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ลักษณะสําคัญขององค์การ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. 2545 ตั้งขึ้นเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 82 ที่บัญญัติ
ให้รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนรับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
และเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับในงานสาธารณสุขซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูประบบ
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง บทบาทภารกิ จ และโครงสร้ า งตาม
กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการระดั บ กรม พ.ศ. 2552 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งรองรั บ กั บ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลง ต่อมาในปี ๒๕๕๖ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการปฏิรูปกระทรวงกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพจึงได้มีการทบทวนและปรับบทบาทภารกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอกและบริบทภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นบทบาทการเป็นการเป็นกรมวิชาการและ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพทําหน้าที่การควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐานพัฒนารูปแบบ
เทคโนโลยี การประเมิน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ในระบบคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านระบบบริการสุขภาพ พัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการกํากับให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนให้มีความเหมาะสมตามกลุ่มวัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของประชาชนเพื่อการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของตนเอง ครอบครัว โดยกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได้นําบทบาทภารกิจโครงสร้างที่ได้ทบทวนใหม่มาสู่การปฏิบัติจริงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.
2557เป็นต้นมา
1. ลักษณะองค์การ : คุณลักษณะสําคัญของส่วนราชการคืออะไร
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง
หน้าที่ตามกฎหมาย
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๕๒
ภายใต้ราชกิจจานุเบกษา ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข มีภารกิจเกี่ยวกับการสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับให้มีประสิทธิภาพในการดูแล
สุขภาพของประชาชน โดยส่งเสริม และสนับสนุนระบบคุ้มครองประชาชนด้านบริการสุขภาพ ส่งเสริมและ
พัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ภาคเอกชนเพื่อการบริการสุขภาพอันจะทําให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีสามารถพิทักษ์สิทธิและเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒) พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้มีการดําเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เกิด
ผลสําเร็จแก่ราชการและประชาชน
๓) ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการดําเนินการสุขศึกษาและระบบสุขภาพของประชาชน
๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และการประสานงานกับหน่วยงานหรือ
องค์การต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒

๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ
แก่องค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสถาปัตยกรรมด้านสาธารณสุข
๗) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนามาตรฐานครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข
๘) ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ปีงบประมาณ 2557 ภายใต้การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ปรับ
บทบาทภารกิจใหม่ คือ มีภารกิจด้านการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน การควบคุม กํากับ รับรอง คุณภาพ มาตรฐาน และพัฒนา
กลไกการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย พั ฒ นา ประเมิ น เทคโนโลยี และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน และมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1) พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
2) ควบคุม กํากับ และประเมินผลยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ สุขภาพ และ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน และการพิทักษ์สิทธิของประชาชน
๓) ควบคุม กํากับ รับรอง มาตรฐาน และการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ
4) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง การคุ้มครอง และการเยียวยา ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
5) พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ
สุขภาพ
6) พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
และมีพันธกิจตามวิสัยทัศน์ในปีงบประมาณ 2559 คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมุ่งมั่น ส่งเสริม
พัฒนาและอภิบาลระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อประชาชนสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้
- ความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสําเร็จของส่วนราชการคืออะไร
- กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร
พันธกิจการควบคุมกํากับ รับรอง มาตรฐาน และการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพ มีความสําคัญในการทําให้ประชาชนที่เข้ารับบริการจากสถานบริการสุขภาพภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้รับบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่วน
พันธกิจการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความสําคัญในสร้างเสริมระบบ
สุขภาพของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุ้มครองดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชน
เพื่อลดการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอ
๓

การส่งมอบผลผลิตบริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีทั้งการส่งมอบโดยตรงจากหน่วยงาน
ในส่วนกลาง เช่น ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (One Stop Service) และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น การส่งต่อไปยัง
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคได้แก่ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1-12 และเครือข่ายความร่วมมือ
เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อส่งมอบผลผลิตบริการในพื้นที่
(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม
- เป้าประสงค์วิสัยทัศน์และค่านิยมของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร
- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไรและมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการทบทวนเป้าประสงค์วิสัยทัศน์ และค่านิยม เป็นประจําทุกปีก่อน
การจัดทําคําของบประมาณประจําปี โดยในปี 2559 ได้ดําเนินการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน์และ
ค่านิยมเป็น ดังนี้
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผูบ้ ริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพือ่ ประชาชนมีสขุ ภาพดี
อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์สงู สุด
(Ultimate Goal)

ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย สมประโยชน์ และมี
ศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ

ค่านิยม

สมรรถนะหลัก

มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รสู้ ร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นําจิตบริการ
คําอธิบาย :
 มุ่งมั่นด้วยใจ หมายถึง มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทการปฏิบัติงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ด้วยความ
ผูกพันและภูมิใจในองค์กร
 ใฝ่รสู้ ร้างสรรค์ หมายถึง มีการเรียนรู้ พัฒนาตนเองต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้
อย่างมืออาชีพ
 ร่วมแรงใจกัน หมายถึง มีความตั้งใจที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงานหรือองค์กร โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ฐานะหัวหน้าทีมและ
สามารถสร้างและดํารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม
 ยึดมัน่ คุณธรรม หมายถึง มีจติ สํานึกในความยุติธรรมในกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาล
 นําจิตบริการ หมายถึง บริการด้วยใจ มุ่งมัน่ เอาใจใส่ ตอบสนองความต้องการเหนือ
ความคาดหวังของผู้รับบริการ
สมรรถนะหลักที่สําคัญของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทีเ่ ป็นฐานการขับเคลื่อนองค์กร
ให้บรรลุวสิ ัยทัศน์และพันธกิจ ได้แก่
1. มีความเชี่ยวชาญ ทักษะ และองค์ความรู้ในมาตรฐานด้านต่างๆ ในระบบบริการ
สุขภาพเนื่องจากมีบุคลากรที่เป็นสหวิชาชีพ ทั้งด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ด้านเครื่องมือแพทย์ ด้านสุขศึกษา ด้านสถาน
บริการสุขภาพ ด้านผู้ประกอบโรคศิลปะ ด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งกรมใช้ใน
การควบคุมกํากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อคุ้มครองให้ประชาชน
ได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
๔

2. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนการคุม้ ครองผู้บริโภคด้านในด้านสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพของ
ประชาชน รวมถึงสนับสนุนการป้องกันโรค การดูแลรักษา และการฟื้นฟูสขุ ภาพ
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
- ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร
- มีการจําแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง
- อะไรคือข้อกําหนดพื้นฐานด้านการศึกษาสําหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่างๆ
- องค์ป ระกอบสํ าคัญ ที่ทําให้บุคลากรเหล่า นี้มีส่วนร่วมในการทํ างานเพื่อบรรลุพั นธกิจ และ
วิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีบุคลากรปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค จํานวนทั้งสิ้น
1,114 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 791 คน พนักงานราชการ 134 คน และลูกจ้างประจํา 189 คน
โดยจํานวนบุคลากรจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สายงาน และระดับตําแหน่งเป็นดังนี้
จํานวน (คน)
ข้อมูล
พนักงาน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา รวม
ราชการ
จํานวนบุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา) รวมทั้งสิน้
1,114 คน
สถานที่
ส่วนกลาง
515
93
88
ปฏิบตั งิ าน

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

276
476
339
1
111
179
325
175
209
410
163
9
593
198
77
309

เพศ

ชาย
หญิง
อายุ
< = 24 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
45 - 54 ปี
> 55 ปี
ระดับการศึกษา ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
สายงาน
สายงานหลัก
สายงานรองและสนับสนุน
ระดับตําแหน่ง ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
ทั่วไป ระดับชํานาญงาน
๕

41
55
79
8
101
23
2
6
127
1
-

101
131
58

18
70
101
180
9
-

209
410
163
9
593
198
77
309

ข้อมูล

ประเภท
ตําแหน่ง

ข้าราชการ

จํานวน (คน)
พนักงาน
ลูกจ้างประจํา
ราชการ
-

รวม

ทั่วไป ระดับอาวุโส
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

33
106

วิชาการ ระดับชํานาญการ
วิชาการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ
วิชาการระดับ เชี่ยวชาญ
อํานวยการ ระดับต้น
อํานวยการ ระดับสูง
บริหาร ระดับต้น
บริหาร ระดับสูง
นักบริหาร
ผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการด้าน(วิศวกรรม)
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานสถิติ
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างเทคนิค
นายช่างโยธา
นายช่างเครื่องกล
นายช่างศิลป์
นายช่างเขียนแบบ
นายช่างภาพ
นายช่างพิมพ์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล

187
65

-

-

187
65

5
5
3
1
4
4
1
72
21

-

-

5
5
3
1
4
4
1
72
21

8
3
98
97
89
9
10
3
1
3
4
1

-

-

8
3
98
97
89
9
10
3
1
3
4
1

17
12

-

-

17
12

๖

33
106

ข้อมูล

ข้าราชการ

นักทะเบียนวิชาชีพ
นักประชาสัมพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเทศสัมพันธ์
นายแพทย์
นิติกร
เภสัชกร
มัณฑนากร
วิศวกร
วิศวกรเครื่องกล
วิศวกรไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร
วิศวกรโยธา
สถาปนิก
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทันตแพทย์

3
32
1
9
4
16
3
155
7
1
1
13
4
4
2
10
20
4
18
26
1

๗

จํานวน (คน)
พนักงาน
ลูกจ้างประจํา
ราชการ
-

รวม
3
32
1
9
4
16
3
155
7
1
1
13
4
4
2
10
20
4
18
26
1

ก. แผนภาพแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตาม
ประเภท
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 71)
รองลงมา คือ ลูกจ้างประจํา (ร้อยละ 17) และ
พนักงานราชการ (ร้อยละ 12) ตามลําดับ

ลูกจ้างประจํา
189 คน
17%
พนักงานราชการ
134 คน
12%

ข้าราชการ
791 คน
71%

ข. แผนภาพแสดงจํานวนบุคลากรจําแนกตามอายุ
397 คน
35%

212 คน
19%

276 คน
25%

220 คน
20%

9 คน
1%

อายุ < 24 ปี

อายุ 25 - 34 ปี

อายุ 35 - 44 ปี

อายุ 45 - 54 ปี

อายุ > 55 ปี

บุคลากรส่วนใหญ่ร้อยละ 60 อยู่ในช่วงตั้งแต่อายุ 45-60 ปี และบุคลากรร้อยละ 40 อายุต่ํากว่า 45 ปี

