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คําจํากัดความคาจากดความ

  กําลังคนด้านสุขภาพ (HRH) :  บุคคลที่มีบทบาท

ในด้าน ส่งเสริม รักษา ปอ้งกัน ฟื้นฟ และค้มครองในดาน สงเสรม รกษา ปองกน ฟนฟู  และคุมครอง

ผู้บริโภค (รวมกลุ่มวชิาชีพต่าง ๆ สายสนับสนุน ด้านู ุ ๆ ุ

การแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน แพทย์

ื ั ํ ืทางเลือก อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนําและเครือข่าย

สขภาพ) ซึ่งอย่ในภาครัฐ ภาคเอกชนและชมชนสุขภาพ)   ซงอยูในภาครฐ ภาคเอกชนและชุมชน
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สภาพปัจจุบันของกําลังคนด้านสุขภาพสภาพปัจจุบันของกําลังคนด้านสุขภาพ

์

ทันตแพทย์
3%

เภสัชกร
4%

นักวิชาการ

ประเภท : ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 49 ช่วงอายุ : ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 36-40 ปี (Gen X) ร้อยละ 18.92

              รองลงมาอยู่ในช่วง 41-45 ปี (Gen BB)  ร้อยละ 17.03

              ช่วงอายุ 21-30 ปี (Gen Y) มีเพียงร้อยละ 1.71

นายแพทย์
9% พยาบาล

เทคนิค
1%

สาธารณสุข
11%

อื่น ๆ
22%

พยาบาล
วิชาชีพ
49%์

นัก
กายภาพบํา

บัด
1%

ข้าราชการ

21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 60 E49%แพทย์
แผนไทย

0%

1%

ที่มา : กลุม่บริหารงานบุคคล 5 ก.ค. 2559 

ชํานาญงาน อาวโส บริหาร (ต้น) บริหาร (สง)

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 Error

ปฏิบัติการ
19%เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ
0%

ปฏิบัติงาน
5%

ชานาญงาน
13%

อาวุโส
1%

บรหาร (ตน)
0%

บรหาร (สูง)
0%

ระดบัตาํแหน่ง : ส่วนใหญ่เป็นระดับชํานาญการ

                      ร้อยละ 56  รองลงมาเป็นระดับ

ป ิ ั ิ ้

ชํานาญการ
56%

ชํานาญการ
พิเศษ
5%

1%                      ปฏิบัติการ ร้อยละ 19 และ

                      ระดับชํานาญงาน ร้อยละ 13 

                      ตามลําดับ
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ค่าใช้จ่ายบคุลากรและแนวโน้มการสูญเสียค่าใช้จ่ายบคุลากรและแนวโน้มการสูญเสีย

ค่าใช้จา่ย : ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รอ้ยละ 54.45 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งค่อนข้าง 

                คงที่ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เปน็เงนิเดือน ค่าจ้าง ร้อยละ 67 

                และเป็นค่าตอบแทนร้อยละ 25
ค่าตอบแทน 

(พตส )
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 ค่าแรง ทั้งหมด*

 ค่าใช้จ่ายทุกหมวด 

52%

ค่าจ้าง
15%

5%

การสญูเสีย : แนวโน้มจากการ

้

 ปี 56  ปี 57  ปี58 

การสญูเสยีบคุลากรมีมากขึน้ 

(2548-2559)  โดยเฉพาะ

แพทย์มีการลาออกในช่วงอายุ

งาน 1-3 ปี มากที่สดงาน 1 3 ป มากทสุด
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MoPH Retreat

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ
ที่รวมพลังสงัคม

พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ
อย่างมีสว่นร่วม

ประชาชนสุขภาพดี
เจา้หน้าที่มีความสขทรวมพลงสงคม

เพื่อประชาชนสขุภาพดี
อยางมสวนรวม

และยั่งยืน
เจาหนาทมความสุข
ระบบสุขภาพยัง่ยืน

P  eople centered approachM astery

O  riginality H  umilityMoPHMoPH
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MoPHMoPH



ยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข 4 Excellence Strategies4 Excellence Strategies

1. Promotion & Prevention  3 People Excellence

4 Excellence Strategies4 Excellence Strategies

Excellence 
3. People Excellence

2. Service 4. Governance 
Excellence Excellence 
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หมายเหตุ: ประเด็นด้านยุทธศาสตร์จะมีการจัดทํารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



กรอบการวิเคราะห์ เป้าหมายที่ 1 : ประชาชนสุขภาพดี

ปั ั ี่ ็ ป่ ไ1 ลดปัจจัยเสียง/เจ็บป่วยของคนไทย
เพื่อเพิ่ม (HALE) ให้แข็งแรงถึงอายุ 72 ปี

  ลด Premature Mortality 
เพื่อเพิ่ม (LE) ใหอ้ายุยืน 80 ปีจํานวนผู้เสยีชีวิตรวม 156,561 ราย

1 2

1) เบาหวาน 1) การบาดเจ็บจาก

ู

External causes
ผู้เสียชีวิตรวม 24,069 ราย ู ,

Chronic diseases
ผู้เสียชีวิตรวม 132,492 ราย

ลดปัจจัยเสี่ยง+เจ็บป่วย ส่งเสริมสุขภาพคนไทย

1) สิ่งเสพตดิ (ความชุก) 5) Mental/Emotion well-Being

2) การฆา่ตวัตายสาํเร็จ

ผู้เสยีชีวิต : 28,260 ราย
)

การจราจร
ผู้เสยีชีวิต : 14,483 ราย 2) หลอดเลอืดสมอง

ผู้เสยีชีวิต: 27,521 ราย

• ผู้บรโิภค Alcohol 32% 

• ผู้บรโิภคบุหรี่ 21% 

• ผ้บริโภคยาเสพติด/บําบัด 78 153 คน

• % เด็กไทย (EQ) (45%) 

