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ส่วนที่ 1 ลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
1.ลักษณะองค์กำร 
(1) พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (สป.สธ.) เป็นกรมในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขตำมพ.ร.บ. ปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ต่อมำอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 ฉ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ออกกฎกระทรวงให้ สป.สธ. โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำร สป.สธ. กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2552 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2552 ตำมตำรำงที่ P1-1 กำรด ำเนินกำรภำยใต้
พันธกิจตำมกฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด
และบังเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กำร ประชำชนได้รับกำรดูแลสุขภำพตลอดช่วงชีวิต มีสุขภำพแข็งแรงขึ้น อัตรำกำรป่วย
ตำยด้วยโรคติเชื้อต่ำงๆ ลดลง ค่ำใช้ในกำรรักษำที่ต่ ำลง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสะดวกรวดเร็วอย่ำงทั่วถึงเป็นธรรม 
สป.สธ. มีหน่วยงำนและบุคลำกรในสังกัดรวมที่มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศครอบคลุมร้อย
ละ 80 ของพ้ืนที่ สถำนบริกำรสำธำรณสุขแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) 2) ระดับทุติย
ภูมิ (Secondary Care) 3) ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) เปิดให้บริกำรตลอด 24 ชม. มีกฎหมำยรองรับครบถ้วนทุก
ภำรกิจส ำคัญ และก ำหนดแนวทำงกำรให้บริกำรสุขภำพด้วยระบบมำตรฐำน HA /JCI/ DHS-PCA ที่มีประสิทธิภำพ
และควำมสมดุลให้กับผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

ตำรำงที่ P1-1 พันธกจิ ควำมส ำคญัเชิงเปรียบเทียบ  
พันธกิจ ควำมส ำคัญต่อควำมส ำเร็จองค์กำร 

1. ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูล เพื่อใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 

เป็นปัจจัยน ำเข้ำกระบวนกำรจัดท ำยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติรำชกำร 

2. พัฒนำยุทธศำสตร์กำรบริหำรของกระทรวง กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ให้บรรลุเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
ตำมที่ก ำหนดไว ้
 
 

3. แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำร 
4. จัดสรรและบริหำรทรัพยำกรของกระทรวงเพื่อให้เกิดกำรประหยัด คุ้มค่ำ 

และสมประโยชน ์
5. ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผล รวมทั้งประสำนกำรปฏิบัติรำชกำร

ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
6. ก ำกับ ดูแล และประสำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรด้ำน

กำรแพทย์และสำธำรณสุข 
ส่งมอบระบบริกำรสุขภำพด้ำนดำ้นส่งเสริมสุขภำพ ควบคุมป้องกันโรค 
รักษำพยำบำล ฟื้นฟูสมรรถภำพ และกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพที่มี
คุณภำพมำตรฐำนให้แก่คนไทย 

7. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ ประสำนและสร้ำงภำคีเครืข่ำยเพื่อบูณำกำรแผนร่วมกัน 
8. พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำนและกำรบริกำร

ของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง 
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์และระบบริกำรสุขภำพ 

9. ดูแลงำนประชำสัมพันธ์ ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ และด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกฎหมำยและพัฒนำปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย 

10. ผลิตและพัฒนำบุคลำกรด้ำนสุขภำพ รวมทั้งศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ
และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำนระบบบริกำรสุขภำพ และด้ำน
กำรพยำบำลแก่องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(2) วิสัยทัศน์ค่ำนิยม สป.สธ. ได้ประกำศวิสัยทัศน ์เป้ำประสงค์ ค่ำนิยม ดังตำรำงที ่P1-3 
ตำรำงที ่P1-3 วิสัยทัศน์ เป้ำประสงค์หลัก ค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กำร  

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้ำนกำรบริหำร บริกำร และวิชำกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขที่มีมำตรฐำน ครอบคลุมและเป็น
ธรรม เพื่อคนไทยสุขภำพดี ภำยใน ปี 2566 

เป้ำประสงค์หลัก 
(Goals) 

1. อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด ไม่น้อยกว่ำ 80 ปี 
2. อำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี ไม่น้อยกว่ำ 72 ปี 

ค่ำนิยม (Value) จิตอำสำ (Public mind) ท ำงำนเป็นทีม (Teamwork) โปร่งใส (Transparent) ใฝ่รู ้(Enthusiasm) เป็นแบบอย่ำงสุขภำพดี  
(Health Idol) 

วัฒนธรรมองค์กร 
(Culture) 

1. เสียสละเวลำ แรงกำย สติปัญญำ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสนับสนุนชุมชน 
2. ร่วมใจท ำงำน ปฏิบัติตำมมำตรฐำน ใส่ใจบริกำร มุ่งสู่ป้ำหมำยเดียวกัน  
3. ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ เปิดเผยข้อมูล พร้อมรับกำรตรวจสอบ  
4. หมั่นพัฒนำตนและงำนที่รับผิดชอบอย่ำงต่อเนื่อง ต่อยอดผลงำนวิชำกำร สร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
5. ออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ รบัประทำนอำหำรเพื่อสุขภำพ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง 

สมรรถนะหลัก 1. บุคลำกรมคีวำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข  
2. ส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรคเชิงรุก  
3. จัดบริกำรสุขภำพ 
3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีเครือข่ำย  

