
รายงานการประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  
ครั้งที่ 2/2565  ประจ าปีงบประมาณ 2565   

ในวันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2565 
ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 

.......................................................... 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1. นายการุญ  สุขสุทธิ์ ผู้อ านวยการศูนย์ฯ  ประธาน 
2 นายนิรันดร์ จิสวัสดิ ์ นายช่างเทคนิคอาวุโส   
3. นางสาวเพียงพร   วรรณนิยม เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
4. นางปิยมาภรณ์ แจ่มศรี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
5. นายสิทธิโชค แซ่พู่ สถาปนิกช านาญการ  
6. นายจ าเริญ ศิริพร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
7. นายวรวัฒน ์ แก้วมะแป้น นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน   
8.  นายพิเชฎฐ์ สุขวรรณ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  
9.  นายสมเกียรติ   ช่วยเพ็ชร นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน  

๑0. นางจีรวรรณ   วงศ์วานิช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
๑1. นายอัชมัน วานิ นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
12. นายกรีฑา ขาวศรี นายช่างเทคนิคช านาญงาน  
 13. นางอรทัย เพชรพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน  
14. นายเฉลิมชัย   ศุภศรี วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ  
15. นางสาวโรสลิน มามะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
16. นางสาวชลธิชา หมวดเมือง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
17. นายเอกพงษ์ แก้วราบ วิศวกรปฏิบัติการ  
18. นางสาวภาวิน ี ยาวิราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
19. นายอนุวา นราพันธรักษ์ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
20. นายสนธิ โคตรสุวรรณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
21 นายณัฐดนัย เฟ่ืองระย้า นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  
22. นายอาหมัด  หมัดอะด  า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
23. นายภาณุพงศ์   ชุมวงค์ วิศวกรโยธา  
24. นายจักรพงศ์ สุขเพ็ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
25. นายธิติสรร นามเสนาะ พนักงานโสตทัศนศึกษา  
26. นางธีรารัตน์ แก้วมะแป้น พนักงานการเงินและบัญชี ส 3     ผู้จดรายงานการประชุม 
 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
1. นายอาคม   เปียกลิ่น พนักงานพัสดุ ส 3 ลาพักผ่อน 
2. นางสาวสินิทธา พรหมแช่ม นักวิชาการสาธารณสุข ลาป่วย 

 

เคารพธงชาติ 
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ก่อนระเบียบวาระการประชุม  

1.  อัญเชิญพระบรมราโชวาท 

(1) โดย นายเอกพงษ์  แก้วราบ   

  “ข้าราชการมีสิ่งส าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง อย่างหนึ่ง คือ ผลประโยชน์ของแผ่นดิน  อีกอย่างหนึ่ง 
คือ ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ  ส่วนความถูกต้อง
เป็นธรรมเป็นทั งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายนั น” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                                                           
พระท่ีนั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต   

29   มีนาคม  2562 
 

(2) โดย  นางสาวภาวินี  ยาวิราช   

                 “เมื่อมีโอกาสและมีงานท าควรเต็มใจท าโดยไม่จ าเป็นต้องตั งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่อง
กีดขวางคนที่ท างานได้จริงๆ นั น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมท าได้เสมอ”  

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                                                           
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา                                                                   

8 กรกฎาคม 2530 

 

(3) โดย นางสาวชลธิชา  หมวดเมือง 

  “การด ารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทน
เป็นที่ตั ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิต
เจริญรุ่งเรืองแน่ๆ ” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร                                                            
ในพิธีพระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา                  

27   มีนาคม   2523 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.  

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
-  เรื่องท่ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ โดยประธาน 
1.  จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2565 
    - ขอความแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับรางวัลนักสาธารณสุขดีเด่น                       

ประจ าปี 2564 ประเภทผู้บริหาร 
    -  มติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบปรับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นโรคประจ าถ่ิน 
    -  ขอให้หน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” 
    -  ติดตามงบประมาณการเบิกจ่าย โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย 80 % ส าหรับการเบิกจ่ายของ ศบส.12                        

ในภาพรวมขณะนี เบิกได้ 70 %                      
    -  ติดตามการเบิกจ่ายเงินบ ารุง  ซึ่งมีหน่วยงานที่ยังไม่มีเงินบ ารุง ได้แก่ ศบส 2  ศบส 11 และ ศบส.12   
2.  จากการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)   

