
กรอบแนวคิด

• ใช้คนน้อยลง หรือไม่เพิ่มอัตรา

• ค่าใช้จ่ายต้องลดลง 

• มาตรฐานและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

• เน้นการจัดการทรัพยากร การบูรณาการ และการมีส่วนร่วม 

ขอ้เสนอการบริหารเขตสขุภาพ

นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง

ประธานเครือข่ายบริการที่ 6



(ร่าง) National Health Direction

National Health Authority

รองปลัดด้าน
Provider

Health Regional 
Director General 

1 – 12

Service 
Provider

Regional 
Health 

Authority
Regulator

รองปลัดด้าน
Regulator

รองปลัดดูแล
กรมวิชาการ

รองปลัดดูกิจการ
พิเศษและบริหาร
การเปลี่ยนแปลง



(ร่าง) Area Health Structure

-นักจัดการงานทัว่ไป 

 (ชํานาญการ)

-นักวิชาการการเงินการบญัช ี

(ปฏิบตักิาร-ชํานาญการ 1-3 คน)

-นักทรัพยากรฯ 

(ปฏิบตักิาร-ชํานาญการ 1-3 คน)

- ธุรการ/ลูกจ้าง (1-4 คน)

เครือข่ายบริการ

(Provider)

- ผอ.รพศ.

- ผอ.รพท.

- ผอ.รพช.

- ผอ.รพ.สต.

- รพ.เอกชน

- รพ.มหาวิทยาลยั

- สถานบริการอื่นๆในพืน้ที่

ผู้บริหารและกํากับนโยบาย

(Regulator)

- ผู้ตรวจราชการกระทรวง

- สาธารณสขุนเิทศก ์(ทรงคุณวุฒิ)

- ศูนย์วิชาการ

- สสจ.

- สสอ.

ผู้ซื้อบริการ

(Purchasers)

- ผู้แทน อปสข.

Health Regional Director General
ผู้ตรวจราชการ (บริหารระดับสูง)

Regulator Board 

(คปสข.)

Service Provider  

Board

Purchasers Board 

(อปสข.)

ผศ.(พ) นพ.ธวัชชัย กมลธรรม : เขตสุขภาพที ่6

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์

สํานักงานเขตสุขภาพพื้นที ่

(Regional Health Office)
สาธารณสขุเขต (ระดับเชี่ยวชาญ)

หัวหน้าสาํนกังานเขตสุขภาพ (ชํานาญการพเิศษ)

-นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

(ปฏิบตักิาร-ชํานาญการ 1-4 คน)

-นักวิชาการสาธารณสขุ 

(ปฏิบตักิาร-ชํานาญการ 1-3 คน)

-นักวิชาการคอมพวิเตอร์ 

(ปฏิบตักิาร-ชํานาญการ 1-2 คน)

- ธุรการ/ลูกจ้าง (1-4 คน)



Function สํานักงานเขตสุขภาพ

Six Building 

block

Function PMQA.

Service การกํากับดูแลระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ หมวด 1 การนําองค์กร

Good Governance การทําแผนยุทธศาสตร์ เขตสุขภาพ 

หมวด 2 การวางแผนเชิง

ยุทธศาสตร์

หมวด 6 กระบวนการจัดการ

Financial การบริหารจัดการ การเงินการคลังของเขตสุขภาพ 

Human Resource การบริหารทรัพยากรบุคคล ( HRD & HRM )
หมวด 3 ลูกค้า

หมวด 5 บุคลากร

Data System ระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS)

Technology

Assessment
การประเมินผลเทคโนโลยี 

หมวด 4 การวัดวิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้

หมวด 7 การประเมินผล



กระบวนการทํางานของเขตสุขภาพ

Situation analysis Policy &  Problem Area Integration Strategic Plan Formulation

Implementation

Focal Point

Monitor & EvaluationReport & Public Relations



การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ
Area Health Board

Focal Point

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

จันทบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี ระยอง

สมุทรปราการ สระแก้ว
1.แผนพฒันาระบบริการ 

(Service Plan) ภาพรวม

2. สาขา 5 สาขา

3.การบริหารเวชภณัฑ์และการ

จดัซือ้ยาร่วมระดบัเครือขา่ย

1.สาขามะเร็ง

2.สาขาตาและไต

3. สาขาโรคไม่ติดต่อ

4.ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

5.อาหารปลอดภัย

6.โรคไมต่ิดต่อ และโรคติดต่อ

1.บคุลากร

2.แรงงานตา่งด้าว
และการสาธารณสขุ

ระหวา่งประเทศ

1.การสง่เสริม

สขุภาพตามกลุม่วยั

2.โครงการ
พระราชดําริ

1.สาขาจิตเวช

2.ระบบข้อมูล

3.ความรอบรู้ด้าน

สุขภาพ

1. สาขา หวัใจและ

หลอดเลือด

2. สาขา ทารกแรกเกิด

3. ยาเสพตดิ

1. สาขาทนัตกรรม

2. สาขาบริการปฐมภมูิ ทตุภิมูิและการดแูล

สขุภาพองค์รวม

3.ระบบบริการปฐมภมูิ ทตุภิมูิและการดแูล

สขุภาพองค์รวม

4.การแพทย์แผนไทย และอาสาสมคัรสาธารณสขุ

1. สาขาอบุตัเิหตแุละสา

ธารณภยั

2.ระบบการเงินการคลงั

3.สิง่แวดล้อมและระบบ

ที่เอือ้ตอ่สขุภาพ



การประเมินผล (Evaluation)

1. ประสิทธิผล – บรรลุความสําเร็จตามยุทธศาสตร์

2. คุณภาพบริการ – พึงพอใจทั้งผู้ให้ ผู้รับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. มีประสิทธิภาพ – คุ้มค่า ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน

4. มีการพัฒนาองค์กร – สร้างคุณค่า เกิดนวตกรรมและองค์ความรู้เพิ่ม



ข้อเสนอเชิงกระบวนการปฏิรูประดับเขต

1. ตั้งสํานักงานเขตสุขภาพ ทั้ง 12 เขต

2. ปรับแก้ไขกฎหมาย และระเบียบที่ไมเ่อื้อต่อการบริหารในรูปแบบ “เขตสุขภาพ”

3. ปรับแก้ไขระบบการเงินการคลังสุขภาพ ให้เป็นแบบ Inclusive Capitation

4. จัดทําแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพ แผนปฏิบัติการประจําปี การจัดบริการ

      เพื่อนําไปสู่การเจรจาระหว่างผู้จัดบริการกับผู้ซื้อบริการ 

5.   มอบอํานาจด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ

ภายในเครือข่ายบริการ ดังนี้ 

5.1 สายงานทัว่ไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา

5.2 สายงานวิชาการ ตั้งแต่ระดับเชี่ยวชาญลงมา

5.3 สายงานอํานวยการ ตั้งแต่ระดับสูงลงมา 

6.   ประเมินผลการดําเนินงานรายไตรมาส


