงาน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับ

สากลเพ่ิมขึ้น 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 5 
หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
ชื่อโครงการ 1) โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่สากล 

2) โครงการส่งเสริมเมืองสุขภาพ ( Wellness City ) 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สากล และ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่แพร่หลายและสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
คํานิยาม สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินกิจการต่อไปน้ี 

 กิจการสปา อันได้แก่ บริการที่เก่ียวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดย
วิธีการบําบัดด้วยนํ้าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอ่ืนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการดําเนินการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือการอาบนํ้า นวดหรืออบตัว
ที่เป็นการให้บริการในสถานอาบนํ้า นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการ 
 กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม ยกเว้นการนวดเพ่ือ

สุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงานสาธารณสุขของ
หน่วยงานภาครัฐ และการนวด/การอบตัวที่เป็นบริการในสถานอาบนํ้าตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ   

มาตรฐานสู่สากล หมายถึง มาตรฐานของระบบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร  ด้านการบริการ  
ด้านผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์และด้านการบริหารและการจัดองค์กร สําหรับกิจการ
สปา แบ่งระดับมาตรฐานออกเป็น  3  ระดับ ได้แก่ ระดับ Silver , Gold และระดับ 
Platinum  ส่วนกิจการนวดเพ่ือสุขภาพได้แก่ มาตรฐาน NUAD THAI PREMUIM 

กลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการแล้วทั่วประเทศ 

รายละเอียดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย งบประมาณ 
ผู้รบัผดิชอบ 

สบส. ศบส.เขต สสจ. 

1. กําหนดแผนหรือโครงการจัด
ประชุม/อบรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพสู่สากล 

สถานประกอบการ
เพื่ อ สุขภาพที่ ยื่ น
ขอรับใบอนุญาต
ทั่วประเทศ  

สถานประกอบการ
เ พ่ื อ สุ ข ภ า พที่ มี
คุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากลหมายถึง 
สถานประกอบการ
เ พ่ื อสุ ขภาพที่ ย่ื น
ขอรับรองมาตรฐาน 
และผ่านเกณฑ์ ไทย
เวิร์ลคลาสสปา และ
นวดไทยพรีเมียม  

-  

(หลัก) 

 

(หลัก) 
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รายละเอียดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย 
งบประมา

ณ 
ผู้รบัผดิชอบ 

สบส. ศบส.เขต สสจ. 

2.จัดประชุม/อบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาสถานประกอบการ เพื่ อ
สุขภาพสู่สากลตามแผนที่กําหนด 

- - -  

 

 

 
 

3.ตรวจสอบเอกสารการย่ืนขอรับ
รองมาตรฐานไทยเวริ์ลคลาสสปา 
และนวดไทยพรเีมียมของสถาน
ประกอบการทีส่นใจ 

    

 

  

4. กําหนดแผนการตรวจรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพสู่สากล 

  -  

 

  

5.รายงานผลการการรับรอง
มาตรฐานไทยเวิร์ลคลาสสปา 
และนวดไทยพรีเมียมของสถาน
ประกอบการในจังหวัดที่
รับผิดชอบ 

  -    

6.รายงานจํานวนการยื่นขอและผล
การรับรองมาตรฐานไทยเวิร์ลค
ลาสสปา และนวดไทย พรีเมียมของ
สถานประกอบการ  ในจังหวัดที่
รับผิดชอบ โดย  
6.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายงานผลการดําเนินงานให้ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพ 

- - -   

 

 

 

 6.2 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
ที่ 1- 12 รวบรวมรายงานผลการ
ดําเนินงานและตัวชี้วดัของสสจ. และ
ตรวจสอบรายงานฯ ใหถ้กูตอ้ง 
ครบถ้วน และจดัทํารายงานผลการ
ดําเนนิงานฯ และตัวชี้วัดในภาพเขต 
ตามแบบฟอร์มรายงานทีก่ําหนด 
นําส่งกองสถานประกอบการเพือ่
สุขภาพ  

- - -   

 

 

6 .3 กองสถานประกอบการเพื่ อ
สุ ขภาพ  จั ดทํ า รายงานผลการ
ดําเนินงานฯในภาพรวมทั่วประเทศ 
นําส่งผู้บริหาร กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

- - -    
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. นางสาวสุวภรณ์   แนวจําปา ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18432  
มือถือ : 087-9794664โทรสาร :02-1495642   E-mail : suwa_porn@yahoo.com 
2.  นางสาวณภัทรารัตน์ ขาวสอาดที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18411 
มือถือ : 0954265259 โทรสาร :02-1495642   E-mail : - 
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งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ 
และการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ 

 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

5 ร้อยละของสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ ในพืน้ที่
ท่องเที่ยวเป้าหมายผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด 

ร้อยละ 90 - กองสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดงาน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยวเป้าหมายผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 
ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 90 
หน่วยงาน กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
ชื่อโครงการ 
 

โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพรองรับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

วัตถุประสงค ์
 

เพ่ือให้สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยวมีคุณภาพตามมาตรฐาน และ
ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความเช่ือมั่นในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและ
ได้รับบริการที่มีความปลอดภัย 

คํานยิาม 
 
 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ต้ังขึ้นเพ่ือดําเนินกิจการต่อไปน้ี 
• กิจการสปา อันได้แก่ บริการท่ีเก่ียวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดย
วิธีการบําบัดด้วยนํ้าและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอ่ืนตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงอีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการดําเนินการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือการอาบน้ํา นวดหรืออบตัวที่
เป็นการให้บริการในสถานอาบนํ้า นวดหรืออบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
• กิจการนวดเพ่ือสุขภาพหรือเพ่ือเสริมความงาม ยกเว้นการนวดเพ่ือสุขภาพ
หรือเพ่ือเสริมความงามในสถานพยาบาลเอกชน/หน่วยงานสาธารณสุขของ
หน่วยงานภาครัฐ และการนวด/การอบตัวที่เป็นบริการในสถานอาบนํ้าตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ   
• กิจการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ความเช่ือมั่นในการใช้บริการ หมายถึง การยอมรับ มั่นใจ เช่ือใจและมีความพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รับจากการใช้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ท่องเที่ยวได้แก่ จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดลําปาง
และจังหวัดระนอง 

งบประมาณทีไ่ด้รบั - 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : 
1. นางสาวสุวภรณ์   แนวจําปา ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18432  
มือถือ : 087-9794664โทรสาร :02-1495642   E-mail : suwa_porn@yahoo.com 
2.  นางสาวณภัทรารัตน์ ขาวสะอาด   ที่ทํางาน : 02-1937000 ต่อ 18411 
มือถือ : 0954265259 โทรสาร :02-1495642   E-mail : - 
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ตารางการจัดสรรงบประมาณใหห้น่วยงานส่วนภูมิภาค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งานสถานพยาบาล กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ 
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ตารางการจัดสรรงบประมาณใหห้น่วยงานส่วนภูมิภาค ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนนุบริการสขุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
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งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบรกิารสุขภาพ 
และการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ 

 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

6 อัตราการขยายตัวของรายได้จากการใหบ้ริการ
สุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

ร้อยละ 4 - กองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ 

ร้อยละทีเ่พิ่มขึน้ของรายได้จากการท่องเทีย่วเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

ร้อยละ 5 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดงาน 
 

ตัวชี้วัด - อัตราการขยายตัวของรายได้จากการให้บริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 

ค่าเปา้หมาย - ร้อยละ 4 / ร้อยละ 5 
หน่วยงาน กองสุขภาพระหว่างประเทศ 
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสถาน พยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบการ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากลและมีขีดความสามารถในการจัดบริการ
สุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จนสามารถสร้างรายได้สู่ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) ดังน้ี 

1. ส่งเสริมและพัฒนาสถาน พยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ผู้ประกอบการ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่สากลรองรับผู้รับบริการชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ 

2. กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และ
แพทย์แผนไทย 

3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเมืองสมุนไพรแบบครบวงจร 
4. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการลงทุนด้านธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทย 

ตลอดจนการขยายตลาดการบริการสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และการลงทุนที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจบริการสุขภาพในระดับสากล 
5. บูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เ ก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

คํานยิาม รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้
มวลรวมที่เกิดจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการทางการแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์
สุขภาพของประเทศไทย ประกอบด้วยรายได้ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมพัฒนาบริการและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใน 4 ผลผลิตหลัก ได้แก่ 

1) บริการรักษาพยาบาล (Medical Service)  
2) บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness)  
3) ศูนย์วิชาการทางการแพทย์ (Academic)   
4) ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product) 

ซึ่งเป็นการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub) (พ.ศ. 2560 - 2569) ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 

รายได้จากการแพทย์แผนไทย หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขับเคลื่อนสมุนไพร
เพ่ือเศรษฐกิจ การนวดไทยเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ และกัญชา กัญชง กระท่อมเพ่ือ
สร้างเสริมสุขภาพ 

เป้าหมายแห่งความสําเร็จ ปีงบประมาณ พ .ศ.2563 กําหนดมาตรการ
ความสําเร็จ (Small Success) 

1. การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพและบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้มีขีดความสามารถ
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ในการแข่งขัน ได้แก่ 
1.1 บริการดึงดูดชาวต่างชาติ (Magnet) ได้แก่ ด้านบริการรักษาพยาบาล/

Wellness/Beauty 
1.2 บริการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพ ได้แก่ Medical Spa/นํ้าพุร้อน/สปาเพ่ือ

สุขภาพ/นวดเพ่ือสุขภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดเมืองสมุนไพร และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และการแพทย์แผนไทยในพ้ืนที่เป้าหมาย 
3. พัฒนาฐานข้อมูลใน 4 ผลผลิตหลักเพ่ือรองรับนโยบาย Medical Hub 
4. ปรับปรุงมาตรการกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เอ้ือต่อ

การดําเนินตามนโยบาย Medical Hub 
5. พัฒนาศูนย์สุขภาพครบวงจรของกลุ่มจังหวัดเมืองสมุนไพรเช่ือมโยงเมืองท่องเที่ยวและ

พัฒนาต้นแบบศูนย์สุขภาพดีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
6. ส่งเสริมการลงทุน (BOI) และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ให้กับธุรกิจ

บริการสุขภาพและบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
7. ส่งเสริมการจัดประชุมวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical MICE) 
8. จัดทํา Business Matching และ ประชาสัมพันธ์นโยบาย Medical Hub ผ่านช่องทาง

ต่างๆ 
8.1 จัดทํา Business Matching กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นตลาดหลักและตลาดรอง  
8.2 จัดทําแพคเกจสุขภาพ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ใน Magnet มีศักยภาพสูง 
8.3 การจัด Trade Show/Road Show  ประชาสัมพันธ์ความพร้อมในการเป็น

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ในประเทศและต่างประเทศ   
8.4 ประชาสัมพันธ์บนสายการบินที่บินตรงสู่ประเทศไทย/Website/Social Media  
8.5 กําหนดให้มีทูตสาธารณสุขในประเทศเป้าหมาย 

9. สถานประกอบการมีรูปแบบและแนวทางการจัดบริการศูนย์สุขภาพดีทางการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน 

กลุ่มเป้าหมาย -  ชาวต่างชาติที่รับบริการสุขภาพในสถานพยาบาล /สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
และผู้ซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ/ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในประเทศไทย 

 
เขตสุขภาพที่ 1 ได้แก่ เชียงรายน่าน พะเยา แพร่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง 

ลําพูน 
เขตสุขภาพที่ 5 ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 

เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร  
เขตสุขภาพที่ 6 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี 

ชลบุรี ตราด ระยอง 
เขตสุขภาพที่ 10 ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อํานาจเจริญ  
เขตสุขภาพที่ 11 ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต 

ระนอง 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 100,000 บาท 
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รายละเอียดกจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเปา้หมาย งบประมาณ ผู้รบัผดิชอบ 
สบส. ศบส.เขต สสจ. 

