สรุปการจัดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
เพื่อคนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า”
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจาปีงบประมาณ 2561
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ก

บทสรุป
งานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “16 ปี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อคนไทย 4.0 ก้าวสู่ทศวรรษ
หน้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงานทางวิชาการในการ
พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งเชิดชูเกียรติและสร้างเครือข่ายการ
ดาเนินงาน ระยะเวลาในการจัดงานระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข รูปแบบของงานประกอบด้วย 1)การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่ายการ
ดาเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 9 ประเภท 2)เวทีการอภิปราย และการนาเสนอ
ผลงานเด่นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเครือข่าย 3)การแสดงนิทรรศการ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก
เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและ
ประธานการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่าย ผลการจัดงานสรุปได้พอสังเขปดังนี้
1.มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 1,321 คน คิดเป็นร้อยละ 137.18 เมื่อเทียบกับเปูาหมายที่ตั้งไว้
(963คน) ประกอบด้วย
1.1 ผู้รับรางวัลทั้ง 9 รางวัล จานวน 379 คน
1.2 เครือข่ายจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
จานวน 430 คน จาก 66จังหวัด/12เขตบริการสุขภาพ
1.3 สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 4 คน
1.4 กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จานวน 4 คน (2 กรม)
1.5 เครือข่ายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ภาครัฐ/ภาคเอกชนและภาคประชาชน จานวน 115 คน
1.6 สื่อมวลชน
จานวน 12 คน
1.7 วิทยากรจากภายนอกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จานวน 8 คน
1.8 บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จานวน 317 คน
1.9 ผู้สังเกตการณ์ จากหน่วยงานต่างๆ
จานวน 52 คน
2.กิจกรรมของงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมคือ
2.1 การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่ายการดาเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ รวม 9 รางวัล มีผู้เข้าร่วมรับรางวัลทั้งสิ้น 379 คน ได้แก่
(1) รางวัล 100ปีการสาธารณสุขไทย 100อสม.
จานวน 64 คน
(2) อสม.ที่มีผลการดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่นประจาปี2561 จานวน 12 คน
(3) ตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเยี่ยม ระดับเขต
จานวน 12 แห่ง
(4) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดต่อเนื่อง จานวน 40 คน
(5) ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพปี2558 และปี2559 จานวน 92 แห่ง
(6) ต้นแบบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559
จานวน 37 แห่ง
(7) Thai World Class Spa
จานวน 24 แห่ง
(8) โรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ
จานวน 95 แห่ง
(9) ศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น
จานวน 3 แห่ง

ข
2.2 เวทีวิชาการ ประกอบด้วย การอภิปรายเกี่ยวกับทิศทางการดาเนินงานของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ มี 2 หัวข้อคือ
1) “ย่างก้าว สบส.สูย่ ุค 4.0” โดย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง 3 กลุ่มภารกิจ
2) “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0” โดยแบ่งออกเป็น 3 ห้องย่อย ตาม
กลุ่มภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคือ
ห้องย่อยที่ 1 ด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ห้องย่อยที่ 2 ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ห้องย่อยที่ 3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
3) การนาเสนอผลงานเด่น “16ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” แบ่งออกเป็น 3 ห้องย่อย
ดังนี้
ห้องย่อยที่ 1 ด้านการกากับมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 3 หัวข้อคือ
(1) ต้นแบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
(2) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ยุค 4.0
(3) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับสู่สากล
ห้องย่อยที่ 2 ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 6 หัวข้อคือ
(1) การชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) QR Code สถานพยาบาลกับการตรวจสอบสถานพยาบาลและผู้ประกอบโรคศิลปะ
(3) แนวปฏิบัติการปูองกันการติดเชื้อสาหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับ
ผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก)
(4) การขยายระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรไทยสาหรับกลุ่มพานักระยะยาว
(Long Stay Visa)
(5) การพัฒนากฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมาและการ
พัฒนาระบบการเฝูาระวังงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
(6) ธุรกรรมและปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
ห้องย่อยที่ 3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ประกอบด้วย 5 หัวข้อคือ
(1) ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
(2) ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(3) บทเรียนดีๆ การดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพของพื้นที่
(4) ถอดบทเรียน 100ปีการสาธารณสุขไทย 100 อสม.
(6) ระบบการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
2.3 การแสดงนิทรรศการ มีการจัดแสดงนิทรรศการ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นการแสดงทิศทางการดาเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผลการ
ดาเนินงานโครงการสุขศาลาพระราชทาน ณ ห้องโถง ชั้น1
ส่วนที่ 2 แสดงผลงานเด่นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ชั้น9 จาแนกออกเป็น 3 กลุ่มภารกิจ รวม 8 บูธ ดังนี้
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(1)กลุ่มภารกิจด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มี 2 บูธ ได้แก่
-บูธ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์
-บูธ การพัฒนาแผนแม่บทของโรงพยาบาลทุกระดับ การพัฒนาแบบอาคารเพื่อรองรับนโยบาย
ระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ(PCC) และการพัฒนาแบบอาคารไตเทียมของโรงพยาบาล โดยกองแบบแผน
(2)กลุ่มภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มี 2 บูธ ได้แก่
-บูธ การให้บริการตรวจรักษาตามการแพทย์แผนจีน โดยสมาคมแพทย์แผนจีนประเทศไทย
-บูธ การให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกในร่างกาย โดยโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
(2)กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มี 4 บูธ ได้แก่
-บูธ การรู้เท่าทันสื่อ โดยกองสุขศึกษา
-บูธ อสม.4.0 โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
-บูธ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยแกนนาชุมชน หมู่4 บ้านแพะ จังหวัดสระบุรี
-บูธ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยทีมโรงเรียนบ้านบางครั่ง จังหวัดพังงา
ส่วนที่ 3 การร่วมแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน/เครือข่าย รวม 5 บูธ ได้แก่
-บูธ โครงการ3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ โดยสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-บูธ ระบบการสื่อสาร 4 หน่วยงานคือ กสท. ทีโอที ทรู และเอไอเอส
3.ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานวิชาการกรมฯ วิธีการประเมินมี 2 ระบบคือ (1)การประเมิน
ออนไลน์ (2)การใช้แบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อมูลมีผู้ทาการประเมินรวม 214 คน ผลการประเมินพบว่า
๓.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.7 และเพศชายร้อยละ 45.3 ส่วนใหญ่
อยู่ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ 10.0 ตามลาดับ มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ
46.7 รองลงมาคือ นักวิชาการ/อาจารย์ และพนักงาน คิดเป็นร้อยละ27.6 และ12.1 ตามลาดับ
๓.2 ความพึงพอใจต่องานวิชาการกรมฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 3.85 ,
S.D.=0.789) โดยมีระดับความพึงพอใจเรียงจากมากไปหาน้อยในเรื่องการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ,ความรู้ที่
ได้รับ ,รูปแบบการจัดงาน ,การจัดนิทรรศการ และสถานที่จัดงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96, 3.89,
3.88, 3.85 และ3.65 ตามลาดับ
๓.3 ความพึงพอใจต่อการอภิปรายเรื่อง “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0”
โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก (x= 3.85, S.D.= 0.735) เมื่อพิจารณารายกลุ่มภารกิจ
(ห้ อ งย่ อ ย) พบว่า ทั้ ง 3 กลุ่ ม ภารกิ จ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย อยู่ ในระดับ มาก คื อ กลุ่ มภารกิจ ที่ 1(ด้ า นก ากั บ
มาตรฐานฯ) เท่ากับ 3.75 (S.D.= 0.613) กลุ่มภารกิจที่ 2(ด้านคุ้มครองผู้ บริโภคฯ) เท่ากับ 3.93 (S.D.=
0.720) และกลุ่มภารกิจที่ 3(ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ) เท่ากับ 3.86 (S.D.= 0.669)
๓.4 ความพึงพอใจต่อการนาเสนอผลงานเด่น “16ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x= 3.85, S.D.=0.735) เมื่อพิจารณารายกลุ่มภารกิจ(ห้องย่อย) พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มภารกิจมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ กลุ่มภารกิจที่1 (ด้านกากับมาตรฐานฯ) เท่ากับ 3.83
(S.D.= 0.709) กลุ่มภารกิจที่2 (ด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ) เท่ากับ 3.80 (S.D.= 0.762) และกลุ่มภารกิจที่3
(ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ) เท่ากับ 3.91 (S.D.= 0.733)

ง
5.5 ข้อเสนอแนะต่อการจัดงาน
*ด้านรูปแบบการจัดงาน มีผู้ให้ข้อคิดเห็นว่า
1)รูปแบบพิธีเปิดไม่ดึงดูด มีการมอบรางวัลมากเกินไป การจัดลาดับรับรางวัลควรให้
โรงพยาบาลรับก่อน
2)ควรคิดกลยุทธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น กรมอื่นๆ/ประชาชนเข้ามารับฟังหรือให้
ข้อเสนอแนะให้มากกว่านี้
3)ควรมีการจัดงานวิชาการกรมทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการถ่ายทอดทาง
Feedbook , line
*ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
1)สถานที่คับแคบ ห้องประชุมเล็กเกินไป และค่อนข้างร้อน การจัดวางเก้าอี้ชิดเกินไป
2)ที่จอดรถน้อย การเดินทางเข้าออกไม่สะดวก
3)อาหารกลางวันและอาหารว่าง ธรรมดาเกินไป มีการอาหารบูดเสีย ควรปรับปรุง
4)ครั้งต่อไปควรจัดที่โรงแรม
*ด้านการประสานงานและประชาสัมพันธ์
1)การติดต่อประสานงานถึงพื้นทีค่ ่อนข้างล่าช้า กะทันหันมาก ทาให้บางหน่วยงานไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ควรมีการเตรียมการจัดงานแต่เนิ่น มีระยะเวลาแจ้งข่าวให้เหมาะสม
2)ควรเชิญเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุม และร่วมเป็น
เกียรติในการรับรางวัล และควรเชิญผู้รับรางวัลและทุกเครือข่ายเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน
3)หนังสือเชิญ/แจ้งเครือข่าย ควรระบุเอกสาร/หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ต้องนามา
ในวันประชุมให้ชัดเจน และควรส่งสาเนาหนังสือเชิญให้แก่ สบส.เขต เพื่อช่วยในการประสานงานต่อไป
4)ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น กรมต่างๆ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟัง
และแสดงความคิดเห็นในเวทีวิชาการ
5.6 ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1)ควรเป็นหน่วยงานสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการที่ทันสมัยและงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในพื้นที่
2)ควรผลิต และให้บริการสื่อที่ใช้ในการบริการสุขภาพมากขึ้น และสนับสนุนสื่อด้าน
สุขภาพให้แก่ทุกภาคส่วน
3)พัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือรูปแบบบทเรียนชุมชน หรือนวัตกรรมด้านสุขบัญญัติ ให้มาก
ขึ้น เพื่อปรับใช้ในพื้นที่ และให้บริการทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลชุมชน
4)พัฒนามาตรฐานให้เหมาะสมกับโรงพยาบาล และนาสู่สากลได้ และควรมีบริการสอบ
เทียบเครื่องมือแพทย์/มาตรฐานอาคาร ให้ได้มาตรฐาน อยู่ชั้นแนวหน้า
5)ควรมีการจัดช่องทางการสื่อสารถึงเครือข่ายพื้นที่ อย่างทั่วถึงและฉับไว เช่น จัดทาสื่อ
ออนไลน์ จัดเวทีวิชาการ การใช้เครือข่าย สบส.เขต เป็นต้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างกันให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น
6)ควรจัดหลักสูตร และจัดอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
******************************

คานา
ในปีงบประมาณ 2561 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการจัด
งานวิช าการกรมสนั บ สนุ น บริ การสุขภาพ ในหั ว ข้อ “16ปี กรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อคนไทย4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า ” เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561
ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อส่งเสริม สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งเชิดชูเกียรติเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และมี
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธาน
เพื่อให้เกิดการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเผยแพร่และนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จั ด งานไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ต่อ ทางคณะกรรมการจั ด ประชุ ม วิ ช าการกรมสนั บสนุ น บริก ารสุ ขภาพ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 จึ งได้ ทาการรวบรวมองค์ค วามรู้ สรุ ปผลการจัด งานขึ้น และหวังเป็น อย่างยิ่งว่ า
เอกสารรายงานฉบั บ นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก รและเครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นางานต่ อ ไป ทั้ ง ทางด้ า น
กระบวนการจัดงานวิชาการ และการนาองค์ความรู้ไปพัฒนางานด้านระบบบริการสุขภาพ
ในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการฯขอขอบคุณผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่อยู่ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รวมทั้งเสนอแนวคิดในการพัฒนา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกท่านต่อไป
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2561
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กาหนดการ
งานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อคนไทย4.0
ก้าวสู่ทศวรรษหน้า”
ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
08.00 - 09.00 น. - ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น. - การอภิปรายเรื่อง ย่างก้าว สบส.สู่ยุค 4.0
โดย -แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และคณะผู้บริหารกรม
*กลุ่มภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคฯ
-รองอธิบดี (นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร)
-ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
-ผู้อานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
*กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
-รองอธิบดี (นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
-ผู้อานวยการกองสุขศึกษา
-ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
-ผู้อานวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคกลาง ชลบุรี
*กลุ่มภารกิจ ด้านกากับมาตรฐานฯ
-รองอธิบดี (นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
-ผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
-ผู้อานวยการกองแบบแผน
-ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต10 จังหวัดอุบลราชธานี
10.00 – 10.10 น. - วีดิทัศน์ 3 นาทีเรื่องภารกิจ สบส.16ปี สู่ยุค 4.0
- พิธีเปิด
โดย * ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กล่าวรายงานโดย *อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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10.10 – 11.30 น.

