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ผู้จดรายงานการประชุม

๒

ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. อัญเชิญพระบรมราโชวาท
(1) โดย นางสาวโรสลิน มามะ
“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทาเฉพาะหน้าที่นันเพราะว่าถ้าคนใดทาหน้าที่เฉพาะของ
ตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงัน ฉะนัน
แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทา”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4 ธันวาคม 2533
(2) โดย นายเฉลิมชัย ศุภศรี
“ความเจริญของประเทศชาติ เป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทาของ
คนทังชาติ ถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทาประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัด และความสามารถ และเกือกูลกัน
และกัน ไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้ และทางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลาพังตนเอง”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10 กรกฎาคม 2513

(3) โดย นางอรทัย เพชรพันธ์
“เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทา ควรเต็มใจทาโดยไม่จาเป็นต้องตังข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็น
เครื่องกีดขวางคนที่ทางานได้จริงๆ นัน ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทาได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน
ซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้สบผลสาเร็จในงานที่ทาสูงขึน”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
8 กรกฎาคม 2530

๓

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยประธาน
1. จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครังที่ 1/2564 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 4
ชัน 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(1) ก่ อ นการประชุ ม ฯ เจ้ า หน้ า ที่ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพเข้ า ร่ ว มทอดกฐิ น สามั ค คี ณ วั ด พุ ท ธปั ญ ญา
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
(2) สรุปภาพรวม KPI ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564 ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
(3) ความคืบหน้าทบทวนการปรับปรุงโครงสร้าง หน่วยงานในส่วนภูมิภาค โดยให้ ศบส.1 เป็นเจ้าภาพหลักในการ
จัดตังคณะทางาน
(4) วาระอื่น ๆ การประชุมกรมฯ สัญจร กาหนดประชุมครังที่ 2/2564 ณ จังหวัดพิษณุโลก ครังที่ 4/2564
ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2564 พร้อมการนิเทศงาน
2.

จากการประชุมชีแจงแผนการดาเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์สู่ภูมิภาค ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ
ห้องประชุม 1 ชัน 2 กองวิศวกรรมการแพทย์
(1) แผนงาน/โครงการ ที่กองวิศวกรรมการแพทย์ได้รับ
(2) แนวทางการดาเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์สู่ภูมิภาค งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ งานทดสอบ/
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และงานพัฒนาห้องปฏิบัติงานทดสอบเครื่องวัดทางการแพทย์
(3) งานตรวจสอบระบบสื่อสาร
(4) งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล/ตรวจสอบห้องแยกโรค
การส่งเสริมศูนย์เครื่องมือแพทย์

Cohort Ward และ

- เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา โดยนางสาวเพียงพร วรรณนิยม
1. กาหนดการจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจาปี 2564 ในระหว่างวันที่ 6-15 พฤศจิกายน 2563 สาหรับปีนี
จะไม่มีการตักนาวากาชาด
2. การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง จังหวัดสงขลาติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้ลงทะเบียนร้านค้าโครงการคนละครึ่ง
3. กาหนดการจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า ประจาปีงบประมาณ 2564 ครังที่ 1 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
ณ ตาหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา)

๔

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ตามที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ได้จัดประชุมศูนย์ฯ ครังที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน
2563 ณ ห้องประชุม ศบส. 12 สงขลา มีผู้ร่วมประชุม 24 คน รายงานการประชุม จานวน 13 หน้า โดยได้
เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ของศบส.12 http://do12.new.hss.moph.go.th
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองการประชุมครังที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
-ไม่มี
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบแต่ละกลุ่ม
1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดย นางสาวเพียงพร วรรณนิยม
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (จากระบบ Smart 64)

๕

รหัสโครงการ

64004129900.
6126411100210071401
3P3055-01
64004129900.
6126411200210000000
1P0001-02
64004129900.
6126411200210000000
1P0001-03
64004129900.
612-

รายละเอียด
โครงการ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ (ค่าเช่า
บ้าน)

ค้นพบโครงการจานวน 7 โครงการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
เพิ่ม/ลด)
ใบสั่ง
ผลการเบิกจ่าย ซื้อสั่ง
1
2 3 4 งบประมาณรวม
งบประมาณ
จ้าง
GFMIS
(PO
GFMIS)

คงเหลือ

ร้อยละ ร้อยละ
ส่งคืน
การ
การ
งบประมาณ เบิกจ่าย เบิกจ่าย
PBMS GFMIS

รวมใช้ไป

60,000.00 0 0 0

60,000.00

0

0

60,000.00

0

0

0

0

ค่าใช้สอย

300,000.00 0 0 0

300,000.00

0

0

237,907.00

0

20.7

0

62,093.00

ค่าวัสดุ

170,000.00 0 0 0

170,000.00

0

0

170,000.00

0

0

0

0

ค่าสาธารณูปโภค

160,000.00 0 0 0

160,000.00

0

0

131,046.25

0

18.1

0

28,953.75

๖

6411200210073600
1P3063-04
64004129900.
6126411200210000000
1P0001-05
64004129900.
6126411200210073303
0P3058-06
64004129900.
6126411100210071401
3P3055-07
รวมทั้งสิ้น

โครงการบริหาร
จัดการองค์กร ศูนย์
สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 12

30,000.00 0 0 0

30,000.00

0

0

30,000.00

ค่าจ้างเหมาบริการ

451,710.00 0 0 0

451,710.00

0

0

379,350.00

9,000.00 0 0 0
9,000.00
1,180,710.00 0 0 0 1,180,710.00

0
164,006.75

0

8,400.00
1,016,703.25

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ (เงินสมทบ
ประกันสังคม)

0

0

0

0

0

0

0 16.02

0

72,360.00

0

0

600
164,006.75

6.67
13.89

0

๗

ค้นพบโครงการจานวน 2 โครงการ
รหัสโครงการ
64004129900.612
-64113002100736001P3
064-08
64004129900.612
-64113002100736001P3
064-09
รวมทังสิน

