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ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีการปรับปรุงภารกิจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานขับเคลื่อน

งานในระดับพ้ืนที่อย่างชัดเจน เหมาะสม เน้นภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม     
ภาคประชาชน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ เพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืน
แบบมีส่วนร่วม และการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร ตลอดจน        
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ และการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและปลอดภัย  
จึงได้มีคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดตั้งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 เพ่ือดำเนินงานตาม
ภารกิจดังกล่าวข้างต้นในส่วนภูมิภาค 

 ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ภายใต้ภารกิจของ  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลาง และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ    
ที่ 1 - 12 ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาค มีการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จึงจัดทำคู่มือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค       
ด้านบริการสุขภาพ (งานสถานพยาบาล) ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ือเผยแพร่ให้แก่
เจ้าหน้าที่กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ใช้เป็น
แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
              มกราคม 2566 
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1. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาล               
ภาครัฐ เอกชน  และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภค       
ด้านระบบบริการสุขภาพ 

3. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร 

4. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และภาคีเครือข่าย 

5. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายเทคโนโลยีด้านระบบบริการ
สุขภาพ และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน  

6. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร 

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ 

และระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  
และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพท่ีย่ังยืนแบบมีส่วนร่วม 

 
                              
 
 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำประสงค ์อตัลกัษณ์ 

กรมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

อัตลักษณ์

1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ 
2. ประชาชนทุกคนสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้และชุมชนจัดการสุขภาพ            

เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างย่ังยืน 

3. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติ 

เป็นผู้บริหารการจัดการให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการ           
เพื่อสุขภาพมีคุณภาพและเป็นผู้บริหารจัดการระบบสุขภาพประชาชน 

วิสัยทัศน์ 
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ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

  

 

ยทุธศำสตรก์รมสนับสนุนบริกำรสขุภำพ 

พ.ศ. 2562 - 2566 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน 
และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพสู่มาตรฐานสากลและ
พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร 

พัฒนาและยกระดับการ
จั ด ก า รสุ ข ภ าพ ภ า ค
ประชาชนโดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
เครือข่าย 

พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ส 
ใฝ่สามัคค ี

ส 
สมรรถนะเป็นฐาน 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

บ  
บริการด้วยใจ 

 

ค่านิยม 
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ภารกิจศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12  เพ่ือสนับสนุนส่วนกลาง และประสานงานกับสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านแผนงาน (Planning)  
1.1 วางแผนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดในเขตพ้ืนที่ 
1.2 จัดทำแผนงาน/โครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ นำเสนอกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ 
1.3 ถ่ายทอดและชี้แจงตัวชี้วัด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2. ด้านส่งเสริม (Promotion)  
2.1 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคุณภาพบริการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบกิจการ

สถานพยาบาล ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ ให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 
2.2 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่       

ที่เก่ียวข้องในเขตพ้ืนที่  
2.3 ส่งเสริมความรอบรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชน 

3. ด้านการเฝ้าระวัง (Surveillance)  
3.1 จัดการเรื่องร้องเรียนในภาพรวม  
3.2 ตรวจคลินิกเพ่ือการเฝ้าระวัง 
3.3 ร่วมตรวจโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกขนาดใหญ ่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพ้ืนที่ 
3.4 สร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ / เครือข่ายการเฝ้าระวังในเขตพ้ืนที่ 

4. ด้านฐานข้อมูล (Information) 
4.1   วิเคราะห์ สถานการณ์ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในเขตพ้ืนที่ 
4.2   รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูลสถานพยาบาลและสถานพยาบาลกลุ่มเสี่ยงในเขตพ้ืนที่ 

5. ด้านรายงานผลการดำเนินงาน (Report) 
5.1   รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ 
5.2   รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดจากส่วนกลางลงสู่ส่วนภูมิภาค  

6. ด้านอ่ืนๆ 
6.1   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
6.2   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปผลการดำเนินงานทางวิชาการ 
6.3   ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน หรือท่ีได้รับมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ  

 
 

ภำรกิจงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำรสขุภำพ 

ศนูยส์นับสนุนบริกำรสขุภำพท่ี 1 - 12 
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องค์ประกอบ/ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มงานที่รับผิดชอบหลัก 
1. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุม่เป้าหมาย

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด  
(ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์/เป้าหมายการให้บริการ/
ผลผลิต/กิจกรรม) 

ร้อยละ 80 - กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล 
- กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการ

สุขภาพ 
- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 

2. ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน
จากสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่
กำหนด (ความเชื่อม่ัน) 
(ตัวชี้วัดระดับผลสัมฤทธิ์) 

ร้อยละ 70 
 

- กลุ่มแผนงานและประเมินผล   
- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 

3. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุม่เป้าหมาย
มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ 
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ) 

ร้อยละ 10 - กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ 
- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 

4. อัตราการเพ่ิมขึ้นของจำนวนสถาน
ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานตามท่ีกำหนด  
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ) 

ร้อยละ 10 - กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ 
- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 

5. ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย
มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล  
(ตัวชี้วัดระดับกิจกรรม) 

ร้อยละ 10 - กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ 
- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 

6. ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อน
การให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ลงสู่หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค 

คู่มือการขับเคลื่อน
การให้บริการผ่าน
ระบบ Biz Portal 
ลงสู่หน่วยงานส่วน

ภูมิภาค 
ได้ถูกถ่ายทอดและ
สร้างความเข้าใจใน

ระดับภูมิภาค 

- กลุ่มแผนงานและประเมินผล   
- ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 

 

รำยละเอียดตวัช้ีวดัท่ีถ่ำยทอด 

ให้ศนูยส์นับสนุนบริกำรสขุภำพท่ี 1 - 12 
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 – 12 โดยมีรายละเอียด
ตัวชี้วัด น้ำหนักตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การประเมิน วิธีการจัดเก็บข้อมูลและรายชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด 
 

หน่วยงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
ชื่อตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กำหนด 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายผา่นเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กำหนด 
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
ระดับตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์, เป้าหมายการให้บริการกรม, ผลผลิต/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตรช์าติที่ 3 ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
โครงการที่ตอบตัวชี้วัด 1. โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ และยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่รับผูป้่วยไว้ค้างคนื  

ตามพระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2. โครงการส่งเสริม ควบคุม กำกับ และยกระดับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน  

ตามพระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สุขภาพให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมาย

กำหนดประจำปี พ.ศ. 2566 
คำนิยามศัพท์ 
 

สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง  
1. โรงพยาบาลเอกชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้จากการสุ่มอย่างเป็นระบบ โดยใช้สถานพยาบาลที่ ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
2. คลินิกเอกชนกลุ่มเป้าหมาย (ที่มีบริการเพิ่มเติมห้องผ่าตัด และมีแนวโน้มในการกระทำฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

     2.1 สถานพยาบาลที่เคยกระทำผิดกฎหมาย/ ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 
     2.2 สถานพยาบาลที่ได้รับการร้องเรียน 
     2.3 สถานพยาบาลที่เคยกระทำผิด/ ฝ่าฝืนการอนุญาตการโฆษณา)  

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึงสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 ดังนี้ 
         ๑) กิจการสปา ได้แก่ บริการที่เกี่ยวกับการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยวิธีการ
บำบัดด้วยน้ำและการนวดร่างกายเป็นหลัก ประกอบกับบริการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
อีกอย่างน้อยสามอย่าง เว้นแต่เป็นการดำเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล หรือการอาบน้ำ นวด หรืออบตัวที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรือ
อบตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ       
 ๒) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม เว้นแต่การนวดเพ่ือสุขภาพหรือ
เพ่ือเสริมความงามในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลหรือในหน่วยบริการ
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สาธารณสุขของหน่วยงานของรัฐหรือการนวดที่เป็นการให้บริการในสถานอาบน้ำ นวด หรืออบ
ตัวตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ       

  3) กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง หมายถึง กิจการที่ให้บริการเกี่ยวกับ
การดูแล ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพ หรือการประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีปัญหา
ด้านสุขภาพ โดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน หรือการช่วยเหลือในการดำรงชีวิต หรือการ
จัดสถานที่เพ่ือพำนักอาศัย หรือสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เว้นแต่เป็นการ
ดำเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล โดยแบ่งลักษณะการให้บริการ
เป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
           ลักษณะที่ 1 การให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างวันที่มีการจัดกิจกรรม
การดูแล ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน 
             ลักษณะที่ 2  สถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย 
           ลักษณะที่ ๓ สถานที่ให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มี
การจัดกิจกรรมการดูแล ส่งเสริมและฟ้ืนฟูแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักค้างคืน 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป้าหมาย ได้แก่ 

1. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการสปา นวดเพ่ือสุขภาพ นวดเพ่ือเสริมความงาม  
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ปี 2560 และ 2561 

2. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการ ปี 2564 

 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด หมายถึง  

• สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนกลุ่มเป้าหมาย (โรงพยาบาลเอกชน) ได้รับการ
ตรวจมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ โดยได้รับการตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการ
ประกอบกิจการของสถานพยาบาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือการรับรองตนเองตามแบบตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการของสถานพยาบาล
ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะของหน่วยที่ให้บริการ  
จำนวน 11 สาขา ประกอบด้วย  
1) ด้านมาตรฐานการบริการ ลักษณะและการประกอบกิจการสถานพยาบาล  
2) ด้านอาคาร 
3) ด้านเครื่องมือและการจัดการ   
4) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม   
5) การบริการด้านเวชกรรม 
6) บริการด้านเภสัชกรรม 
7) บริการการด้านพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
8) บริการด้านกายภาพบำบัด 
9) บริการด้านเทคนิคการแพทย์ 
10) บริการด้านรังสีวิทยา 
11) บริการด้านทันตกรรม 

• สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ปว่ยไว้ค้างคืนกลุ่มเป้าหมาย (คลินิกเอกชนที่มีบริการเพิ่มเติม
ห้องผ่าตัด และมีแนวโน้มในการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด) ได้รับการ
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ตรวจลักษณะของสถานพยาบาลและการประกอบกิจการของสถานพยาบาลผ่านเกณฑ์ตาม
กระบวนการควบคุม กำกับมาตรฐานคุณภาพบริการในสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย
ไว้ค้างคืนจากผู้อนุญาต ตามมาตรา 45 ภายใต้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เช่น กองกฎหมาย และกองวิศวกรรมการแพทย์ 

