สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการ
กองวิศวกรรมการแพทย์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 -2566

งานแผนงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
กันยายน 2563

สารบัญ
เอกสารที่ 1
เอกสารที่ 2
เอกสารที่ 3
เอกสารที่ 4
เอกสารที่ 5

เอกสารที่ 6

เอกสารที่ 7

Flow Chart แสดงความเชื่อมโยงกระบวนการบริหารแผนยุทธศาสตร์
กองวิศวกรรมการแพทย์
Flow Chart จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี กองวิศวกรรมการแพทย์
ปัจจัยสําคัญประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กองวิศวกรรมการแพทย์
แนวทาง/ช่องทางการสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ
กองวิศวกรรมการแพทย์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 – 2566
และกําหนดการประชุม
ข้อมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกองวิศวกรรมการแพทย์
- นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
- ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ. 2562 - 2566
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ยุทธศาสตร์ชาติ (20ปี) พ.ศ. 2561 – 2580
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580
- แผนการปฏิรูปประเทศ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
สรุปประเด็นสําคัญประชุมจัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 – 2566
- เอกสารนําเสนอ Workshop 1 – 2

ภาคผนวก
- เอกสารการนําเสนอแผน 3 ระดับ
- เอกสารบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรม
การแพทย์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566
- ภาพถ่ายการจัดทําแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตรกองวิศวกรรมการแพทย
ยุทธศาสตรระดับชาติ
นโยบายรัฐบาล

เปาหมายเชิง
ยุทธศาสตร

กระทรวงสาธารณสุข

ผูบริหารกองวิศวกรรมการแพทย

แผนกลยุทธ/แผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป
คณะทํางาน

กลุมแผนยุทธศาสตรและประเมินผล
แผนปฏิบัติราชการประจําป
กลยุทธ
(Strategy)
กําหนดแผนปฏิบัติการ
(Action Plan)

ผลผลิต

ระยะเวลา

กิจกรรม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

กําหนดวิสัยทัศน
(Vision)
กําหนดพันธกิจ
(Mission)

นําแผนไปปฏิบัติ

ปจจัยหลักแหง
ความสําเร็จ
(CSF)
ตัวชี้วัด
(KPI)

RBMS
Result Based
Management
BSC
Balanced
Scorecard

กําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Objective)

ติดตามและประเมินผล

นําแผนงานไปปฏิบัติ
แผนปฏิบัติการ
กลุม

กรมสบส.

ตรวจสอบ

ประเมิน

วิเคราะห/
ทบทวน

เอกสารที่ 2

Flow Chart จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี กองวิศวกรรมการแพทย์
ลําดับ
1.

2.

3.

4.

กระบวนงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์
ข้อมูลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา /
วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมฯ ที่มีความสอดคล้องกับ
กองฯ / นโยบายกรมฯ
2. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานเพือ่ จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี

ใช้เวลา
ผู้รับผิดชอบ
(PT/WT)
2 สัปดาห์ งานแผนงาน
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

1 สัปดาห์ งานแผนงาน

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

3. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดําเนินการจัดประชุม /ผู้บริหารกําหนด
ทิศทาง/นโยบายของกองฯ และร่วมกําหนด
แผนงาน / โครงการ / ค่าเป้าหมาย /
ตัวชี้วัด / งปม. / ผู้รับผิดชอบ
4. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี

1 สัปดาห์ งานแผนงาน

5. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป เสนอ
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีตอ่
ผู้อํานวยการกองฯพิจารณา เพื่อเสนอกรมฯ
อนุมัติ

2 สัปดาห์ งานแผนงาน

ขั้นตอนที่ 6 จัดทําเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีและจัดส่งสู่การปฏิบัติ

6. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดําเนินการจัดทํารูปเล่มฉบับสมบูรณ์เพื่อ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติให้แต่ละกลุ่มภายใน
กองฯ และผู้เกี่ยวข้อง

2 สัปดาห์ งานแผนงาน

ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์
สรุปผล

7. งานแผนงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ดําเนินการ ติดตาม รวบรวม วิเคราะห์
สรุปผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีเป็นรายเดือน และประจําปี

ทุกสัปดาห์ งานแผนงาน

ขั้นตอนที่ 3 ผู้บริหารและคณะทํางาน
ประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ขั้นตอนที่ 4 จัดทําร่างแผนปฏิบตั ิ
ราชการประจําปี

5.

ไม่เห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 5 เสนอร่าง

เห็นชอบ

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

4 สัปดาห์ งานแผนงาน

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

A

6.

7.

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป

เอกสารที่ 3
ปัจจัยสําคัญประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กองวิศวกรรมการแพทย์
ปัจจัยภายนอก/ภายใน

วิธีการรวบรวม/
แหล่งข้อมูล

ความถี่

เครื่องมือที่
นํามาใช้

ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

1.ทิศทางและโครงสร้าง
ขององค์กร

- การสํารวจความคิดเห็น
- การประชุมสัมมนา
- การระดมความคิดเห็น

อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

- SWOT Analysis - ผู้บริหารและ
- Strategy Map เจ้าหน้าที่กองวศ.
- ศบส.ที่ 1- 12

2.ลักษณะเฉพาะที่เป็น
จุดเด่นขององค์กร

- การสํารวจความคิดเห็น
- การประชุมสัมมนา
- การระดมความคิดเห็น

อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

SWOT Analysis

3.นโยบาย/แผน/
ยุทธศาสตร์ต่างๆที่สําคัญ

- การสํารวจความคิดเห็น
- การประชุมสัมมนา
- การระดมความคิดเห็น
- เอกสารกรมฯ
- การสํารวจความคิดเห็น
- การประชุมสัมมนา
- การระดมความคิดเห็น
- แบบสํารวจ

อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

- SWOT Analysis กลุ่มแผน
- Strategy Map ยุทธศาสตร์ฯ

อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง

- SWOT Analysis - กลุม่ แผน
ยุทธศาสตร์ฯ
- Costomer
- ผูบ้ ริหารและ
Relationship
เจ้าหน้าที่กองวศ.
- ศบส.ที่ 1- 12

4.ความต้องการ/ความ
คาดหวังของผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่กองวศ.
- ศบส.ที่ 1- 12

เอกสารที่ 4
แนวทาง/ช่องทางการสื่อสารและการถ่ายทอดแผนปฏิบตั ิราชการสูก่ ารปฏิบตั กิ องวิศวกรรมการแพทย์
แนวทาง/ช่องทาง

กลุ่มเป้าหมาย

1. นําเสนอ/ สือ่ สารในที่ประชุมกองวิศวกรรมการแพทย์
ประจําเดือน

หนก./ หนง./ วิศวกร และผู้เข้าร่วมประชุม

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ ประชุมกลุ่มย่อย (Focus group)

จนท.กองฯ/ ศบส.ที่ 1- 12/ ผู้รับผิดชอบ

3. แจ้งเวียน/ ลงเว็บไซต์กองฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศึกษา

จนท.กองฯ/ ศบส.ที่ 1- 12/ ผู้รับผิดชอบ

4. อื่นๆ ตามทีเ่ หมาะสม

เจ้าหน้าที่ที่สนใจ

เอกสารที่ 5
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการจัดทําแผนงาน/โครงการ
กองวิศวกรรมการแพทย์ภายใต้แผนปฏิบัตริ าชการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 -2566
และกําหนดการประชุม

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 -2566
ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา
ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563
************************************************
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
08.00 - 09.30 น. - ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. - พิธีเปิดประชุมพร้อมให้นโยบาย (โดยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
10.00 – 12.00 น. - บรรยาย เรื่อง “งานวิศวกรรมสื่อสารกับนโยบายเชิงรุก”
วิทยากรโดย นายปริญญา คุ้มตระกูล
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. - บรรยาย เรื่อง “งานมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์กับนโยบายเชิงรุก”
วิทยากรโดย นายสาธิต นฤภัย
15.00 – 17.00 น. - อภิปราย เรื่อง ผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของปีที่ผ่านมา
ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยนายสละ กสิวัตร์
ด้านมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยนายศุภชัย สิงโห
ด้านมาตรฐานวิศวกรรมสื่อสาร โดยนายบุญยืน อยู่พิพัฒน์
ด้านมาตรฐานวิศวกรรมระบบ โดยนายอานุภาพ ลออ
ด้านบริหารงานทั่วไปและแผนงาน โดยนางธัญญ์พิชชา อภิธนไชยนันท์
18.00 น.
- รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 6 สิงหาคม 2563
08.30 - 10.30 น. - บรรยายแผนปฏิบัติการกรม สบส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -2566 และความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิบัติการกรมฯ
วิทยากรโดย นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์ กลุ่มแผนงานสํานักงานเลขานุการกรม
10.30 – 12.00 น. - Workshop 1 จัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์ภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการฯ
วิทยากรโดย นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์ กลุ่มแผนงานสํานักงานเลขานุการกรม
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. - บรรยายการจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ
วิทยากรโดย นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์ กลุ่มแผนงานสํานักงานเลขานุการกรม
15.00 – 17.00 น. - Workshop 2 จัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ กิจกรรมกองวิศวกรรมการแพทย์
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
วิทยากรโดย นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์ กลุ่มแผนงานสํานักงานเลขานุการกรม
18.00 น.
- รับประทานอาหารเย็น

- 2วันที่ 7 สิงหาคม 2563
08.30 – 10.30 น. - บรรยาย เรื่อง “โครงสร้างแบ่งงานภายในหน่วยงานของส่วนราชการตามกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563”
วิทยากรโดย นางจิ ณห์ นิภา วรจิต รานนท์ ผู้อํา นวยการกลุ่ม บริ หารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานเลขานุการกรม
10.30 – 12.00 น. - นําเสนอ “แผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมฯ
พ.ศ.2563-2566”
กลุ่มที่ 1 กลุ่มมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ โดยนายสละ กสิวัตร์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยนายศุภชัย สิงโห
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. - นําเสนอ “แผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมฯ
พ.ศ.2563-2566”
กลุ่มที่ 3 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมสื่อสาร โดยนายบุญยืน อยู่พิพัฒน์
กลุ่มที่ 4 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมระบบ โดยนายอานุภาพ ละออ
14.30 – 15.30 น. - อภิปราย “แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาด้านวิศวกรรมการแพทย์เชิง
บูรณาการ”
โดย นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์
นายปริญญา คุ้มตระกูล
นายสมชาย อินทร์เนียม
นายสาธิต นฤภัย
นายเชาวลิต เมฆศิริธกุล
นายศิริชัย ชละเอม
15.30 – 16.00 น. - สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563-2566
โดย นายสมชาย อินทร์เนียม ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
16.00 – 16.30 น. - พิธีปิดการประชุม
………………………………………………………………..
หมายเหตุ : - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
- กําหนดการอาจมีเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เอกสารที่ 6
ข้อมูลสําคัญประกอบการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ
กองวิศวกรรมการแพทย์

!.ธรรมภิบาล

สมุนไพรทางการแพทย์

!.กัญชา
0.นวัตกรรมและความ
เป็ นเลิศทางการแพทย์

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณส ุข
ปีงบประมาณ :;<=

1

พัฒนางานส(งเสริมตามแนวพระราชดำริ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
โครงการจิตอาสา
“เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน? กษัตริย”?

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณส ุข
ปีงบประมาณ :;<=

2

บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
สร#างวัฒนธรรมที่ดีและความโปร6งใส
ธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
สร#างวัฒนธรรมองคBกร เน#นความรัก ความสามัคคี

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณส ุข
ปีงบประมาณ :;<=

3

กัญชาทางการแพทย8
ส6งเสริมการวิจัย
พัฒนาคลินิกกัญชา
ภาครัฐผลิตและองคBกรภาคประชาชนร6วมผลิต

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณส ุข
ปีงบประมาณ :;<=

4

พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
PCC Cluster
นำเทคโนโลยีมาใชDใน Primary Care

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณส ุข
ปีงบประมาณ :;<=

5

อาสาสมัครสาธารณสุข
อสม.ตDนแบบดDานสุขภาพ
อสม.หมอประจำบDาน
สรDางขวัญและกำลังใจ

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณส ุข
ปีงบประมาณ :;<=

6

พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ
พัฒนาการแพทย?ฉุกเฉิน
IT + New normal Big data, Data mining
การตอบโตDภาวะฉุกเฉิน
การแพทย?ปฐมภูมิและแพทย?เวชศาสตร?ครอบครัว

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณส ุข
ปีงบประมาณ :;<=

7

สมุนไพรทางการแพทยL
วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
สdงเสริมการใชDสมุนไพรทางการแพทย?

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณส ุข
ปีงบประมาณ :;<=

8

นวัตกรรมและความเปNนเลิศทางการแพทยL
บริการด#านสุขภาพที่ทันสมัยเพิ่มมูลค6าทางเศรษฐกิจ
เพิ่มรายได#ประชาชน

Medical Hub

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณส ุข
ปีงบประมาณ :;<=

9

การดูแลสุขภาพประชาชนแบบองคLรวม
Health Literacy
ภั
ย
คุ
ก
คามสุ
ข
ภาพ
พัฒนาเด็กไทย
พชอ./พชต.
Long Term Care
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ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี พ.ศ.2562 – 2566
วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์

VISION

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการ
สุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มี
คุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการ
พึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

GOAL

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพ
เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 3

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ
เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน
สากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพ
ภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่าย

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

ผลลัพธ์

1. ประชาชนมีความรู้ด้านสุขภาพสามารถจัดการสุขภาพตนเองที่ถูกต้องได้
2. ประชาชนได้รับบริการจากสถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการสุขภาพทีม่ ีมาตรฐาน ปลอดภัย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2

พันธกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ
และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคีเครือข่าย

พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ของระบบบริหารจัดการองค์กร

พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ
วงจร
พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและ
กลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ
เอกชน และสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพมี
คุณภาพมาตรฐานสากล

3

1
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแผนงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ ชาติ

แผนงาน

แผนงาน
บุคลากร
ภาครัฐ

รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
(410.6113 ลบ.)

แผนงานพืน้ ฐาน
(210.3816 ลบ.)

สถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐ ภาคเอกชน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ และผู้ประกอบ
โรคศิลปะ ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนา ควบคุม กํากับ มี
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด และ
ยกระดับคุณภาพบริการ
สู่สากล
(171.4871 ลบ.)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชาชน และ
ชุมชน สามารถ
จัดการสุขภาพ
เพื่อการ
พึ่งตนเอง
(38.8945 ลบ.)