รายละเอียด
โครงการ

เครื่องวัดอัตรา
การไหลของ
อากาศ
ระบบควบคุม
เครื่องกาเนิด
ไฟฟ้าอัตโนมัติ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับ
เพิ่ม/ลด)
1

2 3 4

งบประมาณรวม

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย
ใบสั่งซือสั่งจ้าง
งบประมาณ
(PO GFMIS)
GFMIS

คงเหลือ

ส่งคืน
งบประมาณ

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
PBMS

ร้อยละการ
เบิกจ่าย
GFMIS

รวมใช้
ไป

492,200.00 0 0 0

492,200.00

0

0 492,200.00

0

0

0

0

250,000.00 0 0 0
742,200.00 0 0 0

250,000.00
742,200.00

0

0 250,000.00
742,200.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

๘

2. กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
1. จากการเข้าร่ว มประชุมถ่ายทอดภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ ประจาปีงบประมาณ
2564 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชัน 9 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ โดย นายอาหมัด หมัดอะดา
- กลุ่มแผนงาน : ร้อยละที่เพิ่มขึนของประชาชนในพืนที่ให้บริการสุขศาลาพระราชทานเข้าถึง
บริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผ่าน
การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) จานวนระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
- กลุม่ กองแบบแผน : ร้อยละสถานพยาบาลภาครัฐมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ
- กองวิศวกรรมการแพทย์ : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานระกอบการเพื่อ
สุขภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 80) , ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน
จากสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70)
- กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 90) , ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการเฝ้าระวังตามที่
กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 70) , ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากลเพิ่มขึน (ร้อยละ 5) , อัตราการเพิ่มขึนของจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว (ร้อยละ 5)
-กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
ร้อยละของสถานพยาบาลภาคเอกชน
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 90) ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับ
การเฝ้าระวังตามกฎหมาย
- กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ร้อยละของชุมชนมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ ด้าน
สุขภาพให้กับประชาชน ร้อยละ 60 (เจ้าภาพตัวชีวัด กอง ส.) ,ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก
อสม.หมอประจาบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) , ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ 70) , ร้อยละตาบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์ตาบลจัดการคุณภาพชีวิต (ร้อยละ
70) , ร้อยละ 50 ผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจบาบัด ได้รับการดูแลติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
, จานวนระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ (1 ระบบ)
- กองสุขศึกษา ร้อยละของประชาชนวัยเด็ก วัยทางาน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
(ร้อยละ 80) : ระดับพอใช้ขึนไป , ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเอง
(ร้อยละ 60) :ระดับดีขึนไป , ร้อยละชุมชนมีการดาเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 60)
*รายละเอียดของแต่ละหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์*
2. แผนการประชุมประจาเดือนศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 ประจาปีงบประมาณ 2564
โดย นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น
วันที่ประชุม

ครัง
ที่

ครังที่

ประจาเดือน

1

ครังที่ 3/2563

พฤศจิกายน 2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

23 พ.ย.63 1
2
3

2

ครังที่ 4/2563

ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

28 ธ.ค.63

ประชุมศูนย์ฯ

ลาดับการอัญเชิญ
พระราชดารัสฯ

ประชุมกรม

4

นส.โรสลิน มามะ
นายเฉลิมชัย ศุภศรี
นางอรทัย เพชรพันธ์
นายกรีฑา ขาวศรี

๙

3

ครังที่ 1/2564

มกราคม 2564

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564

4

ครังที่ 2/2564

กุมภาพันธ์ 2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

5

ครังที่ 3/2564

มีนาคม 2564

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564

6

ครังที่ 4/2564

เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

7

ครังที่ 5/2564

พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่
2564

8

ครังที่ 6/2564

มิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่

9

ครังที่ 7/2564

กรกฎาคม 2564

วันจันทร์ที่

10 ครังที่ 8/2564

สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่

11 ครังที่ 9/2564

กันยายน 2564

วันจันทร์ที่

12 ครังที่ 10/2564 ตุลาคม 2564

วันจันทร์ที่

5
6
25 ม.ค.64 7
8
9
22 ก.พ.64 10
11
12
22 มี.ค.64 13
14
15

นายอัชมัน วานิ
นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ์
นายสมเกียรติ ช่วยเพ็ชร
นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณ
นายวรวัฒน์ แก้วมะแป้น
นายจาเริญ ศิริพร
นายนิรันดร์ จิสวัสดิ์
นส.เพียงพร วรรณนิยม
นายปิยะวัฒน์ ขนานขาว
นายอัครพล อินทรอาภรณ์
นายภาณุพงศ์ ชุมวงค์

26 เม.ย.64 16 นายอาหมัด หมัดอะดา
17 นายอาคม เปียกลิ่น
18 นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น
10 พฤษภาคม
24 พ.ค.
19
64
นส.ภาวินี ยาวิราช
20 นายเอกพงษ์ แก้วราบ
21 นส.ชลธิชา หมวดเมือง
14 มิถุนายน 2564 28 มิ.ย.64 22 นส.โรสลิน มามะ
23 นายเฉลิมชัย ศุภศรี
24 นางอรทัย เพชรพันธ์
12 กรกฎาคม 2564 27 ก.ค.64 25 นายกรีฑา ขาวศรี
26 นายอัชมัน วานิ
27 นางจีรวรรณ ลัดดาวงศ์
9 สิงหาคม 2564
23 ส.ค.64 28 นายสมเกียรติ ช่วยเพ็ชร
29 นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณ
30 นายวรวัฒน์ แก้วมะแป้น
13 กันยายน 2564 27 ก.ย. 64 31 นายจาเริญ ศิริพร
32 นายนิรันดร์ จิสวัสดิ์
33 นส.เพียงพร วรรณนิยม
11 ตุลาคม 2564
ต.ค. 64 31 นายปิยะวัฒน์ ขนานขาว
32 นายอัครพล อินทรอาภรณ์
33 นายภาณุพงศ์ ชุมวงค์