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร  
สป.สธ. มีบุคลำกรรวมทั้งสิ้น 340,2758 คน ประกอบด้วย 2 สำยงำน คือ สำยงำนหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ 

เภสัชกร พยำบำล นักวิชำกำรสำธำรณสุข นักกำยภำพบ ำบัด นักกำยอุปกรณ์ นักรังสีกำรแพทย์ นักเทคนิคกำรแพทย์ ฯลฯ คิด
เป็นร้อยละ 88.58 และสำยงำนสนับสนุน เช่น นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน นักทรัพยำกรบุคคล นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
นักวิชำกำรสถิติ นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน นักประชำสัมพันธ์ ลฯล คิดเป็นร้อยละ 11.42 บุคลำกรส่วนใหญ่ข้ำรำชกำรถึง ร้อย
ละ 51.75 อำยุงำนเฉลี่ย 17.45 ปี อำยุเฉลี่ย 38.99 ปี รองลงมำ คือ พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข ร้อยละ 30.54 ลูกจ้ำงประจ ำ 
ร้อยละ 6.36 ลูกจ้ำงชั่วครำว ร้อยละ 9.26 และน้อยสุดเป็นพนักงำนรำชกำร ร้อยละ 2.08 กำรศึกษำส่วนใหญ่ของบุคลำกรใน
ภำพรวม ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 56.48 รองลงมำระดับปริญญำตรี ร้อยละ 42.97 ระดับปริญญำโท ร้อยละ 0.52 และ
น้อยสุดเป็นระดับปริญญำเอก ร้อยละ  0.02 ดังตำรำงที่ P1-4 มี 

ตำรำงที่ P1-4 จ ำนวนอัตรำก ำลัง 

ประเภท 

 จ ำนวน (คน) ประเภทสำยงำน (คน) ระดบักำรศึกษำ (คน) เพศ (คน) อำยุ
เฉลี่ย 
(ปี) 

อำยุ
งำน
เฉลี่ย 
(ปี) 

ส่วน 
กลำง 

ส่วนกลำง
ที่ตั้งใน
ภูมิภำค 

ส่วน
ภูมิภำค 

รวม สำยงำน
หลัก 

สำยงำน
สนับสนุน 

 ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก ชำย หญิง 

1.ข้ำรำชกำร 860  2,148 174,919 177,927 168,389 9,538 25,513 133,577 11,441 7,396 36,952 140,975 40.93 16.93 

2.ลูกจ้ำงกระจ ำ 89 320 18,973 19,382 - 19,382 15,911 3,471 - - 7,200 12,182 53.55 27.20 

3.พนักงำนรำชกำร - 180 37,363 37,543 12,554 24,989 23,051  14,418 53 21 9,683 27,860 30.31 3.10 

4.ลูกจ้ำงชั่วครำว 269 115 7,425 7,809 1,466 6,343 1,991 5,770 48 - 2,044 27,860 34.45 2.94 

5.พนักงำน กสธ. - 796 96,818 79,614 15,727 81,887 76,619 20,884 98 13 29,074 5,765 36.43 2.67 

รวม 
1,218 
(0.36) 

3,559 
(1.05) 

335,498 
(98.59) 

340,275 
(100) 

198,136 
(58.23) 

142,139 
(41.77) 

143,085 
(42.05) 

178,120 
(52.35) 

11,640 
(3.42) 

7,430 
(2.18) 

84,953 
(24.97) 

255,322 
(75.03) 

  

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกำยน 2559 

ข้อก ำหนดพิเศษกำรปฏิบัติงำน บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนกับรังสี ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกรังสี ได้แก่ สวมเสื้อ
ตะกั่ว ปลอกคอกันรังสี ถุงมือตะกั่ว แว่นตำกันรังสี และติดตลับฟิมล์วัดปริมำณรังสี ประจ ำตัวบุคคล ตรวจวัดและรำยงำนผล
ประจ ำทุกเดือน หำกได้รับปริมำณรังสีสูงเกินกว่ำ 5 rem หรือ 50 mSv ต่อปี จะเปลี่ยนไปปฏิบัติงำนที่ไม่สัมผัสรังสีส ำหรับ
บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนห้องตรวจชันสูตรโรค ห้องแยกโรคติดเชื้อต้องสวมใส่ชุดกำวน์ หมวกคลุมผม หน้ำกำก แว่นตำ ถุงมือ และรองเท้ำ
บูท เป็นต้น 
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ตำรำงที่ P1-5 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรให้ควำมร่วมมือของแตล่ะประเภทบุคลำกร 
ประเภทบุคลำกร ปัจจัยที่มีผลต่อกำรให้ควำมรว่มมือ 

1.ข้ำรำชกำร ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ กำรแต่งตั้งโยกย้ำยที่โปร่งใส เป็นธรรม  
2.ลูกจ้ำงกระจ ำ สวัสดิกำรหลังเกษียณอำยุ กำรขยำยเวลำควำมครอบคลุมในกำรรักษำพยำบำล 
3.พนักงำนรำชกำร สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี เงินเดือนที่เหมำะสม 
4.ลูกจ้ำงชั่วครำว ผลประโยชน์ตอบแทนที่เพียงพอ และมีควำมมั่นคงของกำรจ้ำงงำน 
5.พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี เงินเดือนที่เหมำะสม 