• เกณฑ์มาตรฐานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ซึ่งได้แก่ 
มาตรฐานด้านสถานที่   มาตรฐานด้านความปลอดภัย และมาตรฐานด้านการให้บริการ 

เกณฑ ์
เป้าหมาย 

ภาพรวม ร้อยละ 80 
แยกรายเขต  

ศบส. เขต โรงพยาบาลเอกชน 
กลุ่มเป้าหมาย 

คลินิกเอกชน  
กลุ่มเป้าหมาย 

เขต 1 16 121 

เขต 2 6 93 

เขต 3 6 28 

เขต 4 22 276 

เขต 5 18 70 

เขต 6 27 458 

เขต 7 4 124 

เขต 8 4 36 

เขต 9 7 26 

เขต 10 5 88 

เขต 11 14 77 

เขต 12 5 45 

กทม. 65 200 

รวมท้ังสิ้น 199 1642 

 
 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อให้สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่อนุญาตให้ประกอบกิจการมีมาตรฐาน
เป็นไปตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนด ซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 

พื้นที่เป้าหมาย 1. โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ 
2. คลินิกเอกชนทั่วประเทศ 
3. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพือ่เสริม
ความงามและกิจการการดูแลผูสู้งอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศ 
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ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1. สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (โรงพยาบาลเอกชน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 
2. สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) กรณีให้บริการเพิ่มเติม ห้องผ่าตัดที่อนุญาต
ให้ประกอบกิจการและดำเนินการสถานพยาบาล ต้องได้รับการตรวจมาตรฐานประจำปีและคงไว้ซึ่ง
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด   
3. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริม
ความงามทีไ่ด้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ ปี 2560 และ 2561 และกิจการการดูแลผู้สงูอายุหรือผู้
มีภาวะพึ่งพงิ ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการ ปี 2564 

จำนวนประชากร จำนวนประชากร :  
1. โรงพยาบาลเอกชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 199 แห่ง (จากสถานพยาบาลทั้งหมด 411 แห่ง) 
กำหนดเป้าหมายจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2. คลินิกเอกชนทั่วประเทศ ที่มีบริการเพิ่มเติมห้องผ่าตัด และมีแนวโน้มในการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,642 แห่ง (กทม. 200 แห่ง/ภูมิภาค 1,442 แห่ง) 
3. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความ
งามที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ปี 2560 และ 2561 และกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มี
ภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ปี 2564 จำนวน 4,914 แห่ง 
*หมายเหตุ จำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีสถานพยาบาลแจ้งเลิกกิจการ ซึ่งจะไม่
ถูกนับเป็นจำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

วิธีจัดเก็บข้อมูล การลงพื้นที่จริงเพื่อตรวจสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ได้จากการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างและ/หรือการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพที่มีแนวโน้มในการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด) หรือการรับรองตนเองตาม
แบบตรวจมาตรฐานคุณภาพบริการฯ 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุม่เป้าหมายได้รบัการตรวจมาตรฐานให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด * 
*หมายเหตุ จำนวนสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุม่เป้าหมายสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมี
สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพแจ้งเลิกกิจการ ซึ่งจะไม่ถูกนับเป็นจำนวนกลุม่เป้าหมายทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กำหนด = (A/B) x 100 

Small Success 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
สถานพ ยาบ าล และสถาน
ป ระกอบ การ เพื่ อ สุ ขภ าพ
กลุ่ ม เป้ าหมายผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานตามที่กำหนด     
ร้อยละ 10 

สถานพ ยาบ าล และสถาน
ป ระกอบ การ เพื่ อ สุ ขภ าพ
กลุ่ ม เป้ าหมายผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานตามที่กำหนด     
ร้อยละ 30 

สถานพ ยาบ าล และสถาน
ป ระกอบ การ เพื่ อ สุ ขภ าพ
กลุ่ ม เป้ าหมายผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานตามที่กำหนด     
ร้อยละ 60 

สถานพ ยาบ าล และสถาน
ป ระกอบ การ เพื่ อ สุ ขภ าพ
กลุ่ ม เป้ าหมายผ่ าน เกณ ฑ์
มาตรฐานตามที่กำหนด     
ร้อยละ 80 

 
 
 

วิธีการประเมินผล 1. หน่วยงานดำเนินการกำกับ ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดจาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกเดือน  
2. สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดภาพรวมทั่วประเทศ 
3. สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

จำนวนประชากร :  
1. โรงพยาบาลเอกชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 199 แห่ง (จากสถานพยาบาลทั้งหมด 411 แห่ง) กำหนดเป้าหมายจากการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง 
2. คลินิกเอกชนทั่วประเทศ ที่มีบริการเพิ่มเติมห้องผ่าตัด และมีแนวโน้มในการกระทำฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,642 แห่ง (กทม. 200 แห่ง/ภูมิภาค 1,442 แห่ง 
3. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่กิจการสปา นวดเพือ่สุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงามที่ได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการ ปี 2560 และ 2561 และกจิการการดูแลผู้สูงอายหุรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ  
ปี 2564 จำนวน 4,914 แห่ง 
หมายเหตุ  กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัด เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนพื้นที่ ให้ใช้ฐานข้อมูลปีท่ีผ่านมา  

ปีงบ 
ประมาณ 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการ
ดำเนินงาน จำนวน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

พ.ศ. 2563 - - - - - 

พ.ศ. 2564 - - - - - 
พ.ศ. 2565 สถานพยาบาลเอกชน  

646 
แห่ง 80 ร้อยละ 88.54 

(572 แห่ง) 

ภาครัฐ แห่ง 80 ร้อยละ - 

สถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ 579 

แห่ง 80 ร้อยละ - 

พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลเอกชน 
199 

แห่ง 80 ร้อยละ - 
 

คลินิกเอกชน 1,642 แห่ง 80 ร้อยละ - 
สถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ 4,914 

แห่ง 80 ร้อยละ - 

ผู้รายงานผลตัวชี้วัด 
 

กลุ่มแผนงานและประเมินผล  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1. นางสาวชุติมณฑน์ กาวี  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1731 9771 E-mail: mrdit@hotmail.com 
 2. นางสาวชรินดา จำปาทอง     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 081 731 9771 E-mail: mrdit@hotmail.com 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
1. นางปภิภากร  สุวรรณกาศ  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 02-1937000 ต่อ 18408  โทรศัพท์มือถือ :  085-7257818  
โทรสาร : 02-1495642     E-mail : nadia9955@hotmail.com 

2. นางสาวอภิญญา พรหมณา  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์: 02-1937000 ต่อ 18428   โทรศัพท์มือถือ :  098-7893579 
โทรสาร : 02-1495642     E-mail : planspa2019@gmail.com 

กองวิศวกรรมการแพทย์ 
1. ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ 
 โทร. 02-1495680 ต่อ 1212 
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กองแบบแผน  
1. ผู้อำนวยการกองแบบแผน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1. ทันตแพทย์หญิงนลนิา  ตนัตินิรามัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7016  โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ  -   E-mail:  - 
2. นางชัญญาภัค  บุณยรัตนิน  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18406 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ  081-731-9760 E-mail: chan4boon@gmail.com 
 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
3. นางสุภาพร  วงษานุศิษย์  ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุชำนาญการพิเศษ 
    โทรศัพท์  0 2193 7000 ต่อ 18407 โทรสาร..0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 0917091838  E-mail: w.s.noyza@gmail.com 
 กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
4. นางสาวงามเนตร เอ่ียมนาคะ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18405 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1256 7024 E-mail: ngamnetr@gmail.com 
 กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
1. นางปภิภากร  สุวรรณกาศ  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 02-1937000 ต่อ 18408  โทรศัพท์มือถือ :  085-7257818  
โทรสาร : 02-1495642     E-mail : nadia9955@hotmail.com 

2. นางสาวอภิญญา พรหมณา  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
โทรศัพท์ : 02-1937000 ต่อ 18428   โทรศัพท์มือถือ :  098-7893579 
โทรสาร : 02-1495642     E-mail : planspa2019@gmail.com 

กองวิศวกรรมการแพทย์ 
1. ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ 
 โทร. 02-1495680 ต่อ 1212 
กองแบบแผน  
1. ผู้อำนวยการกองแบบแผน 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ความเชื่อม่ัน) 
 

หน่วยงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองวิศวกรรมการแพทย์  
กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 03  ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานจากสถานพยาบาล สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด (ความเชื่อม่ัน) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 

ระดับตัวช้ีวัด ผลสัมฤทธิ์ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

โครงการที่ตอบตัวชี้วัด 1. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพสู่การปฏิบัติ (สพรศ.) 
2. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้ได้ตามมาตรฐานตามที่
กฎหมายกำหนดประจำปี พ.ศ.2566 (กสพส.) 

