คําอธิบายประกอบการจายคาตอบแทน
สําหรับกําลังคนดานสาธารณสุข
---------------------------

1. เปนการจายคาตอบแทนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 อนุมัติ
งบประมาณ จํานวน 2,875 ลานบาท โดยใหเบิกจายยอนหลังตั้งแต 1 ตุลาคม 2547
2. ระเบียบการเบิกจาย สําหรับคาตอบแทน พ.ต.ส ออกโดยมาตรา 33 แหง พรบ. ระเบียบการ
บริหารขาราชการพลเรือน หรือตามมาตราตาง ๆ ของ พรบ. ขาราชการแตละประเภท
3. ระเบียบคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับการปฏิบัติงานในพืน้ ทีพ่ ิเศษ ออกโดย
กระทรวงการคลัง
4. คุณสมบัติ
4.1 เปนผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวของ จากสถาบันการศึกษา
ที่ไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือองคกรวิชาชีพ
4.2 เปนผูท ี่ไดรับใบประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบโรคศิลปะ ที่ยงั ใชประโยชนได โดยไมถูก
พักใชหรือเพิกถอน หรือหมดอายุ
4.3 เปนผูท ี่ปฏิบัติงานใหบริการดานสุขภาพผสมผสานแบบองครวม หรือดานใดดานหนึ่ง
ไดแก งานรักษาพยาบาล งานสงเสริมสุขภาพ งานควบคุมปองกันโรค (รวมงานคุม ครองผูบริโภค) งาน
ฟนฟูสภาพ ตามวุฒกิ ารศึกษาและใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะ
4.4 เปนผูท ี่ดํารงตําแหนงตรง หรือตําแหนงอื่นตามการบริหารขาราชการแตละประเภท
4.5 กรณีไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทาง ตองเปนวุฒิบตั รหรือ
หนังสืออนุมัติ จากสภาวิชาชีพของประเทศไทย และตองปฏิบัติงานจริงตามสาขาที่เสนอขอรับ
คาตอบแทน
4.6 งบประมาณ 2,875 ลานบาท ครอบคลุมเฉพาะขาราชการ หรือเจาหนาที่รัฐ ที่ไดรับ
เงินเดือนอัตราปกติจากงบบุคลากร สวนเจาหนาที่รัฐประเภทอื่น ๆ สวนราชการสามารถประยุกตหลักการ
ของคาตอบแทนประเภทนี้ไปใชได โดยใชงบประมาณของสวนราชการ
4.7 เปนผูท ี่ปฏิบัติงานในหนวยงานในสังกัดกระทรวง/กรม/สํานัก/กอง มหาวิทยาลัย
องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ
4.8 ผูที่ปฏิบัตงิ านดานอื่น ๆ เชน การสอน การพัฒนาองคความรู การพัฒนาวิชาการ หรืองาน
อื่น ๆ จะเขาขายมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทน จะตองรวมปฏิบัติงานบริการสุขภาพแบบองครวม หรือดานใด
ดานหนึง่ ดวย
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1. การจัดกลุม ของแพทย
กลุม รหัส
คุณลักษณะประกอบการจัดกลุม
1 นพ11 แพทยทั่วไป หมายถึงแพทยที่สําเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
2 นพ21 แพทยเฉพาะทาง ที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ เฉพาะทางจากแพทยสภา โดยตอง
ปฏิบัติงานตามวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตินั้น ๆ ใหระบุสาขาหลักที่ใชปฏิบัติงานจริง
2 นพ22 แพทยทั่วไปทีไ่ ดรับปริญญาโท/เอก ดานแพทยหรือสาธารณสุข ทีเ่ กี่ยวของ จากสถาบันที่
ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง
2 นพ23 แพทยทั่วไปทีไ่ ดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการพัฒนาระบบ
คุณภาพ โดยใหผูบริหารหนวยบริการ หรือหนวยงานเปนผูรับรอง จํานวน เปนไปตามที่
สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกําหนด (รพ.ขนาดเล็ก 1 คน รพ.ขนาดใหญ 2 คน)
2 นพ24 แพทยทั่วไปทีป่ ฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานบริการระดับอําเภอ ที่ปฏิบัตงิ าน
อยางตอเนื่อง ซึ่งมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี ติดตอกันมากกวา 4 ป
โดยใหการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเปนปที่ 1 ใหผูมีอาํ นาจเปนผูรับรองผลการปฏิบัติงาน
3
แพทยที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ แพทยเฉพาะทาง ซึง่ ตองใชความสามารถตาม
วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตินนั้ ๆ ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ ใหระบุสาขาหลักที่ใชปฏิบัติงานจริง
3 นพ31 สาขาพยาธิวิทยาทัว่ ไป