1. การพัฒนารูปแบบบริการสุขภาพ
และบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้ม ี 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

สถานพยาบาล
เอกชน/รัฐ   
ที่มีศักยภาพ 

 

ร้อยละ 80 
ของ

สถานพยาบาล
ภาคเอกชน/รัฐ 
ที่มีศักยภาพ 

    

2.การจัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้
เ ก่ี ย ว กั บ ม า ต ร ก า ร  ก ฎ ห ม า ย 
กฎระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง เพ่ือให้เอ้ือต่อการดําเนินตาม
นโยบาย Medical Hub 

สถานพยาบาล
ภาคเอกชน/รัฐ 
ที่มีศักยภาพ
และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 80 
ของ

สถานพยาบาล
ภาคเอกชน/รัฐ 
ที่มีศักยภาพ
และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

   

3.การทํา Business Matching ระหว่าง
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของไทยใน
ประเทศ 

สถาน 
พยาบาล 

ภาคเอกชน/
รัฐที่มี

ศักยภาพ 

1 แห่ง    

4.การพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการ
เปิดศูนย์ข้อมูล Medical Hub 
Intelligence Center  นโยบาย 
Medical Hub 

สถานพยาบา
ล ภ า ค รั ฐ /
เอกชนและ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1 ฐาน     

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ชื่อ : นางสาวภาวิณี สกุล : สังขบูรณ์ 
ตําแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ สังกัด : กองสุขภาพระหว่างประเทศ  

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   
โทรศัพท์ : 0 2193 7000 ต่อ 18404    โทรศัพท์มือถือ : 086 9277971 
โทรสาร : อีเมล์ : mai111p@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

100,000 
(หน่วยงานละ 

20,000 บาท) 
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เป้าหมาย ปี 2563 
 

ชื่อกิจกรรม. 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับมาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่
เก่ียวข้อง เพ่ือให้เอ้ือต่อการดําเนินตามนโยบาย Medical Hub 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 1. ถ่ายทอดองค์ความรู้เก่ียวกับมาตรการ กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการดําเนินตามนโยบาย Medical Hub ได้แก่  
  1) การเพ่ิมเติมกลุ่มประเทศเป้าหมายสําหรับการยกเว้นการตรวจลงตราเพ่ือการ
รักษาพยาบาล 90 วัน สําหรับผู้ป่วยและผู้ติดตามรวมไม่เกิน 4 ราย ในกลุ่มประเทศ GCC CLMV และจีน 
  2) การเพ่ิมเติมกลุ่มประเทศเป้าหมายสําหรับกลุ่มพํานักระยะยาว Long Stay Visa รหัส 
Non-O-X (10 ปี) ได้แก่ (1) ญี่ปุ่น (2) ออสเตรเลีย (3) เดนมาร์ก (4) ฟินแลนด์  (5) ฝรั่งเศส (6) เยอรมนี 
(7) อิตาลี (8) เนเธอร์แลนด์ (9) นอร์เวย์ (10) สวีเดน (11) สวิตเซอร์แลนด์ (12) สหราชอาณาจักร (13) 
แคนาดา (14) สหรัฐอเมริกา 
  3) หลักเกณฑ์การทําประกันสุขภาพสําหรับคนต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่
ช่ัวคราว Non-Immigrant Visa รหัส O-A (ระยะ 1 ปี) 
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ตารางเป้าหมาย ปี 2563 

เขตสุขภาพ จังหวัด 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย (แห่ง) 

จํานวน (คน) งบประมาณ (บาท) รพ.เอกชน คลินิก สถาน
ประกอบการ 

- ศบส. 1 (เชียงใหม่) 
 
 
 

เชียงราย   น่าน  
พะเยา      แพร่  
เชียงใหม่   แม่ฮ่องสอน  
ลําปาง      ลําพูน 

    20,000 

- ศบส. 5 (กาญจนบุรี) 
 
 

กาญจนบุรี   นครปฐม  
ราชบุรี        สุพรรณบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์   เพชรบุรี  
สมุทรสงคราม     สมุทรสาคร  

    20,000 

- ศบส. 6 (ชลบุรี 
 

ฉะเชิงเทรา    ปราจีนบุรี  
สระแก้ว        สมุทรปราการ  
จันทบุรี       ชลบุรี 
ตราด        ระยอง 

    20,000 

- ศบส. 10 (อุบลราชธานี) 
 

มุกดาหาร     ยโสธร  
ศรีสะเกษ     อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ  

    20,000 

- ศบส. 11 (ภูเก็ต) ชุมพร    นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี     กระบี่ 
พังงา     ภูเก็ต    ระนอง 

    20,000 
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งานสุขภาพภาคประชาชน 
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งานสุขภาพภาคประชาชน 
 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

7 ร้อยละของชุมชนมีการดาํเนนิงานพฒันาความ
รอบรูด้้านสขุภาพใหก้บัประชาชน 

ร้อยละ 50 กองสขุศกึษา 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด ร้อยละของชุมชนมีการดําเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน 

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 50 
ชื่อโครงการ ผลผลิต : ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

1. โครงการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา 

วัตถุประสงค ์
 

1. เพ่ือให้ชุมชนในตําบลจัดการคุณภาพชีวิตที่มีศักยภาพในการจัดการและ
พ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้อย่างย่ังยืน 
2. เพ่ือพัฒนาต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ต้นแบบโรงเรียน
ส่งเสริมสุขบัญญัติ สถานบริการสุขภาพภาครัฐที่มีการดําเนินงานสุขศึกษาดีเด่น 

คํานยิาม 
 
 

     ชุมชน หมายถึง พ้ืนที่ในตําบลจัดการคุณภาพชีวิตที่มีการดําเนินงานหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
     การดําเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ชุมชนท่ีได้รับการ
ส่งเสริมมีการดําเนินงานตามกระบวนการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ
โรงเรียนมีการดําเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
     การส่งเสริม หมายถึง ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัยในการดําเนินงาน เช่น 
งบประมาณ สื่อ คู่มือ แนวทางในการดําเนินงานตามกระบวนการหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง 
     กระบวนการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง หมู่บ้านมีการ
ดําเนินงานตามกระบวนการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนมีส่วนร่วมการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชนในชุมชน ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ 
     1. สร้างและพัฒนาทีมแกนนําพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
     2. มีและใช้ข้อมูลพ้ืนฐานหมู่บ้านและพฤติกรรมสุขภาพ 
     3. เข้าใจปัญหาและวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
     4. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
     5. เฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ 
     6. สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ 
     7. ประเมินผลและถอดบทเรียน 
     กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ หมายถึง โรงเรียนมีการ
ดําเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานสาธารณสุข ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 
คือ 
     1. สร้างทีมเพ่ือการดําเนินงานด้านสุขภาพ 
     2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
     3. ดําเนินการวางแผนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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     4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
     5. จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
     6. ประเมินผลและปรับปรุงการดําเนิน 
     7. ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน 
     โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือโรงเรียนระดับประถมศึกษา
ขยายโอกาส และมัธยมศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย ชุมชนในตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 75,032 ชุมชน 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 8,957,900 บาท 
ลําดบัที ่ กิจกรรม 

1 จัดเวทีวิชาการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย ระดับประเทศ 
2 ถอดบทเรียนการดําเนินงานปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย ระดับภาค (4 ภาค) 
3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย ระดับเขต (12 เขต) 
4 เพ่ิมขีดสมรรถนะเครือข่ายสุขศึกษา 
5 พัฒนาและจัดพิมพ์คู่มือ องค์ความรู้ ชุดความรู้การดําเนินงานสุขศึกษาในโรงพยาบาล 
6 ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานงานสุขศึกษา สําหรับ รพสต. 
7 พัฒนาต้นแบบและถอดบทเรียนสถานบริการสุขภาพ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ชื่อผู้ประสานงาน : นายยุทธพงษ์ สกุล : ขวัญช้ืน 
ตําแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการและนวัตกรรม สังกัด : กองสุขศึกษา 
โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18709 โทรศัพท์มือถือ : 085 484 8619 
โทรสาร :  02 149 5650 อีเมล์ : yutthapong2009@hotmail.com 
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ตารางเปา้หมาย ปี 2563 
 

ชื่อกิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการปรับพฤติกรรมเปลี่ยนสุขภาพคนไทย ระดับเขต (12 เขต) 
 

ศบส. จํานวนจังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนโรงพยาบาล 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย งบประมาณ (บาท) 

(2,430 บาท*100 คน) รพศ. (แห่ง) รพท. (แห่ง) รพช. (แห่ง) 
1 8 102 102 3 8 91 243,000 
2 5 47 47 2 5 40 243,000 
3 5 54 54 1 4 49 243,000 
4 8 71 71 2 10 59 243,000 
5 8 62 66 3 12 51 243,000 
6 8 69 73 4 10 59 243,000 
7 4 77 77 1 5 71 243,000 
8 7 87 88 2 7 79 243,000 
9 4 88 89 3 5 81 243,000 

10 5 70 71 1 7 63 243,000 
11 7 74 80 3 8 69 243,000 
12 7 77 78 3 7 68 243,000 
รวม 76 878 896 28 88 780  2,916,000 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
 

ตัวชี้วัดเปา้หมาย
บริการกรม 

ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนด 

ค่าเปา้หมาย ร้อยละ 50 
ชื่อโครงการ โครงการ : โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

1. โครงการยกระดับหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชนสุขภาวะ 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือส่งเสริมให้ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริม  

สุขบัญญัติที่มีการปรับพฤติกรรมใหม่ ให้สามารถดํารงรักษาสุขภาพด้วยตนเองอย่าง
ย่ังยืน และครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ 

คํานยิาม 
 

     ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดับดีขึ้นไป ซึ่งถือเป็นระดับที่มีศักยภาพในการ
จัดการและพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพได้ 
     ประชาชน หมายถึง ประชาชนคนไทยที่มีอายุต้ังแต่ 6 ปีขึ้นไปและอยู่ในพ้ืนที่
เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง ชุมชนในพ้ืนที่ตําบลจัดการสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมการ
ดําเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
     การดําเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม
มีการดําเนินงานตามกระบวนการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนมี
การดําเนินงานตามกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 
     ศักยภาพในการจัดการและพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้ หมายถึง บุคคลมีความรู้
ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือวิเคราะห์ แปล
ความหมาย  ประเมินข้อมูลข่าวสารและบริการทางสุขภาพที่ได้รับการถ่ายทอดและ
เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งทําให้เกิดการจูงใจให้ตัดสินใจเลือกวิถีทางในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง มีการจัดการสุขภาพตนเองและคงรักษาสุขภาพที่ดีของตนเองไว้เสมอ รวมท้ัง
สามารถช้ีแนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคลครอบครัวและชุมได้ 
     ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในระดับดีขึ้นไป (มีค่าคะแนน  ร้อยละ 70) 