คำนิยามศัพท์ 
 

ประชาชน หมายถึง ประชาชนผู้เข้ารับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาล/สถานประกอบการ 
เพ่ือสุขภาพ (สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง)  

ความเชื่อม่ันต่อบริการสุขภาพ หมายถึง ความสามารถของสถานพยาบาล/สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ ในการทำให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนที่รับบริการสุขภาพ  

สถานพยาบาล หมายถึง  
• สถานพยาบาลภาคเอกชนประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่

กฎหมายกำหนดทั่วประเทศ 
• สถานพยาบาลภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน) ที่ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ระดับคุณภาพ ปี 2565 (ครบทั้ง 9 ด้าน) 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กิจการ
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพ่ือดำเนิน กิจการที่ให้บริการเกี่ยวกับ 
การดูแล ส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพ หรือการประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มี ปัญหา
ด้านสุขภาพ โดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน หรือการช่วยเหลือในการดำรงชีวิต หรือการจัด
สถานที่เพ่ือพำนักอาศัย หรือสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง เว้นแต่เป็นการ
ดำเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล แบ่งลักษณะการให้บริการ
ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
    (1) การให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงระหว่างวัน ที่มีการจัดกิจกรรมการดูแล 
ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยไม่มีการพักค้างคืน 
    (2) การให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
โดยจัดให้มีที่พำนักอาศัย 
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    (3) การให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิงที่มีการจัดกิจกรรมการ
ดูแล ส่งเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง โดยมีการพักค้างคืน                       
ความพึงพอใจต่อการรับบริการที่ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด หมายถึง ความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ตามมาตรา 26 
แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยกำหนดมาตรฐาน  3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย ด้านการให้บริการ 

เกณฑ์ 
เป้าหมาย 

ภาพรวม ร้อยละ 70 
แยกราย
เขต 

สถานพยาบาลเอกชน > 20 คน/แห่ง 
หน่วยนับ 

ศบส.
1 

ศบส.
2 

ศบส.
3 

ศบส.
4 

ศบส.
5 

ศบส.6 
ศบส.
7 

ศบส.
8 

ศบส.
9 

ศบส.
10 

ศบส.
11 

ศบส.
12 

แห่ง 32 13 13 45 38 57 8 9 15 11 28 10 
คน 640 260 260 900 760 1,140 160 180 300 220 560 200 

 

วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาล/สถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 

พื้นที่เป้าหมาย สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพทั่วประเทศ 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนผู้เข้ารับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (กิจการการดูแล

ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพ่ึงพิง)  
จำนวนประชากร สถานพยาบาลเอกชน > 4,160 คน 

สถานพยาบาลรัฐ > 4,800 คน 
: ประชาชนผู้เข้ารับบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลภาครัฐ ≥ 1 คน/แห่ง  

1.กลุ่มเป้าหมายใช้เกณฑ์คัดเลือกแบบลำดับชั้น ประกอบด้วย 
        - รพศ เขตละ 1 แห่ง   = 12 แห่ง 
        - รพท. เขตละ 1 แห่ง  = 12 แห่ง 
        - รพช. เขตละ 2 แห่ง   = 24 แห่ง 
รวมจำนวน 48 แห่ง ที่ผ่านมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 65 ระดับคุณภาพ  (9 ด้าน)  
       2. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (ใช้สูตร Yamane ในการคำนวณชุดคำถาม คา่ความคลาดเคลือ่นที่
ยอมรับได้ -/+ 10%) แห่งละ 100 ชุด 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ > 5,000 คน 

วิธีจัดเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถามความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพ 
ในสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพกลุ่มเป้าหมายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

รายการข้อมูล 1 A = ค่าเฉลี่ยรวมที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด 
รายการข้อมูล 2 B = เกณฑ์คะแนน (5 คะแนน)  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพในสถานพยาบาล/สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด = (A/B) x 100 
Small Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1 . กองจั ดท ำฐานข้ อมู ล
จำนวนโรงพยาบาลเอกชน/
รัฐ/สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพทั่วประเทศ 

1. กอง/ศบส.เขตจัดทำหนังสือ
ถึงโรงพยาบาลเอกชน/รัฐ/
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ทั่ วป ระเทศ เพ่ื อขอความ

1. กอง/ศบส.เขตเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถาม  
2. กำกับ ติดตามแบบสอบถาม 

1. กอง/ศบส.เขตวิเคราะห์และ
ประมวลผลขอ้มูลส่งส่วนกลาง
ด้วย template เดียวกัน 
2. กอง/ศบส.เขตจัดทำรายงาน
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2. ร่วมกันพัฒนาแบบสอบถาม
ความเชื่อมั่น(ตัวอย่างทดลอง
พร้อมคู่มืออธิบาย) 
3. จัดทำแบบสอบถามใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4 .วิ เค ร าะห์ ผ ล ตั ว อ ย่ า ง
แบบสอบถาม 

ร่วมมือให้ผู้ รับบริการตอบ
แบบสอบถามฯ 
2. กอง/ศบส.เขตเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถาม 

สรุปผลการศึกษาความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการให้บริการ
สุ ขภาพในสถานพยาบาล/
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กำหนด 
3. เผยแพร่ผลการศึกษาฯ 

 

วิธีการประเมินผล 1. รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในไตรมาส 4 
2. จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพ 
ในสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

สถานพยาบาลเอกชน จำนวน >4,160 คน 
สถานพยาบาลรัฐ > 4,800 คน 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ > 5,000 คน 
หมายเหตุ  กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัด เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนพื้นที่ ให้ใช้ฐานข้อมูลปีท่ีผ่านมา  
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการ
ดำเนินงาน จำนวน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

พ.ศ. 2563 - - - - - 

พ.ศ. 2564 เอกชน >385 คน 70 ร้อยละ 77.64 
(555 คน) 

ภาครัฐ คน 70 ร้อยละ 76.91 
(29,727 คน) 

สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

คน 70 ร้อยละ - 

พ.ศ. 2565 เอกชน >4,100 คน 70 ร้อยละ 84.05 
(6,974 คน) 

ภาครัฐ คน 70 ร้อยละ 80.75 
(3,359 คน) 

สถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ 

 

คน 70 ร้อยละ 123.51 
(45,759 คน) 
จากสำรวจความ

พึงพอใจนวด 
สปา และสูงอาย ุ

พ.ศ. 2566 เอกชน >4,160 คน 70 ร้อยละ - 

ภาครัฐ > 4,800 คน คน 70 ร้อยละ - 

สถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ 

> 5,000 คน 

คน 70 ร้อยละ - 
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ผู้รายงานผลตัวชี้วัด 
 

กลุ่มแผนงานและประเมินผล  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1.  นางสาวชุติมณฑน์ กาวี  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1731 9771  E-mail: mrdit@hotmail.com 
2.  นางสาวชรินดา จำปาทอง     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 081 731 9771  E-mail:  mrdit@hotmail.com 
กองวิศวกรรมการแพทย์  
1. นางสาวมัทวัน  ภาวะดี    ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร. 02-1495680 ต่อ 1465 มือถือ 084-7355629 
E-mail : kanikar2519@gmail.com 

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1. นายพิศณุพงศ์ ศรีงามเมือง  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

โทรศัพทท์ี่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18428 โทรศัพทม์ือถือ :  
โทรสาร :  02-1495642 E-mail : planspa2019@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

1. ทันตแพทย์หญิงนลินา  ตันตินิรามัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 

 โทรศัพท์ 0 2193 7016  โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ  -   E-mail:  -  
2. นางพรพิศ กาลนาน             ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1731 9771  E-mail: mrdit@hotmail.com 
 กลุ่มแผนงานและประเมินผล  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
3. นางสาวชุติมณฑน์ กาวี  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1731 9771  E-mail: mrdit@hotmail.com 
 กลุ่มแผนงานและประเมินผล  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
4. นางสาวชรินดา จำปาทอง     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1731 9771  E-mail:  mrdit@hotmail.com 
 กลุ่มแผนงานและประเมินผล  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กองวิศวกรรมการแพทย์  
1. ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ 

โทร. 02-1495680 ต่อ 1212 
2. นายสละ  กสิวัตร์ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าชำนาญการพิเศษ 

โทร 02-1495680 ต่อ 1381 มือถือ 061-4173181 
E-mail : kasiwat57@hotmail.com 

3. นางธัญญ์พิชชา  อภิธนไชยนันท์ โทร. 02-1495680 ต่อ 1201 
มือถือ 089-7894497  E-mail : pitcha412@gmail.com 
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กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1. นางสาวอภิญญา พรหมณา   ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ตอ่ 18428  โทรศัพท์มือถือ :  098-7893579 
โทรสาร : 02-1495642    E-mail : planspa2019@gmail.com  

2. นางสาวณภัทรารัตน์ ขาวสะอาด       ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ตอ่ 18428  โทรศัพท์มือถือ :  098-7893579 
โทรสาร : 02-1495642    E-mail : planspa2019@gmail.com 

3. นายพิศณุพงศ์ ศรีงามเมือง  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-1937000 ต่อ 18428 โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :  02-1495642 E-mail : planspa2019@gmail.com 
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ตัวช้ีวัด 3 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ 

หน่วยงาน สำนักสง่เสริมอุตสาหกรรมและศูนย์บริการการแพทย์ครบวงจร  
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

ชื่อตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพใน
การแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 
ระดับตัวชี้วัด เป้าหมาย/ผลผลิต 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตรช์าติที่ 2 ดา้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
โครงการที่ตอบตัวชี้วัด 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุสาหกรรมบริการ

สุขภาพ (Medical Hub) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กสป.) 
2. ส่งเสริม พัฒนาระบบนิเวศธรุกิจอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรและการทอ่งเที่ยว 
เชิงสุขภาพ (สพรศ.) 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวเชงิสขุภาพ (กสพส.) 

คำนิยามศัพท์ 
 

สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สถานพยาบาลที่ให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 
ได้แก่ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ 
บริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนา เช่น 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว อาทิ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สุราษฎร์ธานี 
ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เป็นต้น  
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ และการประกอบการที่เข้าข่ายกิจการเพื่อสุขภาพที่อยู่ในระหว่างการขอ
อนุญาตเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยสถานประกอบการจะต้องดำเนินการจัดสถานประกอบการให้ได้
มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีกระบวนการจัดบริการ
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic Care) การดูแลระยะ
กลาง (Intermediate Care) รวมทั้งการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยมีแผนการ
พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้สามารถจัดบริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
สมประโยชน์ และมีคุณภาพบริการที่ดีเยี่ยมได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล ตลอดจนมีระบบ
การบริหารจัดการภายในที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตามสาขาที่จัดบริการแก่ประชาชน
อย่างเพียงพอ โดยให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและยกระดับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
ศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ หมายถึง การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับขีด
ความสามารถด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ บริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
ไทยบนแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่  

(1) การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพระดับฐานราก โดยสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของภูมิ
ปัญญาด้านสุขภาพและมาตรฐานบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ ผสมผสานกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์ที่สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  

(2) สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในปัจจุบัน ผ่านการพัฒนามาตรฐานด้านบริการ
สุขภาพของประเทศที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ การแพทย์ทางไกล สื่อ
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สังคมและดิจิทัลเฮลท์ รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศธุรกิจให้เอ้ือต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรและบริการสุขภาพแห่งอนาคต และ  

