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กองสุขภาพระหว่างประเทศ



เดิมชื่อ 
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(International Health Division) 

จัดต้ังเมื่อ 
พ.ศ. 2554

จัดต้ังเมื่อ 
พ.ศ. 2555

ส านักงานคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางสุขภาพระหว่างประเทศ

กองสนับสนุนบริการสุขภาพอาเซียน จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2556

กองสุขภาพระหว่างประเทศ



ภารกิจ กองสุขภาพระหว่างประเทศ (เดิม)

ข้อมูลจากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 มิถุนายน 2561



ข้อมูลจากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 มิถุนายน 2561



เป็นองค์กรหลักพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติรองรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพแบบครบวงจร

วิสัยทัศน์



1. พัฒนา ส่งเสริม การขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร
2. พัฒนารูปแบบกลไกรองรับการขับเคลื่อน ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการสุขภาพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ 
4. ประสานความร่วมมือด้านการเป็นอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. บูรณาการศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประเมิน และถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมรวมทั้งมีระบบการติดตามสถานการณ์

ข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

พันธกิจ



ก้าวหนา้ ก้าวไกลก
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ส

สู่การเปลี่ยนแปลงป

ส
ป

BEST : Best Professionalก
Excellent Serviceส

Beyond Success
Talent Target

ป



ก1. พัฒนาการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร

2. พัฒนาความร่วมมือบริการสุขภาพระหว่างประเทศ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการรองรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร



1. เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

2. สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล

3. ศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพรองรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพแบบครบวงจร (Medical Hub)



กองสุขภาพระหว่างประเทศ

จดลิขสิทธิ์
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563

➢ การแบ่งส่วนราชการกองสุขภาพระหว่างประเทศ (ใหม่)



กองสุขภาพระหว่างประเทศ

รองผู้อ านวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพ

(ภารกิจใหม่)
1. งานพัฒนาระบบ มาตรการ และรูปแบบการ

ให้บริการรองรับสถานการณ์สุขภาพในภาวะปกติและ
ภาวะฉุกเฉิน

2. พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการ
สุขภาพ

3. งานพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติ รองรับ
สถานการณ์สุขภาพในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

4. งานขึ้นทะเบียน ควบคุมก ากับ เพิกถอน และรับรอง
มาตรฐานสถานประกอบกิจการสุขภาพ รองรับ
สถานการณ์สุขภาพในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

5. งานพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ และฐานข้อมูลเฉพาะ
ทางด้านบริการสุขภาพ รองรับโรคอุบัติใหม่ โรคประจ า
ถิ่น และโรคระบาด 

6. งานติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพในภาวะ
ปกติและภาวะฉุกเฉิน

7. งานเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบในสถานการณ์โลก
8. งานอ านวยความสะดวกและให้บริการ ณ จุดหน้าด่าน

ของประเทศ
9. งานบูรณาการการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย

ร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

(ภารกิจเดิม)
1. งานบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ประเทศไทยให้เป็นอุตสาหกรรมการแพทย์แบบ
ครบวงจร

2. งานพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

3. งานส่งเสริม พัฒนาบริการสุขภาพแบบครบวงจร   
สู่ระดับสากล 

(ภารกิจเพิ่มเติม)
4. งานพัฒนาแผนงาน โครงการและงบประมาณ

รองรับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลในการ
สร้างรายได้จากเศรษฐกิจสุขภาพ

5. งานพัฒนาระบบและเช่ือมโยงคลังข้อมูลเศรษฐกิจ
สุขภาพระดับประเทศและนวัตกรรมสุขภาพ รองรับ
การเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร

6. งานส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านบริการ
สุขภาพรองรับการเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์
แบบครบวงจร

7. งานพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้เอื้อต่อ
การค้าและการลงทุนในธุรกิจสุขภาพและผลิตภัณฑ์
สุขภาพท้ังในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มความร่วมมือสุขภาพระหว่างประเทศ

(ภารกิจเดิม)
1. งานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
(ภารกิจเพิ่มเติม)
2. งานพัฒนา และบริหารนโยบาย แผนงานสุขภาพ

ระหว่างประเทศ
3. งานบูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายองค์กร

ระหว่างประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
4. งานเจรจาการค้าและการลงทุนในธุรกิจสุขภาพ

และผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างประเทศ
5. งานพัฒนาระบบการเบิกจ่ายและประกันสุขภาพ

รองรับชาวต่างชาติ 
6 . ง าน ส่ ง เ สริ มกลยุ ทธ์ ท า งก ารตลาดและ

ประชาสัมพันธ์ระดับ Country Branding รองรับ
การเป็นอุตสาหกรรมการแพทย์แบบครบวงจร

7. งานให้ค าปรึกษาด้านการค้า การลงทุนในธุรกิจ
สุขภาพและบริการลูกค้าสัมพันธ์ในต่างประเทศ

8. งานพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบครบวงจร       
(One Stop Service) รองรับชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

9. งานพัฒนาคลังข้อมูลสุขภาพระหว่างประเทศ
10. งานบริการด้านภาษาต่างประเทศ

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

(ภารกิจเดิม)
งานบริหารงานทั่วไป
1. งานบริหารธุรการและงานสารบรรณ
2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล
3. งานบริหารการใช้งบประมาณ การเงินและบัญชี 

งานพัสดุ
4. งานควบคุมภายในและบริหารความเส่ียง
งานแผนงาน
5. งานบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณ

ประจ าปีของหน่วยงาน
7.  งานติดตาม ก ากับ ประเมินผลการปฏิบัติงานตาม

แผนงาน โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน
8.  งานค ารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
(ภารกิจเพิ่มเติม)
9. งานพัฒนาระบบบริการข้อมูลการเป็นอุตสาหกรรม
การแพทย์แบบครบวงจร
10. การติดตามนโยบายระดับพื้นท่ี