3 นพ32 สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
3 นพ33 สาขาพยาธิวิทยาคลินกิ
3 นพ34 สาขานิติเวชศาสตร
3 นพ35 สาขาจิตเวชศาสตร
3 นพ36 สาขาจิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน
3 นพ37 สาขาประสาทศัลยศาสตร
3 นพ38 สาขาศัลยศาสตรทรวงอก
3 นพ39 สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา
2. การจัดกลุม ของทันตแพทย
กลุม รหัส
คุณลักษณะประกอบการจัดกลุม
1 ทพ11 ทันตแพทยทั่วไป หมายถึงแพทยที่สาํ เร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
2 ทพ21 ทันตแพทยทั่วไปที่ไดรับปริญญาโท/เอก ดานแพทยหรือสาธารณสุข ที่เกี่ยวของ จากสถาบัน
ที่ ก.พ. หรือองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง
3 ทพ31 ทันตแพทยเฉพาะทาง ที่ไดรับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมตั ิบัตร แพทยเฉพาะทาง ซึ่งตองใช
ความสามารถตามวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัตินั้น ๆ ในการปฏิบัติงาน
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3. การจัดกลุม ของเภสัชกร
กลุม รหัส
คุณลักษณะประกอบการจัดกลุม
1 ภก11 เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในงานทั่วไป นอกเหนือจากกลุม 2 เชน งานบริการจายยาผูปว ยนอก
ผูปวยใน งานบริหารเวชภัณฑและคลังเวชภัณฑ งานผลิตยาทัว่ ไปและยาปราศจากเชื้อ งาน
เตรียมยาและสารอาหารที่ปราศจากเชื้อสําหรับผูปวยเฉพาะราย งานเภสัชกรรมคลินิก งาน
บริบาลทางเภสัชกรรม งานบริการขอมูลขาวสารดานยา (งานเภสัชสนเทศ) งานเภสัชกรรม
ชุมชน งานการแพทยแผนไทย งานคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข ฯลฯ
2
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานในงานที่ตองใชความรูความสามารถและทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติและเปนงานที่มีความเสี่ยงสูงตอผูป ฏิบัติงาน และเปนผูรับผิดชอบหลัก ดังนี้
2 ภก21 งานตรวจวิเคราะหหรือเตรียมผสมยาเคมีบําบัด (เฉพาะกรณีที่เภสัชกรเปนผูตรวจวิเคราะห
หรือเตรียมผสมยาเคมีบาํ บัดโดยตรง) ทัง้ นี้ กําหนดใหมไี ดเฉพาะ ใน รพท./รพศ./รพ.
มหาวิทยาลัย/สถาบันเฉพาะดาน
2 ภก22 งานใหคําปรึกษาดานยาแกผูปวยในคลินกิ เฉพาะในกลุม โรคติดตอรายแรง เชน ผูปว ยเอดส
ผูปวยวัณโรค เปนตน โดยตองมีการจัดหนวยบริการ หรือจุดบริการเปนการเฉพาะ กําหนดให
มีไดใน รพ. ทุกระดับ แตตองจัดเปนโครงการคลินิก/พืน้ ที่เฉพาะ
2 ภก23 งานคุมครองผูบ ริโภค เฉพาะที่เกี่ยวของกับการตรวจจับและการดําเนินคดี กําหนดใหมรได
เฉพาะเภสัชกรที่ปฏิบัติงานใน สสจ. แตเฉพาะผูรับผิดชอบหลักเทานั้น
4. การจัดกลุม ของพยาบาลวิชาชีพ
กลุม รหัส
คุณลักษณะประกอบการจัดกลุม
1 พว11 พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการในแผนกผูปว ยนอกของโรงพยาบาลและสถานบริการทุกระดับ
และหมายรวมถึงพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหองฉุกเฉินในกรณีทโี่ รงพยาบาล
หรือสถานบริการไมไดแยกทีมใหบริการพยาบาลระหวางแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
และแผนกผูป วยนอก
1 พว12 พยาบาลวิชาชีพในงานการพยาบาลครอบครัวและชุมชน หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่
ใหบริการพยาบาลดูแลสุขภาพแบบองครวม แกครอบครัวที่บานและในชุมชน
1 พว13 พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการในงานอนามัยชุมชน/อนามัยโรงเรียน/อาชีวอนามัย หมายถึง
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการพยาบาลดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟน ฟูสุขภาพ ในชุมชน/โรงเรียน/สถานประกอบการตาง ๆ
1 พว14 อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานและรวมใหบริการในกลุมนี้ หมายถึง
อาจารยพยาบาล ที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในหนวยบริการ
หรืองานบริการในกลุม 1 และรวมบริการไมนอยกวา 8 ชม./สัปดาห
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กลุม รหัส
2 พว21