(4) สินทรัพย ์
สป.สธ. มีอำคำรสถำนบริกำร อุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่ส ำคัญ และมีเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพที่ทันสมัย รวมทั้ง

อุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอ่ืนๆที่ส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรปฏิบัติงำน ดังตำรำงที ่P1-6  
ตำรำงที่ P1-6 อำคำรสถำนท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณส์ิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

สถำนบริกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 76 แห่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 878 แห่ง สถำนบริกำรระดับตติยภูมิ ได้แก่ โรงพยำบำล
ศูนย์ 33 แห่ง โรงพยำบำลทั่วไป 83 แห่ง ศูนย์วิชำกำรเฉพำะทำงด้ำนทำรก ด้ำนมะเร็งทำง ด้ำนอุบัติเหตุ ด้ำนหัวใจ รวม 286 
แห่ง สถำนบริกำรระดับทุติยภูมิ ได้แก่ โรงพยำบำลชุมชน 780 แห่ง สถำนบริกำรระดับปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์บริกำรสุขภำพ
ชุมชน ของ รพ. 337 แห่ง ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 738 แห่ง รพ./ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสำขำ/สำขำ รพ.สต. 60 แห่ง โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล 9,780 แห่ง สถำนีอนำมัย 25 แห่ง สถำนบริกำรสำธำรณสุขชุมชน 122 แห่ง 
ศูนย์ฝึกอบรม 1 แห่ง (วิทยำลัยนักบริหำรสำธำรณสุข)  
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,ระบบฐำนข้อมูล 43 แฟ้ม, ระบบ EIS, ระบบ GIS, ระบบวสัดุคง

คลัง [(กำรบริหำรเวชภัณฑ์ Vendor Managed Inventory (VMI)], Wireless 
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ได้แก่ กำรส่งกล้องวินิจฉัยระบบทำงเดินอำหำร ระบบทำงเดินปัสสำวะ กำรผ่ำตัดรักษำผ่ำนกล้อง 
(Laparoscoe) เช่น กำรผ่ำตัดไซนัส ผ่ำตัดไส้ติ่ง กำรผ่ำตัดต่อมลูกหมำก  ผ่ำตัดซ่อมเอ็นเข่ำผ่ำนกล้อง ผ่ำตัดนิ่วในไต ในถุงน้ ำดี  ผ่ำตัด
ไตออก ผ่ำตัดต่อมหมวกไตออก ผ่ำตัดมดลูกออกทำงช่องคลอด  ผ่ำตัดล ำไส้ใหญ่ ผ่ำตัด Thyroid  ผ่ำตัดท้องนอกมดลูก กำรระบำย
ปัสสำวะออกจำกกรวยไตทำงผิวหน้ง กำรผ่ำตัดต่อเส้นเลือดเทียม ฯลฯ 

อุปกรณ์ ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่ คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Server)  
ชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ประจ ำ Trauma Exceellent Center ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ดูแลทำรกแรกเกิดและวิกฤตบ ำบัด ศูนย์ไต
เทียม ศูนย์สลำยนิ่ว ศูนย์จุลศัลยกรรม และชุดเครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำรรักษำพยำบำลด้ำนศัลยกรรมกระดูกและข้อ ด้ำนอำยุรกรรม 
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) กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
สป.สธ. ด ำเนินกำรภำยใต้กฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ส ำคัญ ประกอบด้วย ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ  ด้ำน

บุคลำกร ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร และด้ำนกำรก ำกับดูแลที่ดี ดังตำรำงที่ P1-7 
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ตำรำงที่ P1-7 กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส ำคัญ 

กฎหมำย กฎระเบยีบ ข้อบังคบั เนื้อหำสำระส ำคัญของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนรำชกำรที่ผู้
รักษำกำร 

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

จัดกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
กรมโรงงำน
อุตสำหกรรม 

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 

บุคลำกรด้ำนวิชำชีพต้องมีใบประกอบวชิำชีพมีจรรยำบรรณ
แห่งวิชำชีพ 

สภำวิชำชีพทุกสำขำ 

 
6. พ.ร.บ.ประกันสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ.2545  ให้บริกำรตำมสิทธิที่ระบุใน พ.ร.บ. จัดบริกำรให้ได้มำตรฐำน สปสช. 
7.พ.ร.บ.ประกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำรรักษำผู้ป่วย แพทยสภำ 
8. พ.ร.บ.กำรรประกอบโรค 

ศิลปะ พ.ศ.2542   
กำรควบคุมผู้ประกอบวิชำชีพกำรให้กำรพยำบำลและ
กำรแพทย ์

กสธ. 

9. พ.ร.บ.สุขภำพแห่งชำต ิ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. 

