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คํานํา
ประเด็นการจ างงานบุคลากรสุ ขภาพภาครัฐเปนประเด็นที่ได รับความสนใจในเชิงนโยบายอยางยิ่ งใน
ปจจุบัน เนื่องดวยในชวงหลายปที่ผานมาภาครัฐมีแนวโนมที่จะปรับลดขนาดกําลังคนในภาครัฐ เพื่อลด
ภาระงบประมาณ แนวคิดเรื่องการปรับใหมีการจางงานทางเลือกอื่น นอกเหนือจากการจางแบบขาราชการ
ไมไดจาํ กัดเฉพาะบุคลากรฝายสนับสนุนเทานั้น แตยังรวมถึงบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพ ไดแก แพทย ทันต
แพทย เภสัชกร และพยาบาล ดวย
กระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามปรับตัว และศึกษาวิธีการจางงานแบบอื่นนอกเหนือไปจากการจางงาน
เปนขาราชการ ขณะเดียวกันก็ตองมีการพิจารณาผลกระทบของการจางงานแบบใหมๆ อยางรอบดาน ทั้งใน
เรื่ อ งภาระงบประมาณ การคงอยู ข องบุ ค ลากร ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ความเป น อยู ข องบุ ค ลากร รวมถึ ง
ขอเสนอแนะจากมุมมองของผูกําหนดนโยบาย ผูใชบุคลากร และตัวบุคลากรเอง
งานวิจัยในโครงการ ‘การศึกษารูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐใน
ประเทศไทยในระยะ 15 ปขางหนา’ นี้ ดําเนินการโดยคณะนักวิจัยจากสํานักงานพัฒนานโยบายระหวาง
ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ภายใตการสนับสนุนจากสถาบั นวิจัยระบบสาธารณสุข ด วยมุงหวั งวา
การศึกษานี้จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับการจางงานบุคลากรสุขภาพของ
ประเทศไทย

ทีมนักวิจัย
15 กันยายน 2561
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บทสรุปผูบริหาร
ปจจุบันภาครัฐของไทยมีนโยบายลดการจางงานบุคลากรแบบขาราชการ เพื่อลดภาระงบประมาณ และปรับ
บทบาทการทํางานของภาครัฐใหมีประสิ ทธิภาพและความคล องตัว มากขึ้ น นโยบายดังกล าวสงผลไม
เพียงแตบุคลากรสนับสนุนบริการสุขภาพ แตรวมถึงวิชาชีพดานสุขภาพ ทั้งแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และ
พยาบาล ดวย
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อศึกษาสถานการณและรูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใชระเบียบวิธีวิจัยภาคตัดขวางแบบผสม การเก็บขอมูล ใชทั้งการ
ทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณผูกําหนดนโยบายและผูใชบุคลากรสุขภาพ การสัมภาษณและการสํารวจ
โดยใชแบบสอบถามกับบุคลากรสุขภาพ เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของการจางงาน ประเด็นความทาทาย
และข อ เสนอแนะสํ า หรั บ กํ า หนดรู ป แบบการจ า งงาน รวมถึ ง แนวโน ม การคงอยู ใ นภาครั ฐ และภาระ
งบประมาณเงินเดือนสําหรับการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกรและพยาบาล ในรูปแบบตาง ๆ ในระยะ
15 ป การวิเคราะหขอมูลใชวิธีแกนสาระสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ
ผลการศึกษานี้พบวา ในมุมมองของผูกําหนดนโยบาย และผูใชบุคลากร เห็นวาการจางแบบขาราชการมี
ขอจํากัดคอนขางมาก ทั้งเรื่องระเบียบขอบังคับ และเรื่องความยืดหยุนในการจัดสรรคนใหเหมาะกับงาน แต
การจางแบบขาราชการก็ยังมีความจําเปนในบางสายงาน เชน งานที่เกี่ยวกับกับการใชกฎหมาย และงานดาน
บังคับบัญชา อยางไรก็ตาม ในมุมมองของบุคลากรเอง เห็นวาการจางงานแบบขาราชการเปนปจจัยสําคัญ ที่
ทํ า ให ค งอยู ใ นภาครั ฐ เพราะเป น งานที่ มี ค วามมั่ น คง และมี ส วั ส ดิ ก ารที่ ดี โดยเฉพาะเรื่ อ งสิ ท ธิ ก าร
รักษาพยาบาลสําหรับตนเองและครอบครัว ถามีการปรับเปลี่ยนนวิธีการจางงาน ก็ไมควรมีหลายรูปแบบ
เกินไป ถามีการจางงานแบบใหมที่ไมใชขาราชการ ก็ควรมีการเพิ่มอัตราเงินเดือน และสิทธิประโยชนที่ไม
ดอยกวาการเปนขาราชการ
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ พบวาการจางงานแบบขาราชการมีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐมากที่สุด (และ
มีภาระงบประมาณมากที่สุดเชนกัน) โดยอัตราการคงอยูในภาครัฐสูงที่สุดในกลุมพยาบาล ขณะที่ทันต
แพทย และเภสัชกรมีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐนอยที่สุดในทุกการจางงาน การจางงานแบบที่เทียบเทา
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ การจางแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชนใ ห
5

เทียบเทาขาราชการ มีแนวโนมที่จะทําใหบุคลากรสุขภาพคงอยู และมีภาระงบประมาณมากที่สุด เปนลําดับ
รองลงมาจากการเปนขาราชการ
ในภาพรวมทั้งระบบเรื่องออกแบบชุดสิทธิประโยชน ควรคํานึงถึงการลดความเหลื่อมล้ําระหวางรูปแบบ
การจางงาน และระหวางวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตนเอง ใหเนนการเปนผูกํากับ
นโยบายมากกวาเปนผูใหบริการ หรือเปนผูจางงานดวยตนเอง ซึ่งยอมสงผลถึงใหหนวยบริการมีอิสระใน
การออกแบบการจางงานที่เหมาะสมของตนเอง และภาคสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการออกแบบรูปแบบการ
จางงานสําหรับบุคลากรสุขภาพในทองที่ของตนเอง และควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการจางงาน หรือสิทธิประโยชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนตั้งแตตน
ขอเสนอเชิงนโยบายของการศึกษานี้ ไดแก (i) ในอนาคต ที่ตําแหนงขาราชการมีจํากัด การยกเลิกการจาง
ขาราชการ ควรทําแบบคอยเปนคอยไป อาจจัดสรรตําแหนงขาราชการใหกลุมวิชาชีพที่มีแนวโนมที่จะคงอยู
ในภาครัฐนานที่สุดกอน ขณะเดียวกันกลุมที่ไมไดเปนขาราชการก็ควรไดรับการจางงานที่มีสิทธิประโยชน
ไมดอ ยไปกวา การเปน ข าราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิทธิประโยชน เ รื่องคาตอบแทน และสวัสดิก าร
รักษาพยาบาลสําหรับตนเองและครอบครัว (ii) กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตน เนนการ
กระจายอํานาจการบริหารจัดการดานกําลังคน เพิ่มความยืดหยุนใหหนวยบริการ สามารถออกแบบการจาง
งานบุคลากรสุขภาพ รวมถึงการใชทรัพยากรสุขภาพ ที่เหมาะสมในบริบทของตนเองได รวมถึงการเปด
โอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการออกแบบรูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง (iii)
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และกระทรวงสาธารณสุข ควรรวมกันวางแผน การจัดการ
กําลังคนดานสุขภาพทั้งระบบ โดยที่การออกแบบการจางงานเปนปจจัยหนึ่ง ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการคงอยู
ของบุคลากรสุขภาพในระยะยาว การตอบสนองตอความตองการสุขภาพของประชาชน และความยั่งยืนของ
งบประมาณ รวมถึงการออกแบบระบบบริการสุขภาพของทั้งประเทศ
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Executive summary
At present, the Royal Thai Government tends to instigate policies to downsize civil servant posts with a
purpose to reduce its budget burden and increase system flexibility and efficiency. These policies affect
not only supporting/administrative health staff, but also the health professionals themselves, including
doctors, dentists, pharmacists and nurses.
The objective of this study is to explore the current situation and types of employment for the Thai health
personnel under the Office of Permanent Secretary of the Ministry of Public Health (MOPH). Crosssectional mixed-method design was used. Data collection techniques comprised document reviews, indepth individual interviews with policy makers and health personnel users, and group interviews with, and
self-administrative questionnaire survey on, health personnel. The interview questions focused on
advantages, disadvantages, and recommendations for each employment type. The study also included
analysis on health personnel retention and budget implication for paying salary to doctors, dentists,
pharmacists and nurses in the next 15 years.
The results revealed that according to policy makers’ and health personnel users’ perspectives, hiring
health personnel as civil servants faced a number of constraints, including rigid bureaucracy and
inflexibility in adjusting personnel’s positions to match their expertise. Yet civil servant posts should
continue in certain functions, for instance, those dealing with legal issues and authoritative work. From the
views of health personnel, civil servant employment is a crucial determinant in making them retain in the
public sector because of work security and attractive benefits, especially treatment benefit for themselves
and their family members. In the future, there should not be too many employment alternatives. If new
civil servant posts are not available, the replaced employement choices should guarantee increased startup salary and additional benefits that are not inferior to the regular benefits for civil servants.
The quantitative analysis found that hiring health personnel in civil servant posts tended to show longer
retention years in the public sector (and this consequently resulted in larger budget burden). Nurses
showed longest retention years than other professionals. Dentists and pharmacists appeared to have
shortest years in the public sector. Aside from civil servant employment, hiring health personnel as
7

university staff or MOPH employees while providing additional benefits that are equivalent to those for
civil servant likely contributes to the longest retention years and the greatest budget burden.
Overall, the design of employment benefits should minimize discrepancy and inequity between
employment types and between professionals. The MOPH should shift its role from being health care
providers to being health policy regulators. Local health facilities should have more flexibility in
designing employment benefits that suit their own staff while engaging local administrative authorities
since the inception stage of the desgin. Besides, there should be mechanisms that provide opportunities for
younger generations of health care providers to design and choose their employment benefits that fit their
need before entering the labour force.
Policy recommendations from this study are as follows. First, provided the civil servant posts are limited
in number, the replacement of civil servant posts by new employment types should not be made swiftly.
The replacement should give priority to professionals with the greatest possibility to show longest
retention years in the public secto. Health personnel employed in non civil servant posts should be granted
fringe benefits that are not inferior to those of civil servants, particularly in terms of revenue and treatment
benefits to the personnel themselves and their family members. Second, the MOPH should re-design its
function to be more decentralized and provide local health facilities with greater flexibility to design their
own employment modalities and manage health care resources in the way that matches their local context.
Third, the Office of the Civil Service Commission (OCSC) should collaborate and work closely with the
MOPH to reorientate the entire national health workforce plannin, where employment policy is one of its
elements. Note that health personnel retention, populations’ health need responsiveness, budget
sustainability and the whole health system design should be deliberately considered when formulating the
national human-resources-for-health plan.
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บทนํา
‘บุคลากรสุขภาพ’ เปนองคประกอบสําคัญของระบบสุขภาพ การมีบุคลากรสุขภาพที่เขมแข็งทั้งคุณภาพและ
ปริมาณ ยอมช ว ยสงเสริ ม ให ระบบสุข ภาพดํา เนิน ไปไดด ว ยดี และสงผลให ป ระชากรในภาพรวมของ
ประเทศนั้นมีสุขภาพดีตามไปดวย1 อยางไรก็ตาม การจัดการบุคลากรสุขภาพก็มีประเด็นทาทายหลาย
ประการ ทั้งเรื่องการผลิต การคงอยูของบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ขาดแคลน2, 3 และการสงเสริม
คุณภาพชีวิตของบุคลากรสุขภาพ เปนตน ที่ผานมาประเทศไทยไดมีมาตรการหลายประการเพื่อจัดการกับ
ประเด็นทาทายตางๆเหลานั้น เชน การจัดทําโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท การใหทุนเรียนในสาขา
วิชาชีพพยาบาลแกนักเรียนในพื้นที่ชนบท และการใหเงินสนับสนุนแกบุคลากรสุขภาพในบางสาขาวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร4
นอกจากประเด็นที่ระบุไวขางตนแลว ยังมีอีกประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการบุคลากรสุขภาพ
ที่ยังมีการศึกษาวิจัยไมมากนักในปจจุบัน โดยเฉพาะ การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพ
ภาครัฐ ซึ่งถือเปนประเด็นที่มีความซับซอนและละเอียดออนอยางยิ่ง การมีระบบการจางงานที่เหมาะสมยอม
สงผลตอการคงอยูในระบบของบุคลากรสุขภาพ และใหการใชงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด5
ปญหาการจางงานปรากฏเดนชัดขึ้นตั้งแต ป พ.ศ. 2545 ดวยเหตุที่ ภาครัฐมีทิศทางปฏิรูประบบราชการ โดย
การจํากัดปริมาณกําลังคนในระบบราชการ มีการออกมาตรการไมเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหม และยกเลิก
การจางขาราชการมาชดเชยตําแหนงเดิมของผูที่เกษียณอายุ ลาสุด ‘คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ’ (คปร.) ไดออกมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 - 25616 โดย
เนนยุทธศาสตรการวางแผนบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมใหมีการจางงานบุคลากรภาครัฐ
ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการลงทุนเพิ่มขึ้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนคนในอนาคต
ในบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขไดพยายามแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนและตําแหนงขาราชการเพิม่
ใหม โดยการจางบุคลากรสุขภาพในรูปแบบอื่นนอกจากการเปนขาราชการ เชน การจางเปนพนักงาน
ราชการ ลูกจางชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แนวคิดเรื่องการปรับวิธีการจางงานไมไดจํากัดเฉพาะบุคลากรฝายสนับสนุนเทานั้น แตยังรวมถึงบุคลากร
วิชาชีพดานสุขภาพ ที่เดิมเคยจางเปนขาราชการมาอยางยาวนาน อันไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และ
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พยาบาล อยางไรก็ตามยังพบวา ยังมีปญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องความไมเปนธรรมของเงินเดือนและ
สิทธิประโยชน ทั้งในวิชาชีพเดียวกัน และระหวางวิชาชีพ
นอกจากนั้นเมื่อกลาวถึง ‘ภาครัฐ’ ยอมไมเพียงจํากัดอยูเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข หากแตรวมถึงกระทรวง
อื่น ๆ และภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัย) ที่มีบุคลากรสุขภาพทํางานอยูดวย เชน
 กระทรวงสาธารณสุขมี การจ างงานทั้งที่ เ ปน ขาราชการ พนักงานราชการ พนัก งานกระทรวง
สาธารณสุข และ ลูกจางชั่วคราว (รวมถึงจางเหมาบริการ) โดยสองรูปแบบหลังเปนการจางดวยเงินบํารุง
หรือรายไดของหนวยบริการสุขภาพ สวนสองรูปแบบแรกใชงบประมาณแผนดิน
 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการจางงานบุคลากรในลักษณะ ‘พนักงานมหาวิทยาลัย’ แบงเปน 2
ประเภท ไดแก สาย ก. คือ บุคลากรที่ทําหนาที่เปนอาจารย หรือทําหนาที่ในการสอน และ สาย ข. ซึ่ง
ประกอบดวยบุคลากรอื่น ๆ ที่ไมใชอาจารย เชน บุคลากรที่ทํางานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใช
งบประมาณจากรายไดของมหาวิทยาลัย
 สังกัดกระทรวงกลาโหม มีการจางงานทั้งในรูปแบบขาราชการทหาร และขาราชการพลเรือนใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยใชงบประมาณแผนดิน และบางสวนใชงบประมาณจากรายไดของหนวยงาน
 สั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร มี ก ารจ า งงานเป น ข า ราชการกรุ ง เทพมหานคร และพนั ก งาน
กรุ ง เทพมหานครโดยเป น การใช ง บประมาณกรุ ง เทพมหานครในการจ า งงาน นอกจากนี้ ใ นบาง
สถานพยาบาลก็มีการจางงานในลักษณะคูสัญญากับกรุงเทพมหานครโดยตรง
ป ญ หาการจ า งงานจึ ง มี ค วามสลั บ ซั บ ซ อ น เพราะมี ค วามผู ก พั น กั บ ระเบี ย บและข อ กฎหมายในแต ล ะ
หนวยงาน ทําใหสามารถกําหนดกรอบคาตอบแทน และสิทธิประโยชนไดไมเหมือนกัน ซึ่งความแตกตาง
เหลานี้สงผลตอการคงอยูของบุคลากรสุขภาพ ดังปรากฏในรายงานศึกษาวิจัยที่ผานมา เชน ปยะ หาญวรวงศ
ชัย และคณะ ระบุวาลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินบํารุงนั้นมีแนวโนมที่จะลาออกจากงานมากกวาขาราชการ
แมวาจะไดรับเงินเดือนมากกวา7 และ นงลักษณ พะไกยะ และคณะ ศึกษาเหตุผลของการเลือกทํางานใน
ชนบทของกลุมพยาบาลจบใหม พบวา เหตุผลที่สําคัญที่สุดหาลําดับแรก ไดแก การไดอยูใกลภูมิลําเนา การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา การมีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดี ทัศนคติเชิงบวกที่ตอชนบท และ การ
ไดเปนขาราชการ8
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ดังนั้นการศึกษาแนวทางการจางงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐที่สอดคลองกับบริบทสุขภาพของประเทศไทย
จึงเปนเรื่องสําคัญยิ่ง เพราะจะเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรสุขภาพของประเทศไทยตอไปในอนาคต
อนึ่ง การศึกษานี้มุงเนนที่กลุมวิชาชีพหลักดานสุขภาพ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล และ
จํากัดเฉพาะบุคลากรสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคิดเปนสัดสวนมากที่สุดของบุคลากรสุขภาพ
ทั้งประเทศ อยางไรก็ตาม ไดมีการสัมภาษณหรือสอบถามผูกําหนดนโยบายจากองคกรนอกกระทรวง
สาธารณสุขดวย ดังแสดงรายละเอียดไวในหัวขอ ‘ระเบียบวิธีวิจัย’
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วัตถุประสงคการศึกษา
วัตถุประสงคทั่วไป
เพื่อศึกษารูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ
15 ปขางหนา

วัตถุประสงคเฉพาะ
1. เพื่อศึกษาสถานการณ และ รูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐใน
สังกัดอื่น รวมถึงการจางงานบุคลากรสุขภาพในตางประเทศ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูกําหนดนโยบาย ผูใชบุคลากร (ผูจาง) และบุคลากรสุขภาพ ในและนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น จุดออน/จุดแข็ง ของการจางงานแตละรูปแบบในปจจุบัน ประเด็น
ทาทาย ตอการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทย
3. เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในแงการคงอยูของบุคลากร และผลกระทบดานงบประมาณ และ
พัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย เกี่ยวกับรูปแบบการจางงานแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐใน
ประเทศไทยในระยะ 15 ปขางหนา
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ระเบียบวิธีวิจัย
รูปแบบการวิจัย และกรอบแนวคิด (Study design and conceptual framework)
การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีวิจัยภาคตัดขวางแบบผสม (cross-sectional mixed-method design) ซึ่งประกอบดวย
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีระยะเวลาการศึกษาระหวาง 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ทั้งนี้ ในการเก็บขอมูลเริ่มจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกอน นั่นคือ การสัมภาษณผูกําหนดนโยบาย ผูใช
บุคลากร และบุคลากรสุขภาพเอง รวมกับการทบทวนวรรณกรรม จากนั้นจึงเก็บขอมูลเชิงปริมาณเพื่อคาด
ประมาณ การคงอยูของบุคลากรสุขภาพ และงบประมาณที่ตองใชจากการจางงานในรูปแบบตาง ๆ (รูปที่ 1)
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ขอพิจารณาเชิงจริยธรรม (Ethical consideration)
การศึกษานีไ้ ดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันพัฒนาการคุม ครอง
การวิจยั ในมนุษย (เลขที่หนังสือ สคม.282/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561) กอนลงเก็บขอมูลในพื้นที่

