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กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลัก   
ในการบังคับใช้กฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ        
การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.  2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่ เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี               
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ 
มาตรฐาน และปลอดภัย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานได้มีการขับเคลื่อนนโยบายคุ้มครอง
ผู้บริโภคสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน โดยรายงาน   
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) มีเนื้อหาส าคัญประกอบด้วยโครงสร้างการบริหารงาน 
ทิศทางและภารกิจของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ตลอดจน
ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการปฏิบัติราชการ ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานใน 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หวัง เป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฯ ฉบับนี้ จะสะท้อน
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ในรอบ 6 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 
2564 – มีนาคม 2565) และน าไปสู่การพิจารณาวางแผนพัฒนากลยุทธ์การด าเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง 
เพ่ือให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ นโยบายขององค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ
ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะรับทราบและเข้าใจถึง
สถานการณ์ของการบริหารจัดการภารกิจขององค์กร และผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของกองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ 
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วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักบังคับใช้กฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และยกระดับ
มาตรฐานบริการสุขภาพของประเทศไทยสู่สากล” 

 
พันธกิจ 

พัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี  
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมให้ระบบสนับสนุนบริการสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพของประเทศไทย 
พัฒนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Value Based Economy) ภายใต้
นโยบายประเทศไทย 4.0 

 
คำ่นิยม 
 “ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ เป็นธรรม เชี่ยวชาญวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลย”ี 

 
อตัลักษณ์ 
 3 กฎหมายหลัก ก ากับใช้อย่างเป็นธรรม น ามาตรฐานบริการสุขภาพสู่ประชาชน 

 
เป้ำหมำย (Goal) 

สถานพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่ก าหนด กฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้รับ    
การพัฒนาและมีกระบวนการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ระบบการตรวจประเมินมาตรฐานมีประสิทธิภาพ    
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ประกอบกิจการได้รับความสะดวกจากระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนมี    
ความรอบรู้และเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลอย่างสมประโยชน์ ประเทศไทยมี  
ขีดความสามารถด้านบริการสุขภาพ เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของเอเชีย 
 
 

กองสถำนพยำบำลและกำรประกอบโรคศิลปะ 
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อ ำนำจหน้ำท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสรำ้ง 
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กลุ่มบรหิำรงำนทั่วไป 
1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ 
2. งานบริหารงานบุคคล 
3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี งานพัสดุ 
4. งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
5. งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
6. งานบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
7. งานกิจกรรมหรือโครงการพิเศษตามนโยบาย 
8. งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

กลุ่มแผนงำนและประเมินผล 
1. งานจัดท าข้อเสนอและการให้ค าปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค       

ด้านบริการสุขภาพ 
2. งานพัฒนากระบวนงาน น านโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ 
3. งานบูรณาการยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
4. งานทบทวนและประเมินการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
5. งานสื่อสารองค์การและสื่อสารนโยบาย 
6. งานศึกษาวิจัยและพัฒนานโยบายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
7. งานบริหารความเสี่ยงแผนงาน โครงการ 
8. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ และค าของบประมาณประจ าปี 
9. งานก ากับติดตาม และประเมินผลตามแผนงานโครงการและงบประมาณ 
10 งานรับรองการปฏิบัติราชการ 
11. งานพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
12. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนำสถำนพยำบำล 
1. งานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล 
2. งานส่งเสริมและควบคุมก ากับสถานพยาบาล ให้ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3. งานอนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการสถานพยาบาล 
4. งานอนุญาตการโฆษณาสถานพยาบาล 
5. งานอนุญาตให้สถานพยาบาลท าการศึกษา ฝึกอบรม วิจัยทางการแพทย์ 
6. งานพัฒนากลไกและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
7. งานคุ้มครองผู้รับบริการให้ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
8. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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กลุ่มคุม้ครองผูบ้รโิภคดำ้นระบบบรกิำรสุขภำพ 
1. งานพัฒนาระบบ และเฝูาระวังบริการสุขภาพ 
2. งานจัดการความเสี่ยงด้านบริการสุขภาพ 
3. งานส่งเสริมพัฒนาความรอบรู้ด้านบริการสุขภาพ 
4. งานพัฒนานวัตกรรมเฝูาระวังบริการสุขภาพ 
5. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
กลุ่มคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอำศัยเทคโนโลยีช่วยกำรเจรญิพันธุท์ำงกำรแพทย์ 

1. งานอนุญาตการตั้งครรภ์แทน 
2. งานรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล 
3. งานอนุญาตศึกษาวิจัย 
4. งานข้อมูลและทะเบียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
5. งานพัฒนากลไกและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย 
6. งานพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
7. งานอ่ืนตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 
กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนำกำรประกอบโรคศลิปะ 

1. สาขากิจกรรมบ าบัด 
2. สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 
3. สาขากายอุปกรณ์ 
4. สาขาจิตวิทยาคลินิก 
5. สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
6. สาขารังสีเทคนิค 
7. สาขาการก าหนดอาหาร 
8. เลือกตั้งกรรมการวิชาชีพ 7 สาขา 
9. เลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร 
10. งานสนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการประกอบโรคศิลปะ 
11. งานสนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายด้านการประกอบโรคศิลปะ 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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กลุ่มพัฒนำศำสตรแ์ละกำรแพทย์ทำงเลือก 
 1. สาขาการแพทย์แผนจีน 
 2. ทัศนมาตรศาสตร์ 
 3. ไคโรแพรคติก 

 4. ฟิสิกส์การแพทย์ 
 5. คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
 6. คณะกรรมการสรรหาผู้ทรวงคุณวุฒิ 
 7. ก าหนด และพัฒนาหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการขอก าหนดเป็นศาสตร์/สาขา 
 8. งานการรับรองการขอก าหนดเป็นศาสตร์/สาขา 
 9. งานสนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการประกอบโรคศิลปะ 
 10. งานสนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการและสร้างเครือข่ายด้านการประกอบโรคศิลปะ 
 11. ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีบริการการประกอบโรคศิลปะ และศาสตร์การแพทย์ทางเลือก 
แบบผสมผสานในระบบสุขภาพ 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