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพ่ือเข้าศึกษาหลักสูตร “ผู้ช่วยพยาบาล” 
- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเทพา มีข้อเสนอการแบ่งระดับโรงพยาบาลในการประเมินมาตรฐาน                              

ระบบบริการสุขภาพตามเกณฑ์ หรือได้รับการยกเว้น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 15  พฤศจิกายน 2564               

ตามที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12  ได้จัดประชุมฯ ครั งที่  1/2565  เมื่อวันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน  
2564   ห้องประชุม ศบส 12 สงขลา  มีผู้ร่วมประชุม  25 คน รายงานการประชุม จ านวน   24  หน้า โดยได้
เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ฯ http://do12.new.hss.moph.go.th   โดยได้แจ้งเวียนให้
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับทราบแล้ว 

 

    

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายการประชุมครั งที่  1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่  15 พฤศจิกายน  2564 

ระเบียบวาระท่ี ๓  สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่   1/2565  เมื่อวันจันทร์ที่  15  พฤศจิกายน  2564 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  แจ้งเพื่อทราบแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซตศ์บส.12 
- หนังสือราชการ/หนังสือเวียน 
-  รายงานการประชุม 
-  รายงานการประชุม ครั งที่ 1/2565  

 วันท่ี 15 พ.ย.64  
 



-๔- 

 

1. กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน   
(1) รายงานการใช้งบประมาณประจ าปี 2565  

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ไดร้ับ 

รวมงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ % เบิกจ่าย 
งวดที่ 1 งวดที่ 2 

1 ด้านบุคลากร             

 
* ค่าเช่าบ้าน 72,000.00 36,000.00 108,000.00 84,000.00 24,000.00 77.78 

 
• เงินสมทบประกันสังคม 13,500.00 6,165.00 19,665.00 15,030.00 4,635.00 76.43 

2 บริหารจดัการ 500,000.00 250,000.00 750,000.00 470,385.26 279,614.74 62.72 

3 ค่าจ้างเหมาบริการ 451,710.00 225,855.00 677,565.00 529,149.95 148,415.05 78.10 

4 ค่าสาธารณูปโภค 160,000.00 80,000.00 240,000.00 192,217.52 47,782.48 80.09 

5 
ตรวจราชการ 

และนิเทศงาน 
21,000.00 21,000.00 42,000.00 1,682.00 40,318.00 4.00 

รวมทั งสิ น 1,197,210.00 619,020.00 1,837,230.00 1,292,464.73 544,765.27 70.35 
 

งบด าเนินงาน (โครงการตามผลผลิตฯ) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณที่ไดร้ับ 

รวมงบประมาณ เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 
% 

เบิกจ่าย งวดที่ 1 งวดที่ 2 

1 สุขศาลาพระราชทาน 80,000.00 - 80,000.00 14,871.00 65,129.00 18.59 

2 อสม.หมอประจ าบา้น (สช.) 655,850.00 127,000.00 782,850.00 666,380.00 116,470.00 85.12 

3 คัดเลือก อสม. (สช.) 92,000.00 - 92,000.00 74,750.00 17,250.00 81.25 

4 ต าบลจดัการโควิด (สช.) 10,000.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 
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5 สถานประกอบการฯ (คบ.) 49,320.00 - 49,320.00 34,495.00 14,825.00 69.94 

6 
กองสถานพยาบาล&โรคศิลปะ 
(คบ.) 

36,000.00 - 
36,000.00 18,546.00 17,454.00 51.52 

7 กองสุขศึกษา (สช.) 18,500.00 9,250.00 27,750.00 18,500.00 9,250.00 66.67 

8 วิศวกรรมการแพทย์ (วศ.) 160,680.00 93,195.00 253,875.00 190,305.99 63,569.01 74.96 

9 คุณธรรมจริยธรรม 10,000.00 - 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 

รวมทั งสิ น 1,112,350.00 229,445.00 1,341,795.00 1,017,847.99 323,947.01 75.86 

 

(2)  รายงานการจัดซื อ-จดัจ้าง ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ล าดับ รายการ เดือนปัจจุบัน 

(1 – 30 พ.ค.6๕) 
รวมทั งสิ น 

(1 ต.ค.๖๔ – ๓๐ พ.ค.6๕) 

1 เอกสารจัดซื อจัดจ้าง ๒๐ ครั ง 103 ครั ง 

2 ใบสั่งจ้าง PO 3 ชุด 10 ชุด 

 