หมายเหตุ กาหนดการอาจมีเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครังหนึ่ง

๑๐

3. กลุม่ สุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โดย นางสาวชลธิชา หมวดเมือง
1. รายงานผลจากการจัดประชุมวิชาการ อสม.ภาคใต้ ในระหว่าง วันที่ 21 กันยายน 2563 –
23 กันยายน 2563
1.ชื่อโครงการ โครงการงานประชุมวิชาการ อสม. ภาคใต้
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.
นายการุญ สุขสุทธิ์
2.
3. นางสาวโรสลิน มามะ

นางสาวชลธิชา หมวดเมือง

3. วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2563 – 23 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม.ภาคใต้ ในด้านการบริหารจัดการ การนาองค์กรในภาวะวิกฤติ สู่การ
สร้างนวัตกรสังคม
2. เพื่อพัฒนาศักภาพ อสม. สู่การเป็นนวัตกรสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม
3. เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ตาบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
5. งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้งบประมาณทังสิน 1,716,368.30 บาท
6. ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวนเป้าหมาย 500 คน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการทังหมด 506

คน

7. กิจกรรมและผลการดาเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม 1. กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนผลงานดีเด่นของ อสม.
- การดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 อสม. และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ภายใต้สถานการณ์การระบาด - การสร้างแรงจูงใจและเสริมพลังเครือข่าย อสม.
2. การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการ แสดงผลงานวิชาการ จานวน 8 บูธ ได้แก่
- อสม.ต้านโควิด-19 (ปัตตานี) จานวน 1 บูธ
- ศสมช. (พัทลุง) จานวน 1 บูธ
- อสม.ชายแดนใต้ (นราธิวาส) จานวน 1 บูธ
- อสม.ดีเด่นระดับชาติ (ตรัง ) จานวน 1 บูธ
- อสม.ดีเด่นระดับชาติ (ชุมพร ) จานวน 1 บูธ
- อสม.ดีเด่นระดับชาติ (สุราษฎร์ธานี ) จานวน 3 บูธ
3. การมอบโล่รางวัล อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด/เขต/ภาค/ประเทศ

๑๑

ผลการดาเนินงานตามโครงการ
ที่
1

วัตถุประสงค์

ผลการการดาเนินงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อสม.ภาคใต้ อสม.ภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ในด้านการบริหารจัดการ การนาองค์กรใน ด้านการบริหารจัดการ การนาองค์กรในภาวะวิกฤติ
ภาวะวิกฤติ สู่การสร้างนวัตกรสังคม
สู่การสร้างนวัตกรสังคม จานวน 308 คน แบ่งเป็น
1.จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 38 คน
2.จังหวัดชุมพร จานวน 14 คน
3.จังหวัดกระบี่ จานวน 20 คน
4.จังหวัดภูเก็ต จานวน 11 คน
5.จังหวัดระนอง จานวน 13 คน
6.จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 40 คน
7.จังหวัดพังงา จานวน 12 คน
8.จังหวัดตรัง จานวน 24 คน
9.จังหวัดสงขลา จานวน 11 คน
10.จังหวัดนราธิวาส จานวน 30 คน
11.จังหวัดสตูล จานวน 23 คน
12.จังหวัดยะลา จานวน 22 คน
13.จังหวัดพัทลุง จานวน 24 คน
14.จังหวัดปัตตานี จานวน 26 คน

2

เพื่อพัฒนาศักภาพ อสม. สู่การเป็นนวัตกร อสม.ภาคใต้ที่เป็นนวัตกรสังคม ซึ่งได้รับรางวัล
สังคม เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม
อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจาปี 2563 ร่วม
เสวนาการสร้างแรงจูงใจและเสริมพลังเครือข่าย
อสม. สู่การเป็นนวัตกรสังคม เป็นตัวอย่างที่ดีต่อ
สังคม ซึ่งมีจานวน 7 คน ได้แก่
1.นางโสรญา ช่วยชะนะ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกัน

๑๒

และควบคุมโรคติดต่อ
2.นางจันทริ มีสมบัติ สาขาการส่งเสริมสุขภาพ
3.นางสาวลัดดาวัลย์ สงครามศักดิ์ สาขาการสุภาพ
จิตชุมชน
4.นางสาวกานต์รวี ศิริทอง สาขาการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ
5.นางจรวย ล่องหลง สาขาการจัดการสุขภาพ
ชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม
6.นางสาววราภรณ์ เมืองนิล สาขาทันตสุขภาพ
7.นางสาวสุภาพร ทองอร่าม สาขาการป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
3

เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ตาบลวิถีชีวิต จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นต้นแบบการดาเนินงานตาบล
ใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19
วิถชี ีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19 ได้มาร่วมจัด
นิทรรศการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานกับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ อสม.ภาคใต้

8. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
8.1 จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย จานวน……52..….คน เพศหญิง จานวน…148…….คน
ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน…200…คน คิดเป็นร้อยละ …39.52... ของผู้เข้าร่วมโครงการทังหมด
8.2 ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
ระดับความพึงพอใจ
ลาดับ

หัวข้อการประเมิน

ระดับความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการและอุปกรณ์
สถานที่

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

24.36%

36.86%

26.64%

9.14%

3.00%

1.1 การประสานงาน

24 %

39.5 %

30.5 %

3%

3%

1.2 การประชาสัมพันธ์

21 %

39.5 %

31.5 %

5.5 %

2.5 %

1
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1.3 การต้อนรับ

23 %

40.5 %

26 %

7%

4%

1.4 สื่อความรู้

27 %

36 %

28.5 %

7%

2.5 %

25.5 %

38.5 %

19 %

14 %

4.5 %

1.6 ห้องประชุม

29 %

32.5 %

23.5 %

12.5 %

3.5 %

1.7 สถานที่จัดบูธนิทรรศการ

21 %

31.5 %

27.5 %

15 %

5.5 %

28.83

45.56

20.50

3.11

2.00

%

%

%

%

%

1.5 สถานที่

2

ระดับความพึงพอใจในกิจกรรม
วิชาการ

2.1 การบรรยาย ฌกส. อสม.

