
การประชมุช้ีแจงการเก็บข้อมลู

ของหน่วยบริการเพือ่วิเคราะห์

กรอบอัตราก าลัง 2565 - 2569



ค ำสั่งกรรมกำร 
ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 840/2565

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผล ทบทวนภำรกิจ โครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลังของหน่วยงำนในรำชกำรบริหำรส่วนกลำงและสว่นภูมภิำค 
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข



ค ำสั่งคณะท ำงำน 

ค ำสั่งส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่ 2849/2564
เร่ือง แต่งตั้งคณะท ำงำนวิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ สำยงำน ต ำแหน่ง และโครงสร้ำงและกรอบอัตรำก ำลงัของหน่วยงำนใน

รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค สังกัดส ำนักงำนปลดักระทรวงสำธำรณสุข



แนวคิดกำรวิเครำะห์กรอบอัตรำก ำลัง

1. ภำระงำนบริกำรตำมกิจกรรมหลัก (Production Line)
- กิจกรรมหลักค ำนวณอัตรำก ำลังตำมภำระงำนด้วยวิธ ีFTE

2. ภำระงำนบริกำรที่จ ำเป็นจ ำนวนขั้นต่ ำอัตรำก ำลังที่ควรมี เพื่อให้จัดบริกำรได้แต่ใน
ระดับหน่วยบริกำร (Service based)

3. ภำระงำนปฐมภูมิ (งำน Prevention and Promotion Disease) ค ำนวน
จำกประชำกร

4. ภำระงำนอื่นๆ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน งำนบริหำร งำนวิชำกำร                
งำนคุณภำพ เป็นต้น ค ำนวณภำระงำนโดยใช้ค่ำ Allowance



15 – 17 ธ.ค. 6410 พ.ย. 64 28 ธ.ค. 64

คณะท ำงำน 
กรอบอัตรำก ำลัง สป.ฯ

ประชุมชี้กรอบ
และแนวทำงกำร

ด ำเนินกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
เพ่ือรับฟังข้อเสนอแนว
ทำงกำรวิเครำะห์กรอบ

อัตรำก ำลังจำก
วิขำชีพต่ำง ๆ

คณะท ำงำน 
กรอบอัตรำก ำลัง สป.ฯ

รับฟังข้อเสนอแนว
ทำงกำรวิเครำะห์
กรอบอัตรำก ำลัง
จำกวิขำชีพต่ำง ๆ 

เพ่ิมเติม

29 ธ.ค. 64

คณะท ำงำน 
กรอบอัตรำก ำลัง สป.ฯ

ประชุมร่วมกับ
ตัวแทนส ำนัก
ปฐมภูมิ สป.

ม.ค. - เม.ย 65

คณะท ำงำน 
กรอบอัตรำก ำลัง สป.ฯ

5 พ.ค. 65

คณะท ำงำน 
กรอบอัตรำก ำลัง สป.ฯ

คทง.พิจำรณร่ำง
และวิเครำะห์
ควำมเห็นและ
ข้อเสนอต่ำง ๆ

ประชุมคณะท ำงำน
เพ่ือให้ควำมคิดเห็น
กับร่ำงกำรวิเครำะห์
กรอบอัตรำก ำลังใหม่ 
(ร่ำง 1) และแนวทำง

กำรเก็บข้อมูล

แผนกำรด ำเนินกำร



ประชมุช้ีแจงการเก็บข้อมลูของหน่วยบริการเพือ่วิเคราะห์

กรอบอัตราก าลัง 2565 – 2569 

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชมุนวัตกรรม ช้ัน 4 อาคาร 5

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 



1.แพทย ์



1.แพทย์

1. ภำระงำนบริกำรตำมกิจกรรมหลัก (Production Line) ก ำหนดอัตรำด้วยวิธี FTE
1.1 จ ำนวนผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่รวม ER (Case Emergency และ Urgency)  
1.2 กำรตรวจผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินใน (Case Emergency และ Urgency) จ ำนวนผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน (ER)

Emergent+Urgent แดง ส้ม เหลือง เขียว ขำว
1.3 วันนอนรวมผู้ป่วยใน IPD ทั้งหมด 
1.4 จ ำนวนวันนอนผู้ป่วยหนักวิกฤติ (ICU+ICU Needed)
1.5 จ ำนวนผ่ำตัดใหญ่ MaJor Operation ในห้องผ่ำตัด (OR)
1.6 ให้บริกำรวิสัญญี
1.7 ท ำคลอดรวม (ไม่รวมผ่ำตัดคลอด)
1.8 กำรตรวจวินิจฉัยด้วย Ultasound
1.9 กำรท ำหัตถกำรพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ Colonoscopy, ERCP, Bronchoscope, Cath lab, CAG 



