


ค ำน ำ
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีเขตพื้นที่

รับผิดชอบรวม 7 จังหวัด ได้แก่ (จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดหนองบัวล าภู, จังหวัดเลย, จังหวัดนครพนม, จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ) หน่วยงานได้รวบรวมและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ขึ้นมาเพื่อ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 และสรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการ 
และได้รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ โดยได้น ามารวบรวมเป็นรูปเล่มผลการด าเนินงานไว้ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของปีถัดไป

การด าเนินงานตามภารกิจหลักส าคัญจะไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ได้ หากขาดกลไกการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยเหตุน้ีศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 จึงได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเล่มน้ีขึ้นมา อีกทั้งยัง
สามารถน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์  พัฒนาสู่หน่วยงานที่มีคุณภาพที่มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้นคุณภาพและสร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองต่อผู้รับบริการต่อไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ผู้ด าเนินการรวบรวมและจัดท ารูปเล่มรายงาน ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ หัวหน้า
กลุ่มงานทุกกลุ่ม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลผลการด าเนินงานที่
อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบจนส าเร็จได้ด้วยดี ทางคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานประจ าปื 2564 เล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ สามารถ
น ามาพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพต่อภารกิจที่ส าคัญของหน่วยงาน และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ต่อไป

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
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ผลกำรด ำเนินงำนกลุ่มวิชำกำรและมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ 109-117
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ส่วนที่ 1

ข้อมูลของหน่วยงาน
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค ในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง

สาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 577 หมู่ 12 ต าบลสามพร้าว อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี    บริหารราชการ

สอดคล้องตามบทบาท ภารกิจ ความรับผิดชอบและนโยบายของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมถึงงานเฉพาะกิจ 

ที่เร่งด่วนและมีผลกระทบต่อส่วนรวมโดยดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ 7 จังหวัด

• จังหวัดอุดรธานี 
• จังหวัดสกลนคร 
• จังหวัดนครพนม 
• จังหวัดเลย 

เขตพื้นที่รับผิดชอบจัดอยู่ในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ( ตอนบน )

• จังหวัดหนองบวัล าภู 
• จังหวัดหนองคาย 
• จังหวัดบึงกาฬ 
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนและสนับสนุนมำตรฐำนด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ 

และระบบสุขภำพภำคประชำชน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภำพที่ 8

• ส่งเสริม สนับสนุน การจัดมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระบบสุขภาพภาค

ประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

• สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการ การด าเนินงานด้านระบบบริการสุขภาพ 

ระบบสุขภาพภาคประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างภาคี

เครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ครอบคลุม ต่อเนื่อง

สามัคคี โปร่งใส 

ใจบริการ งานส าเร็จ

พันธกิจ ค่านิยม

“ “
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพท่ี 8

❑ ด าเนินการตามนโยบายยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และติดตามประเมินผลการด าเนินงานในพื้นท่ี

❑ บังคับใช้กฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี

❑ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และตามท่ีกฎหมายก าหนด

❑ ให้ค าปรึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านระบบบริการสุขภาพให้แก่บุคลากร และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่

❑ ให้บริการวิชาชีพเฉพาะทางและสนับสนุนด้านระบบบริการสุขภาพแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ี

❑ งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านระบบบริการสุขภาพ

❑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพ

❑ ประสานด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านระบบบริการสุขภาพร่วมกับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานอื่น และ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที่

❑ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ผู้อ านวยการ (นายวิมล ยาทองไชย)

รองผู้อ านวยการด้านวชิาการ (นายคงจักร์ บุญทัน)รองผู้อ านวยการด้านบริหาร (นายประดิษฐ์ ทองดา)

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและ
แผนงาน

กลุ่มวิชาการและมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ

กลุ่มมาตรฐานอาคาร
และสภาพแวดล้อม

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์

1.นายประดิษฐ์ ทองดา    (อีกหน้าที่หน่ึง)
2.น.ส.ดวงใจ ปรึกไธสง      (พรก)
3.น.ส.พลอย เข็มเพ็ชร       (พรก)
4.น.ส.ทรงสุดา ภูพาดนา    (พรก)
5.นายกิตติกร บุญมาตย์     (พรก)
6.น.ส.จุติมาศ  สังข์ผุด      (พรก)
7.น.ส.นิษฐา  จันใด          (จม.)
8.น.ส.วิชญาพร โภคเสถียร  (จม.)
9.น.ส.จุฑาพร ถามูลเลข     (จม.)
10.น.ส.จินตะนา ขุมดินพิทักษ์ (จม.)
11.น.ส.ธัญพร พรมสาขา ณสกลนคร (จม.)
12.นายบุญเลี้ยง ป้อมจันอัด  (จม.)
13.นายณัฐพงษ์ พันธุ์สุมา    (จม.)
14.นายปกรณ์เทพ ถามูลเลข (จม.)
15.นายอัครัช พรมสาขา ณสกลนคร (จม.)

1.นายทรงเดช ยศจ ารัส
2.น.ส.กัญจนา เข่งดี 
3.น.ส.กันตนา ไชยนนท์
4.น.ส.กัญญาลักษณ์ พิมพสุต

1.นายนิพนธ์ แสนสีค าม้วน 1.นายนพดล  นาหนองตูม 1.นายพชร       เต็มรัตน์
2.นายกิตติพงศ ์แสงแก้ว
3.นายยุทธนา   รักสุทธี
4.นายธวัชชัย    เดชบุรัมย์
5.นายสุทัศน์     พรพิพัฒน์
6.นายดาวเรือง  ศรีวสุทธิ์
7.นายปัญญา    บุญราวิกุล
8.นายอภิชาติ    ภูพาดนา
9.นายปิยะวัชร   ธรรมปัต
10.นายจ านง     กุณนา
11.นายประดิษฐ์   ทองดา

1.นายธวัฒน์ เหล็กกล้า
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

❑ งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ

❑ งานบริหารงานบุคคล

❑ งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ

❑ งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

❑ งานดูแลอาคารและสถานท่ีและยานพาหนะ

❑ งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ

❑ ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

❑ จัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณประจ าปี

❑ งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ

❑ งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ

❑ งานกิจกรรม/โครงการพิเศษตามนโยบาย

❑ งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

❑ งานจัดการการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย

❑ งานเฝ้าระวังเตือนภัยด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

❑ งานเสริมสร้าง สนับสนนุ พัฒนาความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ

❑ งานส่งเสริม สนับสนุนกลไก รูปแบบ การด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รวมทั้งนิเทศ     
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล

❑ งานประเมินรับรอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

❑ งานโต้ตอบภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพภาคประชาชน

❑ งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย

กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

❑ งานสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐาน

❑ งานตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

❑ งานเฝ้าระวังระบบสื่อสารสาธารณสุข

❑ งานตรวจสอบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

❑ งานพัฒนาระบบและให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบ
เครื่องมือแพทย์

❑ งานตรวจประเมินมาตรฐานระบบวิศวกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข

❑ งานจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข

กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์

❑ งานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือแพทย์และครุภัณฑ์
ทางการแพทย์

❑ งานพัฒนาภาคี เครือข่ายด้านวิศวกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข

❑ งานประเมินความเหมาะสมการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข

❑ งานการโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ด้านวิศวกรรมการแพทย์และ
สาธารณสุข

❑ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

❑ งานส ารวจข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการจัดท าผังแม่บท

❑ งานอ านวยการก่อสร้าง

❑ งานให้ความรู้และค าแนะน าด้านอาคารสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

❑ งานประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

❑ งานประสานความร่วมมือด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

❑ งานโต้รอบภาวะฉุกเฉิน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

❑ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

❑ งานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตฐานสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

❑ งานติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ

❑ งานสร้างและพัฒนาเครือข่ายการคุม้ครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ

❑ งานบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ ในความรับผิดชอบร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

❑ งานเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพ

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 

❑ งานการจัดการข้อร้องเรียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพ

❑ งานการให้ค าปรึกษางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

❑ งานบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ

❑ งานพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการ
สุขภาพสู่สากล

❑ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

❑ ด าเนินการตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

❑ จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเชื่อมโยงกับเขตสุขภาพ

❑ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ

❑ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ ตามภารกิจศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ

❑ งานตรวจราชการและนิเทศงาน

กลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

❑ พัฒนาวิชาการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและบริบทของ
พื้นท่ี

❑ ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย พัฒนา ประเมิน และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐานเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

❑ ด้านระบบบริการสุขภาพในพื้นท่ี

❑ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11



ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไปและแผนงำน

ข้าราชการ          1  อัตรา
พนักงานราชการ     5  อัตรา
จ้างเหมาบริการ      9  อัตรา

กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสุขภำพ

ข้าราชการ          1  อัตรา

กลุ่มมำตรฐำนวิศวกรรมกำรแพทย์

ข้าราชการ          11  อัตรา

กลุ่มสุขภำพภำคประชำชนและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ

ข้าราชการ          4  อัตรา

กลุ่มมำตรฐำนอำคำรและสภำพแวดล้อม

ข้าราชการ          1  อัตรา

กลุ่มวิชำกำรและมำตรฐำนระบบบริกำรสุขภำพ

ข้าราชการ          1  อัตรา
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ส่วนที่ 2

ข้อมูลงบประมาณและรายงานทางการเงิน
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

รำยละเอียดข้อมูลงบประมำณปี 2564

งบบริหำรจัดกำรหน่วยงำน งบด ำเนินงำน

งบลงทุน งบกลำงประเทศ
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ล ำดับ ประเภทงบประมำณ

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละกำร

เบิกจ่ำย
งบประมาณ  

(จัดสรร)

งบประมาณ     

(ใช้ไป)
งบประมาณคงเหลอื

1. งบด าเนินงานตามภารกิจ 2,726,002.00 2,698,614.80 27,387.20 (คืนกรม) 100%

2. งบบริหารจัดการหน่วยงาน 3,091,368.00 2,924,856.22 164,635.15 (คืนกรม)

1,876.63   (คงเหลือ)

99.94%

3. งบลงทุน 3,127,517.40 3,127,517.40 - 100%

4. งบกลางประเทศ 55,805,935.00 55,432,288.00 373,647.00 (คืนกรม) 100%
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

งบบริหารจัดการหน่วยงาน

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละกำร

เบิกจ่ำย
งบประมาณ 

(จัดสรร)

งบประมาณ   

(ใช้ไป)

งบประมาณ

คงเหลือ
64-004126700.810-6411200-

2100736001P3063-06

โครงการพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนนโยบาย

และแผนปฏิบัติราชการกรม สบส.

