
โครงการศึกษารูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล 

ในภาครัฐของประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า 

Future Employment Modalities for doctors, dentists, pharmacists, 

and nurses in Public Sectors in Thailand in the next 15 years   

 

 

กฤษดา แสวงดี 

นารีรัตน์ ผุดผ่อง 

ระพีพงศ ์สุพรรณไชยมาตย ์

กญัจนา ติษยาธิคม 

นิธิวชัร์ แสงเรือง 

พชัรี เพชรทองหยก 

สตพร จุลชู 

พิกุลแกว้ ศรีนาม 

กานตว์รินต ์ก่องกุลวฒัน์ 

ปิติยา สันทดั 

 

 

          

มูลนิธิเพื่อการพฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ กระทรวงสาธารณสุข 

โดยการสนบัสนุนของสถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

1 

 



คาํนํา 

ประเด็นการจ้างงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจในเชิงนโยบายอย่างยิ่งใน

ปัจจุบนั  เน่ืองด้วยในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาภาครัฐมีแนวโน้มท่ีจะปรับลดขนาดกาํลงัคนในภาครัฐ เพื่อลด

ภาระงบประมาณ แนวคิดเร่ืองการปรับให้มีการจา้งงานทางเลือกอ่ืน นอกเหนือจากการจา้งแบบขา้ราชการ 

ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงบุคลากรวชิาชีพดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัต

แพทย ์เภสัชกร และพยาบาล ดว้ย 

กระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามปรับตวั และศึกษาวิธีการจา้งงานแบบอ่ืนนอกเหนือไปจากการจา้งงาน

เป็นขา้ราชการ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งมีการพิจารณาผลกระทบของการจา้งงานแบบใหม่ๆ อยา่งรอบดา้น ทั้งใน

เร่ืองภาระงบประมาณ การคงอยู่ของบุคลากร ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ของบุคลากร รวมถึง

ขอ้เสนอแนะจากมุมมองของผูก้าํหนดนโยบาย ผูใ้ชบุ้คลากร และตวับุคลากรเอง  

งานวจิยัในโครงการ ‘การศึกษารูปแบบการจา้งงาน แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐใน

ประเทศไทยในระยะ 15 ปีขา้งหน้า’ น้ี ดาํเนินการโดยคณะนกัวิจยัจากสํานกังานพฒันานโยบายระหว่าง

ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข ด้วยมุ่งหวงัว่า 

การศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานบุคลากรสุขภาพของ

ประเทศไทย  

 

         ทีมนกัวจิยั 

                     15 กนัยายน 2561 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ปัจจุบนัภาครัฐของไทยมีนโยบายลดการจา้งงานบุคลากรแบบขา้ราชการ  เพื่อลดภาระงบประมาณ และปรับ

บทบาทการทาํงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตวัมากข้ึน นโยบายดังกล่าวส่งผลไม่

เพียงแต่บุคลากรสนบัสนุนบริการสุขภาพ แต่รวมถึงวชิาชีพดา้นสุขภาพ ทั้งแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และ

พยาบาล ดว้ย 

การศึกษาน้ี มีวตัถุประสงค์สําคญั เพื่อศึกษาสถานการณ์และรูปแบบการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในสังกดั

สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข โดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัภาคตดัขวางแบบผสม การเก็บขอ้มูล ใชท้ั้งการ

ทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์ผูก้าํหนดนโยบายและผูใ้ชบุ้คลากรสุขภาพ การสัมภาษณ์และการสํารวจ

โดยใชแ้บบสอบถามกบับุคลากรสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการจา้งงาน ประเด็นความทา้ทาย

และขอ้เสนอแนะสําหรับกําหนดรูปแบบการจ้างงาน รวมถึงแนวโน้มการคงอยู่ในภาครัฐ และภาระ

งบประมาณเงินเดือนสาํหรับการจา้งงาน แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกรและพยาบาล ในรูปแบบต่าง ๆ ในระยะ 

15 ปี การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ิธีแก่นสาระสําหรับขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 

สาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ 

ผลการศึกษาน้ีพบว่า ในมุมมองของผูก้าํหนดนโยบาย และผูใ้ชบุ้คลากร เห็นว่าการจา้งแบบขา้ราชการมี

ขอ้จาํกดัค่อนขา้งมาก ทั้งเร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั และเร่ืองความยดืหยุน่ในการจดัสรรคนใหเ้หมาะกบังาน แต่