• % Pt. ซึมเศร้าเขา้ถึงบริการ

สุขภาพจิต (45%) 
2) การฆาตวตายสาเรจ
ผู้เสยีชีวิต: 4,179 ราย 

3) การจมน้ํา
้ ี ี ิ

3) หัวใจขาดเลือด
ผู้เสยีชีวิต : 19,151 ราย

4) มะเร็งตับ

• ผูบรโภคยาเสพตด/บาบด 78,153 คน 

2) ความดันโลหิตสูง

• ความชุก : 25% 

ั ่ ี ่ ไ ้

6) Active Living

• % ปชช.มีพฤติกรรมที่ดี 

• >6 ปีหลับพอต่อสขภาพ
ผู้เสยีชีวิต : 3,245 ราย 

4) การถูกทํารา้ย
ผู้เสยีชีวิต : 2,162 ราย  

4) มะเรงตบ
ผู้เสยีชีวิต : 16,116 ราย

5) มะเร็งปอด
ผ้เสยีชีวิต : 12 867 ราย

• อัตราป่วยทคีุมได้ : 26% 

3) อ้วน/น้าํหนักเกิน

• % BMI ปกติ (ญ<55/ ช<42)

7) Healthy Consuming

• % ปชช.บรโิภคเหมาะสม

• % ปชช บรโิภคถกต้อง

ุ

ผูเสยชวต : 12,867 ราย 

6) วัณโรค
ผู้เสยีชีวิต : 12,000  ราย

8) ปอดอดกัน้เรื้อรัง 7) โรคเอดส์

* ข้อมูลจากการคาดประมาณ AEM 

(AIDS Epidemic Model) 2015

• % (<18 ปี) สูงดีสมส่วน 

4) Reproduct & Sex Health

• % ตั้งครรภ์ซ้ํา ญ<20ปี 48:1000

• % ปชช.บรโภคถูกตอง 

8) Environment Health

• % ปชช.มีสขุลักษณะที่ดี 

ไ ้ ั ี่ ี
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• % เสยีฟนัทัง้ปาก (7.2%) 

8) ปอดอุดกนเรอรง
ผู้เสยีชีวิต : 4,647 ราย 

7) โรคเอดส
ผู้เสยีชีวิต : *11,930 ราย  

• % ตงครรภซา ญ<20ป 48:1000

• อัตราคลอดมีชีพวัยรุน่ 12.8:1,000 
• %ปชช.ได้จัดการขยะทีดี 

9) Oral Health



เป้าหมายที่ 2 : เจ้าหนา้ที่มีความสุขกรอบการวิเคราะห์

AccessibilityAvailability

ผลิตและพัฒนากําลังคนอย่างมีคุณภาพ

• อัตราส่วนของบคลากรดา้นสขภาพต่อประชากร (สบช.)

บริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริหารกําลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

• สดัสว่นการกระจายบุคลากรสุขภาพ (เมือง/ชนบท)  อตราสวนของบุคลากรดานสุขภาพตอประชากร (สบช.)

แพทย์ 1:2,125 ทัตแพทย์ 1:9,876 เภสัชกร 1:5,462 

พยาบาลวิชาชพี 1:433

ุ ุ

(บค.)

Health worker density and distribution 2.47 

(2010)

Acceptability Quality

• ดชันคีวามสขของคนทํางาน 

สร้างความพร้อมกําลังคนด้านสุขภาพ

เชิงกลยุทธ์

สร้างความพร้อมกําลังคนด้านสุขภาพ

เชิงกลยุทธ์
ดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพดึงดูดและธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ

3ุ

(Happy Work Life Index) ≥ 50 (บค./ทุกกรม)• % หน่วยบริการมีอัตรากําลังสอดคล้องกับแผน

กําลังคน (สนย.)

• ดชันคีวามผาสกุขององค์กร 

3

4h l d
Economic No.13

Government No 23

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี

(Happy Workplace Index) ≥57 (บค./ทุกกรม) 4Thailand

Overall No.28

Government No.23
Business No.25

Infrastructure No.492016



เป้าหมายที่ 3 : ระบบสุขภาพยั่งยืนกรอบการวิเคราะห์

Access Coverage Quality Governance5 6 7 8

1) เพิ่มแพทย์ใน รพ.เขตเมือง

และชนบท
แพทย์ต่อปชก. เพิ่มขึ้น

1) ความครอบคลุมของปชช. 

ได้รับวัคซีนครบตาม EPI
% การได้รับวัคซีนกล่มเป้าหมาย

1) HA
% หนว่ยงานที่ผ่าน HA

1) ITA  (Integrity and 

Transparency Assessment )
ร้อยละของหนว่ยงานที่ผ่าน ITA

2) เพิ่มบุคลากรสหสาขา

วิชาชีพ

% การไดรบวคซนกลุมเปาหมาย

2) อัตราการคดักรองผู้ป่วย

2) ลดเวลาทีป่ชช.รอคอยรบั

บริการ (WaitingTime)  2) Expenditure of GDP
• รายจ่ายด้านสุขภาพต่อผลิตภัณฑ์

มวลรวมของประเทศ
อัตราตามมาตรฐานที่กําหนดหน่วย

บริการทุกระดับ

ิ่ ี ใ ้

3) พัฒนามาตรฐานยา วัคซีน 

และเทคโนโลยีทางการแพทย์

3) อัตราเข้ารบับริการผู้ ป่วยใน

ซ้ํา (Re-admission Rate) 