34 %

46.5 %

16.5 %

2.5 %

0.5 %

2.2 พิธีเปิด

25.5 %

41.5 %

28.5 %

2%

2.5 %

2.3 พณฯรัฐมนตรีมอบนโยบายผ่าน
วิดีโอคอนเฟอร์เรนท์

39.5 %

41 %

12.5 %

4%

2.4 การมอบรางวัล อสม. ดีเด่น

26.5 %

47 %

19.5 %

3.5 %

2.5 การบรรยายนโยบายและทิศทาง
ปี 2564

26.5 %

46.5 %

23 %

3%

2.6 การบรรยายการสร้างขวัญและ
กาลังใจ อสม.

31.5 %

43.5 %

20.5 %

2%

2.7 การอภิปราย การดาเนินงาน
COVID-19

26.5 %

47 %

23 %

2.5 %

26 %

52.5 %

17.5 %

3%

23.5 %

44.5 %

23.5 %

5.5 %

2.8 การเสวนา อสม. ดีเด่น
ระดับชาติ
2.9 บูธนิทรรศการ

3%
3.5 %
1%
2.5 %
1%
1%
3%

จากตาราง พบว่า ระดับความพึงพอใจในการบริหารจัดการและอุปกรณ์สถานที่ ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับมาก ร้อยละ 36.86 ระดับปานกลาง ร้อยละ 26.64 และ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 24.36 ระดับความพึง
พอใจในกิจกรรมวิชาการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 45.56 ระดับมากที่สุด 28.83 และระดับปานกลาง
ร้อยละ 20.50 ตามลาดับ

๑๔

9. สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน
กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

อาหาร

1. ควรจะให้โควต้าประธานและรอง
ประธาน อสม. ของแต่ละ รพสต.มา
ร่วมงานด้วยเพื่อจะได้สร้างแรง
กระตุ้นให้แต่ละพืนที่ส่ง อสม. เข้า
ประกวดมากขึน

1. ห้องประชุมมีขนาด
เล็กไม่เพียงพอกับ
จานวนคนที่มาร่วมงาน

1. อาหารไม่เพียงพอ

1. ขอบคุณที่จัดงานค่ะ

1. พิธีกรเสียงดีมาก

2. พนักงานเสิร์ฟน้อย

2. อยากให้จัดงานวิชาการ อสม.
ระดับภาคทุกปี

2. อยากให้เพิ่มของรางวัล

2. ควรให้ อสม. ระดับอาเภอมา
อย่างน้อยอาเภอละ 2 คน
3. อยากเปิดโอกาสให้พี่น้อง อสม.
ระดับอื่นๆมาร่วมงานด้วย
4. ควรเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานระดับอาเภอ ระดับตาบลและ
ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมมาก
ขึน

3. อาหารไม่ควรเน้น
2. ควรเพิ่มที่นั่งสาหรับพี่
เฉพาะไก่
เลียง
4.ควรมีอาหารฮาลาล
3. ควรเพิ่มพืนที่ในการ
จัดบูธให้มีบริเวณกว้าง 5. ควรแยกอาหารไทย
พุทธและมุสลิมให้เป็น
กว่านี และเพิ่มเก้าอี
สัดส่วน
สาหรับคนที่อยู่บูธ
4. ควรปรับปรุงสถานที่
สาหรับประกอบ
ศาสนกิจ
5. ที่พกั ควรเป็นที่
เดียวกับที่ประชุม เพื่อ
สะดวกกับการเดินทาง

ภาพรวม

3. จัดงานได้ดี
4. งานครังนีจัดได้เยี่ยมมากค่ะ
5. เป็นกิจกรรมที่ดี
6. เป็นกิจกรรมที่ดีให้กาลังใจ อสม.

อื่นๆ

3. อยากให้จัดงานฯให้ใหญ่กว่านี
4. อยากให้มีการแสดงของทุกจังหวัด
5. เวลาต้องกระชับกว่านี
6. อยากให้มีการแจกเอกสารประกอบการฟัง
บรรยาย เช่น เอกสารของ ฌกส. อสม.

7. ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง อสม.ดี 7. อยากให้มอบโล่ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด เป็น
มากขึน และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ รายบุคคล
8. ดูแลต้อนรับอย่างดี

8. การจัดนิทรรศการ อสม. ไม่ค่อยให้ความสนใจ

9. ควรให้จังหวัดที่มีประสบการณ์ใน
การจัดงานใหญ่เป็นผู้จัดงาน

9. อยากให้มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีกับ
อสม. ทั่วประเทศ

๑๕

ไป - กลับ
6. ห้องพักเหม็นอับ

10.การประสานงานควรให้มีความ
ชัดเจนมากกว่านี

10. อยากให้มีการจัดงานฯหมุนเวียนในจังหวัด
ภาคใต้ทุกๆปี

11. ขาดความพร้อมในการเตรียมงาน 11. ควรมีการจัดงานในระดับภาคแทนการจัดงาน
ที่ส่วนกลาง
12. ควรปรับปรุง
12. อยากให้มีการจัดประชุมสัญจร
13. พิธีเปิดควรจัดให้ใหญ่กว่านี
13. ควรมีกิจกรรมให้หลากหลายเวที
14. ครังต่อไปควรจัดที่จังหวัดอื่น เช่นสงขลา
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี
15. อยากให้จัดงานฯที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
10. จุดแข็ง/โอกาส ของโครงการ จุดแข็ง - คณะทางานมีจานวนมาก - มีงบประมาณสนับสนุนจาก กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โอกาสในการพัฒนาการจัดงานในปีถัดไป
11. จุดอ่อน /ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ
จุดอ่อน - คณะทางานขาดประสบการณ์ในการจัดประชุมวิชาการระดับภาค ปัญหา อุปสรรค - ระยะเวลาในการจัดเตรียมงานมีค่อนข้าง
จากัด - สถานที่(ที่พักและห้องประชุม)ไม่เหมาะสมกับการจัดงานในปริมาณคนตามกลุ่มเป้าหมายที่ตังไว้
12. งานที่ต้องดาเนินการต่อหลังจากการดาเนินโครงการ - งานคัดเลือก อสม.ดีเด่น ปี 2564
สุขภาพที่ 12

