
 
 

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) ครั้งที่ 13/2565 
วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุม ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ถือเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี และได้สื่อสาร
ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดในการทำงาน รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม เพื่อใช้เวลาให้มีค่าและ
เกิดประโยชน์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
3.1 ร่างโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง ปี 2565 – 2569  
สถานการณ์ปัจจุบันสายวิชาชีพปฏิบัติงานจริง เทียบกับกรอบอัตรากำลังเดิม ปี 60-64 ของ สป. สัดส่วน      
สายวิชาชีพ (25 สายงาน) คิดเป็นร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับกรอบปี 64 สายงาน Back office คิดเป็น  
ร้อยละ 49 เมื่อเทียบกับกรอบปี 64 แนวโน้มภาระงานในอนาคตและการคาดการณ์ ปี 69 วิเคราะห์ปัจจัย 
ที่มีผลต่อการไปรับบริการสุขภาพประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ด้วยวิธี Panel data analysis ด้วยปัจจัย   
3 ปัจจัย ดังนี้ ๑) สัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมด ๒) GPP รายจังหวัด ๓) จำนวนแพทย์คาดการณ์ 
โดยผลการคาดการณ์บริการของ รพ. สป. ปี 69 พบว่า OP visit เพิ่มขึ้น ปัจจุบันอยู่ที่ 2.3 ครั้ง/คน/ปี 
เพิ่มเป็น 3 ครั้ง/คน/ปี ส่วน IP day เพิ่มเป็น 40,585,232 และได้นำภาระงานปฐมภูมิ ตามที่ พรบ.
ปฐมภูมิกำหนด มาคาดการณ์เพิ ่มเติม สำหรับแนวคิดการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง ประกอบด้วย          
๑) ภาระงานปฐมภูมิ (งาน Prevention and Promotion Disease) คำนวณจากประชากร (พรบ.ระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562) ๒) ภาระงานบริการตามกิจกรรมหลัก (Production Line) กิจกรรมหลัก
คำนวณอัตรากำลังตามภาระงานด้วยวิธี FTE ๓) ภาระงานบริการที่จำเป็นจำนวนขั้นต่ำอัตรากำลังที่ควรมี 
เพื่อให้จัดบริการได้แต่ในระดับหน่วยบริการ (Service based) เช่น แพทย์แผนไทยฯ ๔) ภาระอื่นๆ ได้แก่ 
งานด้านการเรียนการสอน งานบริหาร งานวิชาการ งานคุณภาพ คำนวณภาระงานโดยใช้ค่า Allowance 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของตัวแทนชมรม รพศ./รพท. รพช. สสจ. สสอ. รพ.สต. และตัวแทนวิชาชีพต่างๆ 
โดยโครงสร้าง ภารกิจ และกรอบอัตรากำลัง แบ่งตามขนาดของ รพศ./รพท. รพช. สสจ. สสอ. รพ.สต. 
และเพิ่มเติมของ สนง.เขต โดยจากการวิเคราะห์ ร่างกรอบในปี 65-69 หน่วยบริการ ส่วนภูมิภาค สป. 