1.แพทย์

2. ภำระงำนบริกำรก ำหนดอัตรำด้วยวิธี Service Based 
- ภำระงำนศูนย์แพทย์ สบพช.
- ภำพรวมเขตของแพทย์บำงสำขำ

3. ภำระงำนปฐมภูมิ
จำกเดิมคิดค ำนวณตำม รพสต.ที่ดูแล เปลี่ยนเป็นคิดตำมจ ำนวนประชำกร 

4. ภำระงำนอื่น ๆ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน งำนบริหำร งำนวิชำกำร งำนคุณภำพ เป็นต้น ค ำนวณภำระงำน
โดยใช้ค่ำ Allowance 



2.ทนัตแพทย ์



2. ทันตแพทย์

1.ภำระงำนบริกำรตำมกิจกรรมหลัก (Production Line) ก ำหนดอัตรำด้วยวิธี FTE
- OPD : งำนบริกำรทันตกรรมพื้นฐำน
- OPD : งำนบริกำรทันตกรรมเฉพำะทำง
- IPD : กำรดูแลผู้ป่วยในทีท่ันตแพทย์เป็นเจ้ำของไข้

2. ภำระงำนปฐมภูมิ
จำกเดิมค ำนวณจำกจ ำนวน รพสต. ที่ดูแล เปลี่ยนเป็น งำนปฐมภูมิค ำนวณตำมประชำกร

3. ภำระงำนอื่นๆ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน งำนบริหำร งำนวิชำกำร งำนคุณภำพ เป็นต้นค ำนวณภำระงำน 
โดยใช้ค่ำ Allowance 

วิเครำะห์อัตรำก ำลังสำยงำนเกื้อกูล (Skill mixed) 
- ช่ำงทันตกรรม ใช้วิธี Service based
- เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข/ นักวิชำกำรสำธำรณสุข (ทันตสำธำรณสุข) ใช้วิธี Population based



3.เภสชักร



3.เภสัชกร
1. ภำระงำนบริกำรก ำหนดอัตรำด้วยวิธี FTE

- จ ำนวนรำยกำรยำผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
- จ ำนวนรำยกำรยำเคมีบ ำบัด

2. ภำระงำนบริกำรก ำหนดอัตรำด้วยวิธี Service Based 
งำนเภสัชกรรมกำรผลิต งำนบริหำรเวชภัณฑ์ งำนบริบำลทำงเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก งำนบริบำลทำงเภสัชกรรม

ผู้ป่วยในงำนคุ้มครองผู้บริโภค/เภสัชสนเทศ/พัฒนำระบบยำ  งำนบริกำรสมุนไพร งำนผลิตสมุนไพร
3 ภำระงำนปฐมภูมิ

จำกเดิมจ ำนวน รพสต. ที่ดูแล เปลี่ยนเป็น งำนปฐมภูมิ ค ำนวนตำมประชำกร
4. ภำระงำนอื่น ๆ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน งำนบริหำร งำนวิชำกำร งำนคุณภำพ เป็นต้น 

ค ำนวณภำระงำนโดยใช้ค่ำ Allowance



4.พยาบาล



4.พยำบำล

1.ภำระงำนบริกำรตำมกิจกรรมหลัก ( Production Line ) ก ำหนดอัตรำด้วยวิธี FTE
- งำนบริกำรพยำบำลผู้ป่วยนอก 
- งำนบริกำรพยำบำลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
- งำนบริกำรพยำบำลผู้ป่วยใน 
- งำนบริกำรพยำบำลผู้ป่วยหนัก
- งำนบริกำรพยำบำลผู้ป่วยผ่ำตัด
- งำนบริกำรวิสัญญีพยำบำล
- งำนบริกำรพยำบำลผู้คลอด

2. ภำระงำนปฐมภูมิ
- ค ำนวณตำมประชำกร

3. ภำระงำนอื่น ๆ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน งำนบริหำร งำนวิชำกำร งำนคุณภำพ เป็นต้น ค ำนวณภำระงำน
โดยใช้ค่ำ Allowance 