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
งบประมาณทีไ่ด้รบั 8,311,900 บาท 
ลําดบัที ่ กิจกรรม 

1 พัฒนาชุดความรู้สําหรับสุขศึกษาในชุมชน 
2 พัฒนาโปรแกรมสําหรับพ้ืนที่ในการดําเนินงาน 
3 นิเทศ ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง 
4 ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
5 นิเทศ เย่ียมเสริมพลังการส่งเสริมการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้  

ด้านสุขภาพ/พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษาสําหรับ รพ.สต. และส่งเสริมพัฒนาต้นแบบฯ 
(จังหวัดละ ๒ ครั้ง) (ศบส. 1-12) 
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6 ค้นหาพ้ืนที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขต (ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพระดับดีเย่ียม/โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีเย่ียม/ชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ) (ศบส. 1-12) 

7 พัฒนาทีมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับอําเภอ (สสจ.) 
8 ส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และ

คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบระดับอําเภอ/จังหวัด (ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดี
เย่ียม/โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีเย่ียม/ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) (สสจ.) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ชื่อผู้ประสานงาน : นายยุทธพงษ์ สกุล : ขวัญช้ืน 
ตําแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการและนวัตกรรม สังกัด : กองสุขศึกษา 
โทรศัพท์ : 02 193 7000 ต่อ 18709 โทรศัพท์มือถือ : 085 484 8619 
โทรสาร :  02 149 5650 อีเมล์ : yutthapong2009@hotmail.com 
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ตารางเปา้หมาย ปี 2563 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 5 นิเทศ เยี่ยมเสริมพลังการส่งเสริมการดําเนินงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ/พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษาสําหรับ 
รพ.สต. และส่งเสริมพัฒนาต้นแบบฯ (จังหวัดละ ๒ ครั้ง) (ศบส. 1-12) 

ศบส. จํานวนจังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนโรงพยาบาล 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย งบประมาณ (บาท) 

(1,500 บาท*จน.อําเภอ*2 ครั้ง) รพศ. (แห่ง) รพท. (แห่ง) รพช. (แห่ง) 
1 8 102 102 3 8 91 306,000 
2 5 47 47 2 5 40 141,000 
3 5 54 54 1 4 49 162,000 
4 8 71 71 2 10 59 213,000 
5 8 62 66 3 12 51 186,000 
6 8 69 73 4 10 59 207,000 
7 4 77 77 1 5 71 231,000 
8 7 87 88 2 7 79 261,000 
9 4 88 89 3 5 81 264,000 

10 5 70 71 1 7 63 210,000 
11 7 74 80 3 8 69 222,000 
12 7 77 78 3 7 68 231,000 
รวม 76 878 896 28 88 780  2,634,000 

 

หมายเหตุ 1. 1 กิจกรรม ต่อ ตารางเป้าหมาย 1 แผ่น 
  2. พื้นที่เป้าหมาย : ระบุตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดให้ดําเนินการ อาทิ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน / รพ.เอกชน คลินิก สถานประกอบการ 
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ตารางเปา้หมาย ปี 2563 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 6 ค้นหาพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขต (ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีเยี่ยม/โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
แห่งชาติระดับดีเยี่ยม/ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) (ศบส. 1-12) 

ศบส. จํานวนจังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนโรงพยาบาล 
พืน้ทีเ่ปา้หมาย งบประมาณ (บาท) 

((จน.จังหวัด*3,200)+9,000) รพศ. (แห่ง) รพท. (แห่ง) รพช. (แห่ง) 
1 8 102 102 3 8 91 34,600 
2 5 47 47 2 5 40  25,000 
3 5 54 54 1 4 49  25,000 
4 8 71 71 2 10 59  34,600 
5 8 62 66 3 12 51  34,600 
6 8 69 73 4 10 59  34,600 
7 4 77 77 1 5 71  21,800 
8 7 87 88 2 7 79  31,400 
9 4 88 89 3 5 81  21,800 

10 5 70 71 1 7 63  25,000 
11 7 74 80 3 8 69  31,400 
12 7 77 78 3 7 68  31,400 
รวม 76 878 896 28 88 780  351,200 

 

หมายเหตุ 1. 1 กิจกรรม ต่อ ตารางเป้าหมาย 1 แผ่น 
  2. พื้นที่เป้าหมาย : ระบุตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดให้ดําเนินการ อาทิ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน / รพ.เอกชน คลินิก สถานประกอบการ 
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ตารางเปา้หมาย ปี 2563 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 7 พัฒนาทีมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับอําเภอ (สสจ.) 

ลําดบั จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตาํบล จํานวนหมู่บา้น 
เป้าหมาย (คน) จํานวน

คน
ทั้งหมด
(คน) 

งบประมาณ (บาท) 
(จน.คน*440บาท)+6,000บาท 

สสอ. จนท.รพสต. 
(2คน/จังหวัด) 

วิทยากร เจ้าหน้าที ่

1 เชียงราย 18 124 1,755 18 36 1 2 57 31,080 
2 เชียงใหม่ 25 204 2,066 25 50 1 2 78 40,320 
3 แม่ฮ่องสอน 7 45 415 7 14 1 2 24 16,560 
4 ลําพูน 8 51 578 8 16 1 2 27 17,880 
5 น่าน 15 99 893 15 30 1 2 48 27,120 
6 พะเยา 9 68 806 9 18 1 2 30 19,200 
7 แพร่ 8 78 708 8 16 1 2 27 17,880 
8 ลําปาง 13 100 970 13 26 1 2 42 24,480 
9 ตาก 9 63 562 9 18 1 2 30 19,200 

10 พิษณุโลก 9 93 1,048 9 18 1 2 30 19,200 
11 เพชรบูรณ์ 11 117 1,439 11 22 1 2 36 21,840 
12 สุโขทัย 9 86 843 9 18 1 2 30 19,200 
13 อุตรดิตถ์ 9 67 613 9 18 1 2 30 19,200 
14 กําแพงเพชร 11 78 957 11 22 1 2 36 21,840 
15 นครสวรรค ์ 15 130 1,434 15 30 1 2 48 27,120 
16 พิจิตร 12 89 889 12 24 1 2 39 23,160 
17 อุทัยธานี 8 70 642 8 16 1 2 27 17,880 
18 ชัยนาท 8 53 505 8 16 1 2 27 17,880 
19 นครปฐม 7 106 930 7 14 1 2 24 16,560 



68 

ลําดบั จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตาํบล จํานวนหมู่บา้น 
เป้าหมาย (คน) จํานวน

คน
ทั้งหมด
(คน) 

งบประมาณ (บาท) 
(จน.คน*440บาท)+6,000บาท 

สสอ. จนท.รพสต. 
(2คน/จังหวัด) 

วิทยากร เจ้าหน้าที ่

20 สมุทรสาคร 3 40 290 3 6 1 2 12 11,280 
21 สุพรรณบุร ี 10 110 1,008 10 20 1 2 33 20,520 
22 นนทบุรี 6 52 329 6 12 1 2 21 15,240 
23 ปทุมธานี 7 60 494 7 14 1 2 24 16,560 
24 พระนครศรีอยุธยา 16 209 1,452 16 32 1 2 51 28,440 
25 สิงห์บุรี 6 43 364 6 12 1 2 21 15,240 
26 อ่างทอง 7 73 513 7 14 1 2 24 16,560 
27 นครนายก 4 41 408 4 8 1 2 15 12,600 
28 ปราจีนบุรี 7 65 708 7 14 1 2 24 16,560 
29 ลพบุรี 11 124 1,129 11 22 1 2 36 21,840 
30 สระแก้ว 9 59 731 9 18 1 2 30 19,200 
31 สระบุรี 13 111 973 13 26 1 2 42 24,480 
32 กาญจนบุร ี 13 98 959 13 26 1 2 42 24,480 
33 ประจวบคีรีขันธ์ 8 48 435 8 16 1 2 27 17,880 
34 เพชรบุรี 8 93 698 8 16 1 2 27 17,880 
35 ราชบุรี 10 104 977 10 20 1 2 33 20,520 
36 สมุทรสงคราม 3 36 284 3 6 1 2 12 11,280 
37 นครพนม 12 99 1,128 12 24 1 2 39 23,160 
38 บึงกาฬ 8 53 617 8 16 1 2 27 17,880 
39 เลย 14 90 918 14 28 1 2 45 25,800 
40 สกลนคร 18 125 1,520 18 36 1 2 57 31,080 
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ลําดบั จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตาํบล จํานวนหมู่บา้น 
เป้าหมาย (คน) จํานวน

คน
ทั้งหมด
(คน) 

งบประมาณ (บาท) 
(จน.คน*440บาท)+6,000บาท 

สสอ. จนท.รพสต. 
(2คน/จังหวัด) 

วิทยากร เจ้าหน้าที ่

41 หนองคาย 9 62 687 9 18 1 2 30 19,200 
42 อุดรธานี 20 156 1,886 20 40 1 2 63 33,720 
43 กาฬสินธุ์ 18 135 1,585 18 36 1 2 57 31,080 
44 ขอนแก่น 26 199 2,331 26 52 1 2 81 41,640 
45 มหาสารคาม 13 133 1,944 13 26 1 2 42 24,480 
46 ร้อยเอ็ด 20 193 2,446 20 40 1 2 63 33,720 
47 หนองบัวลําภู 6 59 687 6 12 1 2 21 15,240 
48 ชัยภูมิ 16 124 1,617 16 32 1 2 51 28,440 
49 นครราชสีมา 32 289 3,753 32 64 1 2 99 49,560 
50 บุรีรัมย์ 23 189 2,546 23 46 1 2 72 37,680 
51 สุรินทร ์ 17 159 2,122 17 34 1 2 54 29,760 
52 มุกดาหาร 7 53 526 7 14 1 2 24 16,560 
53 ยโสธร 9 79 885 9 18 1 2 30 19,200 
54 ศรีสะเกษ 22 206 2,633 22 44 1 2 69 36,360 
55 อํานาจเจริญ 7 56 607 7 14 1 2 24 16,560 
56 อุบลราชธานี 25 219 2,705 25 50 1 2 78 40,320 
57 จันทบุรี 10 76 731 10 20 1 2 33 20,520 
58 ฉะเชิงเทรา 11 93 892 11 22 1 2 36 21,840 
59 ชลบุรี 11 92 687 11 22 1 2 36 21,840 
60 ตราด 7 38 261 7 14 1 2 24 16,560 
61 ระยอง 8 58 441 8 16 1 2 27 17,880 
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ลําดบั จังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตาํบล จํานวนหมู่บา้น 
เป้าหมาย (คน) จํานวน

คน
ทั้งหมด
(คน) 

งบประมาณ (บาท) 
(จน.คน*440บาท)+6,000บาท 

สสอ. จนท.รพสต. 
(2คน/จังหวัด) 

