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ส่วนที่ 1.1 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร (ไม่เกิน 10 หน้ำ) 
ส่วนที่ 1.2 แผนงำนกำรปรับปรุงเพื่อยกระดับกำรพัฒนำสู่ระบบรำชกำร 4.0 (ไม่เกิน 2 หน้ำ)  
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 
 รวม 6 หมวด (ไม่เกิน 30 หน้ำ) 
ส่วนที่ 3 ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร (ไม่เกิน 5 หน้ำ) 

* รวมทั้งหมด ไม่เกิน 47 หน้า * 
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ส่วนที่ 1  
ลักษณะส าคัญขององค์การ 

ลักษณะขององค์กำร คือภำพรวมของส่วนรำชกำรที่มีอิทธิพลต่อวิธีกำรด ำเนินงำนและควำมท้ำทำย
ที่ส ำคัญที่ส่วนรำชกำรเผชิญอยู่ และกำรตอบสนองกำรบริหำรจัดกำรเพื่อน ำไปสู่กำรเป็นระบบรำชกำร 4.0 

 
1. ลักษณะองค์การ  
ก. สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (สป.สธ.) เป็นกรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีภำรกิจเกี่ยวกับ

กำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ และแปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนกำรปฏิบัติรำชกำรจัดสรรทรัพยำกร  และ
บริหำรรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวง เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของกระทรวง
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร สป.สธ. กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2560 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2560 ตำม
ตำรำงที่ 1  

ตำรำงที ่1 พันธกิจ ควำมส ำคัญเชิงเปรียบเทียบ 
หน้าที่ตามกฎหมาย ความส าคัญต่อความส าเร็จองค์การและเพ่ิมขีดความสามารถ 

ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง  ใช้เป็นข้อมูลในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์/แผนปฏิบตัิรำชกำรด้ำน
สุขภำพของประเทศ 

พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวงและกำรบูรณำกำร
ด้ำนสุขภำพระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

บริหำรจดักำรยุทธศำสตร์ให้บรรลเุป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ตำมที่ก ำหนดและเอื้อต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมบริกำรสุขภำพ 

จัดสรรและพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรของกระทรวง สนับสนุนกำรด ำเนินแผนงำน/โครงกำรให้บรรลุเป้ำประสงค์และ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งระยะสัน้และระยะยำว 

ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผล รวมทั้งประสำนกำร
ปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสข 

ตรวจสอบกำรบรหิำรจดักำรยุทธศำสตรแ์ละน ำผลมำใช้ปรับปรุง
ส่วนรำชกำร  

ด ำเนินกำรและให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข ลดควำมเหลื่อมล้ ำ เพิม่กำรเขำ้ถึงบริกำรส่งเสริมสุขภำพ ควบคุม
ป้องกันโรค รักษำพยำบำล ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ และคุม้ครอง
ผู้บริโภคด้ำนสุขภำพท่ีมคีุณภำพมำตรฐำนให้แก่คนไทย และเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถสร้ำงบริกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพคู่เมืองสมุนไพร 

ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 

พัฒนำระบบกำรเงินกำรคลัง และระบบบริกำรด้ำนสุขภำพให้
เหมำะสมและได้มำตรฐำน 

บริหำรจดักำรกำรเงินกำรคลังของหน่วยบริกำรใหม้ีประสิทธิภำพ 

พัฒนำระบบฐำนข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ สำรนิเทศ
และกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์  

บริหำรจดักำร Big Data ให้เป็นสำรสนเทศสุขภำพท่ีทันสมัย 
พร้อมใช้งำน 

ด ำเนินงำนและพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสุขภำพระหว่ำงประเทศ สร้ำงเครือข่ำยกับนำนำชำติในกำรพัฒนำระบบสุขภำพของ
ประเทศตอบสนองต่อเป้ำหมำย SDGs 

ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกฎหมำยและพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวกับ
กำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขให้ทันสมัยและเหมำะสมยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงกฎหมำยให้เอื้อต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุขท่ีมสีภำวะกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป 

ผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพ รวมทั้งศึกษำ วิเครำะห์ 
วิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนระบบ
บริกำรสุขภำพและด้ำนกำรพยำบำลแก่องค์กรภำครัฐ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เตรียมบุคลำกรให้มีขดีควำมสำมำรถและจ ำนวนเพียงพอรองรับ
ระบบบริกำรสุขภำพของประเทศ 

ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรื อตำมที่ รั ฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำนตำมนโยบำยที่ไดร้ับมอบหมำย 
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(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม  
สป.สธ.ได้ประกำศวิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ และค่ำนิยมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำย 

ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน ตำมตำรำงที่ 2 
ตำรำงที่ 2 วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม ของสป.สธ. 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

เป็นหน่วยงำนหลักในกำรกำหนดทิศทำง ก ำกับดูแล ขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงฯ สู่กำรปฏิบัติ บริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
และจัดบริกำรสุขภำพ อย่ำงมีส่วนร่วมและเป็นธรรม เพื่อประชำชนสุขภำพดี ภำยใน ปี 2564 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

1. อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่ำ 77 ปี ในปี 2564 
2. ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 ระดับ รพศ.,รพท.              
ร้อยละ 100 และ รพช.ร้อยละ 80 ในปี 2564 
3. ร้อยละของหน่วยงำนที่มีกำรน ำดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน (Happinometer) ไปใช้ร้อยละ 90 ในปี 2564 

ค่านิยม (Value) “MOPH” M: Mastery เป็นนำยตนเอง O: Originality เร่งสร้ำงสิ่งใหม่ P: People center ใส่ใจประชำชน  H: Humility ถ่อมตน
อ่อนน้อม 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Culture) 

จิตบริกำร ท ำงำนเป็นทีม โปร่งใส ใฝ่รู้ 
 

สมรรถนะหลัก 1. บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
2. ส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคเชิงรุกในพื้นที่  
3. จัดบริกำรสุขภำพที่หลำกหลำย 
3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำย  