 
(6) โครงสร้ำงองค์กำร 

สป.สธ. จ ำแนกโครงสร้ำงออกได้เป็น 2 ส่วน คือ  รำชกำรบริหำรส่วนกลำง และรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ดังภำพที่ P1-1 
สป.สธ. ได้ก ำกับดูแลตนเองที่ดีครอบคลุม 4 ด้ำน คือ ด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำรเงินกำรป้องกันและ

ภำพที่ P1-1 โครงสร้ำงองค์กำรของ สป.สธ 
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ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนกำรปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้ำน
ธรรมำภิบำล นอกจำกนี้ ยังมีระบบกำรก ำกับในระดับเหนือ สป.สธ. เช่น คตป. ปปท. และคตป. เป็นต้น 
(7) ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สป.สธ. จ ำแนกกลุ่มผู้รับบริกำรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กรมในสังกัด 2) ผู้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข 3) นักศึกษำด้ำนสำธำรณสุข และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ ำนวน 2 กลุ่ม คือ 1) สถำนบริกำรนอกสังกัด
กระทรวง 2) ผู้ได้รับผลกระทบจำกำรรักษำพยำบำล ดังตำรำงที่ P1-1 และตำรำงที่ P1-2 

ตำรำงที่ P1-2 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.สธ. 
กลุ่มผู้รับบริกำร 

 

ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำง/ 
วิธีกำรให้บริกำร 

แนวทำง/วิธีกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน 

1. ผู้รับบริกำรนอก
สถำนบริกำร 
 

- บริกำรส่งเสริม ป้องกันโรค ที่รวดเร็ว
ถูกต้อง ทันเวลำ เข้ำใจง่ำย น ำไป
ปฏิบัติได้จริง มีมำตรฐำน  

- ประชุมกลุ่ม ร่วมกับแกนน ำ ภำคี
เครือข่ำย. 

- ส่งเจ้ำหน้ำที่ไปให้บริกำรที่ชุมชน 

- ประชุมร่วมก ำหนดเป้ำหมำยและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำน/จัดท ำ
ข้อตกลง/โทรศัพท์/โทรสำร/ Internet 
/E-mail/เอกสำรรำชกำร/พบปะพูดคุย 

2. ผู้รับบริกำรในสถำน
บริกำร 

- ช่องทำงบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว 
ทั่วถึง เป็นธรรม 

- คุณภำพบริกำรที่ได้มำตรฐำน 
ปลอดภัยไม่เกิดภำวะแทรกซ้อน 
สุขภำพดีขึ้น 

- สถำนที่ไม่แออัด 

- บุคลำกรให้บริกำรสุภำพ 
- ได้รับกำรคุ้มครองตำมสิทธิ์ 

- ผ่ำนหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในสังกัด 
ได้แก่โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำล
ทั่วไป/โรงพยำบำลชุมชุน/โรงพยำบำ
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล ฯลฯ 

- มำรับบริกำรด้วยตนเองที่หน่วยบริกำร 

- มำรับบริกำรที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
- ผ่ำนอำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 

- พบปะพูดคุย/โทรศัพท์/ โทรสำร/
Internet/เอกสำรรำชกำร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควำมต้องกำร/ 
ควำมคำดหวัง 

แนวทำง/ 
วิธีกำรให้บริกำร 

แนวทำง/วิธีกำรสื่อสำi 

ระหว่ำงกัน 
1. ผู้ได้รับผลกระทบ
จำกกำรรักษำ 

พยำบำล  

- ได้รับกำรรักษำเยียวยำที่รวดเร็ว
ทันเวลำ เป็นธรรม 

- มำรับบริกำรด้วยตนเองที่สป.สธ./สถำน
บริกำร 

- ส่งเจ้ำหน้ำที่ไปให้บริกำรที่บ้ำน 

พบปะพูดคุย/โทรศัพท์/โทรสำร /

เอกสำรรำชกำร/E-mail 

8) ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 
จำกพันธกิจของ สป.สธ. ปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนทั้งหน่วยงำนกลำงและส่วนรำชกำรอ่ืน โดยมีบทบำท

และข้อก ำหนดในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ดังตำรำงที่ P1-8 
ตำรำงที่ P1-8 ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรที่เกี่ยวข้องกันในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกัน 

ส่วนรำชกำร/ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบำทหน้ำที่ 
ในกำรปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคญั 
ในกำรปฏบิัตงิำนร่วมกัน 

กลไก/วิธีกำรส่งมอบผลผลิต
และบริกำร 

ผู้ส่งมอบ 
1. หน่วยงำนจ ำหน่ำย ยำ เวชภัณฑ์ 
และครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ 
2. องค์กำรเภสัชกรรม สถำบัน
วัคซีนแห่งชำติ 
 

- จัดส่งยำ, เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์ 

- ส่งมอบยำ ,เวชภัณฑ์ และครุภัณฑ์
ทำงกำรแพทย์ที่มีคุณภำพ ตรงตำม
ระยะเวลำ 
- ต้นทุนเหมำะสม  
 

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

3. หน่วยงำนรับจ้ำงเหมำบริกำร 
 
 
 

- ส่งมอบสินค้ำและบริกำรตำมที่จ้ำง 
 
 
 
 

- ส่งมอบสินค้ำและบริกำรมีคุณภำพ 
ตรงเวลำ  
- ต้นทุนเหมำะสม  
- ปฏิบัติตำมข้อตกลง 
ถูกต้องตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ 

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



 

ส ำนกังำนปลดักระทรวงสำธำรณสขุ 6 

 

ส่วนรำชกำร/ 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบำทหน้ำที่ 
ในกำรปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก ำหนดที่ส ำคญั 
ในกำรปฏบิัตงิำนร่วมกัน 

กลไก/วิธีกำรส่งมอบผลผลิต
และบริกำร 

- เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพ 
ทันสมัย พร้อมใช้งำน 

พันธมิตร 
1. กรมในสังกัด กสธ. และ
หน่วยงำนในก ำกับของกระทรวง
สำธำรณสุข ได้แก่ สถำบันวิจัย
ระบบสำธำรณสุข ,ส ำนักงำน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ,
สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ ,
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ
แห่งชำติ,ส ำนักงำนกองทุนสร้ำง
เสริมสุขภำพ,สถำบันรับรอง
คุณภำพสถำนพยำบำล  