(3) การสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการสนับสนุนทางวิชาการและนโยบายสาธารณะเพื่อ
เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ การพัฒนากำลังคนสาขาบริการสุขภาพ การปรับรูปแบบธุรกิจบริการ
สุขภาพให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผสมผสานกับ
ยุทธศาสตร์มุ่งเป้า New S-curve พร้อมทั้งความร่วมมือในรูปแบบต่างๆจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ด้านบริการสุขภาพ ขยายโอกาสทาง
การค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีของประชาชน รวมถึงสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนใน
ประเทศควบคู่กันไป 
มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ หมายถึง กิจกรรมที่สนับสนุน ส่งเสริมให้
สถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาตามแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการดังกล่าว ภายใต้การพัฒนาประเทศ
ไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) แบ่งออกเป็น 4 ผลผลิตหลัก คือ          
1) ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) การมีมาตรฐานบริการในระดับสากลหรือมีแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล การพัฒนาบริการด้วยศาสตร์และองค์ความรู้ทางการแพทย์
ก้าวหน้า และการส่งเสริมการใช้เวชภัณฑ์ที่ทันสมัย เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล คลินิกออนไลน์  เพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพ 2) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub)     
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลแบบประคับประคอง การดูแลสุขภาพเฉพาะ
บุคคลในกลุ่มบริการเวลเนสทางการแพทย์ (Medical Wellness) และการมีสุขภาพองค์รวมที่ดีของผู้คน ผ่านการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3) ศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค   
การจัดการความรู้ในรูปแบบวิธีการต่างๆ ในระดับนานาชาติ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาวิจัย 
ศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนทางวิชาการ การเยี่ยมสำรวจ 
เสริมสร้างเครือข่าย การถอดบทเรียนหรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนาต้นแบบและขยายผลการพัฒนา 
รวมทั้ งการสื่อสารผ่านสื่อและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่ างๆ เป็นต้น การพัฒนาและส่งเสริม ให้
สถาบันการศึกษามีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กร/ สมาคม/       
ราชวิทยาลัย/ สภาวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 4) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Product 
Hub) ส่งเสริมและสนับสนุนยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากทรัพยากรธรรมชาติหรือตามสถานการณ์ใน
ปัจจุบันให้มีความคุณภาพตามมาตรฐาน เช่น การปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ สถานพยาบาลเสมือนจริง 
(Metaverse) เป็นต้น ในการรองรับบริการแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการสุขภาพและ/หรือบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เกณฑ ์
เป้าหมาย 

ภาพรวม ร้อยละ 10 
แยกรายเขต  

หน่วยนับ ศบส.1 ศบส.2 ศบส.3 ศบส.4 ศบส.5 ศบส.6 ศบส.7 ศบส.8 ศบส.9 ศบส.10 ศบส.11 ศบส.12 
 
 

            

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริม พัฒนาและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ของสถานพยาบาล/
กลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ บริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

พื้นที่เป้าหมาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว อาทิ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สุราษฎร์ธานี 
ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เป็นต้น 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานพยาบาล/กลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ บริการสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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จำนวนประชากร สถานพยาบาล จำนวน 100 แห่ง  
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 104 แห่ง       

วิธีจัดเก็บข้อมูล - รวบรวมข้อมูล ความรู้ การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ 
- รายงานการประชุม บันทึกการประชุม ระดับคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ  
- ประมวลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนสถานพยาบาล/กลุ่มกิจการที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ บริการสุขภาพ และ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย  
สูตรคำนวณตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาล/กลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ บริการสุขภาพ และ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ 
= (A/B) x 100 

Small Success 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1) รวบรวมข้อมูล ความรู้ การ
ศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมการแพทย์ 
2) วางแผน ประสานงาน 
ดำเนินการและจัดทำรายงาน
การประชุม/บันทึกการประชุม
ระดับคณะทำงาน
คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการ 

1. ดำเนินการและจัดทำรายงาน
การประชุม/บันทึกการประชุม
ระดับคณะทำงาน 
คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการ 
2. จัดทำแบบประเมินความ
คิดเห็นผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกลุ่มอุตสาหกรรม
การแพทย์ บริการสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
3. สำรวจข้อมูลกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย์ 
บริการสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
และประมวลผล 
2. จัดการความรู้ที่เก่ียวข้อง
กับอุตสาหกรรมการแพทย์ 
บริการสุขภาพ และการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

1. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ต่อยกระดับศักยภาพในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรม
การแพทย์ของสถานพยาบาล/
กลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการแพทย์ บริการ
สุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของประเทศไทย 
2. ร้อยละ 10 ของ
สถานพยาบาล/กลุ่มกิจการที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การแพทย์ บริการสุขภาพ และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการ
แข่งขันด้านอุตสาหกรรม
การแพทย์ 

 

วิธีการประเมินผล รวบรวมข้อมูล ความรู้ การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ 
- รายงานการประชุม บันทึกการประชุม ระดับคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ  
- ประมวลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

หมายเหตุ  กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัด เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนพื้นที่ ให้ใช้ฐานข้อมูลปีท่ีผ่านมา 

ปีงบ 
ประมาณ 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการ
ดำเนินงาน จำนวน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

พ.ศ. 2563 - - - - - 

พ.ศ. 2564 - - - - - 
พ.ศ. 2565 100 แห่ง 5 ร้อยละ  
พ.ศ. 2566 100 แห่ง 10 ร้อยละ  
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ผู้รายงานผลตัวชี้วัด 

 
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและศูนย์บริการการแพทย์ครบวงจร  
1.นางสาวกิตติยา ศรีสุข                      ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18404    โทรศัพท์มือถือ: 064 223 9251 
E-mail:  kittiya.hss@gmail.com           

3. นางสาวศิรินภา สระทองหน               ตำแหน่ง นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18402    โทรศัพท์มือถือ: 083 833 4797 

 E-mail:  sirinapha.ihd@gmail.com 
กลุ่มแผนงานและประเมินผล  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1.  นางสาวชุติมณฑน์ กาวี  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1731 9771  E-mail: mrdit@hotmail.com 
2.  นางสาวชรินดา จำปาทอง     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
    โทรศัพท์มือถือ 081 731 9771  E-mail:  mrdit@hotmail.com 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและศูนย์บริการการแพทย์ครบวงจร   
1. นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร 

 โทร. 02-1495651                                 E-mail: akraponmuk@gmail.com 
2. นางสาวกิตติยา ศรีสุข                      ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18404        โทรศัพท์มือถือ: 064 223 9251 
E-mail:  kittiya.hss@gmail.com           

3. นางสาวศิรินภา สระทองหน               ตำแหน่ง นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18402        โทรศัพท์มือถือ: 083 833 4797 
E-mail:  sirinapha.ihd@gmail.com 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1. ทันตแพทย์หญิงนลินา  ตันตนิิรามัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7016  โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ  -   E-mail:  - 
2. นางสาวงามเนตร  เอ่ียมนาคะ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18405 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1256 7024 E-mail: ngamnetr@gmail.com 
 กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
3. นางสาวปทิตตา พันธ์ลออ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18405  โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ -  .   E-mail: acd_mrd@hss.mail.go.th 
     กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
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ตัวช้ีวัด 4 อัตราการเพิ่มข้ึนของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐาน
ตามที่กำหนด 

หน่วยงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
สำนักสง่เสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

ชื่อตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 8 อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับ
มาตรฐานตามที่กำหนด  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 
ระดับตัวชี้วัด เป้าหมาย / แผนแม่บท / กระทรวง / บูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ ยุทธศาสตรช์าติที่ 2 ดา้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
โครงการที่ตอบตัวชี้วัด โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น  

(โครงการตามงบบูรณาการ) 
งบดำเนินงานปี 25๖๖ 
๑. โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรและ  
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สพรศ.)  
๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (กสพส.) 
๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “World Medical and Wellness Destination”  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กสป.) 

คำนิยามศัพท์ 
 

สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หมายถึง สถานที่ประกอบกิจการที่ดำเนินธุรกิจที่
เก่ียวข้องกับการให้บริการสุขภาพร่วมกับการทองเที่ยวที่มีแรงจูงใจหรือจุดมุง หมายเพื่อการสงเสริม 
ป้องกัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ  ทั้งที่มีบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล กฎหมายว่า
ด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือที่ยังไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ โดยมีขอบเขตที่ตั้ง
ที่ชัดเจน มีการดำเนินงานโดยผู้ประกอบการที่เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 
บริการสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ยกเว้น การประกอบกิจกรรมโดยสถาบันศาสนา  และการ
จัดบริการส่งตรงถึงผู้บริโภค (Direct to Customer, DTC)  
สถานพยาบาลศักยภาพสูง หมายถึง สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลรวมทั้งการ
ประกอบกิจการที่เข้าข่ายทางการแพทย์ที่อยู่ในระหว่างการขออนุญาตเป็นสถานพยาบาล  
ที่มีกระบวนการจัดบริการทางการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ผสมผสาน มีแผนการพัฒนา
บริการทางการแพทย์ก้าวหน้า การแพทย์แม่นยำ การแพทย์เฉพาะบุคคล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์ รวมทั้งบริการสุขภาพรูปแบบใหม่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้สามารถจัดบริการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภัย สมประโยชน์  และมีคุณภาพบริการที่ดีเยี่ยมได้รับการยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากล ตลอดจนมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทาง
การแพทย์เฉพาะทางตามสาขาที่จัดบริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ โดยให้ความสำคัญต่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพและยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนในระยะยาว 
สถานประกอบการศักยภาพสูง หมายถึง สถานประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ และการประกอบการที่เข้าข่ายกิจการเพื่อสุขภาพที่อยู่ในระหว่าง 
การขออนุญาตเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยสถานประกอบการจะต้องดำเนินการจัดสถาน
ประกอบการให้ได้มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
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พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีกระบวนการจัดบริการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพ การดูแลสุขภาพองค์
รวม (Holistic Care) การดูแลระยะกลาง (Intermediate Care) รวมทั้งการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) โดยมีแผนการพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ที่กฎหมายบัญญัตไิว้ให้สามารถจัดบริการได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สมประโยชน์ และมีคุณภาพบริการที่ดีเยี่ยมได้รับการยอมรับในระดับ
มาตรฐานสากล ตลอดจนมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตาม
สาขาที่จัดบริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ โดยให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ
สุขภาพและยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว  
ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด หมายถึง กระบวนการส่งเสริม พัฒนา ให้สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้าสู่ระบบหรือได้รับการรับรองมาตรฐานบริการ หรือแนวทางปฏิบัติของการ
ให้บริการที่บัญญัติไว้โดยคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลหรือกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการ
สุขภาพที่ตรงตามความต้องการ ปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ สมประโยชน์ รวมทั้งสนับสนุนให้ระบบ
นิเวศธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับความเชื่อมั่นจากนัก
เดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ   