3,750 3,750 0 100

64-004126000.815-6411200-

2100733031P3062-07

โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพสู่สากล

3,000 3,000 0 100

64-004126700.810-6411200-

2100736001P3063-08

โครงการนิเทศตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

35,000 35,000 0 100

64-004126600.806-6411200-

2100736003P3066-09

โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้

ด้านสุขภาพ

141,000 141,000 0 100

64-004126100.805-6411200-

2100736003P3066-10

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้างแรงจูงใจ

ในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (P31)

14,600 14,504 96 (คืนกรม) 100
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

งบบริหารจัดการหน่วยงาน (ต่อ)

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละกำร

เบิกจ่ำย
งบประมาณ 

(จัดสรร)

งบประมาณ   

(ใช้ไป)

งบประมาณ

คงเหลือ
64-004126100.805-6411200-

2100733030P3058-13

โครงการสร้างเสริมศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการ

สุขภาพในระดับปฐมภูมิ (อสม.หมอประจ าบ้าน) (P51)

1,786,320 1,786,320 0 100

64-004126500.804-6411200-

2100733031P3062-14

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ

454,520 453,772.80 747.2 (คืนกรม) 100

64-004126100.805-6411200-

2100733030P3058-15

โครงการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับ

ครอบครัว (อสค.) (P51)

148,500 127,740 20,760 (คืนกรม) 100

64-004126400.802-6411200-

2100736001P3064-16

สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคในการ

ด าเนินงานส่งเสริม ควบคุม ก ากับ และเฝ้าระวัง

สถานพยาบาลในส่วนภูมิภาค

31,500 31,500 0 100

64-004129500.608-6411200-

2100733031P3062-21

การอบรมหลักสูตรการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการ

วัด

7,812 5,858 1,954 (คืนกรม) 100
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละกำร

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

(จัดสรร)

งบประมำณ   

(ใช้ไป)

งบประมำณ

คงเหลือ
64-004129500.608-6411200-

2100733031P3062-26

กิจกรรมการด าเนินงานกิจการดูแลผู้สูงอายุ และผู้มี

ภาวะพึ่งพิง ศบส.8 (งบกลางกรม)

30,000 26,170 3,830 (คืนกรม) 100

64-004126100.805-6411200-

2100733030P3059-59

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อม แนะน า

กลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง (P52)

70,000 70,000 0 100

รวมทั้งสิ้น 2,726,002.00 2,698,614.80 27,387.20 (คืนกรม) 100

งบบริหารจัดการหน่วยงาน (ต่อ)
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

งบด าเนินงาน

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละกำร

เบิกจ่ำย
งบประมาณ  

(จัดสรร)

งบประมาณ      

(ใช้ไป)

งบประมาณ

คงเหลือ
64-004129500.608-

64112002100736003P3066-01

งบบริหารจัดการ (P31) (งวด1,2) 750,000 749,964.47 35.53 (คืนกรม) 100

64-004129500.608-6411200-

2100733030P3058-28

งบบริหารจัดการ (P51) (งวด3) 250,000 249,999.06 0.94 99.99

64-004129500.608-6411200-

2100714013P3055-04

ค่าเช่าบ้าน (P11) 344,500 343,500 1,000 (คืนกรม) 100

64-004129500.608-6411200-

2100714013P3055-05

ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ (P11) 29,868 22,810.38 1,875

5,182.62 (คืนกรม)

93.72
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละกำร

เบิกจ่ำย
งบประมาณ

(จัดสรร)

งบประมาณ      

(ใช้ไป)

งบประมาณ

คงเหลือ
64-004129500.608-

64112002100733030P3058-03

ค่าจ้างเหมาบริการ (P31) (งวด1,2) 801,000 774,000 27,000 (คืนกรม) 100

64-004129500.608-6411200-

2100736003P3066-27

ค่าจ้างเหมาบริการ (P31) (งวด3) 267,000 154,000 113,000 (คืนกรม) 100

64-004129500.608-6411200-

2100736001P3064-15

ค่าจ้างเหมาบริการ (ได้รับอนุมัติกรอบจ้าง

เหมาเพิ่ม) (P23)

290,000 279,333 10,667 (คืนกรม) 100

64-004129500.608-6411200-

2100736001P3063-06

ค่าสาธารณูปโภค (P21) 320,000 319,999.31 0.69 99.99

64-004129500.608-6411200-

2100733030P3058-24

ค่าลงทะเบียนหลักสูตรผู้บริหารการ

สาธารณสุขระดับต้น ศบส.8

19,000 11,250 7,750 (คืนกรม) 100

งบด าเนินงาน (ต่อ)
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละกำร

เบิกจ่ำย
งบประมาณ

(จัดสรร)

งบประมาณ

(ใช้ไป)

งบประมาณ

คงเหลือ
64-004129500.608-6411200-

2100757073P3068-25

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

15,000 15,000 0 100

64-004129500.608-6411200-

2100736001P3065-29

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน 

กรม สบส.

5,000 5,000 0 100

รวมทั้งสิ้น 3,091,368 2,924,856.22 164,635.15 (คืนกรม)

1,876.63  (คงเหลือ)

99.94

งบด าเนินงาน (ต่อ)
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

งบลงทุน

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละ

เบิกจ่ำย
งบประมำณ   

(จัดสรร)

งบประมำณ    

(ใช้ไป)

งบประมำณ

คงเหลือ

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-07

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควบคุมประตูเข้าออก 12,700.00 12,700 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3065-08

เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network 10,000 10,000 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-09

เครื่องวัดอัตราการไหลและความเร็วลม 151,833 151,833 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-10

เครื่องตรวจวัดอัตราการไหลของอากาศ 386,184.40 386,184.40 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3065-11

เครื่องสแกนเนอร์ 2 เครื่อง 6,400 6,400 0 100
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละ

เบิกจ่ำย
งบประมำณ   

(จัดสรร)

งบประมำณ    

(ใช้ไป)

งบประมำณ

คงเหลือ

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-12

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 12,800 12,800 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-13

ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 394,300 394,300 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-14

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมรางระบายน้ า พร้อมท่อ

ลอดทางเชื่อมทางหลวง

1,950,000 1,950,000 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-16

ชุดโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ (เหลือจ่าย คร้ังที่ 1) 36,500 36,500 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-17

ชุดโต๊ะรับแขก 2 ชุด (เหลือจ่าย คร้ังที่ 1) 91,800 91,800 0 100

งบลงทุน (ต่อ)
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละ

เบิกจ่ำย
งบประมำณ   

(จัดสรร)

งบประมำณ    

(ใช้ไป)

งบประมำณ

คงเหลือ

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-18

ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต จ านวน 2 หลัง (เหลือจ่าย คร้ัง

ที 1)

37,000 37,000 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-19

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 5 ตู้ (เหลือจ่าย ครั้งที่ 1) 19,500 19,500 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-20

โพเดียม จ านวน 2 แท่น (เหลือจ่าย คร้ังที่ 1) 13,800 13,800 0 100

64-004129500.608-6411300-

2100736001P3064-22

รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น 1 คัน 4,700 4,700 0 100

รวมทั้งสิ้น 3,127,517.40 3,127,517.40 0 100

งบลงทุน (ต่อ)
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

รหัสงบประมำณ รำยละเอียดโครงกำร

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ร้อยละ

เบิกจ่ำย
งบประมำณ 

(จัดสรร)

งบประมำณ  

(ใช้ไป)

งบประมำณ

คงเหลือ

64-004129500.608-6410200-

2100900027P1000-23

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน 

(รอบ 1)

31,539,260.00 31,539,133.00 127.00 (คืนกรม) 100

64-004129500.608-6410200-

2100900027P1000-31

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของ อสม.ในการเฝ้าระวังโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน 

(รอบ 2)

24,266,675.00 23,893,155.00 373,520.00 (คืน

กรม)

100

รวมทั้งสิ้น 55,805,935 55,432,288 373,647 100

งบกลำงประเทศ
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ส่วนที่ 3

ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข (รอบ 5 เดือน)

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
น้ ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลกำรด ำเนินงำน

ค่ำคะแนนที่ได้
คะแนน

ถ่วงน้ ำหนัก

กำรประเมินประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน (Performance Base) 60 2.8350

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 3-5 ตัวชี้วัด)

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวชี้วัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน (KPI ปรับปรุง

ประสิทธิภาพฯ/PA/นโยบายส าคัญเร่งด่วน/งานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ)

1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 80) 10 5.0000 0.5000

1.1.2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 15 5.0000 0.7500

1.1.3. ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 10 4.1750 0.4175

1.1.4 ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 15 5.0000 0.7500

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/ของหน่วยงาน

1.2.1 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 10 4.1750 0.4175

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 40 1.4750

2. ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application 10 5.0000 0.5000

3. ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ 15 4.5000 0.6750

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 15 2.0000 0.3000

น้ ำหนักรวม 100 ค่ำคะแนนที่ได้ 4.3100
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8 กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข (รอบ 11 เดือน)

ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร
น้ ำหนัก

(ร้อยละ)

ผลกำรด ำเนินงำน

ค่ำคะแนนที่ได้
คะแนน

ถ่วงน้ ำหนัก

การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) 60 2.8200

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 3-5 ตัวชี้วัด)

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการด าเนินงานตัวชี้วัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน (KPI ปรับปรุง

ประสิทธิภาพฯ/PA/นโยบายส าคัญเร่งด่วน/งานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ)

1.1.1 ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ 80) 10 3.8800 0.3880

1.1.2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ร้อยละ 70) 15 5.0000 0.7500

1.1.3. ร้อยละครอบครัวเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 70) 10 4.6600 0.4660

1.1.4 ร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 60) 15 5.0000 0.7500

1.2 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/ของหน่วยงาน

1.2.1 จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นอาสาสมัครประจ าครอบครัว 10 4.6600 0.4660

การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) 40 1.8290

2. ระดับความส าเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application 10 5.0000 0.5000

3. ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และน าไปใช้ประโยชน์ 15 5.0000 0.7500

4. ร้อยละความส าเร็จของการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 15 3.8600 0.5790

น้ ำหนักรวม 100 ค่ำคะแนนที่ได้ 4.6490
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ผลกำรด ำเนินงำนสุขศึกษำและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ

กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำงไกล : กำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำยงำนสุขศึกษำในกำรพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำน
สุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพ เขตสุขภำพที่ 8 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

