รายงานการประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 3/2561 ประจําเดือนธันวาคม 2561
ในวันจันทร-ที่ 3 ธันวาคม 2561
ณ ห/องประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
..........................................................
ผู/มาประชุม
1. นายสุวิทย
2. นายธีรพัฒน
3. นายทวีศักดิ์
4. นางสาวเพียงพร
5. นายทวี
6. นายการุญ
7. นายจําเริญ
8. นายวรวัฒน
9. นายสมเกียรติ
10. นายพิเชฎฐ
11. นายอัชมัน
12. นางจีรวรรณ
13. นางอรทัย
14. นายเฉลิมชัย
15. นางสาวอนุสรา
16. นางวราพรรณ
17. นายอาคม
18. นายอาหมัด
19. นางสาวภาวินี
20. นายเอกพงษ
21. นางธีรารัตน

บุญวิชัย
เตี้ยนวล
ชัยชนะ
วรรณนิยม
เสรีรักษ
สุขสุทธิ์
ศิริพร
แก,วมะแป4น
ชวยเพ็ชร
สุขวรรณ
วานิ
ลัดดาวงศ
เพชรพันธ
ศุภศรี
เจ@ะสัน
คงหนู
เปCยกลิ่น
หมัดอะด้ํา
ยาวิราช
แก,วราบ
แก,วมะแป4น

นายชางเทคนิคอาวุโส
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจ,าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจ,าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ,าพนักงานสถิติชํานาญงาน
วิศวกรไฟฟ4าปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานพัสดุ ส 3
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการอุปกรณการแพทย
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

ผู,จดรายงานการประชุม

ผู/ไม3มาประชุม
1. นายนิรันดร
2. นายกรีฑา
3. นางสาวจุฑามาศ
4. นายภาณุพงศ

จิสวัสดิ์
ขาวศรี
ขวัญแก,ว
ชุมวงค

นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วิศวกรโยธา

ลาปFวย
ลาปFวย
ลาพักผอน
ลาพักผอน

ประธาน

-๒-

ก3อนระเบียบวาระการประชุม
เคารพธงชาติ
ข,อคิดในการปฏิบัติราชการ “อัญเชิญพระบรมราโชวาท”
1. โดย นางธีรารัตน แก,วมะแป4น
“การดํารงชีวิตที่ดีจะต,องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต,องมีความเพียรและ
ความอดทนเปMนที่ตั้ง ถ,าคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะท,อใจไปโดยงาย เมื่อท,อใจไปแล,ว
ไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัวรัชกาลที่ 9
พระราชทานแกครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา วันที่ 27 มีนาคม 2523

2. โดย นางสาวภาวินี ยาวิราช
“ผู, ป ฏิ บั ติ ร าชการ นอกจากจะต, อ งรู, งานในหน, า ที่ อยางทั่ ว ถึ ง แล, ว ยั งจํ า เปM น ต, องรู, ดี รู, ชั่ ว
ประโยชนและไมใชประโยชน อยางกระจายชัดด,วย งานราชการซึ่งเปMนงานของแผนดิน จึงจะดําเนินไป
อยางถูกต,อง ตรงตามเป4าหมาย และสําเร็จประโยชนที่พึงประสงค คือ ยังความดีความเจริญให,เกิดแก
ประเทศชาติและประชาชนได,แท,จริงและยั่งยืน”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัวรัชกาลที่ 9
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 24 มีนาคม 2561

3. โดย นางวราพรรณ คงหนู
“การปฏิ บั ติ ง านทุ ก อยางของข, า ราชการ มี ผ ลเกี่ ย วเนื่ อ งถึ ง ประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติและประชาชนทุกคน ช,าราชการทุกฝFายทุกระดับ จึงต,องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอยางให,
สมควรและถู กต, องด, ว ยหลั กวิ ช า เหตุ ผ ล ความชอบธรรม ข, อสํ า คั ญ เมื่ อจะทํ า การใด ต, องคิ ดให, ดี
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให,รอบคอบและรอบด,าน เพื่อให,งานที่ทําบังเกิดผลดี ที่เปMนประโยชนแท,แต
อยางเดียว”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัวรัชกาลที่ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 11 มีนาคม 2559

-๓-

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เข/าสู3ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่๑ เรื่องแจ/งเพื่อทราบ
- เรื่องที่แจ/งให/ที่ประชุมทราบ โดยประธาน
1. จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561
(1) กรมฯ ได,จัดพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน ประจําปCงบประมาณ
2562 ณ ห,องประชุมสํานักอธิบดี ชั้น 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(2) การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ในปCงบประมาณ 2562 ผู,เชี่ยวชาญ
สามารถเข,ารวมตรวจราชการและนิเทศงาน ได,ทุกเขต
2. จากการประชุมหัวหน,าสวนราชการจังหวัดสงขลา
(1) จังหวัดสงขลา ขอความรวมมือในการจัดการประชุมของหนวยงานราชการ กอนวาระการ
ประชุมให,มีการเคารพเพลงชาติ มีวีดิทัศนพระบรมราโชวาทฯ เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี
(2) ในชวงเดือนธันวาคมนี้ พระเจ,าวรวงศเธอ พระองคเจ,าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะ
เสด็ จพระราชกรณียกิ จในเขตพื้ นที่ จังหวัด สงขลา จึงขอให,ห นวยงานราชการชวยกั นจัด เตรีย มดูแลความ
เรียบร,อยบริเวณพื้นที่ที่จะเสด็จผาน
(3) เกี่ยวกับการดําเนินการกิจกรรม 5 ส. ผู,วาราชการจังหวัดสงขลา แจ,งวาจากเดิมให,รายงาน
เปMนหนังสือพร,อมภาพประกอบ จึงขอเปลี่ยนแปลงโดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อไปเยี่ยมเยียนการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. ที่หนวยงานราชการ และจะมีหนังสือแจ,งให,ทราบอีกครั้ง
- เรื่องที่แจ/งให/ที่ประชุมทราบ โดย (นายการุญ สุขสุทธิ์)
จากการที่ ไ ด, รั บ มอบหมายจากผู, อํา นวยการฯ เข, า รวมประชุ มเขตสุ ข ภาพที่ 12 โครงการถายทอด
นโยบายสุ ข ภาพและการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ง าน สู การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข อยางยั่ ง ยื น 2019
เขตสุขภาพที่ 12
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ลีการเดนส พลาซา หาดใหญ
จ.สงขลา ในสวนที่เกี่ยวข,องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีดังนี้
(1) เรื่องบุหรี่ โครงการ 3 ล,าน 3 ปC เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท,องคราชัน โดยผาน อสม. และภาคี
เครือขาย
(2) Green & Clean ซึ่งสามารถสนับสนุนให,โรงพยาบาลผานเกณฑ มาตรฐานได, ในระบบบําบัด
น้ําเสีย และการกําจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล
(3) เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ( พชอ.) โดยผานการทํางานของ ตําบล
จัดการสุขภาพ และหมูบ,านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(4) เรื่อง รพ.สต. ติดดาว ซึ่งสามารถสนับสนุนในด,านการสอบเทียบเครื่องมือ และการตรวจ
สภาพแวดล,อมด,านวิศวกรรม

-๔-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร-ที่ 16 ตุลาคม 2561
ตามที่ สํ า นั ก งานสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเขต 12 จั ง หวั ด สงขลา ได, จั ด ประชุ ม สํ า นั ก งานฯ ครั้ ง ที่
2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห,องประชุม สบส. 12 สงขลา มีผู,รวมประชุม 23 คน
รายงานการประชุ ม จํ า นวน 15 หน, า โดยได, เ ผยแพรรายงานการประชุ มฯ ผานเว็ บ ไซตของสํ า นั ก งานฯ
http://do12.new.hss.moph.go.th
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2561
ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2561
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 5 แจ,งเพื่อทราบแตละกลุมงาน
1. กลุ3มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดย นางสาวเพียงพร วรรณนิยม
(1) การเบิกจายงบประมาณประจําปCงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายได, 31 %
ก็ยังคงเหลือเปMนคาเชาบ,าน
(2) จังหวัดสงขลา ขอความรวมมือให,หนวยงานราชการสงรายงานพร,อมภาพถายในการแตงกาย
ชุดผ,าไทย
2. กลุ3มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย นางสาวอนุสรา เจ@ะสัน
จากการประชุมอบรมมาตรฐานผู,เยี่ยมประเมินฯ กองสุขศึกษาได,กําหนดวันในการนิเทศติดตาม
งานผู, เ ยี่ ย มประเมิ น ฯ ของ สบส.12 สงขลา โดยมี ก ลุ มเป4 า หมายเปM น ผู, อํ า นวยการ สบส.12 สงขลา
รองผู,อํานวยการฯ ผู,บริหาร สบส.12 สงขลา ที่เกี่ยวข,อง และผู,รับผิดชอบงานสุขศึกษาของจังหวัด 7 จังหวัดใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยจะจัดประชุม ณ ห,องประชุม สบส.12 สงขลา
3. กลุ3มคุ/มครองผู/บริโภคด/านบริการสุขภาพ โดย นางสาวอนุสรา เจ@ะสัน
แจ,งกําหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ,าหน,าที่ในการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพให,ดําเนินการตามกฎหมายกําหนด เขต 12 ปC 2562 ระหวางวันที่ 20 – 21
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซแอนด รีสอรท อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยได,เชิญ
วิทยากรจาก กลุมสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
และ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
4. กลุ3มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย- โดย นายธีรพัฒน เตี้ยนวล
1. รายการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ประจําปCงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1

-๕-

ปoญหา/ อุปสรรค คือ การรวบรวมฐานข,อมูลของเครื่องมือเพื่อนํามาคิด % ของการทดสอบ/สอบเทียบ ตาม
ตัวชี้วัด
แนวทางแก,ไข คือ อยูในระหวางการดําเนินการนําข,อมูลเครื่องมือ ปC ๒๕๖๑ มาเปรียบเทียบกับข,อมูล ปC ๒๕๖๒

บริการ)

1. รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
(1) หลักการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด
- ในวันที่ ๕ พ.ย. ๖๑ ณ สบส. ๑๒ สงขลา (ผานระบบ E-learning กรมวิทยาศาสตร