ด้านความ
มั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์
(183.3952 ลบ.)

ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม

แผนงานบูรณาการ
(21.7044 ลบ.)
โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และการแพทย์
(9.5494 ลบ.)

โครงการพระราชดําริ/เฉลิม
พระเกียรติ (28.0000 ลบ.)
โครงการพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย
(90.3195 ลบ.)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.)
(16.4340 ลบ.)
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
บริการสุขภาพ
(48.6417 ลบ.)

โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคน
ไทย กลุ่มวัยผู้สูงอายุ
(4.2375 ลบ.)
โครงการพัฒนาระบบ
บริการบําบัดรักษา
ผู้ป่วยยาเสพติด
(7.9175 ลบ.)

13

แผนงานสําคัญกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. โครงการพระราชดําริ

2. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

3. ด้านสุขภาพภาคประชาชน

4. ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
5.ด้านการพัฒนาองค์กร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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2. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย
สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมสถานประกอบการ
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ,ร้านแว่นตา,น้ําพุร้อน,การนวดเพื่อสุขภาพ (Spa)

พัฒนาระบบการให้บริการ
พัฒนาระบบ UCEP provider-Purchaser Patient
การยื่นขออนุญาตและขึน้ ทะเบียนออนไลน์ Central Biz Box
พัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ
เจ็บป่วยฉุกเฉินมีสิทธิทุกที่ UCEP
17

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. โครงการพระราชดําริ และเฉลิมพระเกียรติ
1. โครงการพระราชดําริ “สุขศาลาพระราชทานฯ”
1.1 สนับสนุน พัฒนาการดําเนินงานสุขศาลาพระราชทานฯ ให้มี
ความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในพื้นทีท่ ุรกันดาร
1.2 ส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ มีการจัดการสุขภาพที่เหมาะสม ได้ตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการ สบส. รวมใจ ปั่นออกกําลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก
ส่งเสริมการออกกําลังกาย โดยการปั่นจักรยาน และให้ความรู้ในการเตรียมความ
พร้อมด้านสุขภาพ กฎจารจร และอุปกรณ์ในการปั่นจักรยาน แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติ
ดําเนินการสอบเทียบเครื่องวัดความดันโลหิตให้แก่ รพ.สต. ทั่วประเทศ ให้มีมาตรฐานพร้อมใช้งาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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3. ด้านสุขภาพภาคประชาชน
1. การพัฒนา อสม. เป็น อสม.หมอประจําบ้าน
1.1 พัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจําบ้าน
เป้าหมาย 80,000 คน
ให้มีความรู้ และทักษะ 6 ด้าน

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)
2.1 พัฒนาตําบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2.2 พัฒนาระบบ Tele health “หมอที่บ้าน รพ. ในมือถือ
3. จัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ

1. การออกกําลังกาย
2. การดูแลผู้สูงอายุ
3. การคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค(TB)
4. การเฝ้าระวังสุขภาพจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตร
5. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
6. การสนับสนุนการดําเนินงานทีม PCC

3.1 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
4. การดูแลผู้ติดยาเสพติดหลังการบําบัดรักษา

1.2 พัฒนาระบบสวัสดิการโดยการจัดตั้งกองทุน, ฌกส.

4.1 พัฒนาศักยภาพ อสม. ให้มีความรู้ในการดูแลผู้ติดยาเสพติดหลัง
การบําบัดรักษา เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
16

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4. ด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
1. มาตรฐานการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อม
พัฒนากระบวนการการออกแบบก่อสร้างอาคาร
และสภาพแวดล้อม
Building list
Vender list
Master Plan

ออกแบบ ดูแลบํารุงรักษา ระบบบําบัดน้ําเสีย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. มาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
พัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์
จัดทํา Spec กลาง และ Vender list เครื่องมือแพทย์
สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์และวิศวกรรม
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ดําเนินการรองรับภัยพิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน
Medical Supportive Emergency Response
Team : MSERT)
18

4

9/14/2020

5. ด้านการพัฒนาองค์กร
การพัฒนาองค์กรคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ( PMQA )
พัฒนาระบบ กลไกการเป็นองค์กรแห่งความสุข
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการ
ดําเนินงานให้เป็นองค์กร Digital
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนพัฒนาฯ ฉ.12
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์
การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์
การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประเด็นปฏิรูปที่ 7
การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ
เอกชนและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการบริการเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและยกระดับ
การจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านบุคลากรเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ประเด็นปฏิรูปที่ 9
การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ

ประเด็นปฏิรูปที่ 4
ระบบบริการปฐมภูมิ

ประเด็นปฏิรูปที่ 8
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ประเด็นปฏิรูปที่ 2
ระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศด้านสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
บริหารเป็นเลิศ
ด้วยธรรมาภิบาล

ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์สู่ สบส.เขต
ยุทธศาสตร์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ
เอกชนและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ยุทธศาสตร์
กองวิศวกรรมการแพทย์

แผนงาน/โครงการ
กองวิศวกรรมการแพทย์

กิจกรรม
สบส.เขต

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามาตรฐาน
ด้านวิศวกรรมการแพทย์

1. ส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็น
สถาบันวิศวกรรมการแพทย์

2.พัฒนามาตรฐานด้านวิศวกรรม
การแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ควบคุม กํากับ
งานด้านวิศวกรรมการแพทย์

3.พัฒนาศูนย์ให้บริการวิชาการ
ด้านเครื่องมือแพทย์

1.ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านวิศวกรรม
การแพทย์
- ทดสอบสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
- ตรวจสอบสื่อสารและความปลอดภัย
- ส่งเสริม พัฒนาสถานพยาบาลด้าน
การจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ผลิตเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และ
สาธารณสุขเชิงพาณิชย์

4.จัดทําแนวทางการป้องกันคลื่น
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในสถานพยาบาล
5.อบรมการมีการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
สําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6.บํารุงรักษาระบบวิทยุสื่อสารของ
สุขศาลาพระราชทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

7.โครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการการออกแบบระบบงานด้าน
วิศวกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อทาง
อากาศในสถานพยาบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

2.ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
9 ด้าน
3.เยี่ยมประเมิน รับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ 7 ด้าน

1.พัฒนามาตรฐานห้องให้บริการ
ทางการแพทย์
(OR /ICU/ ER/ไตเทียม)
2.พัฒนามาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
3.พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการ
ด้านเครื่องมือแพทย์

8.เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
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เอกสารที่ 7
สรุปประเด็นสําคัญประชุมจัดทําแผนงาน/โครงการ
กองวิศวกรรมการแพทย์ภายใต้แผนปฏิบัตริ าชการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 - 2566
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 – 2566
ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
เวลา 9.00 น.
คณะที่ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเป็นมางานวิศวกรรมการแพทย์
นายบัญชา ลีลานิภาวรรณ ที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์
กองวิศวกรรมการแพทย์เริ่มจากการซ่อมยานพาหนะ ติดตั้งเสาวิทยุ เมื่อปี พ.ศ.2522 เริ่มงานด้าน
วิศวกรรมการแพทย์ จากการออกหน่วยซ่อมเครื่องมือแพทย์ทีมละ 5 คน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2536 มีการปรับเปลี่ยน
งานซ่อมบํารุงเข้าบริการด้านเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลชุมชน เป็นการพัฒนางานด้านวิชาการมากขึ้น โดยการอบรม
เจ้าหน้าที่ช่างโรงพยาบาลในการซ่อมบํารุง และเมื่อปี พ.ศ. 2546 เริ่มมีงานวิศวกรรมความปลอดภัย 7 ระบบ
เช่น Fire Alarm แจ๊ค ไปป์ไลน์ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ
นายสุรพันธ์ ชัยล้อรัตน์ ที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์
ศักยภาพในช่วงแรกของกองวิศวกรรมการแพทย์ออกทํางานสอบเทียบที่ รพ.ชุมชน รพ.อําเภอ ต่อมา
สอบเทียบรพ.ศูนย์ ทั่วไป และจังหวัด ซึ่งในปัจจุบันศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเป็นผู้ร่วมดําเนินการ ส่วนกอง
วิศวกรรมการแพทย์ปรับบทบาทภารกิจเป็นงานวิชาการมากขึ้น โดยเริ่มจัดทํามาตรฐานและเกณฑ์ต่างๆ ช่วงแรก
เครื่องมือสอบเทียบของกองวิศวกรรมการแพทย์ต้องส่งสอบเทียบกับต่างประเทศ จึงมีการก่อตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และขอการรับรอง ISO 17025 เพื่อใช้ในการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือเอง เมื่อปี
พ.ศ. 2559 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเริ่มทํามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ร่วมกัน 3 หน่วย กองวิศวกรรม
การแพทย์ทํามาตรฐานเชิงปฏิบัติการยังไม่เป็นสากล 4 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานบํารุงรักษา มาตรฐานสอบเทียบ
มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานจัดระบบ และเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของรพ.ภาครัฐและ
เอกชน เรื่องมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ประกอบด้วย เรื่องเครื่องมือแพทย์ สื่อสาร ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
การพัฒนาการจัดการต่างๆ และเริ่มชักชวนกองแบบแผนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเกณฑ์มาตรฐาน ในปี พ.ศ 2560
ซึ่งในปัจจุบันมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มี 9 ด้าน เพิ่มจากเดิม 2 ด้าน ได้แก่ IT และการบริการในโรงพยาบาล
กองวิศวกรรมการแพทย์มีทรัพยากรบุคลากรครบตามสายวิชาชีพ ควรมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรม/เป้าหมายรองรับ
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของกองวิศวกรรมการแพทย์ และมาตรฐานบริการสุขภาพทั้ง 9 ด้าน
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นายศิริชัย ชละเอม ที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านวิศวกรรมการแพทย์
กองวิศวกรรมการแพทย์เริ่ มทํ างานในด้านการซ่อมเครื่องมื อแพทย์ เช่ น เครื่อง X-RAY ทั่วปท.
โดยยังไม่มีการสอบเทียบ ซ่อมวิทยุสื่อสารให้แพทย์และผู้ที่อยู่หน้างานสามารถสื่อสารทางไกลในการดูแลผู้ป่วย
การสอบเทียบเครื่องมือเกิดจากโรงพยาบาลอยากทราบว่าเครื่องมือที่มีอยู่ใช้งานได้และมีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับ
มีมาตรฐาน ISO เข้ามาในประเทศ จึงเริ่มให้โรงพยาบาลทําการประเมินเครื่องมือ จากการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ําหนัก/
เครื่องวัดอุณหภูมิ/เครื่องวัดความดัน และเริ่มชี้แจงการดูแลรักษาให้กับผู้ดูแลเครื่องมือของโรงพยาบาล ซึ่งปัจจุบัน
กองวิศวกรรมการแพทย์สามารถสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ของรพ.ได้ถึง 50 เปอร์เซนต์
นายปริญญา คุ้มตระกูล ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2562
กองวิศวกรรมการแพทย์เป็นผู้สนับสนุนงานทุกด้าน เช่น ด้านเครื่องมือแพทย์ เครื่องกล บําบัดน้ําเสีย
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในทุกด้านเชื่อมโยงด้านสื่อสาร โดยงบพัฒนาสื่อสารต่อปีได้รับไม่มากใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ ซึ่งกอง
วิศวกรรมการแพทย์เป็นผู้ถือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
พ.ศ. 2555 แผนกสทช.ระบุ ว่ า ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นระบบสื่ อ สารทั่ ว ประเทศจากอนาล๊ อ กไปเป็ น ดิ จิ ต อลภายในปี
พ.ศ. 2564
ดังนั้นต้องมีแผนพัฒนา และต้องให้ความสําคัญระบบสื่อสารอยู่ในการจัดทําคําของบประมาณ
เขียนเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมทันต่อเวลา ผู้รับผลประโยชน์คือประชาชน โดยผู้รับผิดชอบชี้แจงงบประมาณในการ
ทําคําขอต้องมีข้อมูลที่ชัดเจน
นายเชาวลิ ต เมฆศิ ริ ธ กุ ล ผู้ เ ชี่ ย วชาญและหั ว หน้ า กลุ่ ม วิ ศ วกรรมความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
กองวิศวกรรมการแพทย์
งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากการคัดเลือกโรงพยาบาลต้นแบบ และเข้าไป
ตรวจสอบระบบที่สําคัญ ทั้งหมด 7 ระบบ ให้ ได้ค่าตามหลักการทางวิศวกรรมที่มี ประสิท ธิภาพและให้เ กิดความ
ปลอดภัย สถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ยังรอผลการตรวจจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส่วนอัตราค่าบริการ
ที่กองวิศวกรรมการแพทย์สามารถเรียกเก็บได้ คือโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในเครือข่ายหรือโรงพยาบาลเอกชน
นางชมบุญ โค้วสมจีน ที่ปรึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์
การจัดทําแผนงาน/โครงการจากเดิมใช้แผนยุทธศาสตร์ แต่ปีปัจจุบันให้ใช้ความเชื่อมโยงจากแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แผนกระทรวง แผนกรม โดยกองวิ ศ วกรรมาการแพทย์ ต้ อ งนํ า นโยบาย ภารกิ จ ตาม
กฎกระทรวง พื้นที่รับผิดชอบการทํางาน และจากการมีกฎ ระเบียบรองรับ เช่น มาตรา 5 จากมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ด้านระบบสื่อสาร ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
พ.ศ. 2555 มาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยการเชื่อมโยงการจัดทําแผนงาน/โครงการ ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกระทรวง แผนกรมฯ ถ่ายออกมาเป็นแผนงาน/โครงการ กองวิศวกรรมการแพทย์
เช่น งานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จัดทําแผนงาน/โครงการเป็นการยกระดับสถานพยาบาลเข้าสู่สากล ให้การ
ตีความยกระดับเข้าสู่สากล หมายถึง การยอมรับกันโดยทั่วกัน เป้าหมายโรงพยาบาล จํานวน 1,080 แห่ง ยกระดับ
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โดยการมองให้ ค รอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ เริ่ ม ทํ า ฐานข้ อ มู ล โรงพยาบาล 1,080 แห่ ง ประเมิ น สํ า รวจว่ า โรงพยาบาล
กลุ่ ม เป้ า หมายผ่ านมาตรฐานระดับ ไหนแล้ว บ้า ง หลั ง จากทราบกองวิ ศวกรรมการแพทย์ จ ะสร้า งกรอบ/เกณฑ์ /
องค์ ความรู้ ใ นการยกระดั บอย่ างไร ส่ งต่อให้ ศู นย์ ส นับ สนุนบริการสุข ที่ 1 – 12 ลงพื้ น ที่ส่ ง เสริมพัฒ นาคุ ณภาพ
และกองวิศวกรรมการแพทย์กํากับประเมินคุณภาพว่าเป็นไปตามกรอบ/เกณฑ์ที่วางไว้หรือไม่ ให้ครบวงจร
นายอดุลย์ ขมิ้นเขียว ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9
กองวิ ศ วกรรมการแพทย์มี ค วามสํ า คั ญ กั บ ประเทศชาติ หรื อ เป็ น ที่ พึ่ ง พาของประชาชนอย่ างไร
กฎหมายที่อยู่ในมือนํามาใช้แล้วหรือยัง เห็นความชัดเจนของภารกิจ และสร้างตัวตนให้องค์กรภายนอกรู้จักกอง
วิศวกรรมการแพทย์อย่างไร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพยินดีรับและขยายต่อในส่วนภูมิภาค
นายกําพล ไหลมา ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
เสนอแนะกองวิ ศวกรรมการแพทย์ เรื่องการพัฒนาบุ คลากร เนื่องจากโรงพยาบาลศู น ย์ / ทั่ว ไป
มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นมาก วิธีคิดวิธีบริหารเครื่องมือไปไกลกว่า เครื่องมือที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพมีใช้ในการ
ทดสอบได้แค่ในโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเท่านั้น เพราะไม่มีเครื่องมือ และเทคโนโลยี
ใหม่ ต้องพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถในการให้คําแนะนํา/องค์ความรู้ในการบริหารจัดการ หรือมีต้องระบบ
มาตรฐาน กฎหมาย สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร ซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องมีเครื่องมือใหม่ๆ
นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผู้อํานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรฐานและให้บริการสถานพยาบาล
ภาครัฐ ทางโรงพยาบาลคาดหวังที่จะได้รับการผลักดันให้เป็นโรงพยาบาลที่ได้ตามมาตรฐาน จึงอยากให้กองวิศวกรรม
การแพทย์ติดตามเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพต่อไป
นายสมชาย อินทร์เนียม ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ ชี้แจงนโยบาย
- ท่านรองอธิบดีฯ ให้นโยบายเรื่อง Medical Supportive Emergency Response Team
(MSERT) ให้เตรียมความพร้อมไว้เนื่องจากมีเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินที่ผ่านมา
- การจัดทําแผนงาน/โครงการ ของกองวิศวกรรมการแพทย์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีทั้งหมด
5 โครงการ ได้แก่
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสื่อสารสัญญาณวิทยุคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ
2.โครงการส่งเสริมควบคุม กํากับ สถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์
3.โครงการยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
4.โครงการพัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้านเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ครบวงจร
5.โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์สู่มาตรฐานสากล
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ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนกิจกรรมสอดรับกับโครงการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อโรงพยาบาล และ
อยากให้เสริมเรื่องการพัฒนาวิชาการให้กองวิศวกรรมการแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นางสาวจิราณี ตั้งพรโชติช่วง หัวหน้างานแผนงาน กองวิศวกรรมการแพทย์
ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงกองวิศวกรรมการแพทย์ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 – 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางการกําหนดนโยบาย
ทิศทางการบริหารราชการ และการจัดทําคําของบประมาณรายปีของกองวิศวกรรมการแพทย์ ให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถถอดเป็นแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบันการจัดทํา
แผนงาน/โครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 กําหนด
แผนให้มีทั้งหมด 3 ระดับ ซึ่งประกอบไปด้วย
แผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนระดั บ ที่ 2 แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ / แผนปฏิ รู ป ประเทศ 11 ด้ า น/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
แผนระดับ ที่ 3 แผนปฏิบั ติราชการกระทรวงสาธารณสุ ข/ แผนปฏิ บัติราชการการกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ/ แผนปฏิบัติราชการการกองวิศวกรรมการแพทย์
ในการจัดทําคําของบประมาณจะต้องจัดทําเสนอแผนคําขอไปที่สํานักงบประมาณ โครงการใดที่มี
ความเชื่อมโยงสอดคล้องกันกับแผนทั้ง 3 ระดับจะได้รับพิจารณาให้งบประมาณในการดําเนินงาน ซึ่งสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กําหนดระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงานผลการดําเนินการตามแผนระดับต่างๆ ของประเทศ มีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้ า หมายตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ความสํ า คั ญ ของระบบ eMENSCR ใช้ ใ นการติ ด ตามประเมิ น ผล
การรายงานโครงการ ที่ต้องสอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ไปจนถึงในการใช้พิจารณาจัดทําคําของบประมาณ ซึ่งใน
อนาคตจะถ่ายความรับผิดชอบมาที่หน่วยงานในการรายงาน/ประเมินผล โดยผู้อํานวยการระดับกองฯเป็นผู้ลงนาม
ส่ งข้ อมู ล ผ่า นระบบไปที่ร ะดั บ กรมฯ อธิ บ ดี ก รมฯ เป็ น ผู้ล งนาม และระบบจะส่ ง การรายงานไปที่ สํา นั ก งานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตรวจสอบประเมินพิจารณาผลการดําเนินงาน ซึ่งจะส่งผลถึงการพิจารณา
งบประมาณดังกล่าว
ความเชื่อมโยงแผนระดับที่ 1 – 3 ของกองวิศวกรรมการแพทย์
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 35 ประเด็น 3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย
3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ดี
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แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนย่อย
แผนปฏิรูปประเทศ
ประเด็นการปฏิรูปฯ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
แนวทางการพัฒนา

ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสขุ ภาวะที่ดี
(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
7.ด้านสาธารณสุข
4) ด้านระบบบริการสาธารณสุข
4.2) การคุ้มครองผู้บริโภค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3.2 กระจายการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ ทั้ ง ด้ า นการศึ ก ษา สาธารณสุ ข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง

แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข/ แผนปฏิบัติราชการการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง

ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน

แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงสาธารณสุข

ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็นเลิศ (PP&P,
People, Governance)

Service,

แผนปฏิบัติราชการ กรมสบส. 63-66 ประเด็ น สํ า คั ญ ที่ 1.พัฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานสถานพยาบาลภาครั ฐ
เอกชน และสถานประกอบการเพื่ อ สุ ข ภาพสู่ ม าตรฐานสากลและพัฒ นา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
เป้าหมาย

1.สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมี
คุณภาพไม่ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด
2.ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัย

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา

1.การพัฒนาและยกระดับเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้เป็น
มาตรฐานหลักของประเทศไทย และเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
2.พัฒนาและยกระดับสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ให้ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด

จะเห็นได้ว่างานส่วนใหญ่ของกองวิศวกรรมการแพทย์เป้าหมายหรือลูกค้าหลัก คือ สถานพยาบาล
ภาครัฐ กองวิศวกรรมการแพทย์จะดําเนินการอย่างไรให้สถานพยาบาลภาครัฐมีคุณภาพมาตรฐาน ส่วนประชาชนเป็น
ลูกค้าทางอ้อมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นงานในอนาคตจึงต้องมองถึงประชาชนเป็นหลักในการกําหนดกลยุทธ์ และ
แนวทางการพัฒนาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยกองวิศวกรรมการแพทย์จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย
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- แผนพื้ น ฐาน หมายถึ ง งานที่ก องวิ ศวกรรมการแพทย์ ทํ า เป็ น ประจํ า เช่ น งานที่ ถ่ ายลงสู่ ศู น ย์
สนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพที่ 1 - 12 งานสอบเที ย บเครื่ อ งมื อ แพทย์ / งานตรวจสอบวิ ศ วกรรมความปลอดภั ย /
ตรวจสอบระบบสื่อสารในโรงพยาบาล/ ตรวจสอบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จํานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสื่อสารสัญญาณวิทยุคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ
2. โครงการส่งเสริม ควบคุม กํากับ สถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์
- แผนยุ ท ธศาสตร์ หมายถึ ง งานที่ มี ค วามท้ า ทาย ยกระดับจากงานที่ ทําเป็ น ประจํ า จํา นวน 3
โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
2. พัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้านเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ครบวงจร เช่น
การจัดทํามาตรฐาน การออกแบบspec การเป็นศูนย์การจัดอบรมด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์สู่มาตรฐานสากล
ดั ง นั้ น Workshop ที่ 1 ให้ กํ า หนด ตั ว ชี้ วั ด กิ จ กรรมสอดรั บ ภายใต้ โ ครงการ เป้ า หมายและ
งบประมาณกํากับแต่ละปี (ตั้งแต่ปี 2564 – 2566) ให้สอดรับกับแผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Workshop ที่ 2 เป็นการจัดทํารายละเอียดเพิ่มเติมจาก Workshop ที่ 1 เพื่อการนําเสนอ ให้กําหนดแนวทาง
การประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ วัต ถุ ป ระสงค์ ผลลัพ ธ์ กิ จกรรมที่สอดรั บโครงการ งบประมาณที่ จะใช้ และหน่ วยงานที่
รับผิดชอบหลัก/รอง
เวลา 13.00 น.
ดําเนินการแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม เพื่อระดมสมองจัดทํา Workshop 1 - 2 ตามรายชื่อ ดังเอกสารแนบ
เวลา 15.00 น.
นําเสนอ Workshop 1 -2 จํานวน 6 กลุ่ม ดังเอกสารแนบ
กลุ่มที่ 1
นําเสนอโดย นายสละ
กสิวัตร์
จํานวน 5 โครงการ 15 กิจกรรม
กลุ่มที่ 2,3
นําเสนอโดย นายเสฎฐวุฒิ
เกียรติศักดิ์โสภณ จํานวน 5 โครงการ 21 กิจกรรม
กลุ่มที่ 4
นําเสนอโดย นายแก้วกานต์ แย้มบางยาง จํานวน 4 โครงการ 7 กิจกรรม
กลุ่มที่ 5
นําเสนอโดย นายวิกรานต์
งะสมัน
จํานวน 1 โครงการ 7 กิจกรรม
จํานวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม
กลุ่มที่ 6
นําเสนอโดย นางสุวรรณี
มุงคุณ
เวลา 16.30 น.
นายสมชาย อินทร์เนียม ผู้อํานวยการกองวิศวกรรมการแพทย์
- วิพากษ์ภาพรวมของการนําเสนอกลุ่มว่าโดยรวมยังเป็นกิจกรรมเดิม ไม่เห็นความท้าทาย และไม่มี
กิจกรรมใดที่ทําให้กองวิศวกรรมการแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การจัดทําโครงการ/กิจกรรมต้องได้ประโยชน์ลง
ถึงประชาชน ไม่จบลงที่กําหนดงานให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ หรือส่งเสริมให้กับโรงพยาบาลเท่านั้น
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- ทั้งนี้งานแผนงานจะนําไปรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อเสนอพิจารณาใน
ระดับผู้บริหารกองวิศวกรรมการแพทย์ และจัดทํารายละเอียดงบประมาณต่อไป
เวลา 17.00 น.
ปิดการประชุม

นโยบายท่านอธิบดี (นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์) ให้ไว้ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563
1. กองวิศวกรรมการแพทย์เป็นหน่วยงานหลักในการอ้างอิง LAB เครื่องมือแพทย์ระดับประเทศ คู่กับงานบริการ
โดยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12
2. เน้นแผนงานฉุกเฉิน
3. การบูรณาการกับ Med Hub ให้เป็นศูนย์กลางการบริการระดับอาเซียน

(ร่าง) สรุปรายละเอียดแผนงาน/โครงการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ปี 2564
แผนงาน

ตัวชี้วัด ค่าปัจจุบัน
(Baseline)
กิจกรรม
3. ร้อยละ ร้อยละ 80
ของ
สถานพยา
บาล
ภาครัฐ
ผ่าน
เกณฑ์
มาตรฐาน
ระบบ
บริการ
สุขภาพ

โครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสื่อสารสัญญาณวิทยุคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ (วศ.)
กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

ตัวชี้วัด : พื้นที่ภัยพิบัติ 18 จังหวัด ทั่ว
ประเทศ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา
ระบบสื่อสาร ปี 64 ร้อยละ 20 ปี 65 ร้อย
ละ 40 ปี 66 ร้อยละ 90
กิจกรรม พัฒนาโครงข่ายเครื่องทวน กิจกรรม ส่งเสริมและจัด
กิจกรรม จัดทําข้อตกลง ความร่วมมือ
สั
ระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม
พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณสุข ระหว่างกอง ญญาณ ระบบดิจิตอลรองรับ
วิศวกรรมการแพทย์กับองค์กรภาครัฐและ การแพทย์สาธารณสุข
องค์กรอิสระ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสาร
ควบคุมทั่วประเทศ

กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนากระบวนการ
เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ และโรคอุบัติใหม่
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ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต ค่าปัจจุบัน หน่วยงาน กิจกรรม
รับผิดชอบ ภายใต้ผลผลิต
(Baseline
)
(เริ่มแยก)
1.แผนงาน สถานบริการ
เชิงปริมาณ ร้อย ร้อยละ 80 สพรศ. / 2. ส่งเสริม
พื้นฐานด้าน สุขภาพภาครัฐ
ละของ
กสพส./ สนับสนุน
การพัฒนา ภาคเอกชน สถาน สถานพยาบาล
บ./วศ./ พัฒนา
และ
ประกอบการเพื่อ ภาคเอกชน และ
OSS/ศคบ. ควบคุม
เสริมสร้าง สุขภาพและผู้
สถาน
กํากับสถาน
ศักยภาพ ประกอบโรคศิลปะ ประกอบการเพื่อ
บริการ
ทรัพยากร ได้รับการส่งเสริม สุขภาพ
สุขภาพ
มนุษย์
ภาครัฐ
สนับสนุน พัฒนา กลุ่มเป้าหมาย
ภาคเอกชน
ควบคุม กํากับ มี ผ่านเกณฑ์
สถาน
มาตรฐานตามที่ มาตรฐานตามที่
ประกอบการ
กฎหมายกําหนด กฎหมายกําหนด
เพื่อสุขภาพ
และยกระดับ
ผู้ประกอบ
คุณภาพบริการสู่
โรคศิลปะ
สากล
และเครือข่าย
ระบบบริการ
สุขภาพ

กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ศูนย์ควบคุมสั่งการ กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ กิจกรรม ตรวจสอบบํารุงรักษา
ระบบสื่อสารวิทยุคู่ขนาน
ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการณ์ด้าน
ระบบสื่อสารสาธารณสุข ระดับเขต
การแพทย์และสาธารณสุข

- จัดทํารูปแบบกระบวนการ

กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ระบบวิทยุสื่อสาร กิจกรรม ส่งเสริมระบบสื่อสาร
สาธารณสุขรอง 12.5 kHz ตามระเบียบ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านใน
กสทช.
พืน้ ที่อับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่

- ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ระบบสื่อสาร
สาธารณสุข ROIP

กิจกรรม พัฒนาและจัดระบบ
ROIP(Radio Over Internet
Protocal Basic)

- พัฒนา Application การ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับ
ประชาชนและหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข
- รูปแบบการสื่อสารเพื่อการ
เฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคลากร
ทางการแพทย์ (ER) และผู้ใช้บริการ

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต ค่าปัจจุบัน หน่วยงาน กิจกรรม
ตัวชี้วัด ค่าปัจจุบัน
รับผิดชอบ ภายใต้ผลผลิต
(Baseline)
(Baseline
)
(เริ่มแยก) กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน

2. โครงการส่งเสริม ควบคุม กํากับ สถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่ม 1
ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพร้อยละ
100
กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ และเครือข่ายระบบ
บริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด (เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ 1 – 12 ในพื้นที่รับผิดชอบ)

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กิจกรรม ส่งเสริมด้านวิชาการงาน
วิศวกรรมการแพทย์

กิจกรรม ติดตามควบคุม กํากับ พัฒนา
สถานบริการสุขภาพภาครัฐด้านวิศวกรรม
การแพทย์

กิจกรรม ตรวจสอบระบบสื่อสาร

- ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนางาน
วิศวกรรมความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล

กิจกรรรม เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ

กิจกรรม ตรวจสอบระบบวิศวกรรม
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล

- จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
- จป. เทคนิค
- จป.หัวหน้างาน
- จป.ผู้บริหาร

กิจกรรม ตรวจสอบระบบวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล

- ติดตามการประเมินส่งเสริม

กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา
สถานพยาบาลด้านการจัดการศูนย์
เครื่องมือแพทย์
กิจกรรม ตรวจสอบ ทดสอบ
ประสิทธิภาพระบบวิศวกรรมควบคุม
และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ (covid -19)
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กิจกรรม ทดสอบ สอบเทียบ
เครื่องมือแพทย์

แผนงาน

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัดผลผลิต ค่าปัจจุบัน หน่วยงาน กิจกรรม
ตัวชี้วัด ค่าปัจจุบัน
รับผิดชอบ ภายใต้ผลผลิต
(Baseline)
(Baseline
)
(เริ่มแยก) กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน

โครงการบริหารจัดการองค์กรกองวิศวกรรมการแพทย์
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

กิจกรรม ด้านบริหารทั่วไป วงเงิน 5,422,200 บาท
- ค่าตอบแทน
- ค่าใช้สอย
- ค่าวัสดุ
- ค่าสาธารณูปโภค
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองวิศวกรรมการแพทย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงิน 577,800 บาท
- การประชุมขับเคลื่อน ส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนงาน โครงการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการต่างๆ
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- ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของกองวิศวกรรมการแพทย์

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่าปัจจุบัน หน่วยงาน
กิจกรรม
(Baseline) รับผิดชอบ ภายใต้ผลผลิต
(เริ่มแยก)

2.แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้
คนมีสุข
ภาวะที่ดี

โครงการ
คุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและ
บริการสุขภาพ

เชิงปริมาณ
ร้อยละของ
สถานพยาบาล
และสถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
มีคุณภาพ
มาตรฐานเข้าสู่
สากล

ร้อยละ 5

สพรศ. / 2. พัฒนาและ
กสพส. / ยกระดับ
วศ. / บ. มาตรฐาน
สถานพยาบาล
และสถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
เข้าสู่
มาตรฐานสากล
และพัฒนาอุ
ตสากหรรม
การแพทย์ครบ
วงจร

ตัวชี้วัด

ค่าปัจจุบัน
(Baseline)

โครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน

กิจกรรม
2.1 ร้อยละ
ของ
สถานพยาบาล
ภาครัฐ
เอกชน และ
สถาน
ประกอบการ
เพื่อสุขภาพ
ได้รับการ
ส่งเสริมให้มี
คุณภาพมาตร
ฐานะดับสากล
เพิ่มขึ้น

3. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ร้อยละ 5
กลุ่ม 1

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ระดับพื้นฐาน ร้อยละ 80

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม การพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ภาคี เครือข่าย ผู้รับผิดชอบงาน วิถใี หม่ (New Normal)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในโรงพยาบาล และ
งานวิศวกรรมชีวการแพทย์

กิจกรรม ประชุม ชี้แจง แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

- จัดทํารูปแบบโครงสร้าง การจัดทําแนว
ทางการให้บริการและวิธีปฏิบัติงาน
สําหรับห้องให้บริการทางการแพทย์
(OR/ER/Dentrl Unit/ICU) เพื่อ
เตรียมพร้อมโรคอุบัติใหม่

กิจกรรม เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ

- จัดทําฐานข้อมูลห้องให้บริการทางการ
แพทย์
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กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่าปัจจุบัน หน่วยงาน
กิจกรรม
(Baseline) รับผิดชอบ ภายใต้ผลผลิต
(เริ่มแยก)

ตัวชี้วัด

ค่าปัจจุบัน
(Baseline)

โครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน

กิจกรรม
4. พัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้านเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ครบวงจร
กลุ่ม 1

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

ตัวชี้วัด : การดําเนินการ ด้านการจัดการ
องค์ความรู้และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานได้จริงร้อยละ 100
กิจกรรม พัฒนาระบบข้อมูลการบริการด้าน
วิศวกรรมการแพทย์
- พัฒนาฐานข้อมูล

กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการด้าน
เครื่องมือแพทย์

กิจกรรม พัฒนามาตรฐานและ
ตัวชี้วัดการบริหารจัดการเครื่องมือ
แพทย์แห่งชาติ

กิจกรรม ติดตาม ควบคุม กํากับ
และประเมินมาตรฐานด้าน
วิศวกรรมการแพทย์

- ขอรับรองมาตรฐาน ISO 17025
ให้ครบทั้ง 12 ศูนย์

กิจกรรม พัฒนาระบบแจ้งเตือน
อันตรายและเรียกคืนเครื่องมือแพทย์

กิจกรรม ควบคุม กํากับมาตรฐาน
- ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศูนย์
(CB)
เครื่องมือแพทย์
- ในโรงพยาบาลชุมชน
(2563)
- Reac Credit ระดับ
คุณภาพ
- ติดตาม ตรวจสอบ และให้คําแนะนํา
กิจกรรม พัฒนามาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ด้านเครื่องมือแพทย์
การประเมินความสามารถการรองรับน้ํา
เสียของระบบบําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาล

กิจกรรม พัฒนาแนวทางการเลือก
ซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ส่วนบุคคล
(Homecare Medical Equipment

กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบ
เทียบด้านวิศวกรรมการแพทย์รองรับ
อุตสาหกรรมการแพทย์

กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการอบรม
ช่าง วิศวกร และผู้ใช้งานเครื่องมือ
แพทย์

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม
การแพทย์และสาธารณสุข

กิจกรรม พัฒนาระบบคัดเลือก
เครื่องมือทางการแพทย์ก่อนการจัด
จ้างจัดซื้อ (ปี 2567)

นวัตกรรม

กิจกรรม สร้างทีม BME Guru ให้
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์
ประจําเขตสุขภาพ

กิจกรรม โปรโมทช่องทางพัฒนา
กองวิศวกรรมการแพทย์สู่การเป็น
องค์กรมาตรฐานสากลด้าน
เครื่องมือแพทย์ (ปี 2567)
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- ศึกษา วิเคราะห์วิจัย ออกแบบ

กิจกรรม พัฒนาศูนย์ให้บริการ
วิชาการด้านวิศวกรรมการแพทย์

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

ตัวชี้วัดผลผลิต ค่าปัจจุบัน หน่วยงาน
กิจกรรม
(Baseline) รับผิดชอบ ภายใต้ผลผลิต
(เริ่มแยก)

ตัวชี้วัด

ค่าปัจจุบัน
(Baseline)

โครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน

กิจกรรม
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์สู่มาตรฐานสากล
กลุ่ม 1

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

ตัวชี้วัด : จํานวนสถานพยาบาลได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนางานด้านวิศวกรรมการแพทย์
กิจกรรม การบริหารจัดการงานศูนย์เครื่องมือ กิจกรรม พัฒนาระบบภูมิศาสตร์
แพทย์และการประเมินเทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศด้านวิศวกรรม
วิศวกรรมการแพทย์
การแพทย์ (GIS)

กิจกรรม พัฒนาศูนย์ให้บริการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรม
การป้องกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล (Clesn room Lab)

กิจกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการด้าน
วิศวกรรมการแพทย์
กิจกรรม ส่งเสริมด้านคุณภาพให้
โรงพยาบาล ( JCI/ ISO14001/
ISO18000) โดยกองวิศวกรรมการแพทย์
เป็นที่ปรึกษา
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กิจกรรม พัฒนาห้องให้บริการสอบ
เทียบเครื่องมือทางการแพทย์
กิจกรรม พัฒนาห้องทดสอบ/สอบ
เทียบเครื่องมือทางด้นวิศวกรรม
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม พัฒนามาตรฐานตรวจสอบ
วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
(การติดตามข้อกําหนดกฎหมายต่างๆ ที่ใช้
ในการอ้างอิง)
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รายชื่อกลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์

ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2563 - 2566
ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี
กลุ่มที่ 1
ชื่อ - สกุล

ลําดับ

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

1

นายสละ

กสิวัตร์

วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ

วศ.

2

นายศุภชัย

สิงโห

วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการพิเศษ

วศ.

3

นายบุญยืน

อยู่พิพัฒน์

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชํานาญการพิเศษ

วศ.

4

นายอานุภาพ

ละออ

วิศวกรเครื่องกลชํานาญการพิเศษ

วศ.

5

นายอดุลย์

ขมิ้นเขียว

ผู้อํานวยการฯ ศบส.ที่ 9

ศบส.ที่ 9
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กลุ่มที่ 2
ชื่อ - สกุล

ลําดับ

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

1

นายชํานาญ

วิเชียร

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารชํานาญการ

วศ.

2

นายปพณสิริ

ปัญญาละ

วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ

วศ.

3

นายดิเรก

สุวรรณประทีป

ผู้อํานวยการฯ ศบส.ที่ 2

ศบส.ที่ 2

4

นายเฉลิมวุฒิ

คงมั่น

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ศบส.ที่ 3

5

นายกิตติพิชช์

เชาว์ดี

นายช่างเทคนิคชํานาญงาน

ศบส.ที่ 4

6

นายรัฐวิศว์

แป้งเงิน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ศบส.ที่ 4

7

นายทศพงษ์

ตรีเนตร

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ศบส.ที่ 6

8

นายบุญเพ็ง

ยอดบุญมา

ผู้อํานวยการ ฯ ศบส.ที่ 7

ศบส.ที่ 7

9

นายชาลี

สร้างดี

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ศบส.ที่ 10
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กลุ่มที่ 3
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

1

นายภาณุมาศ

วิภาตะภูติ

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

วศ.

2

นายรักศักดิ์

นิลฉาย

วิศวกรไฟฟ้าชํานาญการ

วศ.

3

นายเสฎฐวุฒิ

เกียรติศักดิ์โสภณ

นักวิชาการอุปกรณ์การแพทย์

วศ.

4

นายศักดา

นวลเนตร

นายช่างเทคนิคอาวุโส

วศ.

5

นายหฤษฎิ์ชาติ

หนองตระไกร

วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ

วศ.

6

นายมนัส

รัตนสุวรรณ์

นายช่างเทคนิคอาวุโส

วศ.

7

นายวรพงษ์

คําดี

วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

วศ.

8

นางสาวกมลรัตน์

สุวรรณวัฒน์

วิศวกรปฏิบัติการ

วศ.

9

นางสาวนันนภัส

อ่อนหวาน

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศบส.ที่ 1

10

นายจงรัก

พงษ์พิธี

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

ศบส.ที่ 3

11

นายประวิทย์

สัพพะเลข

ผู้อํานวยการฯ ศบส.ที่ 4

ศบส.ที่ 4

12

นายบุญเลิศ

เธียรพานิช

นายช่างเทคนิคชํานาญงาน

ศบส.ที่ 4

13

นายกิตติศักดิ์

หนูแทน

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

ศบส.ที่ 4

14

นายสุรศักดิ์

จําปานุ้ย

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

ศบส.ที่ 7

15

นายประวิทย์

สืบศรี

นายช่างเทคนิคชํานาญงาน

ศบส.ที่ 10

16

นายสุเทพ

พ่วงแม่กลอง

นายช่างเทคนิคอาวุโส

ศบส.ที่ 11

17

นางสาวเพียงพร

วรรณนิยม

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศบส.ที่ 12
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กลุ่มที่ 4
ลําดับ

ชื่อ - สกุล

ตําแหน่ง

หน่วยงาน

1

นายอาทิตย์

ชุมทอง

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

วศ.

2

นางสาวภัทรินทร์

จันทวรรณโณ

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

วศ.

3

นายก้องภพ

เอี่ยมจ้อย

วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

วศ.

4

นายแก้วกานต์

แย้มบางยาง

วิศวกร(ชีวการแพทย์)

วศ.

5

นายณรงค์เดช

ดํารงรัตน์

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

วศ.

6

นายเกรียงศักดิ์

สุริยะป้อ

วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ

วศ.

7

นายกิตติรักษ์

ชูกําลัง

วิศวกรเครื่องกลชํานาญการ

วศ.

8

นายตะวัน

ลันกองพูล

วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

วศ.