เมื่อเทียบกับกรอบปี 64 พบว่าสายงานรวมวิชาชีพ เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.2 สายงาน Back office เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 14 และภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 (ไม่รวมสายสนับสนุนวิชาชีพและสายสนับสนุน Back office)  
โดยสัดส่วนวิชาชีพของ สป. ที่คาดการณ์เปรียบเทียบกับภาพรวมวิชาชีพของประเทศต่างๆ เมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นถือว่าอยู่ในสถิติที่ดี แผนการดำเนินงาน ดังนี้ ๑) ประชุม คทง.และคณะอนุกรรมการพิจารณา
กรอบกำลังคน และขออนุมัติ อกพ. สป./อกพ.กระทรวง ๒) ช้ีแจงเขตและ CHRO และส่งกรอบรวมให้เขต 
๓) คกก.เขต พิจารณากรอบอัตรากำลังสู่หน่วยงาน ๔) หน่วยงานส่งรายละเอียดกรอบอัตรากำลังให้เขต 
และ สป. ข้อเสนอพิจารณา 1) ขออนุมัติใช้หลักการและแนวคิดที่ได้นำเสนอ ๒) ขออนุมัติกรอบอัตรา     
ปี 65- 69 ๓) ขอการจัดสรรอัตรากาลังเป็นภาพเขตสุขภาพ ๔) ขอข้อเสนอการบริหารจัดการกรอบอัตรา
กำลั งปี 65-69 ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจ  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
๑) ควรมีการวิเคราะห์ภาระงานในเชิงคุณภาพ 
เพิ่มเติม  เช่น แพทย์สาขาใดที่ยังขาด/เกิน 
รวมถึงพิจารณาการกระจายแพทย์บางสาขา
ในแต่ละ รพ ./เขตสุขภาพ ให้เก ิดความ
ครอบคลุม 
๒) ควรมีการศึกษาทบทวน เปรียบเทียบข้อมูล  
เป็นระยะ เพื่อพิจารณาปรับปรุงในประเด็น
ที ่ เก ี ่ยวข้อง และข้อม ูลสนับสนุนว่าเรา       
จะขยายกรอบอะไรเพิ่มเติม เช่น การลดคน
จากการนำเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงการศึกษา
เปรียบเทียบกับข้อมูลของ กทม. ด้วย 
3) HR ควรมีการทบทวนว่ามีประเด็นอะไร  
ที ่ต้องการปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เนื ่องจากเราไม ่ได้         
มีกำลังคนมากพอ  
4) ศึกษาข้อม ูลในต่างประเทศว่าม ีการ
บริหารจัดการอย่างไร ใช้กลไกอะไรในการ
ลดการป่วย การตาย 
5) พิจารณาว่า Public Health Agency ที่มีอยู่ 
ว่าเราสามารถเข้าไปร่วมดำเนินการร่วมกัน
ในประเด็นใดได้บ้าง  
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการ  

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือทราบ / ติดตามความก้าวหน้า  
4.1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดบริการตามแผน Service plan รายเขตสุขภาพ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดบริการตามแผน Service plan รายเขตสุขภาพ ในส่วนของการ
บริการ ในรพศ.รพท ทั้งหมด 126 แห่ง สังกัด สป.สธ. มีกลุ่มการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แบ่งเป็น     
1) กลุ่มเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ สาขาสุขภาพจิต จิตเวชและสารเสพติดมีการให้บริการ 
หอผู้ป่วยใน รพ.ขนาด M1 มีบริการน้อยกว่า ร้อยละ 50 2) กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ สาขา   
โรคไม่ติดต่อ การให้บริการหน่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) รพ.ขนาด A มีบริการมากกว่า      
ร้อยละ 80 และขนาด M1 มีบริการน้อยกว่า ร้อยละ 50 การให้บริการสายสวนหลอดเลือดสมอง            
มี รพ.ขนาด A เขตละ 2 แห่ง ที่มีบริการน้อยกว่า ร้อยละ 50 3) กลุ่มพัฒนาต่อยอดเพื่อความเป็นเลิศ 
สาขาโรคหัวใจ Heart failure รพ.ขนาด A มีบริการคิดเป็นร้อยละ 100 สาขาโรคมะเร็ง เคมีบำบัด รพ.