วัตถุประสงค์ พัฒนาศักยภาพให้กับเครือข่ายงานสุขศึกษา ระดับจังหวัดและอ าเภอ ในการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด , ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอ, โรงพยาบาล, วิทยากร และผู้จัดการประชุม จ านวนทั้งสิ้น 195 คน

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 โดยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทางไกล : การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายงานสุขศึกษาในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 8 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานสุขศึกษาให้แก่ภาคีเครือข่ายงานสุขศึกษา
ผ่านการบรรยาย ในประเด็นกรอบและเป้าหมายการด าเนินงานสุขศึกษา, การพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (หมู่บ้านปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ, โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ และมาตรฐานสุขศึกษาใน รพ .สต.), การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพในสถานพยาบาลภาครัฐ และการใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนาย
ยุทธพงษ์ ขวัญชื้น รองผู้อ านวยการกองสุขศึกษา ร่วมเป็นวิทยากร

โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพสู่การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ) งบประมาณ 101,000 บาท (หนึ่งแสนหน่ึงพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังน้ี
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

1. การด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564

กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ต้นแบบระดับจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพต้นแบบ (หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ ) ในวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 
2564 ณ อ าเภอหนองวัวซอและอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ตามล าดับ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

กิจกรรมที่ 2 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพและพฤติกรรมสุขภำพในชุมชน

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย เครือข่ายงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด, อ าเภอ และต าบลในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

ผลกำรด ำเนินงำน ชุมชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธาน,ีสกลนคร,เลย,นครพนม,หนองคาย, บึงกาฬ และ
หนองบัวล าภู ได้ด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ าแนกรายจังหวัด ดังนี้
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

แผนกำร
ด ำเนินงำน
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

กำรพัฒนำชุมชนรอบรู้ด้ำนสุขภำพ

ต้นแบบระดับจังหวัดอุดรธำนี

ปีงบประมำณ 2564

ภำพกำร
จัดกิจกรรม
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ชื่อกิจกรรม : การประชุมติดตามการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร ได้จัดกิจกรรมการประชุมติดตามการด าเนินงานสุขศึกษา
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ ในวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 เพื่อติดตามการ
ด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้กับ
ประชาชนในระดับพื้นที่  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา (ชั้น 2 ตึกใหม่ ) 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

แผนกำรด ำเนินงำน

2. กำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพกำรจัด
กิจกรรม
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ชื่อกิจกรรม : การพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ : ชุมชนหมากแก้ว 
ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จังหวัดเลย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหมากแก้ว ต าบลปวนพุ 
อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้าน
สุขภาพ: ชุมชนหมากแก้ว ต .ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย เพื่อพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชน ในวันที่ 
28 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2564 ณ ห้องประชุม รพ.สต.หนองหมากแก้ว โดย
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

3. กำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดเลย

แผนกำรด ำเนินงำน
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพกำรจัดกิจกรรม
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมเสริมพลังงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
รองรับการประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ต าบลผ่านเกณฑ์การด าเนินมาตรฐาน
ด้านสุขศึกษา หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติ
แห่งชาติ      

กลุ ่มงานสนับสนุนการสร ้างส ุขภาพภาคประชาชน ส าน ักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังงานสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อรองรับการประเมินตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ต าบลผ่าน
เกณฑ์การด าเนินมาตรฐานด้านสุขศึกษา หมู่บ้านปรับเปลี ่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2564 
เพื ่อเสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู ้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพให้กับประชาชนในระดับพื ้นที ่ ณ รพ .สต.อุ่มเหม้า อ าเภอธาตุพนม 
จังหว ัดนครพนม และ รพ .สต .นาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหว ัดนครพนม 
ตามล าดับ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ 8

แผนกำรด ำเนินงำน

4. กำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพกำรจัดกิจกรรม
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ชื่อกิจกรรม : เยี ่ยมเสริมพลังสนับสนุนการขับเคลื ่อนการพัฒนาความ
รอบรู ้ด ้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพและการประเมินผ่านระบบ
โปรแกรม Health Gate

กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย ได้จัดกิจกรรมเยี ่ยมเสริมพลังสนับสนุนการขับเคลื ่อนการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพและการประเมินผ่าน
ระบบโปรแกรม Health Gate เพื่อเสริมพลังการด าเนินงานพัฒนาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ ใน
วันที ่ 14 - 2 1  มิถ ุนายน 2564 ณ ชุนชนรอบรู ้ด ้านสุขภาพต้นแบบ 
จังหวัดหนองคาย 9 อ าเภอ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

5. กำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดหนองคำย

แผนกำรด ำเนินงำน

40



ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพกำรจัดกิจกรรม
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ชื่อกิจกรรม : สนับสนุนการด าเนินการรณรงค์ "เด็กไทยมือสะอาด ..ปราศจาก
โรคโควิด 19 ด้วยสุขบัญญัติ" และนิเทศ ติดตามการด าเนินการรณรงค์ "เด็กไทย
มือสะอาด..ปราศจากโรคโควิด 19 ด้วยสุขบัญญัติ"

กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินการรณรงค์ 
"เด็กไทยมือสะอาด..ปราศจากโรคโควิด 19 ด้วยสุขบัญญัติ" และนิเทศ ติดตาม
การด าเนินการรณรงค์ "เด็กไทยมือสะอาด ..ปราศจากโรคโควิด 19 ด้วยสุข
บัญญัติ" ในวันที่ 20 - 27 กรกฎาคม 2564 เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่
ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียน ประเด็น 
"เด็กไทยมือสะอาด ..ปราศจากโรคโควิด 19 ด้วยสุขบัญญัติ" ณ ห้องประชุม
ส าน ักงานสาธารณสุขอ า เภอในจ ังหว ัดบ ึงกาฬทั ้ง  8 อ า เภอ โดยได ้ร ับ
งบประมาณสนับสนุนจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8

แผนกำรด ำเนินงำน

6. กำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดบึงกำฬ
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพกำรจัดกิจกรรม
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบูรณาการมาตรฐาน
งานสุขศึกษา (รพ.สต.) ร่วมกับการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ

โรงพยาบาลหนองบัวล าภู ร ่วมด้วยส านักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
หนองบัวล าภู ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื ่อง เทคนิคการบูรณาการ
มาตรฐานงานสุขศึกษา (รพ.สต.) ร่วมกับการพัฒนาชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานดานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สามารถบูรณา
การงานสุขศึกษาร่วมกับแกนน าหมู่บ้าน ครู และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพให้กับประชาชนในระดับ
พื้นที่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคาร
จ่ายกลางชั้น 2 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู ผ่านระบบ zoom meeting

แผนกำรด ำเนินงำน

7. กำรด ำเนินงำนพัฒนำควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพให้กับประชำชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวล ำภู
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพกำร
จัดกิจกรรม
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่พื้นที่ที่มีการพัฒนาจนเป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย คณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบฯ, เครือข่ายงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับจังหวัด, อ าเภอ และตัวแทนพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพระดับ
จังหวัด

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 8 โดยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

ได้จัดการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประเภทหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ 

และชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผลการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริม ความรอบรู้

ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพท่ี 8 ดังนี้

กิจกรรมที่ 3 ค้นหาพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้
ด้านสุขภาพในชุมชน ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 8
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพต้นแบบ ระดับเขตสุขภำพท่ี 8

รำงวัลชนะเลิศ บ้านโชคอ านวย หมู่ที่ 9 ต าบลอุ่มเหม้า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านแสงอร่าม หมู่ที่ 11 ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 11 ต าบลนาแต้ อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร

รำงวัลชมเชย บ้านโปร่งส าราญ หมู่ท่ี 8 ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

บ้านหนองจิก หมู่ที่ 12 ต าบลปวนพุ อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย

โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชำติต้นแบบ ระดับเขตสุขภำพท่ี 8

รำงวัลชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งส าราญ หมู่ที่ 8 ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านโคกล่าม หมู่ท่ี 3 ต าบลกุดหมากไฟ อ าเภอหนองวัวซอ

จังหวัดอุดรธำนีรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 3 ต าบลนาโพธิ์ อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ชุมชนรอบรู้ด้ำนสุขภำพต้นแบบ ระดับเขตสุขภำพท่ี 8

รำงวัลชนะเลิศ ต าบลพระบาทนาสิงห์ อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ต าบลธาตุทอง อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
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วัตถุประสงค์ เพื่อให้พื้นที่ที่พัฒนาจนเป็นพื้นที่ต้นแบบถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การด าเนินงานเสริมสร้างรอบรู้ด้านสุขภาพกับพื้นที่อื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 8

กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย เครือข่ายงานสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพระดับจังหวัด , อ าเภอ และ
ตัวแทนพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในเขตสุขภาพท่ี 8

ผลกำรด ำเนินงำน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 โดยกลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการด าเนินงาน
ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 16 กันยายน 
2564 ผ่านระบบ Zoom meeting โดยพื้นที่ต้นแบบ ระดับเขตสุขภาพที่ 8 แต่ละประเภทร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น การบริหารจัดการ , กระบวนการด าเนินงาน, ผลลัพธ์และผลผลิต และ
ผลกระทบจากการพัฒนา นอกจากนี้ พื้นที่ต้นแบบและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันค้นหาและแลกเปลี่ยน
ปัจจัยของความส าเร็จ และปัจจัยของความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยพบว่า การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในชุมชน และความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จและน าไปสู่ความ
ยั่งยืน

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนการด าเนินงานส่งเสริมความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
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ผลกา ร ด า เ น ิน ง านต ามม าต ร ฐ าน ง านส ุข ศ ึก ษ า ใน  รพ .สต .         
พ บ ว ่า  เ ข ต ส ุข า พ ที ่ 8  ม ีผ ล ก า ร ด า เ น ิน ง า น ใ น ภ า พ ร ว ม               
ร้อยละ 46.92 ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที ่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 60) 
โดยจังหวัดอุดรธานี ม ีผลการด า เนินงานสูงสุด  ร ้อยละ 86 .32 
รองลงมาคือจ ังหว ัดนครพพนม ,หนองคาย และหนองบัวล าภู        
ร้อยละ, 74.83, 64.86 และ 34.94 ตามล าดับ (ข้อมูลจากโปรแกรม 
Health Gate วันที่ 30 กันยายน 2564)