(3) รายงานการใช้ห้องประชุม ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ล าดับ รายการ เดือนปัจจุบัน 

(1 – 30 พ.ค.6๕) 
รวมทั งสิ น 

(1 ต.ค.๖๔ – ๓๐ พ.ค.6๕) 

1 ห้องประชุม ศบส.12 ๒ ครั ง ๑๒ ครั ง 

2 ห้องประชุม (ชั น 2) ๙ ครั ง ๙๘ ครั ง 

(4)  ประชาสัมพันธ์  
- 1 กุมภาพันธ์ 2565 กรมบัญชีกลางเปิดใช้งานระบบ Digital Pension ระบบบ าเหน็จบ านาญ

และสวัสดิการรักษาพยาบาล 
- กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ าเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ“Big 

Cleaning Day” ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
(5) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-saraban  

- สถิติการรับ – ส่งหนังสือ ประจ าปี 2565 

ล าดับ ทะเบียนหนังสือ เดือนพฤษภาคม  
2565 

ปี 2565 (1 ม.ค.65 – 30 พฤษภาคม 
2565)  

1 หนังสือรับ  164  835 

2 หนังสือส่งภายนอก  67  309 

3 หนังสือภายใน 
(บันทึกข้อความส่ง) 

 14  79 
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(6) สรุปผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565                               

รอบ 5 เดือน  ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 12 ได้ 4.7195  คะแนน 
(7) แผนการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

- วันที่ 11 เมษายน – 19 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น. หน่วยงานรายงานการด าเนินงานรอบ 
11 เดือน ผ่านระบบ Smart 65 

 
2.  กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ   

(1) ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ รอบ ๕ เดือน 
- ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐมีมาตรฐานตามเกณฑ์ระบบบริการสุขภาพ  การประเมินความ

เสี่ยงไม่ครอบคลุมทั ง 9 ด้าน  ได้ 4.8 คะแนน 
- ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 

85.98  ได้ 5 คะแนน 
(2)  การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ 

 - ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐมีมาตรฐานตามเกณฑ์ระบบบริการสุขภาพ  ระหว่างวันที่                   
๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ลงพื นที่ขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาลภาครัฐ
เป้าหมายเขตที่ ๑๒ จ านวน ๒๖ แห่ง 

- ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐมีมาตรฐานตามเกณฑ์ระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลที่ไม่เคย
เข้า  HS4 จ านวน ๘ แห่ง  

          -  ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน การตอบกลับ 
67 ฉบับ  

- ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ลงพื นที่ขับเคลื่อนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพใน
โรงพยาบาลภาครัฐเป้าหมายเขตท่ี ๑๒ จ านวน ๒๖ แห่ง 

- งานตรวจราชการและนิเทศงาน สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
   รอบท่ี ๑ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  - การจัดบริการคลินิกกัญชา

ทางการแพทย ์ระบบสุขภาพปฐมภูมิ - จ านวนคนไทยมีหมอประจ าตัว ๓ คน สุขภาพกลุ่มวัย สุขภาพจิต - Smart อสม. 
 รอบท่ี ๒ แผนงานตรวจราชการและนิเทศงาน 

 
(3)  การปฏิบัติราชการตามภารกิจโครงสร้างองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 

การพัฒนาวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจและบริบทของพื นที่ และการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพในพื นที่ “เครื่องมือแพทย์พร้อมใช้ 
เที่ยงตรง ปลอดภัย คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพในพื นที่เขตสุขภาพที่ 12” 
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3. กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ    

(1) กิจกรรมเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565  
- 1 เมษายน 2565  ประชุมแนวทางการสรรหา อสม. ผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ Webex โดยสรุปจ านวนผู้สมัครสอบเข้าศึกษา
หลักสูตรฯ ดังนี  

 

- 5 เมษายน 2565 จัดอบรมการพัฒนาพื นที่ต้นแบบ (Sand Box) อสค อสม. ดูแลผู้ป่วย
กลุ่มเป้าหมายโดยใช้กลไก 3 หมอ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2565 

- 7-8 พฤษภาคม 2565 ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พบปะ
เยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย อสม. อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 

- 26 พฤษภาคม 2565 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน
การด าเนินงานจัดการคุณภาพชีวิต “ต าบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก โควิด-19” ณ พื นที่  ต าบลวัดจันทร์ 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

