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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

มีบทบาทใหมเปน

 “Health Regulator by Law Enforcement and 

Business Model Development & Technical Support” 

บนพื้นฐานในการพิทักษและคุมครองสิทธิผูบริโภค

ดานระบบบริการสุขภาพ



1. บรกิารสขุภาพ มคีณุภาพ ปลอดภยั 
และสมประโยชน์

2. ประชาชน ชุมชน มคีวามเขม้แข็ง 
มศีกัยภาพดแูลตนเอง

และคุม้ครองสทิธขิองตนเองได้

ผลลพัธท์ ีพ่งึประสงค ์
 ในการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสขุภาพ
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กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขมภีารกจิดา้นการพฒันา

นโยบายและยทุธศาสตรก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสุขภาพและระบบ

สขุภาพภาคประชาชน การควบคมุ กํากบั รบัรอง คณุภาพ มาตรฐาน และพฒันา

กลไกการบงัคบัใช้กฎหมาย การควบคุมและพทิกัษ์สทิธผิู ้บรโิภคดา้นระบบ

บรกิารสขุภาพโดยการมสีว่นรว่มของประชาชน การศกึษา วเิคราะห ์วจิยั พฒันา 

ประเมนิเทคโนโลย ีและถา่ยทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารคุม้ครองผูบ้รโิภค

ดา้นระบบบรกิารสขุภาพ โดยมอํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้

(1) พฒันาและขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตรก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

ระบบบรกิารสขุภาพ และระบบสขุภาพภาคประชาชน

  (2) ควบคุม กํากบั และประเมนิผลยุทธศาสตรก์ารคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้น

ระบบบรกิารสขุภาพ และระบบสขุภาพภาคประชาชน

  (3) ควบคุม กํากบั รบัรอง คุณภาพ มาตรฐาน และการบงัคบัใชก้ฎหมาย

การคุ ้มครองผู ้บร ิโภคด้านระบบบริการสุขภาพ และการพิทกัษ์ส ิทธิของ

ประชาชน 

  (4) พฒันาระบบเฝ้าระวงั การคุม้ครอง และการเยยีวยา ผูบ้รโิภคดา้นระบบ

บรกิารสขุภาพ และระบบสขุภาพภาคประชาชน

  (5) พฒันาขีดความสามารถของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการ

คุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสขุภาพ และระบบสขุภาพภาคประชาชน

  (6) พฒันา ปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบ

บรกิารสขุภาพ และระบบสขุภาพภาคประชาชน

  (7) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั พฒันา ประเมนิ และถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละ 

เทคโนโลยกีารคุม้ครองผูบ้รโิภคดา้นระบบบรกิารสุขภาพ และระบบสุขภาพภาค

ประชาชน

  (8) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นหนา้ทีข่องกรมหรอืตามที่

รฐัมนตรมีอบหมาย

หมายเหต ุ– สแีดง คอื ภารกจิทีเ่พ ิม่ใหม่

   ภารกจิกรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ

กรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพมภีารกจิเกีย่วกบัการสนบัสนุนหน่วยบรกิาร

สุขภาพ ทุกระดบัใหม้ปีระสทิธภิาพในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดย

ส่งเสรมิและสนบัสนุนระบบคุม้ครองประชาชนดา้นบรกิารสุขภาพ ส่งเสรมิ

พฒันามาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สุขภาพ รวมท ัง้การพฒันาการมสีว่น

รว่มของประชาชนและองคก์รภาคเอกชน เพือ่การบรกิารอนัจะทําใหป้ระชาชน

มสีุขภาพทีด่ ีสามารถพทิกัษส์ทิธแิละเขา้ถงึบรกิารสุขภาพทีม่คีุณภาพได้

มาตรฐาน โดยมอํีานาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี้

(1) ดําเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศลิปะ กฎหมายวา่ดว้ย

สถานพยาบาลและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

(2) พฒันาระบบและกลไก เพือ่ใหม้กีารดําเนนิการบงัคบัใชก้ฎหมายทีอ่ยู่

ในความรบัผดิชอบใหเ้กดิผลสําเร็จแกร่าชการและประชาชน

(3) สง่เสรมิ พฒันา และสนบัสนุนการดําเนนิการสขุศกึษาและระบบสขุภาพ

ของประชาชน

(4) ดําเนนิการเกีย่วกบังานดา้นความช่วยเหลอื ความร่วมมอื และการ

ประสานงานกบัหนว่ยงานหรอืองคก์ารตา่งๆ ท ัง้ในประเทศและตา่งประเทศ

(5) ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั พฒันาและถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี

ดา้นระบบบรกิารสุขภาพแกอ่งคก์รภาครฐั ภาคเอกชน และองคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

(6) ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันามาตรฐานด้านอาคารสถานที่และ

สถาปตัยกรรมดา้นสาธารณสขุ

(7) ส่งเสรมิ สนบัสนุนและพฒันามาตรฐานครุภณัฑท์างการแพทยแ์ละ

สาธารณสขุ

(8) สง่เสรมิและพฒันามาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพ

(9) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเ้ป็นอํานาจหนา้ทีข่องกรม 

หรอืตามทีร่ฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย

ภารกจิเดมิ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2552 ภารกจิใหม่
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กองยทุธศาสตรแ์ละ
แผนงาน

กองสขุภาพระหวา่ง
ประเทศ

กองสนบัสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน

สํานกัสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศลิปะ   

กองวศิวกรรมการแพทย์

กองแบบแผน

กองสขุศกึษา

 กลุม่ภารกจิบรหิาร

สํานกับรหิาร

กองกฎหมาย

ศนูยป์ฏบิตักิารตอ่ตา้นการทจุรติ

กลุม่ตรวจสอบภายใน
กลุม่พฒันาระบบบรหิาร

เขต 1 จ.เชยีงใหม่ (วศ.)

 กลุม่ภารกจิภมูภิาค 
(สํานกังานสนบัสนนุบรกิาร

สขุภาพ 12 เขต)

เขต 2 จ.พษิณุโลก

เขต 3 จ.นครสวรรค์

เขต 4 จ.นนทบุร ี

เขต 5 จ.ราชบุร ี

เขต 6 จ.ชลบุร ี

เขต 7 จ.ขอนแกน่

เขต 8 จ.อุดรธานี

เขต 9 จ.นครราชสมีา

เขต 10 จ.อุบลราชธานี

เขต 11 จ.นครศรธีรรมราช

เขต 12 จ.สงขลา

กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ 

= ขอปรบัภารกจิและ 
            โครงสรา้งภายใน

= ขอจดัต ั�งใหม ่

 Back Office Home-based Back Stopping Market Facing

เขต 1 จ.เชยีงใหม่

โครงสรา้งใหม่

กลุม่ภารกจิยทุธศาสตร์
และสขุภาพภาค

ประชาชน

กลุม่ภารกจิควบคมุ
คณุภาพมาตรฐาน
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เขต 3

จ.นครสวรรค

เขต 4

จ. นนทบุรี

เขต 2

จ.พิษณุโลก

เขต 1

จ. เชียงใหม

 อํานาจหนาที่ 
1) สงเสริม สนับสนุน นโยบาย  ยุทธศาสตร การคุมครองผูบริโภคดานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน 

2) สงเสริม สนับสนุน กลไกการบังคับใช กฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบ และท่ีเกี่ยวของ 

3) สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม และรับรองมาตรฐานดานระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

4) สงเสริม สนับสนุนองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการดานสุขภาพ เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

5) สงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ การเปนศูนยกลาง ดานระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน ท้ังในประเทศและ

ภูมิภาค ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

6) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และถายทอดองคความรูเทคโนโลยี และนวัตกรรม  ดานระบบบริการสุขภาพ และระบบสุขภาพภาคประชาชน 

7) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรม หรือตามท่ีรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ 12 เขต

กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ

เขต 5

จ. ราชบุรี

เขต 6

จ. ชลบุรี
เขต 7

จ. ขอนแกน

เขต 8

จ. อุดรธานี

เขต 9

จ. นครราชสีมา
เขต 10

จ. อุบลราชธานี

เขต 11

จ.นครศรีธรรมราช

เขต 12

จ. สงขลา
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สาํนกังานสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ 
เขต 1-12

กลุม่อาคารและ
สภาพแวดลอ้ม

กลุม่บรหิาร กลุม่สขุภาพภาค
ประชาชน 

กลุม่คณุภาพมาตรฐาน
การบรกิาร

กลุม่
ยทุธศาสตร์

กลุม่วศิวกรรม
การแพทย์

โครงสรา้งภายในของสาํนกังานสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ
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