5.นกักายภาพบ าบดั



5. นักกำยภำพบ ำบัด

1. ภำระงำนบริกำรตำมกิจกรรมหลัก ( Production Line ) ก ำหนดอัตรำด้วยวิธี FTE
- งำนบริกำรผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในกลุ่ม Musculoskeletal condition
- งำนบริกำรผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในกลุ่ม Neurologicalcondition
- งำนบริกำรผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในกลุ่ม Cardiopulmonarycondition
- งำนบริกำรกำยภำพบ ำบัดผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในกลุ่ม Miscellaneous system

2. ภำระงำนบริกำรกำยภำพบ ำบัดปฐมภูมิ 
- คิดตำมประชำกร

3. ภำระงำนอื่นๆ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน งำนบริหำร งำนวิชำกำร งำนคุณภำพค ำนวนภำระงำน
โดยใช้ค่ำ Allowance 



6.เทคนิคการแพทย ์



6.เทคนิคกำรแพทย์
1. ภำระงำนบริกำรตำมกิจกรรมหลัก (Production Line) ก ำหนดอัตรำด้วยวิธี FTE

- งำนเก็บตัวอย่ำงและให้ค ำแนะน ำในกำรเก็บตัวอย่ำง
- งำนโลหิตวิทยำ 
- จุลทรรศน์คลินิก
- งำนเคมีคลินิก
- งำนภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก
- จุลชีววิทยำคลินิก
- งำนอนูชีวโมเลกุล
- งำนธนำคำรเลือด 
- งำนธนำคำรเลือด (รวม) ไมมี่ NAT (เตรียมเลือดให้ผู้ป่วย) (รับบริจำคโลหิต & เตรียม สปก.เลือด)
ตรวจห้องปฏิบัติกำรธนำคำรเลือด NAT*** หนังสือรับรองกำรตรวจ NAT

2. ภำระงำนอื่นๆ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน งำนบริหำร งำนวิชำกำร งำนคุณภำพค ำนวนอัตรำก ำลัง
โดยใช้ค่ำ Allowance 



7.นกัรงัสกีารแพทย ์



7.นักรังสีกำรแพทย์

1. ภำระงำนบริกำรตำมกิจกรรมหลัก (Production Line) ก ำหนดอัตรำด้วยวิธี FTE
1.1 บริกำรถ่ำยภำพรังสีทั่วไป

- บริกำรถ่ำยภำพรังสีทั่วไป
- บริกำรเอกซเรย์เคลื่อนที่ portable
- บริกำรด้วยรถเอกซเรย์ Van Radiography
- บริกำรถ่ำยภำพรังสีทั่วไป portable covid
- บริกำรถ่ำยภำพรังสีทั่วไป ARI clinic
- บริกำรเอกซเรย์ทั่วไปที่ รพ.สนำม / HI / CI
- บริกำรเอกซเรย์ฟันและฟันทั้งปำก

1.2 บริกำรถ่ำยภำพรังสีพิเศษ  



7.นักรังสีกำรแพทย(์ต่อ)

1.3 บริกำรถ่ำยภำพรังสีเทคโนโลยีสูง 
- CT/CTA 
- MRI/MRA
- ไม่นับ out source 

1.4 บริกำรถ่ำยภำพรังสีร่วมรักษำ 
- Vascular/Neuro Intervention
- Non-vascular/Body Intervention
- Thrombectomy
- Bone density



7.นักรังสีกำรแพทย(์ต่อ)

2. งำนรังสีรักษำและงำนเวชศำสตร์นิวเคลียร์ใช้กำรวิเครำะห์อัตรำก ำลังนักรังสีกำรแพทย์ด้วยวิธี Service 
based ตำมจ ำนวนเครื่องมือ

3. ภำระงำนอื่น ๆ ได้แก่ งำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน งำนบริหำร งำนวิชำกำร งำนคุณภำพค ำนวนอัตรำก ำลัง
โดยใช้ค่ำ Allowance 



วิธีกำรเครำะห์อัตรำก ำลัง
Service Based

วิชำชีพ/สำยงำน

1 นักกิจกรรมบ ำบัด
2 นักกำยอุปกรณ์ 
3 นักจิตวิทยำ/จิตวิทยำคลินิก 
4 นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
5 นักเวชศำสตร์สื่อควำมหมำย
6 นักสังคมสงเครำะห์ 
7 แพทย์แผนไทย 
8 นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์/จพ.วิทยำศำสตร์กำรแพทย์
9 นักโภชนำกำร/นักก ำหนดอำหำร
10 นักวิชำกำรเวชสถิติ/เจ้ำพนักงำนเวชสถิติ
11 เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
12 นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ/จพ.โสตทัศนศึกษำ/ช่ำงภำพกำรแพทย์
13 นักวิชำกำรสำธำรณสุข/จพ.สำธำรณสุข