การเก็บขอมูลและการวิเคราะห (Data collection and analysis)
 วัตถุประสงคที่ 1 ใชวีธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้
o การทบทวนเอกสาร ทั้งเอกสารของประเทศไทย เชน ระเบียบขอบังคับที่กําหนดสิทธิ
ประโยชนของการจางงานรูปแบบตาง ๆ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และสืบคนขอมูล
ทุติยภูมิจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทบทวนวรรณกรรมใน
ตางประเทศ โดยใชฐานขอมูล Google Scholar และ Medline ใชคําศัพทสืบคน เชน health workforce
strategy, human resource for health, health workforce remuneration, health personnel payment and
incentives, health care personnel employment และ health personnel retention รวมถึงขอมูลที่นาเชื่อถือจาก
เว็บไซตตาง ๆ grey literature และผลงานตีพิมพจากฐานขอมูลในประเทศไทย ใชคําศัพทสืบคน เชน
กําลังคนดานสุขภาพ อัตรากําลัง การจางงานบุคลากรสุขภาพ และการคงอยูในงานของบุคลากรสุขภาพ
 วัตถุประสงคที่ 2 ใชวีธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล และ
สัมภาษณกลุม โดยมีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้
o ผูถูกสัมภาษณ จํานวน 40 คน ประกอบดวย
 ผูกําหนดนโยบาย หรือผูเชี่ยวชาญดานกําลังคนดานสุขภาพจํานวน 10

คน จาก

หนวยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
 ผูใ ชบุคลากรสุ ข ภาพ ไดแ ก นายแพทย สาธารณสุ ข ผู อํ านวยการโรงพยาบาลศู น ย
ผูอํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 12 คน จาก 4 จังหวัดในแตละ
ภาค (เหนือ กลาง ใต และตะวั น ออกเฉี ย งเหนือ) การเลือ กจั ง หวัด ใช การเลื อ กแบบเจาะจง (purposive
sampling) อาศัยหลักคิดที่วา เปนจังหวัดที่มีจํานวนบุคลากรสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยูอยาง
หนาแนน จังหวัดที่เลือกมา ไดแก เชียงใหม ชลบุรี สงขลา และขอนแกน อนึ่งมีผูอํานวยการโรงพยาบาล
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ชุมชนแหงหนึ่งไมสะดวกใหสัมภาษณ ทําใหผูใหขอมูลจากโรงพยาบาลชุมชนเหลือเพียง 3 ทาน อยางไรก็
ตามผูวิจัยไดใชเทคนิค snowball ในการคนหาผูสัมภาษณเพิ่มเติม ดวยเทคนิคดังกลาวทําใหไดผูถูกสัมภาษณ
เพิ่มเติมอีก 1 คน คือ ผูอํานวยการสถานพยาบาลแหงหนึ่ง ที่เปนองคการมหาชนภายใตกํากับกระทรวง
สาธารณสุข
 บุคลากรสุขภาพ รวมจํานวน 18 คน (1-2 คน/วิชาชีพ รวมได 3-4 ราย/จังหวัด) จาก
จังหวัดที่คัดเลือกไวขางตน การคัดเลือกตัวอยางใชการคัดเลือกตัวอยางตามสะดวก (convenience sampling)
ในชวงเวลาที่ผูวิจัยเขาไปสัมภาษณผูอํานวยการโรงพยาบาลนั้นๆ และเลือกบุคลากรที่สะดวกใหขอมูลใน
เวลาดังกลาว
o วิธีการสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูล
 การสัมภาษณไดดํ าเนินการตามมาตรฐานจริ ยธรรมการวิ จัย มีก ารขออนุ ญาตผูถูก
สัมภาษณกอนบันทึกเสียง และมีการลงลายมือชื่อยินยอมใหขอมูล ผูถูกสัมภาษณมีสิทธิหยุดการสัมภาษณ
ไดทุกเมื่อหากไมสบายใจ

และนําเสนอขอมูลในภาพรวมเพื่อรักษาความลับของผูถูกสัมภาษณ ผูถูก

สัม ภาษณที่เ ปนผูกํ า หนดนโยบายและผูใ ชบุคลากรสุขภาพใชการสัมภาษณเ ชิ งลึก เป น รายบุคคล ผูถูก
สัมภาษณที่เปนบุคลากรสุขภาพใชการสัมภาษณกลุม กลุมละประมาณ 3-4 คน การสัมภาษณดําเนินการ ณ
ที่ทํางานของผูถูกสัมภาษณ ยกเวนการสัมภาษณบุคลากรสุขภาพในจังหวัดขอนแกน ซึ่งมีความติดขัดในการ
เดินทาง จึงใชการสัมภาษณทางโทรศัพทแทน การสัมภาษณใชเวลาประมาณ 45-60 นาทีตอคน/กลุม
 ขอคําถามสัมภาษณไดปรับไปตามบทบาทและประสบการณของผูถูกสัมภาษณ เชน ผู
สัมภาษณที่เปนผูกําหนดนโยบายและผูใชบุคลากรสุขภาพไดถูกขอใหแสดงความเห็นเกี่ยวกับ (i) จุดออน/
จุดแข็งของระบบการจางงานในปจจุบัน (ii) ประเด็นทาทาย ขอดี/ขอเสีย ของการจางงาน และ (iii)
ขอเสนอแนะของรูปแบบการจางงานตาง ๆ ในสวนของผูถูกสัมภาษณที่เปนบุคลากรสุขภาพ ขอคําถามจะ
เนนในเรื่องสิทธิประโยชนที่บุคลากรสุขภาพใหความสําคัญตอการคงอยูในหนวยงานภาครัฐ
 การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีแกนสาระ (thematic analysis) โดยการกําหนด theme ซึ่ง
กระทําภายหลังจากไดขอมูลจากการสัมภาษณ จากนั้นมีกระบวนการระดมความคิดเห็นในคณะนักวิจัยเพื่อ
กํ า หนดรู ป แบบการจ า งงานแบบต า ง ๆ บนพื้ น ฐานจากข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากผู กํ า หนดนโยบาย เพื่ อ ใช ใ น
แบบสอบถามเชิงปริมาณตอไป (ดูรายละเอียดในวัตถุประสงคที่ 3)
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 วัตถุประสงคที่ 3 ใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และสังเคราะหผลการศึกษาที่ได รวมกับขอคนพบ
ในวัตถุประสงคที่ 1 และ 2
o กลุมตัวอยาง
 บุคลากรสุขภาพจํานวน 160 คน (4 วิชาชีพ/จังหวัด x 4 จังหวัด x ประมาณ 10 คน/
วิชาชีพ) โดยใหผูประสานงานแตละพื้นที่สุมเลือกผูตอบแบบสอบถามในพื้นที่นั้น ๆ อนึ่งจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามไมไดคํานวณกลุมตัวอยางตั้งแตแรก เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมไมพบการศึกษาใน
อดีตที่ระบุอัตรารอดชีพ (survival function) ในการทํางานในภาครัฐของประเทศไทยของแตละวิชาชีพ ทํา
ใหขาดพารามิเตอรที่จะมาใชในสูตรคํานวณ
 เกณฑคัดเขาของกลุมตัวอยางที่เขารวมการศึกษา คือ ตองทํางานในภาครัฐมาไมเกิน 5
ป ทํางานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตองเปนหนึ่งใน 4 วิชาชีพหลัก ประกอบดวย
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
o แบบสอบถาม
 แบบสอบถาม มี 3 สวน ไดแก
i. ขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ วันเกิด และระยะเวลาที่ทํางานมาตั้งแตจบการศึกษา
ii. ปจจัยที่ทําใหคงอยูในภาครัฐ กําหนดใหผูตอบใหคะแนน 1 ถึง 5 โดย 1 หมายถึง
ปจจัยนั้น ๆ มีอิทธิพลนอยที่สุดตอการคงอยูในภาครัฐ และ 5 หมายถึงปจจัยนั้น ๆ มีอิทธิพลมากที่สุดตอการ
คงอยูในภาครัฐ ทั้งนี้ ขอคําถามในสวนนี้ของบุคลากรสุขภาพที่เปนขาราชการ และไมไดเปนขาราชการ มี
ความแตกตา งกัน เล็ ก น อ ย (ภาคผนวก 1) กอ นลงพื้น ที่ผู วิจัย ไดสงแบบสอบถามไปทํา การทดสอบกั บ
บุคลากรสุขภาพจํานวน 26 คน จากโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดหนึ่ง
ในภาคเหนือ เพื่อทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา(content validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ของคําถาม
โดยไดทําการทดสอบ Cronbach’s alpha coefficient ของขอคําถามในสวนนี้ และพบวาได coefficient
ประมาณ 0.9 ซึ่งบงบอกวา แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยูในเกณฑที่ดี
iii. ระยะเวลาที่ผูตอบแบบสอบถาม ‘คาดวา’ ตนเองจะทํางานในภาครัฐตอไปอีก
ประมาณกี่ป หากไดรับการจางงานดวยลักษณะตาง ๆ กัน 6 รูปแบบ (ซึ่ง 6 รูปแบบนี้ ไดจากการสังเคราะห
ความคิดเห็นของผูกําหนดนโยบาย และการระดมสมองของคณะนักวิจัย) ทั้งนี้ ในแบบสอบถามไมไดระบุ
ไวโดยตรงวารูปแบบใด คือ การจางงานแบบใด กลาวคือ เปนการปกปด (blind) ผูตอบแบบสอบถาม ทําให
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ผูตอบแบบสอบถามไมทราบวารูปแบบใดเปน ขาราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงาน
มหาวิทยาลัย เปนตน แตคณะนักวิจัยเมื่อพิจารณารายละเอียดสิทธิประโยชนที่ระบุไว ก็สามารถเทียบเคียง
กลับไปไดวาเปนการจางงานรูปแบบใด (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 รูปแบบการจางงานแบบตางๆที่ปรากฏในแบบสอบถาม เทียบเคียงกับการจางงานปจจุบัน
รูปแบบ
1
2
3
4
5
6

ลักษณะการจางงาน
ขาราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานราชการ ที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชนอื่นๆ เชน สิทธิรักษาพยาบาลสําหรับครอบครัว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชนอื่นๆ เชน สิทธิรักษาพยาบาลสําหรับครอบครัว
พนักงานมหาวิทยาลัย

 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม Microsoft Excel และ Stata v14 โดยการวิเคราะหใน
สวนที่ (i) และ (ii) ใชสถิติเชิงพรรณนา แสดงผลดวยคาเฉลี่ยและรอยละ ในสวนที่ (iii) ใชการวิเคราะหการ
รอดชีพ (survival analysis) และทดสอบความแตกตางของการคงอยูในภาครัฐระหวางวิชาชีพ ในการจาง
งานรูปแบบตาง ๆ ดวย Wilcoxon signed rank test จากนั้นคํานวณจํานวนบุคลากรรวมคงเหลือ และ
งบประมาณที่ตองใชเพื่อจายเงินเดือนบุคลากรสุขภาพในปนั้นๆ ดวยสูตร
- จํานวนบุคลากรคงเหลือ_ป_t = จํานวนบุคลากร_ตั้งตน x survival function_ ป_t
- งบประมาณที่ตองจาย_ป_t = จํานวนบุคลากรคงเหลือ_ป_t x อัตราเงินเดือน_ป_t
- อัตราเงินเดือน_ป_t = อัตราเงินเดือน_ตั้งตน x (1+r)t ...โดย t = 1-15 และ r = 0.03
- หมายเหตุ:
 r = 0.03 มากจากหลักคิดที่วา บุคลากรสุขภาพสวนใหญไดรับการขึ้นเงินเดือน
ประมาณ รอยละ 3 ตอป
 อั ต ราเงิ น เดื อ นของแต ล ะการจ า งงาน คิ ด จาก อั ต ราเงิ น เดื อ นราชการ x
อั ต ราส ว นเงิ น เดื อ นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของการจ า งงานนั้ น ๆ เช น การจ า งงานแบบ
พนักงานราชการ มีเงินเดือนตั้งตน 1.2 เทาของเงินเดือนราชการ
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 ขอมูลที่ใชเพื่อการวิเคราะหขอมูล ในสวนจํานวนบุคลากรสุขภาพตั้งตน และอัตรา
เงินเดือนตั้งตน ไดมาจากฐานขอมูลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แผนการรับบุคลากรสุขภาพแตละวิชาชีพ และอัตราเงินเดือนปจจุบัน (ปตั้งตน)
วิชาชีพ
แพทย
ทันตแพทย
พยาบาล
เภสัชกร

จํานวนบุคลากรแรกรับ (คน/ป)
เงินเดือนบุคลากรแรกรับ (บาท/เดือน)
2,200
18,020
600
18,020
3,600
15,000
300
17,500
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ผลการศึกษา
วัตถุประสงคที่ 1
วัตถุประสงคที่ 1 การนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมจะแสดงภายใตหัวขอหลัก ดังตอไปนี้ (i) รูปแบบ
การจางงานบุคลากรสุขภาพในปจจุบัน ทั้งในบริบทของตางประเทศและของประเทศไทย (ii) ทิศทางการ
จางงานบุคลากรสุขภาพในอนาคต (iii) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจางงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐ และ (iv)
สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้
I.

รูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในปจจุบัน

 การจางงานบุคลากรสุขภาพในบริบทตางประเทศ
รูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในตางประเทศมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับระบบสุขภาพของประเทศ
นั้น ๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบบริการสุขภาพ ผูใหบริการหลักเปนภาคเอกชน ผูประกอบการ
ดานสุขภาพมักเผชิญกับคาใชจายดานสุขภาพที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากร
สุขภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวโนมสูงที่จะนําเขาบุคลากรสุขภาพจากประเทศที่กําลังพัฒนา เพื่อลด
คาใชจายของการจางงาน เชนเดียวกันกับประเทศแคนาดา ที่ไมคอยมีการผลิตบุคลากรสุขภาพดวยตนเอง จึง
จําเปนตองนําเขาบุคลากรสุขภาพจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศแอฟริกาใตและกานา
แตกตางจากสถานการณในประเทศเยอรมันที่สามารถผลิตแพทยจนเกินความตองการ ดวยเหตุดังกลาว
ประเทศเยอรมันจึงพยายามหาวิธีการจางงานที่จะชวยปองกันหรือชะลอการสูญเสียแพทยที่มีความสามารถ
ของประเทศตนเองไมใหยายออกไปทํางานในประเทศอื่น สหราชอาณาจักรซึ่งมีระบบบริการสุขภาพแบบ
รัฐสวัสดิการ มีความตองการบุคลากรสุขภาพจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อรองรับกับ
การดูแลในสังคมผูสูงอายุ อยางไรก็ตาม พบวา จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่มีอยูมีจํานวนไมเพียงพอกับความ
ตองการในอนาคต ทางรัฐบาลจึงไดจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มการผลิตอีกรอยละ 25 เพื่อใหอีก 10 ป
ขางหนา (พ.ศ.2570) มีพยาบาลเขาสูระบบการจางงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 26,000 คน และเพิ่มแรงจูงใจเพื่อ
การคงอยูในภาครัฐ9
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระบบสุขภาพของประเทศต่าง ๆ

ระบบสุขภาพ

ประเทศ

Mainly public provision, public finance

เดนมาร์ก, นอร์เวย์, ฟินแลนด์, โปรตุเกส, กรีซ, สเปน,
สหราชอาณาจักร, ไอซ์แลนด์, สวีเดน, ไอร์แลนด์,
อิตาลี

Mixed provision, public finance

ออสเตรเลีย, เยอรมัน, ออสเตรีย, ญี่ปุ่น, เบลเยี่ยม,
ลักเซมเบิร์ก, ฝรั่งเศส, นิวซีแลนด์

Mainly private provision, public finance

แคนาดา

Mixed provision, mixed finance

เนเธอร์แลนด์

Mainly private provision, private finance สวิสเซอร์แลนด์, สหรัฐอเมริกา

ในประเทศญี่ปุน พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทอยางมากในชุมชน โดยอัตราสวนของพยาบาลตอแพทยสูง
ประมาณ 5:1 ประเทศญี่ปุนจึงมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของพยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่ไดศึกษาตอ
ผดุงครรภอีก 1 ป จะไดรับการจางงานที่มีเงินเดือนสูงกวาพยาบาลวิชาชีพทั่วไป10, 11
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของบุคลากรสุขภาพในตางประเทศ
อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการจางงานนั้นพบวา ปจจัยสําคัญที่สุดในเรื่องของการจางงานนาจะเปน
เรื่องของคาตอบแทนการทํางาน โดยแบงออกเปน 2 หมวดใหญๆ คือ คาจางที่เปนรายชั่วโมง รายเดือน หรือ
รายป (wages/salaries) และสวัสดิการตาง ๆ (benefits) เชน การลาพักเมื่อเจ็บปวย (sick leave), การประกัน
ชีวิตหรือประกันสุขภาพ (insurance) เปนตน ซึ่งในประเทศอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของคาใชจายใน
การจางงานในอุตสาหกรรมดานสุขภาพนั้น พบวา โดยเฉลี่ยเงินเดือนหรือคาจางจะคิดเปน 70% ($22.06 per
hour worked ) ในขณะที่สวนที่เหลือจะเปนสวัสดิการตาง ๆ ประมาณ 30% ($9.31 per hour worked)29
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ในเรื่องของคาตอบแทนที่เปนคาจางนั้น ไดมีการศึกษาเปรียบเทียบคาจางในอุตสาหกรรมดานสุขภาพใน 16
กลุมวิชาชีพใน 20 ประเทศ ไดแก อารเจนตินา, เบลาลุส, เบลเยี่ยม, ชิลี, โคลัมเบีย, สาธารณรัฐเชค,
ฟนแลนด, เยอรมันนี, อินเดีย,เม็กซิโก, เนเธอรแลนด, โปแลนด, รัสเซีย,แอฟริกาใต, สเปน, สวีเดน, ยูเครน,
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยใชขอมูลจาก Wage Indicator web survey (2008-2011) พบวา
แพทย เปนบุคลากรที่ไดรับคาจางสูงที่สุด เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ ในทุกประเทศที่อยูในการศึกษาครั้งนี้
และนอกจากนี้ยังพบวา คาจางตอชั่วโมงโดยเฉลี่ยแลว แพทยจะมีคาจางอยูที่ $26.02, ทันตแพทย $25.80,
เภสัชกร $19.99 และพยาบาล $13.06 ตามลําดับ 30
 การจางงานบุคลากรสุขภาพในระบบประเทศไทย
ในปจจุบัน การจางงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐในแตละสังกัดมีรูปแบบแตกตางกัน6,