 
สมรรถนะหลักด้ำนสำธำรณสุข สป.สธ.ขับเคลื่อนพันธกิจบริกำรด้ำนกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุข จำก

สถำนบริกำรสุขภำพที่มีอยู่จ ำนวนมำกและกระจำยอยู่ทุกพ้ืนที่ของประเทศ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชม. โดยใช้
ควำมเชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขของบุคลำกรสำยวิชำชีพดูแลรักษำพยำบำลที่หลำกหลำยและ
ครอบคลุมประชำชนทุกช่วงวัย เพ่ือคนไทยสุขภำพดี 

สมรรถนะหลักด้ำนสิ่งแวดล้อม สป.สธ.มีควำมสำมำรถสร้ำงภำคีเครือข่ำยให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพ
และป้องกันโรคเชิงรุกในพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วมในกำรดูแลสุขภำพ โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้และกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีถูกต้อง ในระยะยำวช่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของประเทศ 

สมรรถนะหลักด้ำนเศรษฐกิจ สป.สธ.ก ำหนด Road map กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมบริกำรด้วยกำรคิด
เชิงออกแบบ (Design Thinking) ในกำรรักษำพยำบำล ที่น ำวัสดุกำรแพทย์ที่เหลือใช้มำต่อยอดเป็นอุปกรณ์
สนับสนุนกำรบริกำรสุขภำพ ช่วยลดต้นทุน 

สมรรถนะหลักด้ำนสังคม บุคลำกรสป.สธ.มีจิตอำสำน ำสมรรถนะหลักท่ีมีไปท ำงำนร่วมกับชุมชน สังคม 
เช่น สมำชิกมูลนิธิแพทย์ พอสว. โรงพยำบำลประชำรัฐสู่ชุมชนอย่ำงยั่งยืน จิตอำสำพระรำชทำน  
 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
สป.สธ. มีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 359,231 คน ประกอยด้วย 2 สำยงำน คือ สำยงำนหลัก ได้แก่ แพทย์ 

ทันตแพทย์ เภสัชกร พยำบำล นักวิชำกำรสำธำรณสุข นักกำยภำพบ ำบัด นักกำยอุปกรณ์ นักรังสีกำรแพทย์ 
นักเทคนิคกำรแพทย์ ลฯล จ ำนวน 218 ,192 คน คิดเป็นร้อยละ 60.74 และสำยงำนสนับสนุน เช่น 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน นักทรัพยำกรบุคคล นักวิชำกำรเงินและบัญชี นักวิ ชำกำรสถิติ นักวิชำกำร
ตรวจสอบภำยใน นักประชำสัมพันธ์ ลฯล จ ำนวน 149,039 คน คิดเป็นร้อยละ 39.26 บุคลำกรส่วนใหญ่
ข้ำรำชกำรถึงร้อยละ 52.88 รองลงมำคือพนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ร้อยละ 25.54 ลูกจ้ำงชั่วครำว ร้อยละ 
14.62 ลูกจ้ำงประจ ำ ร้อยละ 4.38 และน้อยสุดเป็นพนักงำนรำชกำร ร้อยละ 2.57 กำรศึกษำส่วนใหญ่ของ
บุคลำกรในภำพรวม ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 41.57 รองลงมำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 52.29 ระดับ
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ปริญญำโท ร้อยละ 3.99 และน้อยสุดเป็นระดับปริญญำเอก ร้อยละ 2.15 เป็นเพศชำย ร้อยละ 24.54 มีอำยุ
งำนเฉลี่ย 16.67 ปี อำยุเฉลี่ย 40.05 ปี เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.46 ดังภำพที่ 1 

ภำพที่ 1 แสดงกำรจ ำนวนบุคลำกรตำมสำยงำน ประเภท ระดับกำรศึกษำ และอำยุของ สป.สธ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ำรำชกำรพลเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต ำแหน่งช ำนำญกำร ถึงร้อยละ 56 ในขณะที่ระดับต ำแหน่งที่
สูงขึ้นมีน้อยมำก แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำของบุคลกรมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ในขณะที่แนวโน้มของกำรสูญเสียบุคลำกรมี
มำกข้ึนทุกปี โดยปี พ.ศ. 2559 มีอัตรำกำรสูญเสีย (Loss Rate)ร้อยละ 2.67 อัตรำกำรลำออก (Turnover rate) 
ร้อยละ 1.41  

ในด้ำนของควำมเพียงพอ และกระจำยของบุคลำกรทำงกำรแพทย์ พบว่ำ จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรแพทย์
ต่อประชำกรดีขึ้น แต่กำรกระจำยยังมีควำมเหลื่อมล้ ำ โดยมีกำรกระจุกตัวอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล 
และภำคกลำง 
 เมื่อเปรียบเทียบอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่อประชำกร 1,000 คน ทั้งในกลุ่มประเทศ AEC (Asean 
Economics Community) และในกลุ่มประเทศ OECD (Organization for Economic Co-operation and 
Development ) พบว่ำ ประเทศไทยยังมีอัตรำส่วนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ต่ ำกว่ำในหลำยประเทศ 

