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เราควรท าอะไรบ้าง

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เน้นหนัก
ด้านการฝึกอบรมอาสาสมัคร ได้แก ่ ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.)
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)

พ.ศ. 2523 ก าหนดเป็นนโยบายระดับชาติ ให้ใชก้ารสาธารณสุข
มูลฐานเป็นกลวิธีหลักในการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย

“สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี 2543” 



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ป ี2545



Issues Unique for Thailand
• Ill-defined and vague medical codes contribute to 
poor quality of cause-of-death information
• Nine of the top ten disease burdens are non-
communicable disease
• Injuries related to road crashes are one of the 
highest causes of morbidity and mortality 
• Successful health system is based on primary 
health care and a network of health institutions
• Uses alcohol and tobacco taxes to finance health 
promotion activities











Healthcare Systems Are Changing Globally

Past Future
•Acute care •Chronic care 

(to wellness care)

•People = dying patients •Systems / Software

•Place = hospitals •Consumer digital health

•Payment = Cost-based 
care

•Value-based care



Changing Roles of Doctors

• Health advisors

• Data driven decisions using 
health IT and diagnostics

• Focus on prevention 
and wellness

• Integrated with specialists, 
labs, and pharmacists

• Unquestioned authorities

• Trial and error

• Treat disease

• Disconnected from others 
in the healthcare system

Past Future



Changing Roles of Patients

• Active managers of their 
healthcare

• Armed with knowledge of genetic 
risks

• Have access to their own digital 
health records

• Rely on Internet, social networks, 
for medical information

• Monitor health and wellness with 
digital devices

• Passive about their
healthcare

• Armed with family history

• Relied on doctors to maintain 
health records

• Relied on doctors as primary 
source of medical 
information

• Received annual check-up

Past Future





ควบคุม ก ากับ มาตรฐาน 
สถานพยาบาล สถานประกอบการ

เพื่อสุขภาพ และการประกอบโรคศิลปะ

พัฒนาชุมชน
จัดการ
สุขภาพ

เสริมสร้าง
ศักยภาพ 

อสม. 

พัฒนา
พฤติกรรม
สุขภาพ 

ศูนย์กลางบริการส่งเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub)

ศูนย์กลางวิชาการ
และงานวิจัย 

(Academic Hub)

การบรกิารสุขภาพ
มาตรฐานสากล 
(Service Hub)





หน่วยรับรอง (Certification Body)  - สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
                                                    - สอบเทียบเครื่องมือแพทย์

แบบมาตรฐานอาคาร  -ประหยัดพลังงาน           -ป้องกันแผ่นดินไหว
                               -เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    -อาคารรองรับสังคมสูงอายุ

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิศวกรรม อาคาร สิ่งแวดล้อม สุขศึกษา 
ร่วมกับการรบัรองคุณภาพของ สรพ.

บันทึกข้อตกลงความร่วม ระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการผลิตสาขาวิชาชพีวิศวกรเครื่องมือแพทย์

มุ่งมั่น สู่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”



พัฒนาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมตามยุคสมัย



พัฒนาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมตามยุคสมัย



พัฒนาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐให้มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมตามยุคสมัย



ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

จัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสม
กับประเด็นทีเ่ป็นปัญหาใหมข่องสังคม 

พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ. การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือ
เพื่อเสริมสวย มาตรฐานของสถานที่การบริการ ผู้ให้บริการฯ ตาม
พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน พ.ศ. 2544

พ.ร.บ. คุ้มครองเดก็ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์  พ.ศ. 2558

กฎหมายทีส่ าคัญ
ที่กรมฯก ากับอยู่
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4

5

3



๑. (ร่าง) พ.ร.บ. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 

๒. (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยเซลล์ทางการแพทย์ พ.ศ. 

๓. (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการบริการสาธารณสุข พ.ศ. 

๔. (ร่าง) พ.ร.บ. สถานพยาบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. ....   