9

นายกําพล

ใหลมา

ผู้อํานวยการฯ ศบส.ที่ 1

ศบส.ที่ 1

10

นายนคร

เฟืองฟูธนกิจ

นายช่างเทคนิคชํานาญงาน

ศบส.ที่ 1

11

นางสาวรัชกร

สนธิภูมาศ

นักจัดการงานทั่วไป

ศบส.ที่ 1

12

นายวิจิตร

การสมมิตร

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

ศบส.ที่ 4

13

นายวิรุฬ

แทนประสาน

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

ศบส.ที่ 4

14

นายบุญชัย

พุทธนิมิตร

ผู้อํานวยการ ฯ ศบส.ที่ 6

ศบส. ที่ 6

15

นายวิมล

ยาทองไชย

ผู้อํานวยการฯ ศบส.ที่ 8

ศบส.ที่ 8

16

นายไพรวัน

ธงไชย

นายช่างเทคนิคชํานาญงาน

ศบส.ที่ 10

17

นายการุญ

สุขสุทธิ์

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

ศบส.ที่ 12
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กลุ่มที่ 5
1

นายมานิตย์

พูลทรัพย์

นายช่างเทคนิคอาวุโส

วศ.

2

นายสมศักดิ์

จันทมาศ

นายช่างเทคนิคอาวุโส

วศ.

3

นางสาววิชญ์ฐิตา

ปานเนาว์

วิศวกรปฏิบัติการ

วศ.

4

นางสาวธนษา

ชินภาณุพงศ์

วิศวกรปฏิบัติการ

วศ.

5

นายวิกรานต์

งะสมัน

วิศวกรปฏิบัติการ

วศ.

6

นายวุฒิการ

เขมะวิชานุรัตน์

นายช่างเทคนิคชํานาญงาน

ศบส. ที่ 1

7

นายอนุวา

นราพันธรักษ์

นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน

ศบส.ที่ 3

8

นายบรรเจิด

ปิ่นงาม

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

ศบส.ที่ 4

9

นายประพนธ์

ทองนาค

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ศบส.ที่ 4

10

นาย ศรีสกุล

แสงประเสริฐ

ผู้อํานวยการฯ ศบส.ที่ 5

ศบส.ที่ 5

11

นางสาวนาถลดา

ศรีไกรเพ็ชร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศบส.ที่ 9

12

นายทวีศักดิ์

ยิ่งรุ่งโรจน์

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

ศบส.ที่ 10

13

นางสาวสาวิตรี

มุณีรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศบส.ที่ 10

14

นายวันชัย

มั่นสัมฤทธิ์

ผู้อํานวยการฯ ศบส.ที่ 11

ศบส.ที่ 11

15

นายประโชติ

สุวรรณรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน

ศบส.ที่ 11

16

นายพิเชฎฐ์

สุขวรรณ

นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน

ศบส.ที่ 12
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เอกสารนําเสนอ Workshop 1 – 2 กลุม่ ที่ 1
คําของบประมาณปี 64 กองวิศวกรรมการแพทย์
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสื่อสารสัญญาณวิทยุคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ (วศ.)
ตัวชี้วัด พื้นทีภ่ ัยพิบัติ 18 จังหวัด ทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาระบบสื่อสาร ปี 64 ร้อยละ 20 ปี 65
ร้อยละ 40 ปี 66 ร้อยละ 90
กิจกรรม
- ข้อตกลง ความร่วมมือพัฒนาระบบสื่อสารสาธารณสุข ระหว่างกองวิศวกรรมการแพทย์กับองค์กรภาครัฐ
และองค์กรอิสระ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารควบคุมทั่วประเทศ
- ส่งเสริม พัฒนา ศูนย์ควบคุมสั่งการระบบสื่อสารสาธารณสุข ระดับเขต
- ส่งเสริม พัฒนา ระบบวิทยุสื่อสารสาธารณสุขรอง 12.5 kHz ตามระเบียบ กสทช.
- ส่งเสริม พัฒนา ระบบสื่อสารสาธารณสุข ROIP
2. โครงการส่งเสริมควบคุมกํากับสถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์ (วศ.)
ตัวชี้วดั :ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาตามมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพร้อยละ 100
- ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยใน
โรงพยาบาลตรวจสอบระบบสื่อสารในโรงพยาบาล
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 (สถานพยาบาลภาครัฐ 1080 แห่ง)
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สถานบริการสุขภาพภาครัฐ และเครือข่ายระบบบริการ
สุขภาพให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
- เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 – 12 ในพื้นที่รับผิดชอบ
- ติดตามควบคุม กํากับการปฏิบตั งิ านด้านวิศวกรรมการแพทย์
ตัวชี้วัด : ร้อยละกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด(ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1-12)
กิจกรรม ติดตามควบคุม กํากับพัฒนา สถานบริการสุขภาพภาครัฐ
- คณะกรรมการส่วนกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองวิศวกรรมการแพทย์ กอง
แบบแผน กองสุขศึกษา สํานักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนทศ ประชุมชี้แจง 4 ภาค
-เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 (สถานพยาบาลภาครัฐ 1080 แห่ง)
กิจกรรม ประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
- เจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 – 12 ในพื้นที่รับผิดชอบ
3.โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วดั :สถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพร้อยละ 70
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ สู่มาตรฐานสากล ร้อยละ 5
- พัฒนาศักยภาพผูเ้ ยี่ยมประเมิน
กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย ผู้เยี่ยมประเมินภายใน(Internal audit)
จํานวน 183 คน (61/122 โรงพยาบาลละ 1 คน จัด 4 ภาคๆ 3 วัน)
ตัวชี้วัด : พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย ผู้เยี่ยมประเมินร้อย 100
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กิจกรรมที่ ติดตามประเมินคุณภาพการเยี่ยมประเมินของผู้เยี่ยมประเมินส่วนกลาง(5 วัน)
ตัวชี้วัด : ติดตามประเมินคุณภาพการเยี่ยมประเมินของผู้เยี่ยมประเมินส่วนกลาง ร้อย 100
- ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
กิจกรรมที่ ประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัด : สถานพยาบาลภาครัฐได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ร้อย 100
3.1 ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ด้านที่ 1 – 9 (เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1-12
สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร (จัดส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลละ 4 คน จํานวน 800 คน 1 ครั้ง)
3.2 ประชุมวิชาการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร(จัดส่วนภูมิภาค จํานวน
1500 คน 1 ครั้ง)
3.2.1 จัดเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2.2 นิทรรศการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
3.2.3 ประกวดวิชาการ รางวัลสถานบริการคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
- เยี่ยมประเมินรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรมที่ เยีย่ มประเมิน รับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัด : สถานพยาบาลภาครัฐผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ ร้อยละ 70 (ผ่าน)
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ สู่มาตรฐานสากล ร้อยละ 5
4.1 เยี่ยมประเมินส่วนกลาง(คณะกรรมการส่วนกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กอง
วิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน กองสุขศึกษา สํานักสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะกลุ่มเทคโนโลยีสารสนทศ ร่วมลงเยี่ยมประเมินใน
กลุ่มเป้าหมายสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร)
4.2 เยี่ยมประเมินส่วนภูมิภาค(คณะกรรมการส่วนกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองวิศวกรรมการแพทย์ กองแบบแผน กองสุขศึกษา
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนทศ ร่วมลงเยี่ยม
ประเมินในกลุม่ เป้าหมายสถานบริการสุขภาพในสังกัด
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพลังงาน
กรุงเทพมหานคร )กับคณะกรรมการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 – 12
ในพื้นที่รับผิดชอบ
กิจกรรมที่ ประชุมรับรองผลการเยี่ยมประเมินระดับประเทศ (คณะอนุกรรมการกระทรวงและ
กรมฯ 50 คน 1 วัน จํานวน 2 ครั้ง)
ตัวชี้วัด : ประชุมรับรองผลการเยี่ยมประเมินระดับประเทศ
3.1 ประชุมรับรองแนวทางการเยี่ยมประเมินประจําปี 2564
3.2 ประชุมรับรองผลการเยี่ยมประเมินประจําปี 2564
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4. พัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้านเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ครบวงจร(วศ.)
ตัวชี้วดั :การดําเนินการ ด้านการจัดการองค์ความรู้และด้านการนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริงร้อยละ
100
- พัฒนาระบบข้อมูลการบริการด้านวิศวกรรมการแพทย์
กิจกรรมที่ ระบบข้อมูลการบริการด้านเครื่องมือแพทย์
ตัวชี้วดั :จํานวนฐานข้อมูลด้านวิศวกรรมการแพทย์
- ฐานข้อมูลโครงสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ การแจ้งเตือน
อันตรายและเรียกคืนเครื่องมือแพทย์
- ฐานข้อมูลระบบการมี การใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
- ฐานข้อมูลระบบการบริหารงานศูนย์เครื่องมือแพทย์และการประเมินเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมการแพทย์
- ฐานข้อมูลระบบการมี การใช้และการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะระบบบําบัดน้ําเสีย
- ฐานข้อมูลระบบการมี การใช้ การตรวจสอบ ประเมินวิศวกรรมงานระบบและ
วิศวกรรมความปลอดภัย
- ฐานข้อมูลระบบสื่อสาร
- ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน Certified Body
กิจกรรมที่ ศึกษา วิจัย ออกแบบนวัตกรรม(ส่งเสริม พัฒนาต้นแบบด้านวิศวกรรมการแพทย์)และ
การประเมินเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการแพทย์ด้านไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก เครื่องกลและเครื่องมือวัดทางการแพทย์
ตัวชี้วดั :จํานวนงานศึกษา งานวิจัยออกแบบนวัตกรรม(ส่งเสริม พัฒนาต้นแบบด้านวิศวกรรม
การแพทย์)และการประเมินเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการแพทย์
-การจัดทําโรงพยาบาลสนามต้นแบบสําหรับภาวะฉุกเฉิน
- การจัดทําเครื่องต้นแบบการตรวจสอบเชื้อไวรัสจากภูมิคุ้มกันโรคด้วยคลื่นสําหรับ
ภาวะฉุกเฉิน
- พัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทดสอบ สอบเทียบด้านวิศวกรรมการแพทย์รองรับอุตสาหกรรมการแพทย์
กิจกรรมที่ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ (Working Laboratory)
ตัวชี้วดั : จํานวนห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์(คู่มือ/แนวทางหรือเอกสารวิชาการขอ
รับรองห้อง)
- พัฒนากฎหมายยกระดับรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์
- ห้องทดสอบทางไฟฟ้าทางวิศวกรรมการแพทย์
- ห้องทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าทางวิศวกรรมการแพทย์
กิจกรรมที่ พัฒนาห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน (Secondary Laboratory)
ตัวชี้วดั : จํานวนห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน(คู่มือ/แนวทางหรือเอกสาร
วิชาการขอรับรองห้อง)
- พัฒนากฎหมายยกระดับรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
- ห้องสอบเทียบมวล ความดัน อัตราการไหล (ผ่านการรับรองแล้ว)
- ห้องสอบเทียบ
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กิจกรรมที่ เตรียมความพร้อมและสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน
ตัวชี้วดั :
กิจกรรมที่ พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ส่วนภูมิภาคเพื่อการรับรอง
ตัวชี้วดั : จํานวนห้องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ส่วนภูมิภาค(คู่มือ/แนวทาง
หรือเอกสารวิชาการขอรับรองห้อง)
- จัดทําหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
กิจกรรมที่ พัฒนาระบบคลังความรู้และสือ่ การสอน
ตัวชี้วดั :จํานวนหลักสูตร(สํารวจความต้องการหลักสูตรและจัดทําหลักสูตร)
- การอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสถานบริการสุขภาพ
หลักสูตร การจัดการมี การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์สําหรับ
โรงพยาบาล
หลักสูตร ผู้ตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลสําหรับ
โรงพยาบาล
- พัฒนามาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
กิจกรรมที่ มาตรฐานการจัดการการมี การใช้ การตรวจสอบ ทดสอบ การบํารุงรักษา ห้อง
ให้บริการทางการแพทย์
ตัวชี้วดั :มาตรฐานห้องให้บริการทางการแพทย์ในสถานบริการภาครัฐ(คูม่ ือ/แนวทางหรือ
เอกสารวิชาการ)
- ห้องผ่าตัด ห้องผู้ป่วยหนักห้องไตเทียม ห้องฉุกเฉิน (ประกาศใช้งานแล้ว)
- ห้องเอ็กซเรย์ ห้องทันตกรรม
กิจกรรมที่ มาตรฐานการบริหารจัดการ บํารุงรักษาด้านสิ่งแวดล้อมในสถานบริการภาครัฐ
ตัวชี้วดั :มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในสถานบริการภาครัฐ(คู่มอื /แนวทางหรือเอกสาร
วิชาการ)
- อากาศ สารพิษ ขยะ น้ําเสีย
กิจกรรมที่ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยด้านวิศวกรรมการแพทย์ในสถานบริการภาครัฐ
ตัวชี้วดั :มาตรฐานวิศวกรรมความปลอดภัยในสถานบริการภาครัฐ(คู่มือ/แนวทางหรือเอกสาร
วิชาการ/ผลการตรวจสอบและออกแบบ
ปรับปรุง แก้ไข/การจัดซื้อจัดจ้างในการออกแบบปรับปรุง แก้ไขวิศวกรรมงานระบบ
และความปลอดภัยในสถานบริการภาครัฐ)
- ตรวจสอบและประเมินวิศวกรรมงานระบบ ได้แก่ วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้าหลักและ
ไฟฟ้าสํารอง) วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร(สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมเครื่องกล(ห้องสะอาด ห้องความดันลบ ห้องความดัน
บวก ระบบไอน้ํา ระบบกาซทางการแพทย์) วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
(ระบบบําบัดน้ําเสีย การจัดการขยะมูลฝอย)และวิศวกรรมชีวการแพทย์(การมี การใช้
การดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์)
4.1 การสํารวจ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสํารอง
(เครื่องกําเนิดไฟฟ้า/โซล่าเซลล์/เครื่องสํารองไฟฟ้า)และออกแบบปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า (มั่นคง คุณภาพ ทดแทน ประหยัด คุ้มค่า คือ smart
engineering(ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ปัญหา)
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4.2 การตรวจสอบและออกแบบ กําหนดพื้นที่ในการป้องกันการรบกวนทาง
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า(ห้อง ICU)
4.3 คู่มือการดูแล บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสํารอง
4.4 คู่มือหรือแนวทางการควบคุมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับเครื่องมือแพทย์
ในสถานบริการสุขภาพ(ห้อง ICU)
4.5 ศึกษา เรียนรู้หรือประชุมแสดงผลิตภัณฑ์ จัดทําหรือถ่ายทอดองค์ความรู้
ในการบํารุงรักษา ตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือแพทย์และจัดทําข้อกําหนด
คุณลักษณะของเครื่องมือวัดทางการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่าย
กิจกรรมที่ พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการด้านวิศวกรรมการแพทย์ Certified Body
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตัวชี้วดั :จํานวนสถานประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
- ผูใ้ ห้บริการบํารุงรักษา ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดทางการแพทย์
- การการประชุมขึ้นทะเบียนผู้ใช้บริการด้านวิศวกรรมการแพทย์ Certified Body ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ
ความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมการแพทย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองวิศวกรรมการแพทย์
ตัวชี้วดั :จํานวนการอบรม/สถานศึกษาและดูงาน
- การอบรมบุคลากรภายใน
หลักสูตร การตรวจสอบก๊าซทางการแพทย์สําหรับโรงพยาบาล
หลักสูตร การตรวจสอบ ทดสอบระบบไอน้ําสําหรับหม้อนึ่งด้วยไอน้ํา
หลักสูตร การตรวจสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับเครื่องมือวัดทางการแพทย์
หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพไฟฟ้าทางการแพทย์สําหรับโรงพยาบาล
- การดูงานภายในประเทศ
เรื่อง การจัดทําห้องทดสอบทางด้านวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
เรื่อง
- การดูงานต่างประเทศ
เรื่อง............................................
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์สมู่ าตรฐานสากล (วศ.)
ตัวชี้วดั : จํานวนสถานพยาบาลได้รับการส่งเสริม พัฒนางานด้านวิศวกรรมการแพทย์
- ส่งเสริม พัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์
กิจกรรมที่ การบริหารจัดการงานศูนย์เครื่องมือแพทย์และการประเมินเทคโนโลยีด้านวิศวกรรม
การแพทย์
ตัวชี้วดั :จํานวนสถานพยาบาลที่ได้รับส่งเสริม พัฒนาศูนย์เครื่องมือแพทย์และการประเมิน
เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมการแพทย์
- โรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
- พัฒนาศูนย์สื่อสารและเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขในสถานบริการสุขภาพ
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๒๕