11.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

- มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
*100ปีการสาธารณสุขไทย 100 อสม. (100)
โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รวม 21๕ คน)
*อสม.ที่มีผลการดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น ประจาปี2561 (12)
*ตาบลจัดการสุขภาพ (12)
*เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนต่อเนื่อง (4๕)
*ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี2558-2559 (105)
*ต้นแบบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี2559 (41)
โดย อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (รวม134คน)
*Thai World Class Spa (24)
*โรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ (107)
*ศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น (3)
- ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
- การอภิปรายเรื่อง “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0”
ห้องย่อยที่ 1 บทบาทด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(ห้องประชุม 4 ชั้น 9)
วิทยากร : *นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
*นายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล
ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
*นายถาวร ขาวแสง
ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑
ผู้ดาเนินการ : นายสาธิต นฤภัย ผูช้ ่วยผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
ห้องย่อยที่ 2 บทบาทด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
(ห้องประชุม 2 และ 3 ชั้น ๙)
วิทยากร : *นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
*ผู้อานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
*ผู้อานวยการกองกฎหมาย
*ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้ดาเนินการ : ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
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ห้องย่อยที่ 3 บทบาทด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
(ห้องประชุม 1 ชั้น 9)
วิทยากร : *นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
*นายแพทย์จรัญ จันทมัตตตุการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
*นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้ดาเนินการ : รศ.ดร.กิตติ กันภัย นักวิชาการอิสระ ด้านนิเทศศาสตร์
22 พฤษภาคม 2561
09.00 – 12.00 น. นาเสนอและอภิปรายผลงานเด่น “16ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”
ห้องย่อยที่ 1 บทบาทด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(ห้องประชุม 4 ชั้น 9)
ประธาน : นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์(รก.)
เลขานุการ : นายสรพงษ์ ภคพิมล กองแบบแผน
หัวข้อ *ต้นแบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
โดย : -น.ส.อนุสรณ์ แข่งขัน หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
-นายอรุณ เพ็ชรทอง
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลพัทลุง
-นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ผู้ดาเนินการ :นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว กองวิศวกรรมการแพทย์
หัวข้อ *มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ยุค 4.0
โดย : -นายอาทิตย์ ชุมทอง กองวิศวกรรมการแพทย์
-นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ กองวิศวกรรมการแพทย์
-นายอาทิตย์ เมืองแก้ว โรงพยาบาลดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ผู้ดาเนินการ :นายสาธิต นฤภัย ผู้ช่วยผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
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ห้องย่อยที่ 2 บทบาทด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
(ห้องประชุม 2 และ 3 ชั้น ๙)
ประธาน : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ
เลขานุการ : นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ
หัวข้อ : *การชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการ
ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย: นางชฎาภรณ์ นฤภัย กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
*QR Code สถานพยาบาลกับการตรวจสอบสถานพยาบาลและ
ผู้ประกอบโรคศิลปะ
*แนวปฏิบัติการปูองกันการติดเชื้อสาหรับสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก)
โดย: นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
*การขยายระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรไทยสาหรับ
กลุ่มพานักระยะยาว (Long Stay Visa)
โดย นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์ กองสุขภาพระหว่างประเทศ
*การพัฒนากฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมา
และการพัฒนาระบบการเฝูาระวังงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ
โดย นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(รก.)
ห้องย่อยที่ 3 บทบาทด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
(ห้องประชุม 1 ชั้น ๙)
ประธาน: ดร.อนันต์ มาลารัตน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขานุการ: นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร
ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
หัวข้อ : *ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
โดย นางบุญศิริ ชูพงศ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางครั่ง จังหวัดพังงา
*ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
โดย นายนวพล เพ็ญศรี
แกนนาชุมชนหมู่ 4 บ้านแพะ ต.หัวปลวก จังหวัดสระบุรี
*บทเรียนดีๆ การดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพของพื้นที่
โดย นางกรกมล เต้บารุง
ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดกระบี่
นายอาทิตย์ บุญรอดชู พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางเทียน จังหวัดกระบี่
*ถอดบทเรียน 100ปี การสาธารณสุขไทย 100 อสม.
โดย นางอานวย สุทัตโต อสม.ดีเด่นระดับเขต ประจาปี2561
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12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 16.30 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอและอภิปรายผลงานเด่น “16ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” (ต่อ)
ห้องย่อยที่ 1 บทบาทด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(ห้องประชุม 4 ชั้น 9)
ประธาน : นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์(รก.)
เลขานุการ : นายสรพงษ์ ภคพิมล กองแบบแผน
หัวข้อ : *มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับสู่สากล
โดย -นายสาธิต นฤภัย ผู้ช่วยผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
ห้องย่อยที่ 2 บทบาทด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
(ห้องประชุม 2 และ 3 ชั้น ๙)
ประธาน : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ
ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ
เลขานุการ : นางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ
หัวข้อ : *ธุรกรรมและปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค”
โดย -นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล
ผู้อานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
-นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์
รองผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
-นางชัญญาภัค บุณยรัตนิน หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
ผู้ดาเนินการ: นางสมพร มีเสถียร
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ห้องย่อยที่ 3 บทบาทด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
(ห้องประชุม 1 ชั้น ๙)
ประธาน: ดร.อนันต์ มาลารัตน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขานุการ: นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร
ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
*ระบบการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
โดย นายอานาจ ค้ายาดี กองสุขศึกษา
- อภิปรายทั่วไป และปิดประชุม
*******************************************

หมายเหตุ : รับประทานอาหารว่าง ระหว่างเวลา 10.30 – 10.40 น. และ 14.30 – 14.40 น.
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พิธีเปิดงาน

พิธีเปิดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “16 ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อคนไทย4.0 ก้าวสู่ทศวรรษหน้า” จัดให้มีขึ้น
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-10.10 น. ห้องประชุม 1 ชั้น9 กรมสนับสนุน
บริ ก ารสุ ข ภาพ โดยมี ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน และมีแพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง อธิบดี
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์เจษฎา
โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธีเปิด
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คากล่าวรายงาน
งานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“๑๖ ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
เพื่อคนไทย๔.๐ ก้าวสู่ทศวรรษหน้า”
วันที่ 2๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม๑ ชั้น๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดย แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กราบเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ในหัวข้อ “๑๖ ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
เพื่อคนไทย๔.๐ ก้าวสู่ทศวรรษหน้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ย นเรียนรู้ และ
นาเสนอผลงานทางวิชาการในการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ รวมทั้งเชิดชู
เกียรติและสร้างเครือข่ายการดาเนินงาน” มีกาหนดการ ๒ วัน คือ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รูปแบบของงาน ประกอบด้วย ๑)การอภิปรายเรื่อง “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand
๔.๐” ๒)เวทีนาเสนอผลงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓)การแสดงนิทรรศการ และ ๔)การมอบรางวัล
แก่เครือข่ายการดาเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ๙ รางวัล ได้แก่ รางวัล 1)100ปี
การสาธารณสุขไทย ๑๐๐อสม. 2)อสม.เลิกบุหรี่ ทาดีถวายพ่อ 3)ต้นแบบตาบลจัดการสุขภาพ 4)เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนต่อเนื่อง 5)ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 6)ต้นแบบ
โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ๗)Thai World Class Spa ๘)โรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับ
คุณภาพ และ๙)ศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น รวม ๔49 คน
ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
มหาวิทยาลัย/สมาคมวิชาชีพ/สถาบันรับรองคุณภาพ ผู้รับรางวัล และบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวม
ทั้งสิ้น ๙๖๓ คน นอกจากนี้ ยังได้รับความกรุณาจากผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากร
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล
สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ....ขอกราบ
เรียนเชิญค่ะ
************************************
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คากล่าวเปิดงาน
งานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “๑๖ ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อคนไทย ๔.๐ก้าวสู่ทศวรรษหน้า”
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 2๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
--------------------------------------------ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
“๑๖ ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อคนไทย ๔.๐ ก้าวสู่
ทศวรรษหน้า” ในวันนี้
การที่ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการคุ้ ม ครองระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ และ
ขับเคลื่อนระบบสุ ขภาพภาคประชาชน โดยเน้นการมี ส่ วนร่ว มของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ นั้น จาเป็นต้องมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัย สามารถนามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ซึ่งการ
จัดประชุมครั้งนี้จึงนับเป็นเวทีของการรวบรวม นาเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานเด่น เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน นาผลงานและนวัตกรรมที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิด ประโยชน์ ต่อการ
พัฒนางานให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการร่วมใจกันพัฒนา
งานคุ้ ม ครองด้ า นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ โดยมี เปู าหมายเดี ย วกั น คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก กลุ่ ม วั ย
มีสุขภาวะที่ดี
ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และขอขอบคุณกรมสนับสนุน บริการสุขภาพที่ได้ จัดการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณท่านวิทยากรที่ได้กรุณามาให้ความรู้และประสบการณ์
รวมทั้ ง ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ร่ ว มกั น สร้ า งสรรค์ ง านให้ มี ค วามก้ า วหน้ า และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประเทศชาติและประชาชน เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน อันจะนาพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป
ขณะนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “๑๖ ปี กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพื่อคนไทย ๔.๐ ก้าวสู่ทศวรรษ
หน้า” ณ บัดนี้ และขออวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ
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ผลการจัดงานวิชาการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2561
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมงานวิชาการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

งานเวทีวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม
2561 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1,321 คน จาแนกเป็น
1.เครือข่ายงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ผู้บริหารหรือผู้แทนจาก สสจ./รพศ./รพท.
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 430 คน (ร้อยละ 32.55)
2.ผู้รับโล่รางวัล ทั้ง 9 รางวัล รวมทั้งสิ้น 379 คน (ร้อยละ 28.69)
3.บุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จานวน 317 คน (ร้อยละ 23.99)
4.เครือข่ายงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่
สมาคมต่างๆ โรงพยาบาลเอกชน หน่วยงานที่มาร่วมแสดงนิทรรศการ ประธาน อสม. เป็นต้น จานวน 115 คน
(ร้อยละ 8.71)
5.อื่น ๆ ได้แก่ สื่อมวลชน สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรมวิชาการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และวิทยากรภายนอก รวมทั้งสิ้น 80 คน (ร้อยละ 6.06)
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และ 2
ตารางที่ 1 จานวนผู้เข้าร่วมงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
ในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 จาแนกรายประเภท
ประเภท
1.เครือข่ายงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค (สสจ./รพศ./
รพท. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข)
2.ผู้รับโล่รางวัล
3.บุคลากรในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
4.เครือข่ายงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
5.สื่อมวลชน
6.สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
7.กรมวิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
8.วิทยากรจากภายนอกสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
9.ผู้สังเกตการณ์ จากหน่วยงานต่างๆ
รวม

ผู้เข้าร่วมงาน
จานวน(คน)
ร้อยละ
430
32.55
379
317
115

28.69
23.99
8.71

12
4
4
8
52
1,321

0.91
0.30
0.30
0.61
3.94
100.00
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ตารางที่ 2 เครือข่ายสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามเขตบริการสุขภาพและจังหวัด
เขตบริการสุขภาพ
1

2

3

4

5

จังหวัด
1.แพร่
2.พะเยา
3.แม่ฮ่องสอน
4.น่าน
5.ลาพูน
6.เชียงราย
7.ลาปาง
8.เชียงใหม่
9.อุตรดิตถ์
10.เพชรบูรณ์
11.ตาก
12.พิษณุโลก
13.สุโขทัย
14.นครสวรรค์
15.กาแพงเพชร
16.ชัยนาท
17.พิจิตร
18.นนทบุรี
19.ลพบุรี
20.พระนครศรีอยุธยา
21.อ่างทอง
22.สระบุรี
23.นครนายก
24.ปทุมธานี
25.สิงห์บุรี
26.ราชบุรี
27.สมุทรสาคร
28.สุพรรณบุรี
29.กาญจนบุรี
30.สมุทรสงคราม
31.นครปฐม
32.เพชรบุรี

จานวนผู้เข้าร่วมงาน
(คน)
1
2
1
1
14
8
1
1
2
14
4
2
5
8
1
3
5
7
8
7
1
17
4
1
5
12
4
12
12
4
5
16
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ตารางที่ 2 เครือข่ายสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามเขตบริการสุขภาพและจังหวัด (ต่อ)
เขตบริการสุขภาพ
6

7
8

9

10
11

จังหวัด
33.ชลบุรี
34.ปราจีนบุรี
35.สระแก้ว
36.ฉะเชิงเทรา
37.ระยอง
38.สมุทรปราการ
39.จันทบุรี
40.ขอนแก่น
41.กาฬสินธุ์
42.ร้อยเอ็ด
43.หนองบัวลาภู
44.บึงกาฬ
45.เลย
46.อุดรธานี
47.นครพนม
48.นครราชสีมา
49.ชัยภูมิ
50.บุรีรัมย์
51.สุรินทร์
52.อุบลราชธานี
53.อานาจเจริญ
54.ยโสธร
55.สุราษฎร์ธานี
56.ระนอง
57.นครศรีธรรมราช
58.ชุมพร
59.พังงา
60.ภูเก็ต
61.กระบี่

จานวนผู้เข้าร่วมงาน
(คน)
18
4
5
11
4
8
6
12
13
10
1
1
3
5
8
19
12
7
29
8
7
3
14
2
3
2
1
2
2
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ตารางที่ 2 เครือข่ายสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคที่เข้าร่วมงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ 2561 จาแนกตามเขตบริการสุขภาพและจังหวัด (ต่อ)
เขตบริการสุขภาพ
12

รวม

จังหวัด
62.สงขลา
63.ตรัง
64.นราธิวาส
65.ปัตตานี
66.พัทลุง
66

จานวนผู้เข้าร่วมงาน
(คน)
2
4
2
3
11
430
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ส่วนที่ 2 การจัดกิจกรรมงานวิชาการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กิจกรรมของงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก
คือ 1)การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่าย 2)เวทีวิชาการ และ3)การแสดงนิทรรศการ โดยมีผลการ
ดาเนินงานดังนี้

2.1 การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่าย

งานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติของกระทรวงสาธารณสุข
ให้แก่เครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพที่มีผลงานดีเด่น รวม 9 รายการ 449 รางวัล
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธานการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ดังนี้
(1)100 ปีการสาธารณสุขไทย 100 อสม.
จานวน 100 รางวัล
(2)อสม.ที่มีผลการดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น ประจาปี 2561 จานวน 12 คน
(3)ตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเยี่ยม ระดับเขต
จานวน 12 แห่ง
(4)เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดต่อเนื่อง
จานวน 4๕ คน
(5)ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2558 และปี 2559 จานวน 105 แห่ง
(6)ต้นแบบโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ปี 2559
จานวน 41 แห่ง
(7)Thai World Class Spa
จานวน 24 แห่ง
(8)โรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ
จานวน 107 แห่ง
(9)ศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น
จานวน 3 แห่ง
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(1)โล่เชิดชูเกียรติ 100 ปีสาธารณสุขไทย 100 อาสาสมัครสาธารณสุข จานวน 100 รางวัล
มอบโดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
รายชื่อ
จังหวัด
นางกรระวี
ตันตระกูล
กรุงเทพมหานคร
1
นายกิ่งก้าน
ลือชา
เชียงใหม่
2
นายบุญปั๋น
ดู่แก้ว
เชียงราย
3
นางกานดา
นันชัยกลาง
แม่ฮ่องสอน
4
นางยุพิน
สีต๊ะสาร
น่าน
5
นายฐาปนพงศ์ มังคลาด
พะเยา
6
นางจันทร์ฉาย สุภากาวี
ลาปาง
7
นายมงคล
ติยวัฒน์เรืองกุล
ลาพูน
8
นางผ่องนภา เนียมน่วม
สุโขทัย
9
นายวสันต์
อยู่เจริญกิจ
อุตรดิตถ์
10
นายเวคิน
วัชรเวโรจน์
กาแพงเพชร
11
นายประสิทธิ์ มหิธิธรรมธร
นครนายก
12
นายสมศักดิ์
การีพัฒน์
พระนครศรีอยุธยา
13
นายทองใบ
เครือคา
ลพบุรี
14
นายไพฑูรย์
บุญอารักษ์
ลพบุรี
15
นายกฤษณะ เถื่อนจุ้ย
สิงห์บุรี
16
นางสาลี
ลอยเลื่อน
อ่างทอง
17
นายศิวโรฒ
จิตนิยม
กาญจนบุรี
18
นายกิตติ
พงษ์เภา
นครปฐม
19
นายธนัย
พ้นภัย
สมุทรสงคราม
20
นางสาวนภัทร เรือนสาลี
สมุทรสาคร
21
นางตุลา
อนุพงศ์ถาวร
จันทบุรี
22
นายจารัส
คารอด
ฉะเชิงเทรา
23
นายสมจิตต์
อนุจารีวัฒน์
ชลบุรี
24
นายวิจิตร
อาชีวะ
ตราด
25
นายพัฒนา
พรมเผ่า
สระแก้ว
26
นายทอง
ศีละวงษ์
ขอนแก่น
27

16
ลาดับ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

นายอุดร
นายโสภณ
นายวิชัย
นายสงบ
นายกลม
นายปัญญาวุฒิ
นายสมบูรณ์
นางเสาวคนธ์
นายพันธ์
นายทวีศักดิ์
นายสว่าง
นายภมร
นายเจ๊ะอูมา
นางอารีย์
นายศักดิ์ศรี
นายคา
นายบุญธรรม
นายง๊อก
นายซ้ง
นางสมศรี
นางผ่องใส
นายสงัด
นายสาราญ
นายสุนทร
นางจาปี
นายถนอม
นายเจริญ
นายประดิษฐ์
นายคงศักดิ์

รายชื่อ
พรมลี
แสนหล้า
เทพโพธิ์
คณะพล
บุญเนตร
บุรกรณ์
บุพศิริ
เริงสมุทร
อ่อนเกลี้ยง
ศรอินทร์
แก้วเจริญ
กลิ่นหอม
ดือราแม
ศิริ
สีมณี
เตลา
บานเย็นงาม
ทะตา
บางบุญฤทธิ์
แก้วแสงเอก
นิ่มจินดา
เกตุศิริ
กาลศิริศิลป์
เหมือนรุ่ง
ปิ่นวิเศษ
รัตนเมกุล
พลพันธ์
พรหมเนาว์
สวัสดิภาพ

จังหวัด
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
บึงกาฬ
สกลนคร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
พังงา
พัทลุง
ภูเก็ต
ระนอง
ตรัง
ยะลา
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
น่าน
เพชรบูรณ์
ตาก
อุทัยธานี
นนทบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
ร้อยเอ็ด
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลาภู

17
ลาดับ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

รายชื่อ
นายผัด
แคนจันทร์
นายสมบูรณ์
หวะสุวรรณ์
นางสมจิต
พระภูจานงค์
นางสุวัฒนา
แพงงาม
นายวิมล
สาโสม
นายสุธรรม
หญ้าปรัง
นางเกษร
บารุง
นางอารีย์
ขวัญศรีสุทธิ์
นายยาริ
มือแยบาสอ
นางอุไร
ด้วงเสน
นางประดับ
สงคราม
นายคล่อง
ชื่นอารมณ์
นางภคมณ
รบขันธ์
นายทองดี
จงสุข
นายหมาย
สายถิ่น
นางบัวผัด
ต้าวเต็บ
นางแฝง
วาที
นางอานวย
ชังเภา
นายนภา
ทวิชาชาติ
นางกนิษฐา
ฤทธิ์เต็ม
นางสาวนารี
สุวรรณชะนะ
นางบุญรอด
พรมกา
นายบพิตร
ทองขาว
นางอานวย
สุทัตโต
นางสมจิต
ชัยอภิชฌา
นางวรรณลิดา
มีสมบูรณ์
นางรสริน
เกษตรนิยม
นางมารีนี
วิรัญโท
นายบุญจันทร์
เกตุแก้ว

จังหวัด
อุดรธานี
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
สุรินทร์
อุบลราชธานี
กระบี่
นครศรีธรรมราช
ตรัง
นาราธิวาส
พัทลุง
สงขลา
สตูล
กรุงเทพมหานคร
แพร่
แพร่
แม่ฮ่องสอน
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
สุโขทัย
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร
นครนายก
ปทุมธานี
ราชบุรี
สมุทสาคร
ฉะเชิงเทรา
ตราด
ปราจีนบุรี

18
ลาดับ
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

รายชื่อ
นายทวีป
แสงกระจ่าง
นางสุชาทิพย์
บุญมี
นางนภาพร
ภูมิเรศสุนทร
นายชั่ง
ภูทะราช
นางลาพึง
มุละชิวะ
นางจรรยา
ธนเพ็ชร
นายไกรทอง
สาริวงค์สา
นางวิกานดา
สวัสดี
นางธิดา
จันทินมาธร
นายเหลี่ยม
โคตรสขึง
นางอุบลรัตน์
งอกงาม
นางวันเพ็ญ
พรานเพชร
นางสุวรรณา
ศรีสวัสดิ์
นางเสวียน
เพ็ชรสากร

100

นางรองรัตน์

เหมืองหม้อ

จังหวัด
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว
กาฬสินธ์
เลย
นครพนม
สกลนคร
บุรีรัมย์
สุรินทร์
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

(2)โล่เชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านที่มีผลการดาเนินงาน
ควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น
จานวน 12 รางวัล
มอบโดย : นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
รายชื่อ
จังหวัด
นายสามารถ
รอดเพ็ชร
จังหวัดสุพรรณบุรี
101
นางสมศรี
วงศ์ปัญญา
จังหวัดพะเยา
102
นางนงนุช
สืบสิน
จังหวัดยโสธร
103
นางสาเนาว์
นุรักษ์
จ.สุราษฎร์ธานี
104
นายนภา
ทวิชาชาติ
จังหวัดสุโขทัย
105
นายอานนท์
ปูุรักษ์
จังหวัดพิจิตร
106
นางอานวย
สุทัตโต
จังหวัดปทุมธานี
107
นางประทิน
ปูอมมาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
108
นางยุพา
วาระสิทธิ์
จังหวัดร้อยเอ็ด
109
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ลาดับ
110
111
112

นายสุบัน
นางจิราภา
นางดรุณี

รายชื่อ
พลรักษา
สุขทะเล
ขุนเพ็ชร

จังหวัด
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสงขลา

(3)โล่เชิดชูเกียรติตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการดีเยี่ยม ระดับเขต จานวน 12 รางวัล
มอบโดย : นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
ตาบลจัดการสุขภาพ
จังหวัด
ตาบลแม่แฝก
อาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
113
ตาบลบ้านฝาย
อาเภอน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
114
ตาบลหูกวาง
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
115
ตาบลชอนสมบูรณ์ อาเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี
116
ตาบลโพธิ์พระยา อาเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี
117
ตาบลตะกาง
อาเภอเมือง
จังหวัดตราด
118
ตาบลขอนแก่น อาเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
119
ตาบลหนองฮี
อาเภอปลาปาก
จังหวัดนครพนม
120
ตาบลหนองชัยศรี อาเภอหนองหงส์
จังหวัดบุรีรัมย์
121
ตาบลท่าคล้อ
อาเภอเบญจลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
122
ตาบลปลายพระยา อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
123
ตาบลคูหาใต้
อาเภอรัตภูมิ
จังหวัดสงขลา
124
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(4)โล่เชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนต่อเนื่อง จานวน 45 รางวัล
มอบโดย : นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

รายชื่อ
นางบังอร
เหมือนตา
นางพัชรา
ผิวขาว
นางสุมาลี
ใหม่คามิ
นางเอมอร
บุตรแสงดี
นางชุติมา
เพชรรี่
นางรุ่งนภา
มาลารัตน์
นายพงค์กิจ
ศิริยงค์
นางสาวเบญญา ลวกไธสง
นายสุนทร
อุทรทวิการ ณ อยุธยา
นายธีรชัย
คาสมาน
นางเบญจวรรณ ดอนเส
นายยงยุทธ
ธนิกกุล
นายไพศาล
ไกรรัตน์
นายสมปอง
จันทพันธ์
นายสุขประสิทธิ์ ไชยสงคราม
นางวัฒนา
วิสิทธิโชค
นายวัชรินทร์
วรรณา
นายทินกร
พื้นดี
นางสุวรรณี
แสนสุข
นางวรรณา
เหมือนกู้
นายสมิทธิ์
สาสะเดาะห์
น.ส.ประคอง
สุทธินนท์
นางนลินภัสร์
เอกสุภาพันธุ์
นายนาถือ
มะโนขันธ์
นางกรกมล
เต้บารุง
นางมลวิภา
กาศสมบูรณ์

จังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดแพร่
จังหวัดยโสธร
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดพังงา
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดกระบี่
จังหวัดกาแพงเพชร
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ลาดับ
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

รายชื่อ
นายสุนิพล
โพธิ์งาม
นางสุทิน
โสรัตน์
นายพิทักษ์
กาญจนศร
นางสิรภัทร
พงศ์ปิยะไพบูลย์
นางพรประไพ ไตรทิพย์
นางเชาวณี
ช้อนพุฒ
นางโสภา
เก้าเอี้ยน
น.ส.กรรณิการ์ ฮวดหลี
นายพัฒฑณา อินทะชัย
นางมะลิสา
บุญรัตน์
นางนิรชรา
ปานทอง
นายศิริศักดิ์
จันทร์ดี
นายเชาวลิต
นาคสวัสดิ์
นางสุนทรีย์
ประทีปอนันต์
นายอานาจ
ขาสุวรรณ
นายเจตนา
คันธาทิพย์
น.ส.กฤติกาญจน์ มะลาง

จังหวัด
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดน่าน
จังหวัดยะลา
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดลาพูน
จังหวัดสงขลา
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสตูล
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นางมยุรี
นายมนัส

กรุงเทพมหานคร
การไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย

เถาลัดดา
คันธชาติศิรกิ ุล

22
(5)โล่เชิดชูเกียรติหมู่บ้านต้นแบบระดับเขต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2558
จานวน 12 รางวัล
ลาดับ
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

มอบโดย : นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หมู่บ้าน
จังหวัด
บ้านปุาตองหลวง
จังหวัดลาพูน
บ้านแม่กึ๊ดหลวง
จังหวัดตาก
บ้านไร่สุขขุม
จังหวัดกาแพงเพชร
บ้านแพะ
จังหวัดสระบุรี
บ้านน้าทรัพย์
จังหวัดเพชรบุรี
บ้านเกาะกก
จังหวัดระยอง
บ้านหวาย
จังหวัดร้อยเอ็ด
บ้านหม้วย
จังหวัดหนองคาย
บ้านหนองเหล็ก
จังหวัดสุรินทร์
บ้านเปูา
จังหวัดอุบลราชธานี
บ้านห้วยทราย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บ้านควนยวน
จังหวัดพัทลุง

23
(5)โล่เชิดชูเกียรติหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2558
จานวน 35 รางวัล
มอบโดย : นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

หมู่บ้าน
บ้านปุาตองหลวง
บ้านวังช้าง
ชุมชนบ้านใหม่มงคล
บ้านต๊าม่อน
บ้านปัญจะพัฒนา
บ้านผาบ่อง
บ้านวังดินดา
บ้านเขาคีรีส
ชุมชนทศพร
บ้านคลองบางไทร
บ้านวัดไทร
บ้านรางกะพอน
บ้านหลักเมตร
บ้านห้วยสาลิกา
บ้านหนองไทร
บ้านโคกตาด้วง
บ้านเธียรเกษม
บ้านหนองแก
บ้านยายม่อม
บ้านโคกล่าม
บ้านหินฮาว
บ้านเอราวัณ
บ้านหลักศิลาเหนือ
บ้านผาขาว
บ้านหนองหญ้าปล้อง

จังหวัด
จังหวัดลาพูน
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนครพนม
จังหวัดเลย
จังหวัดนครราชสีมา

24
ลาดับ
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

หมู่บ้าน
บ้านยางหวาย
บ้านโพนสว่าง
บ้านหนองสามสี
บ้านบัวงาม
บ้านสหกรณ์
บ้านตีนวัด
ชุมชนบ้านบ่อแพ
บ้านควนยายม่อม
บ้านยาโต๊ะ
ชุมชนสะพานม้าเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัด
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดกระบี่
จังหวัดพังงา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดตรัง
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี

(5)โล่เชิดชูเกียรติหมู่บ้านต้นแบบระดับเขต หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2559 จานวน 12 รางวัล
มอบโดย : นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

หมู่บ้าน
บ้านแม่ฮาว
บ้านหน้าวัดลาย
บ้านห้วยโรง
บ้านโคกโพธิ์
บ้านหนองศาลา
บ้านฟากห้วย
บ้านหนองใหญ่
บ้านบึงโนใน
บ้านหนองปรือ
บ้านหนองเลิง
บ้านวังศิลาดิเรกสาร
บ้านโคกโพธิ์

จังหวัด
จังหวัดลาปาง
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดยโสธร
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
จังหวัดพัทลุง

25
(5)โล่เชิดชูเกียรติหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัด หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2559
จานวน 46 รางวัล
มอบโดย : นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

หมู่บ้าน
บ้านโปุงศรี
บ้านหนองเหนี่ยง
บ้านหนุน
บ้านปุาบงน้าล้อม
บ้านหมอกจาแปุ
บ้านวังดินดา
บ้านปุาไผ่
บ้านเขาสมอแคลง
บ้านพุมะค่า
บ้านหนองมะสัง
บ้านทับเกวียนทอง
บ้านโพนางดาตก
บ้านคลองหกวา(ศาลเจ้าทีกง)
บ้านปรางค์น้อย
บ้านเขมรฝั่งใต้
บ้านท่าช้าง
บ้านประตูน้า
บ้านคลองตาจ่า
บ้านดอนกระท้อน
บ้านปุาแสม-ชายหาด
บ้านดินแดง
บ้านห้วยลึก
ชุมชนรสทิพย์
บ้านดอนกลาง

จังหวัด
จังหวัดแพร่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดพะเยา
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดนครนายก
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

26
ลาดับ
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274

หมู่บ้าน
บ้านเขาไม้แก้ว
บ้านใหม่ไทรถาวร
บ้านร่องกลอง
บ้านปอพาน
บ้านโนนศรีสวัสดิ์
บ้านดงน้อย
บ้านโคกหลวง
บ้านหนองเรือ
บ้านโนนชุมแสง
บ้านหูทานบ
บ้านห้วย
บ้านฤกษ์อุดม
บ้านกระจาย
บ้านโนนน้าคา
บ้านสวนพริก
บ้านเกาะสุด
บ้านสะพานวา
บ้านทุ่งพอ
บ้านนาเกตุ
บ้านบาเระ2
บ้านหนองห้าง
บ้านสี่สิบ

จังหวัด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดพังงา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดสตูล
จังหวัดสงขลา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดตรัง
จังหวัดยะลา
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(6)โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบระดับเขต ปี 2559
จานวน 12 รางวัล
มอบโดย : นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
275
256
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ
โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง
โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย
โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ)
โรงเรียนบ้านทับสงฆ์
โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา105
(เชือกหม้วยวิทยา)
โรงเรียนบ้านดอนชมพู
โรงเรียนบ้านยางน้อย
โรงเรียนบ้านบางครั่ง
โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม

จังหวัด
จังหวัดลาพูน
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดพังงา
จังหวัดตรัง

(6)โล่เชิดชูเกียรติโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติต้นแบบระดับจังหวัด ปี 2559
จานวน 29 รางวัล
มอบโดย : นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลาดับ
287
288
289
290
291
292

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านแควมะกอก
โรงเรียนบ้านหนุน
โรงเรียนเขาสมอแคลง
โรงเรียนแหลมนกแก้ว
โรงเรียนบ้านสุขขุม

จังหวัด
จังหวัดแพร่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดกาแพงเพชร

28
ลาดับ
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพุมะค่า
โรงเรียนบ้านม่วงฝูาย
โรงเรียนมิตรภาพที่ 34
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
โรงเรียนวัดตาหรุ มิตรภาพที่ 35
โรงเรียนวัดรามัญ
โรงเรียนบ้านแพงคุรุรัฐสามัคคี
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน
โรงเรียนบ้านโดนศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
โรงเรียนบ้านดงน้อย

จังหวัด
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพบกอุปถัมภ์) จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนบ้านกุดชุมแสง
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก
จังหวัดอุบลราชธานี
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดม
จังหวัดอานาจเจริญ
โรงเรียนบ้านเกาะสุด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านบาโงย
จังหวัดยะลา
โรงเรียนเทศบาล 4
จังหวัดนราธิวาส
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(7)โล่รางวัลคุณภาพมาตรฐานสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพระดับสากล จานวน 24
แห่ง
มอบโดย : แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338

สถานที่
โอเอซิสสปา (สุขุมวิท 31)
โอเอซิสสปา (สุขุมวิท 51)
วารีน่า สปา
โพธาลัย เดอะไทยเวลเนส เซ็นเตอร์ สปา
ระรินจินดา เวลเนส สปา เชียงใหม่
เฮลท์ ล้านนา สปา
ฟูาล้านนา สปา
โอเอซิสสปา บ้านแสนดอย
โอเอซิสสปา ลานนา
โอเอซิสสปา เชียงใหม่
โอเอซิส โอเรียนทัล ซีเครท สปา
ศิราสปา
โอเอซิสสปา พัทยา
ไลฟ์สปาแอทวิลเลจ
ไลฟ์ สปา แอท ซี
โซ สปา
โอเอซิส โรยัล ไทย สปา
โอเอซิส ซีเครท การ์เดน สปา
โอเอซิส สกาย บรีซ สปา
โอเอซิส เทอร์ควอยซ์ โคฟว สปา
พิมาลัย สปา
ทรายแก้ว เวลเนส เซ็นเตอร์
ทิวาริน สปา

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ชลบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
ภูเก็ต
กระบี่
ระยอง
ระยอง

339

ปารดี สปา

ระยอง

30
(8)โล่รางวัลเชิดชูเกียรติโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดับคุณภาพ ปี 2560
จานวน 107 แห่ง
มอบโดย : แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

โรงพยาบาล
เขต 1
เขต1 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลแม่จัน
โรงพยาบาลแม่สาย
โรงพยาบาลลาปาง
โรงพยาบาลลาพูน
โรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลน่าน
เขต 2
โรงพยาบาลพุทธชินราช
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
โรงพยาบาลศรีนคร
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โรงพยาบาลแม่สอด
เขต 4
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลบ้านแพรก
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
โรงพยาบาลพัฒนานิคม
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
โรงพยาบาลลาลูกกา