12

เฉพาะกระทรวง

สาธารณสุ ข เอง มี ก ารจ า งงานบุ ค ลากรสุ ข ภาพในหลายรู ป แบบ เช น ข า ราชการ พนั ก งานราชการ
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยสองรูปแบบหลังเปนการจางดวยเงิน
บํารุงหรือรายไดของหนวยบริการสุขภาพ
ที่ผานมา พบวา ปญหาที่สําคัญประเด็นหนึ่งของการจางงาน คือ เรื่องความไมเปนธรรม หรือความเหลื่อมล้ํา
ทั้งภายใน และระหวางวิชาชีพ ที่แมจะอยูในตําแหนงงานเดียวกันแตเมื่อไดรับการจางงานแตกตางกัน
ก็ไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนที่แตกตางกัน สงผลใหมีการสูญเสียบุคลากรสุขภาพ และเกิดความ
ขัดแยงระหวางหนวยงานกับบุคลากรสุขภาพ มีการชุมนุมเรียกรองของบุคลากรสุขภาพอยูเนือง ๆ12
ในเรื่องสิทธิประโยชนของแตละรูปแบบการจางงาน สามารถแบงไดเปน 5 ดานหลัก ไดแก (i) เงินเดือนและ
คาจาง (ii) สวัสดิการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน (iii) ความกาวหนาในวิชาชีพ (iv) สิทธิในการลา และ (v)
สิทธิประโยชนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้13, 14
i. เงินเดือนและคาจาง: พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไดถูกกําหนด
เบื้องตนใหมีเงินเดือนที่สูงกวากลุมขาราชการ ประมาณ 1.2 เทา สําหรับสายงานแพทยและทันตแพทย เกือบ
ทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจางในรูปแบบขาราชการเทานั้น สวนสายงานเภสัชกรและ
พยาบาลวิชาชีพ มีบุคลากรบางสวนที่ถูกจางในรูปแบบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และ/หรือ ลูกจางชั่วคราว ในสวนของพยาบาลที่เขาทํางานใหม ปจจุบันสวนใหญจางในรูปแบบพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ ลูกจางชั่วคราว ซึ่งโดยหลักการ อัตราเงินเดือนลูกจางชั่วคราวตองไมนอย
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กวาอัตราคาจางที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซึ่งก็ยังนอยกวาอัตราเงินเดือนขาราชการเมื่อ
แรกบรรจุ ในเรื่ องการเลื่อนเงิ นเดือน ข าราชการไดรับการพิจารณาเลื่อนเงิ นเดือน 2 ครั้ง/ป ในขณะที่
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
1 ครั้ง/ป
ii. สวัสดิการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน: ไดแก สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล คาเชาบาน และ
บําเหน็จ/บํานาญ ซึ่งมีความแตกตางกันในรายละเอียด เชน ขาราชการสามารถใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาล
กับกรมบัญชีกลางโดยตรงสําหรับตนเองและครอบครัว ในขณะที่ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลู กจางชั่ว คราวใช สิทธิประกัน สังคมไดเฉพาะตน ในเรื่องบําเหน็จ/บํ านาญ พนัก งาน
ราชการ พนั กงานกระทรวงสาธารณสุข และลูก จางชั่ว คราวมีเ งื่อนไขที่ตองรวมสมทบเงิ น ในกองทุน
ประกันสังคมทุกเดือน นอกจากนี้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขยังตองสมทบเงินสําหรับกองทุนสํารอง
เลี้ ยงชี พพนัก งานกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่ องคาเช าบาน ขาราชการไดรับสิ ทธิคาเชาบาน ในขณะที่
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว ไมไดรับสิทธิคาเชาบาน
iii. ความก า วหน า ในวิ ช าชี พ การเลื่ อ นระดั บ และการบั ง คั บ บั ญ ชา ทุ ก กลุ ม ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติระเบียบ/หลักเกณฑของกลุมตนเอง เชน ขาราชการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดินและพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นขาราชการมีการ
เลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้น หรือเลื่อนเปนระดับหัวหนา/ผูบังคับบัญชา ในขณะที่พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว ไมมีรูปแบบการเลื่อนระดับดังกลาว
iv. สิทธิ ในการลา เชน ลาป วย ลากิจส วนตัว ลาพัก ผอน รวมถึงการลาบางอยางที่ ยังคงไดรับ
เงินเดือน เชน ลาคลอดบุตร ลาศึกษา ฝกอบรม และลาอุปสมบท แตละการจางงานมีจํานวนวันที่สามารถลา
ไดแตกตาง นอกจากนั้นมีเพียงบางกลุมไดรับสิทธิประโยชนเรื่องการลาเฉพาะ นั่นคือ มีเพียงขาราชการ และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและสามารถลาศึกษาตอได
v. สิทธิประโยชนอื่นๆ เชน การชวยเหลือบุตร/สงเคราะหบุตร คาใชจายเดินทางไปราชการ คา
เบี้ยประชุม เงินประจําตําแหนง และเครื่องราชอิสริยาภรณ มีความตางกันระหวางรูปแบบการจางงาน เชน
ขาราชการ และพนักงานราชการ มีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
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ในภาพรวม พอที่จะสรุปไดวาขาราชการไดรับสิทธิประโยชนมากที่สุด เมื่อเทียบกับการจางงานรูปแบบอื่น
ๆ ยกเวนในเรื่องอัตราเงินเดือน (ยกเวนลูกจางชั่วคราว) ที่ไดนอยกวาการจางงานแบบอื่น ๆ ประมาณรอยละ
20 ขณะที่ลูกจางชั่วคราวไดรับสิทธิประโยชนนอยที่สุด นอกจากนั้น ขาราชการเปนการจางงานแบบตลอด
ชีพ แตรูปแบบอื่น ๆ ไดรับการจางงานเปนระยะเวลาที่จํากัดตามสัญญาจาง (ตารางที่ 3) 7, 13
ตารางที่ 4 อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนในแตละรูปแบบการจางงาน
ประเภท

ขาราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

ลูกจางชั่วคราว

- แพทย

18,020

-

20,310

-

- ทันตแพทย

18,020

-

20,310

-

- เภสัชกร

17,500

22,750

19,680

12,037

- พยาบาลวิชาชีพ

15,000

19,500

15,960

11,324

เลื่อนขั้นเงินเดือน

ปละ 2 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

เงินประจําตําแหนงวิชาชีพ

มี

เทาขาราชการ

เทาขาราชการ

ไมมี

เงินโบนัส (รายป)

มี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

สวัสดิการรักษาพยาบาล

สิทธิการเบิกคาเชาบาน

มีสําหรับตนเอง คู
สมรส บุตรไมเกิน
20 ป และพอแม
มี

ใชสิทธิ
ประกันสังคมเฉพาะ
ตน
ไมมี

ใชสิทธิ
ประกันสังคมเฉพาะ
ตน
ไมมี

ใชสิทธิ
ประกันสังคมเฉพาะ
ตน
ไมมี

สวัสดิการการศึกษาบุตร

มี

ไมมี

ไมมี

มี

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว มี

มี

มี

ไมมี

คาใชจายการประชุม
ตางประเทศ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ

มี

มี

มี

ไมมี

มี

มี

มี

ไมมี

เครื่องราชอิสริยาภรณ

มี

มี

มี

ไมมี

บําเหน็จ บํานาญ และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ

การขอยายที่ทํางาน

ได

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุน
ประกันสังคม
ไมได

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุน
ประกันสังคม
ไมได

กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุน
ประกันสังคม
ไมได

เงินเดือนแรกเขา (บาท)

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256013
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แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร เกือบทั้งหมดยังไดรับการจางงานเปนขาราชการ ขณะที่พยาบาล แมสวน
ใหญยังอยูในสถานะขาราชการ แตพยาบาลรุนใหมๆเกือบทั้งหมดไดรับการจางงานในฐานะพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจางชั่วคราว (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสุขภาพสะสมในแตละวิชาชีพ ในแตละรูปแบบการจางงาน ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2560

2559

2558

2557

2556

ป

วิชาชีพ
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล
รวม
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล
รวม
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล
รวม
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล
รวม
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล

ขาราชการ
14,577
4,485
6,605
80,119
105,786
15,287
4,713
7,116
83,692
110,808
16,463
4,970
7,561
88,321
117,315
17,690
5,240
7,892
88,942
119,764
18,546
5,369
8,143
92,355

พนักงานราชการ

พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข

12
151
163

85
648
14,356
15,089
51

17
193
210
24
205
229

293
10,374
10,718
42
195
7,196
7,433
70

268
268

225

229
7,023
7,322
42
194
5,039

ลูกจางชั่วคราว
130
2
102
3,399
3,633
139
2
113
4,678
4,932
146
3
109
5,281
5,539
186
6
168
7,827
8,187
192
4
198
8,537

รวม
14,792
4,487
7,367
98,025
124,671
15,477
4,715
7,539
98,937
126,668
16,651
4,973
7,889
101,003
130,516
17,946
5,246
8,289
104,060
135,541
18,780
5,373
8,535
106,156
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ป

วิชาชีพ
รวม

ขาราชการ
124,413

พนักงานราชการ
225

พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
5,275

ลูกจางชั่วคราว
8,931

รวม
138,844

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256013
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II.

ทิศทางการจางงานบุคลากรสุขภาพในอนาคต

สําหรับประเทศไทย นับตั้งแตป พ.ศ.2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการ และมีมาตรการจํากัดขนาดกําลังคน
ภาครัฐ ทําใหหลายหนวยงาน มีการถายโอนภาระงานที่ไมใชภารกิจหลักของรัฐสูภาคเอกชน ดวยการจาง
เหมาบริการหรือซื้อบริการ และถายโอนอัตรากําลังคนจากสวนกลางไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมี
การจํากัดอัตราขาราชการตั้งใหม และยุบอัตราขาราชการที่วางจากการเกษียณอายุ ทําใหหลายหนวยงานที่
ขาดแคลนกํ า ลั ง คนมี ก ารเพิ่ม การจ า งบุ ค ลากรสุข ภาพในรู ป แบบอื่ น นอกจากการเป น ข า ราชการ เช น
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว
ยิ่งกวานั้น ตั้งแตพ.ศ.2557

คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ไดกําหนด

ยุทธศาสตรการวางแผนบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด และประหยัดคาใชจายภาครัฐ6 และ มีมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 เห็นชอบใหมีมาตรการทดแทนอัตราวางจากผลเกษียณอายุของ
ขาราชการดวยการจางงานรูปแบบอื่น12
ทั้งนี้ การจางงานบุคลากรสุขภาพตองบูรณาการกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพทั้งหมด โดยคํานึงถึง
ทั้งปริมาณ คุณภาพ และการกระจายบุคลากร ใหเหมาะสมกับความตองการและการเปลี่ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ฑิณกร โนรี และคณะ15 แสดงใหเห็นวาปจจุบันกําลังคนดานสุขภาพในวิชาชีพตาง ๆ มี
มากขึ้นกวาในอดีตพอสมควร จนอาจเกินความตองการ เชน แพทยและทันตแพทย ในอีก 10 ปขางหนา จะมี
จะมากกวาความตองการของประเทศ ซึ่งคาดประมาณจํานวนแพทยที่ตองการในป พ.ศ. 2569 เทากับ 38,263
– 46,946 คน ในขณะที่ จะมีแพทย ในป พ.ศ. 2569 เทากับ 63,065 คน สวนความตองการทันตแพทย ในป
พ.ศ. 2569 เทากับ 16,457 – 20,546 คน ในขณะที่จะมีทันตแพทยในป พ.ศ. 2569 เทากับ 17,415 – 8,675 คน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดทําการวิเคราะหสถานการณบุคลากร
สุขภาพและรูปแบบการจางงานในอนาคต พบวา การจางงานบุคลากรสุขภาพในรูปแบบของขาราชการนั้น
ไมตอบโจทยกับการจางงานในอนาคต เนื่องจากไมยืดหยุน และขาดความมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ
ดังนั้น ระบบการจางงานที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในอนาคต ควรสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน เนน
การใชทรัพยากรรวมกัน เนนการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่น และสนับสนุนปจจัยอื่น ๆ ที่สงเสริมและเอื้อ
ตอการคงอยูของบุคลากรสุขภาพในภาครัฐ เชน การมีระบบพี่เลี้ยงชวยดูแลใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน
(coaching) มีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่งาน (career path) มีการใหรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติทาง
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สังคม (social recognition) ไดทํางานที่ชอบหรือถนัดอยางเต็มศักยภาพ และมีสวนในการตัดสินใจเลือก
วิธีการจางงานหรือสิทธิประโยชนบางอยางที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตนเอง12
III.

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจางงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐ

ในหัวขอนี้ ไดแบงผลการทบทวนวรรณกรรมเปน 2 หัวขอยอย ไดแก การคงอยูและลาออกของบุคลากร
สุขภาพภาครัฐ และทัศนคติตอการทํางานของคนรุนใหม
 การคงอยูและลาออกของบุคลากรสุขภาพภาครัฐ
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การที่จะดึงดูดบุคลากรสุขภาพใหเขามาทํางาน หรือคงอยูของบุคลากรสุขภาพ
ไวในภาครัฐนั้น มีปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการ ซึ่งแตกตางกันไปตามบริบทเฉพาะของแตละประเทศ โดย
ปจจัยที่มีผลตอการคงอยูและลาออกของบุคลากรสุขภาพภาครัฐ ใน 4 กลุมวิชาชีพ มีนักวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ ไดทําการศึกษาวิจัยไวบางแลว ดัง ตอไปนี้
 งานวิจัยในตางประเทศ
Mattke และ Martorell ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรรหาและการธํารงรักษาแพทยในประเทศอเมริกา
พบวา มีนโยบายที่เกี่ยวของ ไดแก (i) มาตรการทางการเงิน เชน โบนัส การใหกูยืมเงิน การใหทุนการศึกษา
วิชาชีพดานสุขภาพ การชวยเหลือเรื่องบานพักหรือที่อยูอาศัย หรือคาเลาเรียนบุตร (ii) ความกาวหนาในการ
ประกอบอาชีพ เชน โครงการฝกอบรมตาง ๆ และ (iii) สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม16
Henderson และคณะ ไดทําการศึกษาปจจัยจูงใจเพื่อการคงอยูในงานของบุคลากรสุขภาพในประเทศแถบ
แปซิฟกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวา เงินเดือนและผลประโยชน ประกอบกับสภาพการทํางาน การ
นิเทศงาน การบริหารจัดการ รวมถึงโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรม เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอ
การคงอยูในงาน17
Finn และคณะ ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสุขภาพ ใน 5 ประเทศ ไดแก อิหราน
เอธิโอเปย อินเดีย บังคลาเทศ และเนปาล พบวา หากไดรับคาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจไมเพียงพอ หรือไม
ไดรับตามกําหนดเวลา จะสงผลกระทบตอแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสุขภาพ นอกจากนี้ กรณีที่
บุคลากรสุขภาพมาปฏิบัติงานในลักษณะ part time มักถูกลดความสําคัญในหนาที่การงานของตน เมื่อเทียบ
กับผูที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา18
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ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา ดังตัวอยาง เชน ประเทศซิมบับเว Taderera และคณะ ได
รายงานวา นอกเหนือจากเงินเดือน และคาตอบแทนพิเศษ (top-up allowances) แลว การใหแรงจูงใจที่ไมใช
ตัวเงิน เชน การใหมีสวนรวมในแผนงาน/โครงการ การสนับสนุนในดานการฝกอบรมตาง ๆ ใหบุคลากร
สุขภาพไดพัฒนาตนเอง หรือการปองกันอันตรายจากการทํางาน ลวนชวยธํารงรักษาบุคลากรสุขภาพใหคง
อยูในงานได19
ตัวอยางสุดทาย เสนอโดย Mbemba และคณะ ทําการทบทวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรรหาและการคงอยู
ของแพทยในพื้นที่ชนบทและพื้นที่หางไกล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีอิทธิพลตอการสรรหา
บุคลากรสุขภาพ ไดแก ภูมิหลังที่สัมพันธกับพื้นที่ชนบท ความกาวหนาของอาชีพ โอกาสการพัฒนาในสาย
งานตนเอง เครือขายการสนับสนุนทางวิชาชีพ และคาตอบแทนที่เหมาะสม20
 งานวิจัยในประเทศไทย
ปยะ หาญวรวงศชัยและคณะระบุวา ลูกจางชั่วคราวที่ไดรับการจางโดยใชเงินบํารุง มีแนวโนมที่จะลาออก
จากงานมากกวาขาราชการ แมวาจะไดรับเงินเดือนมากกวา7
ภัททา เกิดเรือง และสมชาย สุขสิริเสรีกุล พบวา สําหรับแพทยใชทุน โอกาสในการศึกษาตอเปนปจจัยที่
สําคัญที่สุดในการกําหนดของการคงอยูในงาน แตสําหรับแพทยที่ปฏิบัติงานมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว
ปจจัยที่สําคัญที่สุดที่มผี ลตอความพึงพอใจ คือ คาตอบแทน และพื้นที่ที่ปฏิบัติงานใกลภูมิลําเนา21
ปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามแกปญหาภาระงานที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับกําลังคนที่มี ขณะที่
ภาครั ฐ ก็ ไ ม ส ามารถจา ยค า ตอบแทนในอั ต ราที่ แ ข งขั น กั บ ภาคเอกชนได มี ก ารกํา หนดมาตรการสร า ง
แรงจูงใจแกบุคลากรเพื่อดึงดูดกําลังคนไวในระบบ โดยมีการนําระบบเบิกจายคาตอบแทนตามภาระงาน
(pay for performance) มาใชจูงใจใหบุคลากรสุขภาพคงอยูในภาครัฐ14
นงลักษณ พะไกยะ และคณะ ไดทําการศึกษาเหตุผลของการเลือกทํางานในชนบทของกลุมพยาบาลจบใหม
พบวา เหตุผลที่สําคัญที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก (i) การไดอยูใกลภูมิลําเนา (ii) การปฏิบัติตามเงื่อนไขชดใช
ทุนการศึกษา (iii) การมีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดี (iv) ทัศนคติเชิงบวกที่ตอชนบท และ (v) การไดเปน
ขาราชการ8 นอกจากนี้ ในปตอมา นงลักษณ พะไกยะ และคณะ ยังไดทําการศึกษาชุดสิทธิประโยชน ที่
สงผลตอการเลือกงานภายใตการจางงานที่ไมใชขาราชการ โดยใชเครื่องมือทดลองเลือกงาน (Discrete
Choice Experiment: DCE) พบวา การเพิ่มเงินเดือนขึ้นรอยละ 40 ความกาวหนาในตําแหนง โอกาส
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การศึกษาตอ การมีเงินโบนัส การมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ระยะเวลาการจางงานนานขึ้น เปนปจจัยสําคัญใน
การตัดสินใจเลือกงานที่ไมใชตําแหนงขาราชการอีกดวย22
บงกชพร ตั้ ง ฉั ต รชั ย และคณะ ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ามารถทํ า นายการคงอยู ใ นงานของพยาบาลวิ ช าชี พ ที่
โรงพยาบาลศูนย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา พยาบาลวิชาชีพ คงอยู
ในสายงานของตนเพียงรอยละ 62 ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในสายงานพยาบาลวิชาชีพ ไดแก รายได
ของพยาบาลวิชาชีพ และคุณลักษณะของหนวยงาน โดยผูที่มีรายไดสูงมีโอกาสคงอยูในงานประมาณ 1.6
เทา เทียบกับผูที่มีรายไดนอย23
 ทัศนคติตอการทํางานของคนรุนใหม
ความแตกตางระหวางคนรุนตาง ๆ อาจสงผลตอวิธีการที่องคกรจะสรรหา จางงาน กําหนดสวัสดิการ
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ตลอดจนสรางแรงจูงใจเพื่อเพิ่มการคงอยูในงาน สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับทัศนคติตอการทํางานของคนรุนใหมนั้น มีนักวิชาการจากหลากหลายสาขาทั้งไทยและตางประเทศได
ทําการศึกษาไว ดังนี้
 งานวิจัยในตางประเทศ
Mitchell ไดทําการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแพทยในยุคตาง ๆ พบวา แพทยยุค Baby
Boomer (พ.ศ. 2489 - 2507) สวนใหญชอบทํางานเปนเวลานานตอเนื่องหลายชั่วโมง และมีความคิดเห็นวา
แพทยเปนอาชีพที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย สวนแพทยยุค Generation X (Gen X) (พ.ศ. 2508 - 2522) และ
Generation Y (Gen Y) (พ.ศ. 2523 - 2540) มักชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไมชอบหยุดนิ่งกับที่ และมี
อุดมการณที่ตองการแสวงหาความสมดุลในชีวิต24
Finn และ Donovan ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการธํารงรักษาพนักงานในองคกร พบวา คนรุนกอนหนา เห็นวา
คนรุน Gen Y เปนพวกไมทุมเทกับการทํางาน ไมอดทน เปลี่ยนงานบอย ไมฟงคําสั่ง แตในทางกลับกัน เด็ก
รุนใหมก็จะมองวาคนรุนเกาชอบวางอํานาจ ทํางานเชื่องชา และลาหลังในเรื่องเทคโนโลยี คน Gen Y รอย
ละ 70 ใหความสําคัญกับการสรางความสมดุลระหวางชีวิต ระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว มากกวา
คาตอบแทน และกวารอยละ 60 ตองการความยืดหยุนในการทํางาน เชน สามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนเวลา
เขาทํางานได หรือทํางานจากที่บาน หรือที่อื่น ๆ และเชื่อวาการไดมาซึ่งความสามารถในการผลิต ไมไดวัด
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กันที่จํานวนชั่วโมงที่ใชทํางาน แตอยูที่ผลงานที่ไดมากกวา ซึ่งแตกตางกับคนรุนเกาที่ถูกปลูกฝงและเคยชิน
กับการทํางานหนักที่ทํางาน เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนง และความกาวหนาอยางรวดเร็ว25
 งานวิจัยในประเทศไทย
รศรินทร เกรย และคณะ ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในชีวิตของคนทํางานในแตละ
รุน พบวา ประชากรในรุนตาง ๆ มีความพึงพอใจในชีวิตที่แตกตางกัน โดยประชากรกลุม Gen Y เปนกลุมที่
มีความพึงพอใจในชีวิตนอยที่สุด กลุม Baby Boomer ใหความสําคัญกับครอบครัวมากกวารายไดที่ไดรับใน
รอบปและความสุขจากงานที่ทํา การไดรับการสนับสนุนทางครอบครัวเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในชีวิตมากที่สุด กลุม Gen X และ Gen Y ใหความสําคัญกับรายได ในฐานะที่เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึง
พอใจในชีวิตมากที่สุด รองลงมา คือ การไดรับการสนับสนุนทางครอบครัว และความรูสึกมีความสุขจาก
งานที่ทํา27
พรรณวดี สถิตถาวร และประจวบ เพิ่มสุวรรณ ไดทําการศึกษาทัศนคติของคนรุน Gen Y ตอการทํางานใน
ระบบราชการ ผลการวิจัยสรุปวา คนรุน Gen Y มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ชอบความทาทายและคนพบสิ่ง
ใหม ๆ มีความรับผิดชอบในการทํางานสูง กระตือรือรนในการทํางาน ตองการใชความคิดสรางสรรค ชอบ
การรวมมือกันมากกวาการแขงขัน คนรุน Gen Y จึงไมไดมีทัศนคติเชิงบวกมากนักตอระบบราชการ
เนื่องจากงานราชการ มีระเบียบขอจํากัดหลายประการ28
IV.