- ร่วมส่งมอบชุดตรวจ ATK  และสื่อ อสม.พร้อมบอกต่อ ตรวจ ATK  ด้วยตนเอง 
- ร่วมลงพื นที่ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านที่ 8 สุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

(2) การติดตามตามชี วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
- ร้อยละของประชาชนและชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด (ร้อยละ 75) 

ประเภท



-๘- 

 

 
 
- ร้อยละของผู้ป่วยเป้าหมายได้รับการดูแล จาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ75) 

 

- ระดับความส าเร็จของการพัฒนา Smart อสม (ระดับ 5) 

 

(3) แผนการด าเนินงานเดือน มิถุนายน – กันยายน 2565  
- มิถุนายน 2565 ติดตามการบันทึกข้อมูลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน และงานสุขศึกษา 
- กรกฎาคม 2565 คัดเลือกพื นที่ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 12  เยี่ยมเสริมพลัง

โรงพยาบาลต้นแบบคุณภาพงานสุขศึกษาเพ่ือลดอัตราการนอนโรงพยาบาลในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
น าร่องในระดับเขตสุขภาพที่ 12  

- สิงหาคม 2565 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ 
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4.  กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์     
(1)  ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖5  จ านวนเครื่องมือแพทย์ 6,379 เครื่อง                           

งบประมาณท่ีใช้ 187,040 บาท  
- การทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์   จ านวน 54  แห่ง    
  ไตรมาส 1 – 2  ด าเนินการได้ 17  แห่ง (31.5%) 
  ไตรมาส 3 ด าเนินการได้ 11 แห่ง (31.5%)     

   - วิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมระบบสื่อสาร จ านวน 54 แห่ง                                        
งบประมาณท่ีใช้ 85,200 บาท 

 ไตรมาส 1 – 2  ด าเนินการได้ 15  แห่ง (27.7%) 
 ไตรมาส 3  ด าเนินการได้ 9 แห่ง (16.6%)     
                        

(2) การด าเนินงานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
- โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรวิทยาการแพทย์ 
แผนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรวิทยาการแพทย์ 

 
- แต่งตั งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์  ตามค าสั่งศูนย์สนับสนุนบริการ

สุขภาพที่ 12 ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์              
ลงวันที่ 10 มกราคม 2565  

การด าเนินระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 
มีการประกาศนโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพ จ านวน 3 ฉบับ 

- ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง นโยบายคุณภาพ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ ลงวันที่ 
10 มกราคม  2565  
- ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง นโยบายความเป็นกลางของ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์ 
ลงวันที่ 17 มกราคม  2565  
- ประกาศศูนย์ฯ เรื่อง วัตถุประสงค์คุณภาพ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์               
ลงวันที่ 10 มกราคม  2565  
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ขอบข่ายการให้บริการ 

สาขาการ
วัด 

(Field of 
calibratio

n) 

รายการสอบเทียบ 
(Parameter) 

ขีดความสามารถ
ของการสอบเทียบ

และการวัด * 
(Calibration and 
measurement 
capability)* 

มาตรฐาน/เทคนิค/วิธี/เครื่องมือ
ที่ใช้

(Method/Technique/Equipm
ent used) 

เครื่องมือ
แพทย์ 

Non-invasive sphygmomanometer  
- Static gauge pressure, Gas 
medium:  
0 kPa to 40 kPa 
  
- Systolic and Diastolic blood 
pressure, gauge pressure, Gas 
medium:  
0 kPa to 40 kPa 
  
- Pulse rate: 30 BPM to 200 BPM 

 1.5 KPa 
  
  
  
 1 kPa 
  
  
2 BPM 

SMM 02-1 : Non-invasive 
sphygmomanometers Part 1 
:  
The calibration method for 
non-invasive 
sphygmomanometer 
  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 
- การตรวจติดตามคุณภาพภายใน รายละเอียดตามรายงานผลการตรวจติดตามภายในศูนย์สนับสนุนบริการ

สุขภาพที่ 12  ในระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 
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การตรวจติดตามคุณภาพภายใน และ self Audit ประจ าเดือน 

 

 
 
 

การเก็บตัวอย่าง และสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานประจ าปี 
 

 
 

แผนการด าเนินงาน 
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5.  กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม   
(1)  รายงานผลการด าเนินงาน ตั งเดือนพฤษภาคม  2565 