จังหวัด
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน
จังหวัดแพร่
จังหวัดน่าน
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดปทุมธานี
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ลาดับ
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386

โรงพยาบาล
เขต 5
โรงพยาบาลโพธาราม
โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
โรงพยาบาลวัดเพลง
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
โรงพยาบาลสามชุก
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลนครปฐม
เขต 6
โรงพยาบาลพระปกเกล้า
โรงพยาบาลสอยดาว
โรงพยาบาลแหลมสิงห์
โรงพยาบาลแก่งหางแมว
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลพนัสนิคม
โรงพยาบาลหนองใหญ่
โรงพยาบาลพนมสารคาม
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลวังจันทร์
โรงพยาบาลบางจาก
เขต 7
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลชุมแพ
โรงพยาบาลพล
โรงพยาบาลมัญจาคีรี
โรงพยาบาลชนบท

จังหวัด
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดระยอง
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
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ลาดับ
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลอาจสามารถ
โรงพยาบาลสหัสขันธ์
เขต 8
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
โรงพยาบาลกุมภวาปี
โรงพยาบาลหนองหาน
โรงพยาบาลเพ็ญ
โรงพยาบาลน้าโสม
โรงพยาบาลนครพนม
โรงพยาบาลปลาปาก
โรงพยาบาลเลย
โรงพยาบาลนาด้วง
โรงพยาบาลเอราวัณ
โรงพยาบาลภูหลวง
โรงพยาบาลบ้านม่วง
โรงพยาบาลเต่างอย
โรงพยาบาลบึงกาฬ
โรงพยาบาลศรีวิไล
โรงพยาบาลบึงโขงหลง
โรงพยาบาลเจริญศิลป์
โรงพยาบาลวานรนิวาส
โรงพยาบาลวาริชภูมิ
โรงพยาบาลโนนสัง
โรงพยาบาลศรีบุญเรือง
โรงพยาบาลสุวรรณคูหา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

จังหวัด
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองคาย
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ลาดับ
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433

434
435
436
437
438
439

โรงพยาบาล
เขต 9
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โรงพยาบาลปักธงชัย
โรงพยาบาลโนนสูง
โรงพยาบาลจักราช
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
โรงพยาบาลบ้านแท่น
โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลกระสัง
โรงพยาบาลคูเมือง
โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลกาบเชิง
โรงพยาบาลจอมพระ
โรงพยาบาลชุมพลบุรี
โรงพยาบาลท่าตูม
โรงพยาบาลปราสาท
โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา
เขต 10
โรงพยาบาลอานาจเจริญ
เขต 11
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลท่าศาลา
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์
โรงพยาบาลตะกั่วปุา
โรงพยาบาลพระแสง

จังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพังงา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ลาดับ
440
441
442
443
444
445
446

โรงพยาบาล
เขต 12
โรงพยาบาลสทิงพระ
โรงพยาบาลระโนด
โรงพยาบาลกันตัง
โรงพยาบาลปะเหลียน
โรงพยาบาลรามัน
โรงพยาบาลบันนังสตา
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

จังหวัด
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส

(9)โล่รางวัลศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบในโรงพยาบาลดีเด่น จานวน 3 รางวัล
มอบโดย : แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับ
447
448
449

โรงพยาบาล
จังหวัด
ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ประชานุเคราะห์
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2.2 เวทีวิชาการ
เวทีวิชาการ จาแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.การอภิปรายแนวคิดการดาเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในปัจจุบันและอนาคตในยุค
ประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย 2 หัวข้อคือ
1.1 การอภิปรายเรื่อง “ย่างก้าว สบส.สู่ยุค 4.0” โดย แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหารของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 3 กลุ่มภารกิจ
1.2 การอภิปรายเรื่อง “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0” ผู้รว่ มอภิปราย
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ตามกลุ่มภารกิจของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่
(1) ด้านการกากับมาตรฐานระบบริการสุขภาพ
(2) ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
(3) ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
2.การนาเสนอและการอภิปรายผลงานเด่น “16ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”
จาแนกออกเป็น 3 ด้านตามกลุ่มภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้
2.1 ด้านการกากับมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ
(1) ต้นแบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
(2) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ยุค 4.0
(3) มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับสู่สากล
2.2 ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ
(1) การชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(2) QR Code สถานพยาบาลกับการตรวจสอบสถานพยาบาลและผู้ประกอบโรคศิลปะ
(3) แนวปฏิบัติการปูองกันการติดเชื้อสาหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
(คลินิก)
(4) การขยายระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรไทยสาหรับกลุ่มพานักระยะยาว
(Long Stay Visa)
(5) การพัฒนากฎหมายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมาและการพัฒนา
ระบบการเฝูาระวังงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
(6) ธุรกรรมและปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภค
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2.3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ประกอบด้วย 5 หัวข้อ
(1) ต้นแบบโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
(2) ต้นแบบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(3) บทเรียนดีๆ การดาเนินงานตาบลจัดการสุขภาพของพื้นที่
(4) ถอดบทเรียน 100ปีการสาธารณสุขไทย 100 อสม.
(5) ระบบการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
โดยมีรายละเอียดเนื้อหาสาระสาคัญดังนี้
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1.1 การอภิปรายเรื่อง “ย่างก้าว สบส.สู่ยคุ 4.0”
โดย แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และคณะบริหารของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประกอบด้วย
*กลุ่มภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
(1) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร)
(2) ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ)
(3) ผู้อานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล)
*กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
(1) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
(2) ผู้อานวยการกองสุขศึกษา (นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์)
(3) ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร)
(4) ผู้อานวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี
(นายนัตถะวุฒิ ภิรมย์ไทย)
*กลุ่มภารกิจด้านกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(1) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นานแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร)
(2) ผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ (นายปริญญา คุ้มตระกูล)
(3) ผู้อานวยการกองแบบแผน (นายนิรันดร์ คชรัตน์)
(4) ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต10 จังหวัดอุบลราชธานี (นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์)
กาหนดการ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สาระสาคัญ :
1.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา อภิบาล ระบบบริการสุขภาพให้ได้
มาตรฐานสากล โยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ด้านบริการสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง
มีเปูาประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1)ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
2)ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้
2.โครงสร้างของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แบ่งออกเป็นหน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานระดับพื้นที่
*สาหรับหน่วยงานส่วนกลาง แบ่งเป็น 3 กลุ่มภารกิจคือ
1.กลุ่มภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
ภารกิจ : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผลลัพธ์ : ประชาชนได้รับสิทธิด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ (เข้าถึงง่ายได้คุณภาพ)
ผู้กากับ : นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกอบด้วย 2 งานคือ
(1.1)ด้านสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ มีสานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ รับผิดชอบ
(1.2)ด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
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2. กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์สนับสนุนการบริหารจัดการและกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ภารกิจ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล
ผลลัพธ์ : มาตรฐานระบบบริการสุขภาพสู่ระดับสากล
ผู้กากับ : นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกอบด้วย 7 งานคือ
(2.1)ด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข มีกองวิศวกรรมการแพทย์ รับผิดชอบ
(2.2)ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข มีกองแบบแผน รับผิดชอบ
(2.3)ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร มีกองสุขภาพระหว่าง
ประเทศ รับผิดชอบ
(2.4)ด้านบริหารจัดการ มี กลุ่มอานวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหาร
ทรัพยากรบุคคล กลุ่มแผนงาน กลุ่มคลัง กลุ่มประชาสัมพันธ์ รับผิดชอบ
(2.5)ด้านกฎหมาย มีกองกฎหมาย รับผิดชอบ
(2.6)ด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบ
(2.7)ด้านตรวจสอบภายใน มีกลุ่มตรวจสอบภายใน รับผิดชอบ
(2.8)ด้านคุ้มครองจริยธรรม มีกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม รับผิดชอบ
3. กลุ่มภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ภารกิจ : ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย
ในการจัดการสุขภาพ
ผลลัพธ์ : ประชาชนมีสุขภาพดี พึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
ผู้กากับ : นายแพทย์ภานุวัตร ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประกอบด้วย 2 งานคือ
(3.1)ด้านสุขภาพภาคประชาชน มีกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน รับผิดชอบ
(3.2)ด้านพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ มีกองสุขศึกษา รับผิดชอบ
หน่วยงานระดับพื้นที่
4. ด้านสนับสนุนระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ ประกอบด้วย 2 หน่วยงานคือ
(4.1)สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12
(4.2)สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาค 1-5
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1.2 การอภิปรายเรื่อง “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0”
ประเด็นการอภิปราย : 1.มุมมอง ความคิดเห็นต่อภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในปัจจุบัน
เป็นอย่างไร
2.ความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าที่มีต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
มีอะไรบ้าง
3.ทิศทาง แนวทาง การดาเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในอนาคต
(ยุคประเทศไทย 4.0) ควรเป็นอย่างไร
กาหนดการ : วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.
แบ่งออกเป็น 3 ห้องย่อย ตามกลุ่มภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้
ห้องย่อยที่ 1 : ภารกิจด้านการกากับมาตรฐานระบบริการสุขภาพ (ห้องประชุม4 ชั้น 9)
ผู้ร่วมอภิปราย : *นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ.
*นายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
*นายถาวร ขาวแสง
ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑
ผู้ดาเนินการ : *นายสาธิต นฤภัย
ผู้ชว่ ยผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
สาระสาคัญ :
1.มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่จัดให้ผู้รับบริการตามรัฐธรรมนูญ
ปี2560 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ
2.ภารกิจด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ของหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
2.1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในอนาคตยุค 4.0 ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดย
พัฒนาระดับ Advance ให้เท่าทันความเจริญของโลก และเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลสะดวก ปฏิบัติง่าย และ
ควรหาแนวทางนาสู่การปฏิบัติ นาสู่สังคม
2.2 สบส.เขต โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการ ทาหน้าที่พัฒนา Product นาสู่การปฏิบัติ
โดยเชื่อม พชอ.คือ โรงพยาบาลแม่ข่าย สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สู่ครอบครัว และประชาชน
3.ความคาดหวัง ความต้องการและการส่งเสริม สนับสนุน ของผู้บริหารโรงพยาบาล ที่มีต่อ
การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดย กรม เขต
และโรงพยาบาลต้องทางานถึงกัน จะส่งผลให้โรงพยาบาลดาเนินงานตามมาตรฐานได้ กรมสนับสนุนบริการ
ควรมีการสนับสนุนและร่วมปฏิบัติกับโรงพยาบาล
4.ข้อเสนอแนะ
4.1 ส่วนกลางควรพัฒนาองค์ความรู้ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กองสุขศึกษา
ต้องผลิตกระบวนการสุขศึกษาที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งผลไม่ให้มีผู้ปุวยรายใหม่เพิ่ม
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/พัฒนาทักษะผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาของโรงพยาบาล กองวิศวกรรม
การแพทย์พัฒนาเรื่องระบบบาบัดน้าเสีย เป็นต้น
4.2 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้แก่
โรงพยาบาล
4.3 ผู้เยี่ยมประเมินต้องได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพจากกรมสบส.หรือ สบส.เขต
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4.4 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรมีบทบาทเป็น Regulation ใช้มาตรฐานเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อน โดยมีระบบการส่งเสริมการพัฒนาให้แก่พื้นที่ควบคู่ไปด้วย และต้องมีการพัฒนา
เกณฑ์และระบบประเมินมาตรฐานให้เหมาะสมกับโรงพยาบาล ด้วยการเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมพัฒนา
ห้องย่อยที่ 2 : ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ (ห้องประชุม2,3 ชั้น9)
ผู้ร่วมอภิปราย : *นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
*นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อานวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
*นายดนัย
สุวรรณา
ผู้อานวยการกองกฎหมาย
*นางเสาวภา
จงกิตติพงศ์
ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้ดาเนินการ : *นายแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ
สาระสาคัญ :
การขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ส่งผลต่อประชาชนภายใต้กฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ (1) กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (2) กฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ (3) กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ และ (4) กฎหมายว่าด้วยการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อันจะนาไปสู่การส่งเสริม
พัฒนา ควบคุมกากับ เพื่อประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ และระบบบริการสุขภาพเกิดความยั่งยืน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพได้ดาเนินงาน ดังนี้
การดาเนินการเพื่อคุ้มครองประชาชนที่ผ่านมา
1. มีก ารออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง หลั ก เกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่ อ นไขการ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ปุวยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มี
การส่งต่อผู้ปุวยไปยังสถานพยาบาลอื่น ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสิทธิผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤตตามนโยบายเจ็บปุวยฉุกเฉิน
วิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patient : UCEP)
2. ส่ งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลและผู้ ประกอบโรคศิล ปะ เพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภัยของประชาชน ทั้งมาตรฐานด้านสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ และอัตราค่าบริการ
3. พัฒนาระบบการตรวจสอบสถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน ผ่าน QR
Code ที่ปรากฎในใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตดาเนินการสถานพยาบาล และ
สติกเกอร์หน้าสถานพยาบาลนั้นๆ
4. จัดทาแนวปฏิบัติการปูองกันการติดเชื้อสาหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน
เพื่อเป็นเกณฑ์กลางสาหรับใช้ในทุกสถานพยาบาล โดยยึดหลักการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อ้างอิงได้
และเหมาะสมสาหรับประเทศไทย
5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยนาเทคโนโลยี มาใช้ให้เกิดเป็น
นวัตกรรม เพื่อคุณประโยชน์ทางด้านสุขภาพมาเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการ
พัฒนา Application
6. พัฒนาระบบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้ผู้ดาเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สามารถยื่นใบสมัครทาง Online ตรวจสอบผลทาง Internet และชาระค่าใบอนุญาตผ่านระบบธนาคาร
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7. จัดทาฐานข้อมูลผู้ผู้ดาเนินการ/ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ เชื่อมโยงกับ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
8. มีประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ออกตามความในมาตรา 38 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 และ
กฎหมายที่ อยู่ ร ะหว่า งการพิ จ ารณาของส านัก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ได้ แก่ (ร่ าง) พระราชบัญ ญั ติ
เซลล์บาบัด, (ร่าง) พระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุข และ(ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ
จากการบริการสาธารณสุข
9. ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub) ประกอบด้วย
- ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
- ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)
- ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub)
- ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)
โดยผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่ การขยายระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรไทยสาหรับกลุ่มพานักระยะยาว
(Long Stay Visa) เฉพาะ 14 ประเทศ ได้แก่ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์ อิตาลี เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลีย อเมริกา ญี่ปุน และแคนาดา, การส่งเสริมพัฒนาให้
โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกได้รับการรับรองมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) และ
การขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สาหรับผู้ปุวยที่เดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล
การดาเนินการเพื่อคุ้มครองประชาชนในระยะถัดไป
1. พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับ
1.1 การจั ด การศึ ก ษา การฝึ ก อบรม หรื อ การวิ จั ย ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบโรคศิลปะ หรือประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาล
1.2 การกาหนดให้สาขาการกาหนดอาหาร และสาขานักปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เป็น
สาขาการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
1.3 กิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่ให้บริการ
ด้านสุขภาพ ที่ไม่ใช่การบาบัดรักษาโรค หรือบริการทางการแพทย์
2. ยกระดั บ คุณ ภาพมาตรฐานกิ จการน้ าพุ ร้อ นเพื่ อสุ ขภาพ และกิ จการตรวจวั ดสายตา
ประกอบแว่น
3. พัฒนาระบบประกันสุขภาพสาหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย (Health
Insurance Fee)
4. เตรียมจัดสร้าง Wellness City แบบครบวงจร
ประเด็นถาม – ตอบ และข้อเสนอแนะจากการประชุม
1.คาถาม กิจการที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Outsource) อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือไม่
คาตอบ กิจการที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (Outsource) จัดอยู่ในกิจการกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
ออกตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งกรมอนามัยต้องร่วมกั บ
ส่วนทองถิ่นในการออกข้อกาหนดท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ออกข้อกาหนดดังกล่าว
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ส่ว นกิจการที่ให้บ ริการดูแลผู้ สูงอายุ ที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แก่
(1) ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care / Day Center)
(2) ธุรกิจสถานบริการดูแลระยะยาว (Long Stay) ที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในสถานบริการนั้นๆ
หรืออาศัยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ญาติไม่มีเวลาดูแล
(3) เนอร์สซิ่งโฮม
(4) โรงพยาบาลผู้สูงอายุ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างกาหนดรายละเอียด)
2.คาถาม การโฆษณาหน้าประตูลิฟท์ เช่น โฆษณาว่าเป็นศูนย์รักษาโรคหัวใจ ต้องขอ
อนุมัติโฆษณาหรือไม่
คาตอบ การโฆษณาหน้าประตูลิฟท์ต้องพิจารณาว่าเป็นการแจ้งบริการของสถานพยาบาล
หรือไม่ แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อความดังกล่าวเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงไหม สามารถยื่นขออนุมัติก่อนเผยแพร่
ก็ได้ ทั้งนี้ เพือ่ ปูองกันการกระทาผิดเกี่ยวกับการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการ
ในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย
3.คาถาม กรมสนั บสนุนบริการสุขภาพ มีวิธีการตรวจสอบแผ่นพับว่าได้รั บอนุญาตแล้ว
อย่างไร
คาตอบ ปัจจุบันกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ QR Code สาหรับ
ตรวจสอบโฆษณาของสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุมัติแล้ว
ห้องย่อยที่ 3 : ภารกิจด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
ผู้ร่วมอภิปราย : *นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
*นายแพทย์จรัญ
จันทมัตตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
*นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้ดาเนินการ : *รศ.ดร.กิตติ
กันภัย
นักวิชาการอิสระ ด้านนิเทศศาสตร์
สาระสาคัญ :
จากการอภิปรายมีข้อเสนอแนะให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรกาหนดเปูาหมายการ
พัฒนา ได้แก่ 1)ยกระดับคุณภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 2)ประชาชนต้องมีทักษะ
ในการเข้าถึง เข้าใจ และใช้ข้อมูลสุขภาพได้ 3)ประชาชนต้องมี Health Literacy และมีส่วนร่วมในการสร้าง
สุขภาพ 4)ประชาชนได้รับบริการครอบคลุม 4 มิติ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย สมประโยชน์ และเป็นธรรม โดย
ใช้กลยุทธ์ดังนี้ 1)พัฒนาอสม.ให้มีศักยภาพสื่อสารและเป็นตัวแบบด้านสุขภาพ 2)พัฒนากลไกขับเคลื่อนใน
พื้นที่ เช่น พชอ. กองทุนตาบล เป็นต้น 3)เสริมพลังให้ประชาชนมีทักษะและสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้
4)พัฒนาฐานข้อมูลและสื่อให้หลากหลาย ประชาชนเข้าถึงง่าย ใช้งานได้ 5)พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
สุขภาพโดยใช้กลไกตาบลจัดการสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
แห่งชาติ และทางานคู่ขนานไปกับทีมหมอครอบครัวและคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เปูาหมายทีต่ ้องการ ประกอบด้วย
1.ยกระดับคุณภาพให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.ประชาชนต้องมีทักษะในการใช้ข้อมูลสุขภาพ เมื่อเกิดปัญหาสามารถเข้าถึง เข้าใจได้
3.ประชาชนต้องมี Health Literacy และมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
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4.ประชาชนได้รับบริการครอบคลุม 4มิติ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย สมประโยชน์ และ
เป็นธรรม
การขับเคลื่อนและการพัฒนากลยุทธ์ กลวิธีการดาเนินงาน
1.ประชาชนเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคนไทย 4.0
2.การขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต้องใช้ความพร้อมและได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย
เทคโนโลยี
3.ต้องพัฒนา อสม.ให้มีศักยภาพ (ปัจจุบัน อสม มีความรู้ต่างกัน วุฒิการศึกษาที่ต่างกัน)
ดังต่อไปนี้
- มีทักษะในการวิเคราะห์ข่าวสาร การใช้ SMART PHONE
- มีทักษะการสื่อสาร และมีความเชี่ยวชาญ
4.พัฒนากลไกการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ให้ชัดเจน
-พชอ. ในปัจจุบันกลไกการขับเคลื่อนไม่ชัดเจน
-กองทุนตาบล อยู่ที่การเห็นคุณค่าของผู้นาท้องถิ่น
-ธรรมนูญสุขภาพช่วยได้ ต้องรวมกลุ่มกัน
-อสม. เป็นต้นแบบ ( โดยต้องพัฒนาศักยภาพและการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ)
-การมีส่วนร่วมต้องให้เกิดในระดับชุมชนมากที่สุด ให้ประชาชนสามารถจัดการตนเองได้ด้วย
การ Empowerment โดยส่วนกลางสนับสนุน และในอีก 20ปีข้างหน้ากระทรวงสาธารณสุขต้องเล็กลง
กระจายอานาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น
-กระบวนการคิดของระบบสาธารณสุขของประเทศ ต้องครอบคลุมทางด้านการเมือง
วิชาการ ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติการต่างๆ
5. ธรรมชาติ 4.0 ต้องไม่รวมศูนย์ข้อมูล เป็นลักษณะการกระจาย
6. media 4.0 ต้องทาให้เกิดความหลากหลายของฐานข้อมูลตามธรรมชาติ และทาให้เกิด
การใช้ฐานข้อมูล(Access)เมื่ออ่านแล้วต้องเข้าใจ ต้องใช้ภาษาชาวบ้านที่เข้าใจง่าย มีการใช้และแชร์รวดเร็ว
ต่อยอด และแตกแยกย่อยได้
7.ระบบบริการสุขภาพ จาแนกเป็น 2 ส่วน คือ
- จัดระบบบริการสุขภาพ ครอบคลุม 4 มิติ (Professional Health care)
- จัดโดยประชาชน ครอบครัว ชุมชน (Non- Professional Health care)
8.ทาอย่างไรให้ตาบลจัดการคู่ขนานไปกับทีมหมอครอบครัว และมีคณะกรรมการคุณภาพ
ชีวิตระดับอาเภอ
9. คนอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ด้วยการใช้ตาบลจัดการ
สุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
10.การมี APPLICATION ต้องใช้งานง่าย สาหรับสาหรับคลังข่าวสาร ต้องย่อยให้สามารถใช้
งานได้ง่าย
11.ต้องสื่อสารที่ชัดเจนให้กับ อสม. จะทาให้มีโอกาสประสบความสาเร็จได้สูง
ข้อเสนอแนะ/การสะท้อนปัญหาของผู้เข้าร่วมประชุม
- บางพื้นที่เน็ตไม่ดี ใช้ไม่ได้ โหลด Application ไม่ได้
- ต้องให้โอกาสอสม. ใครพร้อมก่อน ให้พัฒนาก่อน
- ต้องสื่อสารทิศทางที่ชัดเจนให้กับอสม. จะทาให้มีโอกาสประสบความสาเร็จได้สูง
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- การมีส่วนร่วมต้องให้เกิดในระดับชุมชนมากที่สุด ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล โดยส่วนกลาง
สนับสนุน
- สุขภาพ 4.0 คนไทยต้องดูแลสุขภาพตนเองได้ ไม่ต้องไปหาหมอ โดยต้องให้เขารู้ว่าถ้าจะ
สร้างสุขภาพ เขาต้องทาอย่างไร เน้นที่การสร้างสุขภาพ
- การแก้ปัญหาบุหรี่ จะยาก แต่มีวิธีการคือ ให้เขามีส่วนร่วม เห็นความสาคัญในการแก้ไข
ปัญหา กระบวนการตาบลสุขภาพเป็นกระบวนการที่ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