สรุปการทบทวนวรรณกรรม

โดยสรุป มุมมองตอการจางงานของบุคลากรสุขภาพในแตละกลุมวิชาชีพ มีความแตกตางกัน กลาวคือ ใน
กลุมแพทย สําหรับแพทยจบใหมที่ตองชดใชทุนทํางานในหนวยงานสาธารณสุขภาครัฐ ใหความสําคัญกับ
โอกาสในการศึ ก ษาต อ ในขณะที่ แ พทย ที่ ป ฏิ บั ติ ง านมาช ว งระยะเวลาหนึ่ ง แล ว ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
สภาพแวดลอมสถานที่ปฏิบัติงานมากกวา ในกลุมพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลที่จบใหมจะใหความสําคัญกับ
การไดทํางานอยูใกลภูมิลําเนาของตนเอง สภาพแวดลอมในการทํางาน และโอกาสการบรรจุเปนขาราชการ
ในกรณีที่ไมไดบรรจุเปนขาราชการ พยาบาลวิชาชีพมีความตองการเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ความกาวหนาใน
ตําแหนง โอกาสการศึกษาตอ และมีความมั่นคงในอาชีพ ทั้งนี้ การศึกษาในกลุมทันตแพทย และเภสัชกรยัง
มีไมมากนัก เมื่อพิจารณาปจจัยที่เกี่ยวของกับการคงอยูของบุคลากรสุขภาพภาครัฐ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
การจ า งงาน รวมถึ ง ทั ศ นคติ ต อ การทํ า งานของคนรุ น ใหม พบว า ป จ จั ย ที่ ค วรนํ า มาออกแบบชุ ด สิ ท ธิ
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ประโยชนสําหรับการจางงานบุคลากรสุขภาพ ไดแก แรงจูงใจที่เปนตัวเงิน การสนับสนุนโอกาสการศึกษา
ตอ และการมีสวัสดิการในดานคารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัว เปนตน ซึ่งควรปรับใหมีความเปนธรรม
และลดความเหลื่อมล้ําระหวางรูปแบบการจางงาน นอกจากนั้น การจางงานสําหรับคนรุนใหม ควรเปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกวิธีการจางงาน หรือสิทธิประโยชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของตน เพื่อใหเกิดความสมดุลของการทํางานกับชีวิตครอบครัว และไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความ
ถนัดของตนเอง
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วัตถุประสงคที่ 2
ในหัวขอนี้ การนําเสนอผลการศึกษา ไดแบงออกเปน 3 สวน ไดแก (i) การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลผู
กําหนดนโยบาย หรือผูเชี่ยวชาญดานกําลังคนดานสุขภาพ (ii) การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลผูใชบุคลากร
สุขภาพ (iii) การสัมภาษณกลุมบุคลากรสุขภาพ และ (iv) สรุปผลการสัมภาษณทั้งหมด ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
I.

กําหนดนโยบาย หรือผูเชี่ยวชาญดานกําลังคนดานสุขภาพ

ในหัวขอนี้ ไดแบงออกเปน 2 ประเด็นยอย ไดแก (i) ประเด็นทาทายที่มีผลกระทบตอการจางงานบุคลากร
สุขภาพในประเทศไทย และ (ii) ขอเสนอแนะตอการจางงานบุคลกรสุขภาพในอนาคต
 ประเด็นทาทายที่มีผลกระทบตอการจางงานบุคลากรสุขภาพในประเทศไทย
ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา ในอนาคตการจางงานในรูปแบบขาราชการอาจไมมีความจําเปนดวยปจจัย
ดังตอไปนี้
 บทบาทและภารกิจของหนวยงานภาครัฐที่เปลี่ยนไป จึงตองการกําลังคนที่มีทักษะใหม ๆ
เพิ่ ม ขึ้ น ตลอดเวลา แต ก ารจ า งงานตลอดชี พ แบบข า ราชการมี ข อ จํ า กั ด คื อ ไม ยื ด หยุ น พอที่ จ ะทํ า การ
ปรับเปลี่ยนงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคนแตละตําแหนง เชน บางหนวยงานตองการลดภารกิจการ
ใหบริการ เพื่อไปทํางานวิจัยมากขึ้น แตไมมีตําแหนงงานรองรับ และคนที่มีอยูก็คุนเคยกับงานบริการ จึงไม
สามารถพัฒนาเขาสูงานใหมได
 การจางแบบขาราชการนั้น ทําการประเมินประสิทธิภาพของการทํางานไดยาก และ แมวา
ประสิทธิภาพการทํางานจะไมดีพอ หรือยอมรับไมได ก็ไมสามารถทําใหขาราชการคนนั้นออกจากงานหรือ
ตําแหนงที่รับผิดชอบนั้นไดโดยงาย
“เขายาก ออกยาก หรือถึงแมบางวิชาชีพ เขางาย ก็ออกยากอยูดี เพราะวาการออกยากนี้การบังคับ
บัญชา บริหารจัดการมันจะไรประสิทธิภาพ”
 การจ า งงานแบบข า ราชการถู ก จํ า กั ด ด ว ยตํ า แหน ง งาน ซึ่ ง หากต อ งการจะขยั บ หรื อ
เคลื่อนยายไปสูตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถหรือความตองการของบุคคลนั้นๆ มักทําไดยาก
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“จะพูดวาจุดออนของการมีขาราชการนั้นขยับยาก บทบาทจะไปมอบหมายงานอะไรที่เขาไมใช
เขาไมตองการ และไมถนัดก็ยาก”
 การเปนขาราชการอาจไมตรงกับความตองการและแบบแผนการดําเนินชีวิตของคนรุนใหม
ที่ตองการสภาพแวดลอมที่เอื้อใหเขาสามารถแสดงศักยภาพไดเต็มที่ และมีคาตอบแทนที่เหมาะสม หัวหนา
งานก็ตองมีความเขาใจคุณลักษณะที่แตกตางกันของบุคลากร สามารถมอบหมายงาน และจัดสิ่งแวดลอม ให
เหมาะสมกับแตละบุคคลดวย จึงจะสามารถดึงดูดเขาใหทํางานคงอยูในภาครัฐและปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
“เราตองเพิ่มคุณคา เพิ่มคุณคาอยางไร เชน ที่เขาอยากไดคือ มอบหมายงานที่มีใหเขา ไมใชใหเขา
เปนลูกมือแลวรับงานตามคําสั่ง แลวพนักงานเขาเปน Gen Y เขามีความคิดอิสระ แตลูกพี่ครอบ”
ความทาทายของการจา งงานที่เ หมาะสมยั งสัมพัน ธกับการที่ป ระเทศไทยยั ง ไมมีความชั ด เจนของการ
ออกแบบระบบสุขภาพในอนาคต เชน ถาหากมุงที่จะใหมีการสรางเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการ
แบบปฐมภูมิ (primary care) การสนับสนุนดานทรัพยากร ควรมุงเนนไปที่การสงเสริมใหประชาชนดูแล
ตนเอง มากกวาการเพิ่มบุคลากรสุขภาพไปเรื่อยๆ หรืออาจเพิ่มการจางงานแพทยประจําครอบครัว (family
physicians) ที่เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองครวม มากกวาการจางแพทยเฉพาะทาง ทั้งนี้รวมถึง
ทิศทางของการบริหารราชการภาครัฐ ถามุงเนนการกระจายอํานาจ ทางสวนภูมิภาคหรือองคกรปกครอง
สวนท องถิ่น ก็ควรมีสวนรวมในการออกแบบรูปแบบการจางงาน และกํ าหนดสิทธิ ประโยชนสําหรับ
บุคลากรสุขภาพในพื้นที่ของตน
 ขอเสนอแนะตอการจางงานบุคลกรสุขภาพในอนาคต
 ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ในอนาคตการจางงานแบบขาราชการ
อาจจะไมมีความจําเปนมากตอภาครัฐในอนาคต อยางไรก็ตาม ไมควรเลิกจางขาราชการแบบฉับพลัน และ
อาจคงตําแหนงขาราชการในกระทรวงสาธารณสุขใหมีตามจํานวนที่มีอยูในปจจุบันนี้ไปกอนสักระยะหนึ่ง
แลว ค อ ย ๆ ลดจํา นวนลง โดยมี ก ารทดแทนดว ยรู ป แบบการจ า งงานแบบอื่น ๆ เชน การจา งพนั ก งาน
กระทรวงสาธารณสุขรูปแบบใหม ที่ไดคาตอบแทนมากกวาขาราชการ และสามารถจางดวยงบประมาณ
แผนดิน เพิ่มสิทธิประโยชนอื่น ๆ เขามาทดแทน เชน การมีโอกาสไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ และการมี
สิทธิรักษาพยาบาลใหกับตนเองและครอบครัวในโรงพยาบาลที่ทํางานอยู
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 อาจใชรูปแบบการจางแบบผสม มีทั้งคนที่เปนขาราชการและไมเปนขาราชการ กลาวคือ
งานที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ เชน พนักงานการเงิน อาจมีความจําเปนตองเปนขาราชการ
สวนการจางงานบุคลากรสายวิชาชีพ อาจจะจางในแบบรูปแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยูนี้ไป
กอนได นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณยังมีความเห็นเพิ่มเติมวา การจางงานในลักษณะลูกจางชั่วคราวนั้น อาจไม
เหมาะกับบุคลากรสุขภาพที่เปนสายวิชาชีพ
 อาจเพิ่มการจางเหมาบริการจากหนวยงานภายนอก (outsource) หรือจางงานแบบ part time
ในชวงเวลาที่บุคลากรสุขภาพไมเพียงพอ
 อาจมีพัฒนาการใชหุนยนตใหทํางานบางอยางแทนคน อยางไรก็ตาม สิ่งเหลานี้ตองใชเวลา
ในการพัฒนาและตองมีการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรรวมดวย
 ควรมีการใหอํานาจ หรือความยืดหยุนกับหนวยบริการสุขภาพในการแกไขกฎระเบียบ
บางอยาง เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพที่เหมาะสมตามบริบทของตนเอง การกําหนด ‘ตําแหนง’
การจะตองจางบุคลากรสุขภาพ เปน ขาราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจาง
ชั่วคราว หรือรูปแบบใด ๆ อาจไมมีความสําคัญเทากับ การใหอํานาจหรือความยืดหยุนของหนวยบริการ ให
สามารถบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรสุ ข ภาพได ด ว ยตนเอง ซึ่ ง อาจหมายถึ ง การปรั บ บทบาทของกระทรวง
สาธารณสุข จากการเปนผูใหบริการโดยตรง มาเปนผูทําหนาที่ควบคุม กํากับ ติดตาม และทํางานเชิงวิชาการ
 อาจมีการจางงานรูปแบบใหมในบางพื้นที่ โดยมีการบริหารจัดการใหสามารถใชทรัพยากร
รวมกันได เชน การมีทีมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะในการผาตัดที่ซับซอนในศูนยใดศูนยหนึ่งของภูมิภาค หาก
มีผูปวยที่มีความจําเปน ตองไดรับการผ าตัดที่ ซับซอนนั้น ก็จะสามารถใชทีมแพทยนั้น ทําการผาตั ดใน
ภูมิภาคนั้นไดอยางทันทวงที โดยจายคาตอบแทนตามผลงาน หรือจายคาจางตามบริการที่ตกลงกันโดยไม
ตองจางเปนเงินเดือน การทําเชนนี้นอกจากจะเปนการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ยังชวยลด
คาใชจายในการเดินทางของผูปวย ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการลักษณะนี้ อาจจะเปนรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับ
เอกชนก็ได
 ควรสนับสนุนปจจัยเอื้ออื่น ๆ ที่สงเสริมการธํารงรักษาบุคลากรสุขภาพในภาครัฐ เชน การ
มีระบบพี่เลี้ยงที่ดูแลใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน การไดรับรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติทางสังคม และการ
เปดโอกาสใหคนรุนใหมมีสวนในการตัดสินใจเลือกวิธีการจางงานหรือสิทธิประโยชนบางอยางที่เหมาะสม
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กับวิถีชีวิตของตน ทั้งนี้ สิ่งสําคัญคือ การทําความเขาใจหรือมีขอตกลงที่ชัดเจนรวมกันระหวางนายจางและ
ลูกจางตั้งแตตน ดังเชนที่ผูกําหนดนโยบายทานหนึ่งไดใหความเห็นไววา
“อยูที่ขาเขาเวลาเขามาสมัครสวนใหญ ตองการอะไรและจุดประสงคที่มาเพราะอะไร ตั้งแตตน
ก็ ตอ งยอมรั บข อตกลง คื อ เรามี ร ะบบคั ด เลื อก กรรมการก็ส อบถามความต อ งการเค า ซึ่ งก็ ตอ งยอมรั บ
ขอตกลงของสัญญานะ เขามาในระบบแลวคุณก็ตองอยูภายใตระเบียบขอตกลงนั้น...”
II.

การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลผูใชบุคลากรสุขภาพ

ในหัวขอนี้ ไดแบงออกเปน 3 ประเด็นยอย ไดแก (i) ภาพรวมของการจางงานบุคลากรสุขภาพในระดับ
จังหวัด (ii) ปญหาและประเด็นทาทายของการจางงานในระดับพื้นที่ และ (iii) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจาง
งานบุคลากรสุขภาพ
 ภาพรวมของการจางงานบุคลากรสุขภาพในระดับจังหวัด
 การจางแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรเกือบทั้งหมดเปนขาราชการ แตจะมีการจางแบบ
ลูกจางมาเพิ่มเติมบางจํานวนเล็กนอยในสวนขาด เชน การจางแพทยที่เกษียณอายุราชการแลวมาชวยออก
ตรวจในแผนกคนไขนอก หรือการจางแพทยในบางสาขาที่ขาดแคลนมาตอบสนองตอความตองการเฉพาะ
อยางไรก็ตามในพื้นที่ที่ขาดแคลน ไดมีการจางเภสัชกรในลักษณะพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข จํานวนเล็กนอย
 การจางพยาบาลมีความแตกตางอยางชัดเจนจาก 3 วิชาชีพขางตน นั่นคือ มีการจางหลาย
รู ป แบบ แม โ ดยส ว นใหญ ยั ง เป น ข า ราชการ แต พ ยาบาลที่ เ ข า งานใหม มั ก ได รั บ การจ า งเป น พนั ก งาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว โดยการจางงานในลักษณะลูกจางชั่วคราวนั้น สวนใหญเปนการ
จางเพื่อรอการบรรจุเปนขาราชการ
 ปญหาและประเด็นทาทายของการจางงานในระดับพื้นที่
 การใชกรอบ full time equivalent (FTE) มากําหนดอัตรากําลังคน ซึ่งกรอบของ FTE อาจ
ไม สะทอนความตองการกําลังคนดานสุขภาพในพื้นที่จริง โดยผูใชบุคลากรทานหนึ่งใหความเห็นวา
“ที่ผานมากระทรวงใช FTE ในการกําจัดกรอบอัตรากําลังในพื้นที่อยางเดียว ทั้งที่มันยังเปน
กรอบที่ไมดี ไมเปดโอกาสใหมีการจางเพิ่มถา FTE เกิน 80% ทั้ง ๆ ที่เขาทํางานไมไหว”
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 ในบางจังหวัด มีการสูญเสียพยาบาลเนื่องจากไมไดบรรจุเปนขาราชการ เมื่อเปรียบเทียบ
กันใน 4 วิชาชีพ พบวา การจางแบบขาราชการมีการคงอยูของพยาบาลมากกวาวิชาชีพอื่น ๆ และพยาบาลที่
สูญเสียไป ก็มักเปนกลุมที่มีอายุนอย ที่รอบรรจุเขารับราชการ บางพื้นที่ไดมีความพยายามในการแกไข
ปญหาการขาดแคลนพยาบาลอายุนอย มีการดึงดูดพยาบาลที่จบการศึกษาใหมมาทํางานในลักษณะลูกจาง
ชั่วคราว โดยใหคาตอบแทนตอนตั้งตนคอนขางสูง หรือ การไปประชาสัมพันธที่คณะพยาบาลศาสตรของ
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกลเคียง เพื่อดึงดูดพยาบาลจบใหมที่ไมมีขอผูกพันวาจะตองกลับมาทํางานที่หนวยงาน
ตนสังกัดหลังจบการศึกษา บางสถานพยาบาลเสนอเงินกินเปลาใหทันทีที่มาเริ่มทํางาน นอกเหนือจาก
เงินเดือนตามปกติ
 การจ า งหลาย ๆ รู ป แบบต อ งใช เ งิ น บํ า รุ ง ของสถานพยาบาล ป ญ หาจึ ง เกิ ด ขึ้ น ในบาง
สถานพยาบาลที่มีเงินบํารุงไมเพียงพอ
 ผู ใ ชบุ คลากรทุ ก คนเห็ น ตรงกัน วา การประเมิน ประสิท ธิภ าพการทํ า งานภายใต ร ะบบ
ราชการนั้นทําไดยาก บางคนอาจไมไดทํางานเต็มขีดความสามารถ แตก็ไดรับผลตอบแทนที่ตายตัว ในบาง
กรณี บุคลากรที่ทํางานไมมีประสิทธิภาพ ก็ไมสามารถใชการประเมินผลงานนั้น มาเปนเหตุผลใหออกจาก
ราชการไดโดยงาย
 ความเหลื่อมล้ําในเรื่องคาตอบแทนระหวางวิชาชีพ ยังคงมีอยูอยางเดนชัด และกอใหเกิด
การเปรียบเทียบกันอยูตลอดเวลา ทําใหบางวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาล ไมตองการที่จะอยูในภาครัฐ ขณะที่
วิชาชีพแพทย ไดผลตอบแทนมาก มีรายไดมาก และมีตลาดแรงงานภาคเอกชนรองรับ กลับไดรับการบรรจุ
เปนขาราชการทันที
 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจางงานในมุมมองของผูใชในภาครัฐ
 รูปแบบการจางงานไมควรมีหลากหลายมากเกินไป อาจจะมีแค 1-2 รูปแบบเทานั้น และ
ควรมีแนวปฏิบัติที่คลายคลึงกันในทุกวิชาชีพ ผูใชบุคลากรสุขภาพทานหนึ่งไดเสนอแนะวา การจางงานใน
ภาครัฐ อาจใชการจางงานแบบผสมที่บุคลากรเปนขาราชการสวนหนึ่งและอีกสวนหนึ่งเปนการจางเหมา
“รัฐอาจจะตองจางงานบุคลากรโดยใชรูปแบบการจางเหมาที่มีคาตอบแทนสูงเทา ๆ กับเอกชน
โดยไมมีสวัสดิการอะไร รวมกับบางสวนที่ยังตองเปนขาราชการ...”
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 หากไมมีการจางแบบขาราชการอีกตอไปแลว การจางแบบพนักงานของรัฐ หรือ ‘พนักงาน
พันธุใหม’ นาจะมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ
- ปรั บ เปลี่ ย นอั ต ราค า จ า งตอนเริ่ ม ต น ให ม ากกว า ข า ราชการค อ นข า งมาก โดยอาจ
กําหนดเปน 2 เทาของเงินเดือนราชการ ผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ไดใหความเห็นไวอยางชัดเจนวา
“การจางงานควรเริ่ มต นดวยการใหเงินค าจางที่ เหมาะสมกับเขากอน หลังจากนั้น จึงคอย
เพิ่มเติมสิทธิประโยชนอื่น ๆ เขาไป เพราะถาเงินเดือนพอ เขาจะรูสึกวาอยูได และปจจัยแวดลอมอื่น ๆ มีผล
นอยมาก”
- ควรพิจารณาแกไขสวัสดิการบางอยางใหใกลเคียงกับที่ขาราชการ เชน การใหสิทธิการ
รักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว (พอ แม คูสมรส และบุตร) การไดรับการขึ้นเงินเดือน 2
ครั้งตอป และการไดสวัสดิการบานพัก
 การแกไขปญหากําลังคนดานสุขภาพนั้นเปนปญหาเชิงระบบ จําเปนจะตองแกไขปญหาอื่น
ๆ ที่เกี่ยวของควบคูไปดวย เชน
- กระทรวงสาธารณสุ ข ควรเริ่ ม ต น การแก ไ ขป ญ หากํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ โดยการ
ประเมินระบบทั้งหมดใหม ใชคนนอกที่มีความเปนมืออาชีพดานกําลังคนมาทําหนาที่แทน
“การวางแผนกําลังคนที่ไมมีความเปนมืออาชีพ คือ แทนที่จะจางคนนอกที่มีความเปนมืออาชีพ
เขามาดูแล กลับทํากันเอง คิดกันเองในหมูแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่ในกระทรวง ซึ่งเปนผูมีสว นไดสวน
เสียทั้งนั้น”
- กระจายอํานาจออกจากกระทรวงสาธารณสุข ทําใหกระทรวงเล็กลง แลวเอาตําแหนง
จากสวนกลางมาบรรจุที่ภูมิภาค เปนการเปดโอกาสใหทองถิ่นบริหารจัดการปญหากําลังคนดานสุขภาพตาม
ความเหมาะสมของบริบทของตนเอง
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการทํางานของคนในบางงาน ซึ่งควรใชเฉพาะงานที่
ไมตองมีสวนเกี่ยวของกับคนไขโดยตรง อยางไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีไมอาจทดแทนคนไดทั้งหมด
โดยเฉพาะเรื่องการดูแลในดานจิตใจ
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- อาจมีการรวมศูนย ทรัพ ยากรในพื้น ที่ (เขตหรือจังหวัด ) เพื่อบริหารจั ด การในการ
กระจายคนออกไปใหบริการตามความจําเปน เชน การสงแพทยออกไปผาตัดหรือทํางานในพื้นที่ที่หางไกล
โดยไมจําเปนตองอยูประจํา อันจะเปนการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
- ในบางพื้นที่ที่มีความพรอม อาจมีการปรับโครงสรางองคกรใหออกนอกระบบราชการ
เปนองคกรที่บริหารจัดการตนเอง ในกํากับของรัฐ โดยมีงบประมาณ 2

สวนคือ รายไดที่หาเอง กับ

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งมีตัวอยางมาแลว ในสถานพยาบาลที่เปนองคการมหาชน ที่สามารถหา
รายไดหรืองบประมาณเพื่อใชในการจางงานบุคลากรสุขภาพดวยตนเอง กําหนดกรอบอัตรากําลังตามความ
ตองการที่สอดคลองกับภาระงานของโรงพยาบาลไดเอง โดยอยูภายใตการกํากับของคณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลที่มีความเขมแข็ง และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เชน การจางแพทย จะพิจารณาจากภาระงาน
โดยมีการการันตีรายไดขั้นต่ํา รวมถึงกําหนดสิทธิประโยชนอื่น ๆ เชน สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล ที่
โรงพยาบาลดูแลรับผิดชอบคาใชจายการรักษาพยาบาลทั้งหมด หากบุคลากรนั้น ๆ เจ็บปวย หรือการจัดตั้ง
กองทุนคาเลี้ยงดูบุตร และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหลังเกษียณสําหรับบุคลากร ที่โรงพยาบาลสมทบใหสวน
หนึ่ง
“การบริหารงานของโรงพยาบาลที่ดี รัฐบาลควรใหเงินโรงพยาบาลมาบริหารจัดการกอนหนึ่ง
โดยไมบังคับวาจะตองใชทําอะไร ใหเขาบริหารจัดการใหโรงพยาบาลอยูไดดวยตัวเอง... ...หมอเฉพาะทาง
จบใหม อาจมีรายไดตอเดือนมากกวาผูอํานวยการก็ได ถาเขาขยัน”
III.

การสัมภาษณกลุมบุคลากรสุขภาพ

ในหัวขอนี้ สามารถสรุปมุมมองของบุคลากรสุขภาพได 3 ประเด็นไดแก (i) ปจจัยที่ทําใหเลือกปฏิบัติงาน
หรือคงอยูในหนวยบริการสุขภาพของภาครัฐ (ii) ปญหาที่เกี่ยวของกับการจางงานบุคลากรสุขภาพ และ (iii)
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจางงานบุคลากรสุขภาพในมุมมองของตัวบุคลากรเอง
 ปจจัยที่ทําใหเลือกปฏิบัติงานหรือคงอยูในหนวยบริการสุขภาพของภาครัฐ
ผูถูกสัมภาษณไดใหความเห็นถึงปจจัยหลายประการที่สงผลตอการคงอยูในภาครัฐ ซึ่งคณะผูวิจัยไดสรุป
ออกมาเปน 2 หัวขอ คือ ปจจัยที่คลายคลึงกันในทุกวิชาชีพ และปจจัยที่มีความจําเพาะในแตละวิชาชีพ ดังนี้
 ปจจัยที่คลายคลึงกันในทุกวิชาชีพ
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- ความมั่นคง: เหตุผลเรื่องความมั่นคงในการทํางานเปนเหตุผลสําคัญที่ผูถูกสัมภาษณ
เกือบทั้งหมดไดกลาวถึง แพทยในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่ง กลาววา เหตุที่ตัดสินใจทํางานในภาครัฐ
เนื่องจากความมั่นคง ไมตองกังวลวาจะโดนบีบออกจากงาน และเงินไมไดเปนปจจัยหลักในการทํางานใน
ภาครัฐสําหรับเขา
“หนูคิดวาอยูภาครัฐมั่นคงกวาเอกชน เทาที่ฟงมาเหมือนเอกชนจะเปน specialist ดวย ถาเกิดไป
อยูกับพวกเสริมความงาม จะอยูไดแคประมาณ 1-2 ปก็จะโดนกดดัน ใหตองออกเพราะหลังจากนั้น แนวทาง
มันจะดูยากกวาการที่จะมาเปนของภาครัฐ”
- การการันตีสถานที่ทํางาน: เนื่องจากวิชาชีพเหลานี้ถือเปนวิชาชีพที่เปนที่ตองการของ
หนวยงานสุขภาพภาครัฐ ดังนั้น เมื่อจบการศึกษามาแลวหากเลือกที่จะปฏิบัติงานในภาครัฐ ก็มีแนวโนมที่
จะถูกรับเขาปฏิบัติงานทันที (ไมวา ณ ตอนนั้น หนวยงานดังกลาวจะมีตําแหนงขาราชการรองรับหรือไม)
“...มีงานทําคะ เพราะเห็นญาติที่ลาออกตั้งแตปแรก ตอนนี้ตองไปเที่ยวรับจอบอยูเวร ก็เลยคิด
วาอยูภาครัฐดีกวา”
- การไดทํางานใกลบาน: เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีอิทธิพลตอการเลือก
ตัดสินใจทํางานในภาครัฐ ยิ่งถาการจางงานนั้น ๆ เปดโอกาสใหทํางานใกลภูมิลําเนา ก็ยิ่งทําใหตัดสินใจได
งายขึ้น แพทยในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งกลาววา เขาเลือกเรียนแพทยในโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาว
ชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors [CPIRD]) เนื่องจากเมื่อจบการศึกษา
แลวจะไดทํางานใกลบานทันที
“มันมีขอดีคือไดอยูใกลบาน บานหนูอยูสงขลาแลว CPIRD ก็คือ สงขลา พัทลุง สตูล เลยคิดวา
นาจะดีกวาไปอยูที่สวนกลางที่จะตองจับฉลากทั่วประเทศ”
 ปจจัยที่มีความจําเพาะในแตละวิชาชีพ
- แพทย: สวนใหญเนนเรื่องการไดใชความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพตามที่ได
เรียนมา และการไดทุนการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง
- พยาบาล: สวนใหญเนนเรื่องการเปนขาราชการ และการไดสวัสดิการการรักษาที่
ครอบคลุมถึงพอแม คูสมรส และบุตร ดังที่พยาบาลกลุมหนึ่งไดเนนย้ําวา
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“ถ า เลื อ กได น อ งอยากให ค งสิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาลพ อ แม แ บบข า ราชการเอาไว ไม ต อ งเป น
ขาราชการก็ได”
“คนทํางานใหราชการสิ่งที่ขาดไมไดคือการมีสวัสดิการ (รักษาพยาบาล) ใหครอบครัว”
- ทันตแพทย และเภสัชกร: ไมไดมีปจจัยที่เดนชัดสําหรับวิชาชีพของตนเปนการเฉพาะ
 ปญหาที่เกี่ยวของกับการจางงานบุคลากรสุขภาพ
 ความเหลื่อมล้ําระหวางวิชาชีพ และระหวางรูปแบบการจางงาน เปนปญหาสําคัญที่ถูก
ยกขึ้นมาอภิปรายอยางกวางขวาง ผูใหขอมูลกลุมหนึ่งยกตัวอยางความแตกตางนี้ คอนขางชัดเจน ดังนี้
“คาลวงเวลาบายดึกของพยาบาลนาจะไดเพิ่มขี้น โดยขณะนี้แพทยไดเวรละ 2,000 บาท แต
พยาบาลไดแค 300 บาท ซึ่งตางกันมากเกินไป อยางนอยพวกเขาควรไดครึ่งหนึ่งของแพทย”
“ใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงเฉยๆ แลวตําแหนงเงินเดือนเพิ่มขึ้น ขาราชการจะปรับขึ้นเงินเดือนปละ
2 ครั้ง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะปรับขึ้นปละ 1 ครั้ง มันก็ตางกันคอนขางเยอะคะ”
 ภาระงานที่คอนขางหนัก เนื่องจากจํานวนคนทํางานไมเพียงพอ ซึ่งประเด็นนี้พบไดในทุก
วิชาชีพ และทุกการจางงาน ผูใหขอมูลสวนหนึ่งสะทอนวา
“บางทีถารูวางานมันหนักขนาดนี้ อาจจะไมเลือกเรียนพยาบาล”
“เขาควรที่จะมีการทําใหหมอไมควรมาทํางานติดตอกันเกิน 1 วันจะทําอยางไรก็ไดแตควร
จะตองมีเวลาพักบาง การที่ทํางานติดตอกันเกิน 1 วันบางทีก็มีผลเสียตอสุขภาพนะ......ที่เขาบอกวาแพทยไม
ควรใหทํางานเกิน 24 ชั่วโมง หรือวาตอเดือนกี่ชั่วโมงซึ่งรูสึกวา มันไมเปนจริงอยางที่เขาออกนโยบายมา
ครับ”
 ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจางงานบุคลากรสุขภาพในมุมมองของตัวบุคลากรเอง
 ลดความเหลื่อมล้ําหรือสรางความเทาเทียมกัน: โดยเฉพาะเรื่องคาตอบแทนระหวางวิชาชีพ
และสิทธิประโยชนระหวางตําแหนงของขาราชการและตําแหนงของลูกจาง นอกจากนี้ ควรลดประเภทการ
จางงานไมใหมีความหลากหลายมากเกินไป เพราะเปนการสรางความสับสน และนําไปสูการเปรียบเทียบ
กันระหวางกลุม
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 ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดภาระงาน: โดยทั่วไป การทํางานในโรงพยาบาล
ภาครัฐ ดวยจํานวนคนที่นอย ทําใหแตละคนตองทํางานในหนางานที่หลากหลาย และมีภาระงานที่คอนขาง
หนัก ดังนั้น หากรัฐสามารถลดภาระงานที่หนักลงได ก็อาจทําใหบุคลากรสุขภาพคงอยูในระบบบริการ
ภาครัฐไดนานขึ้น
 ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนแกสถานพยาบาล: เพื่ อใหมีขีดความสามารถมากขึ้ น มี
เครื่องมือ หรืออุปกรณการแพทยตาง ๆ ใหเพียงพอ และมีความทันสมัย อันจะทําใหบุคลากรสุขภาพ
สามารถใชศักยภาพของตนไดเต็มที่
 ถาไมมีการบรรจุขาราชการ ควรมีการชดเชยใหกับบุคลากรนั้น ๆ โดย
- ควรจะปรั บ ให เ งิ น เดื อ นแรกรั บ เท า กั บ หรื อ ใกล เ คี ย งกั บ เอกชน หรื อ ให ม ากกว า
ขาราชการประมาณ 2 เทา
- เพิ่มสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตอบุคลากรเองและครอบครัว
- เพิ่มสิทธิการไดโบนัสเมื่อไดเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้น
- เพิ่มโอกาสศึกษาตอ
- เพิ่มการไดรับเงินสนับสนุนคาเลาเรียนบุตร
IV.

บทสรุปจากการสัมภาษณ

โดยสรุปแลว ผูกําหนดนโยบายและผูใชบุคลากรสุขภาพ มีความเห็นสอดคลองกัน วาการจางงานแบบ
ขาราชการมีขอจํากัดหลายประการ และไมสอดคลองกับความตองการสุขภาพในปจจุบัน เนื่องจากมีระเบียบ
ขอบังคับมากมาย ไมยืดหยุน และปรับลักษณะงานใหเหมาะกับสมรรถภาพของบุคลากรสุขภาพไดยาก
อยางไรก็ตามการจะยกเลิกการจางงานเปนขาราชการควรทําอยางคอยเปนคอยไป อาจคงสถานะการจาง
แบบขาราชการไวเฉพาะบางหนาที่ ที่ตองทํางานเกี่ยวกับการใชระเบียบขอบังคับ และหนาที่บริหาร ควรมี
การกระจายอํานาจของกระทรวงสาธารณสุข มีการเปดกวางใหหนวยบริการสามารถปรับรูปแบบการจาง
งานของตนไดโดยที่ไมเกิดภาระทางงบประมาณกับหนวยบริการแตฝายเดียว ควรใหหนวยงานในพื้นที่ เชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการออกแบบลักษณะการจางงานรวมกับสถานพยาบาลได
ควรมีการสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ อยางไรก็ตามมุมมองตอการจางงาน
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ของบุคลากรเอง โดยเฉพาะพยาบาลในสวนภูมิภาค ยังใหความสําคัญกับความเปนขาราชการอยู ถาไมได
เปนขาราชการ การจางงานแบบใหมควรมีการใหอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น และเพิ่มสวัสดิการคารักษาพยาบาล
ใหกับบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ไมวาจะมีการปรับการจางงานเปนแบบใด ควรคํานึงถึงความเปนธรรม ทั้ง
ภายในและระหวางวิชาชีพ และเนนการแกปญหาอยางเปนระบบ ตั้งแตการผลิต และการกระจายบุคลากร
สุขภาพ ใหเหมาะสมกับภาระงาน ไมไดมุงเนนที่การแกปญหาการจางงานอยางเดียว
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วัตถุประสงคที่ 3
ในหัวขอนี้ การนําเสนอผลการศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน ไดแก (i) ขอมูลพื้นฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม (ii) ปจจัยที่สงผลตอการคงอยูในภาครัฐ (iii) บุคลากรสุขภาพคงเหลือและภาระงบประมาณ
สําหรับจายเงินเดือนในแตละป และ (iv) อภิปรายและสรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
I.

ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน เปนเพศชาย 42 คน (รอยละ 26.3) เปนหญิง 118 คน (รอยละ 73.7) มี
อายุเฉลี่ย 26.9 ป อายุต่ําสุด 22.5 ป และอายุสูงสุด 35.3 ป เปนแพทย 38 คน (รอยละ 23.8) ทันตแพทย 41
คน (รอยละ 25.6) เภสัชกร 41 คน (รอยละ 25.6) และพยาบาล 40 คน (รอยละ 25.0) มีอายุการทํางานเฉลี่ย
ในภาครัฐ 2.4 ป เปนขาราชการ 111 คน (รอยละ 69.4) พนักงานราชการ 1 คน (รอยละ 0.6) พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 3 คน (รอยละ 1.9) ลูกจางชั่วคราว 34 คน (รอยละ 21.3) อื่น ๆ 9 คน (รอยละ 5.6) และ
ไมไดระบุ 2 คน (รอยละ 1.2) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 6 ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน
เพศ—n (%)
- ชาย
- หญิง
อายุ
- คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
- คามัธยฐาน (พิสัมควอไทล)
ระยะเวลาที่ทํางานในภาครัฐ
- คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
- คามัธยฐาน (พิสัมควอไทล)
วิชาชีพ—n (%)
- แพทย
- ทันตแพทย
- เภสัชกร
- พยาบาล

42 (26.2)
118 (73.8)
26.9 (2.1)
26.0 (3.0)
2.4 (1.5)
2.0 (3.0)
38 (23.8)
41 (25.6)
41 (25.6)
40(25.0)
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ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน
การจางงาน—n (%)
- ขาราชการ
- พนักงานราชการ
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ลูกจางชั่วคราว
- อื่นๆ
- ไมระบุ

II.

111 (69.4)
1 (0.6)
3 (1.9)
34 (21.2)
9 (5.6)
2 (1.2)

ปจจัยที่สงผลตอการคงอยูในภาครัฐ

ในกลุมที่เปนขาราชการ ใหความเห็นวาปจจัยที่สงผลใหยังคงอยูในภาครัฐตอไป 5 ลําดับแรก ไดแก การ
ไดรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบขาราชการ การไดรับการจางงานตลอดชีพจนถึงเกษียณอายุราชการ
การมีสิทธิลาศึกษาตอ การมีสิทธิสะสมวันลาพักผอน และ การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การ
ยายกลับภูมิลําเนาเพื่อดูแลบุพการี และ การยายติดตามครอบครัว
สําหรับในกลุมที่ไมใชขาราชการ ใหความเห็นวาปจจัยที่สงผลใหยังคงอยูในภาครัฐตอไป 5 ลําดับแรก
ไดแก การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปวย การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การยายกลับ
ภูมิลําเนาเพื่อดูแลบุพการี และ การยายติดตามครอบครัว การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลากิจ การมี
โอกาสไดเปนขาราชการในอนาคต และ การมีสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม
ภาพรวมของผลการตอบแบบสอบถามในหัวขอนี้ บงชี้วา ลักษณะเฉพาะและสิทธิประโยชนของความเปน
ขาราชการ ในเรื่องการไดสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการไดรับการ
จางงานตลอดชีพ จนถึงเกษียณอายุราชการ เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งของการคงอยูในภาครัฐของบุคลากร
สุขภาพเหลานี้ แมกระทั่งในกลุมที่ ปจจุบันไมไดเปนขาราชการ การมีโอกาสที่จะไดบรรจุเปนขาราชการใน
อนาคต ก็เปนปจจัยที่ทําใหบุคลากรสุขภาพเหลานี้ ยังคงทํางานอยูในภาครัฐ (ตารางที่ 6 และ 7)
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ตารางที่ 7 ปจจัยที่สงผลตอการคงอยูในภาครัฐของผูที่เปนขาราชการ
ปจจัย
การไดรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบขาราชการ
การไดรับการจางงานตลอดชีพ (จนถึงเกษียณอายุราชการ)
การมีสิทธิลาศึกษาตอ
การมีสิทธิสะสมวันลาพักผอน
การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การยายกลับภูมิลําเนาเพื่อดูแลบุพการี
การมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร/มีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลากิจ
การไดรับบําเหน็จ หรือ บํานาญหลังเกษียณอายุราชการ
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปวย
การมีสิทธิฝกอบรม วิจัย หรือดูงานทั้งในและตางประเทศ
การมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร
อัตราเงินเดือนของขาราชการ
การไดรับเงินประจําตําแหนง
การไดเลื่อนเงินเดือนอยางต่ําปละ 2 ครั้ง
การมีสิทธิประโยชนเรื่องบานพัก และที่อยูอาศัยในการปฏิบัติงาน
การมีสิทธิลาติดตามคูสมรสที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ
ความกาวหนาในวิชาชีพ เชน มีโอกาสเปนผูบริหาร
การมีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
การไดรับเงินรางวัลประจําป (เงินโบนัส)

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3
0.8
4.1
0.8
4.1
0.9
3.8
1.0
3.7
1.0
3.7
1.0
3.7
1.0
3.7
1.0
3.7
1.0
3.6
1.1
3.6
1.1
3.4
1.2
3.4
1.2
3.3
1.1
3.3
1.3
3.2
1.2
3.0
1.2
3.0
1.1
2.8
1.1
2.8
1.4

ตารางที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการคงอยูในภาครัฐของผูที่ไมไดเปนขาราชการ
ปจจัย
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปวย
การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การยายกลับภูมิลําเนาเพื่อดูแลบุพการี
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลากิจ
การมีโอกาสไดเปนขาราชการในอนาคต
การมีสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม
การมีสิทธิลาศึกษาตอ
การมีสิทธิไดรับเงินคาสงเคราะหบุตรรายเดือนจากกองทุนประกันสังคม

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.6
1.3
3.6
1.2
3.6
1.3
3.5
1.4
3.5
1.1
3.5
1.4
3.5
1.2
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ปจจัย
การไดเลื่อนเงินเดือนอยางต่ําปละ 1 ครั้ง
การมีโอกาสไดรับบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม
การไดรับการจางงานในลักษณะ “สัญญาจาง” (ประมาณ 1-4 ป ตอสัญญา)
อัตราเงินเดือนที่สูงกวาขาราชการ อยางนอย 20%
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ
การมีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ

III.

คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.4
1.3
3.4
1.3
3.3
1.0
3.3
1.3
3.2
1.4
3.0
1.4

บุคลากรสุขภาพคงเหลือและภาระงบประมาณสําหรับจายเงินเดือนในแตละป

ผลการคํานวณอัตรารอดชีพ ในที่นี้ หมายถึง ความนาจะเปนของการคงอยูในภาครัฐ ณ ชวงเวลาหนึ่ง ๆ
เทียบกับชวงเวลาตั้งตน ในแตละวิชาชีพ ในแตละการจางงาน พบวา รูปแบบการจางงานที่ 1 (ขาราชการ) มี
อัตรารอดชีพสูงที่สุด รองลงมา ไดแก การจางงานรูปแบบที่ 6 (เทียบเทาพนักงานมหาวิทยาลัย) และรูปแบบ
ที่ 5 (เทียบเทียบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบบที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชน) (ดูรายละเอียด การจางงาน
รูปแบบตาง ๆ ในหัวขอ ‘ระเบียบวิธีวิจัย’ และ ‘ภาคผนวก 1’)
พยาบาลเปนวิชาชีพที่มีอัตรารอดชีพสูงที่สุดในทุกรูปแบบการจางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจางงานแบบ
ขาราชการ ณ ปที่ 15 วิชาชีพพยาบาลมีอัตรารอดชีพสูงถึงรอยละ 84 ทันตแพทยและเภสัชกร มีอัตรารอดชีพ
นอยที่สุด เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะหากไมไดเปนขาราชการ อัตรารอดชีพของทันตแพทยและ
เภสัชกร ลดลงนอยกวารอยละ 50 ในเวลา 3 ป ขณะที่แพทย มีอัตรารอดชีพโดยประมาณอยูระหวางอัตรา
รอดชีพของพยาบาล และอัตรารอดชีพของทันตแพทยและเภสัชกรในทุกรูปแบบการจางงาน ทั้งนี้ผลการ
วิเคราะหดวย Wilcoxon signed rank test พบวาความแตกตางของอัตรารอดชีพระหวางวิชาชีพในแตละการ
จางงานมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งหมด (p = 0.007, 0.017, 0.011, 0.047, <0.001, และ 0.002 สําหรับการจางงาน
แบบที่ 1 ถึง 6 ตามลําดับ) (รูปที่ 2)

46

รูปที่ 2 อัตรารอดชีพของแตละวิชาชีพ ของแตละรูปแบบการจางงาน
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จากขอมูลอัตรารอดชีพขางตน เมื่อมาคํานวณกับแผนการรับบุคลากรสุขภาพ พบวา ณ ปลายปที่ 15 ใน
รูปแบบการจางงานแบบที่ 1 จะมีบุคลากรสุขภาพคงเหลือมากที่สุด คิดเปน 89,456 คน รองลงมาไดแกการ
จางงานรูปแบบที่ 6 (45,020 คน) รูปแบบที่ 5 (45,020 คน) รูปแบบที่ 3 (38,689 คน) รูปแบบที่ 2 (31,218
คน) และรูปแบบที่ 4 (31,203 คน) ตามลําดับ
พยาบาลเปนวิชาชีพที่มีสัดสวนบุคลากรคงเหลือสูงที่สุด ในทุกรูปแบบ (รอยละ 58.7 - 67.0) รองลงมา
ไดแก แพทย (รอยละ 26.0 - 30.1) ทันตแพทย (รอยละ 4.3 - 7.4) และเภสัชกร (รอยละ 2.5 - 4.8) (รูปที่ 3)
รูปที่ 3 จํานวนบุคลากรคงเหลือ ณ ปที่ 15 ในแตละวิชาชีพ และในแตละรูปแบบการจางงาน

ในเรื่องงบประมาณของภาครัฐ ที่ตองจายสําหรับเงินเดือน ณ ปที่ 15 ของแตละวิชาชีพ ในแตละการจางงาน
พบวา การจางงานรูปแบบที่ 1 มีภาระงบประมาณสูงที่สุด ประมาณ 21,632.1 ลานบาท รองลงมาไดแก
รูปแบบการจางงานแบบที่ 6 ที่มีภาระงบประมาณ 15,208.2 ลานบาท รูปแบบการจางงานแบบที่ 2 และ 4 มี
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ภาระงบประมาณนอยที่สุด ประมาณ 8,016.2 - 8016.7 ลานบาท ซึ่งนอยวาภาระงบประมาณของการจางงาน
รูปแบบที่ 1 ประมาณ 2.7 เทา
เมื่อแยกเปนวิชาชีพ ภาระงบประมาณที่จายสําหรับพยาบาลคิดเปนสัดสวนมากที่สุด (รอยละ 54.6 - 64.6)
รองลงมาไดแก แพทย (รอยละ 28.2 - 33.3) ทันตแพทย (รอยละ 2.5 - 5.1) และเภสัชกร (รอยละ 4.4 - 8.1)
ตามลําดับ
รูปที่ 4 ภาระงบประมาณสําหรับจายเงินเดือนทั้งป ณ ปที่ 15ในแตละวิชาชีพ ในแตละรูปแบบการจางงาน

IV.

อภิปรายและสรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณขางตน สามารถสรุปไดวา การจางงานแบบขาราชการ (รูปแบบที่ 1) มีแนวโนม
ที่จะมีการคงอยูในภาครัฐสูงที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบการจางงานอื่น ๆ พยาบาลเปนวิชาชีพที่มีอัตราการคง
อยู ใ นภาครั ฐ สู ง ที่ สุ ด ในทุ ก รู ป แบบการจ า งงาน รองลงมาคื อ แพทย ขณะที่ เ ภสั ช กรและทั น ตแพทย มี
แนวโนมที่จะออกจากทํางานภาครัฐมากที่สุด โดยเฉพาะหากไดรับการจางงานแบบอื่น ๆ ที่ไมใชขาราชการ
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เหตุผลประการหนึ่งที่เปนไปได คือ เภสัชกร และทันตแพทยมีตลาดแรงงานในภาคเอกชนคอนขางมาก
เภสัชกรเองก็มีลักษณะงานที่หลากหลาย ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวของกับการดูแลผูปวยโดยตรง เนื่องดวยการ
จางงานแบบขาราชการมีอัตราการคงอยูในภาครัฐสูงที่สุด ทําใหมีภาระงบประมาณมากที่สุด หากไมไดเปน
ขาราชการ รูปแบบการจางงานแบบที่ 6 และแบบที่ 5 ซึ่งเทียบเทากับการจางงานในรูปแบบพนักงาน
มหาวิท ยาลัย และการจางงานแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีก ารเพิ่มสิทธิประโยชน เ รื่ องการ
รักษาพยาบาลของครอบครัว มีอัตราการคงอยูในภาครัฐ และมีภาระงบประมาณมากที่สุดตามลําดับ ขอ
คนพบนี้บงบอกวา การเพิ่มอัตราเงินเดือน และสวัสดิการการรักษาพยาบาล ชวยเพิ่มอัตราการคงอยูใน
ภาครัฐไดบาง แมอัตราการคงอยูและภาระงบประมาณโดยรวมจะยังนอยกวาการเปนขาราชการ
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อภิปรายและสรุปผลการศึกษา
อภิปรายผลการศึกษา
โดยภาพรวม ผลการศึกษานี้พบวา ปจจุบัน ภาครัฐของไทยมีนโยบายลดการจางงานบุคลากรแบบขาราชการ
เพื่อลดภาระงบประมาณ และปรับบทบาทการทํางานของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและความคลองตัวมาก
ขึ้น ซึ่งไมไดกระทําในกลุมบุคลากรสายสนับสนุนเทานั้น แตรวมถึงกลุมบุคลากรสุขภาพ ทั้งแพทย ทันต
แพทย เภสัชกร และพยาบาล
ในมุมมองของผูกําหนดนโยบาย และผูใชบุคลากร เห็นวาการจางแบบขาราชการมีขอจํากัดคอนขางมาก ทั้ง
เรื่องระเบียบขอบังคับ และเรื่องความยืดหยุนในการจัดสรรคนใหเหมาะกับงาน แตการจางแบบขาราชการก็
ยังมีความจําเปนในบางสายงาน เชน งานที่เกี่ยวกับกับการใชกฎหมาย และงานดานบังคับบัญชา อยางไรก็
ตาม ในมุมมองของบุคลากรเอง เห็นวาการจางงานแบบขาราชการเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหคงอยูในภาครัฐ
เพราะเปนงานที่มีความมั่นคง และมีสวัสดิการที่ดี โดยเฉพาะเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและ
ครอบครัว ถามีการปรับเปลี่ยนนวิธีการจางงาน ก็ไมควรมีหลายรูปแบบเกินไป ถามีการจางงานแบบใหมที่
ไมใชขาราชการ ก็ควรมีการเพิ่มอัตราเงินเดือน และสิทธิประโยชนที่ไมดอยกวาการเปนขาราชการ
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ พบวาการจางงานแบบขาราชการมีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐมากที่สุด (และ
มีภาระงบประมาณมากที่สุดเชนกัน) โดยอัตราการคงอยูในภาครัฐสูงที่สุดในกลุมพยาบาล ขณะที่ทันต
แพทย และเภสัชกรมีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐนอยที่สุดในทุกการจางงาน
หากไมไดรับการจางเปนขาราชการ การจางงานแบบที่เทียบเทาพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ การจางแบบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชนใหเทียบเทาขาราชการ มีแนวโนมที่จะทําให
บุคลากรสุขภาพคงอยู และมีภาระงบประมาณมากที่สุด เปนลําดับรองลงมา
ในรายละเอียดหากมีการปรับการจางงานแบบใหม พึงคํานึงถึงความแตกตางของปจจัยที่สงผลใหคงอยูใน
ภาครัฐของแตละวิชาชีพดวย เชน ในกลุมแพทยจบใหมที่อยูระหวางชดใชทุน มักใหความสําคัญกับโอกาส
ในการศึกษาตอ ในขณะที่แพทยที่ปฏิบัติงานมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม
และการไดอยูในสถานที่ปฏิบัติงานใกลบาน ในกลุมพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลที่จบใหมจะใหความสําคัญกับ
การไดทํางานอยูใกลภูมิลําเนาของตนเอง สภาพแวดลอมในการทํางาน และโอกาสการบรรจุเปนขาราชการ
อนึ่ง การศึกษาในกลุมทันตแพทย และเภสัชกรยังมีการศึกษาไมมากนัก
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ในภาพรวมทั้งระบบเรื่องออกแบบชุดสิทธิประโยชน ควรคํานึงถึงการลดความเหลื่อมล้ําระหวางรูปแบบ
การจางงาน และระหวางวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตนเอง ใหเนนการเปนผูกํากับ
นโยบายมากกวาเปนผูใหบริการ หรือเปนผูจางงานดวยตนเอง ซึ่งยอมสงผลถึงใหหนวยบริการมีอิสระใน
การออกแบบการจางงานที่เหมาะสมของตนเอง และภาคสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการออกแบบรูปแบบการ
จางงานสําหรับบุคลากรสุขภาพในทองที่ของตนเอง และควรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเลือกวิธีการจางงาน หรือสิทธิประโยชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนตั้งแตตน

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ในอนาคต ที่ตําแหนงขาราชการมีจํากัด การยกเลิกการจางขาราชการ ควรทําแบบคอยเปนคอยไป
อาจจัดสรรตําแหนงขาราชการใหกลุมวิชาชีพที่มีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐนานที่สุดกอน ขณะเดียวกัน
กลุมที่ไมไดเปนขาราชการก็ควรไดรับการจางงานที่มีสิทธิประโยชนไมดอยไปกวาการเปนขาราชการ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน เ รื่ อ งค า ตอบแทน และสวั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลสํา หรั บ ตนเองและ
ครอบครัว
2. กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตน เน น การกระจายอํานาจการบริหารจั ด การดาน
กําลังคน เพิ่มความยืดหยุนใหหนวยบริการ สามารถออกแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพ รวมถึงการใช
ทรัพยากรสุขภาพ ที่เหมาะสมในบริบทของตนเองได รวมถึงการเปดโอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการ
ออกแบบรูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง
3. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และกระทรวงสาธารณสุข ควรรวมกันวางแผน การ
จัดการกําลังคนดานสุขภาพทั้งระบบ โดยที่การออกแบบการจางงานเปนปจจัยหนึ่ง ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการคง
อยูของบุคลากรสุขภาพในระยะยาว การตอบสนองตอความตองการสุขภาพของประชาชน และความยั่งยืน
ของงบประมาณ รวมถึงการออกแบบระบบบริการสุขภาพของทั้งประเทศ