กลุ่มที่ 3
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสื่อสารสัญญาณวิทยุคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและจัดระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบสื่อสารคู่ขนาน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและจัดการระบบ ROIP (Radio Over Internet Frotocal Basic)
2.โครงการส่งเสริมควบคุมกํากับสถานพยาบาลด้านวิศวกรรม
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุน ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
กิจกรรมที่ 2 ตรวจสอบระบบสื่อสาร
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบระบบวิศวกรรมความปลอดภัยใน รพ.
กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบระบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใน รพ.
กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้านการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์
กิจกรรมที่ 6 ตรวจสอบทดสอบ ประสิทธิภาพระบบวิศวกรรมควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน รพ.
เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่ (โควิด 19)
3.โครงการยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคี เครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคี เครือข่าย ผู้รับผิดชอบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
4.โครงการพัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้านเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ครบวงจร
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศูนย์ให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมการแพทย์
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 หลักสูตรการตรวจสอบวิศวกรรรมความปลอดภัย
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 หลักสูตรการตรวจสอบประสิทธิภาพระบบทางวิศวกรรมของห้องให้บริการ
ทางการแพทย์ที่สําคัญ
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 หลักสูตรการบํารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือทางการแพทย์
กิจกรรมย่อยที่ 1.4 หลักสูตรผู้ควบคุม ผู้ปฎิบัติงานประจําระบบบําบัดน้ําเสีย
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ควบคุม กํากับและประเมินมาตรฐานด้านวิศวกรรมการแพทย์
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 ศูนย์เครื่องมือแพทย์
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 ห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์ ร.พ.
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 ทวนสอบเครือ่ งมือทดสอบของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ
กิจกรรมย่อยที่ 2.4 งานวิศวกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 ควบคุม กํากับ มาตรฐาน (CB)
กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ด้าน จป ของร.พ.
กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ผู้ควบคุม ผู้ปฎิบัติงาน ประจําระบบบําบัดน้ําเสีย
กิจกรรมย่อยที่ 3.3 ผู้ตรวจสอบ ทดสอบห้องให้บริการทางการแพทย์ที่สําคัญ (ER , ETC)
ห้องควบคุมความดันบวกลบ
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 ผู้ปฎิบัติงานด้านวิทยุสื่อสารใน ร.พ.
5.โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์สมู่ าตรฐานสากล
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านวิศวกรรมการแพทย์ (GIS)
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กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาห้องให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
กิจกรรมย่อยที่ 3 พัฒนาห้องทดสอบ/สอบเทียบเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมความปลอดดภัยและ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมย่อยที่ 4 พัฒนาศูนย์ให้บริการทดสอบ ผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมการป้องกันการติดเชื้อใน
รพ. (Clean room lab)

๒๗

กลุ่มที่ 4
งบประมาณ 2564-2566
โครงการที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาระบบสื่อสารสัญญาณวิทยุคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ : ส่งเสริม พัฒนากระบวนการเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคอุบัติใหม่
1.จัดทํารูปแบบกระบวนการ
2.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
3.พัฒนา Application การปรัชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับประชาชนและหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข
4.รูปแบบการสื่อสารเพื่อการเฝ้าระวังความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ (ER)และผู้
ให้บริการ
โครงการที่ 2 ส่งเสริมควบคุม กํากับ สถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์
กิจกรรม 1 ส่งเสริมด้านวิชาการงานวิศวกรรมการแพทย์
กิจกรรม 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานวิศวกรรมความเสี่ยงสูงในโรงพยาบาล
กิจกรรม 3 จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงพยาบาล
- จป เทคนิค
- จป หัวหน้างาน
- จป ผู้บริหาร
กิจกรรม 4 ติดตามการประเมินส่งเสริม
โครงการที่ 3 การยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
กิจกรรม : การพัฒนารูปแบบการให้บริการวิถีใหม่ (New normal)
- จัดรูปแบบโครงสร้าง การจัดทําแนวทางการให้บริการและวิธีการปฎิบัติงานสําหรับห้อง
ให้บริการทางการแพทย์ OR/ER/Dental Unit/ICU เพื่อเตรียมพร้อมโรคอุบัติใหม่
- จัดทําฐานข้อมูลห้องให้บริการทางการพทย์
โครงการที่ 4 การพัฒนาระบบบริการวิชาการด้านเครือ่ งมือแพทย์และวิศวกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
กิจกรรม : พัฒนาห้องปฎิบัติการด้านเครื่องมือแพทย์
- ขอรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ให้ครบทัง้ 12 เขต
- ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศูนย์เครื่องมือแพทย์
- โรงพยาบาลชุมชน (2563)
- Reac Credit ระดับคุณภาพ
- ติดตาม ตรวจสอบ และให้คําแนะนําการประเมินความสามารถการรองรับน้ําเสียของระบบ
บําบัดน้ําเสียในโรงพยาบาล
โครงการที่ 5 การส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์สู่มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ : 1. พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล (การติดตามข้อกําหนด
กฎหมายต่างๆ ทีใ่ ช้ในการอ้างอิง
กิจกรรมที่ : 2 พัฒนาห้องปฎิบัติการด้านวิศวกรรมการพทย์
- ห้องปฎิบัติการทดสอบห้อง Clean Room
- ห้องปฎิบัติการการเรียนรู้ ทดสอบเครื่องมือการตรวจสอบด้านวิศวกรรม
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- สิ่งแวดล้อม
- ความปลอดภัย
กิจกรรมที่ : 3 ส่งเสริมด้านคุณภาพให้โรงพยาบาล
- JCT
- ISO 14000
- ISO 18000 โดยกองวิศวกรรมการแพทย์เป็นที่ปรึกษา

29
โครงการกลุม่ 5 (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
ปีงบฯ
2564

2565

2566

โครงการ

งบประมาณ ตัวชี้วดั กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ

1. พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วดั การบริหารจัดการ
17,100
เครื่องมือแพทย์แห่งชาติ
11,400
1.1. จัดประชุมคณะทํางาน
27,600
1.2. จัดประชุมประชาพิจารณ์
1.3. อบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าทีก่ องวศ.
500,000
ศบส
2. ดําเนินการเผยแพร่
216,000
2.1. (พัฒนาเว็บไซด์ ในการเรียนรู้ออนไลน์ (VDO
เนื้อหาวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง) ประเมินความรู้
ช่องทางการติดต่อสอบถาม)
2.2. จัดทํารูปเล่ม

1080 แห่ง

3. พัฒนาระบบแจ้งเตือนอันตรายและเรียกคืนเครื่องมือ
17,100
แพทย์
11,400
3.1. จัดประชุมคณะทํางาน
27,600
3.2. จัดประชุมประชาพิจารณ์
3.3. อบรมพัฒนาองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าทีก่ องวศ. 600,000
ศบส
17,100
3.4. พัฒนาแอปพลิเคชัน่
11,400
4. พัฒนาแนวทางการเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์ทใี่ ช้ส่วน 27,600
บุคคล (Homecare Medical Equipment)
50,000
4.1. จัดประชุมคณะทํางาน
4.2. จัดประชุมประชาพิจารณ์
4.3. อบรมพัฒนาองค์ความให้ ศบส
4.4. พัฒนาสื่อการเรียนรู้สาํ หรับประชาชน
ช่องทาง youtube facebook หรือทางเว็บ
ไซด์ต่างๆ

1080 แห่ง

5. สร้างทีม BME Guru ให้เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
เครื่องมือแพทย์ประจําเขตสุขภาพ
500,000
5.1. หลักสูตร ECRI
500,000
5.2. IFMBE (เวทีระดับโลก ที่เกีย่ วกับงาน BME)
200,000
5.2.1. เข้าร่วม
5.2.2. Journal

(สังกัด
กระทรวง 772,160
สาธารณสุข

(สังกัด
กระทรวง 656,100
สาธารณสุข)
106,100

20 คน
5 คน
2 คน
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6. พัฒนาหลักสูตรการอบรม ช่าง วิศวกร และผู้ใช้งาน
เครื่องมือแพทย์
6.1. จัดประชุมคณะทํางาน
6.2. (พัฒนาเว็บไซด์ ในการเรียนรู้ออนไลน์ (VDO
เนื้อหาวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง) ประเมินความรู้
การออกใบรับรองผล) สําหรับเก็บชั่วโมง
พัฒนาศักยภาพ ตามตัวชี้วดั
2567