๘

ค. แผผนภาพแสด งจํ า นวนบุค ลากรจํ า แนกกตาม
ระดับการศึ
บ กษา
บุคลากรส่
ค
วนใหหญ่ (ร้อยละ 74)
7 จบการศึศึกษา
ปริญญาตรี
ญ ขึ้นไป และร้
แ อยละ 26
2 จบการศึศึกษา
ต่ํากว่าปริญญาตรี

ง. แผนนภาพแสดงจํานวนบุ
า
คลากรรจําแนกตามสาายงาน
บุคลาากรร้อยละ 75
7 ปฏิบัติงานในสายงาานหลัก
และร้ร้อยละ 25 ปฺปฏิบัติงานในสสายงานรองแและสาย
งานสนับสนุน

จ. แผผนภาพจํานวนนบุคลากรจําแนกตามระดั
แ
บ าแหน่ง
บตํ
309 คนน
39.06%
%
777 คน
9
9.73%

187 คน
106 คน 23.64%
33 คน 13.440%
4.17%

665 คน
8
8.22%
ค 3 คน 1 คน
5 คน 0 คน 5 คน
0.63% 0.00% 0.633% 0.38% 0.13%
0

บุคลาากรส่วนใหญ่ร้อยละ
อ 5๒.๙๖๖ อยู่ในตําแหนน่งประเภททั่วไป
ไ โดยอยู่ในระะดับชํานาญงาานมากที่สุดร้อยละ
อ
39.๐๐๖ ส่วนบุคลากกรในตําแหน่งประเภทวิ
ป
ชาการมีร้อยละ 4๕.๘๙
4
อยู่ในระะดับชํานาญการมากที่สุดร้อยละ
อ ๒๓.๖๔
๙

ฉ. แผนนภาพจํานวนบบุคลากรจําแนกตามประเภ
แ
ภทตําแหน่ง

ประเภทตําแหน่
แ งของบุคลากรกรมสนั
ล
บ นบริการสุขภาพมีจํานวนทั
บสนุ
น ้งหมด ๔๔๒ ประเภทตําแหน่
า ง
โดยส่วนใหญ่
น คือ นักวิชาการสาธาารณสุข ร้อยละ ๑๙.๖๐ รอองลงมาคือ นาายช่างไฟฟ้าร้ออยละ ๑๒.๓๙๙ นายช่าง
เทคนิค ร้อยละ ๑๒.๒๒๖ นายช่างโโยธา ร้อยละ ๑๑.๒๕ และะเจ้าพนักงานธุรการ ร้อยละ ๙.๑๐ ตามมลําดับ
โดยกรมสสนับสนุนบริการสุ
ก ขภาพไมม่มีตําแหน่งงานที
ง ่มีข้อกําหนดพิเศษในนการปฏิบัติงาน
ง แต่มี
า
้นฐานการศึกษาของบุคลากรตําแหน่
แ งประเภททอื่นๆ เป็นไปปตามมาตรฐาานกําหนดตําแหน่
แ งของ
ข้อกําหนดพื
สํานักงาน
ก ก.พ. แลละบางตําแหนน่งต้องได้รับใบบประกอบวิชาชี
า พ ได้แก่ ตําแหน่
า งสถาปนินิก ต้องได้รับใบอนุ
ใ ญาต
ประกกอบวิชาชีพสถถาปัตยกรรมคควบคุม สาขาสสถาปัตยกรรมมหลัก ตําแหหน่งวิศวกรโยยธาต้องได้รับใบอนุ
ใ ญาต
ประกกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุ
ศ
ม สาขาวิศวกรรมโยธา ตําแหน่งวิศวกรรไฟฟ้า ต้องได้ด้รับใบอนุญาตตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมคววบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้
ศ
า ตําแหน่งวิศวกรเครื
ว
่องกล ต้องได้รับใบออนุญาตประกออบวิชาชีพ
ส ศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิ
นอกจากบบุคลากรในสังกัดแล้ว กรมสสนับสนุนบริการสุ
ก ขภาพยังมี
ง การพัฒนาออาสาสมัครสาาธารณสุข
ประจํจําหมู่บ้าน หรืรือ อสม. (VilllageHealth Volunteer : VHV) เป็ปนเครือข่ายความร่วมมือในนการดูแล
สุขภาาพของประชาชนด้วยกันเองโดยวิ
เ
ธีที่ง่ายประหยัดและทั
แ ่วถึงช่วยบรรเทาภาว
ย
วะขาดแคลนนบุคลากร
ทางด้ด้ า นสาธารณ สุ ข ในชนบท และแก้ ไ ขปั ญหารั
ญ ก ษาพ ยาบาลหรื อ ดูด แ ลรั ก ษาสุ ขขภาพที่ ไ ม่ ถู กต้
ก อ งของ
ประชชาชน โดยปัจจุ
จ บันมี อสม. ครอบคลุมทัท่วประเทศ รวม
ร 1,047,800 คน (ข้้อมูล ณ เดือนมีนาคม
๒๕๕๙๙) ซึ่ง อสม. คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากหมู่บ้านหรือชุมชนแและผ่านหลักสูตรฝึกอบรมมมาตรฐาน
อาสาาสมัครสาธารรณสุขประจําหมู่บ้านคุณสมบั
ส ติของบุคคลที่อาจได้รัรับคัดเลือกเข้ข้ารับการฝึกอบรมเป็
อ
น
๑๐

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านต้องมีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์มีความรู้สามารถอ่านออกเขียน
ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่เป็นการประจําในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประสงค์จะเป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ า นไม่ น้ อ ยกว่ า หกเดื อ นสมั ค รใจและเสี ย สละเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การดํ า เนิ น งาน
สาธารณสุขประสงค์จะเข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมการดําเนินงานสาธารณสุขและต้องการพัฒนาชุมชนของ
ตนเองมีความประพฤติอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชนมีสุขภาพดี
ทั้งกายและใจ และมีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่เป็นแบบอย่างและมีเวลาให้กับการทํางานในบทบาท
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
องค์ประกอบสําคัญที่ทําให้บุคลากรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อให้
บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์จากที่สํารวจและประชุม Focus Group พบปัจจัยที่สําคัญจําแนกตามกลุ่มดังนี้
1. กลุ่มบุคลากรระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย คือ การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน การพัฒนา
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี การดูแลความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน และการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลที่
สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาผลงาน สมรรถนะ และคุณธรรม ตามลําดับ
2. กลุ่มบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงาน คือ การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน การพัฒนาให้
บุ คลากรมี คุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี การดู แลความปลอดภั ยในขณะปฏิ บั ติ งาน การพั ฒนาขี ดความสามารถการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และสภาพแวดล้อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ตามลําดับ
- ในการทํางานจําเป็นต้องมีขอ้ กําหนดด้านสุขภาพและความปลอดภั ยทีเ่ ป็นเรื่องเฉพาะของ
ส่วนราชการอะไรบ้าง
ลักษณะงานโดยทั่วไปของกรมสนับสนุนบริการสุ ขภาพไม่มีความเสี่ยงด้ านสุขภาพและความ
ปลอดภัยในระดับที่ต้องมีข้อกําหนดเพื่อความปลอดภัยเป็นการเฉพาะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมให้บุคลากรดูแลป้องกันสุขภาพโดยมีการตรวจสุขภาพประจําปี ส่งเสริมการออก
กําลังกาย เช่น มีกิจกรรมโยคะ กีฬาประจําปี จัดหาอุปกรณ์ออกกําลังกายและอุปกรณ์กีฬาการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย เป็นต้น
(4) สินทรัพย์
- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สําคัญอะไรบ้าง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สําคัญในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจหน้าที่ ดังนี้

๑๑

ตารางแสดงอาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สําคัญ
ประเภท
อาคารสถานที่

รายการที่สําคัญ
1. อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตั้งอยู่ในส่วนกลางประกอบด้วยสถานที่อํานวย
ความสะดวกที่สําคัญ คือ
1.1 ห้องประชุม จํานวน ๗ ห้อง
• ห้องประชุมขนาดเล็ก (ความจุ 3๐ คน) จํานวน 5 ห้อง
• ห้องประชุมขนาดกลาง (ความจุ 20๐ คน) จํานวน 1 ห้อง
• ห้องประชุมขนาดใหญ่ (ความจุ 60๐ คน)จํานวน 1 ห้อง
๑.๒ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร๑ แห่ง
๑.๓ ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย(Server)
๑.๔ ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ ห้องควบคุมการถ่ายทอดโทรทัศน์ ห้องควบคุมการ
ออกอากาศทางวิทยุ และห้องตัดต่อภาพ
๑.๕ ห้องควบคุมระบบกล้องวงจรปิด/ระบบเครื่องปรับอากาศ/ระบบแสงสว่าง
(Control Room)จํานวน 1 ห้อง
๑.๖ ห้องตัดต่อภาพ พร้อมอุปกรณ์ผลิตวีดิทัศน์
๒. อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ตั้งอยู่ในส่วนกลาง
๒.๑ ห้องสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ จํานวน ๕ ห้อง
๒.๒ ห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์ จํานวน ๑ ห้อง
๒.๓ ห้องทดสอบคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จํานวน 1 ห้อง
๒.๔ ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณูปการ จํานวน 1 ห้อง
๒.๕ ห้องรับ-ส่งข่าววิทยุ จํานวน 1 ห้อง
๓. งานโรงพิมพ์และงานบริการโสตทัศนูปกรณ์อยู่ภายในอาคารสํานักงานฌาปนกิจ
สงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข
4. อาคารในส่วนภูมิภาคประกอบด้วย
4.1 อาคารสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต จํานวน 14 หลัง
4.2 ห้องประชุม รวม 3๒ ห้อง
4.3 ที่พักสําหรับผู้เข้ารับการอบรม/สัมมนาจํานวน 5 หลัง
4.4 ที่พักเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาคจํานวน 72 หลัง
๔.5 โรงอาหาร จํานวน 5 หลัง