กลุ่มส่งเสรมิวิชำกำรและมำตรฐำนภำครฐั 
1. งานพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม 
2. งานส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.  สถานพยาบาล 

พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แก่สถานพยาบาลทั้งในสังกัด และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
3. งานส่งเสริมและพัฒนาบริการสุขภาพดิจิทัล 
4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาวิชาการ นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี การคุ้มครองผู้บริโภค  

ด้านบริการสุขภาพ  
5. งานส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับขีดความสามารถด้านบริการสุขภาพและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
6. งานความร่วมมือทางวิชาการท้ังในและระหว่างประเทศ 
7. งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ท ำเนียบผู้บรหิำร 
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การจัดสรรงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบด าเนินงาน) 
 

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น  5,891,730.00 บาท   
ผลการใช้จ่าย    5,589,591.98 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 94.87 
คืนเงิน      0.00 บาท 
คงเหลือ   295,838.02 บาท 
 

 
ภายใต้การด าเนินการ 13 โครงการ 

1. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝูาระวัง และยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน  
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

2. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝูาระวังและยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝูาระวัง ยกระดับผู้ประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. โครงการส่งเสริม พัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก และควบคุม ก ากับ เฝูาระวัง เพ่ือยกระดับผู้

ประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5. โครงการส่งเสริม ควบคุมก ากับ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 

ทางการแพทย ์
6. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
7. โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน เพ่ือยกระดับการ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2565 (Smart 
Hospital) 

8. โครงการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสากลของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนของ
ประเทศไทย (Smart Clinic) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

9. โครงการส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทย 
10.  โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

ของประเทศไทย 

กำรจัดสรรงบประมำณ และผลกำรเบิกจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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11.  โครงการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐสู่มาตรฐานสากล 
12.  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์

ครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
13.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บริหารจัดการ) 

 

การจัดสรรงบประมาณ และผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุนเหลือจ่าย) 
 

ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 0.00  บาท   
ผลการใช้จ่าย   0.00  บาท  คิดเป็น ร้อยละ  - 
คงเหลือ   -   บาท 
 

ที่มา: ระบบ Smart65          ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 
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1. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝ้าระวัง และยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และมีการควบคุม ก ากับ ติดตามให้คงมาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 1 
 - ประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน จ านวน 11 ครั้ง 
 - ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล จ านวน 7 ครั้ง 
 กิจกรรมที่ 2 
 - ตรวจสถานพยาบาลเพ่ืออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน     

จ านวน 9 แห่ง 
 - ตรวจสถานพยาบาลเพ่ือต่ออายุใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

จ านวน 9 แห่ง  
 - ตรวจสถานพยาบาลอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 

จ านวน 34 แห่ง 

 กิจกรรมที่ 3 
 - การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ประจ าปี พ.ศ. 2565 

จ านวน 55 แห่ง 

 กิจกรรมที่ 6  
 การปฏิบัติการเพือ่สนับสนุนภารกิจ/นโยบายเร่งด่วน 
 - จัดประชุมคณะท างานจัดท าร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก าหนดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

ช่วยเหลือเยียวยาผู้ปุวยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตรายตามกหมายว่าด้วยโรคต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โรคโควิด จ านวน 4 ครั้ง 

 - ประชุมหารือระบบการส่งต่อผู้ปุวยโควิด 19 เพ่ือรองรับการเตรียมความพร้อมกลับสู่การให้บริการใน
สถานการณ์ปกต ิ(Exit Strategy) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 - ประชุมหารือการยกเลิก UCEP COVID และการเตรียมความพร้อม 
 - ประชุมหารือการเบิกจ่ายเงินชดเชยประกัน COVID-19 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
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 - ประชุมหารือกองทุนเพ่ือเตรียมความพร้อมแนวทางการเบิกจ่ายกรณีผู้ปุวยโควิด 19 ใช้สิทธิเข้าสู่ระบบปกติ 
 - ประชุมหารือการยกเลิก UCEP COVID ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2565 
 - ประชุมหารือการบริหารจัดการยาต้านเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามสิทธิการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 - ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลเอกชน กรณีผู้ปุวยโควิด 19 ใช้สิทธิเข้าสู่ระบบปกติ 
 - ประชุมการด าเนินงาน HI, CI เพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 - ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ส าหรับโรงพยาบาลเอกชน 
 - อนุญาตการเพ่ิมบริการกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลเอกชน จ านวน 19 แห่ง 
 - การจัดการเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลภาคเอกชน 
  - ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส. หรือหน่วยงานอื่นๆ จ านวน 70 เรื่อง 
  - จัดการเรื่องร้องเรียงแจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส. ผู้ร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 36 เรื่อง 
  - ร่วมออกสืบสวนข้อร้องเรียนตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลร่วมกับกองกฎหมาย จ านวน 1 ครั้ง 
  - อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 34 เรื่อง 

 
ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเปูาหมายได้รับการตรวจมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 80)  
ลงพื้นที ่ตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน ประจ าปี พ.ศ. 2565         
จ านวน 55 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
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ภาพการด าเนินงาน 

1) การประชุมต่างๆ 
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2) การตรวจสถานพยาบาลเพื่ออนุญาตกรณีต่างๆ 
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3) การตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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2. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝ้าระวังและยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่ ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน (คลินิก) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และมีการควบคุม ก ากับ ติดตาม  
ให้สถานพยาบาลเอกชนด ารงมาตรฐานไว้อย่างต่อเนื่อง 