- ผู,เข,ารวมอบรม ๗ คน นายนิรันดร จิสวัสดิ์ นายพิเชฎฐ สุขวรรณ นายทวี เสรีรักษ
นายสมเกียรติ ชวยเพ็ชร นายอัชมัน วานิ นายกรีฑา ขาวศรี นายเอกพงษ แก,วราบ
- เนื้อหาหลักสูตร ความสําคัญของคาความไมแนนอนของการวัด แนวทางการประมาณ
คาความไมแนนอนของการวัด ขั้นตอนการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด การรายงานคาความไม
แนนอนของการวัด
(2) ข,อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
- ในวันที่ 20 – 21 พ.ย. ๖๑ ณ กองวิศวกรรมการแพทย
- ผู, เ ข, า รวมอบรม 5 คน
นายสุ วิ ทย บุ ญ วิ ชั ย นายธี ร พั ฒ น เตี้ ย นวล
นายกรีฑา ขาวศรี นายพิเชฎฐ สุขวรรณ นายเอกพงษ แก,วราบ
- เนื้อหาหลักสูตร ขอบขาย, เอกสารอ,างอิง, นิยาม ข,อกําหนดทั่วไป ข,อกําหนดด,าน
โครงสร,าง ข,อกําหนดด,านทรัพยากร ข,อกําหนดด,านกระบวนการ ข,อกําหนดด,านระบบบริหารงาน แนว
ทางการยื่นขอรับรองความสามรถห,องปฏิบัติการทดสอบ
(3) การพัฒนาศักยภาพผู,ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
- ในวันที่ 26 - 28 พ.ย. ๖๑ ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอรท แอนด สปา
- ผู,เข, ารวมอบรม 3 คน
นายธี รพั ฒน เตี้ยนวล นายพิเ ชฎฐ สุขวรรณ
นายเอกพงษ แก,วราบ
- เนื้อหาหลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรฐาน
ด,านการจัดการคุณภาพ มาตรฐานด,านอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก มาตรฐานด,านสิ่งแวดล,อม

-๖-

มาตรฐานด,านความปลอดภัย มาตรฐานด,านเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย
กรณทางก
มาตรฐานด,านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
(4) รายงานผลการดํ
ผลการดําเนินงานห,องปฏิบัติการทดสอบ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
(1) ด,านโครงสร,าง
โครงสร,างห,องปฏิบัติการดําเนินตามโครงสร,างขององคกร โดยมีผู,อํานวยการเปMนผู,บริหารสูงสุด
รองผู,อํานวยการฝFายวิชาการ รองผู,อํานวยการฝFายบริหาร มีการแบงกลุมเปMน 6 กลุม คือ กลุมบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน, กลุมวิชาการและยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพ,
ภาพ กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ, กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย,
วกรรมการแพทย กลุมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล,อม และกลุ
และก ม
คุ,มครองผู,บริโภคด,านบริการสุขภาพ ซึ่งห,องปฏิบัติการอยูภายในกลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย และ
สามารถรายงานตอผู
ตอผู,อํา นวยการได,โ ดยตรง โดยมี โครงสร,า งภายในห, องปฏิบั ติการ คือ ผู,อํานวยการเปM น
ผู,บริหารสูงสุด หัวหน,ากลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทยเปMนผู,จัดการห,องปฏิบัติการ มีการแบงดังนี้
- ฝFายคุณภาพ : ผู,จัดการคุณภาพ และผู,ควบคุมคุณภาพ
- ฝFายวิชาการ : ผู,จัดการวิชาการ และเจ,าหน,าที่ห,องปฏิบัติการ
- ฝFายประสานงาน : ผู,ประสานงาน

แผนผังแสดงโครงสร,
แสดง
างห,องปฏิบัติการตามโครงสร,างองคกร

แผนผังแสดงโครงสร,
แสดง
างห,องปฏิบัติการ

-๗-

(2) ดานทรั
ทรัพยากร
- บุคลากร:มีมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานหองปฏิบัติการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒
จังหวัดสงขลา เลขที่ ๖๑/๒๕๖๑
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีคณะทํางานตามคําสั่งดังนี้
๑. นายสุวิทย0 บุญวิชัย
ผูอํานวยการ
ผูบริหารสูงสุด
๒. นายธีรพัฒน0 เตี้ยนวล
หัวหนากลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย0 ผูจัดการหองปฏิบัติการ
๓. นายนิรันดร0 จิสวัสดิ์
นายชางไฟฟFาชํานาญงาน
ผูประสานงาน
๔. นายพิเชฎฐ0 สุขวรรณ
นายชางไฟฟFาชํานาญงาน
ผูจัดการวิชาการ
๕. นายกรีฑา ขาวศรี
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
๖. นางสาววิชญ0ฐิตา ปานเนาว0
วิศวกรปฏิบัติการ
ผูควบคุมคุณภาพ
๗. นายรณภูมิ
เพชรรัตน0
นักวิชาการอุปกรณ0การแพทย0
ผูควบคุมคุณภาพ
๘. นายเอกพงษ0
แกวราบ
นักวิชาการอุปกรณ0การแพทย0
ผูจัดการคุณภาพและ
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

แผนผังแสดงโครงสร,
แสดง
างบุคลากรห,องปฏิบัติการ
- การพัฒนาบุคลากร:
๑. อบรมหลักสูตรหลักการประมาณคาความไมแนนอนของการวั
การประมาณคาความไมแนนอนของการวัด ผานระบบe-learning
ผานระบบ
ของกรม
วิทยาศาสตรบริการ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย สํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา มีผู,เข,ารวมอบรม จํานวน ๔ คน ดังนี้
๑. นายนายนิรันดร จิสวัสดิ์ ๓. นายกรีฑา ขาวศรี
๒. นายพิเชฎฐ สุขวรรณ
๔. นายเอกพงษ แก,วราบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ความสําคัญของคาความไมแนนอนของการวัด
- แนวทางการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด
- ขั้นตอนการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด
- การรายงานคาความไมแนนอนของการวัด
๒. อบรมขอกํ า หนดระบบคุ ณภาพหองปฏิ บั ติ การตามขอกํ า หนดมาตรฐานมาตรฐาน ISO/IEC
๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ อบรมระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองศวกรรมการแพทย0 มี
ผูเขารวมอบรม จํานวน ๖ คน ดังนี้

-๘-

๑. นายสุวิทย บุญวิชัย
๔. นายพิเชฎฐ สุขวรรณ
๒. นายธีรพัฒน เตี้ยนวล
๕. นายกรีฑา ขาวศรี
๓. นายนิรันดร จิสวัสดิ์
๖. นายเอกพงษ แก,วราบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขอบขาย, เอกสารอ,างอิง, นิยาม
- ข,อกําหนดทั่วไป
- ข,อกําหนดด,านโครงสร,าง
- ข,อกําหนดด,านทรัพยากร
- ข,อกําหนดด,านกระบวนการ
- ข,อกําหนดด,านระบบบริหาร
- แนวทางการยื่นขอรับรองความสามารถห,
รองความสาม องปฏิบัติการทดสอบ
- อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก:
นวยความสะดวก ห,องปฏิบัติการทดสอบมีการดําเนินการจัดการ
ด,านอาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ดังนี้
- มีอาคารห,องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะ แยกจากพื้นที่อาคารอื่นๆ พร,อมเครื่องมือและอุปกรณที่
เพียงพอ พร,อมใช, และมีการจัดการพื
ดการพื้นที่ตามมาตรฐานกําหนด ดังนี้
- พื้นที่รับและทําความสะอาดเครื่องมือกอนเข,าห,องปฏิบัติการทดสอบ
- มีทางเข,าแบบประตูสองชั้น เพื่อการควบคุมอุณหภูมิ
- พื้นที่งานธุรการ/งานคุ
งานคุณภาพ ประกอบด,วย โต@ะ – เก,าอี้ ปฏิบัติงาน, ตู,เก็บเอกสาร,
เอกสาร โทรศัพท
, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพเอกสาร,
พเอกสาร และอุปกรณสํานักงานตางๆ
- พื้นที่ปฏิบัติการทดสอบ ประกอบด,วย เครื่องปoyมทดสอบแรงดันต่ํา,เครื
เครื่องทดสอบความดัน
ดิจิตอล, เครื่องชั่งน้ําหนักความละเอียดสูงแบบดิจิตอล,
อล เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชืชื้นสัมพัทธ และความดัน
บรรยากาศ แบบบันทึกคาได,, โต@ะปฏิบัติการทดสอบ,
ารทดสอบ โต@ะหินห,องสําหรับทดสอบเครื่องชั่ง และเก,าอี้
- พื้นที่เก็บเครื่องมือ ประกอบด,วย ชั้นวางเครื่องมือแบบ ๕ ชั้น โดยมีการแยกเครื่องมือระหวาง
ดําเนินการและเครื่องมือดําเนินการแล,ว
- เครื่องมือและอุปกรณอื่นๆ เชน เครื่องปรับอากาศ,
อากาศ รถเข็นแบบ ๓ ชั้น มีราวกันตก,
ตก ถังดับเพลิง
, ตู,รับความคิดเห็น และมีระบบอินเตอรเน็ต (Wi-Fi, LAN) เปMนต,น

-๙-

เครื่องมือ : ห,องปฏิบัติการมีเครื่องมือสําหรับการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต ประกอบด,วย
เครื่องปoyมทดสอบแรงดันต่ํา,เครื่องทดสอบความดันดิจิตอล, เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ และความดัน
บรรยากาศ แบบบันทึกคาได,
(3) ด,านกระบวนการ
มีการดําเนินการจัดทําคูมือเอกสารคุณภาพ (QM), คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (QP) และคูมือการปฏิบัติงาน
(WI) ดังนี้
ทะเบียนรายชื่อเอกสารคุณภาพ
สถานะ
ชื่อเอกสาร
หมายเหตุ
ที่ รหัสเอกสาร
เอกสาร
๑
QM
คูมือคุณภาพ (Quality Manual)
๒

ภาคผนวก ขอบขายการให,บริการ

๓

ภาคผนวก โครงสร,างห,องปฏิบัติการ

๔

ภาคผนวก คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานห,องปฏิบัติการ สบส. ๑๒จ.สงขลา

๕

REF

ISO/IEC 17025

๖

REF

จรรณยาบรรณ กพ.