ขนาด A มีบริการคิดเป็นร้อยละ 100 ในส่วนรังสีรักษา มีเขตละ 1 แห่ง เป็น รพ.ขนาด A 13 แห่ง 
ให้บริการมากกว่า ร้อยละ 80 กบรส. ได้รวมศักยภาพการบริการที่ยังไม่ครอบคลุมในด้านต่างๆ และ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
๑) เขตสุขภาพ ควรจัดลำดับความสำคัญ    
ในบางสาขาท่ีขาดแคลนและจัดสรรไม่ได้    
๒) กบรส. นำผลงานการให้บริการ Service plan 
ในแต่ละสาขา มาพิจารณาด้วยเพื่อให้ทราบ
ว่าในเขตสุขภาพขาดเรื ่องอะไรและต้อง     
ให้น้ำหนักท่ีไหน ในเรื่องใดบ้าง 
๓) ควรมีการสนับสนุนการเปิด ward จิตเวช 
ใน รพ. ระดับ S, M1 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในทุกเขตสุขภาพ ดังนี้ เขตสุขภาพท่ี 1 (1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ 
สายสวนหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และ Stroke Unit (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่
ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด Stroke Unit ทั้งนี้ มีบางแห่งให้บริการ PCI ได้ (3) รพ.ระดับ M1 ทุกแห่ง 
ขาดบริการหอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และ Stroke Unit ทั้งนี้ มีบางแห่งให้บริการ Heart failure ได้ 
และ (4) พื้นที่เสนอพัฒนาพิเศษ ได้แก่ รพ.น่าน (Open Heart, รังสีรักษา) และ รพ.ศรีสังวาลย์ (PCI)  
เขตสุขภาพที่ 2 (1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และสายสวน
หลอดเลือดสมอง (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และ Heart failure 
(3) รพ.ระดับ M1 บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด Stroke Unit และ เคมีบำบัด 
และ (4) พื้นที ่เสนอพัฒนาพิเศษ ได้แก่รพ.แม่สอด (PCI) และรพ.เพชรบูรณ์ (PCI) เขตสุขภาพที ่ 3        
(1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และสายสวนหลอดเลือดสมอง 
(2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด Stroke Unit และ Heart failure 
เขตสุขภาพท่ี 4 (1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด สายสวนหลอด
เลือดสมอง (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และ Heart failure 
(3) รพ.ระดับ M1 บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด Stroke Unit โดยที่ทุกแห่ง
ให้บริการ Heart failureได้ เขตสุขภาพที่ 5 (1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวช 
ยาเสพติด สายสวนหลอดเลือดสมอง (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด 
และStroke Unit ทั้งนี้มีบางแห่งให้บริการ Open Heart กับ PCI ได้ (3) รพ.ระดับ M1 บริการที่ยังไม่
ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และStroke Unit ทั้งนี้มีบางแห่งให้บริการ Heart failure ได้ 
และ (4) พื้นที่เสนอพัฒนาพิเศษ ได้แก่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ (รังสีรักษา) และรพ.บางสะพาน ควรปรับ
ระดับเป็น M1 เขตสุขภาพท่ี 6 (1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด 
สายสวนหลอดเลือดสมอง และOpen Heart (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวช 
ยาเสพติด Stroke Unit และ Heart failure และ (3) รพ.ระดับ M1 บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยใน    
จิตเวชยาเสพติด Stroke Unit เคมีบำบัด ทั้งนี ้มีบางแห่งให้บริการ Heart failureได้ เขตสุขภาพที่ 7    
(1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และสายสวนหลอดเลือดสมอง 
และ (2) รพ.ระดับ M1 บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด Stroke Unit เคมีบำบัด 
ทั้งนี้มีบางแห่งให้บริการ Heart failure ได้ เขตสุขภาพท่ี 8  (1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ 