๑๒

ประเภท
เทคโนโลยีที่
สําคัญ

รายการที่สําคัญ
๑. งานด้านวิศวกรรมการแพทย์ได้แก่
- ระบบ E-Radio (การติดต่อสื่อสารวิทยุผา่ นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
- ระบบ Video Conference (การประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต)
- ระบบวิทยุสอื่ สารทางไกล
- ระบบ Teamspeak (การติดต่อสื่อสารวิทยุผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
๒. งานด้านอาคารสถานที่บริการสุขภาพภาครัฐได้แก่
- ระบบทะเบียนแบบแปลน
- โปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานได้แก่ Auto Cad, Autodesk Revit,
Photoshop, Sketch Up, Vis Structure, Microfeap
๓. งานด้านระบบบริการสุขภาพได้แก่
- ระบบบริการงานสถานพยาบาล (e - Licensing)
- ระบบบริการงานประกอบโรคศิลปะ (e - Examination)
- ระบบศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ (One Stop Service : Center)
- ระบบสารสนเทศระดับสากล Web Portal (www.thailandmedicalhub.net)
- ระบบร้องเรียนบริการสุขภาพ (e – Complain)
- ระบบบริหารจัดการกลาง (MRD – Center)
- ศูนย์บริการข้อมูลด้านสุขภาพ (Call Center)
- ระบบรักษาทางไกล (Telemedicine)
- ระบบการให้บริการส่วนภูมิภาค (One Stop Service : Province)
- ระบบการให้บริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต (e – Service)
- ระบบบริการข้อมูล (e – Data Service)
4. งานด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพได้แก่
- โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนบุคคลของ อสม.
- โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล อสม. ดีเด่น
- โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
- โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลการพัฒนาศักยภาพ อสม. (ปปช.)
- โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
- โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลตําบลจัดการสุขภาพ
- โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล อสม. เชิงรุก
- โปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลสถาบันฝึกอบรม อสม.
- ฐานข้อมูล อสม. พลังชุมชน รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม
- โปรแกรมเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ (HBSS)
- โปรแกรมมาตรฐานงานสุขศึกษา
- ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

๑๓

ประเภท

รายการที่สําคัญ
5. งานสํานักงานทั่วไป
- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
- ระบบติดตามกํากับการใช้จ่ายงบประมาณ (SMART)
- ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใช้ Web-EX
- ระบบการให้บริการข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(e – Service)
- ระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e – Learning)
- ระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
- ระบบ Voice IP (VOIP)
- VPN Internet
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN)
- ระบบการเงิน (e – Finance)
- ระบบการเงินการคลัง E-GP (กระทรวงการคลัง)
- ระบบทะเบียนทรัพย์สิน (กระทรวงการคลัง)
- โปรแกรม Project Management
- Wireless Access Point

อุปกรณ์ที่สําคัญ ๑) งานด้านวิศวกรรมการแพทย์ได้แก่
- เครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ (28 ชนิดเครื่องมือ)
- เครื่องมือตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
- เครื่องมือซ่อมวิทยุคมนาคม (10 ชนิดเครือ่ งมือ)
- เครื่องมือซ่อมเครื่องมือทางการแพทย์และสาธารณสุข(28 ชนิดเครื่องมือ)
- เครื่องมือซ่อมยานพาหนะ
- เครื่องมือตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียง
- เครื่องรับ – ส่งวิทยุสื่อสารทางไกล
2) งานด้านระบบสุขภาพภาคประชาชนและพฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่
- เครื่องฉายภาพสามมิติ
- เครื่องเลือกสัญญาณภาพพร้อมทําเทคนิคพิเศษแบบดิจิตอล
- เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท ขนาดตัด ๔ พิเศษ
- เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท ขนาดตัดตัด ๕
- เครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท ขนาดตัดตัด ๑๑
- รถหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่ จํานวน ๑ คัน
- อุปกรณ์ควบคุมการผลิตและออกอากาศรายการโทรทัศน์
- อุปกรณ์การส่งวิทยุกระจายเสียง

๑๔

(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
- ส่วนราชการดําเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่สําคัญ
อะไรบ้าง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินงานภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สําคัญดังนี้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
หน่วยงานรักษาการ
ที่
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ
ตามกฎหมาย
1. การอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาลเอกชน
2. การอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ
กรมสนับสนุนบริการ
๑. กําหนดอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
๑ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.
สุขภาพ
สถานพยาบาล
๒๕๔๑,ฉบับที่ 2 พ.ศ.
๒. กําหนดประเภท ลักษณะของสถานพยาบาล
2547, ฉบับที่ ๓ พ.ศ.
๓. กําหนดเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
2555 และกฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ ที่ออกตาม และดําเนินการสถานพยาบาล การเลิก การย้าย การ
พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.
เปลี่ยนแปลง การปิดสถานพยาบาล การเพิกถอน
๒๕๔๑
ใบอนุญาต การโฆษณากิจการสถานพยาบาล และบท
กําหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
๔. กําหนดหน้าที่ของผู้รบั อนุญาตและผู้ดําเนินการ
สถานพยาบาล
๕. กําหนดอํานาจหน้าทีข่ องพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ควบคุมดูแลสถานพยาบาล
๖. กําหนดมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล
เอกชน
๗. กํ าหนดอั ตราค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตและการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล
๒

พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ
พ.ศ.๒๕๔๒, ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2547, ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2550, ฉบับที่ ๔ พ.ศ.2556
และพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศ
ระเบียบ ที่ออกตาม พ.ร.บ.
การประกอบ
โรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒

๑. กําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการ
ประกอบโรคศิลปะ คณะกรรมการวิชาชีพสาขาต่างๆ
๒. การควบคุมการประกอบโรคศิลปะ มิให้มีการ
แสวงหาผลประโยชน์หรือประกอบโรคศิลปะโดยมิ
ชอบ
๓. กําหนดอํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ใน
การควบคุมดูแลการประกอบโรคศิลปะ
๔. บทกําหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ รวมทั้งข้อจํากัดและ
เงื่อนไข และการอุทธรณ์
๕. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบคําขอ

๑๕

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

ที่
๓
๔

๕

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง
พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
คุ้มครองอนามัยของบุคคล และป้องกันอันตรายจาก
การใช้เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการทีไ่ ม่ได้รับความเป็น
ธรรมของการออกคําสั่งทางปกครองของหน่วยงานรัฐ
โดยบัญญัตใิ ห้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะใช้อํานาจออก
คําสั่งทางปกครองในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารแห่งกฎหมายนั้น
และพิจารณาในประเด็นการขัดกันของกฎหมายซึ่ง
จะต้องเทียบเคียงว่ากฎหมายฉบับไหนมีหลักเกณฑ์ใน
การประกันความเป็นธรรมดีกว่าหรือมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการทางปกครองสูงกว่า
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก ความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็กที่
ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในทางพันธุกรรม จึง
พ.ศ. ๒๕๕๘
ต้องกําหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วย
กฎหมายของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม และควบคุม
การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับ
ตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย์ไม่ให้มีการนําไปใช้ในทางที่ไม่ถกู ต้อง

3. การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
๖ พระราชบัญญัติสถาน
กํากับดูแลการดําเนินกิจการ ผู้ประกอบกิจการ
ประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ผู้ดําเนินการ และผูใ้ ห้บริการเพื่อให้ได้มาตรฐานและ
๒๕๕๙
ไม่ให้มีการใช้คาํ ว่าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่อ
ประกอบกิจการแฝงอย่างอื่นอันส่งผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของผู้รบั บริการชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
มีต่อกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จึงมี
กฎหมายที่กํากับดูแลเป็นการเฉพาะเพื่อให้
การดําเนินกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐานอัน
เป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและคุม้ ครอง
ผู้บริโภค
๗ ประกาศกระทรวง
1. กําหนดประเภท ลักษณะของสถานประกอบการ
สาธารณสุข เรือ่ ง หลักเกณฑ์ เพื่อสุขภาพ
เงื่อนไขสําหรับการรับรอง
2. กําหนดเรื่องเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานให้
๑๖

หน่วยงานรักษาการ
ตามกฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุข
สํานักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ /
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
มาตรฐานสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพและวิธีการเพื่อ
การรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
ประกอบกิจการ โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็น
สถานบริการตามพ.ร.บ.สถานบริการพ.ศ. 2509
(แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 แก้ไขทั้งฉบับ
พ.ศ. 2551
3. กําหนดมาตรฐานการบริการของสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
4. กําหนดหน้าที่ของผู้ประกอบการ ผู้ดําเนินการส
ปาเพื่อสุขภาพและผูใ้ ห้บริการ
5.กําหนดวิธีการในการรับรองมาตรฐาน
ผู้ดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพและผูใ้ ห้บริการ

๘

พระราชบัญญัติสถานบริการ
พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2546

๙

พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535

ตามมาตรา (ข) (3)3กําหนดให้สถานที่เพื่อสุขภาพ กระทรวงมหาดไทย
หรือเพื่อเสริมสวยเมื่อได้รับการตรวจ ประเมินจาก
กระทรวงสาธารณสุขแล้วผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐาน5 ด้าน ได้แก่ ผู้ดําเนินการ ผู้ประกอบการ
ผู้ให้บริการ การบริการ และความปลอดภัย ได้รับ
ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข จะ
เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่ภายใต้การ
กํากับ ดูแลของกระทรวงสาธารณสุข
เนื่องจากลักษณะของกิจการมีลักษณะเป็นสถานอาบ กระทรวงสาธารณสุข
อบ นวดที่มีผู้ให้บริการแก่ลูกค้าจึงเป็นกิจการที่เข้า
ข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งต้องดูแล
ด้านสุขาภิบาล ได้แก่เรื่องความสะอาดและลักษณะ
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- กิจการสปาเพื่อสุขภาพเว้นแต่เป็นการให้บริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
เป็นกิจการประเภทที่ ๙ (๑)
- การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการ
ให้บริการใน ๙(๑)หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เป็นกิจการ
ประเภทที่ ๙ (๒)
- การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผมเว้นแต่
กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นกิจการประเภทที่ ๙
(๑๐)

ที่

๑๗

หน่วยงานรักษาการ
ตามกฎหมาย

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
ข้อบังคับ
4. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
๑0 พระราชบัญญัติเครื่องมือ
คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้เครื่องมือ
แพทย์ พ.ศ. 2551
แพทย์ปลอม ที่ไม่ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน เสื่อม
คุณภาพ ฯลฯ
๑1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร - มาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
- มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เพิ่มเติม
- มาตรฐานด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร
เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดํารงชีวิตของคนในสังคม
๑2 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และที่ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและการใช้บริการต่างๆ ซึ่ง
จะต้องได้มาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพครบถ้วนตามที่
แก้ไขเพิ่มเติม
ผู้ผลิตได้โฆษณาแนะนําไว้ ดังนั้นหากพบว่า
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการบริโภคสินค้า
และบริการจะต้องรีบเข้าไปแก้ไขเยียวยาและชดเชย
ความเสียหายให้กับประชาชน
๑3 พระราชบัญญัติการผังเมือง การกําหนดเขตพื้นที่การก่อสร้างอาคาร
พ.ศ.2518
- สิทธิและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติระหว่าง
๑4 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และที่ นายจ้างและลูกจ้าง
- มาตรฐานแรงงานขั้นต่ํา
แก้ไขเพิ่มเติม
ที่