สป.สธ.ได้วำงแผนพัฒนำและสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรโดยจัดท ำยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ ระยะ 
20 ปี (Roadmap People Excellence Strategy for 20 years) ก ำหนด Road map แบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 
ระยะที่ 1 มุ่งปฏิรูประบบก ำลังคนด้ำนสุขภำพ ระยะที่ 2 สร้ำงควำมเข้มแข็ง ระยะที่ 3 สู่ควำมยั่งยืน ระยะที่ 4 เป็น 
1 ใน 3 ของเอเชีย โดยระยะท่ี 1 ขับเคลื่อนด้วยยุทธศำสตร์บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) ได้แก่ กำร
พัฒนำระบบและกลไกกำรขับเคลื่อนงำนก ำลังคนอย่ำงมีเอกภำพและประสิทธิภำพ (HRH Strategy and 
Organization) กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอย่ำงเพียงพอและมีคุณภำพ (HRH Development) กำรบริหำร
ก ำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธ ำรงรักษำก ำลังคนคุณภำพ (HRH Management) กำรสร้ำงภำคี
เครือข่ำยก ำลังคนด้ำนสุขภำพให้เข้มแข็งและยั่งยืน (HRH Network) โดยมีค่ำนิยมร่วมขององค์กร MOPH (Share 
Value) เป็นรำกฐำนของกำรขับเคลื่อนทั้งหมดก ำลังคนด้ำนสุขภำพต้องมีควำมควำมเพียงพอ (Availability) 
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ (Accessibility) มีคุณภำพ (Quality) เป็นที่ยอมรับ (Acceptability) ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญที่
จะส่งผลให้กระทรวงสำธำรณสุขบรรลุเป้ำหมำย“ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุขระบบสุขภำพยั่งยืน” 
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ข้อก ำหนดพ้ืนฐำนด้ำนกำรศึกษำส ำหรับแพทย์เฉพำะทำงหลักสูตรต่อยอดต้องมีวุฒิบัตรแสดงควำมรู้
ควำมช ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพเวชกรรมแต่ละสำขำตำมข้อบังคับแพทยสภำ และพยำบำลเวชปฏิบัติต้องมี
วุฒิบัตรแต่ละสำขำตำมข้อบังคับสภำกำรพยำบำล 

องค์ประกอบส ำคัญที่ท ำให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วน
รำชกำรตำมตำรำงท่ี 3 

ตำรำงที่ 3 องค์ประกอบส ำคญัที่ท ำให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน 
ประเภทบุคลากร ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ความรว่มมือ 

1.ข้าราชการ ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรแต่งตั้งโยกย้ำยที่โปร่งใส เป็นธรรม  
2.ลูกจ้างกระจ า สวัสดิกำรหลังเกษียณอำยุ กำรขยำยเวลำควำมครอบคลุมในกำรรักษำพยำบำล 
3.พนักงานราชการ สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี เงินเดือนที่เหมำะสม 
4.ลูกจ้างชั่วคราว ผลประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอ และมีควำมมั่นคงของกำรจ้ำงงำน 
5.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี เงินเดือนที่เหมำะสม 

 
ข้อก ำหนดพิเศษด้ำนสุขภำพในกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนกับรังสี ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำก

รังสี ได้แก่ สวมเสื้อตะกั่ว ปลอกคอกันรังสี ถุงมือตะกั่ว แว่นตำกันรังสี และติดตลับฟิมล์วัดปริมำณรังสี ประจ ำตัวบุคคล 
ตรวจวัดและรำยงำนผลประจ ำทุกเดือน หำกได้รับปริมำณรังสีสูงเกินกว่ำ 5 rem หรือ 50 mSv ต่อปี จะเปลี่ยนไปปฏิบัติงำน
ที่ไม่สัมผัสรังสี ส ำหรับบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนห้องตรวจชันสูตรโรค ห้องแยกโรคติดเชื้อต้องสวมใส่ชุดกำวน์ หมวกคลุมผม 
หน้ำกำก แว่นตำ ถุงมือ และรองเท้ำบูท เป็นต้น 

 
(4) สินทรัพย ์ 

สป.สธ. มีอำคำรสถำนบริกำร อุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ และมีเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพที่ทันสมัย 
รวมทั้งอุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆที่ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรปฏิบัติงำน ดังตำรำงที ่4  

ตำรำงที่ 4 อำคำรสถำนที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
อำคำรสถำนที่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 76 แห่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 878 แห่ง สถำนบริกำรระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยำบำล

ศูนย์ 33 แห่ง โรงพยำบำลทั่วไป 83 แห่ง ศูนย์วิชำกำรเฉพำะทำงด้ำนทำรก ด้ำนมะเร็ง  ด้ำนอุบัติเหตุ ด้ำนหัวใจ รวม 286 แห่ง 
สถำนบริกำรระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยำบำลชุมชน 780 แห่ง สถำนบริกำรระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์บริกำรสุขภำพชุมชน ของ 
รพ. 337 แห่ง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 738 แห่ง รพ./ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสำขำ/สำขำ รพ.สต. 60 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบล 9,780 แห่ง สถำนีอนำมัย 25 แห่ง สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน 122 แห่ง ศูนย์ฝึกอบรม 1 แห่ง (วิทยำลัยนักบริหำร
สำธำรณสุข) ศูนย์แพทย์ศำสตร์ศึกษำชั้นคลินิกส ำหรับโรงพยำบำลศูนย์รองรับกำรฝึกงำนของนักศึกษำแพทย์ 33 แห่ง  

สิ่งอ ำนวยควำม
สะดวก 

ห้องประชุมขนำดใหญ่ รถตรวจสุขภำพเคลื่อนที่ ห้องผ่ำตัด Open heart รถ Ambulane ส ำหรับโรงพยำบำลทุกแห่ง, สถำนที่จอด
รถยนต์ส ำหรับผู้พิกำร, ห้องน้ ำส ำหรับผู้พิกำร, ทำงลำดส ำหรับผู้พิกำร, ศูนย์ห้องประชุมขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก, 
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับบุคลำกร ,ห้อง Tele - conference / Video conference, ลิฟท์ส ำหรับเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย ส่วนกลำงมี
ห้องสมุด, โรงอำหำร, ร้ำนค้ำบริกำรอำหำรครื่องดื่ม, ศูนย์กีฬำ, สระว่ำยน้ ำ, ธนำคำร,  ตู้ ATM, ที่ท ำกำรไปรษณีย์, สถำนพยำบำล
กระทรวงสำธำรณสุข, ร้ำนขำยยำองค์กำรเภสัชกรรม และปั๊มน้ ำมันเด็กเล็ก, บ้ำนพัก /แฟลต,  สนำมกีฬำ 