- ร่วมจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และ
แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวง
สำธำรณสุข  

- แผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติ
รำชกำรมีควำมสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และภำรกิจองค์กร 

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

- น ำนโยบำยและแผนปฏิบัติรำชกำร
ของกระทรวงสำธำรณสุขไปปฏิบัติ 

- 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.บ้ำน
แพ้ว, สถำบันวัคซีน 

รพ.บ้ำนแพ้ว 
- ด ำเนินงำนตำมนโยบำย กสธ.          
- จัดบริกำรสุขภำพในพื้นที่รับผิดชอบ  
 

- ตอบสนองนโยบำยกระทรวง
สำธำรณสุข  
- บริกำรได้ตำมมำตรฐำน ถูกต้อง 
เป็นธรรม รวดเร็ว 

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

- ด ำเนินงำนตำมนโยบำย กสธ.  
- วิจัยและพัฒนำวัคซีน          

- ตอบสนองนโยบำยกระทรวง
สำธำรณสุข  
 

- ประชุมชี้แจง/หำรือ 
- จัดท ำตกลงร่วมกัน 
- โทรศัพท์/โทรสำร 

3. หน่วยงำนภำครัฐที่บูรณำกำร
แผนร่วมกัน ได้แก่ ก.มหำดไทย/          
ก.เกษตรฯ/ก.ศึกษำธิกำร./ก.พัฒนำ
สังคมฯ  

- ข้อตกร่วมกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
นโยบำยรัฐบำล (MOU) 

- ส่งมอบข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย 
ตรงเวลำ 

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

ผู้ให้ควำมร่วมมือ 
1. สถำบันกำรศึกษำ  
 
 

- ผลิตแพทย์ตำมโครงกำรผลิตแพทย์
เพิ่มเพื่อชำวชนบท 

- แพทย์มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์
มำตรฐำนผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม 
- ผลิตแพทย์ได้ตำมเป้ำหมำย 

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

2. สถำบันทำงกำรเงิน  - อ ำนวยควำมสะดวกจัดท ำธุรกรรมใน
ด้ำนกำรเงิน  

- รวดเร็ว สะดวก โปร่งใสถูกต้อง - โทรศัพท์/โทรสำร 
- ผ่ำนระบบ Internet 

2.สภำวกำรณ์ขององค์กำร 
(9) สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 

กำรเทียบเคียงภำยในประเทศ สป.สธ.มี
โรงพยำบำลและสถำนบริกำรครอบคลุม 76 จังหวัด 
ครอบคุมพ้ืนที่ถึงร้อยละ 80 จัดบริกำรสุขภำพด้ำน
ส่งเสริมสุขภำพ ควบคุมป้องกันโรค รักษำพยำบำล 
ฟ้ืนฟูสมรรถภำพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสำธำรณสุข 
ที่มีคุณภำพมำตรฐำน HA ในสถำนบริกำรระดับ
เดียวกับสถำนบริกำรภำคเอกชน จำกกำรเทียบเคียง
รำยจ่ำยสุขภำพของประเทศระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
พบว่ำสัดส่วนของรำยจ่ำยสุขภำพภำครัฐเพ่ิมขึ้นจำกปี 2557 

ภำพที่ P2-1 รำยจ่ำยสุขภำพของประเทศระหว่ำงภำครฐัและเอกชน  
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 จำกร้อยละ 45 เป็นร้อยละ 77 ในปี 2556 เนื่องจำกประชำชนต้องแบกภำระรำยจ่ำยสุขภำพเองเมื่อใช้
บริกำรของสถำนบริกำรภำคเอกชนซึ่งมีอัตรำที่สูงกว่ำภำครัฐ ส่งผลให้ประชำชนจ ำนวนมำกมำใช้บริกำรของสถำนบริกำร
ภำครัฐตำมสิทธิเพ่ิมขึ้น ตำมภำพที่ P2-1  

ส ำหรับกำรเทียบเคียงผลกำรปฏิบัติรำชกำร กำรพัฒนำองค์กำร และกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
โดยเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจ ขนำดและโครงสร้ำงคล้ำยคลึงกันพบว่ำ สป.สธ. มีผลกำรเทียบเคียงที่ดีกว่ำ สป.
ศธ. และสป.มหำดไทย ดังตำรำงที่ P2-1 

ตำรำงที่ P2-1 กำรเปรยีบเทียบผลกำรด ำเนินงำนกับส่วนรำชกำรที่มโีครงสรำ้งและภำรกิจคลำ้ยกบั สป.สธ 

ประเดน็กำรเทยีบเคียง 

ส่วนรำชกำรเทยีบเคียง แหล่งขอ้มูล 
สป.สธ. สป.ศธ. สป.มหำดไทย 

ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ล ำดับ ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ล ำดับ ผลกำร
ด ำเนินงำน 

ล ำดับ 

กำรปฏิบัติรำชกำร 
- ผลกำรปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
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ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. 

กำรบรหิำรจัดกำรภำครัฐ 
- ระดบัควำมส ำเรจ็ของกำรพัฒนำองค์กำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

 
รับรำงวัล 
1 หมวด 
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ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. 

