สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุนวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ
โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทัว่ ไป /โรงพยาบาลชุมชน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก

กลุ่มที่ 2 สายวิชาชีพเฉพาะ
1) นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์

2) เภสัชกร/จพ.เภสัชกรรม

2) แพทย์แผนไทย/จพ.สาธารณสุข (อายุรเวท)

3) พยาบาลวิชาชีพ /พยาบาลเทคนิค

3) นวก.สาธาณสุข (เวชสถิติ)/จพ.เวชสถิติ

4) นักกายภาพบาบัด

4) นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร

ะท
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ธาร
ณส
ุข

1) ทันตแพทย์/นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) / จพ.ทันตสาธารณสุข

5) นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสีการแพทย์
6) นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/จพ.วิทยาศาสตร์ฯ

8 ) นวก.สาธารณสุข/จพ.สาธารณสุข

การ
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7) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยา/เซลล์วิทยา)

กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก

สา
รท
างร
าช

สายวิชาชีพหลัก

เอก

1) ทันตแพทย์/นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) /จพ.ทันตสาธารณสุข

2) เภสัชกร/จพ.เภสัชกรรม

สายงานสนับสนุน

ผู้ช่วยทันตแพทย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ
พนักงานประจาตึก
พนักงานธุรการ
จพ.ทันตสาธารณสุข(วุฒิผู้ช่วยทันตแพทย์)

พนักงานเภสัชกรรม
พนักงานประจาห้องยา
ผู้ช่วยเภสัชกร
พนักงานบริการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานธุรการ

1
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กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก (ต่อ)
สายวิชาชีพหลัก

สายงานสนับสนุน
พนักงานช่วยการพยาบาล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ
พนักงานห้องผ่าตัด
พนักงานกู้ชีพ
พนักงานเปล
พนักงานประจาตึก
ล่ามภาษาต่างประเทศ
พนักงานห้องเฝือก
พนักงานหอผู้ป่วย
พนักงานสถานที่
พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
พนักงานธุรการ
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3) พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค

ผู้ช่วยนักกายภาพบาบัด
พนักงานกายภาพบาบัด
พนักงานบริการ
พนักงานธุรการ

เอก

5) นักรังสีการแพทย์/จพ.รังสี

สา
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างร
าช

4) นักกายภาพบาบัด

6) นักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขาเวชศาสตร์ธนาคารเลือด/จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์

พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์
พนักงานประจาห้อง
พนักงานบริการ
พนักงานธุรการ

พนักงานวิทยาศาสตร์
พนักงานประจาห้องทดลอง
พนักงานห้องปฏิบัติการ
พนักงานจุลทัศนากร
พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค
พนักงานบริการ
พนักงานธุรการ

2
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กลุ่มที่ 1 สายวิชาชีพหลัก (ต่อ)
สายวิชาชีพหลัก

สายงานสนับสนุน

8) นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.สาธารณสุ่ข

ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะนาโรค
พนักงานระบาดวิทยา
พนักงานสุขภาพชุมชน
พนักงานเยี่ยมบ้าน
พนักงานช่วยการพยาบาล
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
พนักงานบริการ
พนักงานธุรการ
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7) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(พยาธิวิทยา/เชลล์วิทยา)

พนักงานวิทยาศาสตร์
พนักงานประจาห้องทดลอง
พนักงานบริการ
พนักงานผ่าและรักษาศพ
พนักงานธุรการ

สา
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างร
าช

กลุ่มที่ 2 สายวิชาชีพเฉพาะ

สายวิชาชีพเฉพาะ

เอก

1) นักกายอุปกรณ์/ช่างกายอุปกรณ์

2) แพทย์แผนไทย/จพ.สาธารณสุข (อายุรเวท)

3) นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิต)ิ /จพ.เวชสถิติ

4) นักกาหนดอาหาร/นักโภชนาการ/โภชนากร

สายงานสนับสนุน
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ
พนักงานบริการ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)
พนักงานบริการ
พนักงานบัตรรายงานโรค
พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานบริการ
พนักบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานประกอบอาหาร
เจ้าหน้าที่แนะแนวด้านโภชนาการ
พนักงานบริการ

3
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สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน
โรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป /โรงพยาบาลชุมชน
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์

2

นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)/
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

3

เภสัชกร

4

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

5

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค

6

นักเทคนิคการแพทย์/ นักวิทยาศาตร์การแพทย์
/เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

7

นักกายภาพบาบัด/เจ้าพนักงานเวชกรรมฟืน้ ฟู

8

นักรังสีการแพทย์/เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

9

นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข

10

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิ)

11

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์/
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เซลล์)

12

นักโภชนาการ/นักกาหนดอาหาร/โภชนากร

13

นักกายอุปกรณ์

14

ช่างกายอุปกรณ์

15

แพทย์แผนไทย /เจ้าพนักงานสาธารณสุข (อายุรเวท)/แพทย์แผนไทย

60 % ของกรอบขั้นสูงรวมทุกสายงาน
(สาหรับตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานธุรการ
ที่ไม่ใช่ข้าราชการ และทางานร่วมกับแพทย์ ให้นับในกรอบนี)้
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1

1:75 เตียง
1:2
1:2
A = 1:5
S = 1:4
M1 = 1:3
M2-F3 = 1:2

นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิต)ิ /เจ้าพนักงานเวชสถิติ

เอก

16

สายหลัก/สายสนับสนุน

ตาแหน่งตามภารกิจ/สายงาน
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ลาดับที่

8)

4