เทคโนโลยี 
 

เทคโนโลยี ระบบ e-Service, ระบบ Video Conference, ระบบ Web Conference, ระบบ HDC,ระบบฐำนข้อมลู 43 แฟม้, ระบบ EIS, 
ระบบ GIS, ระบบวสัดุคงคลัง [(กำรบรหิำรเวชภัณฑ์ Vendor Managed Inventory (VMI)], Wireless 
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ได้แก่ กำรส่งกล้องวินิจฉัยระบบทำงเดินอำหำร ระบบทำงเดินปัสสำวะ กำรผ่ำตัดรักษำผ่ำนกล้อง (Laparoscoe) 
เช่น กำรผ่ำตัดไซนัส ผ่ำตัดไส้ติ่ง กำรผ่ำตัดต่อมลูกหมำก  ผ่ำตัดซ่อมเอ็นเข่ำผ่ำนกล้อง ผ่ำตัดนิ่วในไต ในถุงน้ ำดี  ผ่ำตัดไตออก ผ่ำตัด
ต่อมหมวกไตออก ผ่ำตัดมดลูกออกทำงช่องคลอด  ผ่ำตัดล ำไส้ใหญ่ ผ่ำตัด Thyroid  ผ่ำตัดท้องนอกมดลูก กำรระบำยปัสสำวะออกจำก
กรวยไตทำงผิวหน้ง กำรผ่ำตัดต่อเส้นเลือดเทียม ฯลฯ 

อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)  
ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ประจ ำ Trauma Exceellent Center ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ดูแลทำรกแรกเกิดและวิกฤตบ ำบัด ศูนย์ไต
เทียม ศูนย์สลำยนิ่ว ศูนย์จุลศัลยกรรม และชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำรรักษำพยำบำลด้ำนศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้ำนอำยุรกรรม 
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ด้ำนจักษุ ด้ำนสูตินรีเวชกรรม ด้ำนโสต คอ นำสิก ด้ำนทันตกรรม ด้ำนวิสัญญีวิทยำ ด้ำนรังสีวินิจฉัย เช่น ครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
(CT Scanner) ,เครื่องตรวจอวัยวะภำยในด้วยสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำ(MRI), เครื่องสลำยนิ่ว (ESEL), เครื่องตรวจมะเร็งเต้ำ (Mammogram), 
เครื่องช่วยหำยใจ, เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG/ECG machine), เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrirator), เครื่องกระตุ้นหัวใจ (pace maker), 
เครื่องอัลตร้ำซำวด์ (Ultrasound), เครื่องจี้ไฟฟ้ำ (Electrosurgery), เครื่องวัดควำมควำมดันโลหิต, เครื่องวัดออกซเจน (Pulse 
oximeter), เครื่องดูดเสมหะ (Suction), เครื่องพ่นยำ (Nebulizer) รถเข็น (Wheelchair), หุ่นผู้ป่วยจ ำลองสำธิต (Sim man และ Sim 
girl) ใช้ในกำรเรียกำรสอนของวิทยำลัยพยำบำล หุ่นฝึกใส่สำยระบำยของเหลวออกจำช่องอก ฯลฯ 

 
(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ  

สป.สธ. ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ส ำคัญ ประกอบด้วย ด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ  ด้ำนบุคลำกร ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และด้ำนกำรก ำกับดูที่ดี ดังตำรำงที่ P1-7 

ตำรำงที่ 5 กฎหมำย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับท่ีส ำคัญ 
กฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั เนือ้หาสาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการที่ผู้

รักษาการ 
1. พ.ร.บ.ยำ พ.ศ.2510 ประกันคุณภำพและควำมปลอดภยัในกำรใช้ยำของผู้บริโภค กสธ. 
2. พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 - ให้มีกำรคุ้มครองสุขภำพอนำมัยของประชำชน โดยกำร

จัดกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
กสธ. 

3. พ.ร.บ.สถำนพยำบำล พ.ศ.2541 ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินกำรสถำนพยำบำลให้มีประสิทธภิำพ
และปลอดภยัแก่ผูป้่วย 

กสธ. 

4. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 ป้องกันและควบคุมโรคส ำคัญที่สำมำรถแพร่กระจำยระหว่ำง
ประเทศ 

กสธ. 

5. พ.ร.บ.วิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์  
พ.ศ.2528 

บุคลำกรดำ้นวิชำชีพต้องมีใบประกอบวชิำชีพมีจรรยำบรรณ
แห่งวิชำชีพ 

สภำวิชำชีพ 

ทุกสำขำ 
6. พ.ร.บ.ประกันสุขภำพแห่งชำต ิพ.ศ.2545  ให้บริกำรตำมสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ. จัดบริกำรให้ได้มำตรฐำน สปสช. 
7.พ.ร.บ.ประกอบวิชำชพีเวชกรรม พ.ศ.2525 กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำรรักษำผู้ป่วย แพทยสภำ 
8. พ.ร.บ.กำรรประกอบโรค 

ศิลปะ พ.ศ.2542   
กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำรให้กำรพยำบำลและ
กำรแพทย ์

กสธ. 

9. พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2550  ก ำหนดนโยบำยยุทธศำสตร์ด้ำนสุขภำพของประเทศ  สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
10. ระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขวำ่ด้วยพนักงำน
กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑ์ วธิีกำรและเง่ือนไข กำรจำ้งพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข พ.ศ. 2556 

กสธ. 

11. มำตรฐำนโรงพยำบำลและบริกำรสุขภำพ (HA) กำรรับรองคุณภำพระบบบริกำรของสถำนพยำบำลเทียบกับ
มำตรฐำนระดับชำติ  

สรพ. 

12. เกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ (DHS-PCA)  กำรประกันคุณภำพเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ  สป.สธ. 