7. พัฒนาระบบคัดเลือกเครื่องมือทางการแพทย์ก่อนการ
จัดจ้างจัดซื้อ
7.1. พัฒนาแอปพลิเคชัน่ เลือกซื้อเครื่องมือแพทย์
ที่มคี ณ
ุ ภาพ ผ่านการตรวจสอบ ควบคุม
คุณภาพจากกองวิศวกรรมการแพทย์แล้ว
8. โปรโมทช่องทางพัฒนากองวิศวกรรมการแพทย์สกู่ าร
เป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านเครื่องมือแพทย์
8.1. พัฒนา ISO 17021 การเตรียมเป็นผู้รบั รอง
8.2. พัฒนาตราสัญลักษณ์ โดยเป็นเมนเทอร์ในการ
พา รพ. ไปสู่ รพ.ที่มีคณ
ุ ภาพด้านเครื่องมือ
แพทย์ ในระดับสากล
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แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นแผนงานที่ท้าทาย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพวางแผนพัฒนาและดําเนินการศูนย์วิชาการและระบบมาตรฐานด้านการ
จัดการเครื่องมือแพทย์ เป็นเวลาประมาณ 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 โดยในปี พ.ศ.
2563 เป็นปีแรกที่ขอเบิกจ่ายค่าสมาชิกรายปีกับหน่วยงานวิจัยต่างประเทศจากงบประมาณแผ่นดิน และจะ
ขอต่อเนื่องไปจนถึง พ.ศ. 2567 ในประเภทสมาชิก Health Devices Gold (HDG) และ Healthcare Risk
Control (HRC) ซึ่งการเป็นสมาชิกจะทําให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับอนุญาตในการเผยแพร่ข้อมูลทาง
วิชาการแก่สถานพยาบาลภาครัฐได้
สําหรับผลลัพธ์ในการดําเนินการในปี 2563 คือ มาตรฐานการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ
และแนวทางการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์จํานวน 80 รายการฉบับภาษาไทยที่อ้างอิงมาจาก
เอกสารของ ECRI โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับอนุญาตให้เผยแพร่โดยไม่ติดลิขสิทธิ์จากบันทึก
ข้อตกลงร่วมในปี พ.ศ.2562
สําหรับแผนระยะกลางปี พ.ศ. 2564-2565 เป็นระยะที่วิศวกรจะทําการศึกษาเอกสารและข้อมูล
วิชาการและนําสู่การดําเนินกิจกรรมในภาคปฏิบัติ เช่น จัดทําระบบแจ้งเตือนอันตรายและการเรียกคืนใน
โรงพยาบาลภาครัฐ (Recall) จัดทําหลักสูตรการอบรม ช่าง วิศวกร และผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
สําหรับแผนระยะยาวปี พ.ศ. 2566-2567 เป็นระยะที่วิศวกรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมี
ประสบการณ์ แ ละศึ ก ษาแนวทางการดํ า เนิ น งานจากต่ า งประเทศมาได้ ร ะยะหนึ่ ง ทํ า ให้ ส ามารถพั ฒ นา
ระบบงานขึ้นมาใช้เอง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะนี้
ประเทศไทยจะมีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นเองตนเอง จึงไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกแบบเต็ม แต่อาจสมัครบาง
ประเภทสมาชิกเพื่อติดตามเทคโนโลยี
แผนการพัฒนาศูนย์วิชาการและระบบมาตรฐานด้านการจัดการเครื่องมือแพทย์
ปี 2563
 พัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ
 ดําเนินการเผยแพร่หลักการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทย์
ปี 2564 -2565
 พัฒนาระบบแจ้งเตือนอันตรายและเรียกคืนเครื่องมือแพทย์
 พัฒนาแนวทางการเลือกซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ส่วนบุคคล (Homecare Medical Equipment)
 นําร่องระบบมาตรฐานและตัวชี้วัดการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ
 สร้างทีม BME Guru ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือแพทย์ประจําเขตสุขภาพ
 พัฒนาหลักสูตรการอบรม ช่าง วิศวกร และผู้ใช้งานเครื่องมือแพทย์
ปี 2566 - 2567
 พัฒนากองวิศวกรรมการแพทย์สู่การเป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านเครื่องมือแพทย์
 พัฒนาระบบคัดเลือกเครื่องมือทางการแพทย์ก่อนการจัดจ้างจัดซื้อ
 ประเมินประสิทธิภาพและทดสอบการใช้งานเครื่องมือแพทย์ เพื่อความปลอดภัยผู้ใช้งาน
 พัฒนาระบบรับรองเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ส่วนบุคคล (Homecare Medical Equipment)
 พัฒนาระบบรับการบริการจัดการเครื่องมือแพทย์ของสถานบริการสุขภาพ
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กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน
ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการองค์กรกองวิศวกรรมการแพทย์
1. ความสําคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล
กองวิ ศ วกรรมการแพทย์ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นางานด้ า นวิ ศ วกรรม
การแพทย์ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสื่อสาร การพัฒนาระบบการรับรองและดําเนินการสอบเทียบ
มาตรฐานของครุภัณฑ์ทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการสุขภาพ พัฒนา ส่งเสริมระบบ
บริการสุขภาพของประเทศ ศึกษา วิจัย พัฒนา ประเมินเทคโนโลยีทางวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของสถานบริการสุขภาพ ด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้ได้มาตรฐาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ
กลุ่มปฏิบัติการภายในกองวิศวกรรมการแพทย์ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเพื่อให้ตอบสนอง
ภารกิจกรมฯ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
-งานธุรการ งานสารบรรณ
-งานการเจ้าหน้าที่
-งานการเงินและบัญชี
-งานพัสดุ
-งานแผนงาน
-งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองผู้รับบริการทุกระดับ
2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจของกองวิศวกรรมการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ
3. ขอบเขตของโครงการ\กลุ่มเป้าหมาย
ดําเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบและที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามแผน
กลุ่มเป้าหมาย -บุคลากรภายในกองวิศวกรรมการแพทย์
-ผู้รับบริการจากกองวิศวกรรมการแพทย์
4. ผลผลิต\ผลลัพธ์ของโครงการ
1. การบริหารจัดการมีคุณภาพ มาตรฐานและตอบสนองผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มต่าง ๆ ภายในกองวิศวกรรมการแพทย์ สามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
5. ตัวชี้วดั ความสําเร็จของโครงการ
1. ร้อยละความสําเร็จของการบริหารจัดการองค์กร
2. ร้อยละความสําเร็จของการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย
6. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์กรมฯ ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์กองฯ ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
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7. ผู้รับผิดชอบ
-กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กองวิศวกรรมการแพทย์
8. ทรัพยากรทีต่ ้องใช้
1. งบประมาณ
2. บุคลากรกองวิศวกรรมการแพทย์
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สํานักงาน
9. งบประมาณ
ใช้งบประมาณกองวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนเงิน 6,000,000 บาท
(หกล้านบาทถ้วน) ประกอบด้วย
9.1 กิจกรรมด้านบริหารทั่วไป วงเงิน 5,422,200 บาท (ห้าล้านสีแ่ สนสองหมื่นสองพันสองร้อย
บาทถ้วน) ประกอบด้วย
1. ค่าตอบแทน
- ค่าเช่าบ้าน 7 ราย
- เงินสบทบกองทุนประกันสังคม 11 ราย
- ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. ค่าใช้สอย
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเดินทางไปราชการ
- ค่าบริหารจัดการในการประชุม
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
- ค่าจ้างเหมาบริการ
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3 ราย
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
- จ้างเหมาบํารุงรักษาอาคารสถานที่
3. ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุสํานักงาน
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
- ค่าผ่านทางพิเศษ
- ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ (ภาคบังคับ) รถยนต์ 16 คัน
- ค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซมรถยนต์ 16 คัน
4. ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าไฟฟ้า
- ค่าน้ําประปา
- ค่าโทรศัพท์สํานักงาน
- ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 9 เลขหมาย
- ค่าบริการสื่อสาร (Ipad)
- ค่าไปรษณีย์
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9.2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรกองวิศวกรรม
การแพทย์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 577,800 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมืน่ เจ็ดพันแปดร้อย
บาทถ้วน)
9.2.1 การประชุมขับเคลื่อน ส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงาน ให้เป็นองค์กรแห่งความสุขด้าน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ประจําปีงบประมาณ 2564
งบประมาณที่ใช้
ที่
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)
1 ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 150 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน)
12,000 บาท
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน)
5,600 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (3 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง x 2 วัน)
21,600 บาท
รวม (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
39,200 บาท
9.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ของกองวิศวกรรมการแพทย์
งบประมาณที่ใช้
ที่
รายการค่าใช้จ่าย
1 ค่าอาหารกลางวัน (40 คน x 300 บาท x 1 มื้อ x 2 วัน)
ค่าอาหารเย็น (40 คน x 400 บาท x 1 มือ้ )
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน)
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 600 บาท x 6 ชั่วโมง)
4. ค่าที่พัก (38 คน x 900 บาท)
ค่าที่พัก (2 คน x 1,450 บาท)
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง (40 คน x 240 บาท)
6. ค่าพาหนะ (40 คน x 500 บาท)
รวม (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
24,000 บาท
16,000 บาท
5,600 บาท
7,200 บาท
34,200 บาท
2,900 บาท
9,600 บาท
20,000 บาท
119,500 บาท

9.2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนงาน โครงการ กองวิศวกรรมการแพทย์ ภายใต้
แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณที่ใช้
ที่
รายการค่าใช้จ่าย
งบประมาณ (บาท)
1 ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 350 บาท x 2 วัน)
56,000 บาท
(80 คน x 400 บาท x 1 วัน)
32,000 บาท
ค่าอาหารเย็น (80 คน x 350 บาท x 2 วัน)
56,000 บาท
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 50 บาท x 6 มื้อ )
24,000 บาท
3. ค่าตอบแทนวิทยากร (2 คน x 600 บาท x 15 ชั่วโมง)
18,000 บาท
4. ค่าที่พัก (75 คน x 900 บาท x 2 วัน)
135,000 บาท

35
ที่
5.
6.
7.
8.

รายการค่าใช้จ่าย
ค่าที่พัก (5 คน x 1,450 บาท x 2 วัน)
ค่าเบี้ยเลี้ยง (60 คน x 80 บาท x 2 วัน)
ค่าเบี้ยเลี้ยง (60 คน x 160 บาท x 1 วัน)
ค่าพาหนะ (60 คน x 500 บาท)
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าวัสดุ
รวม (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
14,500 บาท
9,600 บาท
9,600 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
5,000 บาท
399,700 บาท

9.2.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการต่างๆ
ที่
1
2
3
4

รายการค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน (80 คน x 120 บาท x 1 วัน)
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (80 คน x 35 บาท x 2 มื้อ )
ค่าตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 2 ชั่วโมง)
ค่าวัสดุ
รวม (หนึ่งหมืน่ เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

งบประมาณ (บาท)
9,600 บาท
5,600 บาท
1,200 บาท
3,000 บาท
19,400 บาท

แผนการดําเนินงาน
-ติดตาม ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตามโครงการของกองวิศวกรรมการแพทย์
และ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
-ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
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ประชุมเชิงปฏิบตั ิ การจัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์
ภายใต้แผนปฏิบตั ิ ราชการ ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 – 2566

Workshop Template

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566

กําหนดการ
เวลา
9.00 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.30 - 14.45 น.
14.45 - 17.00 น.

กิจกรรม
- บรรยายแผนปฏิ บั ติ ร าชการกรมฯปี ง บประมาณ พ.ศ.2563–
2566 และความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ
- บรรยายรายละเอียดการจัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรม
การแพทย์ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมฯ
พักเบรค
Workshop1-2:จั ด ทํ า แผนงาน/โครงการกองวิ ศ วกรรมการแพทย์
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Workshop1-2(ต่อ): จัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมฯ
พักเบรค
นําเสนอผลงานกลุ่ม
3

แผนยุทธศาสตร์ชาติ และความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบตั ิ ราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ระดับที่ 1 : ยุทธศาสตร์
2.ด้านการสร้างความสามารถ
1.ด้านความมันคง
่
ชาติ 20 ปี
ในการแข่งขัน

3. ด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ 35 ประเด็น

4.3 สร้างความหลากหลายด้าน
การท่องเทีย่ ว

ประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ ย่อย

4.3.3 ท่องเทีย่ งเชิงสุขภาพความ 3.5.1 การสร้างความรอบรูด้ า้ นสุข 3.5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ 3.5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็ นฐาน
ภาวะ
งาม และแพทย์แผนไทย
ทันสมัยสนับสนุ นการสร้างสุขภาวะทีด่ ี ในการสร้างสุขภาวะทีด่ ใี นทุกพืน้ ที่

ระดับที่ 2 : แผนแม่บท
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ

แผนย่อย
ระดับที่ 2 : แผนปฏิ รปู
ประเทศ
ประเด็นการปฏิ รปู ฯ

ระดับที่ 2 : แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 12

แนวทางการพัฒนา

ประเด็น 5 การท่องเทีย่ ว

4. ด้านการสร้างโอกาส 5. ด้านการสร้างความเติ ม
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
และความเสมอภาคทาง โตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ น
ระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
สังคม
มิ ตรต่อสิ่ งแวดล้อม

3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี

ประเด็น 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะทีด่ ี

(1) การสร้างความรอบรูด้ า้ นสุข
(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่
(2) การใช้ชุมชนเป็ นฐานในการ
(3) การท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพความ ภาวะและ การป้องกันและ
ทันสมัยสนับสนุ นการสร้างสุขภาวะทีด่ ี
สร้
างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการมี
ควบคุมปจั จัยเสีย่ งที่ คุกคามสุข (4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่าง
งามและแพทย์แผนไทย
สุขภาวะที่
ภาวะดี
ทัวถึ
่ งและมีคุณภาพ
7.ด้านสาธารณสุข

5.ด้านเศรษฐกิจ
1)การเพิม่ ขีดความสามารถในการ
4) ด้านระบบบริการสาธารณสุข
แข่งข้นของประเทศ
1.1) การพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก 4.1) ความรอบรูด้ า้ นสุขภาพ
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั ่งยืน

4) ด้านระบบบริการสาธารณสุข
4.2) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
ุ ภาพให้ ครอบคลุมและทั ่วถึง
3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและ 3.2 กระจายการให้บริการภาครัฐทัง้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการทีม่ คี ณ
การท่องเทีย่ ว

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจัดการใน
ภาครฐั การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน
บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มคี วาม โปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดทีเ่ หมาะสม
เกิดความคุม้ ค่า

ระดับที่ 3 :เป้ าหมาย ประชาชนได้รบั บริการ
ระบบบริการสุขภาพมีศกั ยภาพใน
การให้บริ การกระทรวง สุขภาพเพือ่ สนับสนุ น
การแข่งขัน
ความมันคงของชาติ
่

ประชาชนมีสุขภาพดีและเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทีม่ มี าตรฐาน

ประชาชนมีหลักประกัน ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ
สุขภาพทัวถึ
่ งเป็ นธรรม ทีเ่ ป็ นมิตรคต่อสิง่ แวดล้อม
โปร่งใส

แผนปฏิ บตั ิ ราชการ
บริการสาธารณสุข
บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็ น
กระทรวงสาธารณสุข
พือ่ ความมั ่นคงของ
เลิศ(service)
(เดิ ม : ยุทธศาสตร์
ชาติ (PP&P, Service)
กระทรวง)

ระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเป็ นเลิศ (PP&P, Service, People, Governance)

บริหารระบบหลักประกัน บริการสุขภาพทีเ่ ป็ นมิตรต่อ บริหารจัดการเป็ นเลิศด้วยธรรมาภิ
สุขภาพเป็ นเลิศ
สิง่ แวดล้อมเป็ นเลิศ
บาล
(Governance)
(PP&P)
(Governance)

แผนปฏิ บตั ิ ราชการ
กรม สบส.63-66

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และ 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพือ่ สุขภาพสูม่ าตรฐานสากล
สถานประกอบการเพือ่ สุขภาพสู่
และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
มาตรฐานสากลและพัฒนา
2. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีสว่ นร่วมของประชาชนและเครือข่าย
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

3. พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กร
สมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล
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ความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ กับแผนปฏิบัตริ าชการกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพ
ยุทธศาสตร์ ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ระดับ 1

ระดับ
2

ระดับ
3

ความมัน่ คง

การสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขัน

แผนแม่ บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ
(เกี่ยว 7 จาก 23 ฉบับ)
1. ความมั่นคง
4. อุตสาหกรรมและบริการแห่ ง
อนาคต
5. การท่ องเที่ยว
13. การเสริมสร้ างให้ คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี
20. การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพ
ภาครั ฐ
21. การต่ อต้ านการทุจริตและ
ประพฤติ
มิชอบ
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนาและเสริ มสร้ าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนปฏิรูปประเทศ
(เกี่ยว 4 จาก 11 ด้ าน)
2. ด้ านการบริหารราชการ
แผ่นดิน
5. ด้ านเศรษฐกิจ
7. ด้ านสาธารณสุข
11. ด้ านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(เกี่ยว 5จาก 10 ยุทธศาสตร์ )
2. การสร้ างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่อมลํ ้าใน
สังคม
3. การสร้ างความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่าง
ยัง่ ยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื ้นที่เศรษฐกิจ

แผนปฏิบตั ริ าชการกระทรวงสาธารณสุข
PP&P / Service / Govermence

แผนปฏิบตั ริ าชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2564 - 2566

แผนปฏิบตั ิ ราชการกรมฯปี งบประมาณ พ.ศ.2563-2566
ประเด็นสําค ัญ
ของแผน
ปฏิบ ัติราชการ

1 . พัฒนาและ
ยกระดับ
มาตรฐาน
สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน
และสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพสู่
มาตรฐานสากล
และพัฒนา
อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบ
วงจร

เป้าหมาย

้ ัดเป้าหมาย
ต ัวชีว

ค่าปัจจุบ ัน
( B a s e lin e )

กลยุทธ์/แนว
ทางการพ ัฒนา

1 . สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน
และสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพมีคุณภาพ
ไม่ตํ่ากว่า
มาตรฐานที่กําหนด
2 . ประชาชน
ได ้รับบริการด ้าน
สุขภาพที่ปลอดภัย

1 . ร ้อยละของ
สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน
และสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านการ
รับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่
กํ าหนด
2 . ร ้อยละของข ้อ
ร ้องเรียนและการ
ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎหมายของ
สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน
และสถาน
ประกอบการที่
ได ้รับการเฝ้ าระวัง
สุ่มตรวจ และ
แก ้ไข

ร ้อยละ 80

1 . พัฒนาและ
ยกระดับเกณฑ์
มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพให ้
เป็ นมาตรฐาน
หลัก ของประเทศ
ไทย และเป็ นที่
ยอมรับในระดับ
สากล
2 . พัฒนาและ
ยกระดับ
สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน
และสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพให ้ผ่าน
การรับรอง
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่
กํ าหนด
3 . พัฒนาและ
เพิม
่ กลไกการ
้
บังคับใชกฎหมาย
ให ้มี
ประสิทธิภาพ
และทันสมัย
4 . พัฒนา
ฐานข ้อมูลให ้
ประชาชนเข ้าถ ึง
สถานพยาบาล
ข ้อมูลภาครัฐ
เอกชน และ
สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่ได ้รับ
การรับรอง
คุณภาพและ
ความปลอดภัย
5 . พัฒนาระบบ
การเฝ้ าระวังและ
สุ่มตรวจ
สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน
และสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

ร ้อยละ 98

แผนงาน

แผนงาน
พื้นฐานด ้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร ้าง
ศัก ยภาพ
ทรัพยากร
มนุษย์

แผนงาน
ยุทธศาสตร์
เสริมสร ้างให ้
คนมีสุขภาวะที่ดี

้ ัดผลผลิต
ผลผลิต/โครงการ ต ัวชีว

สถานบริก าร
สุขภาพภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพและผู ้
ประกอบโรคศิลปะ
ได ้รับการส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนา
ควบคุม กํ ากับ มี
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกํ าหนด
และยกระดับ
คุณภาพบริก ารสู่
สากล

โครงการคุ ้มครอง
ผู ้บริโภคด ้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
และบริการสุขภาพ

เชิงปริมาณ ร ้อย
ละของ
สถานพยาบาล
ภาคเอกชน และ
สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
กลุ่มเป้ าหมาย
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกํ าหนด

เชิงปริมาณ ร ้อย
ละของ
สถานพยาบาล
และสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ
กลุ่มเป้ าหมาย มี
คุณภาพ
มาตรฐานเข ้าสู่
สากล

ค่าปัจจุบ ัน
( B a s e lin e )

หน่วยงาน
ร ับผิดชอบ

ร ้อยละ 80

สพรศ. /
กสพส.