เกณฑ ์
เป้าหมาย 

ภาพรวม ร้อยละ 10 
แยกรายเขต  

หน่วยนับ ศบส.1 ศบส.2 ศบส.3 ศบส.4 ศบส.5 ศบส.6 ศบส.7 ศบส.8 ศบส.9 ศบส.10 ศบส.11 ศบส.12 
 
 

            

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเพิ่มจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด 
พื้นที่เป้าหมาย 77 จังหวัด ดำเนินการทุกจังหวัด โดยเน้นจังหวัดมุ่งเป้า 16 จังหวัด  

      พื้นที่กลุ่มเป้าหมายหลัก 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ชลบุรี สุราษฏร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต 
สงขลา ระยอง 
      พื้นที่กลุ่มเปา้หมายรอง 8 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช พังงา เลย  
หนองคาย นครราชสีมา เชียงราย 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเมืองใหญ่ เมืองท่องเที่ยว เขตพัฒนาพิเศษ ระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ 

จำนวนประชากร ใช้ฐานปี 25๖๔-25๖๕  
สถานพยาบาลศักยภาพสูง จำนวน ๑๐๐ แห่ง 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 330 แห่ง 

วิธีจัดเก็บข้อมูล - การขึ้นทะเบียน/ขอเพิ่มบริการสุขภาพในสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ   
- รวบรวมความรู้ การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- รายงานการประชุม บันทึกการประชุม ระดับคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ  
- ประมวลความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานในปีงบประมาณ 2566  
รายการข้อมูล 2 B = จำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานในปีงบประมาณ 2565                             
สูตรคำนวณตัวชี้วัด อัตราการเพิ่มข้ึนของสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ/กลุ่มกิจการที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย (ร้อยละ 10) 
= ((A-B)/B) x 100 
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Small Success 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. รวบรวมข้อมูล ความรู้  
การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
2.สื่อสารนโยบาย จัดการความรู้ 
และถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงพื้นที่  
3. ฐานข้อมูลบริการสุขภาพใน
ระบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 

1. แผนการขับเคลื่อนและพัฒนา
สถานประกอบการด้ านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
2. ฐานข้อมูลสถานประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 
3. ดำเนินการและจัดทำรายงาน
การประชุม/บันทึกการประชุม 
ระดับคณะทำงาน 
คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา/
ประชาสมัพันธ์/จัดการความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะหแ์ละ
ประมวลผล 
2. นิเทศตดิตามผลการ
ดำเนินงาน/ประเมินผล 
3. สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับการ
ประเมินมาตรฐานตามที่กำหนด 
4. เครือข่ายผู้ประกอบการด้าน
พัฒนาการท่องเที่ยวเขิงสุขภาพ  
5. เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในพื้นที่                               

1. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ต่อการเพิ่มจำนวนของจำนวน
สถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่ีได้รับ
มาตรฐานตามที่กำหนด  
2. อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
ของสถานประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
กลุ่มเป้าหมาย 
  

 

วิธีการประเมินผล รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในไตรมาส 4 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ใช้ฐานปี 25๖๔-25๖๕  
สถานพยาบาลศักยภาพสูง จำนวน ๑๐๐ แห่ง 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ จำนวน 104 แห่ง 
หมายเหตุ  กรณีที่มีการปรับเปลีย่นเกณฑ์การวัด เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนพื้นที่ ให้ใช้ฐานข้อมูลปีท่ีผ่านมา 

ปีงบ 
ประมาณ 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการ
ดำเนินงาน จำนวน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

พ.ศ. 2563 - - - - - 

พ.ศ. 2564 - - - - - 

พ.ศ. 2565 - - - - - 
พ.ศ. 2566 สถานพยาบาลศักยภาพ

สูง 100 
แห่ง 10 ร้อยละ  

สถานประกอบการ 
เพื่อสุขภาพ 104 

แห่ง 10 ร้อยละ  

ผู้รายงานผลตัวชี้วัด 

 
กลุ่มแผนงานและประเมินผล  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1. นางสาวชุติมณฑน์ กาวี  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1731 9771  E-mail: mrdit@hotmail.com 
 2. นางสาวชรินดา จำปาทอง     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 081 731 9771  E-mail: mrdit@hotmail.com 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1. นางสาวอภิญญา พรหมณา   ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 02-1937000 ตอ่ 18428   โทรศัพท์มือถือ :  098-7893579 
โทรสาร : 02-1495642      E-mail : planspa2019@gmail.com  
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2. นางสาวณภัทรารัตน์ ขาวสะอาด      ตำแหน่ง : นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ : 02-1937000 ตอ่ 18428   โทรศัพท์มือถือ :  098-7893579 
โทรสาร : 02-1495642      E-mail : planspa2019@gmail.com 

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
1. นางสาวกิตติยา ศรีสุข                      ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18404    โทรศัพท์มือถือ: 064 223 9251 
E-mail:  kittiya.hss@gmail.com           

2. นางสาวศิรินภา สระทองหน               ตำแหน่ง นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18402    โทรศัพท์มือถือ: 083 833 4797 

 E-mail:  sirinapha.ihd@gmail.com  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1. ทันตแพทย์หญิงนลนิา  ตนัตินิรามัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลปะ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7016   โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ  -    E-mail:  - 
2. นางสาวงามเนตร  เอ่ียมนาคะ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18405 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1256 7024  E-mail: ngamnetr@gmail.com 
 กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
3. นางสาวชุรีภรณ์ เสียงล้ำ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18405  โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ -  .    E-mail: acd07.mrd@gmail.com 
    กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1. นางสาวเปรมปวีร์ บุณยาภรณ์ทรัพย์  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ : 02-1937000 ตอ่ 18411   โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-1495642      E-mail : 

สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
1. นายแพทย์อัครพล คุรุศาสตรา              ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการการแพทย์ครบวงจร 

 โทร. 02-1495651                                   E-mail: akraponmuk@gmail.com  
2.  นางสาวกิตติยา ศรีสุข                      ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18404        โทรศัพท์มือถือ: 064 223 9251 
E-mail:  kittiya.hss@gmail.com           

3. นางสาวศิรินภา สระทองหน               ตำแหน่ง นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18402        โทรศัพท์มือถือ: 083 833 4797 
E-mail:  sirinapha.ihd@gmail.com 
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ตัวช้ีวัด 5 ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

หน่วยงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
สำนักสง่เสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

ชื่อตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายมีคณุภาพเข้าสู่
มาตรฐานสากล  

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 

ระดับตัวชี้วัด กิจกรรม  

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตรช์าติที่ 2 ดา้นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพฒันาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

โครงการที่ตอบตัวชี้วัด 1. โครงการยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพภาครัฐสู่มาตรฐานสากล (สพรศ.) 
2. โครงการส่งเสริม พัฒนาระบบนิเวศธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจรและ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (สพรศ.) 
3. โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล (กสพส.) 
4. โครงการส่งเสริมพัฒนาประเทศไทยให้เป็น “World Medical and Wellness Destination”  
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กสป.) 

คำนิยามศัพท์  สถานพยาบาล หมายถึง สถานพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่จัดไว้
เพื่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค
ศิลปะ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการส่งเสริมให้มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
และมาตรฐานสากล 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายถึง สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการต่อไปนี้ 
              ๑) กิจการสปา    
 ๒) กิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมความงาม  

   3) กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 
มาตรฐานสากล1 หมายถึง ข้อตกลงด้านการจัดบริการสุขภาพที่จัดทำขึ้นเป็นเอกสารหรือข้อกำหนดทาง
เทคนิค (Technical Specifications) หรือวิธีการทำงานที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับโดยทั่ วไปในระดับ
นานาชาติ ทั้งที่เป็น มาตรฐานระดับชาติ มาตรฐานระดับภูมิภาค มาตรฐานระดับนานาชาติ หรือมาตรฐาน
อิสระที่กำหนดโดยองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ว่าเป็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดด้าน
วิธีการหรือการทำงาน (Procedures Manual หรือ Work Instruction) ที่ทำให้มั่นใจว่าประชาชนจะ
ได้รับบริการสุขภาพที่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพตามที่ต้องการอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มี
คุณภาพสูง เท่าทันพัฒนาการและวิทยากรของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพ 
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาอย่างสมเหตุผลตลอดกระบวนการของการรับบริการสุขภาพ รวมทั้งการ
เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านบริการ  
มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล  หมายถึง กระบวนการสร้างการรับรู้หรือกิจกรรมที่สนับสนุน
สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมายผ่านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร จัดการ
ความรู้ในรูปแบบ วิธีการต่างๆ เช่น การประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาวิจัย ศึกษาดูงาน การจัดการความรู้ 
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เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนทางวิชาการ การเยี่ยมสำรวจ เสริมสร้างเครือข่าย การถอดบทเรียน
หรือแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การพัฒนาต้นแบบและขยายผลการพัฒนา การจัดทำบันทึกความตกลงหรือ
ความเข้าใจ กลไกการทำงานในระดับคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ รวมทั้งการ
สื่อสารผ่านสื่อและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพได้มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการจัดบริการสุขภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานเทียบเคียงอย่างหนึ่งอย่างใด รวมทั้งมีการดำเนินการเพื่อสร้างความสุขให้กับ
คนทำงาน สามารถจัดบริการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์หรือความเสี่ยงภัยด้านสุขภาพในวิถี
ปกติใหม่ ตลอดจนสามารถพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านบริการสุขภาพ สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกจิ
สุขภาพ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งระบบนิเวศธุรกิจบริการสุขภาพ และการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ระบบบริการ เพื่อช่วยลดปัญหาการร้องเรียนหรือข้อพิพาทในกรณีใดๆ รวมทั้งมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