ผลการด าเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 ตามตัวชี้วัดร้อยละของประชาชนวัยท างานมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 60 ตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชน โดยพัฒนา
ผ่านการด าเนินงานมาตรฐานสุขศึกษาส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) การพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติ
แห่งชาติ และบันทึกผลการพัฒนาในโปรแกรม Health Gate (ฐานข้อมูลการประเมินการพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและโรงเรียน  สุขบัญญัติแห่งชาติสู่ความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ) และระบบรายงานความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด
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ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานงานสุขศึกษา
ใน รพ .สต .  พบว่า เขตสุขาพที ่ 8 มีผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ร้อยละ 46.92 ซึ่งน้อย
กว่าค่า เป้าหมายที ่ก าหนดไว้ (ร้อยละ 60) 
โดยจังหว ัดอุดรธานี ม ีผลการด า เนินงาน
สูงสุด ร ้อยละ 86.32 รองลงมาคือจังหว ัด
นครพพนม,หนองคาย และหนองบัวล าภู ร้อย
ละ ,  74.83, 64.86 และ 34.94 ตามล าดับ 
(ข้อมูลจากโปรแกรม Health Gate วันที่ 30
กันยายน 2564)
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ผลการด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
สุขบัญญัติแห่งชาติ พบว่า เขตสุขาพที ่ 8      
มีผลการด า เนินงานในภาพรวม ร ้อยละ 
38.29 ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
(ร้อยละ 60) โดยจังหวัดนครพพนม มีผล
กา รด า เ น ิน ง านส ูง ส ุด  ร ้อ ย ล ะ  6 2 . 0 5 
รองลงมาค ือจ ังหว ัดอ ุดรธาน ี,  บ ึงกาฬ     
และสกลนคร ร้อยละ 49.83, 47.08 และ 
44.07 ตามล าดับ (ข้อมูลจากโปรแกรม 
Health Gate วันที่ 30 กันยายน 2564)
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ส าหรับผลการด าเนินงานตามตัวชี ้ว ัดร้อยละของ
ประชาชนว ัยท างานม ีศ ักยภาพในการจ ัดการ
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ ซึ่งวัดจากประชาชนวัย
ท างานมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy: 
HL) และพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior: HB) 
ที่ถูกต้องในระดับดีขึ ้นไป ผลการประเมิน พบว่า 
ประชาชนวัยท างานในเขตสุขาพที่ 8 มี HL และ HB
ที่ถูกต้องในระดับดีขึ้นไปในภาพรวม ร้อยละ 88.25 
โดยจังหวัดหนองคาย มีผลการประเมินสูงสุด ร้อย
ละ 88.54 รองลงมาคือจังหวัดนครพพนม ,อุดรธานี 
และสกลนคร ร้อยละ 86.79, 85.38 และ 84.27
ตามล าดับ (ข้อมูลจากระบบรายงานความรอบรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพ วันที่ 30 กันยายน 2564)
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สรุปโครงกำรส่งเสริม พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคี
เครือข่ำยในกำรจัดกำรสุขภำพ

1. กิจกรรมตำมโครงกำร

1.1 พัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจ าบ้าน

1.2 ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานสุขภาพภาพประชาชน

1.2.1 ติดตามการพัฒนาศักยภาพ อสม .หมอประจ าบ้าน

1.2.2 ติดตาม สนับสนุนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน

1.3 สนับสนุน สสจ.ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดละ 5,000 บาท + อ าเภอละ 500 บาท
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2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม

2.1 พัฒนำศักยภำพ อสม.เป็นหมอประจ ำบ้ำน จ ำนวน 7,443 คน อบรม 3 วัน วันละ 80 บำท งบประมำณ จ ำนวน 

1,786,320 บำท ด ำเนินกำรอบรม 7 จังหวัด ดังนี้

ล ำดับ จังหวัด งบประมำณ (บำท) เป้ำหมำย ผลงำน (คน) คิดเป็นร้อยละ วันที่ด ำเนินกำร

1 อุดรธานี 452,640 1,886 1,896 100.5 11 - 27 มกราคม 2564

2 เลย 220,320 918 993 108.2 17 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

3 หนองคาย 164,880 687 687 100.0 10 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564

4 สกลนคร 364,800 1,520 1,590 104.6 9 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

5 หนองบัวล าภู 164,880 687 692 100.7 8 -11 กุมภาพันธ์ 2564

6 บึงกาฬ 148,080 617 617 100.0 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2564

7 นครพนม 270,720 1,128 1,159 102.7 18 22 มกราคม 2564

รวม 1,786,320 7,443 7,634 102.6 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,786,320 บาท
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2.2 ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำพประชำชน

2.2.1 ติดตำมกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.หมอประจ ำบ้ำน

ล ำดับ จังหวัด วันที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด จ ำนวนเงิน (บำท)

1 อุดรธานี 19 มกราคม 2564 ค่าเบ้ียเลี้ยง จ านวน 120 x 5 คน 600

2 นครพนม 21 - 22 มกราคม 2564 ค่าเบ้ียเลี้ยง จ านวน 240 บาท x 4 คน x 2 วัน 1,920

ค่าท่ีพัก จ านวน 800 บาท x 4 คน 3,200

ค่าน้ ามัน 2,130

รวม 7,250

3 บึงกาฬ 4 - 5 สิงหาคม 2564 ค่าเบ้ียเลี้ยง จ านวน 240 บาท x 5 คน x 2 วัน 2,400

ค่าท่ีพัก จ านวน 800 บาท x 5 คน 4,000 

ค่าน้ ามัน 2,300  

รวม 8,700
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2.2.1 ติดตำมกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.หมอประจ ำบ้ำน
ล ำดับ จังหวัด วันที่ด ำเนินกำร รำยละเอียด จ ำนวนเงิน (บำท)

4 หนองบัวล าภู 8 กุมภาพันธ์ 2564 ค่าเบ้ียเลี้ยง จ านวน 240 บาท x 5 คน 1200

ค่าน้ ามัน 600

รวม 1,800

5 หนองคาย 16 กุมภาพันธ์ 2564 ค่าเบ้ียเลี้ยง จ านวน 240 บาท x 5 คน 1,200

ค่าน้ ามัน 1,200

รวม 7,250

6 สกลนคร 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2564 ค่าเบ้ียเลี้ยง จ านวน 240 บาท x 5 คน x 2 วัน 2,400

ค่าท่ีพัก จ านวน 800 บาท x 5 คน 2,400 

ค่าน้ ามัน 1,700

รวม 8,100

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,910
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2.2.2 ติดตำม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน
ล ำดับ จังหวัด วันที่ด ำเนินกำร จ ำนวนเงิน (บำท)

1 สกลนคร และ นคพนม 11 พฤษภาคม 2564 3,973 

2 บึงกาฬ และ หนองบัวล าภู 13 - 14 พฤษภาคม 2564 2,990 

3 อุดรธานี และ หนองบัวล าภู 18 พฤษภาคม 2564 1,300 

4 นครพนม และสกลนคร 17 พฤษภาคม 2564 2,370 

5 บึงกาฬ และหนองคาย 18 พฤษภาคม 2564 1,480 

6 หนองคาย และอุดรธานี 13 - 14 พฤษภาคม 2564 3,470

7 เลย 14 พฤษภาคม 2564 1,940

8 หนองบัวล าภู และเลย 19 - 20 พฤษภาคม 2564 4,060

9 เลย, หนองบัวล าภู,หนองคาย และ บึงกาฬ 1 - 2 พฤษภาคม 2564 3,840

10 สกลนคร และนครพนม 1 - 2 มิถุนายน 2564 2,910

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,330
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2.3 สนับสนุน สสจ.ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน จังหวัดละ 5,000 บำท + 
อ ำเภอละ 500 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ จังหวัด วันที่ด ำเนินกำร

1 นครพนม 14 กรกฎาคม 2564

2 บึงกาฬ 12-19 กรกฎาคม 2564

3 เลย 15 กรกฎาคม 2564

4 สกลนคร 20-21 กรกฎาคม 2564

5 หนองคาย 1-11 มิถุนายน 2564 และ 13-23 กรกฎาคม 2564

6 หนองบัวล าภู -

7 อุดรธานี 15,18,22,25 มิถุนายน 2564

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร
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2.3 สนับสนุน สสจ.ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน จังหวัดละ 5,000 บำท + 
อ ำเภอละ 500 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

จังหวัด
(จังหวัดละ 5,000 บำท)

จ ำนวนอ ำเภอ
(อ ำเภอละ 500 บำท)

งบประมำณ 
(บำท)

งบประมำณที่ใช้
งบประมำณ
คงเหลือ

หมำยเหตุ

นครพนม 12 11,000 11,000 0

บึงกาฬ 8 9,000 9,000 0

เลย 14 12,000 12,000 0

สกลนคร 18 14,000 14,000 0

หนองคาย 9 9,500 9,500 0

หนองบัวล าภู 6 8,000 0 8,000
ไม่ประสงค์จัดกิจกรรม เนื่องจาก

สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัด

อุดรธานี 20 15,000 15,000 0

รวม 87 78,500 70,500 8,000

งบประมำณแยกรำยจังหวัด
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2.3 สนับสนุน สสจ.ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน จังหวัดละ 5,000 บำท        
+ อ ำเภอละ 500 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

ล ำดับ จังหวัด กิจกรรม หมำยเหตุ
1 อุดรธานี ประชุมติดตามการด าเนินงาน/การเสนอผลงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับโซน
2 สกลนคร ประชุมติดตามการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน 

3 นครพนม
เยี่ยมเสริมพลัง ติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน กิจกรรม อสม .เคาะประตูบ้านต้านภัย
โควิด-19 และกิจกรรม อสค.หมอประจ าบ้าน

4 หนองคาย
ติดตามงานสุขภาพภาคประชาชน และกิจกรรม อสม .ทุกคนเชิญชวนทุกครอบครัว    
ร่วมใจกันฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

5 หนองบัวล าภู -
ไม่ประสงค์จั ดกิจกรรม เนื่ องจาก
สถานการณ์ โควิด-19 ในจังหวัด

6 เลย
ประเมิน และบันทึกข้อมูลคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม .หมอ
ประจ าบ้าน และอาสาสมัครประจ าครอบครัว 

7 บึงกาฬ การรณรงค์ อสม.หมอประจ าบ้าน ,นสค. เชิญชวนคนไทยรับวัคซีนช่วยชาติ

กิจกรรรมที่ด ำเนินงำน
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3. งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 ที่ได้รับจัดสรรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รหัสงบประมาณ 
21007330300000000 งวดที่ 1 จ านวน 1,786,320 บาท งวดที่ 2 จ านวน 148,500 บาท รวมทั้งสิ้น 1,934,820 บาท