2.การนาเสนอผลงานเด่น “16ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ”
ประเด็น : นาเสนอและอภิปรายผลงานเด่นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในแต่ละภารกิจ ซึ่งเป็นผลงาน
ของบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผลงานของเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและร่วม
ดาเนินการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กาหนดการ : วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
แบ่งออกเป็น 3 ห้องย่อย ตามกลุ่มภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดังนี้
ห้องย่อยที่ 1 : ภารกิจด้านการกากับมาตรฐานระบบริการสุขภาพ (ห้องประชุม4 ชั้น 9)
ประธาน : นายปริญญา คุ้มตระกูล
ผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์(รก.)
เลขานุการ : นายสรพงษ์ ภคพิมล
กองแบบแผน
มีผลงานเด่นที่มานาเสนอ รวม 3 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อเรื่อง
1.ต้นแบบศูนย์
เครื่องมือแพทย์
ในโรงพยาบาล

ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ
*น.ส.อนุสรณ์ แข่งขัน
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จังหวัดกาญจนบุรี
*นายอรุณ เพ็ชรทอง หัวหน้าศูนย์
เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง
*นายชัยวัฒน์ นวลจันทร์
หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห์
ผู้ดาเนินการ: นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว
กองวิศวกรรมการแพทย์

สาระสาคัญ
1.ต้นแบบศูนย์ฯได้เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี2559 และมี
พื้นที่การพัฒนาเขตๆละ 1 แห่ง รวม 12 แห่ง
2.หลักเกณฑ์ต้นแบบคือ เพียงพอ พร้อมใช้ ได้
มาตรฐาน ปลอดภัย
3.ประโยชน์ที่ได้จากต้นแบบ ได้แก่ แพทย์/พยาบาล
มีเวลาดูแลผู้ปุวย เครื่องมือได้มาตรฐาน และ
ประชาชนปลอดภัย
4. กรณี รพ.พหลพลพยุหเสนา ใช้แนวคิดในการ
พัฒนายึดหลัก HA เป็นฐาน และหลักการบริหาร
จัดการด้วย5M คือ
Man : มีความคิดริเริ่ม/ความรู้/ตัดสินใจ/มนุษย
สัมพันธ์
Method : ดูงาน/อบรม/แผนปฏิบัติ/มีแนวทาง
ปฏิบัติ
Material : สารองอะไหล่/จัดซื้อร่วม
Management : ใช้กลยุทธ์ “ใจ”
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ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ

2.มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ ยุค 4.0

*นายอาทิตย์ ชุมทอง
กองวิศวกรรมการแพทย์
*นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์
กองวิศวกรรมการแพทย์
*นายอาทิตย์ เมืองแก้ว
โรงพยาบาลดาเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี
ผู้ดาเนินการ : *นายสาธิต นฤภัย
ผู้ช่วยผู้อานวยการกองวิศวกรรม
การแพทย์

สาระสาคัญ
ผลงาน: ผ่านHA ผู้ใช้งานพึงพอใจร้อยละ85ขึ้นไป
5.กรณีโรงพยาบาลพัทลุง ใช้ HA เป็นฐาน
ให้บริการแบบ One Stop Service (ทดสอบ ซ่อม
ธุรการ) กิจกรรมเด่น ได้แก่ Round ความเสี่ยง
เดือนละ 1 ครั้ง
ผลงาน: มีผู้มาศึกษาดูงาน/ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยความสาเร็จ: มีแพทย์เป็นประธาน /ค้นหา
ความเสี่ยง/กิจกรรม5ส./ใช้สารสนเทศ/สื่อสาร/มี
ผลงานคุณภาพต่อยอด
6.กรณีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ใช้
แนวคิดบรรจุเข้า Road Map ของโรงพยาบาล
กิจกรรม ได้แก่ 1)ประเมินการใช้งาน 2)กาหนด
มาตรฐานเครื่องมือ 3)จัดกระบวนการพัฒนาศูนย์
เครื่องมือแพทย์ 4)เสนอความต้องการ
7.ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ควรทาคู่มือปฏิบัติงาน
ระบบการ Recall
1.ปัญหาของการดาเนินงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ได้แก่
-แต่เดิมการประเมินตนเองใช้ระบบกระดาษ แต่
เมื่อมีการบูรณาการมาตรฐาน 3 ด้านเข้าเป็น
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เกิดความยุ่งยากใน
การบันทึก จึงมีแนวคิดนาสารสนเทศเข้ามาใช้
-ในแต่ละด้านกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 1 คน แต่
ในทางปฏิบัติ 1คนอาจรับผิดชอบหลายด้านได้
-คณะกรรมการเยี่ยมที่เป็นบุคคลภายนอก ไม่
สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลในระบบได้ สบส.ต้อง
เป็นผู้ดาเนินการ
2.เพื่อรองรับยุค 4.0 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
โรงพยาบาลที่มีการดาเนินการพัฒนาตามมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ที่เรียนว่า G-Cloud EGA
(Government Cloud Service) ซึ่งจะเก็บรวบรวม
ข้อมูลรวม 12 เรื่อง ได้แก่ บ่อบาบัดน้าเสีย เครื่อง
กาเนิดไฟฟูา เครื่องมือแพทย์ราคาแพง ข้อมูล
พฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น
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3.มาตรฐาน
ระบบบริการ
สุขภาพ ฉบับสู่
สากล

ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ
*นายสาธิต นฤภัย
ผู้ช่วยผู้อานวยการกองวิศวกรรม
การแพทย์

สาระสาคัญ
1.มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับปี 2560 มี
การออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น
มาตรฐาน JCI ,FMS เป็นต้น และเป็นข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ที่
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกาหนดขึ้น เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการดาเนินงานและวัดความสาเร็จ
ของโรงพยาบาลภาครัฐในการจัดการคุณภาพ
รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วย ด้านอาคาร
สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล และ
ด้านการดาเนินงานสุขศึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพ ซึ่งเป็นระบบบริการสุขภาพที่รัฐพึงจัดให้แก่
ประชาชน ประกอบด้วย 7 ด้าน เกณฑ์การ
ประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับพื้นฐาน ระดับ
พัฒนา และระดับคุณภาพ
2.กระบวนการขับเคลื่อน ได้แก่ กรมมีนโยบายเน้น
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ไม่เน้นการวัดผล
หรือการเยี่ยมประเมิน การเยี่ยมประเมินเป็นเพียง
การกระตุ้นและติดตามผลการพัฒนาของ
โรงพยาบาล
3.ผลการดาเนินงานปี 2560 พบว่า มีโรงพยาบาล
ที่ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ 149 แห่ง ,ระดับพัฒนา
612 แห่ง และระดับพื้นฐาน 135 แห่ง ซึ่ง
เปูาหมายของกรมในปี2563 โรงพยาบาลทุกแห่ง
ต้อผ่านอย่างน้อยระดับพัฒนา
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ห้องย่อยที่ 2 : ภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ (ห้องประชุม 2, 3 ชั้น9)
ประธาน : ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อานวยการสานักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ
เลขานุการ : นางเสาวภา
จงกิตติพงศ์
ผู้อานวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ
มีผลงานเด่นที่มานาเสนอ รวม 6 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อเรื่อง
ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ
1.การชาระ
*นางชฎาภรณ์ นฤภัย
ค่าธรรมเนียม
กองสถานประกอบการ
ใบอนุญาตเป็น เพื่อสุขภาพ
ผู้ดาเนินการใน
สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพทาง
อิเล็กทรอนิกส์

สาระสาคัญ
พระราชบัญญั ติส ถานประกอบการเพื่อสุ ขภาพ พ.ศ.
2559 มาตรา 20 ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
ผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการจากผู้อนุญาต ส่งผล
ให้ ผู้ ด าเนิ น การในสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพทั่ ว
ประเทศต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดาเนินการต่อผู้
อนุญาตภายในระยะเวลาที่กาหนด กองสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ จึงปรับปรุงกระบวนงานการยื่นขอใบอนุญาต
เป็นผู้ดาเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน อานวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการ และประหยัดงบประมาณ โดยพัฒนา
โปรแกรมร่ว มกับกลุ่ มเทคโนโลยีส ารสนเทศ และบันทึก
ความร่ ว มมื อ กั บ ธนาคารกรุ ง ไทย เพื่ อ ให้ ผู้ ด าเนิ น การ
ลงทะเบียนผู้ดาเนินการรายใหม่ มีขั้นตอนดังนี้
1. สมัครสมาชิก กาหนด username, password กรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
www.spa.hss.moph.go.th และบันทึกข้อมูล
2. ตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นขึ้นทะเบียน (๓ วัน หลังกรอก
ข้อมูล)
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พิจารณาคาขอและมีคาสั่ง
อนุญาต รายชื่อจะปรากฏในช่องผู้ดาเนินการที่รอชาระเงิน
4. พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน เพื่อนาไปชาระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ณ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือผ่าน
แอพพลิเคชั่น (KTB netbank) โดยจะต้องระบุ Ref. ๒
เป็นรหัสของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ประสงค์รับ
ใบอนุญาต
5. นาหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามที่
ระบุไว้ (๓๐ วัน หลังจากชาระเงิน)
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2.QR Code
สถานพยาบาล
กับการตรวจสอบ
สถานพยาบาล
และผู้ประกอบ
โรคศิลปะ

ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ

*นางสาวประนอมณัฐา
วิไลรัตน์
รองผู้อานวยการสานัก
สถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ

สาระสาคัญ
ผลการดาเนินงาน
ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน จากเดิม 142 วัน
เหลือ 33 วัน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และผู้ใช้บริการ
มีความพึงพอใจ
QR Code สถานพยาบาล
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้นา
เทคโนโลยีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยม (QR Code) มาประยุกต์ใช้
ในการตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพื่อให้การตรวจสอบและดาเนินคดีกับสถานพยาบาลที่เปิด
ให้บริการโดยได้ไม่ได้รับอนุญาต มีความถูกต้อง รวดเร็ว
โดยการสแกนสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ปรากฏอยู่บนใบอนุญาต
หรือติดอยู่ที่ห น้าสถานพยาบาล จะพบข้อมูล ผู้ ประกอบ
กิจการสถานพยาบาล ข้อมูลผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
และสถานที่ตั้ง และสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาล
ข้ อ มู ล
ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส านั ก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ล ปะ www.mrdhss.moph.go.th และสารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์
ผลการดาเนินงาน
- สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก)
ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 5,295 แห่ง
- ส ถ า น พ ย า บ า ล ป ร ะ เ ภ ท ที่ รั บ ผู้ ปุ ว ย ไ ว้ ค้ า ง คื น
(โรงพยาบาล) ทั่วประเทศ จานวน 359 แห่ง
- การรับรองมาตรฐานการให้ บริการด้านเทคโนโลยีช่ว ย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ จานวน 76 แห่ง
- การอนุญาตให้มีการตั้งครรภ์แทน 176 ราย
- ผู้ ป ระกอบโรคศิ ล ปะที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและรั บ ใบอนุ ญ าต
8,912 ราย

49
หัวข้อเรื่อง
ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ
3.แนวปฏิบัติการ *นางสาวประนอมณัฐา
ปูองกันการติดเชื้อ
วิไลรัตน์
สาหรับ
รองผู้อานวยการสานัก
สถานพยาบาล สถานพยาบาลและการ
ประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยประกอบโรคศิลปะ
ไว้ค้างคืน(คลินิก)

4.การขยาย
*นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์
ระยะเวลาพานัก กองสุขภาพระหว่าง
ในราชอาณาจักร ประเทศ
ไทยสาหรับกลุ่ม
พานักระยะยาว
(Long Stay Visa)

สาระสาคัญ
แนวปฏิบัติการปูองกันการติดเชื้อสาหรับสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก)
สานักสถานพยาบาลได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแนว
ปฏิบัติการปูองกันการติดเชื้อสาหรับสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก) และเผยแพร่ใน
รูปแบบ QR Code และ e-book ผ่านเว็บไซต์สานัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ www.mrdhss.moph.go.th เพื่อให้ ผู้มารับบริการได้รับบริการที่
มีคุณภาพ บุคลากรสุขภาพมีความปลอดภัย โดยได้
รวบรวมการปูองการติดเชื้อในหัตถการสาคัญที่พบบ่อยใน
สถานพยาบาล ได้แก่ การทาศัลยกรรมตกแต่ง การ
ทาศัลยกรรมทั่วไป การปูองกันการติดเชื้อการฉีดยาเข้า
ทางหลอดเลือดดา การดูแลเส้นฟอกเลือดสาหรับฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม การปูองกันการติดเชื้อระบบ
ทางเดิน
ปัสสาวะ และแนวปฏิบัติเพื่อปูองกันและควบคุมการเกิด
การแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ซึ่งมีความจาเป็นใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยกาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การให้บริการสวนปัสสาวะให้กับผู้ปุวยสูงอายุ หรือการ
จัดการของเสียที่เกิดจากให้บริการฟอกไตไม่ให้
แพร่กระจายไปสู่ภายนอก
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559
เห็ น ชอบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะ 10 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2569) ทั้ง 4 ผลผลิตได้แก่
(1) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)
(2) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub)
(3) ศู น ย์ กลางบริ การวิ ช าการและงานวิ จั ย (Academic
Hub)
(4) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product Hub)
โดยมีคณะกรรมการอานวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และคณะอนุกรรมการเพื่อ
พั ฒ นาประเทศไทยให้ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ
(นโยบาย Medical Hub) ขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ
สาคัญในระยะเร่งด่วน (Quick Win) มีผลงานเด่นที่สาคัญ
รายละเอียดดังนี้
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สาระสาคัญ
Long Stay Visa
การขยายระยะเวลาพานักในราชอาณาจักรไทยสาหรับ
กลุ่มพานักระยะยาว (Long stay: Non-immigrant Visa
O-X) โดย คุณสมบัติผูไดรับสิทธิหลัก Non O–X : 5 ป
ตออายุไดอีก 5 ป
1. อายุ ๕๐ ปีขึ้นไป
2. มีสัญชาติของ ๑๔ ประเทศ คือ แคนาดา
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ออสเตรเลีย เดนมารก ฟนแลนด
ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแลนด นอรเวย สวีเดน
สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร (อยู่ระหว่างการศึกษา
และขอข้อมูลประกอบเพิ่มเติม จานวน ๔ ประเทศ คือ
สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สาธารณรัฐ
ออสเตรีย และราชอาณาจักรนิวซีแลนด์)
3. มีหลักเกณฑ์ทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1 มีเงินฝากในธนาคารของไทย ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
๓ ล้านบาท หรือ
3.2 มีเงินฝากในธนาคารของไทย ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
1.8 ล้านบาท และมีรายไดประจาตอปี 1.๒ ล้านบาท โดย
ตองคงเงินไวในบัญชี 1 ป จากนั้น ถอนได้ แตตองเหลือ
คงบัญชีไว้ 1.5 ลานบาท เพื่อใชในประเทศไทย
๔. มีประกันสุขภาพของไทย (Thai medical insurance)
วงเงิ น คุ้ ม ครองค่ า รั ก ษาพยาบาลผู้ ปุ ว ยนอกไม่ น้ อ ยกว่ า
40,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลผู้ปุวยในไม่น้อยกว่า
400,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.longstay.tgia.org
คุณสมบัติผู้ติดตาม คู่สมรสตามกฎหมาย บุตรที่ชอบด้วย
กฎหมาย อายุไม่เกิน 20 ปี ยื่นเอกสารเหมือนกับผู้รับสิทธิ
หลัก ค่าธรรมเนียมวีซ่า 10,000 บาทต่อคน
ผู้รับสิ ทธิห ลั ก คู่สมรส และบุตร ห้ามทางาน เว้นแต่งาน
อาสาสมัคร
สถานที่ยื่นคาร้อง
- กรณียื่นคาร้องในต่างประเทศ ยื่นขอรับการตรวจลงตรา
ที่ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ ในประเทศของ
ตน หรือที่ตนมีถิ่นพานักถาวร หรือที่มีเขตอาณาครอบคลุม
ประเทศของตนเท่านั้น
- กรณียื่นคาร้องในประเทศไทย ยื่นขอรับการตรวจลงตรา
ที่สานักงานตรวจคนเข้าเมือง

51
หัวข้อเรื่อง

ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ

สาระสาคัญ
ผลการดาเนินงาน
- ปี 2560 มีชาวต่างชาติขอรับการตรวจลงตราประเภท
Non-Immigrant O-X จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
ใน จานวน 1 ราย เพศชาย สัญชาติอเมริกัน
- ปี 2561 มีชาวต่างชาติที่พานักในราชอาณาจักรแล้วขอ
เปลี่ ย นประเภทการตรวจลงตราเป็ น ประเภท NonImmigrant O-X จากที่ทาการตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์ จานวน 1 ราย เพศชาย สัญชาติสวิส
การยกเว้นการตรวจลงตรา 90 วัน เพื่อการรักษาพยาบาล
รายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
เพื่อรับการรักษาพยาบาล และผู้ติดตามได้รับยกเว้นการ
ตรวจลงตราและให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
1. กลุ่มสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ
(GCC) จานวน 6 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรบาห์เรน
(Kingdom of Bahrain) รัฐคูเวต (State of Kuwait) รัฐ
สุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman) รัฐกาตาร์ (State
of Qatar) ราชอาจักรซาอุดีอาระเบีย (Kingdom of
Saudi Arabia) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab
Emirates)
2. กลุ่มประเทศ CLMV จานวน 4 ประเทศ คือ
ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People’s
Democratic Republic) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
(Republic of the Union of Myanmar) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Viet Nam)
3. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People’s Republic of
China)
การเดินเข้าราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลง
ตราเพื่อการรักษาพยาบาล สาหรับผู้ปุวยและผู้ติดตามรวม
4 ราย พานักได้ไม่เกิน 90 วัน ในกลุ่มประเทศเปูาหมาย
เพิ่มเติม ได้แก่ นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุน
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สาระสาคัญ
ผลการดาเนินงาน
จานวนผู้รับบริการขยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทย
รวม 90 วันในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
จานวนผู้รับบริการ
กัมพูชา ลาว เมียน เวียดนาม
มา
2560
8
2561
1
ปี
พ.ศ.

จีน
3
8

ผู้รับบริการทีข่ ยายเวลาพานักในราชอาณาจักรไทยรวม
90 วัน ในกลุ่มสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าว
อาหรับ GCC ในปี พ.ศ. 2561 มี ประเทศคูเวต 1 ราย
และประเทศ โอมาน 2 ราย
การบริการของศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ (Counter
Service)
เป็นศูนย์ One Stop Service กลาง ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เปิดศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ Call Center
ภายใต้โครงการ “สายด่วนคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ หรือ สบส. Call Center” ในลักษณะ
Online ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2193 - 7999
บริการตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณชั้น 2 อาคารผู้โดยสารขา
เข้า (Concourse D) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ต่อมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ได้ย้ายศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ (Health Information
Center) ณ บริเวณชั้น 2
อาคารผู้โดยสารขาเข้า (Concourse C) ท่าอากาศยาน
สุ ว รรณภู มิ เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2560 ภารกิ จ ของ
ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1. อานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อรับการรักษาพยาบาลในกลุ่ม
GCC, CLMV และจีน
2. อานวยความสะดวกกรณีผู้บริหารระดับสูงหรือบุคคล
สาคัญเดินทางเข้ามาในประเทศไทย หรือเดินทางออกไป
ปฏิบัติราชการต่างประเทศ (Liaison)

53
หัวข้อเรื่อง

5.การพัฒนา
กฎหมายกรม
สนับสนุนบริการ
สุขภาพในรอบปี
ที่ผ่านมา และ
การพัฒนาระบบ
การเฝูาระวังงาน
คุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการ
สุขภาพ

ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ

สาระสาคัญ
3. การให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล การรั ก ษาพยาบาล บริ ก ารเพื่ อ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ภารกิ จ จากกระทรวงอื่ น ๆ รวมไปถึ ง
ภาคเอกชนที่บูรณาการทางานร่วมกัน
4. การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง
หรือสินค้าและบริการอื่น ๆ มาจัดแสดงบริเวณเคาน์เตอร์
ศูนย์บริการข้อมูลสุขภาพ (Display)
5.การรั บ รองเจ้ า หน้ า ที่ แ ละคณะวิ ท ยากรทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศรวมถึ ง เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระทรวง
สาธารณสุ ข ในกรณี ที่ มี ก ารเดิ น ทางเข้ า –ออก ระหว่ า ง
ประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ (MICE)
6. การอานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามารับบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยของ
โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน เป็นจุดประสานงาน
ระหว่างองค์กรและภายในสนามบิน (Service)
7.จัดทาชุดข้อมูลสุขภาพ (QR Code) เพื่อประชาสัมพันธ์
สาหรับชาวต่างชาติ
8. การอานวยความสะดวกสาหรับกลุ่มพานักระยะยาว
10 ปี (Long Stay Visa)
9. การรั บเรื่องร้อ งเรี ยนจากชาวไทย และชาวต่างชาติ
ด้านระบบบริการสุขภาพ
10. การบูรณาการภารกิจร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
*นายสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ 1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการจัดทาและพัฒนากฎหมายลาดับรอง
นักวิชาการสาธารณสุข
ดังนี้
เชี่ยวชาญ(รก.)
- ร่าง กฎกระทรวง ผู้ดาเนินการสถานพยาบาล
กองกฎหมาย
- ปรับแก้ร่าง กฎกระทรวง 4 ฉบับ (ชื่อ ลักษณะ
สถานพยาบาล เครื่องมือ วิชาชีพ)
- ร่าง กฎกระทรวง การศึกษา การฝึกอบรม การวิจัยฯ
- ประกาศมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ (มาตรา 5
วรรคสอง)
- ประกาศสถานพยาบาลที่ได้รับการยกเว้น หน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง)
- ประกาศชนิดและประเภทรักษาพยาบาลที่ต้องแสดงตาม
มาตรา 32 (3)
- ประกาศโฆษณาสถานพยาบาล (มาตรา 38 วรรคหนึ่ง)
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ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ

สาระสาคัญ
2. พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการจัดทาและพัฒนากฎหมาย
ลาดับรอง ดังนี้
- ร่าง พระราชกฤษฎีกา กาหนดให้สาขาทัศนมาตร เป็น
สาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
- ร่าง พระราชกฤษฎีกา กาหนดให้สาขากาหนดอาหารเป็น
สาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ....
- ร่าง กฎกระทรวงการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
3. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.
2559 ได้มีการจัดทาและพัฒนากฎหมายลาดับรอง ดังนี้
- พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การเสียภาษีศูนย์อัตรา
ของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ร่าง กฎกระทรวงตามมาตรา 3 (3) เช่น ผู้สูงอายุ
น้าพุร้อน ร้านแว่นตา และฟิตเนต
4. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน พ.ศ. 2554
5. ร่าง พระราชบัญญัติเซลล์บาบัด พ.ศ. ....
6. ร่าง พระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุข พ.ศ. ....
7. ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการ
บริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
การพัฒ นาระบบการเฝู าระวังงานคุ้มครองผู้ บริโ ภคด้าน
บริการสุขภาพ โดยการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโ ภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพ มีองค์ประกอบดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ
2. คณะทางานจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
3. คณะทางานจัดการเรื่องร้องเรียนด้านสถานพยาบาล
4. คณะท างานการเฝู า ระวั ง เชิ ง รุ ก ด้ า นการคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค ด้านระบบบริการสุขภาพและ ระบบสุขภาพภาค
ประชาชน ด้านสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
5. คณะทางานการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
การแพทย์แบบครบวงจร
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ผู้นาเสนอ/ผู้ดาเนินการ
6.ธุรกรรมและ *นายแพทย์ภัทรพล
จึงสมเจตไพศาล
ปัญหาการ
คุ้มครองผู้บริโภค ผู้อานวยการกองสถาน

สาระสาคัญ
สานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จัดทา
Fan Page จดหมายข่าว สานักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ ผ่านเว็บไซต์
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
https://www.facebook.com/Chutima4352/
*นางสาวประนอมณัฐา วิไลรัตน์ เพื่อเป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารการประกอบโรคศิลปะ และ
รองผู้อานวยการสานักสถานพยาบาล
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
และการประกอบโรคศิลปะ
*นางชัญญาภัค บุณยรัตนิน
หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ
ผู้ดาเนินการ: *นางสมพร
มีเสถียร
สานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ

ห้องย่อยที่ 3 : ภารกิจด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ห้องประชุม1 ชั้น9)
ประธาน: ดร.อนันต์ มาลารัตน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เลขานุการ: นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
มีผลงานเด่นที่มานาเสนอ รวม 5 หัวข้อ ดังนี้
หัวข้อเรื่อง

