
การดําเนินงานเพื่อทบทวนบทบาทภารกิจกรมและศนูยการดําเนินงานเพื่อทบทวนบทบาทภารกิจกรมและศนูย
กรมสนับสนนบริการสขภาพกรมสนับสนนบริการสขภาพกรมสนบสนนุบรการสุขภาพกรมสนบสนนุบรการสุขภาพ

รองรับแนวทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุขรองรับแนวทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข

•• ประชุมชี้แจงผูบริหารและผูเกี่ยวของสวนกลางประชุมชี้แจงผูบริหารและผูเกี่ยวของสวนกลาง//สวนภูมิภาคสวนภูมิภาค
เพื่อเตรียมความพรอมรองรับแนวทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสขใหมเพื่อเตรียมความพรอมรองรับแนวทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสขใหม        เพอเตรยมความพรอมรองรบแนวทางการพฒนากระทรวงสาธารณสุขใหมเพอเตรยมความพรอมรองรบแนวทางการพฒนากระทรวงสาธารณสุขใหม

        ((2222  มกราคม มกราคม 25562556))
•• แจงเวียนใหหนวยงานวิเคราะหบทบาทภารกิจหนวยงานใหม แจงเวียนใหหนวยงานวิเคราะหบทบาทภารกิจหนวยงานใหม ////
          รวบรวมสรุปผลเบื้องตนรวบรวมสรุปผลเบื้องตน
•• แตงตั้งคณะกรรมการแตงตั้งคณะกรรมการ//คณะทํางานยอยเพื่อทบทวนบทบาทภารกิจกรมคณะทํางานยอยเพื่อทบทวนบทบาทภารกิจกรม//ศูนยศูนย

ใ ใ กรมฯใหมกรมฯใหม
•• ประชุมทีมคณะทํางานเพื่อเตรียมการทบทวนบทบาทภารกิจของกรมและศูนยประชุมทีมคณะทํางานเพื่อเตรียมการทบทวนบทบาทภารกิจของกรมและศูนย
กรมฯใหม กรมฯใหม 2 2 ครั้ง ครั้ง ( ( 88,,28 28 กก..พพ..5656))(( ,, ))



โครงสรางกระทรวงสาธารณสุขใหมโครงสรางกระทรวงสาธารณสุขใหม

สํานักนโยบายและ
ศ ส 

กระทรวงสาธารณสุข

สํานักตรวจสอบและยุทธศาสตร

สํานักบริหารและ
พัฒนาบคลากร

สานกตรวจสอบและ
ประเมินผล

พฒนาบุคลากร

ระบบบริการ ระบบสรางเสริมสขุภาพ ระบบควบคมุและ ระบบยาและุ ุ
ปองกันโรค การคุมครองผูบริโภค

- สํานักงานคณะกรรมการ
   อาหารและยา

- กรมควบคุมโรค- กรมอนามัย

- กรมพัฒนาการแพทย

- สํานักงาน
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- กรมวิทยาศาสตรการแพทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรมพฒนาการแพทย
  แผนไทยและการแพทย
  ทางเลอืก

- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- กรมพัฒนาการแพทย
   แผนไทยและการแพทย
   ทางเลือก

-กรมการแพทย
ใ ใ 

-กรมสุขภาพจิต

- กรมควบคุมโรค

บทบาทในการคุมครองบทบาทในการคุมครอง
ผูบริโภคดานระบบริการผูบริโภคดานระบบริการ
สุขภาพสุขภาพ
  --  ผูรับบริการผูรับบริการ
  --  ประชาชนประชาชน



บทบาท ภารกิจกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพบทบาท ภารกิจกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ

รองรับแนวทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสขใหม่รองรับแนวทางการพัฒนากระทรวงสาธารณสขใหม่รองรบแนวทางการพฒนากระทรวงสาธารณสุขใหมรองรบแนวทางการพฒนากระทรวงสาธารณสุขใหม

1. กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์บนพืน้ฐานความรู้ 3. Technology Assessment

บทบาทของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มี บทบาทของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มี 6 6 ข้อข้อNational Health AuthorityNational Health Authority    11 11 ข้อข้อ

ุ ฐ ู

2. สร้างและจัดการความรู้

3. Technology Assessment

4. กําหนดและพัฒนามาตรฐาน และกฎเกณฑ์ รวมทั้งการ

ั

4. กําหนดและพัฒนามาตรฐาน และกฎเกณฑ์ รวมทั้ง

การรับรองมาตรฐาน

 5. พัฒนาระบบ และกลไกการเฝ้าระหวังโรคและภัย

ส ิ ั ์ ่รบรองมาตรฐาน

 5. พัฒนาระบบ และกลไกการเฝ้าระหวังโรคและภัย

สุขภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่าง

6. พัฒนาระบบกลไกในด้านกฎหมาย และการบังคับใช้

สุขภาพ ตลอดจนผลตภณฑตาง

6. พัฒนาระบบกลไกในด้านกฎหมายและการบังคับใช้

กฏหมาย

7. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศฎ

กฏหมาย

7. พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

8. กํากับดูแล ติดตามประเมินผล ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน

9 การเงนิการคลัง

8. กํากับดูแล ติดตามประเมินผล ภาครัฐ ท้องถิ่น 

เอกชน

ดําเนินการภายใต้กฎหมายและประกาศที่อย่ในกํากับดแล ดังนี้9. การเงนการคลง

10. ขอ้มูลข่าวสาร

11. กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านกําลังคนด้าน

สุขภาพ ร่วมกับสภาวิชาชีพ/สถาบนั

ดาเนนการภายใตกฎหมายและประกาศทอยูในกากบดูแล ดงน 

--  พพ..รร..บบ..สถานพยาบาล พสถานพยาบาล พ..ศศ. . 25412541

- พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะพ.ศ. 2542

 - กําหนดมาตรการธาํรงรักษากําลังคน และการกระจาย

ต้องเป็นธรรม
--  ((ร่างร่าง))พพ..รร..บบ..สถานประกอบการเพื่อสขุภาพ พสถานประกอบการเพื่อสขุภาพ พ..ศศ. ..... ....