- เชิดชูเกียรติ อสม. โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ศูนย์สนับสนุนบริการ

๑๖

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ที่

ฝ่าย

1

อานวยการ

2

พิธีการ

ปัญหา/อุปสรรค

1.การไม่รู้จักผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ทาให้ 1.ต้องมีการประชุมแบ่งงานและ
ยากต่อการประสานงาน
ซักซ้อมพิธีการ
2.กาหนดการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
3.เวลาในการซักซ้อม ทาความเข้าใจกับทีม
ค่อนข้างน้อย
4.การประสานงานกับฝ่ายต้อนรับค่อนข้าง
ยุ่งยาก

3

ลงทะเบียน ต้อนรับ
และการเงิน

1.การลงทะเบียนล่าช้า และมีการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขข้อมูล
2.การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้

4

5

ข้อเสนอแนะ

สถานที่ ห้องประชุม
บริการอาหาร
บริการที่พักและ
ยานพาหนะ

1.การลงทะเบียน การจองที่พักล่าช้าและมีการ
เปลี่ยนแปลง

สนับสนุนการจัด
นิทรรศการ และ
ประเมินผลการ

1.สถานที่จัดบูธค่อนข้างคับแคบ

2.ควรมีระยะเวลาในการเตรียมการ
มากขึน
3.ควรจัดให้พิธีการและต้อนรับอยู่
ในฝ่ายเดียวกัน

1.การลงทะเบียนออนไลน์ ต้องมี
การกาหนดวันปิดระบบ เพื่อ
ป้องกันข้อมูลซาซ้อน
2.ควรมีการกาชับ ติดตามการ
ลงทะเบียนให้เป็นไปตาม
กลุ่มเป้าหมายที่กาหนดไว้
1.ต้องมีศูนย์ยานพาหนะ เพื่อจอด
รถและให้พนักงานขับรถอยู่ที่
เดียวกัน

2.ห้องพักมีไม่เพียงพอ และต้องพักหลายโรงแรม
ทาให้การบริหารจัดการยาก
2.จัดให้มีบอร์ดแสดง ตารางการจัด
รถที่ศูนย์ยานพาหนะ
3.สถานที่จัดประชุม และจัดบูธแคบ
3.การบริหารจัดการเรื่องรถต้อง
4.การบริหารจัดการรถค่อนข้างยาก เนื่องจาก
ออกจากฝ่านยานเท่านัน
รับคาสั่งจากหลายคน
1.ควรจัดงานในโรงแรมที่มีพืนที่ใน
การจัดนิทรรศการ หรือมีห้อง
2.การประสานงานกับโรงแรมเรื่องสถานที่จัดบูธ
สาหรับการจัดแสดงบูธนิทรรศการ
3.การประสานกับจังหวัดที่ร่วมจัดบูธต้องชัดเจน

๑๗

ดาเนินงาน

ได้แก่ การชีแจงเวลาการจัดบูธ การสนับสนุน
อุปกรณ์ ข้อห้าม(ห้ามติดสติ๊กเกอร์ตรงฝาผนัง)
เป็นต้น

2.ควรตังงบสาหรับการจัดทาป้าย
ชื่อในแต่ละบูธ

4.ไม่มีงบประมาณในการจัดทาป้ายชื่อในแต่
ละบูธ
6

โสตทัศนูปกรณ์และ
ประชาสัมพันธ์

1.แผน/สคริปไม่ชัดเจน

1.เช็คอุปกรณ์ก่อนนามาใช้งาน

2.อุปกรณ์ในการเก็บภาพมีจากัด

2.ต้องมีการวางแผนและซักซ้อม
ก่อนการเก็บภาพ

3.เจ้าหน้ที่ที่มีความชานาญในการถ่ายภาพมี
น้อย

3.การจัดงานใหญ่ควรจ้างออแก
ไนซ์ เนื่องจากมีความชานาญและมี
อุปกรณ์ที่มีความพร้อมมากกว่า

4. กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ โดย นายนิรันดร์ จิสวัสดิ์
1. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- การทดสอบ /สอบเที ย บเครื่ อ งมื อ แพทย์ และ ตรวจวิ ศ วกรรมความปลอดภั ย ในโรงพยาบาล
78 แห่ง ไตรมาส ๑ ๒๐ แห่ง (๒๕.๖๔%)
ลาดับ
โรงพยาบาล
วันที่
1

รพ.พัทลุง, รพ.ควนขนุน

๒๘ - ๓๐ ธ.ค. ๖๓

2

รพร.สายบุรี, รพ.คลองหอยโข่ง รพ.ยะหริ่ง รพ.ปาดังฯ

๒๑ - ๒๕ ธ.ค. ๖๓

3

รพ.ปะนาเระ, รพ.แม่ลาน รพ.หนองจิก, รพ.กะพ้อ

๑๔ – ๑๘ ธ.ค. ๖๓

5

รพ.ศรีบรรพต, รพ.ป่าพะยอม,

๗ - ๙ ธ.ค. ๖๓

6

รพ.สตูล

๑๐ - ๑๓ พ.ย. ๖๓

7

รพ.กระแสสินธุ์ รพ.นาหม่อม

๑๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๓

8

รพ.บันนังสตา, รพ.กรงปินัง,รพ.ธารโต,รพ.กาบัง

๒๓ - ๒๖ พ.ย. ๖๓

9

รพ.ยะลา

๓๐ พ.ย. – ๔ ธ.ค.๖๓

๑๘

5. กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม โดย นายจาเริญ ศิริพร
1. งานควบคุมงานก่อสร้าง
สถานะกาลังควบคุมงานก่อสร้าง 4 สัญญา ศบส.12 ส่งรายชื่อให้ รพ. แล้ว 4 สัญญา อยู่ระหว่างขันตอน รพ.
จัดจ้าง