สป.สธ.สำมำรถออกและบังคับใช้กฎหมำยและกฎระเบียบที่ช่วยให้ เอ้ือให้ส่วนรำชกำรท ำงำนอย่ำงมี
ควำมคล่องตัวและตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น พ.ร.บ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535       
ที่ควบคุมหรือก ำกับดูแลส ำหรับกิจกำรหรือกำรด ำเนินกำรในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำรงชีพ สภำวะควำม
เป็นอยู่ของประชำชนให้มีสุขภำพดี พ.ร.บ.ประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545 ช่วยให้คนไทยได้รับบริกำร
สุขภำพถ้วยหน้ำลดควำมเหลื่อมล้ ำ เข้ำถึงบริกำรอย่ำงเสมอภำค 

 
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 

(6) โครงสร้างองค์การ  
สป.สธ. จ ำแนกโครงสร้ำงออกได้เป็น 2 ส่วน คือ  รำชกำรบริหำรส่วนกลำง และรำชกำรบริหำรส่วน

ภูมิภำค ดังภำพที่ P1-1 สป.สธ. ได้ก ำกับดูแลตนเองที่ดีครอบคลุม 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำรเงินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนกำรปกป้อง
ผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้ำนธรรมำภิบำล นอกจำกนี้ ยังมีระบบกำรก ำกับในระดับ
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เหนือ สป.สธ. เช่น คตป. ปปท. และคตป. เป็นต้น โดยมีระบบกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำทุก 60 วันต่อผู้ก ำกับดู
และคณะกรรมกำรตรวจสอบ และปีละ 1 ครั้ง 

ภำพที่ 2 โครงสร้ำงองค์กำรของ สป.สธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

สป.สธ. จ ำแนกกลุ่มผู้รับบริกำรออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 1) ประชำชนกลุ่มสุขภำพดี  2) ประชำชนกลุ่มเสี่ยง 
3) ประชำชนกลุ่มที่ได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ อำทิ ผู้สูงอำยุ กลุ่มติดเตียง 4) ผู้ป่วย  5) ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
สุขภำพ และได้ก ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย จ ำนวน 1 กลุ่ม คือ ผู้รับบริกำรตำมมำตรำ 41 ตำมตำรำงที่ 6 

ตำรำงที่ 6 กลุ่มผูร้ับบริกำรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ของสป.สธ. 
กลุ่มผู้รับบริการ 

 

บริการ/ความต้องการ 

ความคาดหวัง 

แนวทาง/ 
วิธีการให้บริการ 

แนวทาง/วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

1. ประชำชนกลุ่มสุขภำพดี   - บริกำรส่งเสริมป้องกันโรค ที่รวดเร็ว 
เช่นฉีดวัคซีน 

- บริกำรองค์ควำมรู้ ค ำแนะน ำที่
ถูกต้อง ทันเวลำ เข้ำใจง่ำย น ำไป
ปฏิบัติได้จริง มีมำตรฐำน 

- ประชุมกลุ่มร่วมกับแกนน ำ ภำคี
เครือข่ำย 

- ส่งเจ้ำหน้ำที่ไปให้บริกำรที่ชุมชน 
- ผ่ำน Application /You tube 

อบรม/สัมมนำ/จัดท ำข้อตกลง/
โทรศัพท์/โทรสำร/ Website/E-mail/
เอกสำรรำชกำร/พบปะพูดคุย/สื่อ
สิ่งพิมพ์/สื่อมัลติมีเดีย/
Line/Facebook 

2. ประชำชนกลุ่มเสี่ยง - บริกำรตรวจคัดกรองสุขภำพที่ 
ถูกต้อง แม่นย ำ รวดเร็ว 

- ผ่ำนหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในสังกัด 
ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. รพสต. ฯลฯ 

- มำรับบริกำรด้วยตนเองที่หน่วยบริกำร 

- มำรับบริกำรที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
- ผ่ำนอำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท์/ โทรสำร/
Internet/เอกสำรรำชกำร/E-mail/
ประกำศเสียงตำมสำยในชุมชน 

3. ประชำชนกลุ่มที่ได้รับกำรดูแล
เป็นพิเศษ อำทิ ผู้สูงอำยุ กลุ่มติด
เตียง 

- บริกำรดูแลกิจวัตรประจ ำวัน ฟื้นฟู
สมรรถภำพ กำยภำพบ ำบัด ที่มี
คุณภำพ มำตรฐำน มีอำกำรดีขึ้น 
ได้รับกำรคุ้มครองตำมสิทธิ์ 

- ผ่ำนหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในสังกัด 
ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. รพสต. ฯลฯ 

- มำรับบริกำรด้วยตนเองที่หน่วยบริกำร 

- ผ่ำนนักบริบำลชุมชน 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท์/ โทรสำร/
เอกสำรรำชกำร/คู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อ
มัลติมีเดีย/Line/Facebook 

4. ผู้ป่วย  ได้แก่ ผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน 

- บริกำรรักษำพยำบำลที่มีคุณภำพได้
มำตรฐำน ปลอดภัยไม่เกิด
ภำวะแทรกซ้อน สุขภำพดีขึ้น 

ช่องทำงบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง เป็นธรรม สถำนที่ไม่แออัด 
บุคลำกรให้บริกำรสุภำพ  

- ผ่ำนหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในสังกัด 
ได้แก่ รพศ. รพท. รพช. รพสต. ฯลฯ 

- มำรับบริกำรด้วยตนเองที่หน่วยบริกำร 

- มำรับบริกำรที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
- ผ่ำนอำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท์/ โทรสำร/
เอกสำรรำชกำร/คู่มือ/สื่อสิ่งพิมพ์/ 
สื่อมัลติมีเดีย/Line/Facebook 
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กลุ่มผู้รับบริการ 

 

บริการ/ความต้องการ 

ความคาดหวัง 

แนวทาง/ 
วิธีการให้บริการ 

แนวทาง/วิธีการสื่อสารระหว่างกัน 

5. ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์
สุขภำพ 

-บริกำรออกใบอนุญำต ตรวจสถำนที่ 
วิเครำะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีมำตรฐำน
รวดเร็ว ถูกต้องน่ำเชื่อถือ 

- มำรับบริกำรด้วยตนเองที่หน่วยบริกำร 

- ส่งเจ้ำหน้ำที่ไปให้บริกำรที่สถำน
ประกอบกำร 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท์/ โทรสำร/
Website/เอกสำรรำชกำร/
ไปรษณีย์//Line/Facebook 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ 
ความคาดหวัง 