วิทยากร เจ้าหน้าที ่

62 สมุทรปราการ 6 50 399 6 12 1 2 21 15,240 
63 ชุมพร 8 70 744 8 16 1 2 27 17,880 
64 นครศรีธรรมราช 23 169 1,553 23 46 1 2 72 37,680 
65 พัทลุง 11 65 670 11 22 1 2 36 21,840 
66 สุราษฎร์ธานี 19 131 1,075 19 38 1 2 60 32,400 
67 กระบี่ 8 53 389 8 16 1 2 27 17,880 
68 ตรัง 10 87 723 10 20 1 2 33 20,520 
69 พังงา 8 48 321 8 16 1 2 27 17,880 
70 ภูเก็ต 3 17 103 3 6 1 2 12 11,280 
71 ระนอง 5 30 178 5 10 1 2 18 13,920 
72 นราธิวาส 13 77 593 13 26 1 2 42 24,480 
73 ปัตตานี 12 115 642 12 24 1 2 39 23,160 
74 ยะลา 8 58 380 8 16 1 2 27 17,880 
75 สงขลา 16 127 1,023 16 32 1 2 51 28,440 
76 สตูล 7 36 279 7 14 1 2 24 16,560 

รวม 878 1,756 76 152 2710  1,715,280 
หมายเหตุ 1. 1 กิจกรรม ต่อ ตารางเป้าหมาย 1 แผ่น 
  2. พื้นที่เป้าหมาย : ระบุตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดให้ดําเนินการ อาทิ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน / รพ.เอกชน คลินิก สถานประกอบการ 
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ตารางเปา้หมาย ปี 2563 

 

ชื่อกิจกรรมที่ 8 ส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ และคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบระดับอําเภอ/จังหวัด (ประเภทหมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพระดับดีเยี่ยม/โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติระดับดีเยี่ยม/ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ) (สสจ.) 
 

จํานวนจังหวัด จํานวนอําเภอ จํานวนตาํบล จํานวนหมู่บา้น 
งบประมาณ 

จังหวัดละ 10,000 บาท 

76 จังหวัด 878 อําเภอ 7,255 ตําบล 75,032 หมูบ่้าน 760,000 
 
หมายเหตุ 1. 1 กิจกรรม ต่อ ตารางเป้าหมาย 1 แผ่น 
  2. พื้นที่เป้าหมาย : ระบุตามประเภทของกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดให้ดําเนินการ อาทิ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน / รพ.เอกชน คลินิก สถานประกอบการ 
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สรุปเป้าหมายการจัดสรรงบประมาณ 
งานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
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งานสุขภาพภาคประชาชน 
 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

8 จํานวน อสม. ที่ได้รบัการพฒันาศักยภาพเป็น  
อสม. หมอประจําบ้าน  

80,000 คน กองสนบัสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 

ร้อยละของผูป้ว่ยกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการดแูลจาก 
อสม. หมอประจําบ้าน มีคณุภาพชีวิตทีด่ ี

ร้อยละ 70 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด เชิงคุณภาพ : 

1) ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพจาก อสม. ที่เป็นหมอประจํา
บ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
เชิงปริมาณ: 
2) จํานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจําบ้าน 

ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละ 70 
2. 80,000 คน 

ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจําบ้าน 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับ อสม. เป็น อสม. หมอประจําบ้าน สามารถดูแล
สุขภาพคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจําบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

คํานิยาม 
 

       ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มี
ภาวะพ่ึงพิง  
       อสม. หมอประจําบ้าน หมายถึง ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือ อส
ม. ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพตาม
หลักสูตร อสม. หมอประจําบ้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
       อสม. มีศักยภาพเป็น อสม. หมอประจําบ้าน หมายถึง อสม. ที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร อสม. หมอประจําบ้าน มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพคนใน
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
      คุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเป้าหมาย 1. อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจําบ้าน 
2. ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสท่ีมีภาวะพ่ึงพิง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/
ชุมชนทั่วประเทศ จํานวน 240,000 คน (เฉลี่ย อสม. 1 คน ต่อ ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย 3 คน) 

ลําดับที่ กิจกรรม 
1 หน่วยงานรับผิดชอบ: สช. 

1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. จัดทําหลักสูตร คู่มือ แนวทาง 
3. กําหนดเป้าหมายฝึกอบรม และสนับสนุนงบประมาณ 
4. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงาน 
5. ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง และประเมินผล 

2 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสม. 
1. ร่วมกับ ศบส. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจําบ้าน (80,000 คน)  
2. ร่วมกับ ศบส. สนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ อสม.หมอประจําบ้าน (10,000 คน) 
3. สุ่มประเมินศักยภาพ อสม. หมอประจําบ้าน  
4. สุ่มประเมินผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. ที่เป็นหมอประจําบ้านมีคุณภาพชีวิตที่
ดี ตามหลักสถิติการวิจัย  
5. ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง และประเมินผล 
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3 หน่วยงานรับผิดชอบ: ศบส. 
1. ประสานงานจังหวัดในการวางแผนพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจําบ้าน (80,000 คน)  
2. สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจําบ้านให้ สสจ. 
3. ประสานงานจังหวัดในการวางแผนเพ่ิมพูนทักษะ อสม.หมอประจําบ้าน (10,000 คน) 
4. ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง และประเมินผล 

4 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสจ. 
1. สร้างทีมจังหวัด อําเภอ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบ้าน หมู่บ้านละ ๑ 
คน และชุมชนเขตเทศบาล/กทม. (๘๐,๐๐๐ คน) 
2. สนับสนุนการเพ่ิมพูนทักษะ อสม.หมอประจําบ้าน (10,000 คน) 
3. ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนด และในฐานข้อมูล thaiphc.net 

5 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสอ./รพช./รพ.สต. 
1. จัดอบรมประธาน อสม. ระดับหมู่บ้านเป็น อสม. หมอประจําบ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน และชุมชน
เขตเทศบาล/กทม. (๘๐,๐๐๐ คน) 
2. เพ่ิมพูนทักษะ อสม.หมอประจําบ้าน (10,000 คน) 
3. จัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้ทุกเดือน 
4. ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กําหนด และในฐานข้อมูล thaiphc.net 
*สถานที่ฝึกอบรมฯ ตามความพร้อมของแต่ละบริบทของพ้ืนที่ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
ชื่อผู้ประสานงาน: นางศุภัคชญา     สกุล: ภวังคะรัต 
ตําแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม สังกัด: กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์: 02 193 7000 ต่อ 18740 โทรศัพท์มือถือ: 084-3614662 
โทรสาร: 02149 5645 อีเมล์: cherryphc@gmail.com 
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ตารางเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจําบ้าน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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งานสุขภาพภาคประชาชน 
 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

9 ร้อยละครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสขุภาพ
ตนเองไดต้ามเกณฑ์ทีก่ําหนด 

ร้อยละ 70 กองสนบัสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด ร้อยละของครอบครัวมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 
ชื่อโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ครอบครัวมี อสค. ที่สามารถดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3 และ 4 และกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. เพ่ือให้ อสค. มีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
ผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3 และ 4 และกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
3. เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา อสค. เพ่ือ
พัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพ 

คํานิยาม 
 

       ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง 
ครอบครัวที่มี อสค. ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด ได้แก่  
    (1) คุมอาหารอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กินแบบลดหวาน ลดมัน ลดเค็ม ด่ืมนํ้าเปล่า  
    (2) ดูแลการกินยาให้ตรงเวลา และไปพบแพทย์ตามนัด  
    (3) ออกกําลังกายที่เหมาะสม  
    (4) บํารุงรักษาจิตใจ  
    (5) การดูแลสุขภาพช่องปาก  
    (6) จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
    อาสาสมัครประจําครอบครัว หรือ อสค. หมายถึง สมาชิกคนใดคนหน่ึงของแต่ละ
ครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพ่ือทําหน้าที่ ดูแลสุขภาพตามกลุ่มเป้าหมายใน
ครอบครัว 
    กรณี ครอบครัวที่มีผู้ป่วยอยู่คนเดียวหรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง อาจคัดเลือกเพ่ือนบ้าน
ที่สมัครใจให้เป็น อสค. ได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 1. ครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC) จากฐานข้อมูล HDC ของกระทรวง
สาธารณสุขและประชากรจาก 43 แฟ้ม ของแต่ละจังหวัด 
2. ครอบครัวผู้ป่วยโรคไตระยะที่ 3 และ 4 (CKD) ของกระทรวงสาธารณสุข และ
ประชากรจาก43 แฟ้มของแต่ละจังหวัดจากฐานข้อมูล HDC  
3. ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) จากฐานข้อมูล HDC ของกระทรวง
สาธารณสุขและประชากรจาก 43 แฟ้มของแต่ละจังหวัด 

ลําดับที่ กิจกรรม 
1 หน่วยงานรับผิดชอบ: สช. 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทาง และวิธีการดําเนินงาน อสค. 
- กําหนดกลุ่มเป้าหมาย จัดเตรียมงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนต่างๆ  
- จัดเตรียมและจัดประชุมการพัฒนา Application “SMARTอสค.” เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสาร 
และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ อสค. 
- จัดเตรียมโปรแกรมการลงทะเบียน อสค. 
- ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน อสค.  
- ปรับปรุงคู่มือ อสค. LTC CKD และ NCD 



85 

- การวางแผนกําหนดกรอบการประเมิน การสร้างเคร่ืองมือและดําเนินการประเมินผลการพัฒนา 
อสค. โดยสุ่มตัวอย่าง 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําเคร่ืองมือ แนวทางการประเมิน และประเมินผลการพัฒนา อสค. 
- การติดตาม กํากับ ให้คําปรึกษา และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

2 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสม. 
- ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา อสค. สู่ความเป็นเลิศ และจัดการความรู้การดําเนินงาน อสค. 
- สุ่มประเมินผลครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
  ตามหลักสถิติการวิจัย 
- สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

3 หน่วยงานรับผิดชอบ: ศบส. 
- เย่ียมเสริมพลัง ติดตาม กํากับ ให้คําปรึกษาในการเก็บรวบรวม บันทึกข้อมูล และการดําเนินงาน 
อสค. แก่จังหวัด 
- รายงานผลการดําเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณและปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน อสค.  
รายไตรมาส  
- สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

4 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสจ./สสอ. 
- ช้ีแจงแนวทาง และกําหนดเป้าหมายการพัฒนา อสค. 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม. มีบทบาทเป็นพ่ีเลี้ยง อสค.  
- แนะนํา เผยแพร่การเข้าถึง App. อสค. และ เว็บไซต์ อสค.com 
- ติดตาม กํากับ และติดตามการรายงานผลการพัฒนา อสค. ในฐานข้อมูล อสค.  
- ให้คําปรึกษาและเย่ียมเสริมพลัง อสค. ร่วมกับทีมหมอครอบครัว 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา อสค. สู่ความเป็นเลิศ และจัดการความรู้การดําเนินงาน อสค.  
ในพ้ืนที่ 
- สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