๗

-

คํารับรองการปฏิบัติงาน

๘

-

ลงนามความเปMนกลางและการรักษาความลับของลูกค,า

๙

-

มอบหมายอํานาจนิติบุคคล

๑๐ QP๔๐๒/๐๑ ขั้นตอนการรักษาความลับ
๑๑ QP๖๐๒/๐๑ ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคลากร
๑๒ QP๖๐๔/๐๑ ขั้นตอนการขนย,ายและการจัดเก็บเครื่องมือ
๑๓ QP๖๐๔/๐๒ ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ
๑๔ QP๖๐๕/๐๑ ขั้นตอนการการเปรียบเทียบผลการวัดระหวางห,องปฏิบัติการ
๑๕ QP๖๐๖/๐๑ ขั้นตอนการจัดซื้อสินค,าและบริการภายนอก ตาม
๑๖ QP๗๐๑/๐๑ ขั้นตอนการทบทวนคําขอรับบริการ
๑๗ QP๗๐๒/๐๑ ขั้นตอนการตรวจสอบความใช,ได,ของวิธี
๑๘ QP๗๐๔/๐๑ การรับและการจัดการเครื่องมือผู,รับบริการ
๑๙ QP๗๐๕/๐๑ ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงข,อมูลบันทึกทางเทคนิค

- ๑๐ -

๒๐ QP๗๐๖/๐๑ ตามขั้นตอนการประเมินความไมแนนอนของการวัด
๒๑ QP๗๐๗/๐๑ ขั้นตอนการประกันความถูกต,องของผลการวัด
๒๒ QP๗๐๘/๐๑ ขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด
๒๓ QP๗๐๘/๐๒ ขั้นตอนการรายงานการแก,ไขใบรายงานผลการวัด
๒๔ QP๗๐๙/๐๑ ขั้นตอนการจัดการข,อร,องเรียน
๒๕ QP๗๑๐/๐๑ ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปMนไปตามที่กําหนด
๒๖ QP๘๐๒/๐๑ ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
๒๗ QP๘๐๕/๐๑ ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง
๒๘ QP๕๐๖/๐๑ ขั้นตอนการปรับปรุงดําเนินการ
๒๙ QP๕๐๗/๐๑ ขั้นตอนการปฏิบัติการแก,ไข
๓๐ QP๘๐๘/๐๑ ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน
๓๑ WI-BPT-01 วิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
๓๒ WI-BPT-02 วิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท
๓๓ WI-BPT-03 วิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบหน,าปoดนาฬิกา
๓๔ WI-BPT-04 วิธีการประเมินคาความไมแนนอนจากการทดสอบเครื่องวัดความ
ดันโลหิต
๓๕ WI-BPT-05 การตรวจสอบเครื่องมือระหวางใช,งาน (Intermediate Check)
หมายเหตุ : คือ ดําเนินการแล,ว,

คือ อยูระหวางการดําเนินการ, คือ ยังไมดําเนินการ

(4) ด,านระบบบริหาร : มีการจัดทําแผนกิจกรรมการดําเนินงานห,องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือ
วัดทางการแพทย ประจําปCงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

- ๑๑ แผนกิจกรรมการดําเนิ นงานหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย! ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๒
กิจกรรม

วัตถุประสงค!/เป, าหมาย

ผู รับผิ ดชอบ

จัดประชุมชี้แจง/ติดตาม เกีย่ วกับการ
ขอรับรองหองปฏิบัติการ ISO/IEC
17025:2017
ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/
มอบหมายงาน
ทบทวนความเพียงพอทรัพยากร

เพื่อเขาใจหลักการ/วัตถุประสงค0/ขอกําหนด และ ผูจัดการคุณภาพ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ทบทวนการบริหารและวางแผน

เพื่อทบทวนระบบงานและวางแผนการปฏิบัติงาน

คณะทํางาน

เตรียมเอกสารยื่นขอรับรอง ISO/IEC
17025:2017
ขอรับรอง ISO/IEC 17025:2017

ทบทวนเอกสารและความความถูกตองสมบูรณ0

คณะทํางาน

เพื่อใหเกิดมาตรฐานและความนาเชื่อถือตอ
หนวยงานภายนอก

คณะทํางาน

ป$ งบประมาณ ๒๕๖๒
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อใหการดําเนินงานเปSนไปดวยความเรียบรอย คณะทํางาน
และมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ผูจัดการวิชาการ
สภาะแวดลอมเหมาะสม เพียงพอตอการดําเนินงาน
และไมสงผลกระทบตอความถูกตองของผล
พัฒนาทรัพยากรบุคลากร
เพื่อใหบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน คณะทํางาน
ขอกําหนดมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC
คณะทํางาน
17025:2017
ISO/IEC 17025 Internal Audit
ผูจัดการคุณภาพ
การประมาณคาความไมแนนอนการวัด
ผูจัดการวิชาการ
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต
ผูจัดการวิชาการ
การทดสอบความชํานาญ
ผูจัดการวิชาการ
คณะทํางาน
จัดทําคูมือคุณภาพ (QM)
เพื่อแสดงความสามารถของหองปฏิบัติการตอ
ผูรับบริการ หนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย
หนวยงานผูตรวจประเมินใหการรับรอง และ
หนวยงานอืน่ ๆ
จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (QP)
เพื่อแสดงขั้นตอนการทํางานที่เกิดความเขาใจตรงกัน คณะทํางาน
จัดทําเอกสารปฏิบัติงาน (WI)
เพื่อความถูกตองครบถวนตามคูมือที่นํามาอางอิง คณะทํางาน
จัดทําเอกสารสนับสนุน/เอกสารอางอิง/ เพื่อเปSนขอมูลสนับสนุนอางอิงตามมาตรฐาน
คณะทํางาน
ฟอร0ม
การหาขีดความสามารถ (CMC)
เพื่อหาขีดความสามารถของการสอบเทียบ การวัด ผูจัดการวิชาการ
ในการขอรับรอง
การรับเครื่องมือเขาระบบหองปฏิบัติการ เพื่อดําเนินการทดสอบเครื่องมือใหเปSนไปตามคูมือ ผูจัดการวิชาการ
เอกสารที่นํามาปฏิบัติ
การเปรียบเทียบผลการวัด
เพื่อแสดงความสามารถ และควบคุม ปรับปรุง
ผูจัดการวิชาการ
ปFองกันผลการวัดที่ผิดพลาด
การทําการตรวจติดตามภายใน
เพื่อคนหาขอบกพรองของหองปฏิบัติการ
ผูจัดการคุณภาพ
หองปฏิบัติการ

โดยมีการประชุมทบทวนการบริหารประจําเดือนทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖1 ณ ห,องประชุมเล็ก สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖1 ณ ห,องปฏิบัติการ สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา

- ๑๒ -

แผนพัฒนาห/องปฏิบัติการ : ด,านทรัพยากร ประกอบด,วยด,านบุคลากร และ ด,านอาคาร สถานที่ สิ่ง
อํานวยความสะดวก และเครื่องมือ ดังนี้
o ด,านบุคลกร: มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้
หลักสูตร

งบประมาณ
(บาท)

เปCาหมาย

ISO/IEC 17025 Internal Audit
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต
การทดสอบความชํานาญ
การจัดทําเอกสารคุณภาพ ตามข,อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017

ผจก.ห,องฯ,คุณภาพ,วิชาการ
ผจก.วิชาการ,เจ,าหน,าที่ห,องฯ
ผจก.วิชาการ,เจ,าหน,าที่ห,องฯ
ผจก.คุณภาพ

17,340
35,394
18,060
4,460

การจัดทําความเสี่ยงสําหรับห,องปฏิบัติการตามข,อกําหนด
ผจก.คุณภาพ,วิชาการ
8,920
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
o ด,านด,านอาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือ: มีแผนในการจัดซื้อ จัดจ,าง
เพิ่มเติม คือ เครื่องวัดความดันโลหิต พร,อมอุปกรณ ( ผ,าพันแขน, ลูกยาง,กระบอกแขนเทียม, ข,อตอ),
นาฬิกาจับเวลา, Access Control , ผังโครงสร,าง / ผังปฏิบัติงาน
- ด,านกระบวนการ :
ประกาศใช,คูมือคุณภาพและคํารับรองปฏิบัติงานห,องปฏิบัติการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒
- ด,านระบบบริหาร :
ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการดําเนินงานห,องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทยประจําปC
งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรม เชน การตรวจติดตามภายใน, การทบทวนระบบบริหาร และขอรับรอง
สํานักงานมาตรฐานห,องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย งบประมาณการจํานวน ๗๗,๓๐๐ บาท
5. กลุ3มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล/อม โดย นายเฉลิมชัย ศุภศรี
1. ผลการดําเนินงาน
ควบคุมงานกอสร,าง จ.สตูล
ลําดับ

สถานที่

สิ่งกอสร,าง

ราคา
(ล,านบาท)

อยูระหวาง
กอสร,าง

ระยะ
ผู,ควบคุมงาน
ดําเนินการ(วัน)

1.

รพ.สตูล

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

38.676

3/14

400

โชคชัย ,
สุทัศน

2.

รพ.ละงู

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

39.54

1/14

460

โชคชัย ,
สุทัศน

- ๑๓ -

ควบคุมงานกอสร,าง จ.สงขลา
1.

รพ.นาหมอม

อาคารังสีรักษา
6 ชั้น

142.10

15/19

750

ประยุทธ ,
โชคชัย

2.

รพ.หาดใหญ

อาคารศูนย
สุขภาพชุมชน
เมือง

38.70

3/12

355

โชคชัย ,
สุทัศน

3.

รพ.สะเดา

อาคารอุบัติเหตุ
4 ชั้น

88.48

1/15

800

โชคชัย

4.

รพ.ธัญญารักษ
สงขลา

อาคารพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

28.63

1/12

600

โชคชัย

5.

รพ.จิตเวชสงขลา
นครินทร

อาคารผู,ปFวยใน
5 ชั้น

74.90

1/12

600

โชคชัย ,
สุทัศน

6.

รพ.ปาดังเบซาร

อาคารศูนย
สุขภาพชุมชน
เมือง

39.55

2/12

355

โชคชัย

7.

รพ.สมเด็จพระ
บรมราชินีนาท ณ
อําเภอนาทวี

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

38.50

2/14

460

โชคชัย

8.

รพ.หาดใหญ

อาคารพักแพทย

98.00

1/17

800

โชคชัย

ควบคุมงานกอสร,าง จ.พัทลุง
1.

รพ.พัทลุง

อาคารแฟลตพัก
แพทย 20 ยูนิต

26.99

5/12

400

ประกอบ ,
อนุกูล

2.

รพ.พัทลุง

อาคารพักคนไข,
298 เตียง 8
ชั้น

299.40

1/34

430

ประกอบ ,
อนุกูล

3.

รพ.พัทลุง

ระบบบําบัดน้ํา
เสีย 1 ระบบ

28.95

1/8

360

อนุกูล

- ๑๔ -

ควบคุมงานกอสร,าง จ.ตรัง
1.

รพ.ตรัง

อาคาร
อํานวยการ
ผู,ปFวยนอก
อุบัติเหตุ

404.00

6/23

940

ประกอบ

2.

รพ.ตรัง

อาคารพักแพทย
พยาบาล เภสัช
กร 88 ยูนิต

73.50

17/18

750

ประกอบ

3.

รพ.ตรัง

อาคารศูนย
สุขภาพชุมชน
เมือง

42.70

9/12

420

ประกอบ

4.

รพ.ตรัง

อาคารบริการ
จอดรถ 10 ชั้น

201.00

8/22

1,000

ประกอบ

5.

รพ.ห,วยยอด

อาคารพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

26.33

10/12

400

ประกอบ

ควบคุมงานกอสร,าง จ.ปoตตานี
1.

รพร.สายบุรี

อาคารคลอดและ
พักผู,ปFวย 90
เตียง

28.00

2/3

240

ประยุทธ

2.

รพ.ปoตตานี

อาคารผู,ปFวย
นอกและ
อุบัติเหตุ 9 ชั้น

484.00

25/35

1,000

ประยุทธ

3.

สสจ.ปoตตานี

อาคารจอดรถ 7
ชั้น

78.00

2/30

450

ประยุทธ

ควบคุมงานกอสร,าง จ.ยะลา
1.

รพ.ยะลา

อาคารอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 10
ชั้น

391.75

17/20

1,350

ประยุทธ

2.

รพ.ยะลา

อาคารไตเทียม ผู,
ปFวนอกหนัก 5
ชั้น

178.80

9/19

990

ประยุทธ

- ๑๕ -

3.

รพ.ยะลา

อาคารศูนย
สุขภาพชุมชน
เมือง

46.00

2/12

360

ประยุทธ

4.