แก้ไขมาตรา ๕

๕. (ร่าง) พ.ร.บ. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
พ.ศ. ...

๖. (ร่าง) ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง มาตรฐานการให้
บริการเกี่ยวกับการเสริมความงามของสถานพยาบาล

ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

กฎหมายที่อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านระบบสุขภาพ
ภาคประชาชน

พัฒนา อสม. ในการจัดการระบบสุขภาพชุมชนและพิทกัษ์สิทธิ์
ของประชาชนด้านสุขภาพ

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
เชื่อมโยงระบบสุขภาพบริการปฐมภูมิ

พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมระบบสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสุขภาพภาคประชาชน





Government committed to universal access, 
but availability of quality healthcare a 

challenge in remote areas

“Tele-primary Care” program allows doctors in 
remote areas to discuss problem with 

specialists and doctors in other hospitals

Digital Health Will Touch All Aspects of Healthcare

PHC DIGITAL HEALTH



ขยายชุมชนจัดการสุขภาพแบบครบวงจรทั่วประเทศ

ขยาย ศสมช. ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

สร้าง อสม. เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ 
- เชื่ยวชาญโรคไต
-เชี่ยวชาญอุบัติเหตุ
-เชี่ยวชาญ ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 -เชี่ยวชาญ พัฒนาการเด็ก

มุ่งมั่น สู่ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับภารกิจคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

 เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร

สุขภาพทางส่ือสาธารณะ

 แสวงหาแนวทางและ

ความร่วมมือ 

จัดเสวนาส่ือมวลชน และ

ผู้เกีย่วข้อง เรื่อง การคุ้มครอง

ผู้บริโภค : การสื่อสารข้อมูล

ความรู้ด้านสุขภาพ”

ศึกษาสถานการณ์ขอ้มูล

ข่าวสารด้านสุขภาพ 



แหล่งข้อมูลและเว็บไซต์ของ

หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

=  ฐานข้อมูล (Data base) 

= เว็บไซต์ (Web site) 

กลุ่มผู้ใช้บริการ
เกิดความยุ่งยาก ซับซ้อน สับสนและความ

ล่าชา้ ในการสบืค้นข้อมูล

การเข้าถงึข้อมูลความรู้และสื่อสุขภาพของผูใ้ช้บริการ ในปัจจุบัน



คลังความรู้ดา้นสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข

เข้าถึงง่าย สะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง  
ก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ลักษณะการเข้าถึงข้อมูลความรู้และสื่อสุขภาพ ที่ต้องการให้เป็น 

กลุ่มผู้ใช้บริการ



Healthcare:

Values and 
Outcomes

(Not 
Procedures 
and Costs)



Medical Service
Hub 

Wellness
Hub

Academic
Hub

Medical Hub 

Product Hub

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.library.hbs.edu/templates/images/guides/guide-healthcare.jpg&imgrefurl=http://www.library.hbs.edu/industries/healthcare/&h=266&w=185&sz=15&tbnid=h0e-XB6dcwUJ:&tbnh=108&tbnw=75&start=16&prev=/images?q=heal


Competitiveness

o International Accreditation Standards of Thai Hospitals 

(JCI, HA)

o Internationally qualified medical doctors, nurses, and 

technical staffs

o Top-quality medical treatment at a reasonable cost

o Thai  hospitality

o Transportation ,  Accommodation,  Food ,  Cultures

o Geographic location



Requested Topics
• Health Insurance

• Medical Tourism : Target & Marketing

• JCI in Thailand

• International Cooperation

• Telemedicine



การท าประกันสุขภาพส าหรับนักท่องเที่ยว

การท าสื่อรับรู้ความต้องการประชาชน 
ภายใต้ สารวัตรสถานพยาบาล Online

การพัฒนาคุณภาพ หน่วยงานทุกระดับ มุ่งมั่น สู่ TQA

การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
ท า MOU กับ UCLA 

มุ่งมั่น สู ่“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”