5 หน่วยงานรับผิดชอบ: รพ.สต./รพช. 
- กําหนดเป้าหมายการพัฒนา อสค. ร่วมกับ อสม.ดังน้ี 
1. อสค. ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (ทุกคน) 
2. อสค. ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไต และ  
3. อสค. ทําหน้าที่ดูแลสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   
-  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับ อสม. สรรหา อสค.  
- ดําเนินการลงทะเบียน อสค. ผ่านฐานข้อมูล http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/  
   หรือ www.thaiphc.net     
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. สร้างเครือข่ายการสื่อสารให้กับ อสค.   
- ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง อสค. และให้คําแนะนําการดูแลสุขภาพตนเอง  
- สุ่มประเมิน อสค.ตามแบบประเมินที่กําหนด และบันทึกข้อมูลใน   
   http://fv.phc.hss.moph.go.th/osk/ หรือ www.thaiphc.net     
- สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 
 



86 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
ชื่อผู้ประสานงาน: นางศุภัคชญา     สกุล: ภวังคะรัต 
ตําแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม สังกัด: กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์: 02 193 7000 ต่อ 18740 โทรศัพท์มือถือ: 084-3614662 

โทรสาร: 02149 5645 อีเมล์: cherryphc@gmail.com 
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งานสุขภาพภาคประชาชน 
 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
10 จํานวนตาํบลทีพ่ฒันาเปน็ตาํบลจัดการคณุภาพ

ชีวิต 
7,255 ตําบล กองสนบัสนุนสุขภาพ

ภาคประชาชน 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด ระดับความสําเร็จของการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด /เขตสุขภาพ / ภาค และชาติ 
ค่าเป้าหมาย จํานวน  958  คน 
ชื่อโครงการ การส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด/เครือข่ายบริการ (เขต)/ภาค/ชาติ 
2. เพ่ือประเมินผลงานต่อเน่ืองของ อสม.ดีเย่ียมและดีเย่ียมอย่างย่ิง 

กลุ่มเป้าหมาย ๑.  อสม.ดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖3             จํานวน  924   คน  
๑.๑.  ระดับจังหวัดๆละ ๑2 สาขา                       จํานวน 739 คน 
๑.2.  ระดับเขตสุขภาพ ๑๒ เขตๆละ  ๑2  สาขา  จํานวน 132 คน 
๑.๓  ระดับภาคๆละ  ๑2  สาขา              จํานวน   ๓6    คน 
๑.๔  ระดับชาติ       จํานวน    17    คน 
  ๑)  อสม.ดีเด่นระดับชาติ ๑2 สาขา   จํานวน   (12)  คน  
  ๒)  อสม.ดีเด่นระดับชาติ  พ้ืนที่พิเศษชายแดนภาคใต้ จํานวน     (๔) คน 
  ๓)  อสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานครระดับชาติ   จํานวน     (๑) คน 
๑.๕  อสม.ดีเด่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (ระดับจังหวัด)            จํานวน     1 คน 
๑.๖  อสม.ดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ระดับจังหวัด)              จํานวน   ๑1 คน 
๒.  อสม.ดีเย่ียม ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖3  จํานวน   13 คน 
๓.  อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖3 จํานวน     9 คน 

ลําดับที่ กิจกรรม 
1 หน่วยงานรับผิดชอบ: สช. 

1.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. จัดทําประกาศการคัดเลือก อสม. ดีเด่น  
3. แจ้งแนวทางการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ประเมินผลงาน อสม.ดีเย่ียม ดีเย่ียมอย่างย่ิง ปี 2563 
4.จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ภาค ชาติ ปี 2563 และ
คณะกรรมการประเมินผลงาน อสม.ดีเย่ียม อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง 
5. คณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมินผลงาน อสม.ดีเย่ียม และดีเย่ียมอย่างย่ิง  
(พร้อมการจัดการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับ เขต ภาค) 
6.จัดประชุมคณะกรรมการฯดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ และวางแผนการออกคัดเลือก 
7. คณะกรรมการฯ ระดับชาติ ดําเนินการลงพ้ืนที่เพ่ือคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ 
8. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือรับรองผลการคัดเลือก อสม.
ดีเด่น ดีเย่ียม และดีเย่ียมอย่างย่ิงระดับชาติ 
9. สรุปและจัดทําประกาศรายช่ือ อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจําปี 2563 
10. จัดทําเอกสารผลงานเพ่ือประกอบการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (นร.1 และ 
นร.3) (เหรียญเงิน เหรียญทอง เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) 
11. ดําเนินการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ (เหรียญเงิน เหรียญทอง 
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) ประจําปี 2563 ส่งเอกสารให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ติดตามผลการพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
12. สรุปและจัดทํารายงานผลงาน อสม.ดีเด่นระดับชาติ อสม.ดีเย่ียม และ อสม.ดีเย่ียมอย่างย่ิง ลง
ในฐานข้อมูล http://www.thaivhv.net/ 
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2 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสม. 
1. พิจารณาและเสนอรายช่ือคณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับภาค 12 สาขา  
ส่งให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพ่ือเสนอให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงนามแต่งต้ัง  
2. ร่วมกับสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค 
ดังน้ี 
      -ภาคกลาง วันที่ 17-18 ธ.ค. 62 
      -ภาคเหนือ วันที่ 19-20 ธ.ค. 62 
      -ภาคใต้ วันที่ 17-18 ธ.ค. 62 
      -ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26-27 ธ.ค. 62 
3. รวบรวมผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และภาค พร้อมจัดทํารูปเล่ม
ผลงาน อสม. ดีเด่นระดับภาค ส่งให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

3 หน่วยงานรับผิดชอบ: ศบส. 
1. รวบรวมรายช่ือและรูปเล่มผลงาน อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ดีเย่ียม และดีเย่ียมอย่างย่ิง 
2. ร่วมกับ สสม. ในการแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ/ภาค และจัดส่ง
ให้กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เพ่ือจัดทําหนังสือเสนอขอลงนามโดยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
3. ร่วมกับ สสม. ดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต/ภาค  
4. ประเมินและรับรองผลงาน อสม. ดีเย่ียม และดีเย่ียมอย่างย่ิง 
5. ส่งแบบประเมินและรับรองผลงาน และรวบรวมเอกสารประกอบการประเมินผลงานของ อสม.ดี
เย่ียม ดีเย่ียมอย่างย่ิง ประจําปี 2563 (ประกอบด้วย แบบแสดงความจํานง/แบบ นร.1 จํานวน 5 
ชุด/ แบบ นร.3 จํานวน 5 ชุด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 5 ชุด /สําเนาทะเบียนบ้าน 
จํานวน 5 ชุด และรูปเล่มเอกสาร ) ส่งให้คณะกรรมการฯ จากส่วนกลางรับรองผล 

4 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสจ. 
1. ดําเนินการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจําปีพุทธศักราช 2563 
2. ส่งผลการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมเอกสารผลงานให้ สบส.เขต และบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูล http://www.thaivhv.net/ 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติ และรวบรวมเอกสารประกอบการประเมินผลงานของ อสม.ดีเย่ียม ดีเย่ียม
อย่างย่ิง ประจําปี 2563 (ประกอบด้วย แบบแสดงความจํานง/ 
แบบ นร.1 จํานวน 5 ชุด/ แบบ นร.3 จํานวน 5 ชุด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 5 
ชุด /สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 5 ชุด และรูปเล่มเอกสาร) ส่งให้ ศบส.เขต 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
ชื่อผู้ประสานงาน: นางศุภัคชญา     สกุล: ภวังคะรัต 
ตําแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม สังกัด: กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์: 02 193 7000 ต่อ 18740 โทรศัพท์มือถือ: 084-3614662 
โทรสาร: 02149 5645 อีเมล์: cherryphc@gmail.com 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด จํานวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0 
ค่าเป้าหมาย 400,000 คน 
ชื่อโครงการ การพัฒนา อสม. สู่ อสม. 4.0  
วัตถุประสงค์ 
 

1. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และ
สื่อสารด้านสุขภาพ 
2. มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในเร่ือง การใช้ยาสมเหตุผล การ
ป้องกันและควบคุมวัณโรคในชุมชน การลด ละ เลิกบุหรี่ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  
3. เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ รวมถึงสามารถจัดการสุขภาพชุมชนได้ 
4. เป็นจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและ
ทักษะการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 

กลุ่มเป้าหมาย อสม.ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. 4.0 
ลําดับที่ กิจกรรม 

1 หน่วยงานรับผิดชอบ: สช. 
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อความรู้ (Application smart อสม. www.อสม.
com และOfficial line@ smart อสม.)  
2. พัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เย่ียมเสริมพลัง  
3. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

2 หน่วยงานรับผิดชอบ : สสม. 
1. ติดตาม เย่ียมเสริมพลัง  
2. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานรับผิดชอบ: สสม. 
 

3 หน่วยงานรับผิดชอบ: ศบส. 
1. ติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส 
2. ติดตามเย่ียมเสริมพลัง อสม. 4.0 ระดับเขต และประเมินในพ้ืนที่ระดับเขต 
3. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 
 

4 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสจ. 
1. กําหนดเป้าหมายและวางแผนการดําเนินงานร่วมกับองค์กร อสม. 
2. ขับเคลื่อนนโยบาย การพัฒนา อสม. ๔.๐ ตามคุณสมบัติ และเป้าหมายที่กําหนด 
3. กํากับ ติดตาม เย่ียมเสริมพลังการดําเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม. ในพ้ืนที่ 
4. บันทึกข้อมูลและรายงานผลการพัฒนา อสม. 4.0 ลงในเว็บไซด์ Thaiphc.net 
5. สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน 
 

5 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสอ./รพช./รพ.สต. 
1. พัฒนา อสม. 4.0 (ไม่ซ้ําคนเดิม) 
2. กํากับ ติดตาม เป็นที่ปรึกษาให้กับ อสม. ๔.๐ ในการปฏิบัติงาน 
3. สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
ช่ือผู้ประสานงาน: นางศุภัคชญา     สกุล: ภวังคะรัต 
ตําแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วม สังกัด: กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์: 02 193 7000 ต่อ 18740 โทรศัพท์มือถือ: 084-3614662 
โทรสาร: 02149 5645 อีเมล์: cherryphc@gmail.com 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด 1. จํานวนตําบลท่ีพัฒนาเป็นตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 

2. ร้อยละของตําบลท่ีผ่านเกณฑ์ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
ค่าเป้าหมาย 1. 7,255 ตําบล 

2. ร้อยละ 70 
ชื่อโครงการ  ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือต่อยอดและยกระดับตําบลจัดการสุขภาพสู่ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 