มวลรวมของประเทศ

3) IT one system
• พัฒนา/เชื่อมโยงระบบข้อมลเพื่อ

3) เพิมเตียงสถาน พยาบาลให้

เพียงพอต่อความต้องการ 4) มีบริการแผนไทยและใช้ยา

สมุนไพรในสถานบริการทุกระดับ

• จํานวนสถานบริการมีบริการการ 4) Satisfaction Index

 พฒนา/เชอมโยงระบบขอมูลเพอ

วิเคราะห์สถานภาพของประชาชน

• มีคลังข้อมูลสุขภาพระดับเขต

• จัดเก็บข้อมูลสุขภาพที่เป็น

มาตรฐานระดับประเทศ• จานวนสถานบรการมบรการการ

แผนไทยและทางเลือก 

) ม รฐ นร บปร เ

4) Restructuring (structure 

& finance)

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี

• ลดเหลื่อมล้ําบริการทุกสิทธิฯ 



ความเชื่อมโยงเป้าหมาย-ยุทธศาสตร์-แผนงานโครงการ-ตัวชี้วัด

กระทรวงสาธารณสข ปี 2560กระทรวงสาธารณสขุ ป 2560

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ดัชนีวัดความสุขด้วยตนเอง

ของคนในองค์กร 
(Happy Work Life Index) ≥50 

Access

Coverage

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด(LE)

ไม่น้อยกว่า 80 ปี 

ดัชนีสุขภาวะองค์กร 
(Happy Workplace Index) ≥57 

Quality

Governance

External causes

Chronic diseases

อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี

Chronic diseases

ไม่น้อยกว่า 72 ปี (HALE)

ลดปัจจัยเสีย่งและการเจ็บป่วย หมายเหตุ: ตัวชี้วัดระดับองค์กร (Cooperate KPIs) 8 ตัว

ั ี้ ั ั ั

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี
ส่งเสริมสุขภาพของคนไทย

ตัวชีวัดระดับหน่วยงาน (Functional PIs) 100 ตัว



People Excellence Strategies แผน 20 ปี กสธ.

1. การวางแผนกําลังคนด้านสขภาพ (HRP)

(4 แผนงาน 4 โครงการ)

2. การผลิตและพัฒนากําลังคน (HRD)1. การวางแผนกาลงคนดานสุขภาพ (HRP)

• พัฒนาระบบการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพและ

กําลังคนในระบบการแพทย์ฉกุเฉิน

2.  การผลตและพฒนากาลงคน (HRD)

• ผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็น

มืออาชีพ

3 การพัฒนาระบบบรหิารจัดการกําลังคนด้านสขภาพ 4. แผนกําลังคนด้านสขภาพภาคีเครือข่าย3. การพฒนาระบบบรหารจดการกาลงคนดานสุขภาพ 

(HRM)

• เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกําลังคน

4.  แผนกาลงคนดานสุขภาพภาคเครอขาย

• พัฒนาเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพ

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี



กรอบแนวคดิ People Excellence Strategy
ั่ ืั่ ืป ช ช ส ีป ช ช ส ี ระบบสขุภาพยังยืน

To sustainable

Health system

ระบบสขุภาพยังยืน

To sustainable

Health system

ประชาชนสุขภาพด
To improve 

health development 

outcomes

ประชาชนสุขภาพด
To improve 

health development 

outcomes

มีความสุข

Happy Work life 

มีความสุข

Happy Work life 

Acceptability

Quality & Coverage

People

il bili

Accessibility

AcceptabilityExcellence  

เก่ง

High Performance

เก่ง

High Performance

ดี

Value : MOPH

ดี

Value : MOPH

คน เก่ง ดี และมีความสข

Availability

S2 S3S1 พัฒนาร บบ ล S4

คน เกง ด และมความสขุ 

ให้บรกิารสุขภาพที่มีคุณภาพ  ทั่วถึง เพียงพอ และเปน็ธรรม ระบบสุขภาพยั่งยืน

S2 

ผลิตและพัฒนากําลังคน

อย่างเพียงพอและมี

คุณภาพ

S3

บริหารกําลังคนให้เกิด

ประโยชนส์ูงสดุ ดึงดูดและ

ธํารงรักษากําลังคนคุณภาพ

S1 พฒนาระบบและ

กลไกการขับเคลื่อนงาน

กําลังคนอย่างมีเอกภาพ

และประสิทธิภาพ

S4

สรา้งภาคีเครอืขา่ย

กําลังคนด้านสุขภาพ

ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี

ุ

ระบบข้อมูลสารสนเทศกําลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศกําลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ



ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคนยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังคน

ั ไ ิ ั ํ ั ิ ํ ั ใ ้ ิS1 พฒันาระบบและกลไกการ

ขับเคลื่อนงานกําลังคนอย่างมี

เอกภาพและประสิทธิภาพ

S2 ผลติและพฒันากําลังคน

อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ

S3 บริหารกําลังคนให้เกิด

ประโยชนส์ูงสดุ ดึงดดูและธํารง

รักษากําลังคนคุณภาพ S4 สรา้งภาคีเครือข่ายกําลังคน

้ ใ ้ ้ ็ ั่ ืดา้นสุขภาพให้เข้มแขงและยงยืน

่

กลยุทธ กลยุทธ กลยุทธ
1. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนและ

   การบริหารจัดการกําลังคน อย่างมีส่วน

   ร่วมของภาคีภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน

2. วางแผนกําลังคนสอดคล้องกับ

1. ปรับปรุงระบบการสรรหาและการ

    คัดเลือก แต่งตั้ง ประเมิน ให้โปร่งใส

    และเป็นธรรม

2. พัฒนาระบบค่าตอบแทน สิทธิ
1. สร้างระบบและกลไกการสื่อสาร

   องค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยใช้

1. พัฒนากําลังคนคุณภาพสอดคล้อง

    กับภารกิจและการเปลี่ยนแปลงของ

    สังคม

2. พัฒนาระบบความร่วมมือระหว่าง

่

กลยุทธ

   ภารกิจและตอบสนองความต้องการ

   ของประชาชนโดยใช้เขตสขุภาพเป็น

   จุดคานงัด

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

่

   ประโยชน ์แรงจูงใจในการทํางาน 

    และความก้าวหน้าในสายอาชีพ

    อย่างเป็นธรรม

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้

    และนวัตกรรม

3. สร้างความเขม้แข็ง ของกําลังคน

  หน่วยงานและภาคีภาครัฐ ท้องถิ่น

    และเอกชนในการผลิตและพัฒนา

    กําลังคน

3. พัฒนาศักยภาพกําลังคนทั้งในสาย

    กําลังคนด้านสุขภาพให้เชื่อมโยงและมี

    ประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบการ กํากับ ติดตาม 

    ประเมินผล รวมถึงการทบทวนและ

  (Quality of Work life)

4. ให้เขตสุขภาพสามารถบริหารจัดการ

    กําลังคนได้อย่างเหมาะสมกับบริบท

    ของพื้นที่

    ด้านสุขภาพ ในกลุ่ม Informal 

sector

4. สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี

  เครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพ

  บริการและสายบริหารจัดการ

    สู่ความเป็นมืออาชีพ

    ปรับปรุงกฎหมาย ให้ทันสมัย
KPI

ุ

1. อัตราส่วนของบุคลากรด้าน

    สุขภาพต่อประชากร

1. ระดับความสําเร็จของกลไกการ

    ขับเคลื่อนงานกําลังคน

2 ั ํ ็ ํ ั

1 ดัชนีความสุขของคนทํางาน 

(Happy Work Life Index) 

2 ดัชนีความผาสุกขององค์กร 

1 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยผ่าน

   ระบบสื่อสารที่รวดเร็ว

2. จํานวนนวัตกรรม

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี

2. จํานวนผู้ผ่านการทดสอบ
    มาตรฐานอาชีพ

2. ระดบความสาเรจของแผนกาลงคน

   ระดับเขตสุขภาพ

3. มีระบบข้อมูลกําลังคนที่ถูกต้อง 
   ครบถ้วน ทันเวลา

(Happy Workplace Index)

3. สัดส่วนการกระจายบุคลากรสุขภาพ
3. ระดับความสําเร็จในการสร้างเสริม
   ภาคีเครือข่ายกําลังคนด้านสุขภาพ



เป้าหมายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ระยะ 18 เดือนฏ ู ุ

 การแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนพยาบาล
การปรบัระบบค่าตอบแทน

บุคลากรสาธารณสุข

 ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย

ในแต่ละภูมิภาคเพื่อผลิต

การวางแผน
อัตรากําลังคน 

และพัฒนาบุคลากร

People  ExcellencePeople  Excellence

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี 15



ความกา้วหนา้/การปรบัปรงุการกาํหนดตาํแหนง่

วชิาชพี ประเด็นเสนอ หนว่ยงาน ขอ้มลูประกอบ การปฏบิตั ิ

สมาคม
ี

เสนอใหก้ระทรวงเตรยีม ให ้สป.เตรยีมความพรอ้มการ จัดทําคําสัง่แตง่ตัง้
ึวชิาชพี

สาธารณสขุ
ความพรอ้มรองรับการ
กําหนดตําแหน่ง ประเภท
ตําแหน่ง ระดับ ประเมนิ
คา่งาน ภาระงาน และ

กําหนดตําแหน่ง ประเภท
ตําแหน่ง ระดับ ประเมนิคา่งาน 
ภาระงาน และกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งกบัตําแหน่งวชิาชพี

คณะกรรมการศกึษา 
วเิคราะห ์การกําหนด
ตําแหน่งวชิาชพี
สาธารณสขชมชนคางาน ภาระงาน และ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ตําแหน่งวชิาชพีการ
สาธารณสขุชมุชน และ

เกยวของกบตาแหนงวชาชพ
การสาธารณสขุชมุชน

สาธารณสขุชมุชน 
(คําสัง่ สป.
ที ่2176/2559

ลงวันที ่13 ก.ค.59)
ผลกระทบ งบประมาณ 
ทีอ่าจเกดิขึน้กบับคุลากร
ตําแหน่ง นักวชิาการ

สาธารณสขสาธารณสขุ
4 จังหวัด
ชายแดนใต ้
รวม 4 

ขอแตง่ตัง้ขา้ราชการ
ตําแหน่งประเภททั่วไปเป็น
ประเภทวชิาการตาม

สสจ./รพศ.
รพท./สสอ./สอ.

ขอ้มลูขา้ราชการตําแหน่ง
ประเภททั่วไป ทีจ่ะแตง่ตัง้เป็น

ประเภทวชิาการ 

1. ตรวจสอบคณุสมบัต ิ
จากขอ้มลูทีจ่ังหวัดสง่มา 
มคีณุสมบัติ 656 ราย 

อําเภอใน
จังหวัด
สงขลา

หลักเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไข ตามหนังสอื ก.พ.