4. งบประมำณทีใ่ช้ไป 

งวดที่ 1 จ านวน 1,786,320 บาท
งวดที่ 2 จ านวน 127,740 บาท

5. งบประมำณคงเหลือ  0 
บำทงวดที่ 1 จ านวน  0 บาท
งวดที่ 2 จ านวน 20,760 บาท

6. ผลลัพธ์ของโครงกำร

1. ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑท์ี่ก าหนด
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ภำพกิจกรรมโครงกำรส่งเสริม พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรสุขภำพ

พัฒนำศักยภำพ อสม.เป็นหมอประจ ำบำ้น และกำรติดตำมกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.หมอประจ ำบ้ำน

จังหวัดหนองบัวล ำภู จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดหนองคำย
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ภำพกิจกรรมโครงกำรส่งเสริม พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรสุขภำพ

พัฒนำศักยภำพ อสม.เป็นหมอประจ ำบำ้น และกำรติดตำมกำรพัฒนำศักยภำพ อสม.หมอประจ ำบ้ำน

จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดสกลนคร
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ภำพกิจกรรมโครงกำรส่งเสริม พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรสุขภำพ 

ติดตำม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน

จังหวัดเลย จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดหนองคำย
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ภำพกิจกรรมโครงกำรส่งเสริม พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำยในกำรจัดกำรสุขภำพ 

ติดตำม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนสุขภำพภำคประชำชน

จังหวัดหนองบัวล ำภู จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดสกลนคร
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ภำพกิจกรรมโครงกำรส่งเสริม พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำย ในกำรจัดกำรสุขภำพ 

สนับสนุน สสจ.ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสขุภำพภำคประชำชน จังหวัดละ 5,000 บำท + อ ำเภอละ 500 บำท

จังหวัดนครพนม วันที่ 14 กรกฎำคม 2564
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ภำพกิจกรรมโครงกำรส่งเสริม พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำย ในกำรจัดกำรสุขภำพ 

สนับสนุน สสจ.ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสขุภำพภำคประชำชน จังหวัดละ 5,000 บำท + อ ำเภอละ 500 บำท

จังหวัดสกลนคร วันที่ 20-21 กรกฎำคม 2564
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ภำพกิจกรรมโครงกำรส่งเสริม พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำย ในกำรจัดกำรสุขภำพ 

สนับสนุน สสจ.ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสขุภำพภำคประชำชน จังหวัดละ 5,000 บำท + อ ำเภอละ 500 บำท

จังหวัดหนองคำย วันที่ 1 - 11 มิถุนำยน 2564
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ภำพกิจกรรมโครงกำรส่งเสริม พัฒนำ และเพิ่มศักยภำพกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำย ในกำรจัดกำรสุขภำพ

สนับสนุน สสจ.ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนสขุภำพภำคประชำชน จังหวัดละ 5,000 บำท + อ ำเภอละ 500 บำท

จังหวัดหนองคำย วันที่ 13 - 23 กรกฎำคม 2564
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ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชน โดยมีการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด โดยมีการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสม .หมอประจ าบ้าน ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาปีงบประมาณ 
2564 หมู่บ้านละ 1 คน เพื่อให้ อสม.หมอประจ าบ้าน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด ได้ด าเนินการ
เป็นพี่เลี้ยง ให้อาสาสมัครประจ าครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสที่มีภาวะพึ่งพิง โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคไม่ติดต่อ 
(NCD) ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน (เฉลี่ยอย่างน้อยหมู่บ้านละ 7 คน) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม .หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ซึ่งผลการด าเนินงาน เขตสุขภาพที่ 8 มีการอบรม อสม.หมอประจ าบ้าน ตามหลักสูตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด ปีงบประมาณ 
2564 จ านวน 7,634 คน อสม.หมอประจ าบ้านได้ด าเนินการเป็นพี่เลี้ยง ให้อาสาสมัครประจ าครอบครัว และท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแล
จาก อสม.หมอประจ าบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นการประเมินโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ตามแบบประเมินที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก าหนด จ านวน 79,709 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 84,658 คน คิดเป็นร้อยละ 94.15

ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด : ร้อยละกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรดูแลจำก อสม.หมอประจ ำบ้ำนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ร้อยละ 70 

1.1 แผน/สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2564
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1.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 

ล ำดับ จังหวัด เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ
1 หนองบัวล าภู 17,305 16,948 97.94
2 อุดรธานี 14,400 14,047 97.55
3 เลย 9,696 9,188 94.76
4 หนองคาย 4,809 4,809 100
5 สกลนคร 24,128 20,592 85.34
6 นครพนม 8,576 8,491 99.01
7 บึงกาฬ 5,744 5,634 98.08

รวม เขต 8 84,658 79,709 94.15

ที่มา : thaiphc.net วันที่ 26 ก.ย.64
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1.3 ข้อเสนอแนะ ปัญหำ อุปสรรค

ปัญหำ อุปสรรค

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้พื้นที่ไม่สามารถออกติดตามการด าเนินงานตาม
แผนได้ 

2. การจัดสรรงบประมาณอบรม อสม .หมอประจ าบ้าน เป้าหมายหมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดสรรน้อย
กว่าชุมชนท่ีมีอยู่จริง ท าให้ จังหวัดต้องหางบประมาณในการอบรมเพิ่มตามจ านวนชุมชนจริง  

ข้อเสนอแนะ

1. ควรสร้างหลักสูตรบทเรียนออนไลน์ และทดสอบความรู้ อสม . เมื่อเรียนจบหลักสูตร  อสม .สามารถปริ้นใบประกาศนียบัตรได้
ด้วยตนเอง

2. ควรสร้างแบบประเมินศักยภาพของ อสม. ด้วย Google Form แล้วคนท่ีถูกประเมินสามารถรู้ศักยภาพของตนเอง
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2. ตัวชี้วัด ร้อยละครอบครัวเป้ำหมำยมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (ร้อยละ 70)

ร้อยละครอบครัวเป้ำหมำยมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด

จังหวัด จ านวนครอบครัวท่ีได้รับการประเมิน จ านวนครอบครัวท่ีผ่านการประเมิน ร้อยละครอบครัวที่ผ่านการประเมิน

นครพนม 2,445 2,445 100.00

บึงกำฬ 4,566 4,566 100.00

เลย 3,950 3,922 99.29

สกลนคร 361 361 100.00

หนองคำย 4,809 4,809 100.00

หนองบัวล ำภู 190 190 100.00

อุดรธำนี 9,762 9,601 98.35

รวม 26,083 25,894 99.28

ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละครอบครัวเป้ำหมำยมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำพตนเองได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำย ร้อยละ 99.28 
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3. ตัวชี้วัด จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นอำสำสมัครประจ ำครอบครัว (จ ำนวน 52,101 คน)

จ ำนวนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นอำสำสมัครประจ ำครอบครัว

จังหวัด เป้าหมาย 64 (คน) ผลงาน (คน) คิดเป็น (%)

นครพนม 7,896 7,226 91.51

บึงกำฬ 4,319 4,963 114.91

เลย 6,426 6,430 100.06

สกลนคร 10,640 8,360 78.57

หนองคำย 4,809 1,824 37.93

หนองบัวล ำภู 4,809 1,051 21.85

อุดรธำนี 13,202 10,369 78.54

รวม 52,101 40,223 77.20

ผลกำรด ำเนินงำน : จ ำนวนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพให้เป็นอำสำสมัครประจ ำครอบครัว ผ่ำนเกณฑ์เป้ำหมำยจ ำนวน 40,223 คน
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยหุรอืผู้มีภำวะพึ่งพิง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ล ำดับที่ กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน 

/ปัญหำ-อุปสรรค
1 ประชุมเตรียมการ วางแผนการด าเนินงานการขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

เจ้าหน้าที่กลุ่มคุ้มครองฯ/ 

กลุ่ ม วิ ศ ว ก ร ร ม ฯ /กลุ่ ม

อาคารและสภาพแวดล้อม

1 . ไ ด้ ร ะ บ บ / ขั้ น ต อน / แน ว ท า ง ก า ร

ด าเนินงาน

2.ได้รายชื่อคณะท างานในการตรวจ

ประเมินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี

ภาวะพึ่งพิง

2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
เตรียมความพร้อมกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 กับ
ผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกิจการได้เข้าใจระบบ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการดผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

20 แห่ง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบ

กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ทั้งรายเก่าและใหม่จากการ Kick off ใน

วันที่  27 มกราคม 2564  ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด

3 จัดท าหนังสือราชการส่งไปส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและ

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 

ช่วยประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ ด าเนินการ

ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

7  จั ง ห วั ด ใ น พื้ น ที่

รับผิดชอบ

จ านวนผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารผ่าน

ระบบออนไลน์มากขึ้น และ เข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น
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รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยหุรอืผู้มีภำวะพึ่งพิง ประจ ำปีงบประมำณ 2564

ล ำดับที่ กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน /

ปัญหำ-อุปสรรค
4 สนับสนุนเอกสารพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2559 กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกิจการการ

ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับจากกองสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพ 

100 เล่ม ส่ ง ให้ กั บส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวั ดและ

ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัด (พมจ.) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ

เข้าใจและสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม

เกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด
5 จัดประชุมคณะกรรมการในการตรวจประมาณมาตรฐาน

กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ในประเด็นและ

เกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด

คณะกรรมการเข้าใจในภาพรวมเกณฑ์การตรวจ

มาตรฐานมากขึ้น แต่ยังพบว่าบางประเด็นยังไม่

ครอบคลุม และมีการใช้ดุลยพินิจเกิดขึ้น
6 จัดประชุมสรุปการลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานสถานประกอบ

กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

10 สถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ

พึ่ งพิ งที่ เกิ ดก่อนกฎหมายโครงสร้างยั งไ ม่ได้

มาตรฐาน  และประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมด้านอื่นๆ

ตามแบบตรวจมาตรฐานซึ่ ง ได้ แจ้ ง ให้ สถาน

ประกอบการแก้ไขตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว

สถานการณ์โควิดท าให้ไม่สามารถ

ลงปฏิบั ติ หน้ าที่ ไ ด้ ต าม เ วล าที่

ก า ห น ด  แ ล ะ ท า ใ ห้ แ ผ น ก า ร

ด าเนินงานคลาดเคลื่อนเนื่องจาก

คณะกรรมการท่านอื่นมีภารกิจหลัก

อยู่แล้ว
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยหุรอืผู้มีภำวะพึ่งพิง ประจ ำปีงบประมำณ 2564
ล ำดับที่ กิจกรรม เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน /ปัญหำ-อุปสรรค