สายสวนหลอดเลือดสมอง (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และ
Stroke Unit (3) รพ.ระดับ M1 บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด และStroke Unit 
และ (4) พื้นที่เสนอพัฒนาพิเศษ ได้แก่ รพ.บึงกาฬ (PCI) เขตสุขภาพที่ 9  (1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม 
คือ สายสวนหลอดเลือดสมอง (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด 
Stroke Unit และ Heart failure และ (3) รพ.ระดับ M1บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวช
ยาเสพติด Stroke Unit และเคมีบำบัด เขตสุขภาพที่ 10  (1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ 
สายสวนหลอดเลือดสมอง และ Open Heart (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวช 
ยาเสพติด Stroke Unit และ Heart failure   (3) รพ.ระดับ M1บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยใน
จิตเวชยาเสพติด และStroke Unit เขตสุขภาพที่ 11 (1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุม คือ สายสวน 
หลอดเลือดสมอง และ รพ.วชิระภูเก็ต ควรมีบริการรังสีรักษา (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุม 
คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด Stroke Unit และเคมีบำบัด (3) รพ.ระดับ M1 บริการที่ยังไม่ครอบคลุม 
คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด Stroke Unit และเคมีบำบัด (4) พื้นที่เสนอพัฒนาพิเศษ ได้แก่ รพ.ชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ (รังสีรักษา) รพ.พังงา รพ.ระนอง และรพ.เกาะสมุย ควรเพิ่มบริการ PCI และเขตสุขภาพที่ 12 
(1) รพ.ระดับ A บริการที่ยังไม่ครอบคลุมคือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด สายสวนหลอดเลือดสมอง      
ซึ่ง รพ.ยะลา รพ.ตรัง ควรมีบริการรังสีรักษา (2) รพ.ระดับ S บริการที่ยังไม่ครอบคลุมคือ หอผู้ป่วยใน    
จิตเวชยาเสพติด ทั้งนี ้มีบางแห่งให้บริการ Open Heart กับ PCI ได้ (3) รพ.ระดับ M1 บริการที่ยัง         
ไม่ครอบคลุม คือ หอผู้ป่วยในจิตเวชยาเสพติด ซึ่งมีบางแห่งให้บริการ Heart failure ได้ และ (4) พื้นที่เสนอ
พัฒนาพิเศษ ได้แก่ รพ.สุไหงโก-ลก รพ.เบตง ควรเพิ่มบริการ PCI สำหรับศูนย์ความเชี ่ยวชาญระดับสูง 
(Excellent Center) รวมทุกสังกัดมีกลุ่มความเชี่ยวชาญ 5 ด้าน ได้แก่ หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ พบว่าแต่ละเขต แต่ละขนาด รพ. ยังขาดความเชี่ยวชาญในบางด้าน   
จึงเรียนมาเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารวางแผนการเตรียมการ และให้ข้อเสนอแนะในการจัดบริการตาม     
แนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ต่อไป 
 

๔) ควรมีการหาร ือร ่วมกันระหว่างเขต
สุขภาพเรื ่องหลักเกณฑ์การส่งต่อข้ามเขต
สุขภาพ รวมถึงม ีการบูรณาการร ่วมกัน      
ก ับเอกชน ผ ่านกลไก 5x5  โดย กบรส .   
เป็น center ในภาพกระทรวง  
 
มติที ่ประชุม ร ับทราบ และมอบ กบรส.    
รับข้อเสนอเพิ ่มเติมไปพิจารณา เพื ่อเป็น
องค์ประกอบในการวางแผนในภาพรวม กสธ. 
โดยมีการวิเคราะห์ว่าส่วนไหนควรได้รับการ
พัฒนา เชิญเอกชน มหาวิทยาลัย มาร่วม    
ในการใช้ศักยภาพ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า   
ในการให้บริการ เกิดความคุ้มค่าในการดูแล
ผู ้ป่วย เพื่อให้เกิดความเพียงพอในระยะยาว 
พัฒนาระบบการส่งต่อให้ทันต่อสถานการณ์
เช่น การส่งต่อทางอากาศยานรองรับในอนาคต 
โดยส ่วนกลาง เขตส ุขภาพ ร ่วมม ือกัน        
ทั้งมุมมองในด้านการลงทุน โดยเฉพาะสาขา
ที่ต ้องลงทุนส ูง เพื ่อลดความเหลื ่อมล้ำ
ระหว่างเขต  
 