ที ่นร1006/ว.16 
ลว 28 ก ค 58

จํานวน 780 ราย 2. อยูร่ะหวา่งตรวจสอบ
กรอบอตัรากําลัง
3. เสนอปลัดกระทรวง
เพือ่พจิารณากําหนด

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี

ลว. 28 ก.ค.58 เพอพจารณากาหนด
ตําแหน่งตอ่ไป



วชิาชพี ประเด็นเสนอ หนว่ยงาน ขอ้มลประกอบ การปฏบิตั ิ

ความกา้วหนา้/การปรบัปรงุการกาํหนดตาํแหนง่

วชาชพ ประเดนเสนอ หนวยงาน ขอมลูประกอบ การปฏบต

สมาคมเซลล์
วทิยาแหง่
ประเทศไทย

การขอกําหนดตําแหน่ง
นักวทิยาศาสตร์
การแพทย์

ขอใหก้ระทรวงพจิารณาจัดสรรหรอื
ปรับตําแหน่งนักวทิยาศาสตร์
การแพทย์ สาขาเซลลว์ทิยา

พจิารณาวฒุวิา่คัดเลอืก
บรรจไุดห้รอืไม่

ประเทศไทย การแพทย 
สาขาเซลลว์ทิยา

การแพทย สาขาเซลลวทยา

สมาคมเวช
สถติแิหง่

ขอกําหนดตําแหน่ง
เจา้พนักงานเวชสถติิ

สป. ขอใหก้ระทรวงพจิารณาจัดสรร
ตําแหน่งวา่ง เพือ่บรรจลุกูจา้งชัว่คราว 

อยูร่ะหวา่งวเิคราะหค์วาม
ขาดแคลน และเสนอ

ประเทศไทย (รายเดอืน) พนักงานกระทรวง
สาธารณสขุ พนักงานราชการ 
ลกูจา้งชัว่คราว เขา้รับราชการ

คณะกรรมการ พจิาณา
จัดสรรตําแหน่ง

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี



ี

คา่ตอบแทน
วชิาชพี ประเด็นเสนอ หนว่ยงาน ขอ้มลูประกอบ การปฏบิตั ิ

สหภาพ
พยาบาลแหง่
ป ศไ

ขอใหท้บทวนการ
นับระยะเวลาเกือ้กลู 

ี

การเปรยีบเทยีบสทิธิป์ระโยชน ์และความ
แตกตา่งของระยะเวลาในการเลือ่นระดับ
ํ ่ ื่ ิ ื ่

1.เสนอสํานักงาน ก.พ.
2.อยูร่ะหวา่งรวบรวม
้ ส่ สํ ัประเทศไทย การเยยวยาและการ

ปรับอัตราเงนิเดอืนที่
เพิม่ขึน้ของ

ขา้ราชการทกุระดับ

ตาแหนง และการเลอนเงนเดอน ระหวาง
ขา้ราชการเกา่และขา้ราชการทีบ่รรจใุหม่
ทีเ่คยเป็นลกูจา้งชัว่คราว หรอืพนักงาน

กระทรวงมากอ่น

ขอมลู สงสานกงาน ก.พ.
เพิม่เตมิ

ุ
ไมใ่หเ้กดิความ
เหลือ่มลํ้า

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี



การยกเวน้หลกัเกณฑ/์การบรหิารทรพัยากรบคุคล

วชิาชพี ประเด็นเสนอ หนว่ยงาน ขอ้มลู
ประกอบ

การปฏบิตั ิ

ใ ้ ํ ั ื ืชมรม ผอ. 
รพสต.

เสนอใหท้บทวน
การขอคัดเลอืกยา้ย
ตําแหน่งหัวหนา้สถานี
อนามัย เจา้พนักงาน

สอ. 1.ทําหนังสอืหารอื ก.พ. 
2.ก.พ.ตอบยังไมพ่จิารณาตามคําขอ เนื่องจาก 
สป.ตอ้งปรับปรงุการกําหนดตําแหน่งหวัหนา้สถานี
อนามัยจากตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งอนามย เจาพนกงาน

สาธารณสขุชาํนาญงานที่
มวีฒุสิามารถกําหนดเป็น
นักวชิาการสาธารณสขุ
ํ ไ ้ โ ไ ่

อนามยจากตาแหนงประเภททวไป ตาแหนง
เจา้พนักงานสาธารณสขุ เป็นตําแหน่งประเภท
วชิาการ ตําแหน่งนักวชิาการสาธารณสขุ กอ่น 
3.สป.อยูร่ะหวา่งดําเนนิการจัดทําหนังสอืชีแ้จง
ไป ื่ ิ ่ ั ้ ี ั ้ชาํนาญการได ้โดยไม่

ตอ้งมผีลสอบแขง่ขัน
ไป ก.พ.เพอืพจิารณาแนวทางการแตง่ตงัอกีครัง 
เนือ่งจากตําแหน่ง ผอก.รพ.สต. โดยหลักการให ้
กําหนดเป็นนักวชิาการสาธารณสขุ แตผู่ค้รอง
มคีณสมบัตไิมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการกําหนดมคณุสมบตไมเปนไปตามมาตรฐานการกาหนด
ตําแหน่ง 

เป็นองค์กรหลกัด้านสุขภาพ ที่รวมพลงัสังคม เพื่อประชาชนสขุภาพดี



เร ือ่งทีด่าํเนนิการแลว้/และอยูร่ะหวา่งดาํเนนิการ
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โครงสรา้ง 1. อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ที ่2/2559 เมือ่วันที ่2 
็ ่ ื่

1. กลุม่บรหิารงานบคุคล รวบรวมขอ้มลู
โ

/ ู

และ
อตัรากาํลงั

มถินุายน 2559 ไดม้มีตเิห็นชอบใหเ้ปลยีนชอืทางการบรหิารงาน
ตําแหน่งหัวหนา้สถานอีนามัยและหวัหนา้สถานีอนามัยเฉลมิ
พระเกยีรต ิเป็นตําแหน่งผูอ้ํานวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบล และผอ้ํานวยการสถานีอนามัยเฉลมิพระเกยีรติ