2. เพื่อส่งเสริมให้สถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงตามกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด ได้รับการเฝูาระวัง
ตามกฎหมายและมีคุณภาพมาตรฐาน ท าให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และ
ปลอดภัย 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานพยาบาลเอกชนที่รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนินการตาม
กฎหมาย ได้รับการตรวจมาตรฐานประจ าปี คงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

 

 

ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเปูาหมายได้รับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 80) 
 จากการด าเนินการตรวจเฝูาระวังบริการสุขภาพในสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง กรณีออกตรวจคลินิกที่มี
แนวโน้มในการกระท าฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัต ิตามกฎหมาย ร่วมกับกองกฎหมาย และสถานพยาบาลที่มี 
การให้บริการความงาม มีห้องผ่าตัดเล็ก ห้องผ่าตัดใหญ่ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา มีจ านวนทั้งสิ้น 126 เเห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 84 
 
 
 
  



15 

 

ภาพการด าเนินงาน 
1. ตรวจเฝูาระวังบริการสุขภาพในสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง กรณีออกตรวจคลินิกที่มีแนวโน้มในการกระท า 
ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และสถานพยาบาลที่มีการให้บริการความงาม มีห้องผ่าตัดเล็ก ห้องผ่าตัด
ใหญ ่ร่วมกับกองกฎหมาย 
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3. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ เฝ้าระวัง ยกระดับผู้ประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดดังต่อไปนี้ 
1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ

ในสาขาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกวิชาชีพ 
ของการประกอบโรคศิลปะ 

1.2 พัฒนาระบบคัดกรองความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 
ในสาขาวิชาชีพ 

1.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการสอบความรู้ การประเมินทักษาของวิชาชีพ การตรวจ 
การวิเคราะห์ข้อสอบอย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ 

1.4 เพ่ือให้ผู้ประกอบโรคศิลปะได้รับทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับประกาศ ระเบียบ กฎกระทรวง
หรือกฎหมายต่างๆ ที่สามารถน าไปประกอบโรคศิลปะ 

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบโรคศิลปะตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย 
1.6 ส่งเสริมให้ผู้ประกอบโรคศิลปะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนากฎหมายและวิชาชีพ 
1.7 ควบคุม ก ากับและด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาต่าง ๆ ให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องหลังการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(post-graduation) ของผู้ประกอบโรคศิลปะ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในทุกสาขาวิชาชีพ  
3. เพ่ือยกระดับขีดความสามารถการประกอบโรคศิลปะสาขา ให้ตอบสนองต่ออุตสาหกรรม 

ทางการแพทย ์ 
4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการด้านการประกอบโรคศิลปะ  
5. เพ่ือสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้ประกอบโรคศิลปะ 
6. เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ประกอบโรคศิลปะในการให้บริการสุขภาพประชาชน  
7. เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุได้รับการบ าบัดแก้ไข 

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานส าคัญ ตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ 

- สอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและ
ทรวงอก ประจ าปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสอบ 77 คน เข้าสอบ 77 คน สอบผ่าน 68 คน  

- สอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบ าบัด 
ประจ าปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครสอบ 106 คน เข้าสอบ 105 คน สอบผ่าน 93 คน  
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- สอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก 
ประจ าปี 2564 ผู้สมัครสอบ 220 คน เข้าสอบ 165 คน สอบผ่าน 74 คน 

2. พัฒนาระบบการศึกษาด้านการประกอบโรคศิลปะ 
มีการพิจารณาค าขอและแบบประเมินสถาบันการศึกษา ตรวจประเมินให้ข้อ เสนอแน ะ  

แก่สถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตปริญญา และให้ค าแนะน าในการพัฒนา
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการรับรองสถาบันการศึกษา        
โดยคณะกรรมการวิชาชีพ 3 สาขา รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองโดยคณะกรรมการวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สาขา สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง 
จิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                       

คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (รับรอง 30 พฤศจิกายน 2564) 

รังสีเทคนิค วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟูาจุฬาภรณ์         
คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 (รับรอง 16 ธันวาคม 2564) 

กิจกรรมบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล        
คณะกายภาพบ าบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบ าบัด   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (รับรอง 21 กุมภาพันธ์ 2565) 

3. การเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร (การเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์) 
- ประชุมอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือสนับสนุนการเลือกตั้ง 
- ประกาศ หลักเกณฑ์การเลือกตั้งฯ เป็นการเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 
- ประกาศรายชื่อผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร ที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง (2,923 คน) 
- ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์  สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- ส่งจดหมายแจ้งการเลือกตั้งถึงผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร ที่มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน 
- รับสมัครเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร วันที่ 15 – 28 ธันวาคม 2564                     

ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 
- ประชุมอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 2-1/2565 วันที่ 5 มกราคม 2565 
- เปิดระบบการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทางอิเลคทรอนิกส์ วันที่ 24 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์  2565 

ผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 
- ประชุมอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 3-2/2565 วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2565 
- นับคะแนนเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2565 (ประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 7 วัน) 
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• ประชุมคณะท างานฯ ซึ่งประกอบด้วย จนท.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ สพรศ. . 
และ จนท.กลุ่มสารสนเทศ กรม สบส. 

• ประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมการวิชาชีพสาขาการก าหนดอาหาร  
ซึ่งมี รองอธิบดีฯ ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ เป็นประธาน 

• ระบบการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ 
- มีคู่มือการลงคะแนนให้ผู้มีสิทธิศึกษาก่อนลงคะแนน โดยใช้สแกน QR Code ที่ประชาสัมพันธ์ไป

ล่วงหน้า 
- ระบบจะมีการตรวจสอบสิทธิ ให้เฉพาะผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหารที่ได้รับการขึ้น

ทะเบียนแล้วเท่านั้น ที่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ 
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- ระบบสามารถแสดงเอกสารแนะน าตัวของผู้สมัคร เมื่อคลิกไปที่รูปภาพของผู้สมัครหมายเลขนั้นๆ 
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- ใช้สิทธิเลือกตั้ง และกดบันทึก 

 
- สามารถใช้สิทธิได้ 1 คนต่อ 1 ครั้งเท่านั้น 

----------------------------------------------------------------- 

4. กล่าวหากล่าวโทษ 
- สาขาจิตวิทยาคลินิก กรณีกล่าวโทษ 1 ราย อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 
ภาพการด าเนินงาน 
1) การสอบออนไลน์ฯ 
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2) การรับรองสถานบัน 
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3) การประชุมคณะท างานฯ  
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4. โครงการส่งเสริม พัฒนาศาสตร์และการแพทย์ทางเลือก และควบคุม ก ากับ เฝ้าระวัง เพื่อยกระดับ 
ผู้ประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดดังต่อไปนี้ 
1.1 เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
ในทุกวิชาชีพของการประกอบโรคศิลปะ 

1.2 เพ่ือพัฒนาระบบการคัดกรองความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาวิชาชีพและการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ 

1.3 เพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการสอบความรู้ การประเมินทักษะของวิชาชีพ  
การตรวจ การวิเคราะห์ข้อสอบอย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง เชื่อถือได้ 

1.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบโรคศิลปะตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย 
1.5 ผู้ประกอบโรคศิลปะมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนากฎหมายและวิชาชีพ 

1.6 เพ่ือควบคุม ก ากับและด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาต่างๆ 
และการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องหลังการจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(post-graduation) ของผู้ประกอบโรคศิลปะ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะในทุกสาขาวิชาชีพ    

3. เ พ่ือยกระดับขีดความสามารถการประกอบโรคศิลปะสาขาและพัฒนาศาสตร์ต่างๆ  
ให้ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์  

4. เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัดนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาการด้านการประกอบโรคศิลปะ  
5. เพ่ือสร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายของผู้ประกอบโรคศิลปะ 
6. เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนผู้ประกอบโรคศิลปะในสาขาที่ขาดแคลนในการให้บริการ

สุขภาพประชาชน  
  

ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานส าคัญ ตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในการควบคุมก ากับผู้ประกอบโรคศิลปะ ด้านการแพทย์ทางเลือก และ
การพัฒนาศาสตร์สู่การเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ทั้ง 5 วิชาชีพ (2 สาขา 3 ศาสตร์) 

1. เพ่ือยกระดับเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาและก าหนดมาตรฐานการประกอบโรคศิลปะ 
ทั้ง 2 วิชาชีพ (2 สาขา 3 ศาสตร์) อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 วิชาชีพ จ านวน 1 สาขาฉุกเฉินการแพทย์  
และ 1 ศาสตร์ Podiatry นักบ าบัดรักษาเท้า 

2. เพ่ือพิจารณา ควบคุม ก ากับ วินิจฉัยในกรณีที่ผู้ประกอบโรคศิลปะในทุกสาขาวิชาชีพให้เป็น                      
ไปตามที่กฎหมายก าหนด จ านวน 2 วิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนจีน และศาสตร์ไคโรแพรคติก 

3.  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือให้ค าแนะน าหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการเพ่ิม
ประเภทและสาขาของการประกอบโรคศิลปะ หรือออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่างๆ จ านวน 2 ฉบับ 
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      3.1 ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่องก าหนดโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์ฟิสิกส์การแพทย์ 

      3.2 ประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ เรื่องก าหนดโรคต้องห้ามที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ 

4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาชีพเพ่ือกระท าการใด ๆ อันอยู่ในอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการวิชาชีพ จ านวน 6 คณะ 

4.1 คณะอนุกรรมการวิชาชีพเพ่ือวิเคราะห์ข้อสอบอัตนัย 
4.2 คณะอนุกรรมการวิชาชีพฉุกเฉินการแพทย์ 
4.3 คณะอนุกรรมการวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ 
4.4 คณะอนุกรรมการวิชาชีพไคโรแพรคติก 
4.5 คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกตั้งกรรมวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ 
4.6 คณะอนุกรรมการอ านวยการเลือกกรรมวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ 
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5. โครงการส่งเสริม ควบคุม ก ากับ และยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย ์
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อขับเคลื่อนการเข้าถึงการรับบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ 
 2. เพื่อยกระดับขีดความสามารถบริการทางการแพทย์ในส่วนของบริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
 3. เพ่ือควบคุม ก ากับ และยกระดับการด าเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เป็นไป 
ตามกระบวนการตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
 4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้สถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์มบีริการที่ได้มาตรฐาน 
 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การส่งเสริมพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพรองรับผู้มีภาวะมีบุตรยาก 

: การพิจารณาอนุญาตด าเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่สามีภริยาที่ชอบ
ด้วยกฎหมายที่ประสงค์จะมีบุตรและหญิงที่รับตั้งครรภ์แทน 

: การพิจารณาอนุญาตการรับรองมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ 
 

2. การพัฒนาอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 
 : ประกาศแพทยสภาที่ ๙๕ (9)/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝาก การ
รับบริจาคการใช้ประโยชน์จากอสุจิ ไข่ หรือตัวอ่อนที่รับฝากหรือรับบริจาค หรือการทาให้สิ้นสภาพของตัวอ่อน
ที่รับฝากหรือรับบริจาค เนื่องมาจากการดาเนินการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
 : ประกาศแพทยสภาที่ 95 (5)/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้บริการเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมในตัวอ่อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 
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ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 - จัดท าแผนการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์ 
 - ด าเนินการพิจารณาข้อมูลการให้บริการฯของสถานพยาบาลตามมาตรฐานการให้บริการเทคโนโลยี
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ รายสถานพยาบาล  