คํานิยาม 
 

        ตําบล หมายถึง หน่วยการปกครองท้องที่ ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 ประกอบด้วยหลาย ๆ หมู่บ้านรวมกัน ตามมาตรา 29 ราว 20 
หมู่บ้าน 
       เกณฑ์ หมายถึง หลักในการพิจารณาตัดสิน หรือวินิจฉัย  
       ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง ชุมชน หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ระดับตําบลนําตําบล
จัดการสุขภาพมายกระดับ จากมิติสุขภาพเพียงด้านเดียวสู่มิติคุณภาพชีวิตโดยใช้
เป้าหมาย ความสุขเป็นตัวต้ัง ใช้กลไก กระบวนการ วิธีการ มาตรการ ในการพัฒนา 
แก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ ในการสร้างชุมชนสร้างตามบริบท ที่คนในชุมชน ตําบลมีส่วน
ร่วมคิด ออกแบบ เรียนรู้ ตัดสินใจร่วมกันลงมือทําไปสู่เป้าหมายสุขกาย สุขใจ สุขเงิน 
สุขสามัคคี  
       เกณฑ์ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต หมายถึง หลักในการพิจารณาตัดสินตําบล
จัดการคุณภาพชีวิต ที่บันทึกรายละเอียดในฐานข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
www.thaiphc.net ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย 
        1. ประเด็นเป้าหมายการสร้างสุขของตําบลท่ีคนในตําบลร่วมกันกําหนดเอง 
        2. แกนนําขับเคลื่อน (Gate Keeper) ทีมทํางาน และภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
        3. แผนการขับเคลื่อนงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม 
        4. การดําเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อนงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
        5. ผลลัพธ์ของการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตในประเด็นเป้าหมาย 
ของตําบล ที่คนในตําบลมีอิสระในการกําหนดเกณฑ์ วัดและประเมินผลเอง 

กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ชุมชนสร้างสุข จํานวน 7,255 ตําบล 
ลําดับที่ กิจกรรม 

1 หน่วยงานรับผิดชอบ: สช. 
๑. ออกแบบและพัฒนาระบบสนับสนุน การสื่อสาร การรายงานและประเมินผลตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต 
    1.1 ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานออนไลน์และกระตุ้น ส่งเสริมการบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต thaiphc.net และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ในการพัฒนางาน 
    1.2 ติดตาม กํากับ ประเมินระบบและความง่ายในการใช้งานของระบบให้คําแนะนํา ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ทีมปฏิบัติงานระดับภาค ศบส.เขตและเครือข่ายจังหวัด อําเภอ พ้ืนที่ เช่ือมโยงกับ
ระบบฐานข้อมูล พชอ. 
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    1.3 พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และสื่อสารข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิตผ่านทุก
ช่องทางสื่อเช่น ไลน์ทีมสร้างสุขพ้ืนที่ต้นแบบ ไลน์กลุ่มเครือข่าย สช. พชอ. เครือข่ายปฐมภูมิ รพ.
สต.ติดดาว คลินิกหมอครอบครัว ยูทูบ facebook สื่ออ่ืนๆ 
     1.4 ปรับปรุง เพ่ิมเติม จัดหมวดหมู่ ข้อมูล เอกสาร คลิป เพาเวอร์พอยท์ เก่ียวกับตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต“ชุมชนสร้างสุข”ในแบนเนอร์ปฐมภูมิชุมชน เว็บกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
ให้ถูกต้อง ทันสมัย เครือข่ายเข้าถึงได้ง่าย นําไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว  
๒. พัฒนากลไกและเครือข่ายการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข 
     2.1 บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน เช่น พชอ. สสป. คทง.ปฐมภูมิ  รพ.สต.ติด
ดาว สถาบันการจัดระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) สสส. กรมวิชาการ
และกลุ่มงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ในการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจําบ้าน 
อสม.4.0 อสค. ครู ข ซึ่งเป็นกลไกการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต“ชุมชนสร้างสุข”ใน
พ้ืนที่ตําบล) 
    2.2 ถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานโดยบูรณาการร่วม 
    2.3 เวทีปันสุขระดับประเทศ การพัฒนาชุมชนสร้างสุข ปี 62 งบ สสส.  
    2.4 พัฒนาหลักสูตรแกนนําขับเคลื่อนตําบล (Gate Keeper) จัดการคุณภาพชีวิต“ชุมชนสร้าง
สุข”และพัฒนาหลักสูตรทีมงาน ทีมพ่ีเลี้ยงตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
    2.5 พัฒนาศักยภาพทีมงาน ทีมพ่ีเลี้ยง ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต (ทีมกลาง ภาค เขต จังหวัด 
อําเภอ และตําบล) 
    2.6 จัดเวทีตําบลจัดการคุณภาพชีวิตเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันระดับประเทศ ปี63 
3. การส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข 
   3.1 จัดทําแนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือ ชุดความรู้ ตําบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบมุ่งอนาคตและ
การเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนแนวทางการดําเนินงาน สื่อ ชุดความรู้แก่พ้ืนที่ 
   3.2 ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้าใจแก่ ศูนย์ สสม. ศบส.เขต จังหวัด และกําหนดผู้
ประสานงานประจําเขต ประจําภาค สนับสนุนทรัพยากร เพ่ือให้สามารถดําเนินการส่งเสริม 
สนับสนุน ตําบลจัดการสุขภาพต่อยอดสู่การดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3.3 สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์ สสม.ภาค และพ้ืนที่ต้นแบบ ดําเนินการพัฒนาชุมชนสร้างสุข
โดยกลไกตําบลจัดการคุณภาพชีวิตต่อเน่ือง 
   3.4 ติดตาม เรียนรู้ เย่ียมเสริมพลัง และประเมินผล 
4. การรับรองรูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 

2 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสม. 
1. พัฒนาต้นแบบพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขและหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้าง
สุขเช่ือมโยง พชอ. 
    ๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขและหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้างสุข 
ปี 2562 งบ สสส.  
  - จัดทําข้อมูลการดําเนินการพัฒนาชุมชนสร้างสุขตามกรอบการวิเคราะห์ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
แต่ละศูนย์ เป็นรายตําบล จํานวน 152 ตําบล ๕ ลักษณะพ้ืนที่ 
  - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค “ชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตําบลจัดการคุณภาพชีวิต” 
โดยให้ตําบลพ้ืนที่ต้นแบบนําข้อมูลตามที่บันทึกรายละเอียดกรอบการวิเคราะห์พ้ืนที่ต้นแบบมา
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมกับถอดบทเรียนตามแนวประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน 
"การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
   - จัดทําผลการศึกษาการหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้างสุข ปี ๒๕๖๒  
   - จัดทําสรุปผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ ข้อค้นพบการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบฯและผลการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาชุมชนสร้างสุข ช่องว่าง (gap) ของการพัฒนา ทักษะ (skill) ที่จําเป็นที่จะต้อง
เพ่ิมขีดสามารถ (empowerment) และข้อเสนอในการยกระดับช่องว่าง(gap) กรอบการทํางาน 
(Frame work) บทบาทหน้าที่ของทีมงานพัฒนาคุณภาพชีวิตฯลฯ เสนอต่อคกก.พัฒนาฯ ครั้งที่ ๔ 
เพ่ือพิจารณารับรองรูปแบบ  
   - จัดทําและจัดส่งรายงานการดําเนินงานและรายงานการเงินงวด ๒ ของปี 62 ส่งกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน 
   ๑.๒ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขและหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้างสุข 
ปี 256๓ 
     - แจ้งยืนยันพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขปี ๒๕๖๒ พัฒนาต่อเน่ือง และรายช่ือตําบลพ้ืนที่
ต้นแบบชุมชนสร้างสุขใหม่ ปี ๒๕๖๓ จังหวัดละ ๕ ตําบล พ้ืนที่ ๕ ลักษณะ 
     - สื่อสาร สร้างความเข้าใจแก่พ้ืนที่ต้นแบบและทีมสร้างสุขในเขตรับผิดชอบ 
     - ติดตาม เรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาต่อเน่ือง เสริมพลัง ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ กระตุ้น สะท้อนคิด 
อํานวยการ (facilitate) พ้ืนที่ ให้คิดเชิงออกแบบ ริเริ่ม มุ่งอนาคตและกําจัดจุดอ่อนการพัฒนา
ชุมชนสร้างสุขของพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่เดิมและพ้ืนที่ใหม่ ประเมินผลพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข 
     - เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เจาะลึกหารูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้างสุขโดยเช่ือมโยง 
พชอ. สําหรับคนรุ่นใหม่และสังคมอายุยืนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ในพ้ืนที่ 5 ลักษณะ 
๒.พัฒนากลไกและเครือข่ายการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข 
    - การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับเขต ระดับภาคและกิจกรรมรณรงค์ของ อสม. 
    - บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในภาคและคทง.ปฐมภูมิเขตสุขภาพ 
    - พัฒนาศักยภาพทีมแกนนําการขับเคลื่อนตําบลปี 2563 
๓. พัฒนาระบบบริหารวิชาการและผลงาน 
   - ด้านวิชาการ: ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือแก่ ศบส.เขต จังหวัด ศูนย์วิชาการอ่ืนและภาคี
เครือข่ายต่างๆ และเป็นพ่ีเลี้ยงการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุขในพ้ืนที่ 
    - ด้านผลงาน: (๑) จัดทําและจัดส่งรายงานการสร้างและพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดย
กลไกตําบลจัดการคุณภาพชีวิต รายเดือนและรายไตรมาส (๒) จัดทําข้อมูล เน้ือหาผลการวิเคราะห์
สังเคราะห์การพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตําบลจัดการคุณภาพชีวิตทุกตําบลใน
พ้ืนที่เขตรับผิดชอบจําแนกตามลักษณะพ้ืนที่ และข้อมูลรูปแบบการดําเนินงานการพัฒนาชุมชน
สร้างสุข ทั้ง 380 ตําบล (๓) รูปแบบที่ควรจะเป็นในการพัฒนาชุมชนสร้างสุขโดยเช่ือมโยง พชอ. 
สําหรับคนรุ่นใหม่และสังคมอายุยืนในพ้ืนที่ 5 ลักษณะ (๔) จัดทําและจัดส่งบทสังเคราะห์องค์
ความรู้ ข้อค้นพบ และข้อเสนอในการพัฒนาชุมชนสร้างสุขเพ่ือกําจัดจุดอ่อนการชุมชนสร้างสุขของ
พ้ืนที่ รวมท้ังแผนการพัฒนาชุมชนสร้างสุข 

3 หน่วยงานรับผิดชอบ: ศบส. 
๑. ส่งเสริม สนับสนุนตําบลต่อยอดสู่ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
      - สื่อสาร สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในขั้นตอนการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต  
การบันทึกข้อมูลและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ พร้อมสื่อสารการดําเนินงานผ่านฐานข้อมูลตําบล



95 

จัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net 
- กระตุ้นให้ทุกตําบลทบทวนเป้าหมาย ประเด็นสร้างสุขของตําบล ตามบริบทและลักษณะของ
พ้ืนที่ และบันทึกข้อมูลผ่านฐานข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net 

      - สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนํา กระตุ้นให้ทุกตําบลจัดทําแผนพัฒนาการสร้างสุขของตําบล 
และบันทึกผ่านฐานข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net 
๒.พัฒนากลไกและเครือข่ายการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต  
       - อบรม อสม. เพ่ือยกระดับเป็น อสม.หมอประจําบ้าน จํานวน ๘๐,๐๐๐ คน 
๓. ติดตาม กํากับ เย่ียมเสริมพลัง ประเมินผลและรายงานผล 
    ๓.๑ ติดตาม สะท้อนคิด ส่งกลับข้อมูล ให้คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือ การดําเนินงานกิจกรรม
ตามแผนการส ร้างสุขของตําบลและบันทึกผ่ านฐานข้อมูล ตําบลจัดการคุณภาพชี วิต 
www.thaiphc.net 
   ๓.๒ เย่ียมเสริมพลัง กระตุ้นให้มีการประเมินผลลัพธ์การดําเนินงานของตําบลตามประเด็นสร้าง
สุขผ่านฐานข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net 
   ๓.๓ ประเมินผลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต โดยการสุ่มตัวอย่างทางสถิติร้อยละ ๕ ของตําบลใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบต่ออธิบดีกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รายเดือนและระดับความสําเร็จรายไตรมาส 