กรอบอตัรากําลังและโครงสรา้งของ 
หน่วยงานภมูภิาคจากชมรม นพ.สสจ., 
ผอ.รพศ./รพท., ผอ.รพช., สสอ. และ
ผอ.รพ.สต. ทีส่ง่ใหส้ํานักงานปลัดตาบล และผอูานวยการสถานอนามยเฉลมพระเกยรต 

2. อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ครัง้ที ่5/2559 
เมือ่วันที ่11 สงิหาคม 2559 ไดม้มีตเิห็นชอบ
   2.1 ใหป้รับโครงสรา้งโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตําบล 

ผอ.รพ.สต. ทสงใหสานกงานปลด
กระทรวงสาธารณสขุ เมือ่วันที ่1 
สงิหาคม 2559  
      2. สํานักงานปลัดกระทรวง

จาก 2 กลุม่งาน (กลุม่สนับสนุนบรกิารสขุภาพ และกลุม่บรกิาร
สขุภาพ) เป็น 3 กลุม่งาน (กลุม่งานบรหิารสาธารณสขุ กลุม่งาน
สง่เสรมิป้องกนัควบคมุโรค และกลุม่งานเวชปฏบิตัคิรอบครัว) 

2 2 ใหป้รับโครงสรา้งสํานักงานสาธารณสขอําเภอ ใหผ้ท้ีไ่ดร้ับ

สาธารณสขุ ไดป้ระชมุคณะกรรมการฯ 
ทีไ่ดร้ับมอบหมายเพือ่พจิารณากรอบ
อตัรากําลัง โครงสรา้ง และอยูร่ะหวา่ง
สรปเสนอปลัดกระทรวงพจิารณาให ้  2.2 ใหปรบโครงสรางสานกงานสาธารณสขุอาเภอ ใหผทูไดรบ

มอบหมายใหป้ฏบิัตหินา้ทีผู่ช้ว่ยสาธารณสขุอําเภอ อยูภ่ายใตก้าร
บงัคับบญัชาของสาธารณสขุอําเภอ และแบง่กลุม่งานเป็น 
3 กลุม่งาน สําหรับชือ่กลุม่งานและภารกจิใหช้มรมฯ ทบทวนให ้

สรปุเสนอปลดกระทรวงพจารณาให
ความเห็นชอบเพือ่เสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงสาธารณสขุ ตอ่ไป

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร ์แผนงาน โครงการ ใหม้คีวามชดัเจน 
ไมซ่ํ้าซอ้น และเป็นทีย่อมรับของทกุฝ่าย และเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงสาธารณสขุพจิารณาตอ่ไป
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ความกา้วหนา้ 1. จัดสรรตําแหน่งวา่งเพือ่คดัเลอืกบรรจลุกูจา้งฯ

/ ู

   1.1 พยาบาลวชิาชพี  จํานวน 528  อัตรา
    1.2 ประเภทวชิาการทีข่าดแคลน จํานวน 630 อัตรา
    ใหจ้ังหวัดดําเนนิการคดัเลอืกบรรจเุขา้รับราชการภายในวันที ่15 ก.ย.2559
2 การกําหนดตําแหน่ง2. การกาหนดตาแหนง
    2.1 อยูร่ะหวา่งจัดทําแผนกําหนดตําแหน่งสงูขึน้
    2.2 ตรวจสอบคณุสมบตัแิละกรอบอตัรากําลังเพือ่เปลีย่นสายงานจากประเภท
ทั่วไป เป็นประเภทวชิาการ  ตาม ว.16/2558

กําหนดใหค้ลนิกิหมอครอบครัวทีบ่รหิารดว้ยผูอ้ํานวยการ รพ.สต. ขึน้เป็น
ระดับชาํนาญการพเิศษในปีนี ้(ตามเป้าหมาย 48 แหง่) สว่นการดําเนนิการ      
ในระยะยาวใหค้ลนิกิหมอครอบครัวทีบ่รหิารดว้ยผอ้ํานวยการ รพ สต ขึน้เป็นในระยะยาวใหคลนกหมอครอบครวทบรหารดวยผอูานวยการ รพ.สต. ขนเปน
ชาํนาญการพเิศษ กระทรวงฯ จะขออนุมัตจิากสํานักงาน ก.พ.ขอกําหนด
ตําแหน่งนักวชิาการสาธารณสขุชาํนาญการพเิศษ โดยไมต่อ้งยบุตําแหน่งแทน 
ซึง่กระทรวงสาธารณสขุ ยนืยันการเพิม่ตําแหน่งระดับชาํนาญการพเิศษ แตต่อ้ง
เป็นไปตามภาระงาน โดยปัจจบุนัใหย้ดึโยงกบัการดําเนนิงาน Primary Care 
Cluster (PCC)
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ขอยกเวน้ 1. เจา้พนักงานระดับอาวโุส 17 สายงาน อยูร่ะหวา่งสรปุการจัดทําเกณฑเ์ชงิลกึ 