กำรบรกิำร 
- กำรสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2558 
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ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. 

นวัตกรรม 
- จ ำนวนผลงำนที่ได้รบัรำงวัลคุณภำพแห่งชำต ิป ี2558 
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ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. 

กำรเทียบเคียงกับต่ำงประเทศในประเด็นเรื่องสุขภำพและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชนโดยใช้ตัวชี้วัดหลักอำยุ
คำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE) และอำยุคำดเฉลี่ยของกำรมีสุขภำพดี (HALE) ในกำรพิจำรณำ พบว่ำ ประชำชนฮ่องกง LE อยู่
ที่ 84 HALE อยู่ที่ 76.7 ประชำชนญี่ปุ่น LE อยู่ที่ 83.5 HALE อยู่ที่ 74.8  และประชำชนสิงคโปร์ LE อยู่ที่ 83 HALE อยู่ที่ 
76 ตำมล ำดับ ส่วนประชำชนไทย LE อยู่ที่ 74.4 HALE อยู่ที่ 65.6 เป็นอันดับ 7  รองลงจำกประชำชนมำเลเซีย LE อยู่ที่ 
74.7 HALE อยู่ที่ 65.7 แต่สูงกว่ำประชำชน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และอิเดีย กระทรวงสำธำรณสุขมีกำรยกระดับคุณภำพ
กำรให้บริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง และมีเป้ำหมำยที่จะเป็นหนึ่งในอำเซียน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ดังภำพที่ P2-2  

0.0

30.0

60.0

90.0

China
Hong
Kong

Japan Singapore Korea rep Taiwan China
mainland

Malaysia Indonesia Philippnes India Thailand

LE 84.0 83.5 83.0 81.9 79.8 75.8 74.7 68.9 68.3 68.0 74.4

HALE 76.7 74.8 76.0 73.1 73.0 68.2 65.7 62.8 60.6 58.0 65.6

ภำพที ่P2-2 อำยุคำดเฉลีย่เมื่อแรกเกิด (LE) และอำยุคำดเฉลี่ยมีสุขภำพด ี
(HALE) รำยจำ่ยสุขภำพของประเทศระหวำ่งภำครัฐและเอกชน  
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กำรเสียชีวิตของมำรดำจำกสำเหตุทำงตรง (direct Cause) ยังเป็นปัญหำส ำคัญของหลำยประเทศ 
UNDP ให้ควำมส ำคัญและได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรบรรลุกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)    
ปี 2030 โดยใช้ตัวชี้วัดอัตรำตำยของมำรดำ (Morternal Mortality Rate) อัตรำตำยของทำรก (Neonatal 
Mortality Rate) และอัตรำตำยของเด็ก 0- 5 ปี  (Under 5 Mortality Rate) สป.สธ.ได้น ำมำเทียบเคียงวิเครำะห์ดู
สถำนะกำรณ์ของประเทศไทยกับประเทศใน
กลุ่มเอเชียแปซิฟิก เพ่ือวำงยุทธศำสตร์และ
ก ำหนดเป้ำหมำยไว้ 10 ปี จำกกำรด ำเนินกำรที่
ผ่ำนมำ พบว่ำประเทศไทยผ่ำนตัวชี้วัดของกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนแล้วจ ำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ อัตรำ
ตำยของมำรดำต่อกำรเกิดมีชีพแสนคน 
(Morternal Mortality Rate) ของประเทศไทย
เท่ำกับ 20 ค่ำมำตรฐำนอยู่ที่ 70  อัตรำตำยของ
ทำรก (Neonatal Mortality Rate) อัตรำตำย
ของเด็ก 0-5 ปีต่อกำรเกิดมีชีพพันคน (Under 
5 Mortality Rate) ของประเทศไทยเท่ำกับ 12.3 ค่ำมำตรฐำนอยู่ที่ต่ ำกว่ำ 25 และอัตรำตำยของทำรกต่อกำรเกิดมีชีพ 
(Neonatal Mortality Rate) ของประเทศไทยเท่ำกับ 10.5 ค่ำมำตรฐำนอยู่ที่ 12  ดังภำพที่ P2-3      

ควำมครอบคลุมของกำรมีหลักประกันสุขภำพของประชำชนทุกกลุ่ม ของประชำชนไทย เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก
ร้อยละ 71.00 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 99.84 ในปี 2557  โดยสัดส่วนของสิทธิ UCS คิดเป็นร้อยละ 73.80 สิทธิ
ประกันสังคม ร้อยละ 16.90 และสิทธิสวัสดิกำรข้ำรำชกำรและวิสำหกิจ ร้อยละ 7.39 กระทรวงได้ออกนโยบำยกำรเข้ำถึง
บริกำรที่จ ำเป็นและมีคุณภำพและออกมำตรกำรให้สถำนบริกำรภำยใต้สังกัดมีกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง
ผ่ำนกระบวนกำรรับรองคุณภำพโรงพยำบำล (HA) มำตรกำรกำรเข้ำถึงบริกำร เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษำได้ทุกที ฟรีทุกสิทธิ์  
และฝำกครรภ์ทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ เพ่ือลดภำระร่ำยจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลและสร้ำงควำมเชื่อมั่นซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศใน
อำเซียน  ตำมภำพที่ P2-4 