2

พว22

2

พว23

2

พว24

2

พว25

2

พว26

2

พว27

3

พว31

คุณลักษณะประกอบการจัดกลุม
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการใน ER หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ที่ใหบริการพยาบาลประจํา
หนวยหรือแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รวมทั้งการใหการพยาบาลในหองฉุกเฉิน การให
การพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ และการพยาบาลในหองสังเกตอาการ
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการใน LR หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการพยาบาลการเฝา
คลอด การคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอด ในหองคลอด
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการใน OR หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการผาตัดประจําหอง
ผาตัดทั้งในระยะกอน ระหวาง และหลังผาตัด
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการใน IPD หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการพยาบาลในหอ
ผูปวยในทุกหอผูปวย รวมทั้งพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานใน ICU, CCU หรือหอ
ผูปวยหนัก/ผูปวยวิกฤต ซึง่ ยังไมผานการ อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
ผูปวยหนัก/ผูปวยวิกฤต
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการในงาน IC หมายถึง พยาบาลวิชาชีพผูท าํ หนาที่พยาบาลควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล ซึง่ ตองผานการอบรมตามหลักสูตรที่สภาการพยาบาลประกาศให
การรับรอง
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการในงานตรวจบําบัดพิเศษตาง ๆ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ ที่ผาน
การฝกอบรม และปฏิบัติงานประจําในหนวยงานตรวจและบําบัดพิเศษ เชน เคมีบาํ บัด รังสี
รักษา ตรวจรักษาผานกลองหรือเครื่องมือพิเศษ การกระตุนพัฒนาการเด็ก การตรวจสวน
หัวใจ ตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด การดูแลผูปวยที่ใชปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม การ
ปลูกถายอวัยวะ การบําบัดสารเสพติด การบําบัดทางจิต-ประสาท การฟน ฟูสมรรถภาพ
ผูปวย/ผูพิการ งานบริการปรึกษาดานสุขภาพอนามัย (Counseling) งานตรวจรักษาขั้นตน
โดยพยาบาลที่ไดรับอนุมตั ิบัตรพยาบาลเวชปฏิบัตทิ ั่วไป ซึง่ จะตองผานการอบรมตาม
หลักสูตรที่สภาการพยาบาลประกาศใหการรับรอง
อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานใหบริการในกลุมนี้ หมายถึง อาจารย
พยาบาล ที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในหนวยบริการหรืองาน
บริการในกลุม 2 และรวมบริการไมนอยกวา 8 ชม./สัปดาห
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการในงานพยาบาลวิสัญญี หมายถึง วิสัญญีพยาบาลที่ผานการ
อบรมในหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล ทีม่ ีระยะเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป ที่ไดรับการรับรองจาก
สภาการพยาบาลแหงประเทศไทย หรือจากตางประเทศที่สภาการพยาบาลแหงประเทศไทย
ใหการรับรอง และปฏิบัติงานบริการวิสัญญีทั้งในระยะกอน ระหวาง และหลังการระงับ
ความรูสึก