ล าดับ รายละเอียด วันที่ สถานที่ 

1 ควบคุมงานก่อสร้าง ระบบบ าบัดน  าเสีย 150 ลบ.ม. 31 พ.ค.65  รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง 

2 กรรมการตรวจรับรายการจ้างปรับปรุงห้อง              
ความดันลบ ( Negative Pressure ) 

30 พ.ค.65  รพ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 

3 กรรมการตรวจรับงานปรับปรุงหลังคาคลุมพื นที่
เอกซเรย์ผู้ป่วยโควิด 19 

31 พ.ค.65 
 รพ.นาทวี จ.สงขลา 

4 เข้าประชุมตรวจงานจ้างก่อสร้างอาคารพัสดุ คสล.       
2 ชั น 

1 มิ.ย.65  รพ.กันตัง จ.ตรัง 

5 ตรวจรับงานปรับปรุงระบบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 10 มิ.ย.65  สสจ.ตรัง จ.ตรัง 

6 ตรวจงานติดตั งระบบระบายอากาศ COHORT WARD 
ส าหรับรองรับผู้ป่วยแพร่เชื อทางอากาศ  

10 มิ.ย.65 รพ.กงหรา จ.พัทลุง 

7 ตรวจสอบคุณภาพและความแข็งแรงของโครงสร้าง
อาคาร 

13-14 มิ.ย.65 รพ.มิตรภาพ จ.สงขลา 

8 ตรวจงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารบริการ            
(Smart Front) 

15 มิ.ย.65 รพ.คลองหอยโข่ง 

 

(2)  การด าเนินงานตามตัวชี วัดที่ ๑.7 ร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับกองแบบแผน                          
ค่าน  าหนัก 7.5 

เกณฑ์การประเมิน คะแนน (5 คะแนน) เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

1) ร่วมประชุมกับคณะท างานอย่าง
น้อยจ านวน 2 ครั ง 

1 หลักฐานการร่วมประชุม อาทิ ภาพถ่าย, หนังสือ
เชิญประชุม, วาระการประชุม เป็นต้น 

2) ด าเนินการตามแผนร่วมกับกอง
แบบแผน ได้แก ่แผนการออกแบบ
ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
(1 แบบ/เขต) 

2 หลักฐานการด าเนินงานร่วมกับกองแบบแผน 

3) จัดให้มีห้องท างานของคณะท างาน
ร่วมฯ ที่ ศบส. (1 ห้อง/เขต) 

2 หลักฐานภาพถ่ายห้องท างานของคณะท างานร่วมฯ 
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(3)  กิจกรรมอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  ร่วมเป็นคณะกรรมการฯและอ่ืนๆ 

ล าดับ โรงพยาบาล จังหวัด กิจกรรม วันที่ 

1 รพ.สต. ในเขตพื นที่
อ าเภอสายบุรี  
อ าเภอยะหริ่ง  
อ าเภอมายอและ
อ าเภอปะนาเระ 

ปัตตานี กรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องทันตกรรม 
TYPE B (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) 

29 พฤศจิกายน 
– 3 ธันวาคม  

2564 

2 รพ.สงขลา สงขลา กรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วย
นอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.9 ชั น 

7-8 ธันวาคม  
2564 

3 รพ.คลองหอยโข่ง สงขลา ตรวจสอบระบบระบายอากาศ โดยวัดความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

13 ธันวาคม  
2564 

4 รพ.เทพา สงขลา ตรวจสอบระบบระบายอากาศ โดยวัดความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

14 ธันวาคม  
2564 

5 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 

สงขลา ประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะฯ รถตู้
พยาบาลปี 65 เวลา 9.00  ณ.ห้องประชุมแหลมขวัญ
ชั น 3 อบจ.สงขลา  

20 ธันวาคม 
2564 

6 รพ. ในเขตพื นที่
อ าเภอสายบุรี  
อ าเภอยะหริ่ง  
อ าเภอมายอและ
อ าเภอปะนาเระ 

ปัตตานี 
 

กรรมการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศส าหรับห้องทันตกรรม 
TYPE B (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) 

22-24 
ธันวาคม  
2564 

 