๑5 พระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
๑6 พระราชบัญญัติความผิดต่อ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
สินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.
2551
๑7 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๔๓

กฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติการรับ
คนต่างด้าวเข้าทํางาน
คุ้มครองผู้บริโภคจากการใช้สินค้าและบริการที่ไม่
ปลอดภัย

หน่วยงานรักษาการ
ตามกฎหมาย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

กระทรวง
- ข้อกําหนดในการออกแบบอาคาร กฎกระทรวง
มหาดไทย
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ.๒๕๔๓) แก้ไขโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่๕๘พ.ศ. ๒๕๔๖ ลักษณะอาคารส่วนต่างๆ
ของอาคารที่ว่างภายนอกแนวอาคาร และระยะต่างๆ
ของอาคาร ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้
- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.
๒๕๔๘ ออกโดยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓)
แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๘

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
๑8 พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐
19 พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารสําหรับผู้พิการและคนชรา

สภาวิศวกร
ว่าด้วยการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๗
- กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐

๒0 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ - การควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
(ควบคุมวิชาชีพสถาปนิก)
๒1 พ.ร.บ. การผังเมือง
- การกําหนดเขตพื้นที่การก่อสร้างอาคารแต่ละ
ประเภท
๒2 พ.ร.บ. การส่งเสริมการ
ว่าด้วยการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงาน เช่น
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ - พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘
- กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๘ ออกตามความใน
พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒3 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๒4 พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕
๒5 ประกาศของคณะปฏิวัติ

๒6 กฎระเบียบของวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศ
๒7 มาตรฐานคู่มือระบบก๊าซทาง
การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๔
๒8 กฎกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงานรักษาการ
ตามกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน

เป็นกฎหมายที่เน้นการจัดการเกี่ยวกับการอนามัย
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดี
เหมาะสําหรับการดํารงชีวิตในชุมชน
- ประกาศกระทรวงมหาดไทยอาศัยอํานาจของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์
ขนส่งวัสดุชั่วคราว
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้างว่าด้วยเขต
ก่อสร้าง
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอก
เสาเข็ม
ว่าด้วยมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า มาตรฐาน
ระบบลิฟท์ ระบบระบายและปรับอากาศ เป็นต้น
ว่าด้วยเรื่องก๊าซทางการแพทย์
ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๙

สภาสถาปนิก
กระทรวง
มหาดไทย
กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวง
มหาดไทย

วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
29 พ.ร.บ. อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
ว่าด้วยการจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ด้านความปลอด ภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทํางานในหน่วยงานของตนไม่ต่ํากว่ามาตรฐานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

หน่วยงานรักษาการ
ตามกฎหมาย
- กระทรวงแรงงาน
- สํานักงานโรคจาก
การประกอบอาชีพ
กรมควบคุมโรค)

๓0 พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๑

ว่าด้วยการใช้เครื่องมือแพทย์ต่อบุคคลอื่นอันเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลดังกล่าว
อันเกิดจากการใช้เครื่องมือแพทย์นั้น
ว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหม้อน้ํา
- มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ําและหม้อ
ต้มน้ําที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน
ว่าด้วยมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดก่อไอออน พ.ศ. ๒๕๔๗
- ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๓
- ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการบริการและการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมใน
การทํางาน
ว่าด้วยกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๔๙
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการ บริหารและการ
จัดการด้านความปลอด ภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ ๒)
ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานในการบริหาร และการ
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
ว่าด้วยเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
ภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
ว่าด้วยเรื่องกําหนดให้สถานประกอบกิจการที่ใช้หม้อ
ไอน้ําเป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ

กองควบคุมเครื่องมือ
แพทย์ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา
กระทรวง
มหาดไทย

ที่

๓1 ประกาศกฎกระทรวง
มหาดไทย
๓2 ประกาศกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม
๓3 กฎกระทรวงแรงงาน

๓4 ระเบียบกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
๓5 กฎกระทรวงแรงงาน
๓6 กฎกระทรวงแรงงาน
๓7 กฎกระทรวงแรงงาน
๓8 กฎกระทรวงแรงงาน

๒๐

กระทรวง
อุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
39 ประกาศกฎกระทรวง
มหาดไทย

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
หน่วยงานรักษาการ
ข้อบังคับ
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยเรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับ กระทรวงมหาดไทย
เสียงขณะไม่มกี ารรบกวน การตรวจวัดและคํานวณ
ระดับเสียงขณะรบกวน การคํานวณค่าระดับการ
รบกวน การคํานวณค่าระดับการรบกวน และแบบ
บันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน

๔0 ประกาศกฎกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔1 ประกาศคณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ

ว่าด้วยเรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

ที่

๔2 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔3 ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

๔4 ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

๔5 กฎระเบียบวิทยุโทรคมนาคม
๔6 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
๔7 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยเรื่อง กําหนดประเภทของอาคาเป็นแหล่ง
กระทรวง
กําหนดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ําเสีย ทรัพยากรธรรมชาติ
ลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงาน กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑
สิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการดําเนิน งานตรวจวัด กระทรวงแรงงาน
และวิเคราะห์สภาวะการทํางานเกี่ยวกับระดับความ
ร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบ
กิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ต้อง
ดําเนินการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ว่าด้วยเรื่องการกําหนดมาตรฐานในการจัดการด้าน กรมสวัสดิการและ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน คุ้มครองแรงงาน
การทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง พ.ศ.
๒๕๔๙ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
(Illumination Measurement)
ว่าด้วยเรื่องการนําเข้า การขอใช้ การขอขยายข่าย กระทรวงสาธารณสุข
การขอบัตร
ว่าด้วยการควบคุมการใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมแบบ
กระทรวงสาธารณสุข
สังเคราะห์ความถี่ พ.ศ. 2555
ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพหรือสุขภาวะ
สํานักงานคณะ
ร่วมกัน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม กรรมการสุขภาพ
ในรูปของ “สมัชชาสุขภาพ” ซึ่งนําไปสู่อุดมการณ์
แห่งชาติ
ของชาติ สร้างนําซ่อมสุขภาพ ซึ่งมีสาระใน พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง(การสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ)
๒๑

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
๔8 มติคณะรัฐมนตรี (ค.ร.ม.)
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๙

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ พฤษภาคม๒๕๓๙ อนุมัติ
ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี ฝ่ายสังคมให้ความ
เห็นชอบ “นโยบายการสุขศึกษาแห่งชาติและ
สุขบัญญัติแห่งชาติ” และให้ดําเนินการ
ต่อไปได้ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ
กระทรวงต่างๆ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องได้
พิจารณา และร่วมกันกําหนดขึ้น
5. รูปแบบ/แนวทางการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
49 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านการ
อบรมและได้รบั หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ
ว่าด้วยบุคคล ซึ่งกระทรวง
ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร จากกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงสาธารณสุข
เมืองพัทยา องค์การบริหาร
แต่งตั้งให้เป็น อสม. อยู่สามารถประกอบวิชาชีพเวช
ส่วนจังหวัด เทศบาล
กรรมภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
สุขาภิบาล องค์กรปกครอง
กรรมตามขอบเขตที่กฎหมายกําหนด
ส่วนท้องถิน่ อื่น หรือ
สภากาชาดไทย มอบหมายให้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน
ความควบคุมของเจ้าหน้าทีซ่ ึ่ง
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๙
๕0 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่ง
ได้ผ่านการอบรมและได้รับหนังสือรับรองความรู้
ว่าด้วยบุคคลซึง่ ได้รับการ
ความสามารถจากกระทรวงสาธารณสุข และยังคง
มอบหมายให้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย เป็น อสม. ให้ทําการประกอบโรคศิลปะ โดยใช้ยา
สมุนไพร การนวด การอบ การประคบ และวิธอี ื่น
หรือสาขากาแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ในความควบคุมของ ตามที่กําหนดในแบบ เรียนด้วยตนเองของกระทรวง
เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งเป็นผู้ประกอบ
สาธารณสุข
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
๕1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เป็นหลักเกณฑ์สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
ว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อคุ้มครองประชาชน ตลอดจน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ อสม. เข้ามีส่วนร่วมในการดูแล
ประจําหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔4
สุขภาพของชุมชนตามหลักการสาธารณสุขมูลฐาน
ที่

๕2 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วย
การของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

หน่วยงานรักษาการ
ตามกฎหมาย
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการจ่ายเงินค่าป่วย กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
การแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่ (อสม.)
บ้านตามมติ ครม. เพื่อส่งเสริมบทบาท อสม. ให้
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพใน
๒๒

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ
ท้องถิ่นและชุมชน การดูแลผูส้ ูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
รวมถึงการเฝ้าระวังโรคในชุมชนเพื่อสร้างขวัญ
กําลังใจแก่ อสม.ทั่วประเทศ
๕3 มติ ครม. วันที่ 21 ธันวาคม กําหนดให้วันที่ 20 มี.ค. ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัคร
2536
สาธารณสุขแห่งชาติ
๕4 มติ ครม. วันที่ 13 มกราคม เห็นชอบยุทธศาสตร์และแผนงานเสริมสร้างรายได้
2552
พัฒนาคุณภาพชีวิติและความมั่นคงด้านสังคม
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก
๕5 มติ ครม. วันที่ 1 ธันวาคม
กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. และ
2553
กําหนดให้กระทรวงการ คลังและสํานักงบประมาณ
จัดสรรเงินเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีตั้งแต่ปี
2555 เป็นต้นไป
6. องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
56 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีขอ้ มูลข่าวสารของราชการ
ราชการ พ.ศ.2540
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐ
๕7 พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําผิด ว่าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการ
ประกอบกิจการและการดํารงชีวิตของมนุษย์
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550
7. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ
๕๘ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ.
ว่าด้วยการควบคุมการเข้ามาในประเทศของคนต่าง
2522
ด้าว การดูแลเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของคนต่าง
ด้าว รวมถึงความมั่นคงของประเทศเพื่อความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนชาวไทย
๕๙ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ เป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับ
วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจ การยกเว้นการตรวจลงตราที่มิใช่ผู้ถือหนังสือเดินทาง
การยกเว้น และการเปลี่ยนประเภท ประเภททูตหรือประเภทราชการ
การตรวจลงตรา พ.ศ. 2545 ,
ฉบับที่ ๒พ.ศ. 2546 , ฉบับ
ที่ 4 พ.ศ. 2555
ที่

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
(อสม.) พ.ศ. 2552
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หน่วยงานรักษาการ
ตามกฎหมาย

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

กระทรวง
มหาดไทย
กระทรวง
มหาดไทย

กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ
๖0 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง กําหนดรายชื่อประเทศที่
ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทางซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวเพื่อรับการ
รักษาพยาบาลและผู้ติดตาม
ได้รับการยกเว้นการตรวจลง
ตราและอยู่ในราช อาณาจักร
ได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
๖1 พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
นําเข้า) , ฉบับที่ 5 พ.ศ.
2530
ที่

เนื้อหาสาระสําคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ
หน่วยงานรักษาการ
ข้อบังคับ
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการกําหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือ
กระทรวง
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง 6
มหาดไทย
ประเทศ คือ
1. ราชอาณาจักรบาห์เรน (Kingdom of Bahrain)
2. รัฐคูเวต (State of Kuwait)
3. รัฐสุลต่านโอมาน (Sultanate of Oman)
4. รัฐการ์ตาร์ (Stae of Qatar)
5. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย (Kingdom of
Saudi Arabia)
6. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates)
ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้ใช้ยาทั้ง
ในด้านผู้รับอนุญาตอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
และในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพของยารวมทั้งวิธีการ
ควบคุมคุณภาพและการโฆษณาขายยา ควบคุมยาที่
นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
ประกาศยา 16 รายการ ตามประกาศกระทรวง
พาณิชย์ และยาจํานวน 154 ชนิดที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบในการนําเข้าจาก อย.