/ ู

หลกัเกณฑ์
ุ ู ุ

เพือ่เสนอสํานักงาน ก.พ.พจิารณากําหนดหลักเกณฑ์
2. การนับระยะเวลาเกือ้กลูของพนักงานกระทรวงสาธารณสขุ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ไดส้ง่ใหส้ํานักงาน ก.พ. พจิารณาแลว้ ตัง้แตป่ี 2558 
และในปี 2559 จํานวน 3 ครัง้ (20 เม ย และ 8 28 ก ค) วันที่ 8 ส ค 2559และในป 2559 จานวน 3 ครง (20 เม.ย. และ 8, 28 ก.ค)  วนท 8 ส.ค.2559 
ก.พ. ไดข้อขอ้มลูเพิม่เตมิ (การบรรจเุขา้รับราชการในกระทรวงฯ ของพนักงาน
กระทรวง และผูท้ีไ่ดร้ับการบรรจเุขา้รับราชการในกระทรวงสาธารณสขุกอ่นวันที ่
11 ธ.ค. 2555 ) ซึง่อยูร่ะหวา่งรวบรวมขอ้มลู ใหส้ํานักงาน ก.พ. โดยไดส้ํารวจ) ู ู
ขอ้มลูและใหส้ง่กลับ สป. ภายในวันที ่29 สงิหาคม 2559
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ขอ้เท็จจรงิ
1. กระทรวงสาธารณสุข ดําเนินนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม

ื่ ิ ื ิ ั

ขอเทจจรง

สุขภาพตําบล เพือประเมินคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอําเภอ และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (อาํเภอ/ตาํบลจดัการสุขภาพบูรณาการ) อย่างมี

ป สิ ิ  ซึ่ ่ ใ ่ ํ ิ  โ ีคุณภาพและประสทธภาพ ซงอยูในระหวางการดาเนนการ โดยมคณะกรรมการ

ประกอบด้วยเครือข่ายสาธารณสุขทุกระดับ ในระยะ5 ปีแรก เน้นการพัฒนา 4 

ด้านคือดานคอ

- Promotion & Prevention Excellence การส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคเป็นเลิศและปองกนโรคเปนเลศ

 - Service Excellence การบริการเป็นเลิศ
 - People Excellence บุคลากรเป็นเลิศp ุ

 - Government Excellence บริหารจดัการเป็นเลิศด้วย
ธรรมาภบิาล
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้ ็ ิขอ้เท็จจรงิ

2. กระทรวงสาธารณสุข จัดทาํแผนยุทธศาสตร์กําลังคนด้าน

สุขภาพ ระยะ 20 ปี (4 ระยะ) จัดทาํแผนอัตรากําลังทุกระดับ 

่ ิ ี ื่ ใ ้ ั ิทุกกลุ่มวิชาชีพ เพือให้บุคลากรสาธารณสุขจัดบริการสุขภาพ

ที่ มีคุณภาพ ทั่ วถึง เพียงพอ และเป็นธรรม ระบบสุขภาพ

ยั่งยืน ในระยะแรกปฏิรประบบกลไกอภบิาล ผลิตและพัฒนายงยน ในระยะแรกปฏรูประบบกลไกอภบาล ผลตและพฒนา

กําลังคนด้านสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็ง ให้มีการ

กระจายกําลังคนให้เป็นธรรมและทั่วถึง มีคณภาพชีวิตที่ดีในกระจายกาลงคนใหเปนธรรมและทวถง มคุณภาพชวตทดใน

การทาํงานในระยะต่อไป
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3.  นโยบายการสร้างสุขภาพปฐมภูมิ  กระทรวง

สาธารณสุข  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและ

้ ่ ์ ั ื ่ข้อเสนอแนะต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary  Care 
Cluster : PCC) โดยเชิญผ้แทนโรงพยาบาลCluster  :  PCC)  โดยเชญผูแทนโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล ร่วมรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 

16 กันยายน 255916 กนยายน 2559
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้ ็ ิขอ้เท็จจรงิ

4. กระทรวงสาธารณสุข กาํลังจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ชาต ิระยะ 

20 ปี (ด้านสาธารณสุข) โดยแผนยุทธศาสตร์ด้าน P&P 
่Excellence  ประกอบด้วย 4 แผนงานคือ แผนงานที่ 1 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) แผนงาน

ี่ ป้ ั โ ั ี่ที 2 การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แผนงานที 3 ลด

ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ แผนงานที่  4 การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม ซึ่ งอย่ระหว่างการจัดทํารายละเอียดแผนงานสงแวดลอม ซงอยูระหวางการจดทารายละเอยดแผนงาน

โครงการ รวมทัง้ตวัชีว้ัด
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ข้อ 14. ให้จัดสรรงบ PP ตามแนวทาง สปสช. และโอนเงนิตรงที่หน่วยบริการ รพ.สต.

ขอ้เท็จจรงิ
ขอ 14. ใหจดสรรงบ PP ตามแนวทาง สปสช. และโอนเงนตรงทหนวยบรการ รพ.สต.

         งบ PP  ที่รับโอนมาจาก สปสช.มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคโดยตรง ให้แก่ผ้มารับบริการตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสขภาพแห่งชาติ เรื่องปองกนโรคโดยตรง ใหแกผูมารบบรการตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสุขภาพแหงชาต เรอง

ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559 โดยได้จาํแนกรายการหรือกิจกรรมบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิที่ผู้มีสิทธิจะได้รับบริการ ซึ่งมี

้ ้ ์ ็ ็ ี ็ โการแบ่งตามกลุ่มวัยต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มหญิงตังครรภ์ กลุ่มเดก็เล็ก 0-5 ปี กลุ่มเดก็โตและวัยรุ่น 6-24 

ปี กลุ่มผู้ใหญ่อายุ 25-59 ปี กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึน้ไป ซึ่งมีกิจกรรมที่ ต้องดําเนินการทัง้ในหน่วยบริการ