ขอจํากัดการศึกษา และขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาตอ
1. แมจะมีการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพนอกกระทรวงก็ตาม การศึกษานี้มุงเนนเฉพาะการจาง
งานบุคลากรสุขภาพในสั งกั ด สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขเทานั้น อีก ทั้ง มุ มมองของบุคลากร
สุขภาพในการศึกษานี้ จํากัดเฉพาะจังหวัดที่ทําการคัดเลือกมาเทานั้น และไมไดมีการคํานวณกลุมตัวอยาง
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ตั้งแตแรก ดังนั้นการนําผลการศึกษาไปปรับใชกับการจางงานบุคลากรสุขภาพในภาครัฐทั้งหมดควรทําดวย
ความระมั ด ระวั ง ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในบุ ค ลากรสุ ข ภาพภาครั ฐ นอกสั ง กั ด สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และครอบคลุมในจังหวัดอื่น ๆ ใหมากขึ้น เพื่อใหผลการศึกษาเปนตัวแทนของ
ทั้งประเทศได
2. การคํานวณจํานวนบุคลากรสุขภาพคงเหลือในการศึกษานี้ ไมไดเปนการบงบอกวา มีบุคลากร
เพียงพอตอความตองการสุขภาพของประชาชนหรือไม การจะตอบคําถามวิจัยดังกลาว ตองศึกษาเพิ่มเติมใน
เรื่องความตองการดานสุขภาพโดยเฉพาะแยกออกไปอีกการศึกษาหนึ่ง
3. การคํานวณแนวโนมการคงอยูของบุคลากรในภาครัฐของการศึกษานี้ อาจไมสะทอนปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้นจริง เพราะผูตอบแบบสอบถามมีโอกาสเปรียบเทียบกับสถานการณการจางงานที่ตนเองเปนอยู ใน
สภาวการณจริง ในสภาวการณจริง หากมีการจางงานแบบใหม ที่บังคับใชกับทุก ๆ คน อัตราการคงอยูใน
ภาครัฐ อาจไมตรงกับการศึกษานี้ ดังนั้นควรมีการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการนําใชนโยบายการจางงานแบบ
ใหม
4. การคํานวณในวัตถุประสงคที่ 3 ใชสมมติฐานหลายอยาง เชน อัตราเงินเดือนแรกรับ หรือ แผนการ
รับบุคลากรไมเปลี่ยนแปลงในตลอด ตลอด 15 ปขางหนา และ อัตราเงินเดือนในที่นี้ ไมรวมคาตอบแทนอื่น
ๆ สมมติฐานดังกลาวอาจไมสะทอนสถานการณจริงในเชิงนโยบาย การศึกษาในอนาคต ควรใชวิธีการศึกษา
แบบพลวัตระบบ (system dynamic) รวมดวย

53

เอกสารอางอิง
1.
World Health Organization. The World Health Report 2006 - working together for health.
Geneva: WHO; 2006.
2.
World Health Organization. The World Health Organization 2010 Global Policy
Recommendations - Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved
retention. Geneva: WHO; 2010.
3.
Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, et al. Health professionals for a new
century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010
Dec 4;376(9756):1923-58.
4.
Wibulpolprasert S, Pengpaibon P. Integrated strategies to tackle the inequitable distribution of
doctors in Thailand: four decades of experience. Hum Resour Health. 2003 Nov 25;1(1):12.
5.
Kabene SM, Orchard C, Howard JM, Soriano MA, Leduc R. The importance of human resources
management in health care: a global context. Human Resources for Health. 2006;4(20).
6.
สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและขาตอบแทน, สํานักงานก.พ. มาตรฐานการบริหารและ
พัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) และแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จํากัด; 2557.
7.
ปยะ หาญวรวงศชัย, กฤษณ พงศพิรุฬห, จิตรลดา หาญวรวงศชัย, เกศนภา ถาวร, วิไลลักษณ เรือง
รัตนตรัย. รายงานการใหคําปรึกษาแนะนําโครงการศึกษาแนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริหารจัดการ
ในภารกิจการบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ, 2554.
8.
Pagaiya N, Tangcharoensathien V, Noree T, Lagarge M, Blaauw D, Sriratana S. Health workers’
preferences and policy interventions to improve retention in rural areas in Thailand. Nonthaburi:
International Health Policy Program (IHPP) & Consortium for Research on Equitable Health Systems
(CREHS); 2011.
9.
NHS. Facing the Facts, Shaping the Future: A draft health and care workforce strategy for
England to 2027. London, 2017.
10. Sakamoto H, Rahman M, Nomura S, Okamoto E. Japan Health System Review. Health Systems
in Transition. 2018;8(1):81-98.
54

11. Kodera K, Ishii Y. Japan’s Experience with Human Resources for Health Policies. Tokyo: Japan
International Cooperation Agency (JICA), 2013.
12. กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. เอกสารประกอบการอบรม
โครงการสรางเครือขายผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรกําลังคนดาน
สาธารณสุข. 2560.
13. กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ระเบียบและสิทธิประโยชนของ
บุคลากรสาธารณสุข. Available from: https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?page_id=1501.
14. สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.). กําลังคนดานสุขภาพ: ที่เปนมา เปนอยู และ
จะเปนไป. พิมพครั้งที่ 1 ed. นงลักษณ พะไกยะ, เพ็ญนภา หงษทอง, สัญญา ศรีรัตนะ, กฤษฎา วองวิญู,
editors. นนทบุรี: บริษัท พรินทแอทมี (ประเทศไทย) จํากัด; 2554.
15. ฑิณกร โนรี, โยธิน ถนอมวัฒน, พุดตาน พันธุเณร, กานตวรินต กองกุลวัฒน. รายงานฉบับสมบูรณ
โครงการวิจัยเพื่อสังเคราะหทางเลือกและขอเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความตองการกําลังคนดาน
สุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา: สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.) สํานักพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2560.
16. Mattke S, Martorell F. Recruitment and Retention of a High-Quality Healthcare Workforce:
RAND Health Working Paper Series, 2005.
17. Henderson LN, Tulloch J. Incentives for retaining and motivating health workers in Pacific and
Asian countries. Human Resources for Health. 2008;6(18).
18. Singh D, Negin J, Otim M, Orach CG, Cumming R. The effect of payment and incentives on
motivation and focus of community health workers: five case studies from low- and middle-income
countries. Human Resources for Health. 2015;13(58):1-12.
19. Taderera BH, Hendricks S, Pillay Y. Health personnel retention strategies in a peri-urban
community: an exploratory study on Epworth, Zimbabwe. Human Resources for Health. 2016;14(17).
20. Mbemba GIC, Gagnon M-P, Hamelin-Brabant L. Factors Influencing Recruitment and Retention
of Healthcare Workers in Rural and Remote Areas in Developed and Developing Countries: An
Overview. J Public Health Africa. 2016;7(2):565.

55

21. ภัททา เกิดเรือง, สมชาย สุขสิริเสรีกุล. รายงานการวิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทาง
การแพทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตอคาตอบแทนที่ไดรับ. กรุงเทพฯ: สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
หลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.), 2558.
22. นงลักษณ พะไกยะ, อภิชาติ จันทนิสร, สัญญา ศรีรัตนะ, กฤษฎา วองวิญู, จิราภรณ หลาบคํา,
วรางคนา วรราช. ชุดสิทธิประโยชนการจางงานลูกจางชั่วคราวเพื่อจูงใจบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ
ภาครัฐ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2555;ปที่ 6(ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.):60-71.
23. บงกชพร ตั้งฉัตรชัย, บุญทิพย สิริธรังศร, สุพิมพ ศรีพันธวรสกุล, วิไลพร รังควัต. ปจจัยทํานายการ
คงอยู ใ นงานของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลศู น ย เขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข. วารสารสภาการพยาบาล. 2554;ปที่ 26(ฉบับที่ 4):หนา 43-54.
24. Mitchell DA. Generation Z--striking the balance: healthy doctors for a healthy community.
Australian Family Physician. 2008;37(8):665-7.
25. Finn D, Donovan A. PwC’s NextGen: A global generational study: Evolving talent strategy to
match the new workforce reality. California: PwC, 2013.
26. Saber DA. Generational differences of the frontline nursing workforce in relation to job
satisfaction: what does the literature reveal? The Health Care Manager. 2013;32(4):329-35.
27. รศรินทร เกรย, อุมาภรณ ภัทรวาณิชย, อักษราภัค หลักทอง, เจตพล แสงกลา. คุณภาพชีวิตตางวัย
ของผูมีงานทํา. พิมพครั้งที่ 1 ed. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; 2559.
28. พรรณวดี สถิตถาวร, ประจวบ เพิ่มสุวรรณ. ทัศนคติของคนรุน Gen Y ตอการทํางานในระบบ
ราชการ. BU Academic Review. 2553;ปที่ 9(ฉบับที่ 1):177-90.
29. U.S. Bureau of Labor Statistics. A Look At Healthcare Spending, Employment, Pay, Benefits, And
Prices: Spotlight on Statistics; 2016 [cited 2018 29 June]. Available from:
https://www.bls.gov/spotlight/2 0 1 6 / a-look-at-healthcare-spending-employment-pay-benefits-andprices/pdf/a-look-at-healthcare-spending-employment-pay-benefits-and-prices.pdf
30. Tijdens K, Vries DHd, Steinmetz S. Health workforce remuneration: comparing wage levels, ranking,
and dispersion of 16 occupational groups in 20 countries. Human Resources for Health. 2013;11(11).

56

57

ภาคผนวก 1
สรุปประเด็น/ขอเสนอแนะจากการประชุม นําเสนอผลการศึกษา
เรื่องรูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐ
ในประเทศไทยในระยะ 15 ปขางหนา

ผูเขารวมประชุม
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

นพ.มงคล ณ สงขลา
พลตํารวจตรี วิชัย ลีวรรณนภาใส
นางสาวอตินารถ พึ่งความชอบ
พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
นางสาวปทุมพร ดานเทศ
นางพิมพพิชชา คงวัฒนทวีสิน
นางสาววรารัตน ใจชืน่
ดร.กฤษดา แสวงดี
ระหวางประเทศ
9) นายแพทยฑณ
ิ กร โนรี
ระหวางประเทศ
10) ดร.กัญจนา ติษยาธิคม
ระหวางประเทศ
11) พญ.คัชรินทร เจียมศรีพงษ
12) นายภาคภูมิ ธาวงค
13) นางสาวบุญจิม้ ไชยศรียา
14) นางศกลรัตน บุญยอด
15) นายบัญชา อาภาศิลป
16) นางสาวสุวกุล โชควินจิ
17) นางสาวปรียานุช ทองแดง
18) นางจันฑนา วังคะออม

ผูทรงคุณวุฒิดา นกําลังคนดานสุขภาพ
โรงพยาบาลตํารวจ
แพทยสภา
แพทยสภา
โรงพยาบาลชลบุรี
โรงพยาบาลชลบุรี
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
สํานักงานพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทย สํานักการแพทย กทม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลหาดใหญ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
กรมการแพทย
กรมการแพทย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี
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19) นายภาสกร สวนเรือง
20) นางมัธยัสถ เทสาสุรสุนทร
21) นางสาวเสาวลักษณ ฉิมจาด
22) นางสาวมินตรา จิรมงคลโรจน
23) นางสาวอมรพรรณ ปานคํา
24) นางสาวณัฐธยานกร เดชา
25) นางสาวปติยา สันทัด
26) นางสาววิชาวี พลอยสงศรี
27) นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน
ระหวางประเทศ
28) นางสาวพัชรี เพชรทองหยก
ระหวางประเทศ
29) นางสาวนําพร สามิภักดิ์
ระหวางประเทศ
30) นางสาววาริสา ทรัพยประดิษฐ
ระหวางประเทศ
31) นายพงศธร ผลพัฒนาสกุลชัย
ระหวางประเทศ
32) นายสงกรานต วชิรศักดิ์โสภานะ
33) นางวิภาวี เสมวงศ

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย

สรุปประเด็นขอเสนอแนะ
2. ภาพรวมที่ประชุมเห็นความสําคัญของการทําการศึกษานี้ และเห็นดวยกับขอเสนอเชิงนโยบายที่
นักวิจัยเสนอไดแก
1) ในอนาคต ที่ตาํ แหนงขาราชการมีจํากัด การยกเลิกการจางขาราชการ ควรทําแบบคอยเปน
คอยไป อาจจัดสรรตําแหนงขาราชการใหกลุมวิชาชีพทีม่ ีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐนาน
ที่สุดกอน ขณะเดียวกันกลุมที่ไมไดเปนขาราชการก็ควรไดรับการจางงานที่มีสิทธิ
ประโยชนไมดอยไปกวาการเปนขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิทธิประโยชนเรื่อง
คาตอบแทน และสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและครอบครัว
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3.

4.
5.
6.

7.

2) กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตน เนนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
ดานกําลังคน เพิ่มความยืดหยุนใหหนวยบริการ สามารถออกแบบการจางงานบุคลากร
สุขภาพ รวมถึงการใชทรัพยากรสุขภาพ ที่เหมาะสมในบริบทของตนเองได รวมถึงการเปด
โอกาสใหทองถิ่นมีสวนรวมในการออกแบบรูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในพื้นที่
ของตนเอง
3) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และกระทรวงสาธารณสุข ควรรวมกัน
วางแผน การจัดการกําลังคนดานสุขภาพทัง้ ระบบ โดยทีก่ ารออกแบบการจางงานเปน
ปจจัยหนึ่ง ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการคงอยูของบุคลากรสุขภาพในระยะยาว การตอบสนองตอ
ความตองการสุขภาพของประชาชน และความยั่งยืนของงบประมาณ รวมถึงการออกแบบ
ระบบบริการสุขภาพของทั้งประเทศ
สืบเนื่องจากโจทยวจิ ัยทีเ่ ปนคําถามเชิงนโยบายเกีย่ วกับการจางงานบุคลากรวิชาชีพสุขภาพใน
ภาครัฐในอนาคตควรเปนอยางไร การศึกษานี้ ทําการสํารวจความเห็นเฉพาะบุคลากรในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาจมีขอจํากัด ดังนั้นควรมีการศึกษาครอบคลุมการจางงาน
ของภาครัฐอื่นๆดวย แตอยางไรก็ตามผลการศึกษานี้มีประโยชนตอกระทรวงสาธารณสุข
การศึกษานีแ้ สดงใหเห็นชัดเจนวา บุคลากรวิชาชีพ รุนใหมในระบบตองการการจางแบบใดก็ไดที่
ไดรับสวัสดิการที่ดี ไดศึกษาตอ และมี Work life balance ซึ่งสอดคลองกับ Generation ของคนรุนนี้
การศึกษานี้ศกึ ษาตัวแปร Outcome เปนระยะเวลาการคงอยูในระยะเวลา 15 ป เปนเรื่องที่นาสนใจ
ประเด็นบริบทพื้นที่เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดวาควรจางแบบใด ซึ่งการศึกษานีย้ ังไมได
วิเคราะหตวั อยางเชนประสบการณของผูแทนรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน
องคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึง่ มีกรอบการจางงานตามวงเงินสัดสวน Labor cost ไมเกิน
40% ปจจุบันบุคลากรในสํานักการแพทยประมาณ 1 ใน4 ของขาราชการกทม ทั้งหมด ยังคงมี
ตําแหนงขาราชการสําหรับแพทยวาง ไมมแี พทยมาสมัคร เพราะคาตอบแทนนอยกวาเอกชน ตอง
ปรับวิธีการจางเปนการจางแพทยแบบ Part Time ซึ่งแพทยก็พึงพอใจ แตคา ใชจายคอนขางสูงเพราะ
ตองจางในอัตราที่สูงในขณะที่ตําแหนงพยาบาลมีไมเพียงพอ
การศึกษานี้บอกไดวา การจางแบบขาราชการ แบบพนักงานกระทรวงที่มีสิทธิประโยชน การ
รักษาพยาบาลครอบครัว สิทธิการยาย และการจางแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีเงินเดือนไมนอย
กวา 1.5 เทาของขาราชการ และมีสิทธิการรักษพยาบาลครอบครัว และการศึกษาตอ เปนแบบการ
จางงานที่กลุมตัวอยางตอบวาจะคงอยูในงานนานที่สุด แตการที่จะนําไปสูการกําหนดนโยบายวา
ควรจางตําแหนงใดเปนขาราชการในสัดสวนเทาใดนั้น การศึกษานี้อาจจะยังตอบไมไดทั้งหมด
เพราะเปนเรื่องที่เชื่อมโยงวาการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศในอีก20 ปขางหนาจะเปน
อยางไร การสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค จะเขมแข็งขนาดไหน ซึ่งจะทําใหทราบวา ตองการคน
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เทาไหร และจะจางไปไวที่ไหน ซึ่งอนาคตอาจตอง Redefine skill ตองแยกวาลักษณะงานเปน
อยางไร ลักษณะคนที่ตองการเปนอยางไร (Essential skill) จึงจะกําหนดตอไปวางานที่จําเปนตอง
งานที่ตองใช skill และประสบการณ ตองพยายามรักษาคนใหทํางานเอาไวอาจตองจางเปน
ขาราชการ แตงานที่เปลี่ยนคนทําไดก็อาจจางแบบอื่น หรือพื้นที่ที่ตองPlace ใหคนไปทํางานนั้นมี
ลักษณะอยางไรจําเปนตองจางเปนขาราชการหรือไม
8. อาจตองทําการศึกษาเพิ่มเชนตั้งคําถามวา มีงบประมาณจํากัดถากระจายอํานาจใหหนวยบริการจาง
งานเขาจะจางใคร ดวยวิธีใด
9. การจางงานแบบ Part Time อาจตรงกับความตองการของคนรุนใหม ที่สามารถตอบโจทย work life
balance มีงานและชั่วโมงทํางานที่เหมาะสม แตจุดออนอาจจะอยูที่การสัมภาษณผูกําหนดนโยบาย
และผูใชบุคลากรซึ่งเปนคนรุนเกา ทําใหความคิดออกแบบการจางงานอาจไมสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลากรซึ่งเปนคนรุนใหม
10. การกระจายอํานาจอาจเปน แนวทางหนึ่งที่จะทํ าให คาใชจา ยดานกํ าลังคนของแตละภาคสว น
เหมาะสม แตควรเปนการกระจายความรับผิดชอบในการใหบริการประชาชนไปดวย
11. ผูแทนเขตสุขภาพเห็นวากระทรวงสาธารณสุขควรกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปที่เขต เพราะ
ความลาชาของระเบียบที่ตองขออนุมัติจากสวนกลางมีผลใหไมสามารถสรรหาคนเขาทํางานได
ทันเวลา
12. การธํารงรักษากําลังคนใหทํางานยาวนาน นั้นมีอีกหลายปจจัยนอกจากเรื่องจางงาน เชน เรื่องการ
ทํางานเปนทีม สภาพการทํางานที่ดึงดูด แรงจูงใจอื่นๆนอกเหนือจากตัวเงิน ซึ่งเปนหนาที่ของ
หน ว ยงาน ความเหลื่ อ มล้ํ า ในสิ ท ธิ ป ระโยชน ก็ เ ป น ป จ จั ย ที่ อ าจทํ า ให ค นคงอยู ไ ม น าน เช น
ประสบการณของโรงพยาบาลตํารวจ มีประเด็นวาแมสิทธิประโยชนอื่นๆเทากัน กลุมหนึ่งติดยศ
อีกกลุมไมไดติดยศ ก็มีปญหา รวมทั้งการที่มีการผลิตแพทยโดยรับนักเรียนจากชนบทเขาเรียน แต
เมื่อจบไปทํางาน สงใหไปบรรจุคนละภูมิภาคกับภูมิลําเนา ก็สงผลใหลาออก
13. การศึกษาเรื่องการจางงานในอนาคตควรมีการวิเคราะหตลาดทั้งระบบ ไดแก Education market
Service market และ Labor market เชนปญหา การเปดคณะแพทยในพื้นที่ไปแลว และรับเด็กใน
พื้นที่เขาเรียน ในขณะที่พื้นที่นั้นมีแพทยเต็มแลวก็เปนปญหาในการจางงานในพื้นที่ เปนตน
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ตัวอยางแบบสอบถามเชิงปริมาณ
แบบสอบถามบุคลากรสุขภาพตอรูปแบบการจางงานในอนาคต
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของ “โครงการศึกษารูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร
และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทย ระยะ 15 ปขางหนา” ซึ่งรับทุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข แบบสอบถามนี้สรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและความคิดเห็น
ของบุคลากรสุขภาพ 4 วิชาชีพ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ศูนย โรงพยาบาลทั่วไป หรือโรงพยาบาลชุมชนในภูมิภาคมาไมเกิน 5 ป โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บเปน
ความลับ และโครงการนี้ไดผานการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมจากสถาบันพัฒนาคุมครอง
การวิจัยในมนุษย (สคม.)
หากทานมีขอสงสัยสามารถติดตอ ดร.กฤษดา แสวงดี ไดทุกเวลา ที่ krisada@ihpp.thaigov.net หรือ โทร
081-643-1036
โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2