6 ลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานใน

พื้นที่

10 • สถานประกอบการติดโควิดไม่สะดวกในการรบัตรวจมาตรฐาน  ชุด PPE  /หน้ากาก N 95 
และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ไม่ได้รับการสนับสนุน

• การตรวจในพื้นที่พบว่าบางแห่งมีการ ท าหัตถการทางการแพทย์มากกว่าที่กฎหมายก าหนด  
และก าหนดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมและจ าเป็นต้องมีว่าให้ใช้ได้แค่ไหน

• งบประมาณที่ได้รับในช่วงไตรมาส 1-2 มีน้อย (3,000 บาทถ้วน) ท าให้ไม่สามารถด าเนินงาน
สถานประกอบการได้ตามเปา้หมาย

• งบประมาณกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับในเดือนมิถุนายน (30,000
บาทถ้วน) เป็นงบประมาณที่ได้รบัล่าช้า ท าให้ไม่สามารถท างานตามเป้าหมายได้ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

• กองสถานประกอบการควรเพิ่มงบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้กับ ศบส. ในไตรมาส
แรก เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

• ควรขยายระยะเวลาในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรายเก่าเนื่องจาก ยังมีกิจการราย
เก่าที่เข้ามาในระบบไม่ทันวันที่ 25 กรกฎาคม 64 จากสถานการณ์โควิด ท าให้
ผู้ประกอบการเองก็เข้าไม่ถึงในการรบัทราบข้อมูล
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพถ่ำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผูสู้งอำยุหรือผู้มภีำวะพึ่งพิง 

มีช่องทำงกำรติดต่อ
ผ่ำนแอปพลิเคชันไลน์

1
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพถ่ำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผูสู้งอำยุหรือผู้มภีำวะพึ่งพิง 

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง 
Face book 

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

2
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพถ่ำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผูสู้งอำยุหรือผู้มภีำวะพึ่งพิง 

สถำนประกอบกิจกำรฯ บ้ำนอุ่นรักโฮมแคร์ 
ประเภทกิจกำร : 

ลักษณะ 3 การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พึ่งพิง โดยมีการพักค้างคืน

4 กำรลงตรวจมำตรฐำนสถำนประกอบกำรกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยหุรอืผู้มีภำวะพึ่งพงิ

4.1
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ภำพถ่ำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผูสู้งอำยุหรือผู้มภีำวะพึ่งพิง 

สถำนประกอบกิจกำรฯ บ้ำนปันสุข  
ประเภทกิจกำร : 

ลักษณะ 3 การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักค้างคืน

4.2
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพถ่ำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผูสู้งอำยุหรือผู้มภีำวะพึ่งพิง 

สถำนประกอบกิจกำรฯ บ้ำนดำรำ
รัก  ประเภทกิจกำร : 

ลักษณะ 3 การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพึ่งพิง โดยมีการพักค้างคืน

4.3
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ภำพถ่ำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผูสู้งอำยุหรือผู้มภีำวะพึ่งพิง 

สถำนประกอบกิจกำรฯ ดิออร์คิด  
ประเภทกิจกำร : 

ลักษณะ 3 การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้
มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักค้างคืน

4.4
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพถ่ำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผูสู้งอำยุหรือผู้มภีำวะพึ่งพิง 

สถำนประกอบกิจกำรฯ บ้ำนสุขสบำย  
ประเภทกิจกำร : 

ลักษณะ 3 การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พึ่งพิง โดยมีการพักค้างคืน

4.5
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพถ่ำยกิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนกิจกำรกำรดูแลผูสู้งอำยุหรือผู้มภีำวะพึ่งพิง 

สถำนประกอบกิจกำรฯสกลนคร โฮมแคร์  
ประเภทกิจกำร : 

ลักษณะ 3 การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ
พึ่งพิง โดยมีการพักค้างคืน

4.6
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

กำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินกิจกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง

โดยให้ค ำแนะน ำประเด็นที่พบเห็นจำก
กำรลงพื้ นที่ ต ร วจมำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ กิจกำรกำรดูแล
ผู้สูงอำยุหรือผู้มีภำวะพึ่งพิง 
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

สรุปรำยงำนจ ำนวนสถำนประกอบกำรเพื่อสุขภำพที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนดและผู้ให้บริกำรที่ขึ้นทะเบียนฯ (ปีงบประมำณ 2564)

จังหวัด
ประเภทกิจกำร

ผู้ให้บริกำร หมำย

เหตุ
สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อความงาม

ยื่นขอ อนุญาต ยื่นขอ อนุญาต โอน ยกเลิก ยื่นขอ อนุญาต ยื่นขอ ออกใบรับรอง

หนองบัวล ำภู 0 0 4 4 0 1 0 0 7 7

เลย 0 0 9 9 0 0 1 1 23 23

อุดรธำนี 1 1 27 27 0 0 1 1 278 278

หนองคำย 0 0 14 14 1 7 0 0 30 30

บึงกำฬ 0 0 4 4 0 1 0 0 7 7

นครพนม 0 0 7 7 0 0 0 0 12 12

สกลนคร 2 1 45 22 0 0 0 0 414 411

รวม 1 1 38 38 0 1 1 1 297 297
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

กำรรำยงำนผลตัวชี้วัดร้อยละของสถำนพยำบำลภำคเอกชนกลุ่มเปำ้หมำยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 

ล ำดับ จังหวัด
จ ำนวนคลินิก

ทั้งหมด (แห่ง)

คลินิกที่ได้รับ

อนุญำตตั้งใหม่

(แห่ง)

คลินิกที่ได้รับอนุญำตตั้งใหม่ระยะเวลำเป็นไปตำมก ำหนด (แห่ง) ร้อยละกำรด ำเนินงำน

1 นครพนม 179 0 0 100

2 บึงกาฬ 105 0 0 100

3 เลย 237 3 3 100

4 สกลนคร 361 2 2 100

5 หนองคาย 206 3 3 100

6 หนองบัวล าภู 131 3 3 100

7 อุดรธานี 760 8 8 100

รวม 1,768 19 19 100
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

1.ด้ำนงำนสอบเทียบเครื่องมือแพทย์

เข้ำด ำเนินกำรสอบเทียบ

เครื่องมือแพทย์ที่ได้รับกำรสอบเทียบ

เคร่ืองมือแพทย์ควำมเสี่ยงสูงที่ได้รับกำรสอบเทียบ

จ ำนวน 36 โรงพยำบำล 

จ ำนวน 12,306 เครื่อง

จ ำนวน 1,969 เครื่อง
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ล ำดับ ชื่อโรงพยำบำล จังหวัด วันที่ปฏิบัติงำน
จ ำนวนเคร่ืองมือแพทย/์(เคร่ือง)

ทั้งหมด 7 รำยกำรเสี่ยงสูง
1. รพ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 20-22 ต.ค.63 285 24

2. รพ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 24-26 พ.ย.63 356 53

3. รพ.ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 2-4 ธ.ค.63 271 23

4. รพ.ผาขาว เลย 15-17 ธ.ค.63 228 39

6. รพ.หนองบัวล าภู  หนองบัวล าภู 21-25 ธ.ค.63 739 334

7. รพ.หนองวัวซอ  อุดรธานี 28-30 ธ.ค.63 337 30

8. รพ.โพธิ์ตาก  หนองคาย 4-5 ม.ค.64 136 21

9. รพ.บ้านแพง นครพนม 6-8 ม.ค.64 283 27

10. รพ.เต่างอย สกลนคร 14-15 ม.ค.64 318 40

11. รพ.น้ าโสม อุดรธานี 18-20 ม.ค.64 289 64

12. รพ.โพนนาแก้ว  สกลนคร 21-23 ม.ค.64 440 43

13. รพ.โพนพิสัย หนองคาย 25-27 ม.ค.64 264 110

ตำรำงกำรด ำเนินงำน
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ล ำดับ ชื่อโรงพยำบำล จังหวัด วันที่ปฏิบัติงำน
จ ำนวนเคร่ืองมือแพทย/์(เคร่ือง)

ทั้งหมด 7 รำยกำรเสี่ยงสูง
14. รพ.ศรีวิไล  บึงกาฬ 28-30 ม.ค.64 278 44

15. รพ.ศรีสงคราม นครพนม 1-3 ก.พ.64 458 86

16. รพ.นาแก นครพนม 4-5 ก.พ.64 191 54

17. สสอ โพนพิสัย  หนองคาย 6-7 ก.พ.64 494 1

18. รพ.อากาศอ านวย สกลนคร 8-10 ก.พ.64 445 81

19. รพ.นาหว้า  นครพนม 11-12 ก.พ.64 259 23

20. รพ.รัตนวาปี หนองคาย 15-16 ก.พ.64 184 19

21. รพ.ปากคาด  บึงกาฬ 17-19 ก.พ.64 324 37

22. รพ.เพ็ญ  อุดรธานี 22-25 ก.พ.64 710 134

23. สสอ ธาตุพนม  นครพนม 27-28 ก.พ.64 255 1

24. รพช.ศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู 1-4 มี.ค.64 378 81

25. สสอ นากลาง หนองบัวล าภู 5-6 มี.ค.64 206 -

ตำรำงกำรด ำเนินงำน (ต่อ)
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ล ำดับ ชื่อโรงพยำบำล จังหวัด วันที่ปฏิบัติงำน
จ ำนวนเคร่ืองมือแพทย/์(เคร่ือง)

ทั้งหมด 7 รำยกำรเสี่ยงสูง
26. รพช.พังโคน สกลนคร 8-11 มี.ค.64 466 72

27. สสอ นาแก  นครพนม 12-13 มี.ค.64 366 -

28. รพช.นาด้วง เลย 15-16 มี.ค.64 185 34

29. รพช.เอราวัณ เลย 17-19 มี.ค.64 354 45

30. รพร.ธาตุพนม นครพนม 22-25 มี.ค.64 530 138

31. รพช.ภูเรือ เลย 26-27 มี.ค.64 283 24

32. รพช.ท่าลี่ เลย 29-30 มี.ค.64 359 48

33. รพช.ปากชม เลย 31 ม.ีค.-2 เม.ย.64 356 55

34. สสจ.หนองคาย หนองคาย 3-5 เม.ย.64 421 -

35. รพช.หนองแสง อุดรธานี 7-9 เม.ย.64 138 22

36. รพร.ท่าบ่อ หนองคาย 19-23 เม.ย.64 720 162

รวม 36 แห่ง 12,306 1,969

ตำรำงกำรด ำเนินงำน (ต่อ)
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพผลกำรด ำเนินกำร
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