๖2 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ชนิดของยา เภสัช
เคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัช
เคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์
กิ่งสําเร็จรูปที่ผนู้ ําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรต้องได้รับความ
เห็นชอบเป็นหนังสือจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
๖3 พิธีการศุลกากร กรณีเดิน
ว่าด้วยการสําแดงรายการสิ่งของผู้เดินทางเข้ามาใน
ทางเข้ามาในราชอาณาจักร ราชอาณาจักร
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กระทรวงสาธารณสุข

สํานักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา

กระทรวงการ
ต่างประเทศ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ
(6) โครงสร้างองค์การ
- โครงสร้างและระบบการกํากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร
- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกํากับดูแลส่วนราชการผู้บริหารส่วนราชการและส่วน
ราชการที่กํากับมีลักษณะเช่นใด(*)
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกํากับดูแลของ
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมอบให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงาน
บริการสุขภาพเป็นผู้กํากับดูแลและมีการกํากับดูแลจากหน่วยภายนอก เช่น สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
คณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการประจํากระทรวงสาธารณสุข (คตป.) ทําหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขรวมถึงตรวจสอบและประเมินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานทั้งในด้านการเงินการคลังและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุ
เป้าหมายภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีรวมถึงมีสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ทําหน้าที่ขับเคลื่อนและผลักดัน
การพัฒนาระบบราชการไทยในทุกๆส่วนราชการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา๓/๑แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๔๕ และมีหน่วยงานที่กับดูแลภายในดังแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพโครงสร้างและระบบการกํากับดูแลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หน่ วยงานภาครัฐ
ภายนอก
กรมบัญชี
กลาง
ก.พ.ร.
ก.พ.

สงป.

กระทรวง
สาธารณสุ ข

สํานั กตรวจ
ราชการ กสธ.

ปปช.
คตป.

กรมสนั บสนุน
บริ การสุ ขภาพ
ตรวจสอบภายใน
กองกฎหมาย
ศูนย์ ป ฏิบัติก ารต่ อต้ าน
การทุจริ ต
กองคลัง กองแผนงาน
กพร. คกก./คทง.
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สตง.

ปัจ จุบัน กรมสนับ สนุน บริก ารสุข ภาพมีห น่ว ยงานในสัง กัด ทั้ง สิ้น จํ า นวน 27 หน่ว ยงาน โดย
ประกอบด้ว ยหน่ว ยงานตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการกรมสนับ สนุน บริก ารสุข ภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 และหน่วยงานที่จัดตั้งภายใน ดังนี้
1. หน่ว ยงานตามกฎกระทรวงแบ่ง ส่ว นราชการกรมสนับ สนุน บริก ารสุข ภาพ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 มี8 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักบริหารสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะกองสุขศึกษากองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกองแบบแผนกองวิศวกรรมการแพทย์กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารและกลุ่มตรวจสอบภายใน
2. หน่วยงานที่จัดตั้งภายใน มี 19 หน่วยงานประกอบด้วย
2.1 หน่วยงานในส่วนกลาง จํานวน 7 หน่วยงาน ได้แก่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
กองกฎหมาย กองแผนงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองคลัง กองสุขภาพระหว่างประเทศ ศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
2.2 หน่วยงานส่วนกลางที่อยู่ภูมิภาค 12 หน่วยงาน คือ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
12 เขต (เดิมเป็นศูนย์ภายใต้กองวิศวกรรมการแพทย์ 9 ศูนย์ ศูนย์ภายใต้กองสนับสนุนสุขภาพภาค
ประชาชน 5 ศูนย์)
ส่วนกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็น
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี
แผนภาพโครงสร้างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กลุ ่มพ ัฒนาระบบบริหาร

กลุ ่มตรวจสอบภายใน

กลุ ่มงานคุม
้ ครองจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต

สําน ักงาน
เลขานุการกรม
กองบริหาร
ทร ัพยากรบุ คคล
กองกฎหมาย

กองสน บ
ั สนุ น สุขภาพ
ภาคประชาชน

กองสถานพยาบาลและ

กองสุข ภาพระหว่าง
ประเทศ

กองวิศวกรรมการแพทย์

ิ ปะ
การประกอบโรคศล

กองแบบแผน

กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน

เขต ๒ จ.พิษณุ โลก
เขต ๓ จ.นครสวรรค์
เขต ๔ จ.นนทบุร ี
ี งใหม่ (วศ.)
เขต 1 จ.เชย
เขต ๕ จ.ราชบุร ี
เขต ๖ จ.ชลบุร ี

ึ ษา
กองสุข ศก

กองคลงั

กลุม
่ ภารกิจบริหาร

ี งใหม่
เขต ๑ จ.เชย

กลุม
่ ภารกิจยุ ทธศาสตร์
และสุขภาพภาค
ประชาชน

เขต ๗ จ.ขอนแก่น

กองสถานประกอบการ
เพือ
่ สุ ข ภาพ

เขต ๘ จ.อุ ดรธานี

กลุม
่ ภารกิจควบคุม
คุณภาพมาตรฐาน

เขต ๑๐ จ.อุบ ลราชธานี

เขต ๙ จ.นครราชสีมา

เขต ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช

เขต ๑๒ จ.สงขลา

กลุม
่ ภารกิจภูมภ
ิ าค
(สําน ักงานสน ับสนุนบริการ
สุขภาพ ๑๒ เขต)

= หน่วยงานตามกฎกระทรวง 8 หน่วยงาน
= จัดตั้งภายใน 19 หน่วยงาน
* รวม 27 หน่วยงาน *
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วิธีการจัดการทีแ่ สดงถึงการกํากับดูแลตนเองทีด่ ี (Organizational Governance)
กรมสนับ สนุน บริก ารสุข ภาพมีว ิธ ีก ารจัด การองค์ก รที ่เ ป็น การกํ า กับ ดูแ ลตนเองที ่ดี
(Organizational Governance) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการเงินการป้องกันและปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีห น่ว ยตรวจสอบภายในเป็น หน่ว ยงานที่ขึ้น ตรงต่อ ทํ า หน้า ที่ต รวจสอบวิเ คราะห์ร วมทั ้ง
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายกฎหมายระเบียบข้อบังคับคําสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
การบริ ห ารงบประมาณการบริ ห ารพั ส ดุ แ ละทรั พ ย์ สิ น การใช้ ท รั พ ยากรทุ ก ประเภทให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและให้คําปรึกษาแก่คณะทํางานวางระบบควบคุมภายในขององค์กรให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๔๒ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพได้จัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจและระดับหน่วยงานย่อยรวมทั้งการรายงานผล
การติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานย่อยนํามาประมวลและ
วิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน
2. ด้านการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีรองอธิบดีเป็นหัวหน้าศูนย์ มีการกําหนดมาตรการและแนว
ทางการดําเนินงานเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กํากับติดตามการดําเนินงานของ
หน่วยงานภายในกรม และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยะรรมข้าราชการพลเรือน นอกจากนี้
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดทํานโยบายกํากับองค์การที่ดีที่ประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน ทั้งนี้
เพื่อ เป็น มาตรฐานและแนวทางปฏิบัต ิต ามมาตรการ/โครงการส่ง มอบให้ท ุก หน่ว ยงานในสัง กัด กรม
สนับสนุนบริการสุข ภาพนําสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ด้านรัฐ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมด้าน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านองค์การและผู้ปฏิบัติงานอีกทั้งยังได้จัดทํามาตรการ/โครงการ
รองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่ง
หมายรวมถึงสังคมบุคลากรภายในกรมในอันที่จะเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การภายใต้หลักธรรมาภิ
บาลนอกจากนี้ยังมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. ๒๕๔๐
3. ด้านการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ระบบการติดตามความสําเร็จและประสิทธิผลของการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการโดยจําแนกระดับความสําคัญของตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมาก และตัวชี้วัดที่ต้อง
ติดตามปกติ และถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่สําคัญไปสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล จัดทํา
แผนกํากับติดตาม ประชุมชี้แจงแผนกํากับติดตามประเมินผล และมีการพัฒนาระบบกํากับติดตามตัวชี้วัด
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) ให้สามารถบันทึกผลการดําเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขได้ง่าย รวดเร็ว ถูกต้องและชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุก คนสามารถเข้าถึงข้อมูล ผลการดํา เนิน งานรายโครงการ/กิจ กรรมได้ทุก เวลา ซึ่งการกํากับติด ตาม
ตัวชี้วัดภาพรวมทุกตัวชี้วัดดําเนินการโดยกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ได้จัดทําสรุปรายงาน
ทุกวันที่ 5 ของเดือน เสนอในที่ประชุมผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่มีเป็นประจําทุกเดือน เพื่อ
พิจารณาความก้าวหน้า และหารือแนวทางแก้ไขกรณีพบว่ามีปัญหาอุปสรรค และมีการประเมินผลสําเร็จ
และประสิทธิผลเมื่อสิ้นสุดโครงการพร้อมทั้งจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป
๒๗