4 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสจ. 
1. ส่งเสริม สนับสนุนตําบลต่อยอดสู่ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
   ๑.๑ ทบทวนข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต และพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยการเรียนรู้ผ่าน
ฐานข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net 
     - ข้อมูล ปี 2562 กระตุ้นให้ทุกตําบลทบทวนและยืนยันข้อมูลตนเอง 
     - ข้อมูล ปี 2563 คัดเลือก และส่งรายช่ือพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต ตําบลใหม่ 380 ตําบล (จังหวัดละ 5 ตําบล) 
   ๑.2 สื่อสารแนวทางการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุดสื่อเรียนรู้ชุมชนสร้างสุข และ
โปรแกรมบันทึกข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net สู่ระดับอําเภอและตําบล เพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการทํางานที่มุ่งเป้าหมายเดียวกัน และกระตุ้นพ้ืนที่ตําบลในการกําหนดประเด็น
สร้างสุขของตําบลปี 2563 เพ่ือนําไปวางแผนพัฒนาและขับเคลื่อนตําบลจัดการคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข 
  ๑.3 ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้ทุกตําบลขับเคลื่อนตําบลจัดการคุณภาพชีวิต และหนุนเสริมให้
เกิดพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี” โดย 
    ๑) ปรับแนวคิดและบูรณาการงานสุขภาพภาคประชาชนทุกกิจกรรมและบูรณาการ  
การดําเนินงานร่วมกับพชอ.และภาคส่วนที่เก่ียวข้องให้เป็นกลไกภายใต้ตําบลจัดการคุณภาพชีวิต  
    ๒) สื่อสารประสานงาน และสร้างความเข้าใจการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตและการ
ดําเนินงาน พชอ. ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่แจ้งจังหวัดสู่พ้ืนที่ทุกระดับ โดยเฉพาะการ
ประสานนายอําเภอ ประธานพชอ. และทีมเลขา พชอ. เพ่ือการทํางานในทิศทางเดียวกัน 
    ๓) กระตุ้นพ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข ปี ๒๕๖๒ จัดทําข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาชุมชนสร้าง
สุขของตนเอง ตามกรอบการวิเคราะห์ที่กระทรวงกําหนด ส่งให้ กองสช. และนําเข้าร่วมเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับภาคและระดับประเทศ รวมถึงใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดพ้ืนที่ต้น
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แบบต่อเน่ืองปี ๒๕๖๓ 
    4) คัดเลือกพ้ืนที่ต้นแบบใหม่ ๕ ตําบลและยืนยันพ้ืนที่ต้นแบบเดิม ส่งศูนย์ สสม.ภาค โดย
วิเคราะห์ประเมินลักษณะพ้ืนที่ตําบลในจังหวัด ใน ๕ ลักษณะพ้ืนที่ (เขตเมือง เขตชนบท ก่ึงเมือง
ก่ึงชนบท เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตพิเศษอ่ืน) 
   5) กระตุ้น ติดตาม สะท้อนคิด ช่วยเหลือ แนะนํา แก่ตําบลในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรม
ต่อเน่ือง และสื่อสาร แบ่งปันประสบการณ์ โดยให้ทุกตําบลบันทึกผ่านฐานข้อมูลตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต www.thaiphc.net 
๒. พัฒนากลไกและเครือข่ายการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต 
   ๒.๑ อบรมเพ่ิมพูนความรู้ อสม. หมอประจําบ้าน ตําบลละ ๑ – ๒ คน ๑๐,๐๐๐ คน 
   ๒.๒ สื่อสารข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิตผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย 
   ๒.๓ นําเสนอข้อมูล บทเรียนตําบลฯ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ 
๓. ติดตามเย่ียมเสริมพลัง กระตุ้นให้มีการประเมินผลลัพธ์การดําเนินงานของตําบล ตามประเด็น
สร้างสุขผ่านฐานข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิต www.thaiphc.net 

5 หน่วยงานรับผิดชอบ: อําเภอ. 
๑. ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้น ให้ทุกตําบลทบทวนและแจ้งยืนยันประเด็นเป้าหมายการสร้างสุขของ
ตําบลปี 2563 ขับเคล่ือนการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิตต่อเน่ือง ครบวงจร ประเมินผล 
และบันทึกสิ่งที่ตําบลดําเนินการสร้างสุขในพ้ืนที่ในระบบฐานข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิตใน
ระบบ thaiphc.net 
๒. จัดการ ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ิมขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพ เครือข่ายกําลังคนทีมสร้างสุข
ของตําบล ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน กลไกตําบลจัดการคุณภาพชีวิต เช่น การ
อบรม อสม.หมอประจําบ้าน อสม.4.0 อสม.บัดด้ี ยาเสพติด อสม.ต่อยอด .๓ ล้าน ๓ปี เลิกบุหรี่ทั่ว
ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ อสม.ชวนขยับ อสค. อสต. เครือข่ายท้องถิ่น ท้องที่ กองทุน วิสาหกิจชุมชน 
ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ชัดเจน เป็นต้น 
๓.ประสาน บริหารจัดการ หนุนเสริม เช่ือมการทํางานระหว่างพชอ.กับตําบลจัดการคุณภาพชีวิต”
ชุมชนสร้างสุข” ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ที่ตอบโจทย์เป้าหมายของตําบลอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
๔. สื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างความเป็นทีมระหว่างอําเภอกับตําบลแก่ประธาน พชอ. ทีมเลขา
พชอ. และผู้เก่ียวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสื่อสารผลการดําเนินงานตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิต”ชุมชนสร้างสุข”เช่ือมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

6 หน่วยงานรับผิดชอบ: ตําบล 
1. กําหนดเป้าหมายการสร้างสุขของตําบล โดยทบทวนและแจ้งยืนยันประเด็นเป้าหมายการสร้าง
สุขของตําบลปี 2563 โดยการวิเคราะห์ปัจจัย (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) ที่มีการใช้ข้อมูลชุมชน
และข้อมูลประเด็น พชอ. มาเป็นทิศทางในการดําเนินงานร่วมกัน โดยชุมชนมีอิสระในการกําหนด
เป้าหมายการสร้างสุขของตนเอง 
๒. จัดทําข้อมูลการดําเนินงานพัฒนาชุมชนสร้างสุขของตนเอง ตามกรอบการวิเคราะห์ที่กระทรวง
กําหนด ส่งให้ กองสช. และนําเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาคและระดับประเทศ รวมถึงใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดพ้ืนที่ต้นแบบต่อเน่ืองปี ๒๕๖๓ 
2. สร้าง พัฒนาทีม และขยายทีมแกนนําขับเคลื่อนชุมชนสร้างสุขโดยกลไกตําบลจัดการคุณภาพ
ชีวิต 
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    2.1 ทีมและเครือข่ายระบบการดูแลตนเองและช่วยเหลือกันเอง: อย่างน้อยที่ควรจะบูรณาการ
งานสุขภาพภาคประชาชนในกลไกหลัก ดังน้ี 
               -การยกระดับ อสม.เป็นหมอประจําบ้าน, การพัฒนา อสม.รุ่นใหม่ สร้างแกนนํา
สุขภาพในโรงเรียน,ต่อยอดโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครัวเรือนปลอด
ควันบุหรี่ , ชมรม อสม.ชวนขยับ,บัดด้ี อสม.ยาเสพติด    
               -การสร้างแกนนําในครัวเรือน / อสค. ตามประเด็นเป้าหมายของตําบล 
    2.2 ทีมและเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ ทั้งการจัดบริการปฐมภูมิโดยชุมชน โดยภาครัฐ 
ภาคเอกชน ที่เช่ือมต่อกันและรับ-ส่งต่อกัน  
              - การจัดบริการปฐมภูมิโดยชุมชนด้านสุขภาพ: ศสมช. สุขศาลา และรูปแบบอ่ืนๆ 
บริการด้านสังคม เศรษฐกิจ ผู้พิการ ฯลฯ 
              -การสร้างความเช่ือมโยง รับ-ส่งต่อกับ รพ.สต. คลินิกหมอครอบครัว ทีมหมอครอบครัว 
โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลเอกชน และเครือข่ายอ่ืนตามประเด็นเป้าหมายของตําบล 
     ๒.๓ ทีมและเครือข่ายระบบการจัดการยกระดับคุณภาพชีวิต: อปท. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนํา
ชุมชน ประชาชน กองทุน กลุ่มเศรษฐกิจ บ้านวัดโรงเรียน และเครือข่ายทางสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมและการเมือง ฯลฯ ตามประเด็นเป้าหมายของตําบล 
3. วางแผนตําบลจัดการคุณภาพชีวิตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือชุมชนสร้างสุขและการจัดการชุมชนและ
ขับเคลื่อนชุมชน 
    ๓.๑ จําแนกกลุ่มเป้าหมายและกําหนดวิธีปฏิบัติในการสร้างสุขหรือแก้ปัญหาที่มีผลกับต้นเหตุ/
สาเหตุของปัญหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 
จัดทําแผนตําบลท่ีมีลักษณะทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การป้องกัน และการมุ่งอนาคต 
    3.๒ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพและเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน เสริมสร้าง
ความเป็นเจ้าของร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างต่อเน่ืองมุ่งอนาคต 
๔. ดําเนินกิจกรรมสร้างสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนตําบล ในประเด็น
เป้าหมายที่กําหนด ด้วยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ทั้งด้านสุขภาพ ด้านเทคโนโลยีดิจิตัล ด้าน
เศรษฐกิจและการเงิน ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมให้แก่ชุมชน โดยขับเคล่ือนงานตําบลจัดการ
คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกับ พชอ. ให้เกิดการสุขกาย สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี 
๕. วัดผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตําบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข “สุขกาย สุขใจ  
สุขเงิน สุขสามัคคี” เพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยตําบลประเมินตนเอง มีอิสระในการกําหนดเกณฑ์ 
วิธีการวัด ทั้งน้ีให้มีข้อมูลอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ผลที่เกิดขึ้นควรประกอบด้วย ผลผลิต(ทํา
อะไรได้อะไร) ผลลัพธ์ (เกิดอะไรข้ึนกับประชาชนในชุมชน) ผลกระทบ(ผลที่ทําให้กระเทือนไปถึงคน
อ่ืน ค่าใช้จ่าย) นวัตกรรม ความดีงาม/ความโดดเด่นของตําบล  
๖. บันทึกสิ่งที่ตําบลดําเนินการสร้างสุขในพ้ืนที่ ในระบบฐานข้อมูลตําบลจัดการคุณภาพชีวิตใน
ระบบthaiphc.net เพ่ือสื่อสาร แบ่งปันความรู้ วิธีปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นของตําบลให้แก่ภาคี 
๗,๒๕๕ ตําบลได้เรียนรู้ และเพ่ือตําบลตนเองจะได้ใช้ประโยชน์ จากการเก็บข้อมูลได้ง่าย  
มีหลักฐานการดําเนินงาน และให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการสร้างสุข การวัดและประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาตนเอง และนํามาใช้ยกระดับการพัฒนาเพ่ือปิดช่องว่าง (gap) หรือจุดอ่อนและต่อยอดการ
พัฒนาให้มีความต่อเน่ืองในปีถัดไป ประกอบด้วย 
    ๖.1 เป้าหมายและประเด็นการสร้างสุขของตําบลท่ีคนในตําบลร่วมกันกําหนดเอง 
    ๖.2 ข้อมูลแกนนําขับเคลื่อน (Gate Keeper)ของตําบล ทีมทํางาน และภาคีเครือข่ายในการ 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
ชื่อผู้ประสานงาน: นางวิรุณศิริ   สกุล: อารยวงศ์ 
ตําแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนและเครือข่ายปฐมภูมิ 