2. ด้ำนศูนย์เครื่องมือแพทย์
จัดประชุมอบรมการบริการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 15 โรงพยาบาล

โรงพยำบำล จังหวัด

โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี

โรงพยาบาลเลย เลย

โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย

โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ

โรงพยาบาลหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู

โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร

โรงพยาบาลนครพนม นครพนม

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ หนองคาย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม นครพนม

โรงพยำบำล จังหวัด

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน อุดรธานี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย เลย

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง อุดรธานี

โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี

โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี

โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพผล
กำรด ำเนินกำร
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

3. งำนวิศวกรรมควำมปลอดภัย
เข้าด าเนินการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย จ านวน 25 โรงพยาบาล
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

4.ห้องควำมดันลบ Cohort word
ออกแบบห้องความดันลบ และ Cohort word จ านวน 14 โรงพยาบาล
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

5. รพ.สนำม ASQ LQ ได้แก่

❖ รพ.สนามหนองบัวล าภู ณ สนามกีฬาจังหวัดหนองบัวล าภู

❖ รพ.สนามอุดรธานี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

❖ ตรวจสอบความพร้อม รพ.สนาม จังหวัดสกลนคร 

❖ ตรวจสอบความพร้อม รพ.สนาม จังหวัดนครพนม
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพผล
กำรด ำเนินกำร
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

6.ลงพื้นที่เยี่ยมประเมินระบบมำตรฐำนบริกำรสุขภำพ

❖ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดค าประมง จังหวัดสกลนคร

❖ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม

❖ โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ จังหวัดเลย
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ภำพผล
กำรด ำเนินกำร
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

7. กำรพัฒนำบุคลำกร
❖ กำรออกแบบระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์ ตำมมำตรฐำน NFPA 99

❖ Patient Monitor มว.

❖ Electro Therapy มว.

❖ Deliberator มว.

❖ Ultrasound มว.

❖ Laser มว.

❖ Ventilator มว.

❖ Temperature มว.

❖ ควำมไม่แน่นอนทำงกำรวัด มว.

❖ ควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ กำรสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ 

ณ รพ.ร้อยเอ็ด

❖ นักบริหำรระดับรองหัวหน้ำหน่วย

❖ ผู้บริหำรระดับต้น
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ภำพผลกำรด ำเนินกำร
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8.งำนร้องขอ
งำนร้องขอ

ก ำหนดคุณลักษณะ /TOR พิจารณาผล ตรวจรับ/ตรวจงานจ้าง
โรงพยำบำลหนองแสง
จ.อุดรธำนี (ห้อง AIIR)

สสจ.หนองบัวล าภู 
จ.หนองบัวล าภู (ระบบก๊าซทางการแพทย์)

โรงพยาบาลเลย 
จ.เลย (ระบบไฟฟ้า)

โรงพยำบำลนำยูง 
จ.อุดรธำนี (ห้องแยกโรค)

โรงพยาบาลบ้านผือ
จ.อุดรธานี (Cohort ward)

โรงพยาบาลบึงโขงหลง 
จ.บึงกาฬ (ระบบไฟฟ้า)

โรงพยำบำลบ้ำนผือ
จ.อุดรธำนี  (cohort ward)

โรงพยาบาลหนองหาน 
จ.อุดรธานี (ห้องแยกผู้ป่วยความดันลบ)

โรงพยาบาลค าตากล้า 
จ.สกลนคร (ระบบไฟฟ้า)

โรงพยำบำลหนองคำย 
จ.หนองคำย (ระบบไฟฟ้ำ 2.3 ล้ำน)

โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
จ.อุดรธานี (งานปรับปรุห้อง ICU)

โรงพยำบำลเลย
จ.เลย (ห้องแยกโรค)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
จ.อึดรธานี (อาคารพักพยาบาล)

โรงพยำบำลหนองแสง
จ.อุดรธำนี (Cohort ward)

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
จ.อุดรธานี  (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โรงพยำบำลศรีวิไล จ.บึงกำฬ
Cohort ward จ ำนวน 3 รำยกำร

โรงพยาบาลบึงกาฬ 
จ.บึงกาฬ (เครื่องก าเนิดไฟฟ้า)
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งำนร้องขอ

ก ำหนดคุณลักษณะ /TOR พิจารณาผล ตรวจรับ/ตรวจงานจ้าง
โรงพยำบำลหนองคำย 
จ.หนองคำย (ห้องแยกโรค)

โรงพยาบาลบึงโขงหลง 
จ.บึงกาฬ (ปรับปรุงระบบไฟฟ้า)

โรงพยำบำลหนองคำย  
จ.หนองคำย (เครื่องก ำเนิด 500 Kw)

โรงพยาบาลภูหลวง
จ.เลย (หม้อแปลง)

โรงพยำบำลจิตเวชนครพนม
รำชนครินทร์ จ.นครพนม (เครื่อง x-ray แบบเคลื่อนที่) 

โรงพยาบาลสร้างคอม 
จ.อุดรธานี (หม้อแปลงไฟฟ้า)
โรงพยาบาลภูหลวง 
จ.เลย (หม้อแปลงไฟฟ้า)
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
จ.อุดรธานี (ห้องแยกผู้ป่วยความดันลบ)
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 
จ.อุดรธานี (หอผู้ป่วยหนัก ICU ชนิดความดันบวก)
โรงพยาบาลโพนนาแก้ว 
จ.สกลนคร (ห้องแยกผู้ป่วยความดันลบ)

8.งำนร้องขอ (ต่อ)
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งำนร้องขอ

ก ำหนดคุณลักษณะ /TOR พิจารณาผล ตรวจรับ/ตรวจงานจ้าง
โรงพยาบาลสุวรรณคูหา 
จ.หนองบัวล าภู (ระบบก๊าซทางการแพทย)์
โรงพยาบาลหนองหาน 
จ.อุดรธานี (ตรวจผังบ่อบ าบัด)
โรงพยาบาลกู่แก้ว 
จ.อุดรธานี (ห้องความดันลบ)
โรงพยาบาลบ้านผือ
จ.อุดรธานี (Cohort ward)
โรงพยาบาลศรวีิไล จ.บึงกาฬ
(คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาขออนุมัติใช้วัสดุ)
โรงพยาบาลค าตากล้า จ.สกลนคร (เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับการปรับปรุงระบบไฟฟ้า)
โรงพยาบาลสร้างคอม จ.อุดรธานี (คณะกรรมการตรวจรับ
การปรับปรุงห้องแยกโรคท่ีแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ)

8.งำนร้องขอ (ต่อ)
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1 โรงพยาบาลพรเจริญ บึงกาฬ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
2 โรงพยาบาลโซ่พิสัย บึงกาฬ กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน
3 โรงพยาบาลเซกา บึงกาฬ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
4 โรงพยาบาลบุ่งคล้า บึงกาฬ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
5 โรงพยาบาลบึงโขงหลง บึงกาฬ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
6 โรงพยาบาลปากคาด บึงกาฬ กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
7 โรงพยาบาลบึงกาฬ บึงกาฬ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
8 โรงพยาบาลศรีวิไล บึงกาฬ กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
9 โรงพยาบาลสุวรรณคูหา หนองบัวล าภู กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พัฒนา คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
10 โรงพยาบาลโนนสัง หนองบัวล าภู กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พัฒนา คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
11 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พัฒนา พัฒนา
12 โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนองบัวล าภู กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
13 โรงพยาบาลนากลาง หนองบัวล าภู กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
14 โรงพยาบาลศรีบุญเรือง หนองบัวล าภู กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
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15 โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พัฒนา พัฒนา
16 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
17 โรงพยาบาลไชยวาน อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
18 โรงพยาบาลนายูง อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พัฒนา คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
19 โรงพยาบาลทุ่งฝน อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
20 โรงพยาบาลโนนสะอาด อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
21 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
22 โรงพยาบาลศรีธาตุ อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
23 โรงพยาบาลสร้างคอม อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
24 โรงพยาบาลวังสามหมอ อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
25 โรงพยาบาลอุดรธานี อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
26 โรงพยาบาลบ้านผือ อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
27 โรงพยาบาลหนองวัวซอ อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
28 โรงพยาบาลหนองแสง อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
29 โรงพยาบาลน้ าโสม อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
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30 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
31 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
32 โรงพยาบาลกุมภวาปี อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
33 โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
34 โรงพยาบาลเพ็ญ อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
35 โรงพยาบาลกู่แก้ว อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
36 โรงพยาบาลกุดจับ อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
37 โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
38 โรงพยาบาลกองบิน 23 อุดรธานี กระทรวงกลาโหม
39 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี กระทรวงกลาโหม คุณภาพ พัฒนา พัฒนา
40 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เลย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
41 โรงพยาบาลปากชม เลย กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน
42 โรงพยาบาลภูหลวง เลย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
43 โรงพยาบาลนาด้วง เลย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
44 โรงพยาบาลท่าลี่ เลย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
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45 โรงพยาบาลเลย เลย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
46 โรงพยาบาลเชียงคาน เลย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
47 โรงพยาบาลภูเรือ เลย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
48 โรงพยาบาลผาขาว เลย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
49 โรงพยาบาลเอราวัณ เลย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
50 โรงพยาบาลภูกระดึง เลย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
51 โรงพยาบาลหนองหิน เลย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
52 โรงพยาบาลวังสะพุง เลย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
53 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เลย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
54 โรงพยาบาลนาแห้ว เลย กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน
55 โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก เลย กระทรวงกลาโหม พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
56 โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ หนองคาย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พัฒนา คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
57 โรงพยาบาลสังคม หนองคาย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
58 โรงพยาบาลเฝ้าไร่ หนองคาย กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
59 โรงพยาบาลโพนพิสัย หนองคาย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
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60 โรงพยาบาลโพธ์ิตาก หนองคาย กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
61 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
62 โรงพยาบาลสระใคร หนองคาย กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
63 โรงพยาบาลรัตนวาปี หนองคาย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
64 โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน

65
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
ด้านมะเร็งสกลนคร อโรคยศาล วัดค าประมง สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน

66 โรงพยาบาลกุดบาก สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน
67 โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
68 โรงพยาบาลเต่างอย สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
69 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
70 โรงพยาบาลค าตากล้า สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน
71 โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
72 โรงพยาบาลเจริญศิลป์ สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
73 โรงพยาบาลวาริชภูมิ สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63

รายงานรับรองผลประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ล ำดับ สถำนพยำบำล จังหวัด กระทรวง
ผลกำรประเมิน