แนวทาง/ 
วิธีการให้บริการ 

แนวทาง/วิธีการสื่อสาi 
ระหว่างกัน 

1. ผู้รับบริกำรตำมมำตรำ 41  กำรช่วยเหลือเยียวยำ รวดเร็ว เป็น
ธรรม มีประสิทธิภำพ 

- มำรับบริกำรด้วยตนเองที่สป.สธ./สถำน
บริกำร 

- ส่งเจ้ำหน้ำที่ไปให้บริกำรที่บ้ำน 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท์/โทรสำร /
เอกสำรรำชกำร/E-mail/Line 

 
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน   

 จำกพันธกิจของ สป.สธ. ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนทั้งหน่วยงำนกลำงและส่วนรำชกำรอ่ืน โดยมี
บทบำทและข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ดังตำรำงที่ 7 

ตำรำงที่ 7 ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
ส่วนราชการ/ 

องค์กรที่เกีย่วข้อง 
บทบาทหน้าที่ 

ในการปฏิบัติร่วมกัน 
ข้อก าหนดที่ส าคญั 

ในการปฏบิัตงิานร่วมกัน 
กลไก/วิธีกำรส่งมอบผลผลิต

และบริกำร 
ผู้ส่งมอบ 
1. หน่วยงำนจ ำหน่ำย ยำ เวชภัณฑ์ 
และครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 
2. องค์กำรเภสัชกรรม สถำบันวัคซีน
แห่งชำติ 

1. ส่งมอบยำ เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์ที่
มีคุณภำพ ตรงเวลำ คุ้มค่ำ สม
ประโยชน์ และเป็นไปตำมระเบียบ
รำชกำร 
 

- ส่งมอบยำ ,เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ ตรงตำม
ระยะเวลำ 
- ต้นทุนเหมำะสม  
 

- พบปะกับตัวแทน 
- จัดท ำTOR/สัญญำจ้ำง/   
สัญญำซ้ือ 
- โทรศัพท์/โทรสำร 
- ผ่ำนระบบ Internet 

3. หน่วยงำนรับจ้ำงเหมำบริกำร 
(คู่ค้ำภำครัฐ) 
 
 

มีประสบกำรณ์ เชี่ยวชำญ เป็นมืออำชีพ 
ใส่ใจบริกำร ส่งมอบตำมก ำหนด
ระยะเวลำ และเป็นไปตำมระเบียบ
รำชกำร 
 
 

- ส่งมอบสินค้ำและบริกำรมีคุณภำพ ตรง
เวลำ  
- ต้นทุนเหมำะสม  
- ปฏิบัติตำมข้อตกลง 
ถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ 
- เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย 
พร้อมใช้งำน 

- พบปะกับตัวแทน 
- จัดท ำ TOR/สัญญำจ้ำง/   
สัญญำซ้ือ 
- โทรศัพท์/โทรสำร 
- ผ่ำนระบบ Internet 

พันธมิตร 
1. กรมในสังกัด กสธ. และหน่วยงำน
ในก ำกับของกระทรวงสำธำรณสุข 
ได้แก่ สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข ,
ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ ,สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชำติ ,ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
สุขภำพแห่งชำติ,ส ำนักงำนกองทุน
สร้ำงเสริมสุขภำพ,สถำบันรับรอง
คุณภำพสถำนพยำบำล  

- ร่วมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข  

- แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร
มีควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และ
ภำรกิจองค์กร 

- ประชุมชี้แจง/หำรือ 
- จัดท ำตกลงร่วมกัน (MOU) 
- โทรศัพท์/โทรสำร 

- น ำนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำรของ
กระทรวงสำธำรณสุขไปปฏิบัติ 

- ปฏิบัติตำมข้อตกลง(MOU) 
- ผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนด 

- ประชุมชี้แจง/หำรือ 
- จัดท ำตกลงร่วมกัน (MOU) 
- รำยงำนผ่ำนระบบ 43 แฟ้ม 
- Web Conference 
/VDO Conference/ 
Twitter/Face book /Skype/     
E-mail/LINE 

2. หน่วยงำนที่ให้บริกำรประชำชน
ด้ำนสำธำรณสุข ได้แก่ ร.พ.บ้ำนแพ้ว, 
สถำบันวัคซีนแห่งชำติ 

รพ.บ้ำนแพ้ว 
- ด ำเนินงำนตำมนโยบำย กสธ.          - 
จัดบริกำรสุขภำพในพื้นที่รับผิดชอบ  
 

- ตอบสนองนโยบำยกระทรวง
สำธำรณสุข  
- บริกำรได้ตำมมำตรฐำน ถูกต้อง เป็น
ธรรม รวดเร็ว 

- ประชุมชี้แจง/หำรือ 
- จัดท ำตกลงร่วมกัน 
- โทรศัพท์/โทรสำร 
- เอกสำรรำชกำร 

- ด ำเนินงำนตำมนโยบำย กสธ.  
- วิจัยและพัฒนำวัคซีน          

- ตอบสนองนโยบำยกระทรวง
สำธำรณสุข  
 

- ประชุมชี้แจง/หำรือ 
- จัดท ำตกลงร่วมกัน 
- โทรศัพท์/โทรสำร 
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ส่วนราชการ/ 
องค์กรที่เกีย่วข้อง 

บทบาทหน้าที่ 
ในการปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคญั 
ในการปฏบิัตงิานร่วมกัน 

กลไก/วิธีกำรส่งมอบผลผลิต
และบริกำร 

3. หน่วยงำนภำครัฐที่บูรณำกำรแผน
ร่วมกัน ได้แก่ กรมกำรปกครอง ก.
มหำดไทย/ ก.เกษตรฯ/ก.ศึกษำธิกำร./
ก.พัฒนำสังคมฯ/กรมขนส่งทำงบก 

- ข้อตกร่วมกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
นโยบำยรัฐบำล (MOU) 