วสส.ยะลา

อาคารเรียนและ
หอนอน
11 ชั้น

116.90

19/22

1,200

ประยุทธ

5.

รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชยะหา

อาคารผู,ปFวยใน
และห,องพิเศษ

31.34

2/8

500

ประยุทธ

6.

สสจ.ยะลา

อาคาร สสจ.
ยะลา

32.43

3/9

365

ประยุทธ

540

ประยุทธ

การดําเนินการ

ผู,ดําเนินการ

ควบคุมงานกอสร,าง จ.นราธิวาส
1.

รพ.นราธิวาสราช
นครินทร

อาคาร
เอนกประสงค
(แพทยแผนไทย)

12.40

4/7

-งานที่ได,มอบหมาย
ลําดับ

กิจกรรม

หนวยงาน

1.

เข,ารวมเปMนคณะกรรมการจัดทํา
แบบรูปรายการ และกําหนดราคา
กลาง

รพ.หาดสําราญเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
จ.ตรัง

19 พ.ย. 61

เฉลิมชัย

2.

เข,ารวมดําเนินการออกแบบ
ปรับปรุงลานเอนกประสงค (สําหรับ
ผู,ปFวยโรคเรื้อรัง)

รพ.ปFาบอน
จ.พัทลุง

23 พ.ย. 61

ภาณุพงศ

3.

เข,ารวมออกแบบประมาณราคา
กลาง งานปรับภูมิทัศนบริเวณ
บ,านพักข,าราชการ

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ที่ 12 สงขลา
จ.สงขลา

30 พ.ย. 61

ภาณุพงศ

- ๑๖ -

6. กลุ3มวิชาการและยุทธศาสตร-ระบบบริการสุขภาพ โดย นายการุ
ารุญ สุขสุทธิ์
1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หนวยงานในสังกัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
พ 2562

- ๑๗ -

2. แผนงาน/โครงการ ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
รหัสกิจกรรม P071 ด/านมาตรฐาน
1,758,600
1 โครงการส3งเสริม ควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12 ปJ 2562
699,525
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงมาตรฐานฯและอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย ด,านวิศวกรรมการแพทย
197,960
อาคารสภาพแวดล,อม สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12ปC 2562
33,420
แกคณะกรรมการ จํานวน 18 คน (2วัน) สถานที่ราชการ
กิจกรรมที่ 3 ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC 2562
438,920
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุป รับรองผลตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC
14,353
2562 ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุป รับรองผลตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC
14,690
2562 ครั้งที่ 2
2 โครงการส3งเสริม ควบคุมกํากับติดตามประเมินผลคุณภาพระบบมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย- 1,059,075
ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจําปJงบประมาณ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ 1 สงเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด,านวิศวกรรมการแพทย ใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ ๑๒
กิจกรรมที่ 1.1 สงเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด,านวิศวกรรม
374,880
การแพทยงานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย วิศวกรรมความปลอดภัย และงานวิศวกรรมสื่อสารใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมสงเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือขายด,านวิศวกรรม
432,940
ความปลอดภัย
กิจกรรมที่ 2 สงเสริม พัฒนาปรับปรุงงานด,านวิศวกรรมสิ่งแวดล,อมในสถานพยาบาลภาครัฐ
8,120
กิจกรรมที่ 3 สงเสริม มาตรฐานระบบการจัดการศูนยเครื่องมือแพทย
กิจกรรมที่ 3.1 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด,านมาตรฐานระบบการจัดการ
121,650
ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลจังหวัดพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12
กิจกรรมที่ 3.2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผลการ
18,360
บริหารการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลจังหวัด
กิจกรรมที่ 4 สงเสริม และพัฒนาห,องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย
สูการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนาทรัพยากรห,องปฏิบัติการทดสอบของสํานักงานสนับสนุนบริการ
20,305
สุขภาพเขต ๑๒
กิจกรรมที่ 4.2 การขอรับรองห,องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
77,300
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาห,องให,บริการทางการแพทย (ห,องผาตัด/ห,องผู,ปFวยหนัก/ห,องอุบัติเหตุและ
5,520
ฉุกเฉิน/ ห,องไตเทียม)
รหัสกิจกรรม P041 ด/านคุม/ ครองผู/บริโภค
245,300
3 โครงการส3งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับสถานพยาบาลภาคเอกชน สถาน
245,300
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู/ประกอบโรคศิลปะ เขต 12 ปJ 2562
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ,าหน,าที่ในการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ให,
192,380

- ๑๘ -

ลําดับ

4

5

6

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด เขต 12 ปC 2562
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม เฝ4าระวัง สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และควบคุม
37,460
กํากับ สถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรเอกชนที่ได,รับรองหลักสูตร จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ในเขต 12 ให,ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
กิจกรรมที่ 3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ งานสถานพยาบาล และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
15,460
รหัสกิจกรรม P031 ภาคประชาชน
345,300
โครงการส3งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 345,300
เขต 12
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรม
38,940
สุขภาพ เขต 12 ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนและ
38,940
พฤติกรรมสุขภาพ เขต 12 ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ติดตามกํากับ การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมภาพ เขต
89,600
12 ปC 2562
กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกพื้นที่ต,นแบบตําบลจัดการสุขภาพดีเดน หมูบ,านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
177,520
สุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ และองคกร อสม.ที่มีผลการเฝ4าระวัง การสร,างสุขภาพ รู,ตน
ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเดน ระดับเขต 12 ปC 2562 (คัดเลือกในพื้นที่)
รหัสกิจกรรม P061 P071 งบบริหารจัดการ
4,103,500
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
4,103,500
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปC 22,500
งบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 2 ประชุมประจําเดือนติดตามความก,าวหน,าและสรุปผลการดําเนินงาน
72,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ตรวจราชการและติดตามการดําเนินงานด,านระบบบริการสุขภาพ การคุ,มครอง 79,240
ผู,บริโภค และสุขภาพภาคประชาชน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาองคกรคุณธรรม และเสริมสร,างศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ
175,800
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานพัฒนาองคกร ตามเกณฑมาตรฐาน PMQA
78,200
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและ
174,800
สุขภาพภาคประชาชน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
181,780
สุขภาพ ปC 2562
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
3,319,180
รหัสกิจกรรม P011 ค3าใช/จ3ายประจํา
296,000
- ค3าเช3าบ/าน เงินสมทบประกันสังคม
296,000

3. ตัวชี้วัดเป4าหมายการบริการ ผลผลิต/โครงการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปCงบประมาณ 2562

- ๑๙ -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ๒๐ -

ตัวชี้วัดที่ สบส.เขต รับผิดชอบ ได,แก KB1 KB2 KB3 KB5 KB6 KB13 KB17 KB18
KB19 KB20 KB21 KB22 กรมฯ จะมีการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ให,ทราบอีกครั้ง

- ๒๑ -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
1. นายธีรพัฒน เตี้ยนวล :
- จากการประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ กองวิศวกรรมการแพทย
(1) การดําเนินงานด,านเครื่องมือแพทยในแตละเขตเพื่อให,การปฏิบับัติงานเปMนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยการจัจัดทําฐานข,อมูล เน,นให,เก็บข,อมูลเครื่องมือของปCงบประมาณ 2562 โดยใช,ฐานข,อมูลของ
ปCงบประมาณ 2561 มาประกอบด,วยกัน
(2) การดําเนินงานด,านการตรวจสอบวิ
นการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ให,มีการสงเสริม
สนับสนุน ให,ความรู,ด,ด,านวิศวกรรมความปลอดภัยแกเจ,าหน,าที่โรงพยาบาล เพื่อเปMนการผลักดันรองรับตาม
มาตรา 5 ที่กําลังจะผาน โดยมีแนวทางการปฏิ
แนวทางการปฏิบัติงานในการลดขั้นตอนการดํ
ารดําเนินงานตาง ๆ
(3) การดําเนินงานด,
งานด,านการสื่อสาร ให,ตรวจสอบทุกโรงพยาบาล และ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพิ่มด,วย
(4) การสงใบ Cer. และเอกสารสารตาง ๆ ภายใน 1 เดือนหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จแล,ว
(5) การสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมให,
งาน
เปMนรูปแบบเดียวกัน
(6) การบรรยายสรุ
สรุปผลการดํ
ผลการดําเนินงานให,กับโรงพยาบาล ให,ควบคุมเวลาในการนํ
เวลาในการ าเสนอเพื่อ
ความพึงพอใจใจในการดําเนินงาน
(7) เมื่อดําเนินการเสร็จแล,วให,รายงานตอผู,อํานวยการฯ ในสัปดาหตอไป โดยแนบข,อมูลของ
เครื่องมือแพทยเพื
เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน และแยกข,อมูลของ รพ.สต. ไว,ตางหาก
(8) การจัดทําฐานข,ข,อมูลห,องแยกโรคควรให,เปMนปoจจุบัน
(9) การจั ด ทํ า รูป เลมผลการดํ า เนิ นงานของการตรวจสอบวิ ศวกรรมความปลอดภั ย ให, กับ
โรงพยาบาล ให,สงเปMนไฟลอิเล็กทรอนิกส สวนผลการดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ใบ Cer. ก็จะสง
เปM น ไฟลอิเ ล็ กทรอนิ กสเชนกัน จึงเสนอในการขอเชิ ญ เจ, า หน, า ที่จ ากกองวิ
ากกองวิ ศวกรรมการแพทยมาให, ความรู,
เกี่ยวกับโปรแกรมผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย
ประธาน : - ไฟลการนําเสนอควรเปMนไปในรูปแบบเดียวกัน และขอให,
ขอให,ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญ
เจ,าหน,าที่กองวิศวกรรมการแพทยมาให,ความรู,เกี่ยวกับโปรแกรมผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย
แพ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี
(นางธี
นางธีรารัตน แก,วมะแป4น)
ผู,จดรายงานการประชุม

(นายการุ
การุญ สุขสุทธิ์)
ผู,ตรวจรายงานการประชุม

- ๒๒ -

รายงานการประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 3/2561 ประจําเดือนธันวาคม 2561
ในวันจันทร-ที่ 3 ธันวาคม 2561
ณ ห/องประชุมสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
..........................................................
ผู/มาประชุม
1. นายสุวิทย
2. นายธีรพัฒน
3. นายทวีศักดิ์
4. นางสาวเพียงพร
5. นายทวี
6. นายการุญ
7. นายจําเริญ
8. นายวรวัฒน
9. นายสมเกียรติ
10. นายพิเชฎฐ
11. นายอัชมัน
12. นางจีรวรรณ
13. นางอรทัย
14. นายเฉลิมชัย
15. นางสาวอนุสรา
16. นางวราพรรณ
17. นายอาคม
18. นายอาหมัด
19. นางสาวภาวินี
20. นายเอกพงษ
21. นางธีรารัตน