การจา้งแบบขา้ราชการก็ยงัมีความจาํเป็นในบางสายงาน เช่น งานท่ีเก่ียวกบักบัการใชก้ฎหมาย และงานดา้น

บงัคบับญัชา อยา่งไรก็ตาม ในมุมมองของบุคลากรเอง เห็นวา่การจา้งงานแบบขา้ราชการเป็นปัจจยัสําคญั ท่ี

ทําให้คงอยู่ในภาครัฐ เพราะเป็นงานท่ีมีความมั่นคง และมีสวัสดิการท่ีดี โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิการ

รักษาพยาบาลสําหรับตนเองและครอบครัว ถา้มีการปรับเปล่ียนนวิธีการจา้งงาน ก็ไม่ควรมีหลายรูปแบบ

เกินไป ถา้มีการจา้งงานแบบใหม่ท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ ก็ควรมีการเพิ่มอตัราเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ท่ีไม่

ดอ้ยกวา่การเป็นขา้ราชการ  

ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณ พบวา่การจา้งงานแบบขา้ราชการมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นภาครัฐมากท่ีสุด (และ

มีภาระงบประมาณมากท่ีสุดเช่นกนั) โดยอตัราการคงอยู่ในภาครัฐสูงท่ีสุดในกลุ่มพยาบาล ขณะท่ีทนัต

แพทย ์และเภสัชกรมีแนวโน้มท่ีจะคงอยู่ในภาครัฐน้อยท่ีสุดในทุกการจา้งงาน การจา้งงานแบบท่ีเทียบเท่า

พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ การจา้งแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้
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เทียบเท่าขา้ราชการ มีแนวโนม้ท่ีจะทาํให้บุคลากรสุขภาพคงอยู ่และมีภาระงบประมาณมากท่ีสุด เป็นลาํดบั

รองลงมาจากการเป็นขา้ราชการ 

ในภาพรวมทั้งระบบเร่ืองออกแบบชุดสิทธิประโยชน์ ควรคาํนึงถึงการลดความเหล่ือมลํ้าระหว่างรูปแบบ

การจา้งงาน และระหว่างวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตนเอง ให้เน้นการเป็นผูก้าํกบั

นโยบายมากกวา่เป็นผูใ้ห้บริการ หรือเป็นผูจ้า้งงานดว้ยตนเอง ซ่ึงย่อมส่งผลถึงให้หน่วยบริการมีอิสระใน

การออกแบบการจา้งงานท่ีเหมาะสมของตนเอง และภาคส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการ

จา้งงานสําหรับบุคลากรสุขภาพในท้องท่ีของตนเอง และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเลือกวธีิการจา้งงาน หรือสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัวถีิชีวติของตนตั้งแต่ตน้ 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายของการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ (i) ในอนาคต ท่ีตาํแหน่งขา้ราชการมีจาํกดั การยกเลิกการจา้ง

ขา้ราชการ ควรทาํแบบค่อยเป็นค่อยไป อาจจดัสรรตาํแหน่งขา้ราชการให้กลุ่มวิชาชีพท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยู่

ในภาครัฐนานท่ีสุดก่อน ขณะเดียวกนักลุ่มท่ีไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการก็ควรไดรั้บการจา้งงานท่ีมีสิทธิประโยชน์

ไม่ด้อยไปกว่าการเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิประโยชน์เร่ืองค่าตอบแทน และสวสัดิการ

รักษาพยาบาลสําหรับตนเองและครอบครัว (ii) กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตน เน้นการ

กระจายอาํนาจการบริหารจดัการดา้นกาํลงัคน เพิ่มความยืดหยุน่ให้หน่วยบริการ สามารถออกแบบการจา้ง

งานบุคลากรสุขภาพ รวมถึงการใช้ทรัพยากรสุขภาพ ท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเองได้ รวมถึงการเปิด

โอกาสให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในพื้นท่ีของตนเอง (iii) 

สํานักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน และกระทรวงสาธารณสุข ควรร่วมกนัวางแผน การจดัการ

กาํลงัคนดา้นสุขภาพทั้งระบบ โดยท่ีการออกแบบการจา้งงานเป็นปัจจยัหน่ึง ทั้งน้ี ตอ้งคาํนึงถึงการคงอยู่

ของบุคลากรสุขภาพในระยะยาว การตอบสนองต่อความตอ้งการสุขภาพของประชาชน และความย ัง่ยืนของ