- ส่งมอบข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย    
ตรงเวลำ 

- ประชุมชี้แจง/หำรือ 
- จัดท ำตกลงร่วมกัน 
- โทรศัพท์/โทรสำร 
- E-mail 

ผู้ให้ความร่วมมือ 
1. สถำบันกำรศึกษำ  
2. รำชวิทยำลัย 
3. กองทุนด้ำนสุขภำพ 
 

-  สร้ำงบุคลำกรทำงสำธำรณสุขที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของระบบ
บริกำรสุขภำพ 
- ข้อมูลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำง
ยุทธศำสตร์ที่น่ำเชื่อถือ 

- มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์มำตรฐำนผู้
ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
- ผลิตได้ตำมเป้ำหมำย 
- ตอบสนองนโยบำยกระทรวง
สำธำรณสุข  

- ประชุมชี้แจง/หำรือ 
- จัดท ำตกลงร่วมกัน 
- โทรศัพท์/โทรสำร 
- ผ่ำนระบบ Internet 

2. สถำบันทำงกำรเงิน  - เอกสำรและข้อมูลด้ำนกำรเงินที่ถูกต้อง
และรวดเร็ว  
- จ่ำยเงิน ถูกต้องตรงเวลำ ตำมกรอบ 

- รวดเร็ว สะดวก โปร่งใสถูกต้อง - โทรศัพท์/โทรสำร 
- ผ่ำนระบบ Internet 

 
2. สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด? 
 

ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

กำรเทียบเคียงภำยในประเทศ สป.สธ.มีสถำนบริกำรในสังกัดกระจำยครบ 76 จังหวัด ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ของประเทศ ให้บริกำรสุขภำพที่หลำกหลำยรูปแบบด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ควบคุมป้องกันโรค รักษำพยำบำล ฟ้ืนฟู
สมรรถภำพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข ที่มีกำรควบคุมคุณภำพสถำนบริกำรและคุณภำพบุคลำกรทำง
กำรแพทย์ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน HA จำกสถำบันรับรองคุณภำพสถำนพยำบำล (องค์กรมหำขน) ซึ่งเป็นมำตรฐำนที่
ได้รับกำรรับรองจำก Society for Quality in Healthcare : ISQua พบว่ำ ปี 2561 รพศ.,รพท.ในสังกัด กสธ.มีคุณภำพ
มำตรฐำนผ่ำนเกณฑ์กำรรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 98.17 และ รพช. ร้อยละ 91.92 รวมถึงกำรส่งเสริมให้สถำนบริกำร
ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน JCI สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริกำรต่ำงชำติเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติและกำรท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภำพ (Medical Wellness Tourism)  

และเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) เป้ำหมำยที่ 3 กำรมีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดี
(Good Health and Well-being) ขององค์กำรสหประชำชำติ สป.สธ.ได้รวมพลังกับพันธมิตร องค์กำรใน
ก ำกับ กสธ. ภำคีเครือข่ำยด ำเนินกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม รับรองกำรมีสุขภำพที่ดี
ของทุกช่วงอำยุ และก ำหนดเป้ำหมำย “ประชำชนมีสุขภำพดี” ให้คนไทยมีอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี 
(HALE) เพ่ิมขึ้น 74.9 เป็น 75 ปี และอำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) เพ่ิมขึ้น 66.8 ปี เป็น 85 ปี จำกปี 2558 
ถึงปี 2579 เป็นอันดับที่ 3 ของอำเซียน ด้วยยุทธศำสตร์ควำมเป็นเลิศ 4 ด้ำน ได้แก่ 1) ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกัน
โรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Preventive & Protection Excellence) 2) บริกำรเป็นเลิศ 
(Service Excellence) 3) บุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence) 4) บริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล 
(Governance Excellence) มีแผนงำน/โครงกำรรวมทั้งสิ้น 15 แผนงำน 45 โครงกำร นอกจำกนี้ เพ่ิมกำร
เข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ให้ควำมครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพของ
ประเทศ ร้อยละ 99.94 และควำมครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ร้อยละ 99.92 เป็นอันดับ 1 ของ
อำเซียน และได้รับค ำชื่นชมจำก WHO และพบว่ำ สถำนกำรณ์แนวโน้มกำรใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ พบว่ำร่ำยจ่ำย
สุขภำพทั้งหมด (THE) เพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 127,655 ล้ำนบำท ในปี 2537 เป็น 621,471 ล้ำนบำทในปี 
2560 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ (GDP) อยู่ระหว่ำง 3.18-4.02 ยังต่ ำกว่ำเป้ำหมำย และ
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ร่ำยจ่ำยของรัฐบำลด้ำนสุขภำพ (GGHE) ต่อรำยจ่ำยภำครัฐทั้งหมด (GGE) อยู่ระหว่ำง 9.50-16.92 ยังต่ ำ
เป้ำหมำยส่ผลให้ประเทศไทยมีผลกำรเทียบเคียงเป็นอันดับ 3 ของอำเซียน 

สป.สธ. มีมำตรฐำนคุณภำพกำรให้บริกำรเทียบเท่ำกับสถำนบริกำรเอกชน โดย สป.สธ.มีผู้รับบริกำร
เข้ำถึงบริกำรได้ครอบคลุมและมีควำมคุ้มค่ำในกำรรักษำพยำบำลที่มำกกว่ำ จ ำนวนรำงวัลกำรบริกำรภำครัฐ
แห่งชำติมำกที่สุดในประเทศ ส่วนผลกำรปฏิบัติรำชกำรกับหน่วยงำนที่มีภำรกิจ ขนำด และโครงสร้ำงคล้ำยคลึง
กัน พบว่ำ สป.สธ. มีผลกำรเทียบเคียงที่ดีกว่ำ 

ภำพที่ 3 ควำมครอบคลมุสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพของประเทศและควำมครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ ปี 2554-2561 

 
(10)  การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  

สป.สธ.ได้วิเครำะห์และคำดกำรณ์ถึงกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญทีม่ีผลต่อสถำนกำรณ์แข่งขันขององค์กำร 
และของประเทศด้ำนสำธำรณสุข รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส ส ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำม
ร่วมมือตำมตำรำงที่ 8 