บุญวิชัย
เตี้ยนวล
ชัยชนะ
วรรณนิยม
เสรีรักษ
สุขสุทธิ์
ศิริพร
แก,วมะแป4น
ชวยเพ็ชร
สุขวรรณ
วานิ
ลัดดาวงศ
เพชรพันธ
ศุภศรี
เจ@ะสัน
คงหนู
เปCยกลิ่น
หมัดอะด้ํา
ยาวิราช
แก,วราบ
แก,วมะแป4น

นายชางเทคนิคอาวุโส
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจ,าพนักงานธุรการชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจ,าพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจ,าพนักงานสถิติชํานาญงาน
วิศวกรไฟฟ4าปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
พนักงานธุรการ ส 3
พนักงานพัสดุ ส 3
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
นักวิชาการอุปกรณการแพทย
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

ผู,จดรายงานการประชุม

ผู/ไม3มาประชุม
1. นายนิรันดร
2. นายกรีฑา
3. นางสาวจุฑามาศ
4. นายภาณุพงศ

จิสวัสดิ์
ขาวศรี
ขวัญแก,ว
ชุมวงค

นายชางไฟฟ4าชํานาญงาน
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
วิศวกรโยธา

ลาปFวย
ลาปFวย
ลาพักผอน
ลาพักผอน

ประธาน
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ก3อนระเบียบวาระการประชุม
เคารพธงชาติ
ข,อคิดในการปฏิบัติราชการ “อัญเชิญพระบรมราโชวาท”
1. โดย นางธีรารัตน แก,วมะแป4น
“การดํารงชีวิตที่ดีจะต,องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต,องมีความเพียรและ
ความอดทนเปMนที่ตั้ง ถ,าคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทน ก็อาจจะท,อใจไปโดยงาย เมื่อท,อใจไปแล,ว
ไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุงเรืองแนๆ”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัวรัชกาลที่ 9
พระราชทานแกครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา วันที่ 27 มีนาคม 2523

2. โดย นางสาวภาวินี ยาวิราช
“ผู, ป ฏิ บั ติ ร าชการ นอกจากจะต, อ งรู, งานในหน, า ที่ อยางทั่ ว ถึ ง แล, ว ยั งจํ า เปM น ต, องรู, ดี รู, ชั่ ว
ประโยชนและไมใชประโยชน อยางกระจายชัดด,วย งานราชการซึ่งเปMนงานของแผนดิน จึงจะดําเนินไป
อยางถูกต,อง ตรงตามเป4าหมาย และสําเร็จประโยชนที่พึงประสงค คือ ยังความดีความเจริญให,เกิดแก
ประเทศชาติและประชาชนได,แท,จริงและยั่งยืน”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัวรัชกาลที่ 9
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 24 มีนาคม 2561

3. โดย นางวราพรรณ คงหนู
“การปฏิ บั ติ ง านทุ ก อยางของข, า ราชการ มี ผ ลเกี่ ย วเนื่ อ งถึ ง ประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติและประชาชนทุกคน ช,าราชการทุกฝFายทุกระดับ จึงต,องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอยางให,
สมควรและถู กต, องด, ว ยหลั กวิ ช า เหตุ ผ ล ความชอบธรรม ข, อสํ า คั ญ เมื่ อจะทํ า การใด ต, องคิ ดให, ดี
โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให,รอบคอบและรอบด,าน เพื่อให,งานที่ทําบังเกิดผลดี ที่เปMนประโยชนแท,แต
อยางเดียว”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ,าอยูหัวรัชกาลที่ 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 11 มีนาคม 2559
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เข/าสู3ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่๑ เรื่องแจ/งเพื่อทราบ
- เรื่องที่แจ/งให/ที่ประชุมทราบ โดยประธาน
1. จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 9/2561 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561
(1) กรมฯ ได,จัดพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหนวยงาน ประจําปCงบประมาณ
2562 ณ ห,องประชุมสํานักอธิบดี ชั้น 8 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(2) การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ในปCงบประมาณ 2562 ผู,เชี่ยวชาญ
สามารถเข,ารวมตรวจราชการและนิเทศงาน ได,ทุกเขต
2. จากการประชุมหัวหน,าสวนราชการจังหวัดสงขลา
(1) จังหวัดสงขลา ขอความรวมมือในการจัดการประชุมของหนวยงานราชการ กอนวาระการ
ประชุมให,มีการเคารพเพลงชาติ มีวีดิทัศนพระบรมราโชวาทฯ เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี
(2) ในชวงเดือนธันวาคมนี้ พระเจ,าวรวงศเธอ พระองคเจ,าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะ
เสด็ จพระราชกรณียกิ จในเขตพื้ นที่ จังหวัด สงขลา จึงขอให,ห นวยงานราชการชวยกั นจัด เตรีย มดูแลความ
เรียบร,อยบริเวณพื้นที่ที่จะเสด็จผาน
(3) เกี่ยวกับการดําเนินการกิจกรรม 5 ส. ผู,วาราชการจังหวัดสงขลา แจ,งวาจากเดิมให,รายงาน
เปMนหนังสือพร,อมภาพประกอบ จึงขอเปลี่ยนแปลงโดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อไปเยี่ยมเยียนการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5 ส. ที่หนวยงานราชการ และจะมีหนังสือแจ,งให,ทราบอีกครั้ง
- เรื่องที่แจ/งให/ที่ประชุมทราบ โดย (นายการุญ สุขสุทธิ์)
จากการที่ ไ ด, รั บ มอบหมายจากผู, อํา นวยการฯ เข, า รวมประชุ มเขตสุ ข ภาพที่ 12 โครงการถายทอด
นโยบายสุ ข ภาพและการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ง าน สู การพั ฒ นาระบบสาธารณสุ ข อยางยั่ ง ยื น 2019
เขตสุขภาพที่ 12
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ลีการเดนส พลาซา หาดใหญ
จ.สงขลา ในสวนที่เกี่ยวข,องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีดังนี้
(1) เรื่องบุหรี่ โครงการ 3 ล,าน 3 ปC เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท,องคราชัน โดยผาน อสม. และภาคี
เครือขาย
(2) Green & Clean ซึ่งสามารถสนับสนุนให,โรงพยาบาลผานเกณฑ มาตรฐานได, ในระบบบําบัด
น้ําเสีย และการกําจัดขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล
(3) เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ( พชอ.) โดยผานการทํางานของ ตําบล
จัดการสุขภาพ และหมูบ,านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
(4) เรื่อง รพ.สต. ติดดาว ซึ่งสามารถสนับสนุนในด,านการสอบเทียบเครื่องมือ และการตรวจ
สภาพแวดล,อมด,านวิศวกรรม
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ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร-ที่ 16 ตุลาคม 2561
ตามที่ สํ า นั ก งานสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเขต 12 จั ง หวั ด สงขลา ได, จั ด ประชุ ม สํ า นั ก งานฯ ครั้ ง ที่
2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห,องประชุม สบส. 12 สงขลา มีผู,รวมประชุม 23 คน
รายงานการประชุ ม จํ า นวน 15 หน, า โดยได, เ ผยแพรรายงานการประชุ มฯ ผานเว็ บ ไซตของสํ า นั ก งานฯ
http://do12.new.hss.moph.go.th
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2561
ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทรที่ 16 ตุลาคม 2561
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 5 แจ,งเพื่อทราบแตละกลุมงาน
1. กลุ3มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดย นางสาวเพียงพร วรรณนิยม
(1) การเบิกจายงบประมาณประจําปCงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 สามารถเบิกจายได, 31 %
ก็ยังคงเหลือเปMนคาเชาบ,าน
(2) จังหวัดสงขลา ขอความรวมมือให,หนวยงานราชการสงรายงานพร,อมภาพถายในการแตงกาย
ชุดผ,าไทย
2. กลุ3มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย นางสาวอนุสรา เจ@ะสัน
จากการประชุมอบรมมาตรฐานผู,เยี่ยมประเมินฯ กองสุขศึกษาได,กําหนดวันในการนิเทศติดตาม
งานผู, เ ยี่ ย มประเมิ น ฯ ของ สบส.12 สงขลา โดยมี ก ลุ มเป4 า หมายเปM น ผู, อํ า นวยการ สบส.12 สงขลา
รองผู,อํานวยการฯ ผู,บริหาร สบส.12 สงขลา ที่เกี่ยวข,อง และผู,รับผิดชอบงานสุขศึกษาของจังหวัด 7 จังหวัดใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยจะจัดประชุม ณ ห,องประชุม สบส.12 สงขลา
3. กลุ3มคุ/มครองผู/บริโภคด/านบริการสุขภาพ โดย นางสาวอนุสรา เจ@ะสัน
แจ,งกําหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ,าหน,าที่ในการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพให,ดําเนินการตามกฎหมายกําหนด เขต 12 ปC 2562 ระหวางวันที่ 20 – 21
ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมหาดใหญพาราไดซแอนด รีสอรท อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยได,เชิญ
วิทยากรจาก กลุมสงเสริมและพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
และ สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
4. กลุ3มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย- โดย นายธีรพัฒน เตี้ยนวล
1. รายการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ประจําปCงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
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ปoญหา/ อุปสรรค คือ การรวบรวมฐานข,อมูลของเครื่องมือเพื่อนํามาคิด % ของการทดสอบ/สอบเทียบ ตาม
ตัวชี้วัด
แนวทางแก,ไข คือ อยูในระหวางการดําเนินการนําข,อมูลเครื่องมือ ปC ๒๕๖๑ มาเปรียบเทียบกับข,อมูล ปC ๒๕๖๒

บริการ)

1. รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
(1) หลักการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด
- ในวันที่ ๕ พ.ย. ๖๑ ณ สบส. ๑๒ สงขลา (ผานระบบ E-learning กรมวิทยาศาสตร