จำกข้อมูล World Development Indicators 2015 ภำพที่ P2-5 ประเทศไทยมีค่ำเฉลี่ยรำยได้สหประชำชำติต่อ
หัวประชำกรอยู่ที่ 5,410 USD อำยุเฉลี่ยของประชำกร 74 ปี รำยจ่ำยด้ำนสุขภำพทั้งหมดคิดเป็น 4.6% ต่อจีดีพี ใน
จ ำนวนนี้เป็นรำยจ่ำยรัฐบำลด้ำนสุขภำพ 80% โดยรำยจ่ำยของรัฐบำลด้ำนสุขภำพคิดเป็น 17% ต่องบประมำณของ

ภำพที่ P2-3 Infant Mortality (Under five Mortality) 
 : Ranking Thailand 2016 

Good 
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ประเทศ และรำยจ่ำยของครัวเรือนด้ำนสุขภำพคิดเป็น 11.3% ต่อรำยจ่ำยด้ำนสุขภำพทั้งหมด เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ยของกลุ่มประเทศรำยได้ปำนกลำงระดับบน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยรำยได้ประชำชำติต่อหัวประชำกรอยู่ที่ 
7,893 USD อำยุเฉลี่ยประชำกร 74 ปี ค่ำเฉลี่ยรำยจ่ำยด้ำนสุขภำพ คิดเป็น 6.3% ของจีดีพี ในจ ำนวนนี้เป็นรำยจ่ำย
รัฐบำลด้ำนสุขภำพ 56% ค่ำเฉลี่ยรำยจ่ำยของครัวเรือนด้ำนสุขภำพ คิดเป็น 31.9% ต่อรำยจ่ำยด้ำนสุขภำพทั้งหมด ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ำประเทศต่ำงๆได้ใช้ทรัพยำกรของตนไปสู่กิจกรรมด้ำนสุขภำพมำกน้อยเพียงไร  

ข้อมูลจำกส ำนักงบประมำณ เฉพำะในปี 2558 ระบุว่ำ งบประมำณเฉพำะกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเมื่อ
เปรียบเทียบกับงบประมำณประเทศ คิดเป็น 4.5% ของงบประมำณประเทศ และคิดเป็น 0.87% เมื่อเปรียบเทียบกับจีดี
พี กำรใช้จ่ำยเงินเกี่ยวกับหลักประกันสุขภำพในประเทศไทย มีแหล่งเงินมำจำกภำษี และเงินสมทบประกันสังคม และมี
แนวโน้มว่ำจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมำจำกปัจจัยกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 
ค่ำยำ และพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิตในปัจจุบัน ท ำให้มีควำมกังวลถึงควำมยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภำพ ดังนั้น 
เพ่ือควำมยั่งยืนของระบบประกันสุขภำพแห่งชำติ กำรลดภำระรำยจ่ำยด้ำนกำรรักษำพยำบำลของครัวเรือนสำมำรถ
สะท้อนควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ มีกำรตั้งเป้ำหมำย ภำยในปี พ.ศ.2565 อุบัติกำรณ์ของ
ครัวเรือนที่กลำยเป็นครัวเรือนยำกจนภำยหลังจำกกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล (Health impoverishment) ไม่เกินระดับที่
เป็นอยู่ (พ.ศ. 2556) ร้อยละ 2.3 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยรัฐลงทุนแบกรับภำระรำยจ่ำยสุขภำพเพ่ือกำรดูแลด้ำนสุขภำพ
ให้ครอบคลุมประชำชน ให้ประชำชนมีสุขภำพดีและป้องกันภำวะครัวเรือนล้มละลำยภำยหลังกำรจ่ำยค่ำรักษำพยำบำล
แล้ว 
(10) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน 

ปัจจัยที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ ปัจจัยที่มีผลต่อสภำพกำรแข่งขัน 

- เ ป้ ำ หมำยกำ รบรรลุ ก ำ ร พั ฒ น ำ ที่ ยั่ ง ยื น 
(Sustainable Development Goals) ปี 2030  
- บุคลำกรมีควำมเชี่ ยวชำญทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข  
- มีระบบกำรก ำกับติดตำม และประเมินผล กำรปฏิบัติ
รำชกำรที่มีประสิทธิภำพสูง (e-inspection) 
- สำมำรถผลิตและพัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง
ทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขของประเทศ 
- นโยบำยรัฐบำล/แผนยุทธศษสตร์ชำติ 20 ปี  
- นโยบำยThailand 4.0 กำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำ
ใช้ในกำรรักษำพยำบำลและกำรป้องกันโรคมำกขึ้น 

- กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลกและภัยพิบัติต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ 
- กำรอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำของโรคที่รุนแรงมำกขึ้น  
- ประชำชนคนไทยบำงส่วนขำดกำรกลั่นกรองข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพอย่ำงรู้ทัน ท ำให้เกิด
พฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรมีสุขภำพดี 
- โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
- กำรอพยพแรงงำนข้ำมชำติ 
- กำรอพยพย้ำยถิ่นจำกชุมชนชนบทมำสู่เมืองส่งต่อแบบแผนกำรบริโภคอำหำร 
- ภำวะโลกร้อน ส่งผลเกิดกำรเสียชีวิตจำกภัยพิบัติและน้ ำท่วม กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 
โดรอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 
- สิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อกำรมีสุขภำพที่ดี เช่น มลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงน้ ำ มลพิษทำงเสียง 
มลพิษจำกสำรอันตรำย มลพิษจำกของเสียอันตรำย 
- เสถียรภำพทำงกำรเมืองของประเทศมีควำมขัดแย้งส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนสุขภำพ 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
สป.สธ.มีแหล่งข้อมูลภำยในประเทศ ได้แก่ ผลงำนวิจัยด้ำนสุขภำพ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ข้อมูลผล

กำรตรวจรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยใน เช่น สนย./กพร.สป.สธ./สตป./สวส./สบรส และจำกหน่วยงำนนอกสป.สธ. เช่น กรม
ในสังกัด กสธ./สวรส./สปสช./สสส./สรพ./ส ำนักงำน ก.พ.ร./ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ เป็นต้น   

แหล่งข้อมูลจำกต่ำงประเทศ ได้แก่ องค์กรอนำมัยโลก (WHO)/ องค์กำรสหประชำชำติ (UNDP)/ World health 
Statistics/ World Development Indicators 

ข้อจ ำกัดในกำรได้มำซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ได้แก่ ข้อมูลไม่สำมำรถเปิดเผยได้ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจำกมี
กำรน ำเสนอเป็นรำย 3 ปี/5ปี กำรเข้ำถึงข้อมูลไม่สะดวก ไม่มีหน่วยงำนกลำงรวบรวมข้อมูล 
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ข.บริบทเชิงยุทธศำสตร์ 
(12) ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์และควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ ของสป.สธ. ดังตำรำงที่ P1-14 

ตำรำงที ่P1-14 ควำมได้เปรยีบและควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ของ สป.สธ.  
โอกำสเชิงยุทธยุทธศำสตร ์

ด้ำนพันธกจิ สำมำรถก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เอื้อต่อกำรดูแลสุขภำพของประชำชน 

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 1) ระบบบริกำรสุขภำพที่ครบวงจรทั้ง 3 ระดับ (ปฐมภูมิ/ทุตยิภูมิ/ตตยิภูมิ)  
2) กำรมีเทคโนโลยกีำรรักษำที่ทันสมัยและศูนย์ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน Excellence Center 

3) มีสถำนบริกำรดำ้นสำธำรณสุขครอบคลุมร้อยละ 80 ของประเทศ 

ด้ำนทรัพยำกรบุคคล บุคลำกรมีควำมเชี่ยวชำญทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข และมีควำมผกูพันต่อองค์กำร 
ด้ำนสังคม ประชำชนไว้วำงใจในระบบบริกำรสุขภำพ 

ควำมท้ำทำยเชิงยทุธศำสตร ์

ด้ำนพันธกจิ คนไทยมีสุขภำพดี โดยมีอำยุคำดเฉลีย่เพิ่มขึ้น  ลดอัตรำป่วย ลดอัตรำตำยของคนไทย  

ด้ำนกำรปฏิบัติกำร ลดระยะเวลำกำรรอคอยของผู้รับบริกำร เพิ่มสภำพคล่องทำงกำรเงินให้กับหนว่ยบริกำร 
ด้ำนบุคลำกร เพิ่มขีดควำมสำมำรถและอัตรำก ำลังคนด้ำนสุขภำพตำม Services Plan  เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร

จัดกำรก ำลังคน  
ด้ำนสังคม สร้ำงควำมตระหนักในกำรดูแลสุขภำพและกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน 

ค.ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร  
(13) ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร  สป.สธ .มีกระบวนกำรท ำงำนที่ส ำคัญ 7 กระบวนกำร และ
กระบวนกำรสนับสนุน  6  กระบวนกำร  โดยน ำหลักกำรPlan–Do–Check-Act/3C-Plan–Do–Study-
Act/Purpose-Process-Performance มำใช้เป็นเครื่องมือปรับปรุงระบบงำนอย่ำงต่อเนื่อง และบูณำกำร
มำตรฐำน HA/ JCI/ DHS-PCA/ และ PMQA ควบคู่ไปกับ 5 ส./ Healthy Workplace/ ISO 14001/7 GREEN/ 
CQI/ QA/ KM/ R2R/ R&D/ BSC/ RCA Best/ Practices/ Benchmarking/Tracer/Lean  ระบบกำรควบคุม
ภำยใน/  IPA/ Infectious disease control ควบก ำกับด้วย KPIs และมีกำรแลกเปลี่ ยนควำมรู้  ทักษะ 
ประสบกำรณ์จำกงำนประจ ำสู่กำรวิจัย (R2R) และต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่เพ่ือ ส่งมอบบริกำรที่มีคุณภำพให้แก่
ประชำชน 

สป.สธ.ให้ควำมส ำคัญกับแนวทำงกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
ตำมแนวทำง 7 - KM Process  และรวบรวมควำมรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) มำจัดท ำเป็นองค์
ควำมรู้ (Explicit Knowledge) เช่น CPG WM SOP และจัดให้มีเวทีกำรสื่อสำรให้ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ได้ง่ำย
สะดวก และมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์จำกงำนประจ ำสู่กำรวิจัย (R2R) และต่อยอดสู่นวัตกรรม 
ผ่ำนประชุมวิชำกำรประจ ำปี บอร์ดประชำสัมพันธ์ และ Website KM ของส่วนรำชกำร ทั้งภำยในและภำยนอก 
สป.สธ. 
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