ตำรำงที่ 8 ปัจจัยที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จและปัจจยัที่มีผลต่อสภำพกำรแข่งขัน 
ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการแข่งขัน 

1. กำรปรับสุขภำพระดับโลก SDGs ของ UNDP - บุคลำกรมีควำม
เชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
2. นโยบำยหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  
3. กำรปฏิรูปกระทรวง รูปแบบเขตสุขภำพ 
4. นโยบำยรัฐบำล/แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
5. นโยบำยThailand 4.0 กำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำร
รักษำพยำบำลและกำรป้องกันโรคมำกขึ้น 

1. สถำนกำรณ์โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำจำกภำวะโลกร้อน 
2. ประชำชนคนไทยบำงส่วนขำดกำรกลั่นกรองข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพอย่ำงรู้ทัน 
ท ำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรมีสุขภำพดี (NCD) 
3. กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทยที่มำเร็วกว่ำที่คำด 
4. กำรเปิดเสรีกำรค้ำ เกิดกำรอพยพแรงงำนข้ำมชำตทิี่มำพร้อมโรคตดต่อ 
5. เสถียรภำพทำงกำรเมืองของประเทศมีควำมขัดแย้งส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ด้ำนสุขภำพ 

 
(11)  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

แหล่งข้อมูลภำยในประเทศจำกหน่วยงำนภำยในสป.สธ. ได้แก่ ผลงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี ข้อมูลผลกำรตรวจรำชกำร ได้แก่ เช่น กยผ./กพร.สป.สธ./กตร./สวส./กบรส. และจำก
หน่วยงำนนอกสป.สธ. ได้แก่ รำยงำนประจ ำปีของส ำนักงำน ก.พ.ร. /ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ /กรมในสังกัด 
กสธ. /สวรส./สปสช./สสส./สรพ.เป็นต้น   
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แหล่งข้อมูงจำกต่ำงประเทศ เช่น กำรสูญเสียปีสุขภำวะ Disability-Adjusted Life Years: DALYs 
,Human Development Index: HDI ,Human Achievement Index-HAI ไ ด้ แ ก่  อ ง ค์ ก ร อน ำมั ย โ ล ก 
www.who.org/ องค์ ก ำ ร สหประช ำช ำติ  http://www.un.or.th/ World health Statistics/ World 
Development Indicators 

ข้อจ ำกัดในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ข้อมูลไม่สำมำรถเปิดเผยได้ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
เนื่องจำกมีกำรน ำเสนอเป็นรำย 3 ปี/5ปี กำรเข้ำถึงข้อมูลไม่สะดวก ไม่มีหน่วยงำนกลำงรวบรวมข้อมูล 
ข. บริบทเชิงยุทธศาสตร์  

(12)  ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
ตำรำงที่ 9 ควำมไดเ้ปรียบและควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ 

โอกาสเชิงยุทธยุทธศาสตร ์

ด้ำนพันธกจิ 1. สำมำรถก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เอื้อต่อกำรดูแลสุขภำพของประชำชน 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 1. ระบบบริกำรสุขภำพที่ครบวงจรทั้ง 3 ระดับ (ปฐมภูมิ/ทุตยิภูมิ/ตตยิภูมิ)  

2. กำรมีเทคโนโลยีกำรรักษำทันสมยัและศูนย์ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะดำ้น Excellence Center 

3. สถำนบริกำรด้ำนสำธำรณสุขครอบคลุมทั่วประเทศ 
ด้ำนทรัพยำกรบุคคล 1.บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และมีควำมผกูพันตอ่องค์กำร 

ด้ำนสังคม 1.ประชำชนเช่ือมั่นในระบบบริกำรสุขภำพ 

ความท้าทายเชิงยทุธศาสตร ์

ด้ำนพันธกจิ 1. คนไทยมีสุขภำพดี โดยมีอำยุคำดเฉลีย่เพิ่มขึ้น  ลดอัตรำป่วย ลดอัตรำตำยของคนไทย 
ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 1. ลดระยะเวลำกำรรอคอยและควำมแออัดของผู้รับบริกำร เพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับหน่วยบริกำร 

ด้ำนบุคลำกร 1. เพิ่มขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังคนด้ำนสุขภำพตำม Services Plan   

2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรก ำลังคน 

ด้ำนสังคม 1. ร้ำงควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำพและกำรปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน 

 
ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  

(13)  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
สป.สธ.มีกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 7 กระบวนกำร และกระบวนกำรสนับสนุน 6 กระบวนกำร โดย

น ำหลักกำรPlan–Do–Check-Act/3C-Plan–Do–Study-Act/Purpose-Process-Performance มำใช้เป็น
เครื่องมือปรับปรุงระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง และบูณำกำรมำตรฐำน HA/ JCI/ DHS-PCA/ และ PMQA ควบคู่ไป
กับ 5 ส./ Healthy Workplace/ ISO 14001/7  GREEN/ CQI/ QA/ KM/ R2R/ R&D/ BSC/ RCA Best/ 
Practices/ Benchmarking/Tracer/Lean ระบบกำรควบคุมภำยใน/ IPA/ Infectious disease control 
ควบก ำกับด้วย KPIs และมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์จำกงำนประจ ำสู่กำรวิจัย (R2R) และต่อ
ยอดสู่นวัตกรรมใหม่เพ่ือ ส่งมอบบริกำรที่มีคุณภำพให้แก่ประชำชน 

สป.สธ.ให้ควำมส ำคัญกับแนวทำงกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
ตำมแนวทำง 7 - KM Process  และรวบรวมควำมรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มำจัดท ำเป็นองค์
ควำมรู้ (Explicit Knowledge) เช่น CPG WM SOP และจัดให้มีเวทีกำรสื่อสำรให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้
ง่ำยสะดวก และมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์จำกงำนประจ ำสู่กำรวิจัย (R2R) และต่อยอดสู่
นวัตกรรม ผ่ำนประชุมวิชำกำรประจ ำปี บอร์ดประชำสัมพันธ์ และ Website KM ของส่วนรำชกำร ทั้งภำยใน
และภำยนอก สป.สธ. 
 

http://www.who.org/