- ผู,เข,ารวมอบรม ๗ คน นายนิรันดร จิสวัสดิ์ นายพิเชฎฐ สุขวรรณ นายทวี เสรีรักษ
นายสมเกียรติ ชวยเพ็ชร นายอัชมัน วานิ นายกรีฑา ขาวศรี นายเอกพงษ แก,วราบ
- เนื้อหาหลักสูตร ความสําคัญของคาความไมแนนอนของการวัด แนวทางการประมาณ
คาความไมแนนอนของการวัด ขั้นตอนการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด การรายงานคาความไม
แนนอนของการวัด
(2) ข,อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
- ในวันที่ 20 – 21 พ.ย. ๖๑ ณ กองวิศวกรรมการแพทย
- ผู, เ ข, า รวมอบรม 5 คน
นายสุ วิ ทย บุ ญ วิ ชั ย นายธี ร พั ฒ น เตี้ ย นวล
นายกรีฑา ขาวศรี นายพิเชฎฐ สุขวรรณ นายเอกพงษ แก,วราบ
- เนื้อหาหลักสูตร ขอบขาย, เอกสารอ,างอิง, นิยาม ข,อกําหนดทั่วไป ข,อกําหนดด,าน
โครงสร,าง ข,อกําหนดด,านทรัพยากร ข,อกําหนดด,านกระบวนการ ข,อกําหนดด,านระบบบริหารงาน แนว
ทางการยื่นขอรับรองความสามรถห,องปฏิบัติการทดสอบ
(3) การพัฒนาศักยภาพผู,ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
- ในวันที่ 26 - 28 พ.ย. ๖๑ ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอรท แอนด สปา
- ผู,เข, ารวมอบรม 3 คน
นายธี รพั ฒน เตี้ยนวล นายพิเ ชฎฐ สุขวรรณ
นายเอกพงษ แก,วราบ
- เนื้อหาหลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มาตรฐาน
ด,านการจัดการคุณภาพ มาตรฐานด,านอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก มาตรฐานด,านสิ่งแวดล,อม
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มาตรฐานด,านความปลอดภัย มาตรฐานด,านเครื่องมืออุปกรณทางการแพทย
กรณทางก
มาตรฐานด,านสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
(4) รายงานผลการดํ
ผลการดําเนินงานห,องปฏิบัติการทดสอบ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
(1) ด,านโครงสร,าง
โครงสร,างห,องปฏิบัติการดําเนินตามโครงสร,างขององคกร โดยมีผู,อํานวยการเปMนผู,บริหารสูงสุด
รองผู,อํานวยการฝFายวิชาการ รองผู,อํานวยการฝFายบริหาร มีการแบงกลุมเปMน 6 กลุม คือ กลุมบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงาน, กลุมวิชาการและยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพ,
ภาพ กลุมสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ, กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย,
วกรรมการแพทย กลุมมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล,อม และกลุ
และก ม
คุ,มครองผู,บริโภคด,านบริการสุขภาพ ซึ่งห,องปฏิบัติการอยูภายในกลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย และ
สามารถรายงานตอผู
ตอผู,อํา นวยการได,โ ดยตรง โดยมี โครงสร,า งภายในห, องปฏิบั ติการ คือ ผู,อํานวยการเปM น
ผู,บริหารสูงสุด หัวหน,ากลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทยเปMนผู,จัดการห,องปฏิบัติการ มีการแบงดังนี้
- ฝFายคุณภาพ : ผู,จัดการคุณภาพ และผู,ควบคุมคุณภาพ
- ฝFายวิชาการ : ผู,จัดการวิชาการ และเจ,าหน,าที่ห,องปฏิบัติการ
- ฝFายประสานงาน : ผู,ประสานงาน

แผนผังแสดงโครงสร,
แสดง
างห,องปฏิบัติการตามโครงสร,างองคกร

แผนผังแสดงโครงสร,
แสดง
างห,องปฏิบัติการ

-๗-

(2) ดานทรั
ทรัพยากร
- บุคลากร:มีมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานหองปฏิบัติการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒
จังหวัดสงขลา เลขที่ ๖๑/๒๕๖๑
๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีคณะทํางานตามคําสั่งดังนี้
๑. นายสุวิทย0 บุญวิชัย
ผูอํานวยการ
ผูบริหารสูงสุด
๒. นายธีรพัฒน0 เตี้ยนวล
หัวหนากลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย0 ผูจัดการหองปฏิบัติการ
๓. นายนิรันดร0 จิสวัสดิ์
นายชางไฟฟFาชํานาญงาน
ผูประสานงาน
๔. นายพิเชฎฐ0 สุขวรรณ
นายชางไฟฟFาชํานาญงาน
ผูจัดการวิชาการ
๕. นายกรีฑา ขาวศรี
นายชางเทคนิคชํานาญงาน
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ
๖. นางสาววิชญ0ฐิตา ปานเนาว0
วิศวกรปฏิบัติการ
ผูควบคุมคุณภาพ
๗. นายรณภูมิ
เพชรรัตน0
นักวิชาการอุปกรณ0การแพทย0
ผูควบคุมคุณภาพ
๘. นายเอกพงษ0
แกวราบ
นักวิชาการอุปกรณ0การแพทย0
ผูจัดการคุณภาพและ
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ

แผนผังแสดงโครงสร,
แสดง
างบุคลากรห,องปฏิบัติการ
- การพัฒนาบุคลากร:
๑. อบรมหลักสูตรหลักการประมาณคาความไมแนนอนของการวั
การประมาณคาความไมแนนอนของการวัด ผานระบบe-learning
ผานระบบ
ของกรม
วิทยาศาสตรบริการ ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กลุมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย สํานักงาน
สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา มีผู,เข,ารวมอบรม จํานวน ๔ คน ดังนี้
๑. นายนายนิรันดร จิสวัสดิ์ ๓. นายกรีฑา ขาวศรี
๒. นายพิเชฎฐ สุขวรรณ
๔. นายเอกพงษ แก,วราบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ความสําคัญของคาความไมแนนอนของการวัด
- แนวทางการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด
- ขั้นตอนการประมาณคาความไมแนนอนของการวัด
- การรายงานคาความไมแนนอนของการวัด
๒. อบรมขอกํ า หนดระบบคุ ณภาพหองปฏิ บั ติ การตามขอกํ า หนดมาตรฐานมาตรฐาน ISO/IEC
๑๗๐๒๕ : ๒๐๑๗ อบรมระหวางวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กองศวกรรมการแพทย0 มี
ผูเขารวมอบรม จํานวน ๖ คน ดังนี้

-๘-

๑. นายสุวิทย บุญวิชัย
๔. นายพิเชฎฐ สุขวรรณ
๒. นายธีรพัฒน เตี้ยนวล
๕. นายกรีฑา ขาวศรี
๓. นายนิรันดร จิสวัสดิ์
๖. นายเอกพงษ แก,วราบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ขอบขาย, เอกสารอ,างอิง, นิยาม
- ข,อกําหนดทั่วไป
- ข,อกําหนดด,านโครงสร,าง
- ข,อกําหนดด,านทรัพยากร
- ข,อกําหนดด,านกระบวนการ
- ข,อกําหนดด,านระบบบริหาร
- แนวทางการยื่นขอรับรองความสามารถห,
รองความสาม องปฏิบัติการทดสอบ
- อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก:
นวยความสะดวก ห,องปฏิบัติการทดสอบมีการดําเนินการจัดการ
ด,านอาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ดังนี้
- มีอาคารห,องปฏิบัติการทดสอบเฉพาะ แยกจากพื้นที่อาคารอื่นๆ พร,อมเครื่องมือและอุปกรณที่
เพียงพอ พร,อมใช, และมีการจัดการพื
ดการพื้นที่ตามมาตรฐานกําหนด ดังนี้
- พื้นที่รับและทําความสะอาดเครื่องมือกอนเข,าห,องปฏิบัติการทดสอบ
- มีทางเข,าแบบประตูสองชั้น เพื่อการควบคุมอุณหภูมิ
- พื้นที่งานธุรการ/งานคุ
งานคุณภาพ ประกอบด,วย โต@ะ – เก,าอี้ ปฏิบัติงาน, ตู,เก็บเอกสาร,
เอกสาร โทรศัพท
, เครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องพิมพเอกสาร,
พเอกสาร และอุปกรณสํานักงานตางๆ
- พื้นที่ปฏิบัติการทดสอบ ประกอบด,วย เครื่องปoyมทดสอบแรงดันต่ํา,เครื
เครื่องทดสอบความดัน
ดิจิตอล, เครื่องชั่งน้ําหนักความละเอียดสูงแบบดิจิตอล,
อล เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชืชื้นสัมพัทธ และความดัน
บรรยากาศ แบบบันทึกคาได,, โต@ะปฏิบัติการทดสอบ,
ารทดสอบ โต@ะหินห,องสําหรับทดสอบเครื่องชั่ง และเก,าอี้
- พื้นที่เก็บเครื่องมือ ประกอบด,วย ชั้นวางเครื่องมือแบบ ๕ ชั้น โดยมีการแยกเครื่องมือระหวาง
ดําเนินการและเครื่องมือดําเนินการแล,ว
- เครื่องมือและอุปกรณอื่นๆ เชน เครื่องปรับอากาศ,
อากาศ รถเข็นแบบ ๓ ชั้น มีราวกันตก,
ตก ถังดับเพลิง
, ตู,รับความคิดเห็น และมีระบบอินเตอรเน็ต (Wi-Fi, LAN) เปMนต,น

-๙-

เครื่องมือ : ห,องปฏิบัติการมีเครื่องมือสําหรับการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต ประกอบด,วย
เครื่องปoyมทดสอบแรงดันต่ํา,เครื่องทดสอบความดันดิจิตอล, เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้นสัมพัทธ และความดัน
บรรยากาศ แบบบันทึกคาได,
(3) ด,านกระบวนการ
มีการดําเนินการจัดทําคูมือเอกสารคุณภาพ (QM), คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (QP) และคูมือการปฏิบัติงาน
(WI) ดังนี้
ทะเบียนรายชื่อเอกสารคุณภาพ
สถานะ
ชื่อเอกสาร
หมายเหตุ
ที่ รหัสเอกสาร
เอกสาร
๑
QM
คูมือคุณภาพ (Quality Manual)
๒

ภาคผนวก ขอบขายการให,บริการ

๓

ภาคผนวก โครงสร,างห,องปฏิบัติการ

๔

ภาคผนวก คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานห,องปฏิบัติการ สบส. ๑๒จ.สงขลา

๕

REF

ISO/IEC 17025

๖

REF

จรรณยาบรรณ กพ.

๗

-

คํารับรองการปฏิบัติงาน

๘

-

ลงนามความเปMนกลางและการรักษาความลับของลูกค,า

๙

-

มอบหมายอํานาจนิติบุคคล

๑๐ QP๔๐๒/๐๑ ขั้นตอนการรักษาความลับ
๑๑ QP๖๐๒/๐๑ ขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคลากร
๑๒ QP๖๐๔/๐๑ ขั้นตอนการขนย,ายและการจัดเก็บเครื่องมือ
๑๓ QP๖๐๔/๐๒ ขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ
๑๔ QP๖๐๕/๐๑ ขั้นตอนการการเปรียบเทียบผลการวัดระหวางห,องปฏิบัติการ
๑๕ QP๖๐๖/๐๑ ขั้นตอนการจัดซื้อสินค,าและบริการภายนอก ตาม
๑๖ QP๗๐๑/๐๑ ขั้นตอนการทบทวนคําขอรับบริการ
๑๗ QP๗๐๒/๐๑ ขั้นตอนการตรวจสอบความใช,ได,ของวิธี
๑๘ QP๗๐๔/๐๑ การรับและการจัดการเครื่องมือผู,รับบริการ
๑๙ QP๗๐๕/๐๑ ขั้นตอนเปลี่ยนแปลงข,อมูลบันทึกทางเทคนิค