ร ้อยละ 5

กิจกรรม
ภายใต้ผลผลิต

1 . สนับสนุนการ
ดํ าเนินงานด ้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

2 . ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนา
ควบคุม กํ ากับ
สถานบริก าร
สุขภาพภาครัฐ
ภาคเอกชน
สถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผู ้
ประกอบโรค
ศิลปะ และ
1 . พัฒนาระบบ
สพรศ. /
กสพส. / วศ. และกลไกการ
/ บ.
คุ ้มครอง
ผู ้บริโภคด ้าน
ระบบบริการสุ
ภขาพ

2 . พัฒนาและ
ยกระดับ
มาตรฐาน
สถานพยาบาล
และสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ เข ้าสู่
มาตรฐานสากล
และพัฒนาอุ
ตสากหรรม
การแพทย์ครบ
วงจร

้ ัดกิจกรรม
ต ัวชีว

ค่าปัจจุบ ัน
( B a s e lin e )

1 . จํา นวน
ฐานข ้อมูลที่
่ มโยง
พัฒนาการเชือ
ข ้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อ
ตอบสนองการ
คุ ้มครองผู ้บริโภค
ด ้านระบบบริก าร
สุขภาพ

3 ฐานข ้อมูล

2 . ร ้อยละของ
สถานพยาบาล
เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่
กฎหมายกํ าหนด

ร ้อยละ 90

1 . ร ้อยละของ
สถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ
เพื่อ สุขภาพ ได ้รับ
การเฝ้ าระวังตามที่
กฎหมายกํ าหนด

ร ้อยละ 70

2 . 1 ร ้อยละของ
สถานพยาบาล
ภาครัฐ เอกชน และ
สถานประกอบการ
เพื่อ สุขภาพได ้รับ
การส่งเสริมให ้มี
คุณภาพมาตรฐานะ
ดับสากลเพิม
่ ขึน
้
2 . 2 ร ้อยละของ
สถานพยาบาล
กลุ่มเป้ าหมายได ้รับ
การส่งเสริม พัฒนา
และมีศัก ยภาพใน
การแข่งขันด ้าน
อุตสาหกรรม
การแพทย์

ร ้อยละ 5

ร ้อยละ 5
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กิจกรรมภายใต้ ผลผลิต
(เริ่ มแยก)

ตัวชีวดั กิจกรรม

ค่าปั จจุบนั
(Baseline)

โครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน

ปี 2564

ปี 2565

เป้าหมาย งปม.

เป้าหมาย

งปม.
(ล้ านบาท)

เป้าหมาย

งปม.
(ล้ านบาท)

ร้ อยละ 90

3.0

ร้ อยละ 90

3

ร้ อยละ 90

3

ร้ อยละ 30

2.0

ร้ อยละ 35

3.0

ร้ อยละ 40

4.0

1. โครงการส่งเสริม ควบคุม กํากับ เฝ้าระวัง และยกระดับสถานพยาบาลและผู้ประกอบโรคศิลปะ ตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล, พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ และพระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (สพรศ.)
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
- ระยะยื่นคําขอธุรกรรมออนไลน์
- ระยะรับชําระค่าธรรมเนียมออนไลน์
- ระยะรับใบอนุญาตออนไลน์
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้ กฎหมาย (กม.+ ศคบ.)
- พัฒนากลไกด้ านคุ้มครองผู้บริโภคด้ านระบบบริการสุขภาพ

ร้ อยละ 92 12.2

ร้ อยละ 94

13

ร้ อยละ 95

17.6

ร้ อยละ 92

0.3

ร้ อยละ 94

0.3

ร้ อยละ 95

0.3

ร้ อยละ 98

3.0

ร้ อยละ 98

3.0

ร้ อยละ 98

3.0

1. โครงการพัฒนารูปแบบด้ านอาคารและสภาพแวดล้ อมสาธารณสุข(บ.)
2. โครงการส่งเสริ ม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาด้ านอาคารและ
สภาพแวดล้ อมด้ านสาธารณสุข(บ.)
3. โครงการศึกษา วิจยั พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้ อมสาธารณสุข(บ.)
4. โครงการสร้ างความร่ วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครื อข่ายด้ านอาคารและ
สภาพแวดล้ อมสาธารณสุข(บ.)
5. โครงการส่งเสริ มพัฒนาระบบสื่อสารสัญญาณวิทยุคมนาคมครอบคลุมทัว่ ประเทศ (วศ.)
6. โครงการส่งเสริ มควบคุมกํากับสถานพยาบาลด้ านวิศวกรรมการแพทย์ (วศ.)
1. โครงการพัฒนาและยกระดับการเตือนภัยเครื อข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคด้ านบริการสุขภาพ (HSS Alert
Project) (สพรศ.)
2. โครงการเฝ้าระวังสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ มมี าตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด (กสพส.)

ร้ อยละ 80 4.0 ร้ อยละ 82 4.5 ร้ อยละ 84
ร้ อยละ 80 6.0 ร้ อยละ 82 6.5 ร้ อยละ 84

5.0
7.0

(ล้ านบาท)

1. สนับสนุนการดําเนินงานด้ าน 1. จํานวนฐานข้ อมูลที่
3 ฐานข้ อมูล 1.โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และกํากับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร พัฒนาการเชื่อมโยงข้ อมูลกับ (คลินิก/โรงบาล,ผู้ นวดเพื่อเสริมความงามให้ ได้ มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด (กสพส.)
หน่วยงานภายนอก เพื่อ
ประกอบโรคศิลปะ 2.โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และกํากับ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สงู อายุและผู้มี
ตอบสนองการคุ้มครองผู้บริโภค ,สถานประกอบการ ภาวะพึง่ พิงให้ ได้ มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด (กสพส.)
ด้ านระบบบริการสุขภาพ
เพื่อสุขภาพ)
2. ร้ อยละของสถานพยาบาล
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
ควบคุม กํากับสถานบริการสุขภาพ เอกชน และสถานประกอบการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
เพื่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบ มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด
โรคศิลปะ และเครื อข่ายระบบ
บริการสุขภาพ

3. ร้ อยละของ
สถานพยาบาลภาครัฐผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริ การสุขภาพ

ร้ อยละ 90

ร้ อยละ 80

1. พัฒนาระบบและกลไกการ 1. ร้ อยละของสถานพยาบาล
คุ้มครองผู้บริโภคด้ านระบบบริการ และสถานประกอบการเพื่อ
สุภขาพ
สุขภาพ ได้ รับการเฝ้าระวัง
ตามที่กฎหมายกําหนด

ร้ อยละ 70

2. พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 2.1 ร้ อยละของ
สถานพยาบาลและสถาน
สถานพยาบาลภาครัฐ
ประกอบการเพื่อสุขภาพ เข้ าสู่ เอกชน และสถาน
มาตรฐานสากลและพัฒนา
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ได้ รับการส่งเสริ มให้ มี
คุณภาพมาตรฐานะดับ
สากลเพิ่มขึ ้น
2.2 ร้ อยละของ
สถานพยาบาล
กลุม่ เป้าหมายได้ รับการ
ส่งเสริ ม พัฒนา และมี

ร้ อยละ 5

ร้ อยละ 5

ปี 2566

2 เรื่ อง

2.0

2 เรื่ อง

2.5

2 เรื่ อง

ร้ อยละ 80 3.0 ร้ อยละ 82 3.5 ร้ อยละ 84

3.0
4.0

ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 75
ร้ อยละ 70

1.8
16.30
3.2
2.0

ร้ อยละ 82
ร้ อยละ 82
ร้ อยละ 80
ร้ อยละ 70

2.0
18.30
3.3
2.0

ร้ อยละ 84 2.2
ร้ อยละ 84 20.30
ร้ อยละ 85 3.4
ร้ อยละ 70 2.0

ร้ อยละ 60
1.โครงการยกระดับมาตรฐานระบบบริ การสุขภาพ(วศ.)
2.พัฒนาระบบบริ การและวิชาการ ด้ านเครื่ องมือแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ครบวงจร(วศ.)
ร้ อยละ 60
3.โครงการส่งเสริ มพัฒนาสถานพยาบาลด้ านวิศวกรรมการแพทย์สมู่ าตรฐานสากล(วศ.)
ร้ อยละ 60
1. โครงการส่งเสริ มวิชาการ พัฒนามาตรฐานบริ การสุขภาพเพื่อรองรับการแพทย์ก้าวหน้ า และการ
ร้ อยละ 5
พัฒนามาตรฐานบริ การสุขภาพในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (สพรศ.)
2. โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อ ร้ อยละ 5
เสริ มความงาม กิจการการดูแลผู้สงู อายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงสู่สากล (กสพส.)
3. โครงการพัฒนากฎหมายด้ านระบบบริ การสุขภาพเพื่อรองรับการแข่งขันด้ านอุตสาหกรรมและบริ การ ร้ อยละ 90
ทางการแพทย์ครบวงจร (กม.)

20.0
2.0
2.0
2.6

ร้ อยละ 62
ร้ อยละ 62
ร้ อยละ 62
ร้ อยละ 5

22.0
2.2
2.2
2.7

ร้ อยละ 64 24.0
ร้ อยละ 64 2.4
ร้ อยละ 64 2.4
ร้ อยละ 5 3.0

5.0

ร้ อยละ 5

5.0 ร้ อยละ 5

5.0

2.0 ร้ อยละ 90 2.0 ร้ อยละ 90

2.0

Workshop1 : จัดทําแผนงาน/โครงการกองวิศวกรรมการแพทย์ภายใต้ปฏิบตั ิ ราชการกรมฯปี งบประมาณ พ.ศ.2563-2566
กิจกรรมภายใต้ ผลผลิต

ตัวชี ้วัดกิจกรรม

ค่าปั จจุบนั

โครงการ/กิจกรรม ระดับหน่วยงาน

(Baseline)

ปี 2564
เป้าหม
าย

(เริ่ มแยก)
ร้ อยละ 80
2. ส่งเสริม สนับสนุน 3. ร้ อยละของ
พัฒนา ควบคุม กํากับ สถานพยาบาลภาครัฐ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สถานบริ การสุขภาพ
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน ระบบบริการสุขภาพ
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
ผู้ประกอบโรคศิลปะ และ
เครื อข่ายระบบบริการ
สุขภาพ

1.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบสื่อสารสัญญาณวิทยุคมนาคมครอบคลุมทัว่
ประเทศ (วศ.)
ตัวชี ้วัด :
กิจกรรม
กิจกรรม
2.โครงการส่งเสริมควบคุมกํากับสถานพยาบาลด้ านวิศวกรรมการแพทย์ (วศ.)
ตัวชี ้วัด :
กิจกรรม
กิจกรรม

ร้ อยละ 5
2. พัฒนาและยกระดับ 2.1 ร้ อยละของ
มาตรฐานสถานพยาบาล สถานพยาบาลภาครัฐ
และสถานประกอบการ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อ
เพื่อสุขภาพ เข้ าสู่
ร้ อยละ 5
สุขภาพได้ รับการ
มาตรฐานสากลและ
ส่งเสริมให้ มีคณ
ุ ภาพ
พัฒนาอุตสาหกรรม
มาตรฐานะดับสากล
การแพทย์ควงจร
เพิ่มขึ ้น

3.โครงการยกระดับมาตรฐานระบบบริ การสุขภาพ(วศ.)
ตัวชี ้วัด :
กิจกรรม
กิจกรรม
4.พัฒนาระบบบริการและวิชาการ ด้ านเครื่ องมือแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์
ครบวงจร(วศ.)
ตัวชี ้วัด :
กิจกรรม
กิจกรรม
5.โครงการส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้ านวิศวกรรมการแพทย์สู่
มาตรฐานสากล(วศ.)
ตัวชี ้วัด :
กิจกรรม
กิจกรรม

งปม.
(ล้ าน
บาท)

ปี 2565
เป้าหมา
ย

งปม.
(ล้ าน
บาท)

ปี 2566
เป้าหมา งปม.
ย (ล้ านบาท)

Workshop2 :รายละเอียดสําหรับการประเมินผลแผนงาน/โครงการ กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบตั ิ ราชการฯ พ.ศ.2563 - 2566
แบบฟอร์มโครงการ

ใช้ข้อมูลจาก File Excel กรอบแผนปฏิ บตั ิ ราชการฯ

ปีงบประมาณ ...........................................
ื่ โครงการ :
ชอ
วตถุ
ั
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1
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1
2
ิ
ิ
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