วิธีเครำะห์สำยงำนวิชำชีพอื่น ๆ







โรงพยำบำลชุมชน
ล ำดับ กลุ่มงำน จ ำนวนอัตรำก ำลัง/ขนำด 

F <30 F 31 - 60 F 61 - 90 F >90 M2 <100 M2 >100

451 แห่ง 192 แห่ง 36 แห่ง 10 แห่ง 80 แห่ง 11 แห่ง

1 กลุ่มงำนบริหำรท่ัวไป

2 กลุ่มงำนเทคนิคกำรแพทย์ 

คิดตำมภำระงำน

3 กลุ่มงำนทันตกรรม

4 กลุ่มงำนเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

5 กลุ่มงำนกำรแพทย์ 

6 กลุ่มงำนโภชนศำสตร์ 

7 กลุ่มงำนรังสีวิทยำ

8 กลุ่มงำนเวชกรรมฟื้นฟู 

9 กลุ่มงำนประกันสุขภำพ ยุทธศำสตร์ และสำรสนเทศทำงกำรแพทย์

10 กลุ่มงำนบริกำรด้ำนปฐมภูมิและองค์รวม
คิดตำมภำระงำน

11 กลุ่มงำนกำรพยำบำล

12 กลุ่มงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก



สรุปรายละเอยีดทีจ่ะเกบ็ขอ้มูล



ข้อมูลทั่วไป

1. ใช้ข้อมูลย้อนหลังระหว่ำงปี 2560 - 2564

2. ประชำกร 4 สิทธิ์ ณ วันท่ี 1 ก.ค. 64

3. จ ำนวนเตียง : ใช้ Active bed ณ มีนำคม 2565

ล ำดับ รำยละเอียด หน่วยนับ

1 จ ำนวนผู้ป่วย OP visit รวม ER และ extended OPD หรือ PCU ที่เป็นเครือข่ำย แต่ไม่รวม รพ.สต. ครั้ง

2 จ ำนวนผู้ป่วย ER รวม คน

3 จ ำนวนผู้ป่วย ER สีแดง คน

4 จ ำนวนผู้ป่วย ER ส้ม คน

5 จ ำนวนผู้ป่วย ER สีเหลือง คน

6 จ ำนวนผู้ป่วย ER สีเขียว คน

7 จ ำนวนผู้ป่วย ER สีขำว คน



ล ำดับ รำยละเอียด หน่วยนับ

8 จ ำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน (IPD) ทั้งหมด วัน

9 จ ำนวนผ่ำตัดใหญ่ Major operation ครั้ง

10 จ ำนวนท ำคลอดรวม (ไม่รวมผ่ำตัดคลอด) ครั้ง

11 จ ำนวนครั้งท ำหัตถกำรพิเศษ Colonoscopy ครั้ง

12 จ ำนวนครั้งท ำหัตถกำรพิเศษ ERCP ครั้ง

13 จ ำนวนครั้งท ำหัตถกำรพิเศษ Bronchoscopy ครั้ง

14 จ ำนวนครั้งท ำหัตถกำรพิเศษ CAG ครั้ง

15 จ ำนวนครั้งท ำหัตถกำรพิเศษ Thrombectomy ครั้ง



ล ำดับ รำยละเอียด หน่วยนับ
16 จ ำนวนครั้งท ำหัตถกำรพิเศษ Vascular/ Neuro Intervention ครั้ง
17 จ ำนวนครั้งท ำหัตถกำรพิเศษ Non vascular/ Body Intervention ครั้ง

OPD : งำนบริกำรทันตกรรมพ้ืนฐำน
18 งำนอุดฟันทันตหัตถกำร 1,2,3 ซี่

19 งำนขูดหินน้ ำลำย ปริทันต์ 2 งำน

20 งำนถอนฟัน ทันตศัลยกรรม 1,2 ซี่
OPD : งำนบริกำรทันตกรรมเฉพำะทำง

21 งำนรักษำคลองรำกฟัน รักษำรำก 1,5,6,7,8 ซี่

22 งำนรักษำโรคปริทันต์ 4,5,6,7,8 ส่วน/รำย

23 งำนทันตกรรมส ำหรับเด็ก 3,4,5 ซี่/รำย

24 งำนทันตกรรมประดิษฐ์ 5,6,7,8,9 ชิ้น
25 งำนศัลยศำสตร์ช่องปำก 2,3,4,5,6,7 ซี่/งำน/รำย
26 งำนทันตกรรมจัดฟัน5,6,7,8,9 รำย