- ๑๐ -

๒๐ QP๗๐๖/๐๑ ตามขั้นตอนการประเมินความไมแนนอนของการวัด
๒๑ QP๗๐๗/๐๑ ขั้นตอนการประกันความถูกต,องของผลการวัด
๒๒ QP๗๐๘/๐๑ ขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด
๒๓ QP๗๐๘/๐๒ ขั้นตอนการรายงานการแก,ไขใบรายงานผลการวัด
๒๔ QP๗๐๙/๐๑ ขั้นตอนการจัดการข,อร,องเรียน
๒๕ QP๗๑๐/๐๑ ขั้นตอนการจัดการงานที่ไมเปMนไปตามที่กําหนด
๒๖ QP๘๐๒/๐๑ ขั้นตอนการควบคุมเอกสาร
๒๗ QP๘๐๕/๐๑ ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยง
๒๘ QP๕๐๖/๐๑ ขั้นตอนการปรับปรุงดําเนินการ
๒๙ QP๕๐๗/๐๑ ขั้นตอนการปฏิบัติการแก,ไข
๓๐ QP๘๐๘/๐๑ ขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน
๓๑ WI-BPT-01 วิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
๓๒ WI-BPT-02 วิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปรอท
๓๓ WI-BPT-03 วิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบหน,าปoดนาฬิกา
๓๔ WI-BPT-04 วิธีการประเมินคาความไมแนนอนจากการทดสอบเครื่องวัดความ
ดันโลหิต
๓๕ WI-BPT-05 การตรวจสอบเครื่องมือระหวางใช,งาน (Intermediate Check)
หมายเหตุ : คือ ดําเนินการแล,ว,

คือ อยูระหวางการดําเนินการ, คือ ยังไมดําเนินการ

(4) ด,านระบบบริหาร : มีการจัดทําแผนกิจกรรมการดําเนินงานห,องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือ
วัดทางการแพทย ประจําปCงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

- ๑๑ แผนกิจกรรมการดําเนิ นงานหองปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย! ประจําป$งบประมาณ ๒๕๖๒
กิจกรรม

วัตถุประสงค!/เป, าหมาย

ผู รับผิ ดชอบ

จัดประชุมชี้แจง/ติดตาม เกีย่ วกับการ
ขอรับรองหองปฏิบัติการ ISO/IEC
17025:2017
ทบทวนคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน/
มอบหมายงาน
ทบทวนความเพียงพอทรัพยากร

เพื่อเขาใจหลักการ/วัตถุประสงค0/ขอกําหนด และ ผูจัดการคุณภาพ
ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ทบทวนการบริหารและวางแผน

เพื่อทบทวนระบบงานและวางแผนการปฏิบัติงาน

คณะทํางาน

เตรียมเอกสารยื่นขอรับรอง ISO/IEC
17025:2017
ขอรับรอง ISO/IEC 17025:2017

ทบทวนเอกสารและความความถูกตองสมบูรณ0

คณะทํางาน

เพื่อใหเกิดมาตรฐานและความนาเชื่อถือตอ
หนวยงานภายนอก

คณะทํางาน

ป$ งบประมาณ ๒๕๖๒
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เพื่อใหการดําเนินงานเปSนไปดวยความเรียบรอย คณะทํางาน
และมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และ
ผูจัดการวิชาการ
สภาะแวดลอมเหมาะสม เพียงพอตอการดําเนินงาน
และไมสงผลกระทบตอความถูกตองของผล
พัฒนาทรัพยากรบุคลากร
เพื่อใหบุคลากรมีความสามารถในการปฏิบัติงาน คณะทํางาน
ขอกําหนดมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC
คณะทํางาน
17025:2017
ISO/IEC 17025 Internal Audit
ผูจัดการคุณภาพ
การประมาณคาความไมแนนอนการวัด
ผูจัดการวิชาการ
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต
ผูจัดการวิชาการ
การทดสอบความชํานาญ
ผูจัดการวิชาการ
คณะทํางาน
จัดทําคูมือคุณภาพ (QM)
เพื่อแสดงความสามารถของหองปฏิบัติการตอ
ผูรับบริการ หนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมาย
หนวยงานผูตรวจประเมินใหการรับรอง และ
หนวยงานอืน่ ๆ
จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน (QP)
เพื่อแสดงขั้นตอนการทํางานที่เกิดความเขาใจตรงกัน คณะทํางาน
จัดทําเอกสารปฏิบัติงาน (WI)
เพื่อความถูกตองครบถวนตามคูมือที่นํามาอางอิง คณะทํางาน
จัดทําเอกสารสนับสนุน/เอกสารอางอิง/ เพื่อเปSนขอมูลสนับสนุนอางอิงตามมาตรฐาน
คณะทํางาน
ฟอร0ม
การหาขีดความสามารถ (CMC)
เพื่อหาขีดความสามารถของการสอบเทียบ การวัด ผูจัดการวิชาการ
ในการขอรับรอง
การรับเครื่องมือเขาระบบหองปฏิบัติการ เพื่อดําเนินการทดสอบเครื่องมือใหเปSนไปตามคูมือ ผูจัดการวิชาการ
เอกสารที่นํามาปฏิบัติ
การเปรียบเทียบผลการวัด
เพื่อแสดงความสามารถ และควบคุม ปรับปรุง
ผูจัดการวิชาการ
ปFองกันผลการวัดที่ผิดพลาด
การทําการตรวจติดตามภายใน
เพื่อคนหาขอบกพรองของหองปฏิบัติการ
ผูจัดการคุณภาพ
หองปฏิบัติการ

โดยมีการประชุมทบทวนการบริหารประจําเดือนทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖1 ณ ห,องประชุมเล็ก สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖1 ณ ห,องปฏิบัติการ สํานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต ๑๒ จังหวัดสงขลา

- ๑๒ -

แผนพัฒนาห/องปฏิบัติการ : ด,านทรัพยากร ประกอบด,วยด,านบุคลากร และ ด,านอาคาร สถานที่ สิ่ง
อํานวยความสะดวก และเครื่องมือ ดังนี้
o ด,านบุคลกร: มีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้
หลักสูตร

งบประมาณ
(บาท)

เปCาหมาย

ISO/IEC 17025 Internal Audit
การทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิต
การทดสอบความชํานาญ
การจัดทําเอกสารคุณภาพ ตามข,อกําหนดมาตรฐาน ISO/IEC
17025:2017

ผจก.ห,องฯ,คุณภาพ,วิชาการ
ผจก.วิชาการ,เจ,าหน,าที่ห,องฯ
ผจก.วิชาการ,เจ,าหน,าที่ห,องฯ
ผจก.คุณภาพ

17,340
35,394
18,060
4,460

การจัดทําความเสี่ยงสําหรับห,องปฏิบัติการตามข,อกําหนด
ผจก.คุณภาพ,วิชาการ
8,920
มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
o ด,านด,านอาคาร สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และเครื่องมือ: มีแผนในการจัดซื้อ จัดจ,าง
เพิ่มเติม คือ เครื่องวัดความดันโลหิต พร,อมอุปกรณ ( ผ,าพันแขน, ลูกยาง,กระบอกแขนเทียม, ข,อตอ),
นาฬิกาจับเวลา, Access Control , ผังโครงสร,าง / ผังปฏิบัติงาน
- ด,านกระบวนการ :
ประกาศใช,คูมือคุณภาพและคํารับรองปฏิบัติงานห,องปฏิบัติการภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒
- ด,านระบบบริหาร :
ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมการดําเนินงานห,องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทยประจําปC
งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรม เชน การตรวจติดตามภายใน, การทบทวนระบบบริหาร และขอรับรอง
สํานักงานมาตรฐานห,องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย งบประมาณการจํานวน ๗๗,๓๐๐ บาท
5. กลุ3มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล/อม โดย นายเฉลิมชัย ศุภศรี
1. ผลการดําเนินงาน
ควบคุมงานกอสร,าง จ.สตูล
ลําดับ

สถานที่

สิ่งกอสร,าง

ราคา
(ล,านบาท)

อยูระหวาง
กอสร,าง

ระยะ
ผู,ควบคุมงาน
ดําเนินการ(วัน)

1.

รพ.สตูล

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

38.676

3/14

400

โชคชัย ,
สุทัศน

2.

รพ.ละงู

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

39.54

1/14

460

โชคชัย ,
สุทัศน

- ๑๓ -

ควบคุมงานกอสร,าง จ.สงขลา
1.

รพ.นาหมอม

อาคารังสีรักษา
6 ชั้น

142.10

15/19

750

ประยุทธ ,
โชคชัย

2.

รพ.หาดใหญ

อาคารศูนย
สุขภาพชุมชน
เมือง

38.70

3/12

355

โชคชัย ,
สุทัศน

3.

รพ.สะเดา

อาคารอุบัติเหตุ
4 ชั้น

88.48

1/15

800

โชคชัย

4.

รพ.ธัญญารักษ
สงขลา

อาคารพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

28.63

1/12

600

โชคชัย

5.

รพ.จิตเวชสงขลา
นครินทร

อาคารผู,ปFวยใน
5 ชั้น

74.90

1/12

600

โชคชัย ,
สุทัศน

6.

รพ.ปาดังเบซาร

อาคารศูนย
สุขภาพชุมชน
เมือง

39.55

2/12

355

โชคชัย

7.

รพ.สมเด็จพระ
บรมราชินีนาท ณ
อําเภอนาทวี

แฟลตพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

38.50

2/14

460

โชคชัย

8.

รพ.หาดใหญ

อาคารพักแพทย

98.00

1/17

800

โชคชัย

ควบคุมงานกอสร,าง จ.พัทลุง
1.

รพ.พัทลุง

อาคารแฟลตพัก
แพทย 20 ยูนิต

26.99

5/12

400

ประกอบ ,
อนุกูล

2.

รพ.พัทลุง

อาคารพักคนไข,
298 เตียง 8
ชั้น

299.40

1/34

430

ประกอบ ,
อนุกูล

3.

รพ.พัทลุง

ระบบบําบัดน้ํา
เสีย 1 ระบบ

28.95

1/8

360

อนุกูล

- ๑๔ -

ควบคุมงานกอสร,าง จ.ตรัง
1.

รพ.ตรัง

อาคาร
อํานวยการ
ผู,ปFวยนอก
อุบัติเหตุ

404.00

6/23

940

ประกอบ

2.

รพ.ตรัง

อาคารพักแพทย
พยาบาล เภสัช
กร 88 ยูนิต

73.50

17/18

750

ประกอบ

3.

รพ.ตรัง

อาคารศูนย
สุขภาพชุมชน
เมือง

42.70

9/12

420

ประกอบ

4.

รพ.ตรัง

อาคารบริการ
จอดรถ 10 ชั้น

201.00

8/22

1,000

ประกอบ

5.

รพ.ห,วยยอด

อาคารพักแพทย
20 ยูนิต 6 ชั้น

26.33

10/12

400

ประกอบ

ควบคุมงานกอสร,าง จ.ปoตตานี
1.

รพร.สายบุรี

อาคารคลอดและ
พักผู,ปFวย 90
เตียง

28.00

2/3

240

ประยุทธ

2.

รพ.ปoตตานี

อาคารผู,ปFวย
นอกและ
อุบัติเหตุ 9 ชั้น

484.00

25/35

1,000

ประยุทธ

3.

สสจ.ปoตตานี

อาคารจอดรถ 7
ชั้น

78.00

2/30

450

ประยุทธ

ควบคุมงานกอสร,าง จ.ยะลา
1.

รพ.ยะลา

อาคารอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 10
ชั้น

391.75

17/20

1,350

ประยุทธ

2.

รพ.ยะลา

อาคารไตเทียม ผู,
ปFวนอกหนัก 5
ชั้น

178.80

9/19

990

ประยุทธ

- ๑๕ -

3.