- สถานพยาบาลกลุ่มเปูาหมายได้รับการตรวจมาตรฐานให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 40 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 40 
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6. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ไปสู่การปฏิบัติ  
2. เพ่ือสนับสนุน พัฒนากลไกและระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ  
3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ และการสื่อสารองค์กร 
4. เพ่ือก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาคเอกชนที่ได้

มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด และการศึกษาอ่ืนๆ 
 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมที่ 1 
- ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ

เสนอขออนุมัติ 
- พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่กลุ่มงานตามแผนงาน/โครงการ จากค าของบประมาณ

ประจ าปี และให้กลุ่มงานเขียนรายละเอียดโครงการเพื่อเสนออนุมัติ 
- รวบรวม วิเคราะห์ และตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงาน และในภาพรวม

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดและเสนอขออนุมัติโครงการจ านวน 13 โครงการ และอนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการด าเนินงานสถานพยาบาล 

- จัดท าเล่มโครงการและแผนปฏิบัติการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

- แก้ไขการจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงานเพิ่มเติมเพ่ือบริหารจัดการงบประมาณให้
เพียงพอต่อการใช้จ่าย พร้อมแจ้งกลุ่มงานที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณด าเนินการ
ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณ 

- การทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ  
- จัดประชุมทบทวนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 กอง
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพ่ือพิจารณาทบทวนหน้าที่และอ านาจของ
กองฯ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ตลอดจนภารกิจที่จะถ่ายระดับ/มอบอ านาจให้
หน่วยงานส่วนภูมิภาคด าเนินการ 
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- ร่วมเป็นคณะท างานทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ โดยได้มีการเข้าร่วมประชุมตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารนัดหมาย ตลอดจน
ด าเนินการจัดท าข้อมูลประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- ชี้แจงและจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 
- จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในภาพรวมของกองและ

ลงรายละเอียด พร้อมเอกสารแนบในระบบ http://budget.hss.moph.go.th./ 
- ชี้แจงแนวทางการจัดท าค าของบประมาณงบด าเนินงานแก่กลุ่มงานและจัดท าค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เสนอกลุ่มแผนงาน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
- รวมเล่มสรุปค าของบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2566  

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
- ประชุมเพ่ือจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 1 กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 

- จัดท าเล่มค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ด าเนินการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดของหน่วยงานให้ทุกกลุ่มงานทราบพร้อมทั้ง

มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดชี้แจงแนวทางการประเมินผลและเกณฑ์การให้คะแนน 
รอบ 5 เดือน และ 11 เดือนเรียบร้อยแล้ว 

- ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จ านวน 2 ครั้ง 

- รับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานกองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากผู้บริหารหน่วยงาน 

- รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน และผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 11 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงาน 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
ผลการเบิกจ่ายบรรลุตามเปูาหมาย มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 98.59 

- ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
และน าเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายโครงการ 

- เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กองสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ และ (ร่าง) คณะท างานข้อมูลข่าวสาร กองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ 

http://budget.hss.moph.go.th./
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- รับทราบและถือปฏิบัติแนวทางการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณจากผู้บริหาร
หน่วยงาน 

- รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ฯ (ต.ค. 64 – ม.ค. 65) และแนวทางผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 5 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ประชุมคณะกรรมการและคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
บริการสุขภาพในส่วนภูมิภาค จ านวน 2 ครั้ง 

- ชี้แจงนโยบายการด าเนินงานกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรายงานผลการด าเนินงาน 

- แจ้งกรอบตัวชี้วัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ถ่ายทอดให้ศูนย์สนับสนุนบริการ
สุขภาพที่ 1-12 รวมถึงชี้แจงแนวทางในการด าเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ที่ได้ถ่ายทอด
ให้ศบส.ที่ 1-12 

กิจกรรมที่ 2 
- ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และการรายงานผลการปฏิบัติ

ราชการตามค ารับรองฯ รอบ 5 เดือน ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
- ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รอบ 5 เดือน คือ 4.9250 
- จัดท ารายงานประจ าปี กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที่ 3 
ผลงานพัฒนาองค์กร : ด าเนินการจัดท าผลงานเพ่ือส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- จัดท าผลงานเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอบความรู้เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ 

โรคศิลปะแบบออนไลน์ เพ่ือส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ 
- จัดท าข้อมูลการพัฒนาการบริการที่ช่วยยกระดับการให้บริการและอ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนของหน่วยงาน เพ่ือส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับอ านวย
ความสะดวกในการให้บริการ 

- จัดท าข้อมูลผลการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ประกอบ Application Report 
PMQA 4.0 เพ่ือส่งผลงานสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 

กิจกรรมที่ 4 
- ส ารวจความพึงพอใจต่อการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแบบออนไลน์ 

- จัดท าแบบสอบถาม และประสานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ  
เพ่ือตรวจสอบข้อค าถาม 

- จัดท าแบบสอบถามออนไลน์  และภาพ Info graphic เพ่ือประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม 
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- ประสานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการประกอบโรคศิลปะ และกลุ่มพัฒนาศาสตร์และ
การแพทย์ทางเลือก เพ่ือประชาสัมพันธ์แบบสอบถามไปยังเครือข่ายผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาท่ีได้มีการจัดสอบออนไลน์ 

 
- ส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้รับบริการต่องานบริการ กองสถานพยาบาลและการ

ประกอบโรคศิลปะ  
- จัดท าข้อมูลการจ าแนกกลุ่มผู้รับบริการตามกระบวนงานหลักของหน่วยงาน  

เพ่ือก าหนดกลุ่มเปูาหมายของการส ารวจ 
- ปรับแก้ไขแบบสอบถามให้ครบถ้วน ครอบคลุมกลุ่มผู้รับบริการ และกระบวนงาน

ให้บริการของหน่วยงาน และจัดท าเป็นแบบสอบถามรูปแบบออนไลน์ สร้าง QR Code 
และจัดท าเป็นภาพประชาสัมพันธ์ QR code แบบสอบถามฯ 

- ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นฯ ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์   
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจไม่พึงพอใจและความเชื่อมั่นของ

ผู้รับบริการต่อการให้บริการของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือน) พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
มีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับคะแนนมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 85.13 
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- ศึกษาวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาลภาคเอกชนที่
ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

 
- จัดท าฐานข้อมูลโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ จ านวน 396 แห่ง 
- จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลเอกชน พร้อม

จัดท าแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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- จัดท าหนังสือถึงโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศเพ่ือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามความความพึงพอใจฯ 

- การศึกษาอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจไม่พึงพอใจและ  

ความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกองสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือน) 

 
ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามทั้งฉบับโดยรวมทุกองค์ประกอบ พบว่า ร้อยละความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริ การของกองสถานพยาบาลและ 
การประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 91.64 
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ภาพการด าเนินงาน 
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7. โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เพื่อยกระดับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพที่ปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ. 2565 (Smart Hospital) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนทั่วประเทศ ได้รับการส่งเสริม มาตรฐาน
สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน เพ่ือยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์ และบริ การ
สุขภาพที่ปลอดภัย 

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรมที่ 1 
 - ประชุมคณะท างานพัฒนาและควบคุมอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 
 - ประชุมคณะท างานพัฒนาและควบคุมอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 

 กิจกรรมที่ 2 

 - ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล               
ในสถานพยาบาลเอกชน ครั้งที่ 1/2565 

 กิจกรรมที่ 6 
 - การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือการรองรับการให้บริการด้านระบบบริการสุขภาพในสถานพยาบาล

ประเภทที่รบัผู้ปุวยไว้ค้างคืนภาคเอกชน (SMART Hospital) 
 - การตรวจและการอนุญาตการเพิ่มบริการการแพทย์ทางไกล (Tele Medicine) จ านวน 18 แห่ง 

 กิจกรรมที่ 7 
 - ประชุมคณะท างานพัฒนาและควบคุมอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2564 
 - ประชุมคณะท างานพัฒนาและควบคุมอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งที่ 1/2565 
 - ประชุมตรวจขออนุมัติ รพ.สนาม (กรณีโรงแรม) กรณีให้บริการเฉพาะผู้ปุวยโรคติดต่ออันตรายตาม

กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อกรณี โรค COVID 19 เป็นการชั่วคราว (Hospitel) 
  - อนุญาต Hospitel จ านวน 181 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 - ประชุมสถานพยาบาลอ่ืนซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล  

เฉพาะผู้ปุวยโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) ณ ที่พ านักของผู้ปุวย เป็นการชั่วคราว (Hotel Isolation) 

  - อนุญาต Hotel Isolation จ านวน 28 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
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ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงกฎหมายควบคุมราคาค่าบริการของสถานพยาบาลภาคเอกชน 
  1. จัดท าค าสั ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส าหรับผู ้ร ับผิดชอบด าเนินการค าสั ่งกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 2892/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาและควบคุมอัตราค่าบริการทาง
การแพทย์ ลงวันที่ 25 พ.ย. 2564                              

2. ด าเนินการจัดท ารายละเอียด Template ตัวชี้วัดค ารับรองฯ 2565 ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการปรับปรุงกฎหมายควบคุมราคาค่าบริการของสถานพยาบาลเอกชน   

3. จัดประชุมคณะท างานพัฒนาและควบคุมอัตราค่าบริการทางการแพทย์ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานวิจั ยและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ  
กองกฎหมายและผู้เกี่ยวข้อง 
  



36 

 

ภาพการด าเนินงาน 
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8. โครงการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสากลของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนของ
ประเทศไทย (Smart Clinic) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝูาระวังระบบบริการสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค 
2.เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนงานเฝูาระวังเชิงรุกด้านบริการสุขภาพ เกี่ยวกับการใช้ระบบ 

Telemedicine 
 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน เครือข่ายระบบเฝูาระวังสถานพยาบาลและการประกอบ  
โรคศิลปะ ผ่านระบบ Web Ex ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 
เวลา 13.30-16.30 น. 
 จากการคัดเลือกพ้ืนที่ เพ่ือด าเนินงานขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ 
จากทั้ง 13 เขตสุขภาพ พบว่า มีจ านวนเครือข่ายฯ ทั้งสิ้น 216 เครือข่าย ดังนี้ 
 

หน่วยงาน จ านวนเครือข่าย เครือข่ายเป้าหมาย 

ศบส.1 25 เครือข่าย ภาครัฐ/ ภาคประชาชน/ NGO 

ศบส.2 12 เครือข่าย ภาครัฐ/ ภาคประชาชน/ ผู้น าชุมชน/ อสม.  
ศบส.3 26 เครือข่าย ภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ ผู้น าชุมชน/ อสม. 

ศบส.4 1 เครือข่าย อสม. อสส./ผู้น าชุมชน 

ศบส.5 130 เครือข่าย ภาครัฐ/ ภาคประชาชน/ ภาคเอกชน/ ผู้น าชุมชน/ อสม. 

ศบส.6 2 เครือข่าย ภาครัฐ 

ศบส.7 ไม่มี - 

ศบส.8 1 เครือข่าย ภาครัฐ/ ภาคประชาชน/ ผู้น าชุมชน/ อสม. 

ศบส.9 1 เครือข่าย ภาคประชาชน 

ศบส.10 3 เครือข่าย ภาครัฐ 

ศบส.11 1 เครือข่าย อสม./ ผู้น าชุมชน 

ศบส.12 12 เครือข่าย ภาครัฐ/ ภาคประชาชน/ ภาคเอกชน/ ผู้น าชุมชน/ อสม. 