27 งำนทันตกรรมหัตถกำร 4 ซี่

28 งำนทันตกรรมบดเคี้ยว 3,5 งำน
29 งำนเวชศำสตร์ช่องปำก 6 งำน



ล ำดับ รำยละเอียด หน่วยนับ

30 งำนทันตกรรมรำกเทียม ซี่

IPD

31 กำรดูแลผู้ป่วยในที่ทันตแพทย์เป็นเจ้ำของไข้ รำย

32 จ ำนวน Item ยำ (รวมผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวม Extended OPD ไม่รวมPCU) รำยกำร

33 จ ำนวน Item ยำเคมีบ ำบัด รำยกำร

34 จ ำนวนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่ม Musculoskeletal condition ครั้ง

35 จ ำนวนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่ม Neurological condition ครั้ง

36 จ ำนวนผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่ม Cardiopulmonary condition ครั้ง

37 จ ำนวนกำยภำพบ ำบัดผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน กลุ่ม Miscellaneous system ครั้ง

38 งำนเก็บตัวอย่ำงและให้ค ำแนะน ำในกำรเก็บตัวอย่ำง ครั้ง



ล ำดับ รำยละเอียด หน่วยนับ

39 งำนโลหิตวิทยำ Test

40 งำนจุลทรรศน์คลินิก Test
41 งำนเคมีคลินิก Test

42 งำนภูมิคุ้มกันวิทยำคลินิก Test

43 งำนจุลชีววิทยำคลินิก Test
44 งำนอณูชีวโมเลกุล Test

งำนธนำคำรเลือด Unit
45 เตรียมเลือดให้ผู้ป่วย Unit
46 รับบริจำคโลหิต & เตรียม สปก.เลือด Unit

47 ตรวจห่องปฏิบัติกำรธนำคำรเลือด NAT*** Unit

48 จ ำนวน X-ray ทั่วไปและฟัน รวม ARI Clinic/รพ.สนำม/HI/CI ภำพ

49 จ ำนวน Portable X-ray ภำพ

50 จ ำนวน Van Radiography ภำพ

51 จ ำนวน X-ray พิเศษ ครั้ง



ล ำดับ รำยละเอียด หน่วยนับ

52 จ ำนวน- CT/CTA ไม่รวม outsource ครั้ง

53 จ ำนวน- MRI/MRA ไม่รวม outsource ครั้ง

54 จ ำนวน Bone density ครั้ง

55 จ ำนวนเครื่อง Simulator เครื่อง

56 จ ำนวนเครื่อง CT –Simulator เครื่อง

57 จ ำนวนเครื่อง Planning เครื่อง

58 จ ำนวนเครื่อง Linac 2D-3D/IMRT,VMAT เครื่อง

59 จ ำนวนเครื่อง Brachytherapy เครื่อง

60 จ ำนวนเครื่อง Dose calibrator เครื่อง

61 จ ำนวนเครื่อง Thyroid uptake เครื่อง

62 จ ำนวนเครื่อง SPECT / SPECT-CT เครื่อง

63 จ ำนวนเครื่อง PET / PET – CT เครื่อง

64 จ ำนวน Radiation Counter Counter



ล ำดับ รำยละเอียด หน่วยนับ

65 จ ำนวน Cobalt 60 เครื่อง

66 จ ำนวนเครื่อง Tissue Processor เครื่อง

67 จ ำนวนเครื่อง Cryostat  ( Frozen section ) เครื่อง

68 จ ำนวนห้องผ่ำตัดหัวใจ ห้อง

69 จ ำนวนห้องสวนหัวใจ ห้อง

70 จ ำนวนเครื่อง Echo เครื่อง

71 จ ำนวนเครื่อง EST เครื่อง 



ส ำนักงำนเขต

ล ำดับ รำยชื่อรพ.ที่ผลิตยำสมุนไพร           จ ำนวน item ยำสมุนไพรที่ผลิต หนังสือรับรองผลิตยำสมุนไพร ผ่ำน GMP
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