5

กลุม รหัส
3 พว32

3

พว33

3

พว34

3

พว35

3

พว36

3

พว37

คุณลักษณะประกอบการจัดกลุม
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการในงานพยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่เปน
พยาบาลเวชปฏิบัติ (NP) ซึ่งไดรับวุฒิบัตรจากสภาการพยาบาลแหงประเทศไทย หรือวุฒิบัตร
จากตางประเทศที่สภาการพยาบาลแหงประเทศไทยใหการรับรอง และปฏิบัติงานการตรวจ
รักษาขั้นตนในโรงพยาบาล/สถานบริการหรือในชุมชน
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการในงานการพยาบาลใน ICU ,CCU หรือผูปวยหนัก/ผูปวยวิกฤต
หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการพยาบาลใน ICU, CCU หรือผูปวยหนักหรือผูป วยวิกฤต
ซึ่งเปนพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางผูปวยหนัก/ผูปวย
วิกฤต ที่สภาการพยาบาลใหการรับรอง ซึ่งหลักสูตรตามที่สภาการพยาบาลประกาศให
การรับรอง
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการในงานการพยาบาล ผูปวยติดเชื้อรุนแรง/อันตราย มายถึง
พยาบาลวิชาชีพ ที่ใหบริการพยาบาลในหอผูปวยติดเชื้อรุนแรง/อันตราย (โรคติดเชื้อ
รุนแรง/อันตราย เปนไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข)
พยาบาลวิชาชีพที่ใหบริการในงานการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ
ที่ใหบริการในงานการปฏิบตั ิการพยาบาลขั้นสูงหรือการผดุงครรภขั้นสูง ซึ่งเปนผูท ี่ไดรับ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพฯ (APN) จากสภาการพยาบาล
หรือเปนผูท ี่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาลทางคลินิก และ
ปฏิบัติงานการพยาบาลขั้นสูงตรงตามสาขา รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติสมัครสอบ APN
หัวหนาทีมควบคุมคุณภาพการบริการทางการพยาบาล หมายถึง เฉพาะหัวหนาพยาบาลใน
โรงพยาบาล หรือสถาบันเฉพาะทาง หรือหนวยบริการชือ่ อื่นที่เทียบเทา จํานวนเปนไปตาม
ที่สํานักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังเห็นชอบ (เฉพาะโรงพยาบาลมีแหงละ 1 คน)
อาจารยพยาบาลที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานใหบริการในกลุมนี้ หมายถึง อาจารย
พยาบาล ที่สอนและคุมการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลในหนวยบริการหรืองาน
บริการในกลุม 3 และรวมบริการไมนอยกวา 8 ชม./สัปดาห

5. การจัดกลุม ชองสหสาขาวิชาชีพ
กลุม รหัส
คุณลักษณะประกอบการจัดกลุม
1 สว11- สหสาขา ประกอบดวย เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด รังสีการแพทย กิจกรรมบําบัด แกไข
สว71 ความผิดปกติการสื่อความหมาย เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และจิตวิทยาคลินกิ