เกณฑ์ 
เป้าหมาย 

ภาพรวม ร้อยละ 10 
แยกรายเขต ไม่มี 

หน่วยนับ ศบส.1 ศบส.2 ศบส.3 ศบส.4 ศบส.5 ศบส.6 ศบส.7 ศบส.8 ศบส.9 ศบส.10 ศบส.11 ศบส.12 
แห่ง 
 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับการส่งเสริม หรือพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพเข้าสู่
มาตรฐานสากล 

พื้นที่เป้าหมาย สถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

สถานพยาบาลทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน /สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัตสิถานปรกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 

จำนวนประชากร สถานพยาบาล 100 แห่ง 
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 20 แห่ง 

วิธีจัดเกบ็ข้อมูล ทุกไตรมาส โดยรายงานผลการดำเนินงานในระบบ SMART66/สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

รายการข้อมูล 1 A = จำนวนสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่มคีุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล 

รายการข้อมูล 2 B = จำนวนสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาล/สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล = 
(A/B) x 100 

Small Success 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
1. ข้อมูลสถานพยาบาล/สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 
2. (ร่าง) มาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพสากล 
 

ดำเนินการส่งเสริม 
สถานพยาบาล/สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มี
คุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล 

ดำเนินการส่งเสริม
สถานพยาบาล/สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ ให้มี
คุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล 

กิจกรรมทางการตลาดที่
ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
สถานพยาบาล/สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพที่มี
คุณภาพเข้าสู่มาตรฐานสากล 

  

วิธีการประเมินผล รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในไตรมาส 4 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 120 แห่ง จำแนกเปน็ 
 สถานพยาบาล 100 แห่ง 
 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 20 แห่ง 
หมายเหตุ  กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัด เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย เปลี่ยนพื้นที่ ให้ใช้ฐานข้อมูล
ปีที่ผ่านมา  

ปีงบ 
ประมาณ 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline data) ผลการดำเนินงาน 
จำนวน หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

พ.ศ. 2563 240 แห่ง 5 ร้อยละ ร้อยละ 11.67 
(28 แห่ง ประกอบด้วยราย
เก่า 26 แห่ง รายใหม่ 2 

แห่ง) 
พ.ศ. 2564 100 แห่ง 5 ร้อยละ ร้อยละ 39 

(39 แห่งประกอบด้วยราย
เก่า 36 แห่ง รายใหม่ 3 

แห่ง) 
พ.ศ. 2565 100 แห่ง 5 ร้อยละ ร้อยละ 8 

(8 แห่ง) 
พ.ศ. 2566 120 แห่ง 10 ร้อยละ - 

ผู้รายงานผลตัวชี้วัด 
 

กลุ่มแผนงานและประเมินผล  กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
1. นางสาวชุติมณฑน์ กาวี  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1731 9771  E-mail: mrdit@hotmail.com 
 2. นางสาวชรินดา จำปาทอง     ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18415 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 081 731 9771  E-mail: mrdit@hotmail.com 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1. นางสาวอภิญญา พรหมณา   ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ : 02-1937000 ตอ่ 18428   โทรศัพท์มือถือ :  098-7893579 
โทรสาร : 02-1495642      E-mail : planspa2019@gmail.com  

2. นางสาวณภัทรารัตน์ ขาวสะอาด            ตำแหน่ง : นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
โทรศัพท์ : 02-1937000 ตอ่ 18428   โทรศัพท์มือถือ :  098-7893579 
โทรสาร : 02-1495642      E-mail : planspa2019@gmail.com 

สำนักสง่เสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
1. นางสาวกิตติยา ศรีสุข                      ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18404    โทรศัพท์มือถือ: 064 223 9251 
     E-mail:  kittiya.hss@gmail.com          
2. นางสาวศิรินภา สระทองหน               ตำแหน่ง นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18402    โทรศัพท์มือถือ: 083 833 4797 
 E-mail:  sirinapha.ihd@gmail.com 
 
  

mailto:mrdit@hotmail.com


27 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
4. ทันตแพทย์หญิงนลนิา  ตนัตินิรามัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7016  โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ  -   E-mail:  -  
5. นางสาวงามเนตร  เอ่ียมนาคะ  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
 โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18405 โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ 08 1256 7024  E-mail: ngamnetr@gmail.com 
 กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
6. นางสาววัชลาวลี  ร่มเย็น            ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพท์ 0 2193 7000 ต่อ 18405  โทรสาร 0 2149 5631 
 โทรศัพท์มือถือ -  .   E-mail: acd_mrd@hss.mail.go.th 
    กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
1. นางสาวเปรมปวีร์ บุณยาภรณ์ทรัพย์  ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

โทรศัพท์ : 02-1937000 ตอ่ 18411   โทรศัพท์มือถือ :   
โทรสาร : 02-1495642      E-mail : 

สำนักสง่เสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
1. นางเสาวภา จงกิตติพงศ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบ
วงจร 

 โทร. 02-1937000 ตอ่ 18403          E-mail: saowapaj@gmail.com 
2. นางสาวกิตติยา ศรีสุข                      ตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสขุปฏิบัติการ 

โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18404        โทรศัพท์มือถือ: 064 223 9251 
     E-mail:  kittiya.hss@gmail.com          
3. นางสาวศิรินภา สระทองหน               ตำแหน่ง นักเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

โทร. 0 2193 7000 ต่อ 18402        โทรศัพท์มือถือ: 083 833 4797 
     E-mail:  sirinapha.ihd@gmail.com 
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ตัวชีวั้ดที่ 6 ระดับความสำเรจ็ของการขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ลงสูห่น่วยงานส่วนภูมิภาค 
(ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ) 
ชื่อตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ลงสู่หน่วยงานส่วน

ภูมิภาค 
ค่าน้ำหนัก 10 

หน่วยวัด  
คำอธิบาย ระบบ Biz Portal หมายถึง แพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านช่องทางออนไลน์  (https://bizgovchannel.go.th/)  
ที่ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องไปติดต่อ ณ หน่วยงาน 

การขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค หมายถึง 
การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12  บูรณาการ
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนให้การให้บริการผ่าน
ระบบ Biz Portal ลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาคบรรลุตามเป้าหมาย แผนงาน/โครงการที่กำหนด 

หน่วยงานส่วนภูมิภาค  หมายถึง ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  1 - 12 และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline data) 

ไม่มี 

เป้าหมาย  
ปี 2566 

คู่มือการขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้ถูกถ่ายทอด
และสร้างความเข้าใจในระดับภูมิภาค 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)  
รอบ 5 เดือน  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนรวม 
5 คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

1. จัดตั้งคณะทำงานการ
ขับเคลื่อนการให้บริการ
ผ่านระบบ Biz Portal 
ร่วมกับ สสจ. 

1 สำเนาคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

2. จัดทำแผนการดำเนินงาน
ระหว่าง ศบส. กับ สสจ. 

1 แผนการดำเนินงานระหว่าง สสจ. กับ ศบส. 

3. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
ของส่วนกลาง  

1 หลักฐานการเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ภาพถ่าย
กิจกรรม หนังสือเชิญประชุม ฯลฯ  

4. ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ขับเคลื่อนการให้บริการ
ผ่านระบบ Biz ให้กับ 
สสจ. 

1 รายงานการประชุม ฯ พร้อมหลักฐานการ
ประชุม ได้แก่ ภาพถ่ายกิจกรรม หนังสือเชิญ
ประชุม ฯลฯ  
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 

เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)  
รอบ 5 เดือน  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนรวม 
5 คะแนน 

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

5. รายงานผลการดำเนินงาน 
ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะการ
ขับเคลื่อนการให้บริการ
ผ่านระบบ Biz Portal  
ลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค  

1 รายงานผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการให้บริการผ่าน
ระบบ Biz Portal ลงสู่หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
เสนอผู้บริหาร หน่วยงาน และส่งให้ กสพส.และ 
สพรศ. รอบ 5 เดือน 

เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์/เป้าหมายการประเมินผล (Small Success)  
รอบ 11 เดือน  

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนรวม 
5 คะแนน  

เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล 

1. ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และเตรียม
ความพร้อมของข้อมูลให้มีความ
สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน 

2 เอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูลที่แสดงให้
เห็นว่าได้มีการประสานงานกับสสจ. 
เพ่ือให้ สสจ.ตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อมูล และเตรียมความพร้อมของ
ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง 
ครบถ้วน  

2. ถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจในการ
ใช้คู่มือฯ ระดับภูมิภาคให้กับสสจ. 