ตนเอง
ผลกำรประเมิน
โดยผู้ตรวจ

รับรองผล หมำยเหตุ

74 โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พัฒนา คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
75 โรงพยาบาลโพนนาแก้ว สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
76 โรงพยาบาลอากาศอ านวย สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
77 โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้นอาจาโร สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
78 โรงพยาบาลวานรนิวาส สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
79 โรงพยาบาลนิคมน้ าอูน สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
80 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
81 โรงพยาบาลพังโคน สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน คุณภาพ * คุณภาพ ปี 63
82 โรงพยาบาลสกลนคร สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
83 โรงพยาบาลส่องดาว สกลนคร กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พัฒนา พัฒนา
84 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา สกลนคร กระทรวงกลาโหม คุณภาพ พื้นฐาน พื้นฐาน
85 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
86 โรงพยาบาลเรณูนคร นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน
87 โรงพยาบาลโพนสวรรค์ นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
88 โรงพยาบาลท่าอุเทน นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

ล ำดับ สถำนพยำบำล จังหวัด กระทรวง
ผลกำรประเมิน

ตนเอง
ผลกำรประเมิน
โดยผู้ตรวจ

รับรองผล หมำยเหตุ

89 โรงพยาบาลนาแก นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
90 โรงพยาบาลปลาปาก นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
91 โรงพยาบาลนาหว้า นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
92 โรงพยาบาลศรีสงคราม นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
93 โรงพยาบาลวังยาง นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
94 โรงพยาบาลบ้านแพง นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พื้นฐาน พื้นฐาน พื้นฐาน
95 โรงพยาบาลนาทม นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
96 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นครพนม กระทรวงสาธารณสุข
97 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม กระทรวงสาธารณสุข พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
98 โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง นครพนม กระทรวงกลาโหม พัฒนา พื้นฐาน พื้นฐาน
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

งำนส ำรวจ – ออกแบบ / ให้ค ำปรึกษำ

ล าดับ สถานท่ีปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน วันท่ีปฏิบัติงาน
1 โรงพยาบาลบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ส ารวจระบบบ าบัดน้ าเสีย 6-8 ต.ค.63

2
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น

ส ารวจ ซ่อมแซม บ้านพักข้าราชการ 12 ต.ค.65

3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว 
อุดรธานี

ส ารวจพื้นที่เพื่อจัดท าเป็นสถานกักกันโรคที่รัฐก าหนด หรือ (Local 
Quarantine)

4
โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จังหวัด
สกลนคร

ส ารวจผังบริเวณ 24-26 พ.ย.63

5 โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ส ารวจระบบบ าบัดน้ าเสีย 2 งาน 1-3 ธ.ค.63
6 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ร่วมตรวจผังงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว 28 ธ.ค.63

7
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว จังหวัดหนองคาย

งานส ารวจ - ออกแบบ 13 ม.ค.63

8 โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ส ารวจห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 4 มี.ค.64
9 โรงพยาบาลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี ส ารวจห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 5 มี.ค.64
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

งำนส ำรวจ – ออกแบบ / ให้ค ำปรึกษำ

ล าดับ สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน วันท่ีปฏิบัติงาน
10 โรงพยาบาลปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ส ารวจระบบบ าบัดน้ าเสีย 31 มี.ค.-1 เม.ย.64

11
โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
จังหวัดหนองบัวล าภู

ร่วมด าเนินการตรวจประเมิน พร้อมเป็นที่ปรึกษาห้องแยกโรคผู้ป่วย
แพร่เชื้อทางอากาศ (งบบริจาค)

17 พ.ค.64

12 จังหวัดบึงกาฬ ร่วมด าเนินการตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม 18 พ.ค.64

13 โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ร่วมด าเนินการให้ค าปรึกษาในการจัดซื้อจัดจ้างสร้างห้องความดัน
ลบส าหรับ covid-19 

1 มิ.ย.64

14 เรือนจ ากลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ร่วมด าเนินการตรวจความพร้อมของการจัดท าโรงพยาบาลสนาม
ร่วมกับ สสจังหวัดอุดรธานี และ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
อุดรธานี

10 มิ.ย.64

15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี ร่วมด าเนินการส ารวจอาคาร 15 มิ.ย.64
16 เรือนจ ากลางจังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม ด าเนินการส ารวจออกแบบห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ 1 ก.ค.64
17 โรงพยาบาลหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ร่วมด าเนินการส ารวจออกแบบท าถนน 7 ก.ค.64
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

กรรมกำรตรวจรับ

ล าดับ สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน วันท่ีปฏิบัติงาน

1
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
จังหวัดขอนแก่น

กรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง        
12 ครอบครัว

9 ต.ค.63

2 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างต่อเติมอาคาร ตกแต่งภายใน 27 พ.ย.63

3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
กรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง         
12 ครอบครัว

12 ม.ค.63

4 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรรมการตรวจรับอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว 15 ก.พ.64

5 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
-กรรมการตรวจรับงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
-กรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

15 ก.พ.64

6 โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี กรรมการตรวจรับงานจ้างปรับปรุงอาคาร 22 ก.พ.64

7 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
กรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง         
12 ครอบครัว (งวดที่ 6)

24 ก.พ.64

8 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 กรรมการตรวจรับงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (งวดที่ 2) 8 มี.ค.64

9 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
กรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 

ครอบครัว
11 มี.ค.64
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

กรรมกำรตรวจรับ

ล าดับ สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน วันท่ีปฏิบัติงาน

10
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 

จังหวัดขอนแก่น

กรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 

ครอบครัว (งวดที่ 7)
30 มี.ค.64

11 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโรงยิม 5 เม.ย.64

12
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 

จังหวัดขอนแก่น

กรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 

ครอบครัว (งวดที่ 8) งวดสุดท้าย
19 เม.ย.64

13 ส านักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
กรรมการตรวจรับงานจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมรางระบาย

น้ า
5 พ.ค.64

14

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 
จังหวัดหนองคาย

กรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างด่านป้อมตรวจคัดกรองโควิด 14 พ.ค.64

15 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี กรรมการตรวจรับพัสดุ งวดที่ 1 รายการจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ 31 พ.ค.64

16 โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี กรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างห้องทันตกรรม Covid -19 9 ก.ค.64
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

กรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง

ล าดับ สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน วันท่ีปฏิบัติงาน

1 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ร่วมประชุมกรรมการก าหนดราคากลางของอาคารพักพยาบาล 24 
ห้อง 12 ครอบครัว

2
โรงพยาบาลหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี

ร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ระบบบ าบัดน้ าเสีย 24 พ.ย.63

3
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดอุดรธานี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

25 ก.พ.64

4
โรงพยาบาลศรีธาตุ
จังหวัดอุดรธานี

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ห้องแยกโรค
ผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

2 มี.ค.64

5 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างห้อง
แยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ

10 มี.ค.64
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

กรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง

ล าดับ สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน วันท่ีปฏิบัติงาน

6 โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลาง งานจ้างก่อสร้างห้อง

แยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ
10 มี.ค.64

7 โรงพยาบาลไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะและก าหนดราคา
กลางห้องทันตกรรม

12 มี.ค.64

8 โรงพยาบาลกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดราคากลางห้องแยกโรคผู้ป่วย
แพร่เชื้อทางอากาศ

16 มี.ค.64

9 โรงพยาบาลหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู
ร่วมประชุมคณะกรรมการก าหนดขอบเขตคุณลักษณะและราคา
กลางของงานปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องผู้ป่วย Covid-19

22 มี.ค.64

10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี ร่วมประชุมก าหนดราคากลางโรงจอดรถ 11 พ.ค.64
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

กรรมกำรพิจำรณำผล

ล าดับ สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน วันท่ีปฏิบัติงาน

1
โรงพยาบาลกุดจับ 
จังหวัดอุดรธานี

ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล (งบประมาณโควิด) 20 เม.ย.64

2
โรงพยาบาลหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคางานจ้าง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

21 เม.ย.64

3
โรงพยาบาลกู่แก้ว 
จังหวัดอุดรธานี

ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล (งบประมาณโควิด) 26 เม.ย.64

4
โรงพยาบาลหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี

ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล (งบประมาณโควิด) 29 เม.ย.64

5
โรงพยาบาลหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย

ร่วมด าเนินการทบทวนพิจารณาผลปรับปรุงระบบไฟฟ้า 6 พ.ค.64

125



ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

งำนประชุม/อื่นๆ

ล าดับ สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน วันท่ีปฏิบัติงาน

1 โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา หนองคาย
ร่วมติดตามการด าเนินการสถานกักกันโรคทางเลือกที่รัฐก าหนด 
(Alternative Hospital Quarantine) AHQ

4 ธ.ค.63

2 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ร่ วมตรวจผั ง ง าน ก่อสร้ า งอาคารพั กพยาบาล 24  ห้ อ ง              
12 ครอบครัว

28 ธ.ค.63

3 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

11 -12 ม.ค.63

4 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี
เข้าร่วมประชุม ติดตามเร่งรัดงานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 
24 
ห้อง 12 ครอบครัว

14 ม.ค.64

5

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
จังหวัดนครพนม
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดสกลนคร

ร่วมส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์วิศวกรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล

16-18 ก.พ.64
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ด

ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8

งำนประชุม/อื่นๆ

ล าดับ สถานที่ปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน วันท่ีปฏิบัติงาน

6
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี

ร่วมส่งเสริมมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์วิศวกรรมความปลอดภัย
ในโรงพยาบาล

23 ก.พ.64

7
โรงพยาบาลหนองบัวล าภู
จ.หนองบัวล าภู

ร่วมประชุม เพื่อให้ค าแนะน าเก่ียวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

3 มี.ค.64

8 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี
เข้าร่วมประชุม ติดตาม งานจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 
ห้อง 12 ครอบครัว

9 มี.ค.64

9 โรงพยาบาลเพ็ญ จ.อุดรธานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้างงาน
ปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องทันตกรรม

18 มี.ค.64

10
โรงพยาบาลท่าบ่อ , โรงพยาบาลสังคม
โรงพยาบาลโพนพิสัย  จ.หนองคาย

ลงพื้นที่ก ากับติดตามและพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 23-25 มี.ค.64

11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี
ร่วมประชุมเรื่องการยกเลิกสัญญาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 
ห้อง 12 ครอบครัว

21 พ.ค.64
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หัวหน้ากลุ่มวิชาการและมาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ
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ศูนย์สนับสนุนบริกำรสุขภำพที่ 8
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