7 รพ.สงขลา 
 

สงขลา 
 

กรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูง จ านวน 1 งาน 

10 มกราคม  
2565 

8 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 
 

สงขลา 
 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคา
กลาง รถตู้พยาบาลปี 65 ครั งที่ 2 เวลา 9.00  ห้อง
ประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ อาคารศรีเกียรติ
พัฒน์ อบจ.สงขลา  

18 มกราคม  
2565 

 

9 รพ.ธัญญารักษ์
สงขลา 
 

สงขลา 
 

กรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
โครงการจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรมพร้อมติดตั งระบบ
ปรับอากาศและระบายอากาศ จ านวน 1 งาน 

31 มกราคม  
2565 

 



-๑๔- 

 

10 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสงขลา 

สงขลา 
 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคา
กลาง รถตู้พยาบาลปี 65 ครั งที่ 3 เวลา 9.00  ห้อง
ประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ อาคารศรีเกียรติ
พัฒน์ อบจ.สงขลา 

9 กุมภาพันธ์  
2565 

 

11 รพ.ธัญญารักษ์
สงขลา 

สงขลา 
 

ประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและราคา
กลาง รถตู้พยาบาลปี 65 ครั งที่ 3 เวลา 9.00  ห้อง
ประชุมศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ อาคารศรีเกียรติ
พัฒน์ อบจ.สงขลา 

17 กุมภาพันธ์  
2565 

 

12 รพ.หาดใหญ่ 
 

 ตรวจวัดคุณภาพอากาศและคุณภาพน  าที่ใช้ในการ
ท าลายเชื อและการท าให้ปราศจากเชื อ  ให้กับ
หน่วยงานจ่ายกลาง 

18กุมภาพันธ์  
2565 

13 รพ.ธัญญรักษ์ สงขลา 
 

 กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงห้องทันตกรรมพร้อมติดตั งระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศเพ่ือรองรับโรคโควิด 2019 

18 เมษายน 
2565 

 

14 รพ.ธัญญรักษ์ สงขลา 
 

สงขลา 
 

กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุงห้องทันตกรรมพร้อมติดตั งระบบปรับอากาศ
และระบายอากาศเพ่ือรองรับโรคโควิด 2019        
(ครั งที่2) 

5 พฤษภาคม 
2565 

 

 
6.  กลุ่มมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ   

(1) ผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2565 ( 1 ตุลาคม 64 – 30 พฤษภาคม 65 ) 
ตัวชี วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
             1.3.1  ร้อยละของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด)(ร้อยละ 80) 

 

 

 

 

1.3.2 ร้อยละของสถานประกอบการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
ก าหนด (ร้อยละ 80) ด าเนินการไปแล้วร้อยละ ๘๘.๘๘ 

• ด าเนินการตรวจไปแล้ว 3 แห่ง 
-โรงพยาบาลปิยะรักษ์พัทลุง 
-โรงพยาบาลสิโรรสยะลา 
-โรงพยาบาลสิโรรสปัตตานี 

• แผนการด าเนินการลงตรวจประเมินฯ ๒ แห่ง  
-โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (21 มิ.ย. 65) 
-โรงพยาบาลทีอาร์พีเอช ตรัง (21 มิ.ย. 65) 

ประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์  
และรายงานผล สสจ. จ านวน ๔ แห่ง 

โรงพยาบาลศิครินทร์ 
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 
โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี 



-๑๕- 

 

 

 

(2) การลงพื นที่ส่งเสริม และตรวจประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ศบส.12                            
รวมทั งหมด 17 แห่ง 

ครั งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย 2564 จ านวน 3 แห่ง 
ครั งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย – 2 ก.ค 2564 จ านวน 5 แห่ง 
ครั งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-20 ส.ค  2564 จ านวน 1 แห่ง 
ครั งที่ 4 ในวันที่ 21 ก.ย 2564 จ านวน 1 แห่ง 
ครั งที่ 5 ในวันที่ 9 พ.ย  2564 จ านวน 2 แห่ง 
ครั งที่ 6 ในวันที่ 8 เม.ย  2565 จ านวน 1 แห่ง 

กิจการการดูแลผู้สูงอายุ ฯ เขต 12 
ล าดับที ่ ช่ือกิจการ การขอยื่นรับใบอนุญาตประกอบกิจการผู้สูงอายุฯ 