2 หลักฐานการประชุม ได้แก่ 
ภาพถ่ายกิจกรรม หนังสือเชิญ
ประชุม ฯลฯ 

3. รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค ให้ผู้บริหารหน่วยงาน (ระดับ
อธิบดีหรือ รองอธิบดี) 

1 บันทึกรายงานสรุปผลฯ และเสนอ
ผู้บริหารกรมฯ (ระดับอธิบดีหรือ 
รองอธิบดี) 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  - 

เงื่อนไข  
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แหล่งข้อมูล/ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

แหล่งข้อมูล กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ (ข้อมูลทั่วประเทศ)  
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูลระดับเขต)  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

1. หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ บันทึกข้อมูล
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในระบบ SMART66 
      2. หน่วยงานส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่  1 - 12  ดำเนินการตาม
แผนการดำเนินงานในพ้ืนที่เขตที่รับผิดชอบเป็นภาพรวมของเขต และรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามแบบฟอร์มที่กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกำหนด เพื่อจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในภาพรวมทั่วประเทศ 

รายช่ือผู้จัดเก็บ
ตัวช้ีวัด/ 
เบอร์โทรศัพท์ 

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด 
ผู้อำนวยการศนูย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 เบอร์โทร : 
ผู้จัดเก็บข้อมูล 
1. ชื่อ                     ตำแหน่ง :               โทรศัพท์:              E-mail : 
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ภำคผนวก 
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ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภำคผนวก ก 
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ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานและตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

1. หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2566 ไดต้าม QR Code ด้านล่าง  

 
 

2. เลือกโฟลเดอร์ เพ่ือดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลฯ 
 

 
 
 

3. ไฟล์แบบฟอร์มรายงานผลฯ เลือกแผ่นงานตัวชี้วัดที่ท่านต้องการรายงานผล และกรอกข้อมูลผลการ
ดำเนินงานลงตารางให้ครบถ้วน 

3.1 แบบฟอร์มรายงานผลร้อยละของสถานพยาบาลกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กำหนด  
3.1.1 การกรอกข้อมูลในแผ่นงาน “สถานพยาบาลตรวจมาตรฐาน” รายงานผลประจำเดือน 

- ให้ระบจุำนวนเป้าหมายโรงพยาบาลเอกชนตามเป้าที่ส่วนกลางกำหนด  
- ให้กรอกข้อมูลครบทุกช่องในตารางของเดือนนั้นๆ  
- ในเดือนถัดไป ให้บันทึกข้อมูลต่อจากไฟล์เดิม โดยห้ามย้อนแก้ไขข้อมูลเดือนก่อนหน้า 

 
 

เลือกแบบฟอร์มรายงานผลฯ 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ระบุจำนวนเป้าหมาย 
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3.1.2 เมื่อกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว ให้บันทึกไฟล์ โดยตั้งชื่อ “ศบส.xx_รายงานผล 
ชื่อย่อเดือนที่รายงาน ปี พ.ศ.”  เช่น  ศบส.1_รายงานผล ต.ค.65   

3.1.3 ส่งไฟล์ผลการดำเนินงานข้างต้น มายังกลุ่มแผนงานและประเมินผล กองสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mrdit@hotmail.com ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน 

3.1.4 การรายงานผลฯ ในเดือนถัดไป ให้บันทึกข้อมูลเพิ่มในไฟล์เดิม 
 
ข้อควรระวัง 

1. การรายงานผลการดำเนินงานฯ ให้รายงานเป็นข้อมูลเฉพาะเดือนนั้นๆ (ไม่ใช่ยอดสะสม)  
      

3.2 แบบฟอร์มรายงานผลรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) สำหรับตัวช้ีวัดที่ 1-5 

3.2.1 การกรอกข้อมูลในไฟล์งาน “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเขต”  
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือ จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน 
- ให้รายงานทุกตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดลงเขต 
- เมื่อกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว ให้บันทึกไฟล์ โดยตั้งชื่อ “ศบส.xx_รายงานผล

ตัวชี้วัดที่ xx ไตรมาสที่ x”   
- ส่งไฟล์ผลการดำเนินงานข้างต้น มายังกลุ่มแผนงานและประเมินผล กองสถานพยาบาลและ 

การประกอบโรคศิลปะ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mrdit@hotmail.com  
ไตรมาสที่ 1-2 รอบ 6 เดือน รายงานผลภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 
ไตรมาสที่ 3    รอบ 9 เดือน รายงานผลภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 
ไตรมาสที่ 4    รอบ 12 เดือน รายงานผลภายในวันที่ 25 กันยายน 2565  

 
ตัวอย่างการรายงานผล ตัวชี้วัดที่ 1 
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ตัวอย่างการรายงานผล ตัวชี้วัดที่ 3-5 

 

 
 

3.3 แบบฟอร์มรายงานผล รอบ 5 เดือน และ 11 เดือน สำหรับตัวช้ีวัดที่ 6 
3.3.1 การกรอกข้อมูลในไฟล์งาน “แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดระดับเขต”  

- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หรือ จัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน 
- เมื่อกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดแล้ว ให้บันทึกไฟล์ โดยตั้งชื่อ “ศบส.xx_รายงานผล

ตัวชี้วัดที่ xx รอบ xx เดือน”   
- ส่งไฟล์ผลการดำเนินงานข้างต้น มายังกลุ่มแผนงานและประเมินผล กองสถานพยาบาลและ 

การประกอบโรคศิลปะ ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mrdit@hotmail.com  
รอบ 5 เดือน รายงานผลภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 
รอบ 11 เดอืน รายงานผลภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2566 
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การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศ 

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ

ภำคผนวก ข 
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การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ 
 

1. การรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.) ผ่านทางเว็บไซต ์http://oss.hss.moph.go.th 

1.1 ไปที่ http://oss.hss.moph.go.th  
1.2 เข้าสู่ระบบ (Log in) โดยใส่ชื่อผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน และกดเข้าสู่ระบบ  

- กรณีที่ยังไม่ได้สมัครขอใช้บริการโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านขั้นตอนการสมัครขอใช้
บริการได้ และหากต้องการสมัครเข้าใช้บริการโปรแกรมฯ ให้กดสมัครขอใช้บริการโปรแกรมระบบ
คอมพิวเตอร์ และดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการ 

 

 
 

1.3 เลือกเมนธูุรกรรมสถานพยาบาล 
 

 
 

  

เข้าสู่ระบบ 

ถ้ายังไม่มรีหัสผ่านให้
สมัครขอใช้ระบบท่ีนี ่

อ่านรายละเอียด
ขั้นตอนการสมัคร

ที่น่ี 
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1.4 เลือกเมนูรายงาน คบส. เลือก >> รายการรายงานผล และ เลือก >> เพ่ิมการรายงานผล 
 

 
 

1.5 รายงานผลการดำเนินงานตามในภาพ 
 

  

1. รายการรายงานผล 

2. เพิ่มการรายงานผล 

3. ตรวจสอบปีงบประมาณที่รายงาน  เดือนที่
รายงาน วันท่ีบันทึก ช่ือ นามสกุล ผู้รายงาน 

ายงาน 
4. กรอกจำนวน/
ผลการดำเนินงาน
ในข้อ 1 และ 2 

ายงาน 

5. กดบันทึก 

ายงาน 
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2. การเข้ าดู รายงาน ผลการดำเนิ น งานคุ้ มครองผู้ บ ริ โภคด้ านบริการสุ ขภ าพ  ผ่ านทางเว็บ ไซต์  
http://oss.hss.moph.go.th 

2.๑ ไปที่ http://oss.hss.moph.go.th 
2.๒ เข้าสู่ระบบ (Log in) โดยใส่ชื่อผู้ใช้งานระบบ และรหัสผ่าน และกดเข้าสู่ระบบ  

- กรณีที่ยังไม่ได้สมัครขอใช้บริการโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ สามารถอ่านขั้นตอนการสมัครขอใช้
บริการได้ และหากต้องการสมัครเข้าใช้บริการโปรแกรมฯ ให้กดสมัครขอใช้บริการโปรแกรม
ระบบคอมพิวเตอร์ และดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการ 

 

2.๓ เลือกเมนูธุรกรรมสถานพยาบาล 
 

 

เข้าสู่ระบบ 

ถ้ายังไม่มรีหัสผ่านให้
สมัครขอใช้ระบบท่ีนี ่

อ่านรายละเอียด
ขั้นตอนการสมัคร

ที่น่ี 
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2.๔ เลือกเมนูรายงาน คบส. เลือก >> รายการรายงานผล และ เลือก >> เพ่ิมการรายงานผล 

 

2.๕ ค้นหาข้อมูลผลการดำเนินงาน โดยเลือก >> ค้นหาขั้นสูง และเลือกปีงบประมาณ และหน่วยงาน 
(สสจ.) ที่ต้องการดูข้อมูล  

 

 
 
 
 
 
 
 

1. ใช้ค้นหาขั้นสูง เพื่อเลือก
สสจ. ท่ีต้องการดูข้อมูล 

2. เข้าไปดูข้อมูลที่ต้องการ 

1. รายการรายงานผล 
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2.๖  จะปรากฏหน้าผลการดำเนินงานที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผล ทั้งนี้สามารถรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน สรุปเป็นภาพรวมของเขตตามแบบฟอร์มของกองสถานพยาบาลและ       
การประกอบโรคศิลปะกำหนด 
 

 

  

รวบรวมข้อมลูที่ สสจ 
รายงาน สรุปเป็น
ภาพรวมของเขต ตาม
แบบฟอร์มของ สพรศ. 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่อง แต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่พื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค 
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คำสั่งกรมสนับสนนุบริการสุขภาพ ที่ 613/2564 

เรื่อง มอบหมายใหข้้าราชการเป็นผู้อนุญาตแทนอธิบดี 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภำคผนวก ง 



   

46 
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รายชื่อผู้ประสานงาน  

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก จ 

22 
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รายช่ือผู้ประสานงาน กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง พ้ืนที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
ที่ทำงาน 

0 2193 7000 ต่อ 

เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 

E-mail 
ศูนย์สนับสนนุ

บริการสุขภาพที่ 
ศูนย์พัฒนาการ

สาธารณสุขมลูฐาน 
1 นางนลินา  ตันตินิรามัย ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและ

การประกอบโรคศิลปะ 
- - 18409 09 1449 9654 gaydr.nalina@gmail.com 

2 นางสาวกมลวรรณ แป้นเพ็ชร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป - - 18417 - - 
3 นางพรพิศ  กาลนาน หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม แ ผ น ง า น แ ล ะ

ประเมินผล 
4 จ.นนทบุรี 
9 นครราชสีมา 
10 จ.อุบลราชธานี 

- 18415 08 1731 9771 kanlanan@hotmail.com 

4 นางชัญญาภัค  บุณยรตันิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
สถานพยาบาล 

3 จ.นครสวรรค ์
6 จ.ชลบุรี  

ภาคเหนือ จ.นครสวรรค ์
ภาคกลาง จ.ชลบรุ ี

18422 08 1731 9760  chan4boon@gmail.com 

5 นางสุภาพร  วงษานุศิษย ์ หั วหน้ ากลุ่ ม คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค   
ด้านระบบบริการสุขภาพ 

8 จ.อุดรธาน ี - 18407 08 1731 9281 w.supapornnoy@gmail.com 

6 นางณัฎฐิรา อรุณรตันดลิก หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  
การประกอบโรคศิลปะ 

5 จ.ราชบุร ี - 18412 08 1731 9759  a_nutthira@hotmail. com 

7 นางสาวชยาว ี กาญวัฒนะกิจ หัวหน้ากลุ่มคุ้มครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ 
ทางการแพทย์ 

