
การธ ารงรักผาพฝาบาล 
ไว้ในระบบสุขภาพ 

นาฝแพทฝ์สุขุม  กาญจนพิมาฝ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



ประเด็นการน าเสนอ 

สถานการณ์ก าลังคนด้านการพฝาบาล 

นโฝบาฝการธ ารงรักผาพฝาบาลไว้ 
ในระบบสุขภาพ 

ความคาดหวังต่อพู้บริหาร
ถางการพฝาบาล 



สถานการณ์ก าลังคน
ด้านการพฝาบาล 



96.66% 0.83% 2.51% 

RN   TN    PN RN   TN    PN RN   TN    PN 

ข้อมูลจ ำนวนพยำบำลวชิำชีพ พยำบำลเทคนิค และผูช้่วยพยำบำล 
ในส ำนกังำนปลดัฯ 

RN 105,463 คน TN 907 คน PN 2,742 คน 

อัตราขาดแคลนคิดจาก 
FTE (RN,TN) 
ขั๊นต ่า-ขั๊นสูง  

(ขาด) 

7,553 – 33,746 คน ณ 1 ตุลาคม 2561 ที่มากองบริหารทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



จ ำนวนกำรก ำหนดต ำแหน่ง
พฝำบำลวิชำชีพ 

ตำมระดับต ำแหน่งในสังกัด 
กระถรวงสำธำรณสุข 

ต ำแหน่ง จ ำนวน ร้อฝละ 

ถรงคณุวุฒิ 1 0.001 

เชี่ฝวชำญ 133 0.132 

ช ำนำญกำรพิเศผ 2,785 2.77 

ปฏิบัตกิำรหรอื ชก.
หรือ ชพ. 1,240 1.23 

ปฏิบัตกิำรหรอื ชก. 96,240 95.35 

ปฏิบัติการหรือ ชก. หรือ ชพ.1.23 % 

ช านาญการพิเศษ 2.77% 
เชี่ยวชาญ 0.132% 

ความกา้วหนา้ในสาฝงานพฝาบาลวชิาชีพ 
ส านักงานปลดักระถรวงสาธารณสุข 

ที่มา กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ปฏิบัติการหรือ ชก. 95.35 % 



นโฝบาฝธ ารง
รักผาพฝาบาลใน
ระบบสุขภาพ นโฝบาฝการธ ารงรักผาพฝาบาลไว้ 

ในระบบสุขภาพ 





ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (นพ.สุขุม กาญจนพิมาย)  
มอบหมายแก่กองการพยาบาล 

“ให้ กองการพยาบาล เป็น
แกนกลางในการรับฟังความ
คิดเห็น ความเดือนร้อนของ
พยาบาล แล้วมาช่วยกัน

แก้ไข หรือบรรเทาความเดือน
ร้อน ความทุกข์นั้น” 

กองการพยาบาล ด าเนินการ 
• รับฟังความคิดเห็นผ่านเวที

กองการพยาบาลสัญจร 
• จัดท าข้อเสนอเพื่อก าหนด

นโยบายการธ ารงรักษา 
พยาบาลวิชาชีพ กระทรวง
สาธารณสุข 

“ให้ทุกวิชาชีพท างาน
ภายใต้เวลาที่ได้

มาตรฐานวิชาชีพ” 

กองการพยาบาล ด าเนินการศึกษาและก าหนดชั่วโมงการ
ท างานที่เหมาะสมของวิชาชีพการพยาบาล และพัฒนาแนว
ทางการจัดอัตราก าลังเพื่อความปลอดภัยในการท างานของ
พยาบาลและผู้รับบริการ 

กองการพยาบาล 
และกองบริหารการ

สาธารณสุข  
ด าเนินงาน  
2 P safety 



9 ข้อเสนอจากกองการพฝาบาล 
จากการรับฟงัความคิดเห็นของพฝาบาล 

1 

การบริหารจัดการอัตราก าลังให้
พฝาบาล มีเวลาการปฏิบัติงานถ่ี

เหมาะสม 
 

อัตราก าลังคน 

นโฝบาฝการธ ารงรักผาพฝาบาล 

2 3 4 5 

การเฝีฝวฝา 

การเฝีฝวฝาพฝาบาลถ่ีโด้รับ
อุบัติเหตุจากรถพฝาบาล 

Skill mix การจ้าง
แบบพสมพสาน           

งานพู้ช่วฝพฝาบาล 
และเสมีฝนหอพู้ป่วฝ 

ก าหนดระเบีฝบกระถรวง
สาธารณสุขว่าด้วฝการ
เฝีฝวฝาบุคลากรถี่เสีฝหาฝ

จากการให้บริการ
สาธารณสุข 

ความก้าวหน้า
ของพฝาบาล 
การก าหนด กรอบตต าแหน่ง 

แต่งต๊ัง คถง. 
ก าหนดต าแหน่งพฝาบาล
วิชาชีพช านาญการพิเศผ
โม่ฝุบเลกิ / พฝาบาล
วิชาชีพเชี่ฝวชาญ 

ค่าตอบแถน 

เงินเดือน เงินเพ่ิมพิเศผ 

ประชุมคณะถ างานฯ 
ค่าตอบแถน และพตส. 

ของพฝาบาล 

การบรรจุ
ข้าราชการ 

บรรจุพฝาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ประชุมคณะถ างานฯ การ
บรรจุพฝาบาลวิชาชีพ 

(ข้าราชการ) 





นโฝบาฝธ ารง
รักผาพฝาบาลใน
ระบบสุขภาพ 

ความคาดหวังต่อพู้บริหารถางการ
พฝาบาล 



ความคาดหวงัตอ่ผูบ้รหิารการพยาบาล 

ในการขบัเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏบิตั ิ



ผูบ้รหิารการพยาบาลตอ้ง 
 

2 P Safety 

บรหิารการพยาบาลดว้ยธรรมาภบิาล 
 

Patient Safety Goals Personnel Safety Goals 

S Safe Surgery S Social Media 

I Infection I Infection & Injury 

M Medication M Mental (second victim) 

P Process P Personnel work 
(Occupational) 

L Line& Tube & 
Device 

L Lane (Traffic) 

E Emergency E Environment & Social 



นโฝบาฝธ ารง
รักผาพฝาบาลใน
ระบบสุขภาพ 

Nurses: A Voice to Lead Health for All 
 

Thank you for attending 

https://www.icn.ch/news/nurses-voice-lead-health-all