2. งานที่ได้รับมอบหมาย
ลาดับ

งานที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่

1

งานทดสอบตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า และปรับปรุงแก้ไข โรงพยาบาลหาดสาราญเฉลิมพระเกียรติ 80
ระบบโซล่าเซลล์ขนาด 20 kW จ.ตรัง 21 – 23 ตค. 63 พรรษา จ.ตรัง

2

งานตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาระบบไฟฟ้า และ
เสาวิทยุสื่อสาร 14 – 20 ตค.63

โรงพยาบาลสิเกา จ.ตรัง

3

งานตรวจสอบ แก้ไข ระบบไฟฟ้า ระบบปั้มนา อาคารชุด
รวมที่พักอาศัย 6 ตค.63

สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัด
สงขลา

4

งานตรวจรับการติดตังเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด 300 kW
100 kW 9 ตค.63

โรงพยาบาลปะนาเระ จ.ปัตตานี

5

ตรวจสอบวัดวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าพร้อม แก้ไข จัดระบบ
กระแสไฟฟ้าเฟสสมดุล 2 – 6 พย. 63

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 จังหวัด
สงขลา

๑๙

- งานอื่น ๆ ดาเนินการแล้ว 3 งาน อยู่ระหว่างดาเนินการ 6 งาน
ลาดับ
งานที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่

1

คณะกรรมการงานปรับปรุงห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชือทางอากาศ

รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง

2

งาน สารวจ ประมาณราคา. รือถอนตึก, อ.เมือง จ.สงลา

สคร.12 จ.สงขลา

3

คณะกรรมการงานก่อสร้างอาคาร

4

งานตรวจสอบแบบ ปรับปรุงห้องแยกโรค

รพ.ระแงะ จ.นราธิวาส

5

งานสารวจ, ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ห้องทันตกรรม
พร้อมระบบระบายอากาศ

รพ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

6

งานสารวจ, ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา
ห้องทันตกรรมพร้อมระบบระบายอากาศ

รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

7

งานสารวจ แนะนา ระบบระบายอากาศ OPD

รพ.ปะเหลียน จ.ตรัง

8

งานสารวจ, ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา ห้องทันตกรรม
พร้อมระบบระบายอากาศ

รพ.ปาดังเบซาร์
จ.สงขลา

9

คณะกรรมการงานก่อสร้างสนามฟุตซอล

รพ.สงขลา จ.สงขลา

สคร.12 จ. สงขลา

6. กลุ่มมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ โดย นางสาวโรสลิน มามะ
1.รายละเอียดตัวชีวัด ประจาปี 2564
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (กพรศ)
1. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมาย (ร้อยละ 75)
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (กสพส.)
1. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 90)
2. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพิ่มขึน(ร้อยละ 5)
3. ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับการเฝ้าระวังตามกฎหมายกาหนด (ร้อยละ 75)
4. อัตราการเพิ่มขึนของจานวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5)
(ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงราย และบุรีรัมย์)

๒๐

2.แผนการปฏิบัติงาน ประจาปี 2564
- ส่งเสริมกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง (128 แห่ง) (ธันวาคม 63–มกราคม 64)
- จัดอบรมผู้รับผิดชอบฯ (มกราคม 64)
- ติดตามเฝ้าระวังฯ(กุมภาพันธ์-มีนาคม 64)
- สื่อประชาสัมพันธ์ (มีนาคม 64)
7. กลุ่มห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ โดย นายเอกพงษ์ แก้วราบ
1. โครงการปีงบประมาณ ๒๔๖๔
(1) ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล งบประมาณจัดสรร ๓๐,๐๐๐ บาทงบประมาณตามแผน ๓๙,๔๘๐บาท
ระยะ 1 กลุ่มเป้าหมาย : ๗ แห่ง (รพร, M๑, M๒) งบประมาณที่ใช้ : ๒๘,๘๔๐ บาท
ค่าเบียเลียง : ๖,๒๔๐ บาท ค่าที่พัก : ๑๗,๖๐๐ บาท ค่านามัน : ๕,๐๐๐ บาท
ระยะ 2 กลุ่มเป้าหมาย : ๘ แห่ง (A,S, สมัครเข้าร่วม) งบประมาณที่ใช้ :
ค่าเบียเลียง : ๗,๖๘๐ บาท ค่าที่พัก : ๑๒,๘๐๐ บาท ค่านามัน : ๕,๐๐๐ บาท

๒๕,๔๘๐บาท

(2) ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ งบประมาณ รวม ๓๐,๐๓๐ บาท
- การทดสอบความช านาญ/เปรี ย บเที ย บผลการวั ดระหว่ า งห้ อ งปฏิ บัติ ก ารงบประมาณตามแผน

๑๑,๖๔๐ บาท

- ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ด้านคุณภาพงบประมาณตามแผน

๕,๑๔๐ บาท

- ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ด้านวิชาการงบประมาณตามแผน

๑๓,๒๕๐ บาท

2. แผนการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- ส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ๑๕ แห่ง
ลาดับ

โรงพยาบาล

วันที่

1

รพ.รามัน รพ.ปัตตานี

๑-๔ มี.ค. ๖๓

2

รพ.สงขลา, รพ.หาดใหญ่

๒๒-๒๕ ก.พ. ๖๓

3

รพ.พัทลุง,รพ.ตรัง

๑๖-๑๙ ก.พ. ๖๓

4

รพ.เบตง, รพร.ยะหา

๙-๑๒ ก.พ. ๖๓

๒๑

5

รพ.ยะลา,รพ.สตูล (กอง วศ ตรวจประเมิน ๑๔-๑๘ ธ.ค. ๖๓)