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- กลุ่มผู้รับบริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง(*)
- กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญต่อผลผลิตต่อการบริการที่มีให้และต่อ
การปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร
- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจหลักที่ต้องดําเนินการทั้งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพและด้านการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ โดยมีผู้รับบริการ
หลัก เช่น สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาลเอกชน, คลินิก) ผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. , รพท. , รพช.) และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
เป็นต้น และผู้มีส่วนได้เสียหลักของกรม เช่นประชาชนผู้รับบริการ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นต้น
โดยกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่สําคัญ รวมถึงกรมมี
แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันจําแนกตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
กลุ่มผู้รับบริการ
บริการ
๑. การอนุญาตให้
ประกอบกิจการและ
ดําเนินการสถานพยาบาล
เอกชน

ผู้รบั บริการ
๑. ผู้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล
(รพ.เอกชน, คลินิก)
๒. ผู้ดําเนินการ
สถานพยาบาล
(รพ.เอกชน, คลินิก)

๒. การอนุญาตให้ประกอบ
โรคศิลปะ

ผู้ขออนุญาตประกอบโรค
ศิลปะ

๓. การรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ

ผู้ประกอบการ
สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ

๒๘

ความต้องการ/ความคาดหวัง
๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. ได้รับบริการที่รวดเร็ว ส่งมอบตรงเวลา
๓. ได้รับบริการที่มีความถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย
๔. ได้รับบริการที่เสมอภาคเป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ
๕. ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. ได้รับบริการที่รวดเร็ว ส่งมอบตรงเวลา
๓. ได้รับบริการที่มีความถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมาย
๔. ได้รับบริการที่เสมอภาคเป็นธรรม โปร่งใส
ไม่เลือกปฏิบัติ
๕. ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
๑. ระยะเวลาการให้บริการเป็นไปตามกําหนด
๒. เจ้าหน้าที่มคี วามรู้และให้คําแนะนํา อธิบาย
ตอบข้อสงสัยได้ชัดเจน
๓. เพิ่มช่องทางการให้บริการมากกว่าเดิม
๔. มีจํานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อจํานวน
ผู้รับบริการ

บริการ
๔. การส่งเสริมและรับรอง
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ
(1) ด้านอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อมด้าน
สาธารณสุข
(2) ด้านมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย์
(3) ด้านมาตรฐานงาน
สุขศึกษา

๕. รูปแบบ/แนวทางการ
จัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน

๖. องค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านระบบ
บริการสุขภาพและระบบ
สุขภาพภาคประชาชน

ผู้รบั บริการ
สถานพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
(ได้แก่ รพศ., รพท., รพช., รพ
สต.)

ความต้องการ/ความคาดหวัง
๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. ได้รับบริการที่รวดเร็ว
๓. ได้รับบริการที่ครอบคลุม
๔. ได้รับบริการที่เสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ
๕. เข้าใจง่ายนําสู่การปฏิบัติได้จริง
๖. ได้รับบริการที่มั่นใจและเป็นธรรม
๗. กําหนดแผนการให้บริการในเชิงรุกเป็น
ประจําต่อเนื่องทุกปี
๘. จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ
๙. เพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอในการให้บริการ
๑๐. เจ้าหน้าทีใ่ ห้คําอธิบายและตอบข้อสงสัยได้
ชัดเจน
๑๑. ควรเพิ่มหรือขยายระยะเวลาการให้บริการ
เช่น การสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
๑๒. การออกใบรับรองมีความรวดเร็ว

๑๓. มีงบประมาณเพียงพอในการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา
๑๔. เพิ่มคุณภาพงานบริการสุขศึกษาแบบ
บูรณาการ
๑๕. เอกสาร สื่อวิชาการครอบคลุม ทันต่อ
เหตุการณ์และมีช่องทางเข้าถึงได้ง่าย
๑๖. ขั้นตอนการทํางานมีความรวดเร็ว
๑. มีเจ้าหน้าทีท่ ี่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารและ
1. หน่วยงานสังกัด
คําปรึกษาที่ชัดเจน/ทันต่อเหตุการณ์
กระทรวงสาธารณสุข
(ได้แก่ สสจ., สสอ., รพสต.) ๒. มีงบประมาณเพียงพอในการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงาน
2. ส่วนท้องถิน่
๓. เพิ่มคุณภาพงานสุขภาพภาคประชาชน
(ได้แก่ อบจ., อปท.,
๔. เอกสาร สื่อวิชาการที่มีความครอบคลุม ทัน
เทศบาล ฯลฯ)
3. องค์กร อสม.
ต่อเหตุการณ์และมีช่องทางการเข้าถึงได้ง่าย
๑. มีเจ้าหน้าทีท่ ี่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารและ
หน่วยงานของรัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข (สสจ. คําปรึกษาที่ชัดเจน/ทันต่อเหตุการณ์
สสอ. รพ.สต.) ส่วนท้องถิ่น ๒. มีงบประมาณเพียงพอในการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงาน
องค์กร อสม.
๓. เพิ่มคุณภาพงานสุขภาพภาคประชาชน
๔. เอกสาร สื่อวิชาการที่มีความครอบคลุม ทัน
ต่อเหตุการณ์และมีช่องทางเข้าถึงง่าย
๒๙

บริการ

๗. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ด้านการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพระหว่างประเทศ

ผู้รบั บริการ

1. รัฐบาล
2. หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง
(เช่น สํานักงาน สํานักงาน
สุขภาพแห่งชาติ (สช.),
กระทรวงการต่างประเทศ
เป็นต้น)

ความต้องการ/ความคาดหวัง
๕. ขั้นตอนการทํางานมีความเหมาะสม
๖. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนางาน
๑. มีความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการ และ
มีความเป็นไปได้
๒. เท่าทันสถานการณ์
๓. มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้าน
๔. แหล่งข้อมูลมีความทันสมัยน่าเชื่อถือ และ
อ้างอิงได้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริการ
๑. การอนุญาตให้ประกอบ
กิจการและดําเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนผู้มารับบริการ
ที่สถานพยาบาล

ความต้องการ/ความคาดหวัง
๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. ได้รับบริการการที่ปลอดภัย
๓. ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ว
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม เท่าเทียม และมีจร
รายบรรณวิชาชีพ
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใสฯ ตรวจสอบได้
๖. ได้รับข้อมูล การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

๒. การอนุญาตให้ประกอบโรค
ศิลปะ

ประชาชนผู้มารับบริการ
ที่สถานพยาบาล

๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย
๓. ได้รับบริการที่ถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็ว
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม เท่าเทียม และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพ
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใสฯ ตรวจสอบได้
๖. ได้รับข้อมูล การประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย
๓. ได้รับบริการที่มั่นใจ
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใส/ตรวจสอบได้
๖. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง

๓. การรับรองมาตรฐานสถาน 1. ประชาชนผู้ใช้บริการ
ประกอบการเพื่อสุขภาพ
2. เจ้าหน้าที่สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ

๓๐

บริการ
๔. การส่งเสริมและรับรอง
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ
(1) ด้านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมด้าน
สาธารณสุข
(2) ด้านมาตรฐานวิศวกรรม
การแพทย์
(3) ด้านมาตรฐานงานสุข
ศึกษา
๕. รูปแบบ/แนวทางการ
จัดการระบบสุขภาพภาค
ประชาชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความต้องการ/ความคาดหวัง
1. ประชาชนผู้ใช้บริการ
๑. ได้รับบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
2. เจ้าหน้าที่สถานพยาบาล ๒. ได้รับบริการที่ปลอดภัย
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๓. ได้รับบริการที่มั่นใจ
๔. ได้รับบริการที่เป็นธรรม
๕. ได้รับบริการที่โปร่งใส/ตรวจสอบได้
๖. ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง

ประชาชนผู้รับบริการ

๖. องค์ความรู้และนวัตกรรม ประชาชนผู้รับบริการ
ด้านระบบบริการสุขภาพและ
ระบบสุขภาพภาคประชาชน

๓๑

๑. มีเจ้าหน้าทีท่ ี่สามารถให้ขอ้ มูลข่าวสารและ
คําปรึกษาที่ชัดเจน/ทันต่อเหตุการณ์
๒. มีงบประมาณเพียงพอในการส่งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงาน
๓. เพิ่มคุณภาพงานสุขภาพภาคประชาชน
๔. เอกสาร สื่อวิชาการที่มีความครอบคลุมทัน
ต่อเหตุการณ์
และมีช่องทางเข้าถึงได้ง่าย
๕. ขั้นตอนการทํางานมีความเหมาะสม
๖. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ
พัฒนางาน
๑. ได้รับข้อมูล ข่าวสารและความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
รักษาโรคเบื้องต้น ฟื้นฟูสุขภาพ สิทธิด้าน
สุขภาพ และจัดการด้านสุขภาพที่ถูกต้องทั่วถึง
๒. การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
ชุมชนตําบล
๓. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค
๔. ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ด้านสุขภาพ
๕. การมีสุขภาพดี
๖. การเข้าถึงการบริการสุขภาพเบื้องต้น
๗. นําสู่การปฏิบัติได้จริง
๘. มีฐานข้อมูลด้าน IT
๙. เข้าถึงข้อมูลทาง Website กรมฯ ได้อย่าง
รวดเร็ว สืบค้นง่าย

บริการ
๗. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้าน
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หน่วยงานที่รับนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ

ความต้องการ/ความคาดหวัง
๑. มีความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการ และ
มีความเป็นไปได้
๒. เท่าทันสถานการณ์
๓. มีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่รอบด้าน
๔. แหล่งข้อมูลมีความทันสมัยน่าเชื่อถือ และ
อ้างอิงได้