ผู้ให้บริการ 

ที่ขึ นทะเบียน 

จ านวนเตียง    

ที่ยื่นในระบบ 

ผู้ด าเนินการ มาตรฐาน 

สถานประกอบการ 

สถานะ 

1 แคร์ ยู เนอร์สซิ่งโฮม 2 5 1  รับใบอนุญาต 



-๑๖- 

 

2 ดวงกมล เนอร์ซิ่งโฮม 3 15 1  รับใบอนุญาต 

3 บ้านภูหงส์ 3 15 1  รับใบอนุญาต 

4 ละเอียด เนอร์สซิ่งโฮม 1 5 2  รับใบอนุญาต 

5 วันวิสาข์ เนอร์สซิ่งโฮม 1 10 0  อ นุ มั ติ เป็ น
หลักการ 

6 คุณแอ๊ด เนอร์สซิ่งโฮม 2 10 2  รับใบอนุญาต 

7 อุษา  4 5 0  อ นุ มั ติ เป็ น
หลักการ 

8 บ้านรวยรัก  2 10 0  อ นุ มั ติ เป็ น
หลักการ 

9 อรพิน เนอร์สซิ่งโฮม  จ าหน่ายออกจากระบบ 

10 บ้านคุณอารี จ าหน่ายออกจากระบบ 

11 มัชฌิมา เนอร์สซิ่งโฮม 7 10 0  ขออนุมัติเป็น
หลักการ 

12 บ้านอบอุ่นโฮมแคร์ 2 10 1  อ นุ มั ติ เป็ น
หลักการ 

13 DAY CARE ม.ราชภัฏยะลา - - 1  รับใบอนุญาต 

14 การบริบาลผู้ สู งอายุ  (อบจ .
สงขลา) 

4 15 2  รับใบอนุญาต 

15 N D D เนอร์สซิ่งโฮม จ าหน่ายออกจากระบบ 

16 บ้านอุ่นไอรัก จ าหน่ายออกจากระบบ 

17 บ้านคุณพยาบาล 7 25 1  รับใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๗- 

 

ตัวชี วัดที่ 1.6 จ านวนเครือข่ายระบบเฝ้าระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

 

- แผนการด าเนินงาน พัฒนา อสม. ดีเด่นระดับภาค/ชาติ ในเขตสุขภาพที่ 12 (น าร่อง จังหวัดสงขลา)  ให้ความรู้การ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสถานพยาบาล  ลงพื นที่ (สังเกตการณ์) เพ่ือเข้าใจในการเฝ้าระวังสถานพยาบาลมากยิ่งขึ น 

ตัวชี วัดที่ 1.8 จ านวนสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชงหรือกัญชาที่ได้มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

(3) ภารกิจอื่นๆ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

- การจัดการเรื่องร้องเรียน จ านวน 4 ครั ง 
- ร่วมตรวจอนุญาตสถานพยาบาลเปิดใหม่ (โรงพยาบาลเอกชน )โรงพยาบาลราษฎร์นรา จังหวัด

นราธิวาส 
- ร่วมตรวจอนุญาตสถานพยาบาลเปิดใหม่ (คลินิก)  ในจังหวัดสงขลา นราธิวาส และปัตตานี 

- ร่วมตรวจอนุญาตสถานประอบการเพ่ือสุขภาพ (สปา ร้านนวด) ในจังหวัดสงขลา นราธิวาส 
และปัตตานี 



-๑๘- 

 

- พัฒนา ยกระดับ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง 
สปา นวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือความงาม)  อบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพขั นพื นฐาน (BLS) และ
หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงเบื องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

(4) แผนการด าเนินงานประจ าปี 2565 
- ประชุมพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นค าขอประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ (พ.ย. 64) 
- ลงพื นที่ส่งเสริม และตรวจประเมินมาตรฐานกิจการการดูแลผู้สูงอายุฯ(ธ.ค. 64 - ส.ค. 65) 
- ลงพื นที่ตรวจอนุญาตสถานพยาบาล และลงพื นที่ติดตาม เฝ้าระวัง สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ

ร่วมกับ สสจ.(ก.พ. - ก.ค. 65) 
- จัดอบรมช่วยฟื้นคืนชีพ และการป้องกันระงับอัคคีภัยกิจการผู้สูงอายุฯ (พ.ค. - ก.ค. 65) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
-ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

-ไม่มี 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
เคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 
 
 
 

(นางธีรารัตน์   แก้วมะแป้น) 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 
(นางสาวเพียงพร  วรรณนิยม) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