ผู้นาเสนอ/
ผู้ดาเนินการ
1.ต้นแบบ
*นางบุญศิริ
โรงเรียน
ชูพงศ์
ส่งเสริมสุข
ผู้อานวยการ
บัญญัติแห่งชาติ โรงเรียนบ้าน
บางครั่ง
จังหวัดพังงา

สาระสาคัญ
1.การดาเนินงานส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติของโรงเรียนบ้านบางครั่ง ยึด
หลักการดาเนินงานบูรณาการร่วมกับการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โดยมีการพัฒนาทั้ง 4 ด้านคือ 1)การบริหารจัดการ 2)กระบวนการ
ดาเนินงาน 3)ผลผลิต/ผลลัพธ์ 4)ผลกระทบทางสุขภาพ ทั้งนี้ยึดหลักการ
ใส่วนร่วมของชุมชน
2.การดาเนินงานส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
2.1 การบริหารจัดการ : โรงเรียนมีการกาหนดเรื่องการส่งเสริมสุขบัญญัติฯ
ในวิสัยทัศน์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.2 กระบวนการดาเนินงาน ได้แก่
1)ประชุมศึกษาบริบท และปัญหาของโรงเรียน ร่วมกับผู้ปกครอง อบต.
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งจะพบปัญหานักเรียนในเรื่องการรักษาความ
สะอาดร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุขภาพฟัน การล้างมือ กินอาหารไม่สม
ส่วน
2)จัดกิจกรรมปลูกฝังสุขบัญญัติ ได้แก่
2.1)ให้ความรู้ โดยบูรณาการสอนใน8กลุ่มสาระ ให้ความรู้โดย
วิทยากรจากภายนอก เช่นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกษตรตาบล ตารวจ การ
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2.ต้นแบบ
หมู่บ้าน
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
สุขภาพ

ผู้นาเสนอ/
ผู้ดาเนินการ

สาระสาคัญ

จัดปูายนิเทศความรู้สุขภาพ เป็นต้น
2.2)จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น โครงการลดอ้วน เพิ่มผอมใน
โรงเรียน เน้นออกกาลังกายมีครูจากภายนอกนาเต้น ตรวจสุขภาพกาย
สุขภาพฟัน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.3)กิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ โครงการโรงเรียนส้วมสุขสันต์ การ
ตรวจสอบการได้ยินโดยครูประจาชั้น การตรวจสุขภาพเพื่อนนักเรียน นา
ออกกาลังกายโดยแกนนานักเรียน การประกวด
2.4)ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เช่น จัดระเบียบสนามเด็กเล่น การจราจร
เข้า-ออก บารุงรักษาห้องส้วม ที่ล้างมือ/แปรงฟัน จัดที่พักผ่อนหย่อนใจ
กาจัดและคัดแยกขยะ
2.5)เฝูาระวังพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโดยสภานักเรียน คณะครู
ได้แก่ การล้างมือ การรับประทานอาหารครบ5หมู่ การแปรงฟัน เป็นต้น
2.3 ผลที่ได้
1)ร้อยละ 95 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม และมี
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติฯในระดับดี
มาก
2)จานวนเด็กที่มีภาวะเสี่ยงอ้วนลดลง ฟันผุลดลง ภาวะโภชนาการดี
ขึ้น
3)ได้นวัตกรรม เช่น การย้อมสีฟันด้วยน้าดอกอัญชัน 1งาน1
ครอบครัว นักเรียนต้นแบบโภชนาการเหมาะสม นักเรียนต้นแบบนาออก
กาลังกาย ครอบครัวต้นแบบอบอุ่น เป็นต้น
*นายนวพล 1.ชุมชนบ้านแพะ หมู่4 ที่ผ่านมามีปัญหาสุขภาพสาคัญ ได้แก่
เพ็ญศรี
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และมี
แกนนาชุมชน พฤติกรรมเสี่ยงทางด้านการกินอาหาร การออกกาลังกาย การดื่มสุราและ
หมู่ 4
สูบบุหรี่
ตาบลหัวปลวก 2.การดาเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จาแนกเป็น
จังหวัดสระบุรี 2.1 ด้านบริหารจัดการ : มีคณะกรรมการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายด้านต่างๆในชุมชน มีการสารวจพฤติกรรมและการจัดทาแผน
สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนแก้ปัญหา
2.2 ด้านกระบวนการ :
1)คืนข้อมูล และวางแผนร่วมกับชาวบ้าน
2)อบรมแกนนาครอบครัวด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
3)จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 3อ.2ส. ได้แก่ เอกสารแผ่นพับ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอกระจายข่าว Social media
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ผู้นาเสนอ/
ผู้ดาเนินการ

สาระสาคัญ
4)จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เช่น จัดสวนสุขภาพ จัดแข่งกีฬา
ระดับหมู่บ้าน/ตาบล นาออกกาลังกายโดยบุคคลต้นแบบ กิจกรรมการร้อง
เพลงร่วมกัน เทศน์เรื่องสุขภาพทุกวันพระ คลินิกอดบุหรี่ในรพ.สต.
ตั้งชมรมในหมู่บ้าน3อ.2ส. 4ชมรม รณรงค์เก็บขยะในบ้านและ
สวนสาธารณะ
5)จัดสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้าน อุปกรณ์ออกกาลังกาย
6)จัดทามาตรการชุมชน ได้แก่ วัดปลอดบุหรี่ หมู่บ้านปลอดบุหรี่
7)เฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรม ตนเตือนตน
ด้วย 3อ.2ส. และมีการประเมินทุก 3 เดือน
2.3 ผลที่ได้ :
1)ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ.2ส.
ดีขึ้น
2)เกิดบุคคลต้นแบบในชุมชน เช่น บุคคลต้นแบบลดพุง ต้นแบบ2ส.
ต้นแบบการควบคุมอาหาร ออกกาลังกาย
3)เป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่น และสามารถขยายผลไปหมู่บ้านอื่นจน
เป็นตาบลจัดการสุขภาพ
4)ได้นวัตกรรม คือ สมุดบันทึกพฤติกรรม “ตนเตือนตนด้วย3อ.2ส.”

3.บทเรียนดีๆ *นางกรกมล 1.กลไกการขับเคลื่อนตาบลจัดการสุขภาพ ประกอบด้วย นโยบาย
การดาเนินงาน
เต้บารุง คณะกรรมการระดับจังหวัด และการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย
ตาบลจัดการ
ผู้รับผิดชอบ องค์ประกอบด้านภาคีเครือข่าย หรือทีม “พอสมควร” คือ
สุขภาพของ
งานสุขภาพ
พ= พัฒนาชุมชนและองค์กรเอกชน อ=อปท.
พื้นที่
ภาค
ส=สาธารณสุข(เจ้าหน้าที่ อสม. แกนนาสุขภาพ)
ประชาชน
ม=หมู่บ้าน(กานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นาชุมชน วิสาหกิจ
จังหวัดกระบี่ ชุมชน) ค=ครอบครัว ว=วัด ร=โรงเรียน
2.การพัฒนาตาบลจัดการสุขภาพ ใช้แนวคิด “พชอ.” คือ
(1)ทางานร่วมกับระดับอาเภอ (2)การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ
ชุมชน (3)ทาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี (4)การทางานจนเกิดคุณค่า
ทั้งกับผู้รับบริการและตัวผู้ให้บริการเอง (5)การบ่งปันทรัพยากรและการ
พัฒนาบุคลากร (6)การพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตตามบริบทของพื้นที่ที่
จาเป็น
3.กระบวนการดาเนินการโดยใช้คณะกรรมการจังหวัด ได้แก่ (1)จัดทาแผน
(2)ชุมชนดาเนินการจัดทาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และมาตรการทางสังคม
(3)เยี่ยมเสริมพลังภาคีเครือข่าย
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หัวข้อเรื่อง

ผู้นาเสนอ/
ผู้ดาเนินการ
4.ถอดบทเรียน *นางอานวย
100ปี การ
สุทัตโต
สาธารณสุขไทย อสม.ดีเด่น
100อสม.
ระดับเขต
ประจาปี
2561

สาระสาคัญ
1.แนวคิด: ปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ไม่ใช้
จ่ายฟุุมเฟือย พอประมาณตน สมฐานะที่ตนมี สามารถปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผสมผสานในการดาเนินชีวิต เอกลักษณ์ของความไทย รู้รักสามัคคี มีความ
เอื้ออาทร มีคุณธรรมประจาใจ รักและภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
รักท้องถิ่นที่อาศัย มีครอบครัวที่เข้มแข็ง มีการประสานงานกับเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง
2.ผลงานที่ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่น “๑๐๐ อสม. ดีเด่น ๑๐๐ สาธารณสุข
ไทย คือ นวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
1) รอกกะลา
2) ไม้ไผ่กันนิ้วล๊อก
3) กะลาจี้จุด
4) แปรงสีฟันมหัศจรรย์
5) รอกผู้ปุวยติดเตียงผู้ปุวยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ
แรงบันดาลใจในการทานวัตกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกิดจากการดูแลแม่ที่ปุวยเป็นอัมพฤกษ์ และเป็นทุกโรค เบาหวาน ความ
ดัน ไขมัน หัวใจ เส้นเลือดสมองตีบ เป็นลูกสาวคนเดียวดูแลแม่ถึง12ปี แม่
ถึงเสียชีวิต โดยไม่มีแผลกดทับแม้แต่นิดเดียว ในการดูแลรักษาเอาใจใส่ทา
กายภาพบาบัด รักษาความสะอาด ไม่ทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว ทากิจกรรม
ร่วมกัน
แนวคิดในการสร้างนวัตกรรม (การออกแบบนวัตกรรม)
1)ชื่อนวัตกรรม
2)วัตถุประสงค์ของการใช้
3)ระดมความคิดเห็นในการสร้าง
4)การมีส่วนร่วมของนวัตกรรม
5)การนานวัตกรรมไปใช้
6)การประเมินติดตามผลงาน
แนวปฏิบัติของ อสม.ในโครงการ3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไป ได้แก่
1)สารวจและจาแนกเปูาหมายคนที่ชวนให้เลิกบุหรี่
2)ให้ข้อมูลด้านลบของการสูบบุหรี่
3)หาแรงจูงใจเพื่อชวนให้เลิกสูบเด็ดขาด
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หัวข้อเรื่อง

ผู้นาเสนอ/
ผู้ดาเนินการ
5.ระบบการเฝูา *นายอานาจ
ระวังพฤติกรรม
ค้ายาดี
สุขภาพโดย
กองสุข
ชุมชน
ศึกษา

สาระสาคัญ
1.วิธีการพัฒนา: ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
รูปแบบการเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน
2.องค์ประกอบของระบบเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพ(Components of
surveillance systems)
2.1 ระบบโครงสร้าง the structure of the system
2.2 ระบบหลักของการเฝูาระวัง core functions of the system
2.3 ระบบการสนับสนุน support functions of the system
2.4 ระบบคุณภาพ quality of the system.
3.แนวทางการพัฒนา
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2.3 การแสดงนิทรรศการ

การแสดงนิทรรศการ มีการจัดแสดงนิทรรศการจาแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นการแสดงทิศทางการดาเนินงานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
ผลการดาเนินงานโครงการสุขศาลาพระราชทาน ณ ห้องโถง ชั้น1
ส่วนที่ 2 แสดงผลงานเด่นของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ชั้น9 จาแนกออกเป็น
3 กลุ่มภารกิจ รวม 10 บูธ ดังนี้
(1)กลุ่มภารกิจด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มี 2 บูธ ได้แก่
-บูธ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยกองวิศวกรรมการแพทย์
-บูธ การพัฒนาแผนแม่บทของโรงพยาบาลทุกระดับ การพัฒนาแบบอาคารเพื่อ
รองรับนโยบายระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ(PCC) และการพัฒนาแบบอาคาร
ไตเทียมของโรงพยาบาล
โดยกองแบบแผน
(2)กลุ่มภารกิจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ มี 4 บูธ ได้แก่
-บูธ การประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีน
-บูธ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
-บูธ การให้บริการตรวจรักษาตามการแพทย์แผนจีน โดยสมาคมแพทย์แผนจีน
ประเทศไทย
-บูธ การให้บริการตรวจวัดมวลกระดูกในร่างกาย โดยโรงพยาบาลบารุงราษฎร์
(2)กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน มี 4 บูธ ได้แก่
-บูธ การรู้เท่าทันสื่อ โดยกองสุขศึกษา
-บูธ อสม.4.0 โดยกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
-บูธ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยแกนนาชุมชน หมู่4 บ้านแพะ
จังหวัดสระบุรี
-บูธ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ โดยทีมโรงเรียนบ้านบางครั่ง
จังหวัดพังงา
ส่วนที่ 3 การร่วมแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน/เครือข่าย รวม 5 บูธ ได้แก่
-บูธ โครงการ3ล้าน 3ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ โดยสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
-บูธ ระบบการสื่อสาร 4 หน่วยงานคือ กสท. ทีโอที ทรู และเอไอเอส
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กลุ่มภารกิจด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
หัวข้อบูธนิทรรศการ
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองวิศวกรรมการแพทย์
กองแบบแผน

สาระสาคัญ
1.การพัฒนามาตรฐานระบบริการสุขภาพ
2.เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
1.การจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถาน
บริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
2.การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รองรับ
นโยบายระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
(PCC)
3.มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของ
อาคารไตเทียม สาหรับโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
4.การพัฒนาปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคาร
สถานบริการสุขภาพ ตามแนวทางเกณฑ์
อาคารเขียว (Green Building)
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กลุ่มภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
หัวข้อบูธนิทรรศการ
ผลงานเด่นด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ
-สานักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ
-กองสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ

การรักษาโดยแพทย์แผน สมาคมแพทย์แผนจีน
จีน
ประเทศไทย
การตรวจมวลกระดูก
โรงพยาบาลบารุงราษฎร์

สาระสาคัญ
1.การขับเคลื่อน พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ.2559
2.สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์
3.การประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผนจีน
4.มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
การให้บริการตรวจรักษา การฝังเข็ม
1.วัยทอง
2.การให้บริการตรวจวัดมวลกระดูก
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กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
หัวข้อบูธนิทรรศการ หน่วยงานรับผิดชอบ
สาระสาคัญ
การรู้เท่าทันสื่อ
กองสุขศึกษา
1.ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถใน
การเข้าถึง วิเคราะห์ วิจารณ์ และการประเมินค่าสื่อ
ตลอดจนนาไปใช้ประโยชน์จากสื่อได้
2.องค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่อได้แก่ เปิดรับ เข้าถึง
เข้าใจ วิเคราะห์ ประเมิน ใช้ประโยชน์
อสม.4.0
กองสนับสนุนสุขภาพ 1.คุณสมบัติของ อสม.4.0 มี3 ด้านคือ
ภาคประชาชน และ
(1)ทักษะด้านดิจิทัล(Digital Skill)
กองสุขศึกษา
(2)มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
(3)มีจิตอาสาและเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพ (Change Agent)
2.การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมสุขภาพภาคประชาชน
ยุคประเทศไทย 4.0 มี 4 กลยุทธ์คือ
(1)พัฒนากาลังคน เช่น อสม.4.0 อสค. อสต. แกนนา
ชุมชน
(2)พัฒนาระบบชุมชน ได้แก่ Social Care Team
,PCC, พชอ.
(3)พัฒนานวัตกรรม
(4)พัฒนาระบบบริหารจัดการ เช่น เทคโนโลยีดิจิตอล
กฎระเบียบ ระบบกากับติดตาม ประเมินผล
เพื่อให้เกิด อสม./ประชาชนมี ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
อสค.ดูแลสุขภาพครอบครัว ชุมชนจัดการสุขภาพเพื่อการ
พึ่งตนเองได้ ส่งผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
และประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
ต้นแบบหมู่บ้าน
ชุมชนหมู่ 4 บ้านแพะ 1.การดาเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยน
จังหวัดสระบุรี
สุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
2.ตัวอย่างผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ ที่ปลูกโดยชุมชน
ต้นแบบโรงเรียน
โรงเรียนบ้านบางครั่ง 1.สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ
ส่งเสริมสุขบัญญัติ
จังหวัดพังงา
2.กิจกรรมในการส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ
แห่งชาติ
ในโรงเรียน โดยใช้หลักคิด “สุขภาพดี 24 ชั่วโมง”
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นิทรรศการของภาคีเครือข่าย
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ส่วนที่ 3 การประเมินผล
การจัดงานวิชาการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
การประเมินความพึงพอใจต่องานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้วิธีการประเมิน 2 ระบบคือ
(1)แบบออนไลน์ (2)การใช้เอกสารแบบสอบถาม จากการรวบรวมข้อมูลมีผู้ทาการประเมินรวม 214 คน
ผลการประเมินพบว่า
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.7 และเพศชายร้อยละ 45.3 ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ 10.0 ตามลาดับ มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ46.7 รองลงมาคือ
นักวิชาการ/อาจารย์ และพนักงาน คิดเป็นร้อยละ27.6 และ12.1 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
2. ความพึงพอใจต่ องานวิชาการกรมฯ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x = 3.85 ,
S.D.=0.789) และเมื่อพิจ ารณารายประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น โดย
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ (1)การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติฯ ,(2)ความรู้ที่ได้รับ ,(3)รูปแบบการจัด
งาน ,(4)การจัดนิทรรศการ และ(5)สถานที่จัดงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96, 3.89, 3.88, 3.85 และ
3.65 ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจต่อการอภิปรายเรื่อง “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0” โดย
ภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจในระดับมาก (x= 3.85, S.D.= 0.735) เมื่อพิจารณารายกลุ่มภารกิจ(ห้อง
ย่อย) พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มภารกิจมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ กลุ่มภารกิจที่ 1 เท่ากับ 3.75 กลุ่ม
ภารกิจที่ 2 เท่ากับ 3.93 และกลุ่มภารกิจที่ 3 เท่ากับ 3.86
4 ความพึงพอใจต่อการนาเสนอผลงานเด่น “16ปี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (x= 3.85, S.D.=0.735) เมื่อพิจารณารายกลุ่มภารกิจ(ห้องย่อย) พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มภารกิจมี
ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้ตอบแบบประเมินมีจานวนทั้งสิ้น 214 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ54.7 และเพศชาย ร้อยละ45.3
ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร้อยละ49.5 รองลงมาคือ โรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 17.3 และ 10.3 ตามลาดับ มีสถานะเป็น
เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ นักวิชาการ/อาจารย์ และและพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 27.6 และ
12.1 ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
หัวข้อประเมิน