--  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ((พพ..ศศ. . 25512551) ) 

เรื่อง กําหนดสถานที่เพื่อสขภาพเรื่อง กําหนดสถานที่เพื่อสขภาพ    เรอง กาหนดสถานทเพอสุขภาพเรอง กาหนดสถานทเพอสุขภาพ..................................

      ตาม พตาม พ..รร..บบ. . สถานบริการ พสถานบริการ พ..ศศ. . 25092509  



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจ ดังนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีภารกิจ ดังนี้

PolicyPolicy  && StandardStandard 1.กําหนด พัฒนา นโยบาย มาตรฐาน ยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

ระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน

RegulatorRegulator

2. กําหนด พัฒนา กฎหมาย ระบบ กลไกการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในความ

รับผิดชอบ และที่เกี่ยวข้อง

3. ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และรับรองมาตรฐาน ด้านระบบบริการ

สุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน

Model DevelopmentModel Development & & 4. ส่งเสริม สนับสนน องค์ความร้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านระบบบริการpp

Technical Technical 

AssistantAssistant  Support Support 

ุ ู

สุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน รวมถึง การจัดการด้านสุขภาพเพื่อ

การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

5 ส่งเสริม สนับสนน ประสานความร่วมมือ บริหารแผนยทธศาสตร์การเป็น5. สงเสรม สนบสนุน ประสานความรวมมอ  บรหารแผนยุทธศาสตรการเปน

ศูนย์กลางด้านระบบบริการสุขภาพ ทั้งในประเทศและภูมิภาค

Research and Development Research and Development 6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยี และ

ั ้ ิ สนวตกรรมดานระบบบรการสุขภาพ

Professional Human ResourceProfessional Human Resource



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีศูนยเขต และศูนยภาค ดังนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีศูนยเขต และศูนยภาค ดังนี้

ศนย์ฝึกอบรมและพฒันาสขภาพภาคประชาชนศนย์ฝึกอบรมและพฒันาสขภาพภาคประชาชน 55 แห่งแห่งศูนยฝกอบรมและพฒนาสุขภาพภาคประชาชน ศูนยฝกอบรมและพฒนาสุขภาพภาคประชาชน 55 แหงแหง

11. . ศนูย์ ศนูย์ สชสช..  ภาคกลาง จภาคกลาง จ. . ชลบุรีชลบุรี

22. . ศนูย์ ศนูย์ สชสช.. ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ. . ขอนแก่นขอนแก่น

11. . มีหน้าที่มีหน้าที่

--  Training Center ( For The Trainer)Training Center ( For The Trainer)ูู

33. . ศนูย์ ศนูย์ สชสช..  ภาคเหนอื จภาคเหนอื จ. . นครสวรรค์นครสวรรค์

44. . ศนูย์ ศนูย์ สชสช..  ภาคใต้ จภาคใต้ จ. . นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

--   ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน

ระบบบริการสขุภาพระบบบริการสขุภาพ

ศนย์วิศวกรรมการแพทย์เขตศนย์วิศวกรรมการแพทย์เขต 99 แห่งแห่ง

55. . ศนูย์ ศนูย์ สชสช..  ชายแดนใต้ จชายแดนใต้ จ. . ยะลายะลา

ศูนย์ วศ.ที่ 2 จ. ขอนแก่น

ศูนย์ วศ.ที่ 1 จ. ราชบรุี

ศูนยวศวกรรมการแพทยเขต ศูนยวศวกรรมการแพทยเขต 99  แหงแหง

22. . มีหน้าที่มีหน้าที่

ส่งเสริม พัฒนา บคลากรในสถานบริการสขภาพส่งเสริม พัฒนา บคลากรในสถานบริการสขภาพ
ศูนย์ วศ.ที่ 3 จ.นครสวรรค์

ศูนย์ วศ.ที่ 4 จ.นครราชสีมา

์ ี่ 5 ี

-- สงเสรม พฒนา บุคลากรในสถานบรการสุขภาพสงเสรม พฒนา บุคลากรในสถานบรการสุขภาพ

--  ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน

ระบบบริการสขุภาพระบบบริการสขุภาพ

ศูนย์ วศ.ที่ 6 จ.เชียงใหม่

ศูนย วศ.ท 5 จ.อุบลราชธาน

ศูนย์ วศ.ที่ 7 จ.สงขลา

33. . มีหน้าที่มีหน้าที่

--  เฝ้าระวังการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านบริการสุขภาพเฝ้าระวังการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านบริการสุขภาพ

ศูนย์ วศ.ที่ 8 จ. ชลบรุี

ศูนย์ วศ.ที่ 9 จ.สุราษฎร์ธานี

ู
  ในสถานบรกิารสขุภาพ และชุมชนในสถานบรกิารสขุภาพ และชุมชน