กทม. 2 เครือข่าย ภาคประชาชน 

ภาพรวม จ านวน 216 เครือข่าย  
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2. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินและแนวทางการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบ 
กิจการสถานพยาบาล กรณีเพ่ิมบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) เพ่ือชี้แจงรายละเอียด 
การประเมินและแนวทางการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล กรณี เพ่ิมบริการ
การแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) ทุกเดือน 
 จากการด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า มีสถานพยาบาลที่ได้รับการอนุญาต กรณี เพ่ิมบริการ
การแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine)  ทั้งสิ้น จ านวน 37 แห่ง 
 
ภาพการด าเนินงาน 
1.ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน เครือข่ายระบบเฝูาระวังสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ผ่านระบบ 
Webex ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 เวลา 13.30-16.30 น. 
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2. จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินและแนวทางการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ
สถานพยาบาล กรณีเพ่ิมบริการการแพทย์ทางไกล (Tele-Medicine) 
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9. โครงการส่งเสริมการประกอบโรคศิลปะเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสถาบันการศึกษาในการผลิตบัณฑิตด้านการประกอบโรคศิลปะสาขา

การแพทย์แผนจีน ให้มีมาตรฐานระดับสากลสามารถให้บริการด้านสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับสาขา เพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย 

3. เพ่ือรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน และผลิตบัณฑิตสาขาการประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทย์แผนจีน เพ่ือให้มีคุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

4. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมิน ส่งเสริมการเปิดให้มีการเรียนการสอนสาขา
วิชาชีพการประกอบโรคศิลปะ ที่เป็นที่ยอมรับตามหลักมาตรฐานสากล 

5. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนในการแข่งขันการ
ให้บริการสุขภาพ และสร้างโอกาสทางการตลาดการบริการทางการแพทย์ 

6. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนจีนให้มีความรู้ทันต่อองค์ความรู้แพทย์แผนจีน 
 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. พัฒนาระบบการศึกษาด้านการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 

- ประชุมคณะอนุฯ วิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนด้านการรับรองสถาบัน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  
เพ่ือพิจารณาปรับแก้ไขประกาศเกณฑ์การรับรองสถาบัน 

2. การศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน 
- ประชุมคณะท างานสาขาการแพทย์แผนจีน วันที่ 8 ตุลาคม 2564  
- ประชุมคณะท างานการศึกษาต่อเนื่องสาขาการแพทย์แผนจีน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 (กิจกรรม

โครงการ/อบรม/สัมมนา/ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพ่ือพิจารณาให้เครดิตการต่ออายุจ านวน 35 กิจกรรม) 
- จัดการฐานข้อมูลของการศึกษาต่อเนื่องประจ ารอบไตรมาสที่ 1 
- แจ้งประสานข้อมูลไปยังสถาบันผู้จัดอบรมเรื่องการศึกษาต่อเนื่อง 
- จัดท าโครงการอบรมต่ออายุผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ก าหนดวันจัดอบรม 

3. การสัมมนาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนจีน ตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ 
พ.ศ. 2542 

- ประชุมเสนอการจัดโครงการอบรมผู้ช่วย ก าหนดการและขั้นตอนการจัดอบรม 
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10. โครงการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถให้สถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทยม์ีบริการที่ได้มาตรฐาน 

2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนและผู้ประกอบ
วิชาชีพ ให้มีความเข้าใจและมีการด าเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เป็นไปตาม
กระบวนการของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 

3. เพ่ือส่งเสริม พัฒนา ผู้รับบริการ ให้มีความเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การยกระดับและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทยแ์ละพัฒนาด้านวิชาการทางการแพทย์ 

: ด าเนินการยก (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง
การแพทย ์เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก 
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2. การยกระดับมาตรการในการเฝ้าระวังสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยง หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ 
ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องปรามในกรณีที่พบการกระท าที่อาจไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย 

: ด าเนินการออกตรวจสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ 
รวมถึงเรื่องร้องเรียน เพ่ือด าเนินการเฝูาระวังสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด ร่วมกับกอง
กฎหมาย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
3. การพัฒนาระบบการเฝูาระวังและด าเนินการกรณีการกระท าที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
  : บูรณาการเพ่ือการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันทางการแพทย์ ร่วมกับ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพ่ือควบคุมก ากับ หากพบการกระท าที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
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ภาพการด าเนินงาน 
การประชุมคณะท างานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจเฝ้าระวัง 
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11. โครงการส่งเสริม พัฒนา ยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐสู่มาตรฐานสากล 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านบริการสุขภาพจากการรับบริการในสถานพยาบาล
ภาครัฐ 

2. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงคุณภาพของเครือข่ายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในระดับ
เขตพ้ืนที ่
 3. เพื่อพัฒนาคลังความรู้ด้านการบริการสุขภาพในมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1.  การส่ ง เส ริ มและพัฒนามาตรฐ านสถานพยาบาลภาครั ฐประ เภทที่ ไ ม่ รั บผู้ ปุ ว ย ไ ว้ ค้ า งคื น  
ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 โดยใช้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  

  กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
มาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
ปรากฏผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ส่งเสริม และติดตามให้สถานพยาบาลกลุ่มเปูาหมายประเภทที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนทั่ว 
ประเทศ ไดเ้ข้าสู่ระบบการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด เปูาหมาย 100%  

1.2 ส่งเสริมให้สถานพยาบาลกลุ่มเปูาหมายประเภทที่รับผู้ปุวยค้างคืนทั่วประเทศ สมัครเข้ารับ 
การคัดเลือกเป็นโรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

2. การขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเสมือนจริง  
    กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ ได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการ
ให้บริการของสถานพยาบาลโดยใช้ระบบบริการทางการแพทย์ทางไกล สื่อสังคม และดิจิทัลเฮลท์ เพ่ือด าเนิน
การศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแนวทางการควบคุม ก ากับการให้บริการของสถานพยาบาลเสมือนจริง ปัจจุบัน
ได้มีการจัดท า (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเสมือนจริง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาร่างประกาศฯ ให้สอดรับกับ ร่างพระราชกฤษฎีกา การ
ประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ต้องแจง้ให้ทราบ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  รวมทั้งได้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือพัฒนาแนวทางการควบคุม
ก ากับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านบริการสุขภาพ และการให้บริการของสถานพยาบาลในจักรวาลนฤมิต (Metaverse) 
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ภาพการด าเนินงาน 
1. การส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐประเภทที่ ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืน  

ตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 โดยใช้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  
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 ภาพการด าเนินงานการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลเสมือนจริง 
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12. โครงการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 เพ่ือพัฒนาแนวทางก าหนดรูปแบบและมาตรฐานบริการสุขภาพหลังโควิด-19 (Post-Covid-19 
Trend of Healthcare) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการสุขภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจรของประเทศไทย 

2 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการสุขภาพ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย  

3. เพ่ือจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและบริการสุขภาพในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจรของประเทศไทย 

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. การประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานการบริการเวชศาสตร์จีโนมของสถานพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ได้จัดประชุมสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการบริการเวชศาสตร์จีโนมของสถานพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๙ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานเปิดการ
ประชุมฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนทุกสังกัด ผู้แทนคลินิกเวชกรรม 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด บุคลากรกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓๔๐ คน 

 ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่เกี่ยวกับการ
บริการเวชศาสตร์จีโนมเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการบริการเวชศาสตร์จีโนมของ
สถานพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประมาณด้วยค่าร้อยละ  
 ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อการประชุมสัมมนาเรื่อง มาตรฐานการบริการเวช
ศาสตร์จีโนมของสถานพยาบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉลี่ยโดยรวมพบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจ
ต่อการประชุมฯประสิทธิภาพและรูปแบบของระบบห้องประชุมออนไลน์ Webex อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ ๖๕.๔ และด้านความพึงพอใจต่อวิธีการในการถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจง่ายของวิทยากร
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕ รองลงมาคือความพึงพอใจในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
ประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการบริการเวชศาสตร์จีโนมของสถานพยาบาลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓ รองลงมาคือความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของระยะเวลาการประชุมประโยชน์
จากการประชุมในครั้งนี้ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘ รองลงมาคือความพึงพอใจในด้าน
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ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อการบรรยายของวิทยากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ ๕๔.๓ และรองลงมาคือความพึงพอใจในด้านควรจัดให้มีการจัดประชุมในลักษณะหรือรูปแบบนี้อีก
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔ 
 ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจดังกล่าว สามารถใช้แนวทางในการจัดประชุมสัมมนาหรือการจัด
ฝึกอบรมเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่เกี่ยวกับการบริการเวชศาสตร์จีโนมเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ได้พัฒนาคุณภาพโดยน าระบบประเมินมาตรฐานไปปรับใช้ในการให้บริการอย่างมี
คุณภาพ สร้างความรู้ที่มีคุณภาพให้กับประชาชน 

2. การพัฒนาระบบประกันเสริมความงาม 
โดยการหารือร่วมระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ และ นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมคณะ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพ่ือความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบ
ประกันเสริมความงามของประเทศไทย 

3. แนวทางการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในสถานพยาบาล  
คณะท างานพัฒนาแนวทางส่งเสริมมาตรฐานและระบบบริการนวัตกรรมทางการแพทย์และการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต ศูนย์นโยบายการจัดการสุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ร่วมด้วยผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้มีการประชุมคณะท างานร่วมกันตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา เพ่ือก าหนด (ร่าง) แนวทางการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใน
สถานพยาบาล ตามที่ได้รับความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการสถานพยาบาล โดยการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบและบริการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพ่ือเตรียมการประกาศเป็นแนวทางการให้บริการในสถานพยาบาลต่อไป 
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ภาพการด าเนินงาน 
ภาพการด าเนินงานประชุมสัมมนา เรื่องมาตรฐานการบริการเวชศาสตร์จีโนมของสถานพยาบาล ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ภาพการด าเนินงาน การพัฒนาระบบประกันเสริมความงาม 
 

 

ภาพการด าเนินงาน แนวทางการให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในสถานพยาบาล 
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13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (บริหารจัดการ) 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. ประสานงานให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน 

2. การเป็นส่วนร่วมต่อการพัฒนาองค์กร  
3. เรียนรู้ที่จะสร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของความก้าวหน้าองค์กร 

 
ผลการด าเนินงานส าคัญ  
ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จ านวน 6 ครั้ง 
ผลการด าเนินงานการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

- ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งเพ่ือมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) 
ของหน่วยงาน (ค าสั่งกองฯ ที่ 43/2564  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 

- ได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในกองสถานพยาบาและการประกอบ  
โรคศิลปะ หน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภายนอก เช่น ภาครัฐและภาคเอกชน 

- ได้ด าเนินสรุปผลสถิติการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) ตามรูปแบบที่
ทางส านักงานเลขานุการกรมก าหนดให้เรียบร้อยแล้ว 

2. ร้อยละความส าเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 
- ผลการประเมินบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีบุคลากรที่พัฒนาครบ

ทั้ง 2 หลักสูตร จ านวน 32 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 
 

ภาพการด าเนินงาน 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
1. ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม ให้เพียงพอ

ต่อการด า เนินงาน โดยเฉพาะประเด็น
ภารกิจตามกฎหมาย 

2. พบสถานพยาบาล มีแนวโน้มฝุาฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายมากขึ้น เช่น กรณีผู้ด าเนินการ
ไม่ใช่แพทย์ และปล่อยปละละเลยให้ผู้อ่ืนที่
ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพด าเนินการแทน 

2. ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม ให้เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน โดย เฉพาะประเด็น
ภารกิจตามกฎหมาย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 

ในการปฏิบัติราชการ 
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