๑-๔ ธ.ค.๖๓

6

รพ.นาทวี

๒๐-๒๑ ม.ค. ๖๓

7

รพ.ควนขนุน,รพ.ห้วยยอด

๒๗-๓๐ ม.ค. ๖๓

8

รพ.สุไหงโก-ลก, รพร.สายบุรี

๒-๕ ก.พ. ๖๓

แผนกิจกรรมการดาเนินงานห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔
กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้ าหมาย

ผู้ รับผิ ดชอบ

ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมายเหตุ

จัดประชุมชี้แจง/ ติดตาม
เพื่อเข้าใจหลักการ/วัตถุประสงค์/
ผู้จัดการคุณภาพ
จกรรมการด
าเนินงานห้
องปฏิบั ติการทดสอบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔
เกี่ยวกับการขอรับรอง
ข้แผนกิ
อกาหนดและติ
ดตามประเมิ
นผลการ
/ / / / / / / / / / / /
ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC ดาเนินงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กิจกรรม
วัตถุป ระสงค์/เป้ าหมาย
ผู้ รับ ผิ ดชอบ
17025 : 2017
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เดือนละ ๑ ครั้ง

จัทบทวนค
ดประชุมาสั
ชี้แ่งจง/
เพื
กการ/วั
ตถุน
ปไปด้
ระสงค์
/
ผู้จคณะท
ัดการคุางาน
ณภาพ
แต่งตัติ้ งดตาม
เพื่อ่อเข้
ให้ากใจหลั
ารดาเนิ
นงานเป็
วยความ
เกี่ยวกับการขอรับรอง
ข้อกาหนดและติดตามประเมินผลการ
คณะทางาน/ มอบหมายงาน เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
ห้องปฏิบัติการ ตาม ISO/IEC ดาเนินงาน
17025 : 2017ยงพอของ
ทบทวนความเพี
เพื่อให้สิ่งอานวยความสะดวกและ
คณะทางาน

เดือนละ ๑ ครั้ง

/

ทรัพยากราสั่งแต่งตั้ ง
ทบทวนค
คณะทางาน/ มอบหมายงาน

สภาวะแวดล้
อมเหมาะสม
เพียวงพอต่
อ
เพื
่อให้การดาเนิ
นงานเป็นไปด้
ยความ
เรี
ยบร้าเนิ
อยและมี
ระสิทสธิ่งภผลกระทบ
าพ
การด
นงาน ปและไม่

คณะทางาน

/

ทบทวนความเพียงพอของ
ทรัพยากร

เพื
ให้สิ่งอกานวยความสะดวกและ
ต่อ่อความถู
ต้องของผล
สภาวะแวดล้อมเหมาะสม เพียงพอต่อ
เพื่อให้าเนิ
บุคนลากรมี
ความสามารถในการ
การด
งาน และไม่
ส่งผลกระทบ
ปฏิ
บัติงานกต้องของผล
ต่
อความถู

คณะทางาน

เพื
ให้บุคลากรมีความสามารถในการ
เพื่อ่อแสดงความสามาถ
และขั้นตอน
ปฏิ
บัตางานที
ิงาน เ่ กิดความเข้าใจตรงกัน มี
การท

คณะท
างาน
คณะทางาน

เพื
่อแสดงความสามาถ
และขั้นตอน
ความถู
กต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
การทางานทีเ่ กิดความเข้าใจตรงกัน มี
กาหนดของห้องปฏิบตั กิ ารต่อ
ความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
ผูาหนดของห้
้รับบริการ หน่
วยงานผู
อี านาจตาม
ก
องปฏิ
บต
ั ก
ิ ้ม
ารต่
อ
วยงานผู
้ตรวจประเมิ
นให้
ผูกฎหมาย
้รับบริการหน่หน่
วยงานผู
้มอี านาจตาม
กฎหมาย
วยงานผูว้ยงานอื
ตรวจประเมิ
การรับรองหน่และหน่
่นๆ นให้
การรับรอง และหน่วยงานอื่นๆ

คณะทางาน

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

พั
ฒนาทรัจัพดยากรบุ
ทบทวน
ทาและคคล

ประกาศใช้เอกสารระบบ

ทบทวน
จัดภาพ
ทาและ
บริหารคุณ
ประกาศใช้เอกสารระบบ
บริหารคุณภาพ

การหาขีดความสามารถ

เพื่อหาขีดความสามารถของการสอบ

คณะทางาน

เพื่อหาขีดความสามารถของการสอบ
เทียยบบ การวั
การวัดด ในการขอรั
ในการขอรับบรอง
รอง
เที

การให้บริการทดสอบ
การให้
การทดสอบ
เครื
อ
่ งวับดริความดั
นโลหิต

เพื่อดาเนินการทดสอบเครือ
่ งมือให้
ผู้จัดการวิชาการ
เพืน่อดไปตามคู
าเนินการทดสอบเครื
อ่ งมื
อให้ บัติ ผู้จัดการวิชาการ
เป็
่ มือ เอกสารที่น
ามาปฏิ

เครือ่ งวัดประเมิ
ความดันนและ
โลหิต
ทบทวน
จัทบทวน
ดการความเสี
่
ย
งและโอกาส
ประเมิน และ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร
จัดการความเสี่ยงและโอกาส
คุ
ณภาพดตามคุณภาพภายใน
ตรวจติ

ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหาร
ห้องปฏิบัติการ
คุตรวจติ
ณภาพดตามคุณภาพภายใน
ทบทวนการบริหารและ
ห้องปฏิบัติการ
วางแผน
เตรี
ยมเอกสารเพื
่อรับการ
ทบทวนการบริ
หารและ
ตรวจประเมินเบื้องต้น
วางแผน
(Pre-assessment)
ยมเอกสารเพื่อรับการน
รัเตรี
บการตรวจตรวจประเมิ
ตรวจประเมิ
นเบื้องต้น
เบื
้องต้น (Pre-assessment)