รพ.ยะลา

อาคารศูนย
สุขภาพชุมชน
เมือง

46.00

2/12

360

ประยุทธ

4.

วสส.ยะลา

อาคารเรียนและ
หอนอน
11 ชั้น

116.90

19/22

1,200

ประยุทธ

5.

รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชยะหา

อาคารผู,ปFวยใน
และห,องพิเศษ

31.34

2/8

500

ประยุทธ

6.

สสจ.ยะลา

อาคาร สสจ.
ยะลา

32.43

3/9

365

ประยุทธ

540

ประยุทธ

การดําเนินการ

ผู,ดําเนินการ

ควบคุมงานกอสร,าง จ.นราธิวาส
1.

รพ.นราธิวาสราช
นครินทร

อาคาร
เอนกประสงค
(แพทยแผนไทย)

12.40

4/7

-งานที่ได,มอบหมาย
ลําดับ

กิจกรรม

หนวยงาน

1.

เข,ารวมเปMนคณะกรรมการจัดทํา
แบบรูปรายการ และกําหนดราคา
กลาง

รพ.หาดสําราญเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา
จ.ตรัง

19 พ.ย. 61

เฉลิมชัย

2.

เข,ารวมดําเนินการออกแบบ
ปรับปรุงลานเอนกประสงค (สําหรับ
ผู,ปFวยโรคเรื้อรัง)

รพ.ปFาบอน
จ.พัทลุง

23 พ.ย. 61

ภาณุพงศ

3.

เข,ารวมออกแบบประมาณราคา
กลาง งานปรับภูมิทัศนบริเวณ
บ,านพักข,าราชการ

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ที่ 12 สงขลา
จ.สงขลา

30 พ.ย. 61

ภาณุพงศ

- ๑๖ -

6. กลุ3มวิชาการและยุทธศาสตร-ระบบบริการสุขภาพ โดย นายการุ
ารุญ สุขสุทธิ์
1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หนวยงานในสังกัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.
พ 2562

- ๑๗ -

2. แผนงาน/โครงการ ประจําปCงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
รหัสกิจกรรม P071 ด/านมาตรฐาน
1,758,600
1 โครงการส3งเสริม ควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12 ปJ 2562
699,525
กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงมาตรฐานฯและอบรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย ด,านวิศวกรรมการแพทย
197,960
อาคารสภาพแวดล,อม สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมชี้แจงแผนการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12ปC 2562
33,420
แกคณะกรรมการ จํานวน 18 คน (2วัน) สถานที่ราชการ
กิจกรรมที่ 3 ตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC 2562
438,920
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุป รับรองผลตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC
14,353
2562 ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 5 ประชุมสรุป รับรองผลตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพเขต 12ปC
14,690
2562 ครั้งที่ 2
2 โครงการส3งเสริม ควบคุมกํากับติดตามประเมินผลคุณภาพระบบมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย- 1,059,075
ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ ๑๒ ประจําปJงบประมาณ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ 1 สงเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด,านวิศวกรรมการแพทย ใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ เขตสุขภาพที่ ๑๒
กิจกรรมที่ 1.1 สงเสริม พัฒนามาตรฐานระบบสนับสนุนบริการสุขภาพด,านวิศวกรรม
374,880
การแพทยงานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย วิศวกรรมความปลอดภัย และงานวิศวกรรมสื่อสารใน
สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
กิจกรรมที่ 1.2 กิจกรรมสงเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือขายด,านวิศวกรรม
432,940
ความปลอดภัย
กิจกรรมที่ 2 สงเสริม พัฒนาปรับปรุงงานด,านวิศวกรรมสิ่งแวดล,อมในสถานพยาบาลภาครัฐ
8,120
กิจกรรมที่ 3 สงเสริม มาตรฐานระบบการจัดการศูนยเครื่องมือแพทย
กิจกรรมที่ 3.1 สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด,านมาตรฐานระบบการจัดการ
121,650
ศูนยเครื่องมือแพทยในโรงพยาบาลจังหวัดพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12
กิจกรรมที่ 3.2 สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผลการ
18,360
บริหารการจัดตั้งศูนยเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลจังหวัด
กิจกรรมที่ 4 สงเสริม และพัฒนาห,องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย
สูการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
กิจกรรมที่ 4.1 พัฒนาทรัพยากรห,องปฏิบัติการทดสอบของสํานักงานสนับสนุนบริการ
20,305
สุขภาพเขต ๑๒
กิจกรรมที่ 4.2 การขอรับรองห,องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
77,300
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาห,องให,บริการทางการแพทย (ห,องผาตัด/ห,องผู,ปFวยหนัก/ห,องอุบัติเหตุและ
5,520
ฉุกเฉิน/ ห,องไตเทียม)
รหัสกิจกรรม P041 ด/านคุม/ ครองผู/บริโภค
245,300
3 โครงการส3งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับสถานพยาบาลภาคเอกชน สถาน
245,300
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู/ประกอบโรคศิลปะ เขต 12 ปJ 2562
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ,าหน,าที่ในการตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ให,
192,380

- ๑๘ -

ลําดับ

4

5

6

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ
ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด เขต 12 ปC 2562
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม เฝ4าระวัง สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และควบคุม
37,460
กํากับ สถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรเอกชนที่ได,รับรองหลักสูตร จากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ในเขต 12 ให,ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด
กิจกรรมที่ 3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ งานสถานพยาบาล และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
15,460
รหัสกิจกรรม P031 ภาคประชาชน
345,300
โครงการส3งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 345,300
เขต 12
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรม
38,940
สุขภาพ เขต 12 ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนและ
38,940
พฤติกรรมสุขภาพ เขต 12 ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 3 ติดตามกํากับ การดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมภาพ เขต
89,600
12 ปC 2562
กิจกรรมที่ 4 การคัดเลือกพื้นที่ต,นแบบตําบลจัดการสุขภาพดีเดน หมูบ,านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
177,520
สุขภาพ โรงเรียนสุขบัญญัติแหงชาติ และองคกร อสม.ที่มีผลการเฝ4าระวัง การสร,างสุขภาพ รู,ตน
ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรมดีเดน ระดับเขต 12 ปC 2562 (คัดเลือกในพื้นที่)
รหัสกิจกรรม P061 P071 งบบริหารจัดการ
4,103,500
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
4,103,500
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจําปC 22,500
งบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 2 ประชุมประจําเดือนติดตามความก,าวหน,าและสรุปผลการดําเนินงาน
72,000
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ตรวจราชการและติดตามการดําเนินงานด,านระบบบริการสุขภาพ การคุ,มครอง 79,240
ผู,บริโภค และสุขภาพภาคประชาชน
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาองคกรคุณธรรม และเสริมสร,างศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติราชการ
175,800
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินงานพัฒนาองคกร ตามเกณฑมาตรฐาน PMQA
78,200
กิจกรรมที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและ
174,800
สุขภาพภาคประชาชน ประจําปCงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
181,780
สุขภาพ ปC 2562
กิจกรรมที่ 8 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
3,319,180
รหัสกิจกรรม P011 ค3าใช/จ3ายประจํา
296,000
- ค3าเช3าบ/าน เงินสมทบประกันสังคม
296,000

3. ตัวชี้วัดเป4าหมายการบริการ ผลผลิต/โครงการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปCงบประมาณ 2562

- ๑๙ -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ๒๐ -

ตัวชี้วัดที่ สบส.เขต รับผิดชอบ ได,แก KB1 KB2 KB3 KB5 KB6 KB13 KB17 KB18
KB19 KB20 KB21 KB22 กรมฯ จะมีการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ให,ทราบอีกครั้ง

- ๒๑ -

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
1. นายธีรพัฒน เตี้ยนวล :
- จากการประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ กองวิศวกรรมการแพทย
(1) การดําเนินงานด,านเครื่องมือแพทยในแตละเขตเพื่อให,การปฏิบับัติงานเปMนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยการจัจัดทําฐานข,อมูล เน,นให,เก็บข,อมูลเครื่องมือของปCงบประมาณ 2562 โดยใช,ฐานข,อมูลของ
ปCงบประมาณ 2561 มาประกอบด,วยกัน
(2) การดําเนินงานด,านการตรวจสอบวิ
นการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ให,มีการสงเสริม
สนับสนุน ให,ความรู,ด,ด,านวิศวกรรมความปลอดภัยแกเจ,าหน,าที่โรงพยาบาล เพื่อเปMนการผลักดันรองรับตาม
มาตรา 5 ที่กําลังจะผาน โดยมีแนวทางการปฏิ
แนวทางการปฏิบัติงานในการลดขั้นตอนการดํ
ารดําเนินงานตาง ๆ
(3) การดําเนินงานด,
งานด,านการสื่อสาร ให,ตรวจสอบทุกโรงพยาบาล และ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพิ่มด,วย
(4) การสงใบ Cer. และเอกสารสารตาง ๆ ภายใน 1 เดือนหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จแล,ว
(5) การสรุปผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมให,
งาน
เปMนรูปแบบเดียวกัน
(6) การบรรยายสรุ
สรุปผลการดํ
ผลการดําเนินงานให,กับโรงพยาบาล ให,ควบคุมเวลาในการนํ
เวลาในการ าเสนอเพื่อ
ความพึงพอใจใจในการดําเนินงาน
(7) เมื่อดําเนินการเสร็จแล,วให,รายงานตอผู,อํานวยการฯ ในสัปดาหตอไป โดยแนบข,อมูลของ
เครื่องมือแพทยเพื
เพื่อนํามาเปรียบเทียบกัน และแยกข,อมูลของ รพ.สต. ไว,ตางหาก
(8) การจัดทําฐานข,ข,อมูลห,องแยกโรคควรให,เปMนปoจจุบัน
(9) การจั ด ทํ า รูป เลมผลการดํ า เนิ นงานของการตรวจสอบวิ ศวกรรมความปลอดภั ย ให, กับ
โรงพยาบาล ให,สงเปMนไฟลอิเล็กทรอนิกส สวนผลการดําเนินการสอบเทียบเครื่องมือแพทย ใบ Cer. ก็จะสง
เปM น ไฟลอิเ ล็ กทรอนิ กสเชนกัน จึงเสนอในการขอเชิ ญ เจ, า หน, า ที่จ ากกองวิ
ากกองวิ ศวกรรมการแพทยมาให, ความรู,
เกี่ยวกับโปรแกรมผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย
ประธาน : - ไฟลการนําเสนอควรเปMนไปในรูปแบบเดียวกัน และขอให,
ขอให,ดําเนินการจัดทําหนังสือเชิญ
เจ,าหน,าที่กองวิศวกรรมการแพทยมาให,ความรู,เกี่ยวกับโปรแกรมผลการสอบเทียบเครื่องมือแพทย
แพ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี
(นางธี
นางธีรารัตน แก,วมะแป4น)
ผู,จดรายงานการประชุม

(นายการุ
การุญ สุขสุทธิ์)
ผู,ตรวจรายงานการประชุม

- ๒๒ -