กองสุขภาพระหว่างประเทศ
ผู้อ านวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

รองผู้อ านวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรม
อุตสาหกรรมการแพทย์และ

บริการสุขภาพ

ขรก. 2

พรก. 1

จม. 2

รวม 5

ข้าราชการ 2 ต าแหน่ง 
1. นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์                           หัวหน้ากลุ่ม

ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธช์ านาญการ เลขที่ 104
2. นายภักดี กล่ันภักดี                                 รองหัวหน้ากลุ่ม

ต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตัิการ เลขที่ 56
พนักงานราชการ 1 ต าแหน่ง 
1. นางสาวศลิษา มหาชน

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                           เลขที่ 148
จ้างเหมาบริการ 2 ต าแหน่ง 
1. นางสาว ชลลดา จันทกูล

ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ
2. นายภัทรพงศ์ บุดชาดา

ปฏิบัติงาน ด้านสารบรรณ

กลุ่มส่งเสริมพัฒนา
อุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ

ขรก. 5

พรก. 1

จม. 3

รวม 9

ข้าราชการ 5 ต าแหน่ง 
1. นางสาวภาวิณี สังขบูรณ์                  หัวหน้ากลุ่ม

ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธช์ านาญการ เลขที่ 104 
2. นางสาวกิตติยา ศรีสุข                     รองหัวหน้ากลุ่ม

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ      เลขที่ 777 
3. นางสาววราภรณ์ ขัดทาน 

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ      เลขที่ 776
4. นางสาวกนกวรรณ ศีลโสภณ

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ      เลขที่ 773 
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ พวงบุตร 

ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ      เลขที่ 774
พนักงานราชการ 1 ต าแหน่ง 
1. นางสาวสมกมล เกรัมย์

ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขที่ 156
จ้างเหมาบริการ 3 ต าแหน่ง 
1. นางสาวรัตติญา วันนู

ปฏิบัติงานด้านพฒันาวิชาการ
2. นางสาวพิชามญชุ์ วงศ์ชูศักดิ์

ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ
3. นางอรุณ เอี่ยมสะอาด

ปฏิบัติงานด้านธรุการ                            

กลุ่มความร่วมมือสุขภาพ
ระหว่างประเทศ

ขรก. 2

พรก. 1

จม. 6

รวม 9

ข้าราชการ 2 ต าแหน่ง 
1. นางสาวศิรินภา สระทองหน                       หัวหน้ากลุ่ม

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขที่ 100 
2. นายภักดี กล่ันภักดี                                 รองหัวหน้ากลุ่ม

ต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผนปฏิบตัิการ เลขที่ 56
พนักงานราชการ 1 ต าแหน่ง 
1. นางสาวปุณฑริกา นาโค 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                           เลขที่ 153
จ้างเหมาบริการ 6 ต าแหน่ง 
1. นางสาวอัญญวด ี ปัญจะโรทัย

ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ
2. นางสาวฐิติกานต์ พัฒนมาศ     

ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ
3. นางสาวการะเกด เอี่ยมฉลาด

ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ
4. นางสาวประกายวัง ยุทธวีระวงศ์

ปฏิบัติงานด้านประสานงานตา่งประเทศ
5. นางสาวรฐา พิมพ์ภูเขียว

ปฏิบัติงานด้านประสานงานตา่งประเทศ
6. นายศรีสุโข แสงเงิน       

ปฏิบัติงานด้านประสานงานตา่งประเทศ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
และแผนงาน

ขรก. 1

พรก. 5

จม. 4

รวม 10

ข้าราชการ 1 ต าแหน่ง 
1. นางสาวศิรินภา สระทองหน                 หัวหน้ากลุ่ม

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        เลขที่ 100 
พนักงานราชการ 5 ต าแหน่ง 
1. นางสาวกรวรรณ โสภี                        รองหัวหน้ากลุ่ม

ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ                  เลขที่ 152                                     
2. นางสาวจิรายุ  หุนสุวงค์

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 149
3. นายอัครวัฒน์ คุ้มเมือง 

ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 150
4. นายทัตเทพ เมืองวงศ์

ต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน          เลขที่ 151
5. นางสาววรรณนิศา ศรีเลอจันทร์ 

ต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เลขที่ 154
จ้างเหมาบริการ 4 ต าแหน่ง 
1. นางสาวศิรินทรา ดวงมีโสม 

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบญัชี
2. นางสาวอาทิตญา แสงไพโรจน์ 

ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ
3. นายธิพลฐจวัส ข าศรีวงศ์      

ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ 
4. รอสรรหา

ปฏิบัติงานด้านประสานงานต่างประเทศ

ขรก. 7 พรก. 8

ลจป. -- จม. 15

รวม 30



การทบทวนปรับโครงสร้างกองสุขภาพระหว่างประเทศ (ใหม่)

ชื่อกลุ่ม ชื่อย่อ เลขที่หนังสือ

1) กลุ่มบริการงานทั่วไปและแผนงาน บผ. สธ 0712.01/
สธ 0712.02/

2) กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ พอ. สธ 0712.03/

3) กลุ่มพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมการแพทย์และบริการสุขภาพ พน. สธ 0712.05
สธ 0712.06
สธ 0712.07

4) กลุ่มพัฒนาความร่วมมือสุขภาพระหว่างประเทศ คร. สธ 0712.04
สธ 0712.08

หมายเหตุ
ช่ือกลุ่มงานตามค าส่ังกองสุขภาพระหว่างประเทศ ท่ี 5/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2565 ส่ัง ณ วันท่ี 12 เมษายน 2565  

ข้อมูลโครงสร้าง กสป. ณ วันที่ 12 เมษายน 2565
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