(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน
- ส่ว นราชการหรื อ องค์ ก ารที่ เ กี่ ย วข้อ งกั น ในการให้บ ริ ก ารหรื อส่ ง มอบงานต่ อกั น ที่ สํา คั ญ มี
หน่วยงานใดบ้างและมีบทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วน
ราชการ(*)
- กลไกที่สําคัญในการสื่อสารและข้อกําหนดสําคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง
การปฏิ บั ติ ง านของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพในกระบวนการการให้ บ ริ ก าร มี อ งค์ ก รหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน หรือต้องส่งมอบงานให้กรมฯ มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยส่วนใหญ่
เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นส่ ว นภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)
ส่วนหน่วยงานนอกสังกัดระทรวงสาธารณสุข เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การบริหารส่วน
ตํ า บล (อบต.) ชมรมอาสาสมั ค รสาธารณสุ ข (ชมรม อสม.) สภาวิ ช าชี พ ต่ า งๆ สํ า นั ก งบประมาณ
กรมบัญชีกลาง มีการสื่อสารระหว่างกันแบบ สองทาง และแบบทางเดียว ได้แก่ การประชุม / สัมมนา การ
ประสานและร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ การติดต่อระหว่างบุคคล การรายงานผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ
บริหารแผนงานและงบประมาณ (SMART) การสื่อสารผ่านระบบ Intranet และระบบ Internet โทรศัพท์
โทรสาร หนังสือราชการ เป็นต้น
ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
แนวทางและวิธกี าร
ส่วนราชการ/ องค์กรที่
บทบาทหน้าทีใ่ นการ
ในการปฏิบตั งิ าน
สื่อสารระหว่างกัน
เกี่ยวข้อง
ปฏิบตั ริ ่วมกัน
ร่วมกัน
๑. การอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการสถานพยาบาลเอกชน
๑. หนังสือราชการ
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตรวจสอบ กํากับ ควบคุม 1. มีคุณภาพ
สถานพยาบาลเอกชนให้ 2. รวดเร็ว
ในสังกัดสํานักงาน
๒. โทรศัพท์
3. ถูกต้อง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับ เป็นไปตามคุณภาพ
๓. โทรสาร
มาตรฐาน และตาม พ.ร.บ. 4. ครบถ้วน
มอบอํานาจให้สามารถออก
๔. จดหมาย
สถานพยาบาลเอกชนพ.ศ.
ใบอนุญาตคลินิก
อิเล็กทรอนิกส์
2. สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ๒๕๔๑ และ พ.ร.บ. การ
๕. Web Site
ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
๖. หนังสือราชการ
๒๕๔๒
๗. ประชาสัมพันธ์ผ่าน
๓๒

ส่วนราชการ/ องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าทีใ่ นการ
ปฏิบตั ริ ่วมกัน

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
ในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกัน

แนวทางและวิธกี าร
สื่อสารระหว่างกัน
ศูนย์ธุรกิจบริการ
สุขภาพ
๘. ให้ข้อมูล ณ จุด
บริการ

2. การอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ
ตรวจสอบ กํากับ ควบคุม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผู้ประกอบโรคศิลปะ
ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับ
มอบอํานาจให้สามารถออก
ใบอนุญาตได้

1. มีคุณภาพ
2. รวดเร็ว
3. ถูกต้อง
4. ครบถ้วน

๑. หนังสือราชการ
๒. โทรศัพท์
๓. Web Site
๔. ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการ OSS

3. การรับรองมาตรฐานสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน และ
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเพื่อให้สถาน
สาธารณสุข
บริการสุขภาพมีคุณภาพ
2. สมาคมสปาไทย
มาตรฐาน
3. สมาพันธ์สปาไทย

1. มีคุณภาพ
2. รวดเร็ว
3. ถูกต้อง
4. ครบถ้วน

๑. หนังสือราชการ
๒. โทรศัพท์
๓. โทรสาร
๔. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
๕. การประชุม
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน/กลุ่มย่อย
๖. ให้ข้อมูล ณ จุด
บริการ

4. การส่งเสริมและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
(1) ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมด้านสาธารณสุข
(2) ด้านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์
(3) ด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา
1. มีคุณภาพ
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน และ
2. รวดเร็ว
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง พัฒนาระบบบริการ
3. ถูกต้อง
สุขภาพเพื่อให้สถาน
สาธารณสุข
บริการสุขภาพมีคุณภาพ 4. ครบถ้วน
2. โรงพยาบาลศูนย์
มาตรฐาน
3. โรงพยาบาลทั่วไป
4. โรงพยาบาลชุมชน
5. สภาสถาปนิก
6. สภาวิศวกร
7. สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
๓๓

1. หนังสือราชการ
2. โทรศัพท์
3. โทรสาร
4. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
5. การประชุม
คณะกรรมการ /
คณะทํางาน / กลุ่มย่อย

ส่วนราชการ/ องค์กรที่
เกี่ยวข้อง

บทบาทหน้าทีใ่ นการ
ปฏิบตั ริ ่วมกัน

5. รูปแบบ/แนวทางการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน
ส่งเสริม สนับสนุน กลไก
1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาระบบ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา สุขภาพภาคประชาชนเพื่อ
การพิทักษ์สิทธิของ
หมู่บ้าน
ประชาชนด้านสุขภาพ
4. องค์กรพัฒนาเอกชน
5. ประชาชน

ข้อกําหนดทีส่ าํ คัญ
ในการปฏิบตั งิ าน
ร่วมกัน

แนวทางและวิธกี าร
สื่อสารระหว่างกัน

๑. หนังสือราชการ
๒. โทรศัพท์
๓. โทรสาร
๔. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์
๕. การประชุม
คณะกรรมการ/
คณะทํางาน/กลุ่มย่อย
๖. ให้ข้อมูล ณ จุด
บริการ
6. องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
1. ถูกต้อง /
๑. แบบสอบถาม
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานความร่วมมือเพื่อ ครบถ้วน
๒. การสัมภาษณ์
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
2. เข้าใจง่ายนําสู่การ ๓. การรับฟังความ
รวบรวมจัดทํา และ
สาธารณสุข
ปฏิบัติ
เผยแพร่องค์ความรู้/
คิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ
2. โรงพยาบาลศูนย์
3. ความรู้ข้อมูล
นวัตกรรม
เช่น เว็บไซต์ เวที
3. โรงพยาบาลทั่วไป
ประชุมต่างๆเป็นต้น
4. โรงพยาบาลชุมชน
สอดคล้องกับ
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์จริง
6. องค์การบริหารส่วนตําบล
4. จํานวนสื่อมี
7. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
เพียงพอกับความ
ต้องการ
5. ข้อมูลสามารถ
นําไปใช้อ้างอิงได้
7. ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเป็นศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ
1. ความรู้ข้อมูล
ส่งเสริม สนับสนุน และ
๑. การประชุม/สัมมนา
1. รัฐบาล
ประสานความร่วมมือเพื่อ สอดคล้องกับ
๒. คู่มือ/เอกสาร
2. กระทรวงการต่างประเทศ
การจัดทํา/เสนอข้อเสนอ สถานการณ์จริง
เผยแพร่
3. กระทรวงพาณิชย์
ในการเป็นศูนย์กลาง
๓. หนังสือราชการ
4. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. ถูกต้อง /
สุขภาพระหว่างประเทศ ครบถ้วน
๔. โทรศัพท์/โทรสาร
4. หน่วยงานของรัฐในสังกัด
๕. เว็บไซต์
กระทรวงสาธารณสุข (รพ.ศูนย์ รพ. และนําสู่การปฏิบัติ
ทั่วไปรพ.ชุมชน)
5. สถานพยาบาลภาคเอกชน (รพ.
เอกชน, คลินิก)
6. สถานบริการสุขภาพ
๓๔

1. มีคุณภาพ
2. รวดเร็ว
3. ถูกต้อง
4. ครบถ้วน

2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด
ประเภทการแข่งขันและจํานวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด
- ประเด็นการแข่งขันคืออะไรและผลการดําเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็นดังกล่าว
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นส่วนราชการที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ชัดเจนไม่ซ้ําซ้อนกับส่วน
ราชการอื่น ประกอบกับภาครัฐมีนโยบายให้ส่วนราชการถ่ายโอนงานที่ซ้ําซ้อนกับภาคเอกชนหรือที่ภาค
ส่วนอื่นสามารถดําเนินการได้ออกไป ดังนั้น สภาพแวดล้อมการแข่งขันโดยรวมจึงไม่สูง แต่อย่างไรก็ตาม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการเปรียบเทียบการดําเนินงานในระดับกิจกรรมของภารกิจหลักกับ
หน่ ว ยงานภายนอกที่ มี ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ดี โ ดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ แ ละกระบวนการเพื่ อ
ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยมีประเด็นและผลการเปรียบเทียบดังนี้
ประเภทการ
แข่งขัน
1.การเทียบเคียง
กับองค์กรภายใน
ประเทศ
๒.การเทียบเคียง
กับองค์กรใน
ต่างประเทศ

คู่แข่งขัน
สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน
มหาวิทยาลัย
มหิดล

ประเด็นการแข่งขัน

ผลการดําเนินงานของกรมเมื่อเทียบกับ
คู่แข่งขัน
การพั ฒ นาสถาบั น ฝึ ก อบรมและพั ฒ นา
อสม. อยู่ ในระยะที่ 1 โดยต้องการการ
พั ฒ นาเข้ า สู่ ร ะยะที่ 2 คื อ การขยาย
หลักสูตรสู่กลุ่มเครือข่ายที่หลากหลาย

หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ง า น
สาธารณสุขมูลฐานที่
ได้รับการยอมรับจาก
สังคม
อยู่ระหว่างดําเนินการศึกษา

ทั้งนี้ การเทียบเคียงกับองค์กรในต่างประเทศ เบื้องต้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอยู่ระหว่างดําเนิน
การศึกษาการควบคุมกํากับการใช้เครื่องมือวัดทางการแพทย์ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียและพบว่ามี
การออกกฎหมายชัดเจนในการควบคุมกํากับ แต่ในส่วนของประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับชัดเจน
แต่ก รมมีก ารตกลงความร่ว มมือ กับ หน่ว ยงานมาตรฐานระดับ ประเทศจัด ทํ า ข้อ กํ า หนดวิธ ีก าร
ปฏิบัติงานและเพิ่มการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ผู้รับบริการไว้
(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน
- การเปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการรวมถึงการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ ร้างโอกาสสําหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร(*)
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์แข่งขันของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสร้าง
โอกาสสําหรับการสร้างความร่วมมือมีดังนี้
1. การมีกฎหมายใหม่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีเป้าหมายสูงสุดในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ระบบบริการสุขภาพจึงมีการพัฒนากฎหมายนอกเหนือจาก พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ.๒๕๔๑ และ พ.ร.บ.
๓๕

การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดย
ปัจจุบันมีร่างกฎหมาย 4 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณา ได้แก่ (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยเซลล์ทาง
การแพทย์ พ.ศ. .... (ร่าง) พ.ร.บ. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน พ.ศ. .... (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... (ร่าง) พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และมีกฎหมาย
ใหม่ 2 ฉบั บ ที่ ประกาศใช้ แล้ ว ได้ แก่ พระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองเด็ กที่ เกิ ดโดยอาศั ยเทคโนโลยี ช่ วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ การมี
กฎหมายใหม่ใช้บังคับทําให้การดําเนินภารกิจของกรมมีความชัดเจนมากขึ้นและเพิ่มความสามารถในการ
ดําเนินงานให้ตอบสนองต่อเป้าหมายสูงสุดที่กําหนดไว้ นอกจากนี้ยังทําให้ได้รับการสนับสนุนปัจจัยด้าน
ต่างๆ จากภาครัฐเพิ่มมากขึ้นช่วยให้การทํางานมีความคล่องตัวมากขึ้น
2. นโยบายกระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สร้างโอกาสสําหรับการสร้างความร่วมมือในการดําเนิน
ภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยในปีงบประมาณ 2559 งานตําบลจัดการสุขภาพของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพได้รับการกําหนดให้เป็นตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ ตัวชี้วัดที่
11 ตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 21 ตัวชี้วัดสําคัญเน้นหนักของกระทรวง
สาธารณสุข จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาและผลักดันงานตามภารกิจของกรมไปสู่กําหนดนโยบายให้เกิด
ความร่วมมือในการดําเนินงานในทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และมีโอกาสในการผลักดันให้เป็น
ตัวชี้วัดระดับประเทศเนื่องจากการพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพสามารถบูรณาการการทํางานและสร้างการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคประชาชน เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านหนึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ก้าวหน้าได้กลายเป็น
เครื่องมือสําคัญที่ทําให้มีการกระทําละเมิดกฎหมายมากขึ้น แต่ในด้านหนึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้
ใช้เป็นประโยชน์ช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วคล่องตัวโดยการพัฒนาเป็นช่องทางการให้บริการ
สื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าถึงผู้รับบริการกลุ่มต่างๆ ได้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ที่สําคัญกรมได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ และเฟสบุ๊ค สร้างแนวร่วมภาคประชาชนโดยการสร้างสารวัตร
สถานพยาบาลออนไลน์เป็นช่องทางในการสอดส่องเฝ้าระวังตรวจสอบการบริการสุขภาพและการโฆษณา
เฝ้าระวังการกระทําผิด ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องบนเครือข่ายออนไลน์ ส่งเสริมการรับรู้สิทธิ
ผู้ป่วยของประชาชนทุกกลุ่ม และส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายของกรมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
- แหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง
- แหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆทั้งในส่วนราชการนอกส่วน
ราชการและจากต่างประเภทกันมีอะไรบ้าง
- มีข้อจํากัดอะไร(ถ้ามี)ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้
แหล่งข้อมูลสําคัญสําหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้มากจากการประชุมวิชาการ เว็บไซต์ วารสาร
และเอกสารเผยแพร่ต่างๆ แต่มีข้อจํากัดในการได้มาซึ่งข้อมูล คือ ข้อมูลการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะมีจํากัด
๓๖

เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงานคู่เทียบไม่มีข้อมูลกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญในกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
เป็นต้น
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
- ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ
ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากรคืออะไร
ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

1. ด้านพันธกิจ
1. ยกระดับสถานบริการสุขภาพภาครัฐและ
ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ
การประกอบโรคศิลปะให้มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน
2. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย และสมประโยชน์
3. ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองและพิทักษ์สิทธิ์ตนเองได้
4. การพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ
2. ด้านการปฏิบตั กิ าร
1. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติการเพื่อให้การ
ดูแลครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยปรับปรุง
โครงสร้างองค์กรใหม่ ให้มีสํานักงานสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 1-12 (แบ่งพื้นที่จังหวัดตามเขต
บริการสุขภาพ 12 เขต)
2. สนับสนุนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการสร้างคุณค่าเพื่อพัฒนา
คุณภาพการให้บริการให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้รับบริการ นวัตกรรมการให้บริการ การบูรณาการ
การทํางานของภาคส่วนต่างๆ การลดต้นทุน ความ
คุ้มค่าและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
3. การกําหนดกลไกการควบคุม กํากับ และติดตาม
ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการอย่างเป็นระบบ
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1. พรบ.สถานพยาบาลฯ พรบ.การประกอบโรค
ศิลปะ พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้อํานาจกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพในการควบคุมกํากับมาตรฐานและ
กําหนดบทลงโทษทั้งสั่งปิด/ปรับ/จําคุก
2. มีกําลังสําคัญ คือ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีคณ
ุ ภาพครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ
3. เป็นนโยบายของรัฐบาลและได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญพร้อมสนับสนุนการ
บริหารงานและงบประมาณตามพื้นที่ และ
สนับสนุนให้มกี ารอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และทักษะ
2. ผู้บริหารให้ความสําคัญพร้อมสนับสนุนการ
การจัดการความรู้และเทคโนโลยีเพื่อนําไปสู่
การพัฒนางานได้จริง

3. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการกําหนดกลไก
การควบคุม กํากับ และติดตามประเมินผลการ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างใกล้ชิดและเป็น
ระบบ

ท้าทายเชิงยุทธศาสตร์

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์

3. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1. ในการพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพได้มีตัวชี้วัดที่สําคัญไม่กระทบต่อ
ภาวะสมองไหลของบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐ
และ ต้องไม่กระทบต่อราคาการบริการสุขภาพ
โดยรวมในประเทศ
2. มีการพัฒนาโครงการสําคัญฯ เช่น รณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุฯ 5ส /3 เก็บ ตําบลจัดการสุขภาพแบบ
บูรณาการ(5กลุ่มวัย) หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพ ฯลฯ
3. เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในพื้นที่
ทุรกันดารและพื้นที่พิเศษด้านความมั่นคง

4. ด้านบุคลากร
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร การกระจาย
อัตรากําลังไปยังหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และมุ่งเน้นการดําเนินการ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้อัตรากําลังคงเดิม

1. รัฐบาลได้ให้ความสําคัญและกําหนดเป็น
นโยบายในการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านบริการสุขภาพของประเทศ

2. มีเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมดําเนินการฯ

3. มีโครงการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข
ในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย
ส่งเสริมให้ห้องพยาบาลในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวณชายแดนพัฒนามาตรฐานให้เป็นสุขศาลา
พระราชทาน
กรมมีบุคลากรที่มาจากหลากหลายวิชาชีพ
เป็นสหวิชาชีพประกอบด้วย วิศวกร สถาปนิก
สุขศึกษา สาธารณสุข กฎหมาย เป็นต้น

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
- องค์ประกอบสําคัญของระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการรวมทั้งกระบวนการประเมินการ
ปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สําคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในภารกิจที่รับผิดชอบ โดยมีระบบการติดตามกํากับการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการในระดับกรมและระดับหน่วยงาน โดยนําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และ
เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดเป็นตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน
๓๘

กรมมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกรมสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลพร้อมจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน โดยการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สําคัญจากฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ คํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และงานที่ ได้รั บมอบหมาย มีการกําหนดเกณฑ์ใ นการคั ดเลือกและให้ ผู้บริหารพิ จ ารณาและ
เห็นชอบการคัดเลือกตัวชี้วัดที่สําคัญเพื่อใช้ในการติดตามกํากับความก้าวหน้าการดําเนินงาน โดยมีการ
กําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ ตัวชี้วัดที่ต้องติดตามมาก และตัวชี้วัดที่ต้อง
ติดตามเป็นปกติ
ในการติดตามและประเมินผลมีระบบการติดตาม ประเมินผล และจัดทําเป็นแผนการกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงาน และดําเนินการจัดทําระบบเฝ้าระวังเตือนภัย (Warning System) เพื่อแสดงผลการ
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดที่สําคัญใช้ในการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร มีการรวมรวมและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เป็นรายเดือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ปรับปรุงข้อมูลผล
การดําเนินงานทุกเดือนเนื่องด้วยกําหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่สําตัญต้องรายงานความก้าวหน้า
ผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน และดําเนินการวิเคราะห์ ทบทวนผลการดําเนินงานในเวทีการ
ประชุมผู้บริหารกรมฯ ทุกเดือน โดยหลังการการติดตามผลการดําเนินงานกรมจะนําผลการวิเคราะห์และ
ทบทวนผลการดําเนินงาน เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม
วงจร PDCA และมีการติดตามประเมินการปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญโดยการนําผลหลังการปรับปรุง
กระบวนการเปรียบเทียบกับผลก่อนการปรับปรุง เช่น กระบวนงานการอนุญาตให้ประกอบกิจการ และ
ดําเนินการสถานพยาบาลเอกชน ในขั้นตอนรับเรื่อง ตรวจสอบหลักฐาน คําขอ ซึ่งขั้นตอนเดิมนั้น ได้มีคดี
ข้อร้องเรียน 1 ครั้ง กรมฯ จึงได้มีการทบทวนและปรับปรุง กระบวนการโดยติดตั้งกล้องถ่ายรูปในระบบ
การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ผลหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ ไม่พบข้อร้องเรียน สามารถลดความ
ผิดพลาดในการการอนุญาตให้ประกอบกิจการและดําเนินการฯ และความสูญเสียจากกระบวนการ เป็นต้น
นอกจากนี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานในภาพรวม กรมมีแนวทางในการค้นหาวิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยการจัดเวทีแลกเปลื่ยนเรียนรู้ ให้หน่วยงานนําเสนอองค์ความรู้ที่สําคัญและจําเป็นต่อ
การปฏิบัติงานในภาพรวมของกรม หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ดําเนินการได้ประสบผลสําเร็จเมื่อเทียบ
จากแผนงาน/โครงการประเภทเดียวกันและมีคณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุง อีกทั้งหน่วยงาน
ยังมีการนําองค์ความรู้จากการปฏิบัติงานมาถอดเป็นกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยการจั ด ทํ า เป็ น คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ครอบคลุ ม กระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า และ
กระบวนการสนับสนุน และมีการเผยแพร่จัดทําเป็นรูปเล่มให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้งาน รวมถึงการ
นําผลการดําเนินงานที่ดีไปสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่สู่สาธารณะ เช่น การจัดประชุม
วิชาการประจําปี วารสาร เป็นต้น
เครื่ อ งมื อ และระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพที่ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพนํ า มาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ของการดําเนินการโดยที่สําคัญ ได้แก่
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ในการวินิจฉัยองค์กร
2. การนําแนวทางของ Balance Score Card มาใช้ในการนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
3. การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
4. จัดทําคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5. การนํามาตรฐาน 5 ส. มาเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
6. การนํามาตรฐานการบริหารจัดการ PMQA และ Hospital Accreditation (HA) เป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสําคัญ
๓๙

7. การลดระยะเวลาและขั้นตอนการให้บริการ/การปฏิบัติงาน
8. การใช้แนวคิดการบริหารคุณภาพของเด็มมิ่ง (The Deming Cycle) : PDCA มาใช้ในการ
เขียนขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ
9. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
10. การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล โดยนํารูปแบบCIPP Modelมาใช้ในการประเมินผล
11. การจัดทําต้นทุนต่อหน่วย
12. การรายงานการใช้งบประมาณผ่านระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (SMART) และระบบ
GFMIS
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