11 จ.สุราษฎร์ธาน ี ภาคใต้  
จ.นครศรีธรรมราช 

18418 09 1229 8605 kchayawee.k@gmail. com 

8 นางสาวงามเนตร เอี่ยมนาคะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการและ
มาตรฐานภาครัฐ 

1 จ.เชียงใหม่ 
2 จ.พิษณุโลก 

- 18405 08 1256 7024  ngamnetr@gmail.com 

9 นางอารีวรรณ ปั่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาศาสตร์และ
การแพทย์ทางเลือก 

7 จ.ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ.ขอนแก่น 

18414 08 1840 6046 arreewan_p@hotmail.com 

10 นางสาวมัณฑิน ี มาลา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบ
บริการสุขภาพ 

12 จ.สงขลา  ชายแดนใต้ จังหวัดยะลา  18424  08 1900 4983 muntinee.m@dmsc.mail.go.th 

mailto:ngamnetr@gmail.com
mailto:w.supapornnoy@gmail.com
mailto:kchayawee.k@gmail.%20com
mailto:Pom6129@hotmail.%20%20com
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ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง พ้ืนที่รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ 
ที่ทำงาน 

0 2193 7000 ต่อ 

เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 

E-mail 
ศูนย์สนับสนนุ

บริการสุขภาพที่ 
ศูนย์พัฒนาการ

สาธารณสุขมลูฐาน 
11 นายธนัท  บุญสังข ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

กลุ่มกลุ่มแผนงานและประเมินผล 
- - 18415 09 2 265 5609 tanutoffice@gmail.com 

12 นายนัธทวัฒน์  อมรไทยสุนทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
กลุ่มกลุ่มแผนงานและประเมินผล 

- - 18415 08 1731 9771 mrdit@hotmail.com 
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รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ศูนย์สนบัสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภำคผนวก ฉ 
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รายช่ือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ศบส. 
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์ท่ี
ทำงาน 

เบอร์โทรสาร เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 

E-mail  ID Line  

1 นายพีรวัส  สักแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 5311 2220 0 5311 2220 
ต่อ 107 

08 8433 9470 yukikung_0712@ 
hotmail.com 

08 8433 
9470 

2 น.ส.วิไลวรรณ ภูศรีเทศ นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 5500 9509 
ต่อ 205 

0 5500 9510 08 9439 8630 kbs.hss2@gmail. com 08 9439 
8630 

3 น.ส.ศิริพร   งงงวย นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 5622 1289 0 5622 1984 08 5734 0470 5019siri@gmail.com - 

4 น.ส.นารรีัตน ์ ละม่อม นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 021495614 ต่อ 
301 

0 2149 5613 09 6556 6609 indycheeze1 8 @gmail.co
m 

Nickiixc 

5 นางนัยนา หาญธนะสุกิจ นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 3233 7258 0 3232 1863 08 0654 7187 naiyana2906@ 
gmail.com 

0806547187 

 
นายนัทวุฒิ เรืองทรัพย ์ นิติกร   0 3233 7258 0 3232 1863 08 4895 9048 natthawut.r1993@gmail.

com 
0848959048 

 
นายสมพงษ ์ ขำจา ช่างฝีมือโรงงาน ช 4   0 3233 7258 0 3232 1863 06 1868 4144 - - 

6 น.ส.ชนิดา  ศิริสวสัดิ ์ นักวิชาการสาธารณสุ
ชำนาญการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 3839 7233 0 3839 7233 08 6845 4419 
09 2249 6513 

chanidabeen@ 
gmail.com 

- 

 
นายเพ็ชร   อินพุ่ม นายช่างเทคนิคชำนาญงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 3839 7233 0 3839 7233 08 4670 9363 pure-inpum@ 

hotmail.com  
- 

7 นพวรรณ วิชญธีรากุล นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 4324 3738 0 4324 3739 06 3412 3554 noppawan.im@ 
gmail.com 

- 

8 นายนิพนธ ์ แสนสีคำม้วน นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ - - 08 9573 2563 tumtam_narak@ 
hotmail.com 

tumtam089
5732563 

9 น.ส.นาถลดา ศรีไกรเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

บริหารงานท่ัวไปและ
แผนงาน 

0 4421 2179 - 09 9271 4600 nathlada0922@ 
gmail.com 

nathlada080
91214 

mailto:chanidabeen@gmail.com
mailto:chanidabeen@gmail.com
mailto:pure-inpum@hotmail.com
mailto:pure-inpum@hotmail.com
mailto:tumtam_narak@hotmail.com
mailto:tumtam_narak@hotmail.com
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ศบส. 
ที ่

ชื่อ-สกลุ ตำแหน่ง กลุ่มงาน เบอร์โทรศัพท์ท่ี
ทำงาน 

เบอร์โทรสาร เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 

E-mail  ID Line  

 
นายสมาน ตรงด่านกลาง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 4421 2179 0 4421 2692 08 7447 1776 sathai576@gmail.com - 

10 นายเรวัต   วรสุข นิติกร คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 4325 1749 ต่อ 
117 

0 4525 1748 09 9369 5391 rwwrs1934@gmail.com rwwrs1989 

 นางสาวสาวิตร ี มุณีรตัน ์ นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 4325 1749 ต่อ 
117 

- 08 2497 3971 guy2155@gmail.com guy21 

 นายนิติพงษ ์ อูบแก้ว ปฏิบัติงานด้านพัฒนา
วิชาการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 4325 1749 ต่อ 
117 

- 09 1047 4475 nitiphong.hss10@gmail
.com 

tong071207 

11 นายกิตติศักดิ ์ ก๋ำดี นายช่างเทคนิคชำนาญงาน คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 7720 0149 0 7720 0150 09 5871 7370 kittisakkamdee@hotmail.
com 

080 
2972604 

 น.ส.ชยณัฐ ราชสีห ์ นักวิชาการสาธารสุข
ปฏิบัติการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 7720 0149 0 7720 0150 08 4440 9731 chayanut2 6 @hotmail.co
m 

0844409731 

 
นายยุรนันท์ ชุมช ู นิติกร คุ้มครองผู้บริโภคฯ 1 7720 0149 0 7720 0150 08 0709 4526 chumchu2912@ 

hotmail.com 
0807094526 

12 น.ส.โรสลิน มามะ นักวิชาการสาธารสุข
ปฏิบัติการ 

คุ้มครองผู้บริโภคฯ 0 7433 6087 
ต่อ 19 

0 7433 6088 08 7292 
7125. 

roslin.spm@gmail.com rosezaaalaena 

 

mailto:rwwrs1934@gmail.com
mailto:roslin.spm@gmail.com
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คำขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที ่

ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พุทธศักราช 2541 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภำคผนวก ช 



   

55 
 

 

ค ำขอมีบตัรพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่
ตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  พุทธศกัรำช 2541 

 
เขียนที่ ........................................................................ 

วนัท่ี......................เดือน..............................พ.ศ................... 
 

  ขา้พเจา้ชื่อ................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
ต าแหน่ง..............................................................ระดบั...................................เชือ้ชาต.ิ................สญัชาติ.................. 
มีภมูิล าเนาอยู่บา้นเลขท่ี.......................หมู่ที่..................ซอย/ ตรอก............................ถนน......................................... 
ต าบล.................................................อ าเภอ......................................จงัหวดั…………….รหสัไปรษณีย ์ .................... 
โทรศพัท.์............................................... 
วฒุิการศกึษา...................................................................................เคยท าบตัรนีม้าแลว้หรือไม่.................................. 
เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญัหรือพนกังานของรฐั  ต าแหน่ง  ....................................................................................... 
เริ่มด ารงต าแหน่งเมื่อ......................................................................สงักดั................................................................... 
ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั....................................................................... 
 ขอมีบตัรพนกังานเจา้หนา้ที่ตาม พระราชบญัญัติสถานพยาบาล  พทุธศกัราช 2541 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ขอ้ความขา้งตน้เป็นจรงิทกุประการ 
 พรอ้มนีไ้ดแ้นบหลกัฐานดงันี ้

1. ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ บตัรประชาชน หรือ บตัรพนกังานของรฐั 
2. รูปถ่ายขนาด  1  นิว้  หนา้ตรง  ครึ่งตัว  ท่าปกติ  ไม่สวมหมวก  ไม่ใส่แว่นตาด าซึ่งถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน 

จ านวน  2  รูป 
       ลงชื่อ...............................................ผูย้ื่นค าขอ 

                                                                                                              (....................................................) 
 
หมำยเหตุ  1.  โปรดท าเครื่องหมาย          ลงในขอ้ความขา้งล่างนี ้
  กรณี     (      )   ขอมีบตัรครัง้แรก    (      )  เล่ือนระดบัสงูขึน้   (     )   ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งใหม่ 
 (      )  ขอมีบตัรใหม่แทนบตัรที่สญูหาย (ตอ้งแนบส าเนาใบแจง้ความเจา้หนา้ที่ต  ารวจมาดว้ย) 
 (      )  บตัรหมดอาย ุ     บตัรเก่าเลขที่.................................วนั เดอืน ปี หมดอาย ุ................................... 

3. ในกรณีที่เคยขอมีบตัรไวก้่อนแลว้ เมื่อขอท าบตัรใหม่ใหแ้นบบตัรเก่าคืนมาดว้ย  
มิฉะนัน้อาจไม่ไดร้บัการพิจารณาท าบตัรใหม่ 

      ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

ลงชื่อ........................................................ 
(.......................................................) 

ต าแหน่ง..................................................... 
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บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ที่ 
ตามพระราชบญัญัติสถานพยาบาล  

พ.ศ. 2541 
กระทรวงสาธารณสขุ 

 
วนัออกบตัร........./........../..........  บตัรหมดอาย.ุ......../........../.......... 

 
 
 

เลขที่.......................................................... 
     ชื่อ............................................................ 
     ต าแหน่ง ..... .............................................. 
   ..................... สงักดั...... ................................................. 

ลายมือชื่อ            พนกังานเจา้หนา้ที่ตามพระราชบญัญัติ  
ผูถื้อบตัร                      สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 

     ........................................................        
    ต าแหน่ง................................................................ 
          ผูอ้อกบตัร 
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