สังกัด: กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

โทรศัพท์: 02 193 7000 ต่อ 
18715 

โทรศัพท์มือถือ: 085 - 4829036 

โทรสาร: 02149 5645          อีเมล์: viroonsiria1@gmail.com 
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งานสุขภาพภาคประชาชน 
 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
11 จํานวนระบบการดแูลผูสู้งอายุในชุมชนแบบ 

ไร้รอยต่อ  
5 แห่ง กองสนบัสนุนสุขภาพ

ภาคประชาชน 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด จํานวนระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 
ค่าเป้าหมาย จํานวน 5 แห่ง (จังหวัดลพบุรี ระยอง เพชรบูรณ์  นครราชสีมา และตรัง) 
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 
วัตถุประสงค์ 
 

1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุอย่างบูรณาการโดยยึดผู้สูงอายุ
เป็นศูนย์กลางในพ้ืนที่นําร่อง (AGING CARE MODEL) 
2 เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือสนับสนุนการดําเนินงาน ตามรูปแบบบริการบูรณาการโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Integrated People-Centered Services)  
3 เพ่ือประเมินผลลัพธ์การดําเนินงาน (implementation outcomes) ของรูปแบบ
การจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุตามรูปแบบบริการบูรณาการโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Integrated People-Centered Health Services 

คํานิยาม 
 

     ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต้ังแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หมายความตาม
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546) 
     ระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพ้ืนที่เป้าหมาย หมายถึง ครอบครัว 
หมู่บ้าน/ชุมชน มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและทีม
บูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เป้าหมาย 5 แห่ง :  
จ.เพชรบูรณ์ จ.ลพบุรี จ.ร้อยเอ็ด จ.นครราชสีมา จ.ตรัง 

ลําดับที่ กิจกรรม 
1 หน่วยงานรับผิดชอบ: สช. 

1. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา ความต้องการรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย 
2. ทบทวนคําสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ แต่งต้ังคณะทํางานฯ ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาท
คณะทํางาน 
3. ประชุมระดมความคิดเห็นกําหนดกรอบ และวางแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ  
4. พัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน ได้แก่ แนวทาง/คู่มือการดําเนินงาน แบบประเมิน/
แบบคัดกรอง แบบรายงาน  
5. สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบ
ไร้รอยต่อ 
6. เย่ียมเสริมพลัง สนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย 
7. ติดตามประเมินผลลัพธ์การดําเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ  
8. วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้การพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้
รอยต่อ  
9. ประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบ
ไร้รอยต่อ  
10. สรุปผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 

2 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสม. 
1. รับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน เครือข่าย และวางแผนการดําเนินงานพัฒนาระบบการ
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ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพ้ืนที่ 
3. เย่ียมเสริมพลัง สนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

3 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสจ. 
1. รับทราบแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ 
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน เครือข่าย และวางแผนการดําเนินงานในพ้ืนที่พัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพ้ืนที่ 
3. พัฒนาศักยภาพทีมบุคลากรสาธารณสุขและผู้ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4. ดําเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ตามแนวทางการจัดบริการ 
Health Service Guideline (ค้นหา คัดกรอง และจัดบริการในชุมชน หรือส่งต่อไปยังหน่วย
บริการ) 
5. จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 
6. รวมรวมองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบ/ระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
7. ติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ  นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ 
ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ      
 

สังกัด:กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18710    
โทรสาร 02-1495645 โทรศัพท์มือถือ 081-9276778   
อีเมล์ sutatipc2@hotmail.com 
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งานสุขภาพภาคประชาชน 
 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
12 ร้อยละของบคุลากรกลุ่มเป้าหมายผา่นเกณฑ์การ

พฒันาศกัยภาพ การตดิตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ  
และผูต้ดิยาเสพตดิ หลังการบาํบดัรกัษา 

ร้อยละ 75 กองสนบัสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 
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แบบชีแ้จงรายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพ การติดตาม ดูแล

ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด หลังการบําบัดรักษา  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 75 
ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนงานด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดใน

ชุมชนโดย อสม. 
วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม. และเครือข่ายในการติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ยาเสพติดในชุมชน 

คํานิยาม 
 

       บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาล/อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน  ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ
เอกชน  
       ผ่านเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพการติดตาม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด
หลังการบําบัดรักษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายตาม
หลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มเป้าหมาย 
2. เจ้าหน้าที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) 
3. เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล/อบต. กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน 
4. ภาคีเครือข่ายภาครัฐ และเอกชน 

ลําดับที่ กิจกรรม 
1 หน่วยงานรับผิดชอบ: สช. 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานฯ  
2. พัฒนาหลักสูตร/แนวทาง/คู่มือการดําเนินงาน แบบประเมิน/แบบรายงาน/ ฐานข้อมูล  
3. ช้ีแจงแนวทางฯ ผู้เก่ียวข้อง เก่ียวกับวิธีการดําเนินงาน 
4. สนับสนุนงบประมาณ องค์ความรู้ทางวิชาการ 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับจังหวัด (ครู ก. 76 จังหวัด) เพ่ือสร้าง system management  
6. ติดตาม ประเมินผลลัพธ์การดําเนินงานการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพ
ติดในชุมชนโดย อสม. 
7. รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงานติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ฟ้ืนฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. 
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการนําเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้การติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ฟ้ืนฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. 
9. สรุปผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. 

2 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสม. 
1. รับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน   
    การบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. 
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน และวางแผนการดําเนินงานการ 
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    ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. 
3. วางแผนและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับอําเภอ  
    (ครู ข. 878 อําเภอ) ร่วมกับ สสจ. 
4. สนับสนุนการดําเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู 
    ยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. ตามแนวทางฯ ที่กําหนด 
5. เย่ียมเสริมพลัง สนับสนุนการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ 

3 หน่วยงานรับผิดชอบ: ศบส. 
1. รับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่าน 
    การบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. 
2. ติดตามความก้าวหน้า และรายงานผลการดําเนินงาน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสจ. 
1. รับทราบแนวทางการดําเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ 
    บําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. 
2. ซักซ้อม ความเข้าใจในบทบาททีมงาน และวางแผนการดําเนินงานการ 
    ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับอําเภอ (ครู ข.) ในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
    ร่วมกับ สสม. ภาค 5 แห่ง 
4. พัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการ อสม. ระดับตําบล (7,255 ตําบล) 
5. ขับเคลื่อนการดําเนินงานการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู 
    ยาเสพติดในชุมชนโดย อสม. ตามแนวทางฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
6. สรุปผล และรายงานผลการดําเนินงาน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ชื่อ  นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ 
ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ      
 

สังกัด:กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
โทรศัพท์ 02-1937000 ต่อ 18710    
โทรสาร 02-1495645 โทรศัพท์มือถือ 081-9276778   
อีเมล์ sutatipc2@hotmail.com 
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งานสุขภาพภาคประชาชน 
 
ลําดบั ตัวชีว้ัด ค่าเป้าหมาย หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 จํานวนองคก์รเอกชนสาธารณประโยชน์ทีไ่ด้รบั
การสนบัสนนุงบประมาณดาํเนนิการตาม
วัตถุประสงคท์ีก่ําหนดไว้ไดอ้ย่างครบถ้วน 

 กองสนบัสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน 
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ตัวชี้วัด จํานวนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน 

กลุ่มเป้าหมาย องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการ
สุขภาพชุมชน 

ชื่อโครงการ การเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการจัดการ
สุขภาพภาคประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วม ขององค์กรเอกชน
สาธารณประโยชน์ในการจัดการสุขภาพชุมชน 

ลําดับที่ กิจกรรม 
1 หน่วยงานรับผิดชอบ: สช. 

1. ทบทวนและจัดทําหลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุน 
2. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ 
3. รวบรวมโครงการพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร 
4. พิจารณาองค์กร/โครงการ 
    4.1 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกโครงการ 
   4.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองและให้ความเห็นชอบโครงการท่ีได้รับการสนับสนุน 
5. แจ้งผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการฯ  
6. ทําสัญญารับเงินพร้อมตรวจสอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
7. ติดตาม กํากับ สนับสนุนการดําเนินงาน องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
    7.1 ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานผ่านระบบติดตามการดําเนินงานออนไลน์ และ
ประเมินผลโครงการ 
    7.2 ติดตามรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
ฉบับจริง องค์กรที่ได้รับงบประมาณ 
8. การเผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน/การพัฒนานโยบาย 
9. สรุปและจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการ
จัดการสุขภาพชุมชน 

2 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสม./ศบส. 
1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ 
2. รวบรวมโครงการพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร 
3. ติดตาม กํากับ สนับสนุนการดําเนินงาน องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
    3.1 ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานผ่านระบบติดตามการดําเนินงานออนไลน์ และ
ประเมินผลโครงการ 
    3.2 ติดตามรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย
ฉบับจริง องค์กรที่ได้รับงบประมาณ 
4. การเผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน/การพัฒนานโยบาย 

3 หน่วยงานรับผิดชอบ: สสจ. 
1. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ 
2. รวบรวมโครงการพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติขององค์กร 
3. ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานผ่านระบบติดตามการดําเนินงานออนไลน์ และประเมินผล
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โครงการ 
4. ติดตามรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายฉบับ
จริง องค์กรที่ได้รับงบประมาณ 
5. การเผยแพร่ผลงานและใช้ประโยชน์ในการดําเนินงาน/การพัฒนานโยบาย 

4 หน่วยงานรับผิดชอบ: องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ 
1. ศึกษาหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ 
2. เสนอโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณมายัง กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
3.รับทราบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการฯ 
4. ทําสัญญารับเงินพร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
    4.1 รับเช็คที่กลุ่มคลัง กรม สบส. 
5.ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
6.รายงานความก้าวหน้าตามกิจกรรมโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลออนไลน์ และปิดโครงการ 
7. ส่งรายงานผลการดําเนินงานฉบับสมบูรณ์และรายงานหลักฐานเอกสารการเบิกจ่ายฉบับจริงให้กอง สช. 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
ชื่อผู้ประสานงาน: นางสาวชลกร  สกุล: ภู่สกุลสุข 
ตําแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พิเศษ  
ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 

สังกัด: กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
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