จานวน

ร้อยละ

รวม

97
117
214

45.3
54.7
100

22
37
1
1
8
1
17
106
21

10.3
17.3
0.5
0.5
3.7
0.5
7.9
49.5
9.8

12
59
100
26
12
5

5.6
27.6
46.7
12.1
5.6
2.3

เพศ
- ชาย
- หญิง
หน่วยงาน
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
- มหาวิทยาลัย/ สมาคม
- หน่วยงานภาคธุรกิจ/ สือ่ มวลชน
- กรมวิชาการในกระทรวงสาธารณสุข
- กรมวิชาการนอกกระทรวงสาธารณสุข
- ผู้เข้ารับรางวัล
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- อื่นๆ
สถานะ
- ผู้บริหาร
- นักวิชาการ/ อาจารย์
- เจ้าหน้าที่
- พนักงาน
- อสม./ ประชาชน
- อื่นๆ
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ผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จากการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน
จานวน 214 คน พบว่า
1.โดยภาพรวมของงาน ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจต่อการจัดงานอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 (S.D.=0.789) และมีค่าคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลาดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ (1)ด้านการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ (2)ด้านความรู้ที่ได้รับ (3)ด้านรูปแบบงาน (4)ด้านการจัด
นิทรรศการ และ(5)ด้านสถานที่การจัดงาน ดังตารางที่ 4
2.ความพึงพอใจต่อเวที อภิปรายโดยภาพรวม ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.84 (S.D.=0.666) และมีความพึงพอใจในระดับมากทุกประเด็น ทั้งด้านรูปแบบ หัวข้ออภิปราย
และความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ ดังตารางที่ 5
เมื่อพิจารณารายกลุ่มภารกิจ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจต่อเวทีอภิปรายเรื่อง “กรม สบส.
กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0” โดยภาพรวมของทั้ง 3 กลุ่มภารกิจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนน
เฉลี่ยดังนี้ กลุ่มภารกิจด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เท่ากับ 3.75 (S.D.=0.613) กลุ่มภารกิจ
ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เท่ากับ 3.93 (S.D.=0.72) และกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชน เท่ากับ 3.86 (S.D.=0.669) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุก ประเด็น
ดังตารางที่ 6
3.ความพึงพอใจต่อการนาเสนอผลงานเด่น ในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจในระดับ
มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 (S.D.=0.735) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น ดัง
ตารางที่ 7
เมื่อพิจ ารณารายกลุ่ มภารกิจ พบว่า ผู้ เข้าร่ ว มงานมีความพึงพอใจต่ อการนาเสนอผลงานเด่ น
โดยภาพรวม ของทั้ง 3 กลุ่มภารกิจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยดังนี้ กลุ่มภารกิจด้านการกากับ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เท่ากับ 3.83 (S.D.=0.709) กลุ่มภารกิจด้านคุ้ มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ เท่ากับ 3.80 (S.D.=0.762) และกลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เท่ากับ
3.91 (S.D.=0.733) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกประเด็น ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อการจัดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในภาพรวม
(n=214)
ประเด็นการประเมิน
1. รูปแบบการจัดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. การจัดนิทรรศการตามบูทต่างๆ
3. การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบและพื้นที่ต้นแบบ
4. ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5. สถานที่จัดงานวิชาการมีความเหมาะสม
โดยภาพรวม

̅

3.88
3.85
3.96
3.89
3.65
3.85

0.925
0.875
0.863
0.829
1.059
0.789

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อเวทีการอภิปราย “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่
Thailand 4.0” โดยภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มภารกิจ (n=214)
ประเด็นการประเมิน
 รูปแบบการจัดเวทีอภิปราย
 ความพึงพอใจในหัวข้ออภิปราย
 ความรู้หลังเข้าร่วมเวทีอภิปรายนาไปประยุกต์ใช้ได้
โดยภาพรวม

̅

3.89
3.86
3.79
3.84

0.696
0.705
0.782
0.666

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานต่อเวทีการอภิปรายเรื่อง “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่
Thailand 4.0” จาแนกตามกลุ่มภารกิจ (3 ห้องย่อย)
̅
ประเด็นการประเมิน
กลุ่มภารกิจที่ 1 ด้านกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ห้องย่อยที่ 1) (n=72)
3.75
 รูปแบบการจัดเวทีอภิปราย
3.78
 ความพึงพอใจในหัวข้ออภิปราย
3.74
 ความรู้หลังเข้าร่วมเวทีอภิปรายนาไปประยุกต์ใช้ได้
โดยภาพรวม
3.75
กลุ่มภารกิจที่ 2 ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุภาพ (ห้องย่อยที่ 2) (n=61)
3.97
 รูปแบบการจัดเวทีอภิปราย
3.93
 ความพึงพอใจในหัวข้ออภิปราย
3.90
 ความรู้หลังเข้าร่วมเวทีอภิปรายนาไปประยุกต์ใช้ได้
โดยภาพรวม
3.93
กลุ่มภารกิจที่ 3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ห้องย่อยที่ 3) (n=81)
3.95
 รูปแบบการจัดเวทีอภิปราย
3.88
 ความพึงพอใจในหัวข้ออภิปราย
3.74
 ความรู้หลังเข้าร่วมเวทีอภิปรายนาไปประยุกต์ใช้ได้
โดยภาพรวม
3.86

ระดับ
0.687
0.633
0.712
0.613

มาก
มาก
มาก
มาก

0.706
0.727
0.831
0.720

มาก
มาก
มาก
มาก

0.687
0.748
0.803
0.669

มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจต่อการนาเสนอผลงานเด่นในภาพรวมทั้ง 3 กลุ่มภารกิจ (n=214)
ประเด็นการประเมิน
 รูปแบบการนาเสนอผลงานเด่น
 ความพึงพอใจในการนาเสนอผลงานเด่น
 ความรู้หลังเข้าร่วมนาเสนอผลงานเด่นนาไปประยุกต์ใช้
โดยภาพรวม

̅

3.86
3.86
3.83
3.85

0.724
0.793
0.818
0.735

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 8 ความพึงพอใจการนาเสนอผลงานเด่น จาแนกตามกลุ่มภารกิจ (3 ห้องย่อย)
̅
หัวข้อประเมิน
ระดับ
กลุ่มภารกิจที่ 1 ด้านกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ห้องย่อยที่ 1) (n=59)
3.88 0.697 มาก
 รูปแบบการนาเสนอผลงานเด่น
3.85 0.805 มาก
 ความพึงพอใจในการนาเสนอผลงานเด่น
3.76 0.795 มาก
 ความรู้หลังเข้าร่วมนาเสนอผลงานเด่นนาไปประยุกต์ใช้
โดยภาพรวม
3.83 0.709 มาก
กลุ่มภารกิจที่ 2 ห้องย่อยที่ 2 ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุภาพ (ห้องย่อยที่ 2) (n=74)
3.82 0.765 มาก
 รูปแบบการนาเสนอผลงานเด่น
3.82 0.800 มาก
 ความพึงพอใจในการนาเสนอผลงานเด่น
3.76 0.841 มาก
 ความรู้หลังเข้าร่วมนาเสนอผลงานเด่นนาไปประยุกต์ใช้
โดยภาพรวม
3.80 0.762 มาก
กลุ่มภารกิจที่ 3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (ห้องย่อยที่ 3) (n=81)
3.88 0.714 มาก
 รูปแบบการนาเสนอผลงานเด่น
3.90 0.784 มาก
 ความพึงพอใจในการนาเสนอผลงานเด่น
3.94 0.812 มาก
 ความรู้หลังเข้าร่วมนาเสนอผลงานเด่นนาไปประยุกต์ใช้
โดยภาพรวม
3.91 0.733 มาก

ข้อเสนอแนะต่อการจัดงาน
ผู้เข้าร่วมงานได้ให้ข้อเสนอแนะจาแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
*ด้านรูปแบบการจัดงาน มีผู้ให้ข้อคิดเห็นว่า
1)รูปแบบพิธีเปิดไม่ดึงดูด มีการมอบรางวัลมากเกินไป การจัดลาดับรับรางวัลควรให้
โรงพยาบาลรับก่อน
2)ควรคิดกลยุทธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเช่น กรมอื่นๆ/ประชาชนเข้ามารับฟังหรือให้
ข้อเสนอแนะให้มากกว่านี้
3)ควรมีการจัดงานวิชาการกรมทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการถ่ายทอดทาง
Feedbook , line
*ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
1)สถานที่คับแคบ ห้องประชุมเล็กเกินไป และค่อนข้างร้อน การจัดวางเก้าอี้ชิดเกินไป
2)ที่จอดรถน้อย การเดินทางเข้าออกไม่สะดวก
3)อาหารกลางวันและอาหารว่าง ธรรมดาเกินไป มีการอาหารบูดเสีย ควรปรับปรุง
4)ครั้งต่อไปควรจัดที่โรงแรม
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*ด้านการประสานงานและประชาสัมพันธ์
1)การติดต่อประสานงานถึงพื้นที่ค่อนข้างล่าช้า กะทันหันมาก ทาให้บางหน่วยงานไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ควรมีการเตรียมการจัดงานแต่เนิ่น มีระยะเวลาแจ้งข่าวให้เหมาะสม
2)ควรเชิญเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดทุกเครือข่ายเข้าร่วมประชุม และร่วมเป็น
เกียรติในการรับรางวัล และควรเชิญผู้รับรางวัลและทุกเครือข่ายเข้าร่วมงานทั้ง 2 วัน
3)หนังสือเชิญ/แจ้งเครือข่าย ควรระบุเอกสาร/หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายที่ต้องนามาใน
วันประชุมให้ชัดเจน และควรส่งสาเนาหนังสือเชิญให้แก่ สบส.เขต เพื่อช่วยในการประสานงานต่อไป
4)ควรเชิญผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น กรมต่างๆ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟัง
และแสดงความคิดเห็นในเวทีวิชาการ

ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมงานที่มีตอ่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
1)ควรเป็นหน่วยงานสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการที่ทันสมัยและงบประมาณให้แก่
หน่วยงานในพื้นที่
2)ควรผลิต และให้บริการสื่อที่ใช้ในการบริการสุขภาพมากขึ้น และสนับสนุนสื่อด้าน
สุขภาพให้แก่ทุกภาคส่วน
3)พัฒนานวัตกรรมใหม่ หรือรูปแบบบทเรียนชุมชน หรือนวัตกรรมด้านสุขบัญญัติ ให้มาก
ขึ้น เพื่อปรับใช้ในพื้นที่ และให้บริการทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลชุมชน
4)พัฒนามาตรฐานให้เหมาะสมกับโรงพยาบาล และนาสู่สากลได้ และควรมีบริการสอบ
เทียบเครื่องมือแพทย์/มาตรฐานอาคาร ให้ได้มาตรฐาน อยู่ชั้นแนวหน้า
5)ควรมีการจัดช่องทางการสื่อสารถึงเครือข่ายพื้นที่ อย่างทั่วถึงและฉับไว เช่น จัดทาสื่อ
ออนไลน์ จัดเวทีวิชาการ การใช้เครือข่าย สบส.เขต เป็นต้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างกันให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น
6)ควรจัดหลักสูตร และจัดอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน
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ประมวลภาพกิจกรรม
*พิธีเปิดงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นประธาน

*การมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่เครือข่าย
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*ประธานและคณะผู้บริหารกระทรวงเยี่ยมชมนิทรรศการ
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*การอภิปรายเรื่อง “ย่างก้าว สบส.สู่ยุค 4.0” โดย แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

*การอภิปรายเรื่อง “กรม สบส.กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0” 3 กลุ่มภารกิจ

75
*การนาเสนอผลงานเด่น 3 กลุ่มภารกิจ

กลุ่มภารกิจที่ 1 ด้านกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

กลุ่มภารกิจที่ 2 ด้านคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุภาพ

76

กลุ่มภารกิจที่ 3 ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

77
*การจัดแสดงนิทรรศการ
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ภาคผนวก ก.
เนื้อหาการอภิปราย/นาเสนอ
ในเวทีวิชาการ
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บทบรรยายของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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1

2

3

4

5
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ด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
1.บทบาทด้านการกากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(ดูไฟล์: มฐ1)
โดย นายถาวร ขาวแสง ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
2.มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล
(ดูไฟล์: มฐ2)
โดย โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลต้นแบบ
12เขตสุขภาพ กับกองวิศวกรรมการแพทย์
3.การบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ แบบ...โรงพยาบาลพัทลุง (ดูไฟล์: มฐ3)
โดย นายอรุณ เพ็ชรทอง
4.ต้นแบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (ดูไฟล์: มฐ4)
โดย งานวิศวกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
5.ต้นแบบศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
(ดูไฟล์: มฐ5)
โดย หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
6.มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ยุค 4.0 (HS4)
(ดูไฟล์: มฐ6)
โดย นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ และคณะ กองวิศวกรรมการแพทย์
7.มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบับสู่สากล
(ดูไฟล์: มฐ7)
โดย นายสาธิต นฤภัย ผูช้ ่วยผู้อานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
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ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
1.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 (ดูไฟล์: สช1)
โดย นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป
2.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 (ดูไฟล์: สช2)
โดย นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3.โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ
(ดูไฟล์: สช3)
โดย นางบุญศิริ ชูพงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบางครั่ง จังหวัดพังงา
4.ตาบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
(ดูไฟล์: สช4)
โดย นางกรกมล เต้บารุง ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดกระบี่
5.100ปีการสาธารณสุขไทย 100 อสม.
(ดูไฟล์: สช5)
โดย นางอานวย สุทัตโต อสม.ดีเด่นระดับเขต ประจาปี2561
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168

ภาคผนวก ข
คาสั่งคณะกรรมการจัดงานวิชาการ
(ดูไฟล์ : คาสั่งคณะกรรมการ)

176

ภาคผนวก ค
โครงการจัดงานวิชาการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ดูไฟล์ : โครงการจัดงานวิชาการกรมฯ)