ความคิดเห็นตอปจจัยการคงอยูในภาครัฐ

ตอนที่ 3

ระยะเวลาที่คาดวาจะคงอยูใ นภาครัฐหากมีการจางงานรูปแบบตางๆ
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ [ ] ชาย [ ] หญิง
2. วันเดือนปเกิด วันที่...............เดือน......................................พ.ศ.......................
3. อายุ ..................... ป
4. ปจจุบันทานปฏิบัติงานอยูในตําแหนงใด
[ ] แพทย

[ ] ทันตแพทย

[ ] เภสัชกร

[ ] พยาบาลวิชาชีพ

5. สถานภาพการจางงานในปจจุบันของทาน (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
[ ] ขาราชการ

[ ] พนักงานราชการ

[ ] พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

[ ] ลูกจางชัว่ คราว

[ ] อื่นๆ (ระบุ)................................................
6. อายุการทํางานในวิชาชีพปจจุบันของทาน (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) ..............ป..............เดือน
7. ระยะเวลาการทํางานของทานในโรงพยาบาลแหงนี้ (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) .......ป........เดือน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอรูปแบบการจางงานภาครัฐ
8. สํ า หรั บ ผู ที่ เป น ข า ราชการ (หากไม ใ ช ขา ราชการให ขา มไปทํ า ข อ 9) โปรดให ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะคงทํางานอยูในภาครัฐตอไปของทาน
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ทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ระบุระดับคะแนนตามความเห็นของทาน เชน ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปจจัยนี้มี
อิทธิพลตอการคงทํางานอยูในภาครัฐของทานนอยมาก, 5 หมายถึง ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอการทํางานคงอยูใน
ภาครัฐของทานมากที่สุด
ปจจัยที่มีผลตอการจางงาน
นอย
มาก
(1)

ระดับคะแนน
นอย ปาน มาก
(2) กลาง (4)
(3)

มาก
ที่สุด
(5)

8.1 อัตราเงินเดือนของขาราชการ
8.2 การไดเลื่อนเงินเดือนอยางต่ําปละ 2 ครั้ง
8.3 การไดรับเงินรางวัลประจําป (เงินโบนัส)
8.4 การไดรับเงินประจําตําแหนง
8.5 การไดรับบําเหน็จ หรือ บํานาญหลังเกษียณอายุราชการจาก กองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)
8.6 การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การยายกลับภูมิลําเนาเพื่อ
ดูแลบุพการี การยายติดตามครอบครัว
8.7 การไดรับการจางงานตลอดชีพ (จนถึงเกษียณอายุราชการ)
8.8 การมีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
8.9 การไดรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบขาราชการ
8.10 การมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร
8.11 ความกาวหนาในวิชาชีพ เชน มีโอกาสเปนผูบริหาร
8.12 การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปวย
8.13 การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลากิจ
8.14 การมีสิทธิสะสมวันลาพักผอน
8.15 การมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการลาคลอดบุตร
หรือการมีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
8.16 การมีสิทธิลาศึกษาตอ
8.17 การมีสิทธิฝกอบรม วิจัย หรือดูงานทั้งในและตางประเทศ
8.18 การมีสิทธิลาติดตามคูสมรสที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ
8.19 การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ
8.20 การมีสิทธิประโยชนเรื่องบานพัก และที่อยูอาศัยในการปฏิบัติงาน

ในความเห็นของทานสิทธิประโยชนใด ทีท่ านอยากใหเพิ่มขึ้น
...........................................................................................................................................................
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9. สําหรับผูที่ไมใชขาราชการ (หากเปนขาราชการใหขามไปทําขอ 10) ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจคงทํางานอยูในภาครัฐตอไปของทาน
ทําเครื่องหมาย √ ในชองที่ระบุระดับคะแนนตามความเห็นของทาน เชน ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปจจัยนี้มี
อิทธิพลตอการคงทํางานอยูในภาครัฐของทานนอยมาก, 5 หมายถึง ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอการทํางานคงอยูใน
ภาครัฐของทานมากที่สุด
ปจจัยที่มีผลตอการจางงาน
นอย
มาก
(1)

ระดับคะแนน
นอย ปาน มาก
(2) กลาง (4)
(3)

มาก
ที่สุด
(5)

9.1 อัตราเงินเดือนที่สูงกวาขาราชการ อยางนอย 20%
9.2 การไดเลื่อนเงินเดือนอยางต่ําปละ 1 ครั้ง
9.3 การมีโอกาสไดเปนขาราชการในอนาคต
9.4 การมีโอกาสไดรับบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพจากกองทุน
ประกันสังคมหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
9.5 การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การยายกลับภูมิลําเนาเพื่อ
ดูแลบุพการี การยายติดตามครอบครัว
9.6 การไดรับการจางงานในลักษณะ “สัญญาจาง” (ประมาณ 1-4 ป ตอ
สัญญา)
9.7 การมีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
9.8 การมีสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม
9.9 การมีสิทธิไดรับเงินคาสงเคราะหบุตรรายเดือนจากกองทุนประกันสังคม
9.10 การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปวย
9.11 การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลากิจ
9.12 การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ
9.13 การมีสิทธิลาศึกษาตอ

ในความเห็นของทานสิทธิประโยชนใด ทีท่ านอยากใหเพิ่มขึ้น
...........................................................................................................................................................
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ตอนที่ 3 ระยะเวลาที่คาดวาจะคงอยูในภาครัฐในการจางงานรูปแบบตางๆ
10. หากในอนาคต ภาครัฐมีการปรับรูปแบบการจางงาน โดยจางงานทานในรูปแบบตางๆ พรอมสิทธิประโยชนดังตอไปนี้ ทานคิดวา ทานจะมีแนวโนมทํางานอยูใ น
ภาครัฐดวยวิธกี ารจางงานแตละรูปแบบตอไปอีกกี่ป (ใหตอบทุกรูปแบบ)
ลักษณะ
เงินเดือนเริ่มตน

รูปแบบที่ 1
เทากับเงินเดือนราชการ
(ป.ตรี 4 ป 15,000

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

อยางนอย1.2-1.5 เทา ของ อยางนอย 1.2 เทา ของ
เงินเดือนราชการ
เงินเดือนราชการ

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 6

อยางนอย 1.2 เทา ของ
เงินเดือนราชการ

อยางนอย 1.2 เทาของ
เงินเดือนราชการ

อยางนอย1.5 เทา ของ
เงินเดือนราชการ

ป.ตรี 5 ป 15,800
ป.ตรี 6 ป 17,500
แพทย และทันตแพทย ที่
มีใบประกอบวิชาชีพ
18,020 บาท
บําเหน็จ/บํานาญ ไดรับจากราชการสวน
หนึ่งและ กองทุน กบข

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ

สิทธิการ

สิทธิประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม

สิทธิประกันสังคม

เหมือนสิทธิสวัสดิการ
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ลักษณะ

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 6

รักษาพยาบาล

ขาราชการ คือ สิทธิของ เฉพาะตัวเทานั้น
ตัวเอง และครอบคลุม พอ
แม ลูก และคูสมรส

เฉพาะตัว และเพิ่มสิทธิ
การเบิกคาหองพิเศษและ
คาอาหารพิเศษ สําหรับ
ครอบครัว

เฉพาะตัว เพิ่มเติมคือ
ครอบครัว สามารถเบิกคา
รักษาจากกระทรวง
สาธารณสุขไดทั้งหมด

เฉพาะตัว เพิ่มเติมคือ
ครอบครัว สามารถเบิกคา
รักษาจากกระทรวง
สาธารณสุขไดทั้งหมด

เฉพาะตัวเทานั้น

เลื่อนเงินเดือน

2 ครั้งตอป

1 ครั้งตอป

1 ครั้งตอป

1 ครั้งตอป

1 ครั้งตอป

2 ครั้งตอป

การลาศึกษาตอ

ได

ไมได

ได

ไมได

ได

ได

สิทธิการลาโดย
ไดเงินเดือน

พักรอน 10 วัน/ป

พักรอน 10 วัน/ป

พักรอน 10 วัน/ป

พักรอน 10 วัน/ป

พักรอน 10 วัน/ป

พักรอน 10 วัน/ป

ลากิจ 45 วัน/ป

ลากิจ 45 วัน/ป

ลากิจ 45 วัน/ป

ลากิจ 45 วัน/ป

ลากิจ 45 วัน/ป

ลากิจ 45 วัน/ป

ลาปวย 60 วัน/ป

ลาปวย 60 วัน/ป

ลาปวย 60 วัน/ป

ลาปวย 60 วัน/ป

ลาปวย 60 วัน/ป

ลาปวย 60 วัน/ป

ลาคลอด 90 วัน/ป

ลาคลอด 90 วัน/ป

ลาคลอด 90 วัน/ป

ลาคลอด 90 วัน/ป

ลาคลอด 90 วัน/ป

ลาคลอด 45 วัน/ป

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
15 วัน

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
ไมได

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
15 วัน

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
ไมได

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
15 วัน

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
15 วัน

ลาติดตามคูสมรส 2 ป
โดยไมไดเงินเดือน

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ลาติดตามคูสมรส 2 ป
โดยไมไดเงินเดือน
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ลักษณะ

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 6

ระยะเวลาการ
จางงาน

ตลอดชีพ

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

การยายสถานที่
ปฏิบัติงาน

ยายได

ยายไมได

ยายได

ยายไมได

ยายได

ยายไมได

การได
เครื่องราชอิสริย
าภรณ

ได

ไมได

ไมได

ได

ได

ได

สิทธิเรื่องที่พัก
อาศัย

มี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

มี

เงินทําขวัญ/
เงินชวยเหลือ
กรณีบาดเจ็บ
จากการทํางาน

ไดรับตามสิทธิ
รักษาพยาบาลขาราชการ

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิ
ประกันสังคม

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิ
ประกันสังคม

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิ
ประกันสังคม

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิ
ประกันสังคม

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิ
ประกันสังคม

ไมมี

ไมม

ไมมี

ไมมี

มี

สิทธิเงินอุดหนุน มี
การศึกษาบุตร
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ลักษณะ

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

รูปแบบที่ 4

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 6

แหลงที่มาของ
เงิน

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณแผนดิน

เงินรายไดหนวยบริการ

งบประมาณแผนดิน

เงินรายไดหนวยบริการ

เงินรายไดหนวยบริการ

แนวโนมที่จะ
ทํางานอยูใน
ภาครัฐตอไป

............................ป

..........................ป

............................ป

..........................ป

............................ป

............................ป

ใหระบุเปน
จํานวนเต็มป ถา
เกิน 15 ป ให
เขียน > 15

11. ขอเสนอแนะอื่น ๆ ตอนโยบายการจางงานของภาครัฐ ที่ทานอยากใหเกิดการพัฒนา หรือ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการจางงานอยางยั่งยืน
................................................................................................................................................................................................................................................

ขอบพระคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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แนวขอคําถามสําหรับการสัมภาษณรายบุคคลผูกําหนดนโยบาย
1.

ปจจุบันนี้ หนวยงานตางๆในสังกัดของทานมีการจางงานแพทย ทันตแพทย เภสัชกร หรือพยาบาล

ในลักษณะใดบาง เชน ขาราชการ พนักงานของหนวยงาน (สธ./กทม./กลาโหม/มหาวิทยาลัย) ลูกจาง หรือ
อื่นๆ

2.

จํานวนของบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดังกลาวในสังกัดของทาน มีสัดสวนเทาไหรเมื่อเทียบกับ

บุคลากรทั้งหมด ทานคิดวาจํานวนที่มีอยูในปจจุบันเพียงพอกับความตองการของหนวยงานในสังกัดของ
ทานหรือไม

3.

งบประมาณของสังกัดทานที่ใชในการจางงานบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดังกลาว

- คิดเปนสัดสวนเทาไหรของการจางงานบุคคลากรทั้งหมดในสังกัดของทาน (โดยประมาณ)
- งบประมาณเหลานั้นมาจากแหลงใด (งบประมาณแผนดิน หรือ รายไดของหนวยงาน)
- ทานคิดวางบประมาณเพื่อการจางงานบุคลากรสุขภาพเหลานั้นมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

4.

เมื่อพิจารณาในภาพรวม ไมวาจะเปนตําแหนงของการจางงาน คาตอบแทนที่ใหกับแตละวิชาชีพ

(แพทย ทันตแพทย เภสัขกร และพยาบาล) รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ (สิทธิการลา ความกาวหนา หรือ
อื่นๆ เชน สวัสดิการบานพัก ประกันสุขภาพ คาชวยเหลือการศึกษาบุตร ฯ) ในมุมมองของทาน ทานคิดวา
-

ลักษณะการจางงานที่มีอยูในสังกัดของทาน มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

-

อะไรคือจุดออน (ปญหาอุปสรรค/ความทาทาย/มีขอจํากัดในการจางงานแตละวิชาชีพ)

-

อะไรคือจุดแข็ง (ปจจัยใดที่สําคัญในการดึงดูดใหบุคลากรสุขภาพเขามาทํางานในหนวยงานใน

สังกัดของทาน และ/หรือ คงปฏิบัติงานอยูในสังกัดของทานเปนระยะเวลานาน)
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5.

หากตองการบริหารจัดการเรื่องการจางงานบุคลากรสุขภาพในสังกัดของทานใหมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนาจะมีความยั่งยืนในระยะยาว ทานคิดวารูปแบบการจางงานในอนาคตของ
หนวยงานตางๆ ในสังกัดของทานควรเปนอยางไร (อาจแยกเปนรายวิชาชีพ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และ
พยาบาล)
- ถาทําแบบเดิม ควรปรับเปลี่ยนอะไรบาง (เชน ระเบียบการจางงาน สิทธิประโยชน)
- ถาไมทําแบบเดิม สามารถสรางรูปแบบการจางงานใหมได ควรเปนอยางไร
- ถาไมมีการจางงานในตําแหนงขาราชการอีกแลว (กรณีสธ. กลาโหม กทม.) ทานคิดวาจางงานในรูปแบบ
ไดเหมาะสมที่สุด
- ถาเห็นวาควรจางงานเปนขาราชการ (ถามไดทุกสังกัด) ทานคิดวาวิชาชีพใดควรจางแบบนี้ ดวยเหตุผล
อะไร

5. ขอคิดเห็นอื่นๆ (ที่เกี่ยวของกับการจางงานภาครัฐ)
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แนวขอคําถามสําหรับการสัมภาษณรายบุคคลผูใชบุคลากร
1.

ปจจุบันนี้ ในหนวยงานของทานมีการจางงานบุคลากรสุขภาพ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร

หรือพยาบาล ในลักษณะใดบาง เชน ขาราชการ พนักงานของหนวยสธ. ลูกจาง หรืออื่นๆ

2.

จํานวนของบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดังกลาวในสังกัดของทาน มีสัดสวนเทาไหรเมื่อเทียบกับ

บุคลากรทั้งหมด ทานคิดวาจํานวนที่มีอยูในปจจุบันเพียงพอกับความตองการของหนวยงานในสังกัดของ
ทานหรือไม

3.

งบประมาณของสังกัดทานที่ใชในการจางงานบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดังกลาว

- คิดเปนสัดสวนเทาไหรของการจางงานบุคคลากรทั้งหมดของหนวยงานในสังกัดของทาน (โดยประมาณ)
- งบประมาณเหลานั้นมาจากแหลงใด (งบประมาณแผนดิน หรือ รายไดของหนวยงาน)
- ทานคิดวางบประมาณเพื่อการจางงานบุคลากรสุขภาพเหลานั้นมีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

4.

เมื่อพิจารณาในภาพรวม ไมวาจะเปนตําแหนงของการจางงาน คาตอบแทนที่ใหกับแตละวิชาชีพ

(แพทย ทันตแพทย เภสัขกร และพยาบาล) รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ (สิทธิการลา ความกาวหนา หรือ
อื่นๆ เชน สวัสดิการบานพัก ประกันสุขภาพ คาชวยเหลือการศึกษาบุตร ฯ) ในมุมมองของทาน ทานคิดวา
-

ลักษณะการจางงานที่มีอยูของหนวยงานในสังกัดของทาน มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร

-

อะไรคือจุดออน (ปญหาอุปสรรค/ความทาทาย/มีขอจํากัดในการจางงานแตละวิชาชีพ)

-

อะไรคือจุดแข็ง (ปจจัยใดที่สําคัญในการดึงดูดใหบุคลากรสุขภาพเขามาทํางานในหนวยงานใน

สังกัดของทาน และ/หรือ คงปฏิบัติงานอยูในสังกัดของทานเปนระยะเวลานาน)
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5.

หากตองการบริหารจัดการเรื่องการจางงานบุคลากรสุขภาพในสังกัดของทานใหมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนาจะมีความยั่งยืนในระยะยาว ทานคิดวารูปแบบการจางงานในอนาคตของ
หนวยงานตางๆ ในสังกัดของทานควรเปนอยางไร (อาจแยกเปนรายวิชาชีพ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และ
พยาบาล)
- ถาทําแบบเดิม ควรปรับเปลี่ยนอะไรบาง (เชน ระเบียบการจางงาน สิทธิประโยชน)
- ถาไมทําแบบเดิม สามารถสรางรูปแบบการจางงานใหมได ควรเปนอยางไร
- ถาไมมีการจางงานในตําแหนงขาราชการอีกแลว (กรณีสธ. กลาโหม กทม.) ทานคิดวาจางงานในรูปแบบ
ไดเหมาะสมที่สุด
- ถาเห็นวาควรจางงานเปนขาราชการ (ถามไดทุกสังกัด) ทานคิดวาวิชาชีพใดควรจางแบบนี้ ดวยเหตุผล
อะไร

6.

ขอคิดเห็นอื่นๆ (ที่เกี่ยวของกับการจางงานภาครัฐ)
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