(Pre-assessment)
แก้
ขปรับปรุงระบบ ตามน
รับไการตรวจตรวจประเมิ
คเบืาแนะน
้ตรวจ
้องต้น าจากผู
(Pre-assessment)
รับการตรวจประเมินจริง
(Onsite-assessment)

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

เดือน เม.ย. ส่ง
เครื่องมือสอบเทียบ

/

/

/
เดือน เม.ย. ส่ง
เครื่องมือสอบเทียบ

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

//

เพื่อแสดงความสามารถ และควบคุม
ผู้จัดการวิชาการ
ปรั
/เจ้าาหน้
หน้าาที
ที่่
ปรับบปรุ
ปรุงง ป้ป้อองกั
งกันน ผลการวั
ผลการวัดดทีที่่ผผิดิดพลาด
พลาด
/เจ้
ห้องปฏิบัติการ

การทดสอบ และดาเนินการวางแผน
ห้องปฏิบัติการ
ห้เพือ่องปฏิ
บัติกอารทดสอบตามข้
ค้นหาข้
บกพร่องของ อกาหนด
เพื่อทบทวนระบบงานและวาง
ห้องปฏิบัติกบารัติงาน
แผนการปฏิ
ทบทวนเอกสารและความถู
กต้อง
เพื่อทบทวนระบบงานและวาง

//

แผนการปฏิบัติงาน
ทบทวนเอกสารและความถู
ต้อง วน
เพื
่อให้รับคาแนะนา การแก้กไขในส่

คณะทางาน
คณะทางาน

ผู้จคณะท
ัดการคุางาน
ณภาพ
คณะทางาน
คณะท
างาน

ที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ก่อนรับ
การตรวจประเมินจริง
เพื
ต้องครบถ้
วนตาม
เพื่อ่อความถู
ให้รับคกาแนะน
า การแก้
ไขในส่วน
มาตรฐาน
ที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกาหนด ก่อนรับ

ส่งหลักฐาน และเอกสารการ
คาแนะนาจากผู้ตรวจ
จัดระบบ เพื่อแก้ไขสิ่งที่ไม่
เป็
ไปตามข้อกาหนด
รับนการตรวจประเมิ
นจริ(C)
ง

เพื่อให้ได้การรับรองห้องปฏิบัติการ
มาตรฐาน
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :
2017
เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความ

คณะทางาน

(Onsite-assessment)

น่าเชื่อถือต่อผู้รับบริการ

คณะทางาน

คณะทางาน

สาระบบคุณภาพ
ฉบับใหม่

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

อย่างน้อยเดือนละ

อย่างน้
2 ตัอวยเดื
อย่าองนละ
2 ตัวอย่าง

/
/

/

/

/

// /

/

/

/ /

/

/

Pre-assessment

/

คณะท
างาน
คณะทางาน
คณะทางาน

เพื่อความถูกต้องครบถ้วนตาม

/

คณะทางาน

ผู้จคณะท
ัดการคุางาน
ณภาพ

ฝึกอบรม/
ต.ค.
- ธ.ค. ประชุ
จัดทาม
และการการใช้เอก
สาระบบคุ
ต.ค.
- ธ.ค.ณจัภาพ
ดทา
และการการใช้
ฉบับใหม่ เอก

Samples ≥ 80

ห้องปฏิบัติการ

เป็่อนจัไปตามคู
่ มือ เอกสารที
่นามาปฏิบัติ
เพื
ดการความเสี
่ยงและโอกาสใน
ระบบบริ
ห
ารจั
ด
การคุ
ณ
ภาพ
กิจกรรม
เพื่อจัดการความเสี่ยงและโอกาสใน
การทดสอบ และดาเนินการวางแผน
ระบบบริหารจัดการคุณภาพ กิจกรรม
ห้
บัติกอารทดสอบตามข้
เพือ่องปฏิ
ค้นหาข้
บกพร่องของ อกาหนด

ฝึกอบรม/ ประชุม

Samples ≥ 80

ผู้จัดการวิชาการ

เพื
่อให้เกิดมาตรฐานและความ
การตรวจประเมิ
นจริง
น่าเชื่อถือต่อผู้รับบริการ

แก้ไขปรับปรุงระบบ ตาม

/

ผู้จัดการวิชาการ

การหาขีดความสามารถ
(Calibration
(Calibration
measurement capacity:
capacity:
measurement
เปรียบเทียบผลการวัด
(Proficiency
(Proficiency testing
testing or
or
inter-laboratory)

inter-laboratory)

/

หมายเหตุ

/

กPre-assessment
าหนดเวลา 30 วัน

/

Onsiteassessment

/

/

กาหนดเวลา 30 วัน

กาหนดเวลา 90 วัน

/

/

/

/

/

Onsiteassessment

๒๒

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ระบบจะมีการบันทึกข้อมูลงานสารบรรณ ทังหนังสือรับ -ส่ง หน่วยงานผู้รับ-ส่งเรื่อง สถานะของเรื่องไม่ว่าจะเป็นวัน ที่ เวลา
รับ-ส่ง สามารถค้นหาเรื่อง แสดงเพื่อให้เห็นขันตอนหนังสือราชการของแต่ละเรื่องได้ โดยขอให้แต่ละกลุ่มที่ได้รับหนังสือทาง
ระบบอิเ ล็ กทรอนิ กส์ ดาเนิน การรั บ เรื่ องจากระบบเพื่อให้ทราบว่าได้รับหนังสือนันไว้แล้ ว ซึ่งจะกาหนดให้แต่ล ะกลุ่ มเริ่ม
ดาเนินการใช้งานในปี 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
เพลงสรรเสริญพระบารมี

(นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเพียงพร วรรณนิยม)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