ระดับโรงพยาบาล และ รพ.สต. จึงทําให้ไม่สามารถแยกงบประมาณได้อย่างชัดเจนว่าสมควรให้

งบประมาณลงไปหน่วยใดหน่วยหนึ่งอย่างเดด็ขาด การที่ สปสช. กาํหนดให้โอนงบประมาณลงไปในหน่วย

บริการระดับโรงพยาบาลนัน้ มีข้อดีในการบริหารจัดการแบบบูรณาการกิจกรรมการให้บริการและ

ป ี่ใ ้ ่ ั ึ่ โ ่ ใ ่ ่ ิ ั โ ั ป ่ ึ่งบประมาณทีใช้ร่วมกัน ซึงโดยส่วนใหญ่หน่วยบริการระดับโรงพยาบาลจะจัดสรรงบประมาณส่วนหนึง

ให้กับ รพ.สต. เพื่อทํากิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่กําหนดให้จัดบริการในระดับ    

รพ.สต. โดยผ่านกลไกคณะกรรมการในระดับอําเภอเป็นผู้กําหนด ดังนั ้น หากชมรมผู้อํานวยการู ู

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล (ประเทศไทย) ต้องการให้มีการจัดสรรงบดงักล่าวโดยตรงที่หน่วยบริการ 

(รพ.สต.) ทางชมรมฯ ควรจัดทาํข้อมูลและข้อเสนอดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ 

หรือคณะอนกรรมการในคณะกรรมการหลักประกันสขภาพที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณถัดไป
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หรอคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการหลกประกนสุขภาพทเกยวของในปงบประมาณถดไป



้ ็ ิ

ข้อ 14  และข้อ 15  การโอนเงนิตรง 150 บาท/ประชากร UC ที่หน่วยบริการ รพ สต

ขอเท็จจรง

ขอ 14. และขอ 15. การโอนเงนตรง 150 บาท/ประชากร UC ทหนวยบรการ รพ.สต.

         วิธีการโอนงบประมาณ PP  เป็นการดําเนินการโดย สปสช. ภายใต้งบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิให้กับหน่วยบริการในรูปแบบของ CUP แล้ว 
CUP  จะเป็นผู้ดาํเนินการโอนให้ รพ.สต. เครือข่ายตามลําดับ ตามเงื่อนไขการ
ํ ิ ป ั ้ ี ้ ป็ ่ ี่ ี ่ ่ ใดําเนินงานของ สปสช.ทังนี กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานทีมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการเท่านัน้ ดังนัน้ การให้โอนงบประมาณตรงต่อ รพ.สต.จึงควรผ่าน

ความเห็นชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทกภาคส่วน ทัง้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความเหนชอบของหนวยงานทเกยวของทุกภาคสวน ทงหลกเกณฑ เงอนไข และ

แนวทางในการสนับสนุนที่ชัดเจน
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CUP-Split
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CUP-Split

     จังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้น พ.ศ.2551 จากแนวคิดของผู้บริหารระดับจังหวัด

และความร่วมมือของท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในเขตอําเภอ

่เมือง เพื่อลดความแออัดของการให้บริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มปีงบประมาณ 2557 เป็นการผลักดันนโยบาย

้ป ิ ั ิ ี่ ่ ั ิ่ ป ิ ิ ํ ั ั ใ ้จากผู้ปฏิบัติงานทีมุ่งหวังการเพิมประสิทธิภาพของการทํางานและผลักดันให้

ผู้บริหารดาํเนินการ เมื่อ autonomous  CUP  ตาํแหน่งที่เพิ่มขึน้อย่างเหน็
ได้ชัด คือแพทย์ รองลงมาคือ ผ้ช่วยแพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่สนับสนนไดชด คอแพทย รองลงมาคอ ผูชวยแพทยแผนไทย และเจาหนาทสนบสนุน

จํานวนประชากรขัน้ตํ่า 21,000 ราย สามารถบริหารจัดการเงินที่ ไม่ขาดทุนได้

ปัจจัยสําคัญในการดําเนินงานคือ นโยบายที่ ม่งมั่นของผ้บริหารในพืน้ที่ที่ ต้องมีปจจยสาคญในการดาเนนงานคอ นโยบายทมุงมนของผูบรหารในพนททตองม

ความเข้าใจและดําเนินนโยบายในทิศทางเดียวกัน และการมีแพทย์เกษียณร่วม

ให้บริการ ความท้าทายคือ การเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการประสานงาน

สาธารณสุขระดบัอาํเภอ (คปสอ.) การใช้ระบบบริการสุขภาพระดับอาํเภอ(DHS) 
เพื่อการติดตามประเมินผลและควรมีผู้รับผิดชอบหลักเพื่อจัดการปัญหาการขาด
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ู

ความเชื่อมโยงของระบบ



CUP-Split

     บทเรียนสําหรับพืน้ที่ที่ อื่นในการทาํ autonomous  CUP  คือ ต้องมี

รูปแบบการดาํเนินงานของ CUP  ทุกรูปแบบ และมีระบบติดตามประเมินระดับ
อําเภอ รวมถึงการสนับสนุนด้านวิชาการ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ ควรเพิ่ม

ั ํ ั ้ ้ ิช ชี  สํ ั ั ป ั สกรอบอตรากาลงและความกาวหนาของวชาชพ และสานกงานหลกประกนสุขภาพ

แห่งชาติ ควรใช้บทบาทของตนในการกํากับติดตามประเมิน CUP  มากขึน้ 
รวมถงึการลงโทษหน่วยบริการที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างจริงจงัรวมถงการลงโทษหนวยบรการทไมไดมาตรฐานอยางจรงจง
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ประชาชนสขุภาพด ีเจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ 
ระบบสขภาพย ัง่ยนืระบบสขุภาพยงยน
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