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). Cross-

sectional mixed-method design was used. Data collection techniques comprised document reviews, in-

depth 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 start-

up 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 
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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’ เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของระบบสุขภาพ การมีบุคลากรสุขภาพท่ีเขม้แขง็ทั้งคุณภาพและ

ปริมาณ ย่อมช่วยส่งเสริมให้ระบบสุขภาพดาํเนินไปได้ด้วยดี และส่งผลให้ประชากรในภาพรวมของ

ประเทศนั้นมีสุขภาพดีตามไปด้วย1 อย่างไรก็ตาม การจดัการบุคลากรสุขภาพก็มีประเด็นท้าทายหลาย

ประการ ทั้งเร่ืองการผลิต การคงอยู่ของบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีขาดแคลน2, 3 และการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตของบุคลากรสุขภาพ เป็นตน้ ท่ีผา่นมาประเทศไทยไดมี้มาตรการหลายประการเพื่อจดัการกบั

ประเด็นทา้ทายต่างๆเหล่านั้น เช่น การจดัทาํโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาวชนบท การให้ทุนเรียนในสาขา

วชิาชีพพยาบาลแก่นกัเรียนในพื้นท่ีชนบท และการให้เงินสนบัสนุนแก่บุคลากรสุขภาพในบางสาขาวิชาชีพ

ท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีทุรกนัดาร4  

นอกจากประเด็นท่ีระบุไวข้า้งตน้แลว้ ยงัมีอีกประเด็นท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการจดัการบุคลากรสุขภาพ 

ท่ียงัมีการศึกษาวจิยัไม่มากนกัในปัจจุบนั โดยเฉพาะ การศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบการจา้งงานบุคลากรสุขภาพ

ภาครัฐ ซ่ึงถือเป็นประเด็นท่ีมีความซบัซอ้นและละเอียดอ่อนอยา่งยิง่ การมีระบบการจา้งงานท่ีเหมาะสมยอ่ม

ส่งผลต่อการคงอยูใ่นระบบของบุคลากรสุขภาพ และใหก้ารใชง้บประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด5  

ปัญหาการจา้งงานปรากฏเด่นชดัข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ดว้ยเหตุท่ี ภาครัฐมีทิศทางปฏิรูประบบราชการ โดย

การจาํกดัปริมาณกาํลงัคนในระบบราชการ มีการออกมาตรการไม่เพิ่มอตัราขา้ราชการตั้งใหม่ และยกเลิก

การจา้งขา้ราชการมาชดเชยตาํแหน่งเดิมของผูท่ี้เกษียณอายุ ล่าสุด ‘คณะกรรมการกาํหนดเป้าหมายและ

นโยบายกาํลงัคนภาครัฐ’ (คปร.) ไดอ้อกมาตรการบริหารและพฒันากาํลงัคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 - 25616  โดย

เนน้ยทุธศาสตร์การวางแผนบริหารกาํลงัคนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้มีการจา้งงานบุคลากรภาครัฐ

ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการลงทุนเพิ่มข้ึนในเร่ืองการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อใชท้ดแทนคนในอนาคต  

ในบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขไดพ้ยายามแกปั้ญหาการขาดแคลนกาํลงัคนและตาํแหน่งขา้ราชการเพิ่ม

ใหม่ โดยการจ้างบุคลากรสุขภาพในรูปแบบอ่ืนนอกจากการเป็นขา้ราชการ เช่น การจ้างเป็นพนักงาน

ราชการ ลูกจา้งชัว่คราว และพนกังานกระทรวงสาธารณสุข  

แนวคิดเร่ืองการปรับวิธีการจา้งงานไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะบุคลากรฝ่ายสนบัสนุนเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงบุคลากร

วิชาชีพดา้นสุขภาพ ท่ีเดิมเคยจา้งเป็นขา้ราชการมาอย่างยาวนาน อนัไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และ
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พยาบาล อยา่งไรก็ตามยงัพบวา่ ยงัมีปัญหาในทางปฏิบติั โดยเฉพาะเร่ืองความไม่เป็นธรรมของเงินเดือนและ

สิทธิประโยชน์ ทั้งในวชิาชีพเดียวกนั และระหวา่งวชิาชีพ  

นอกจากนั้นเม่ือกล่าวถึง ‘ภาครัฐ’ ยอ่มไม่เพียงจาํกดัอยูเ่ฉพาะกระทรวงสาธารณสุข หากแต่รวมถึงกระทรวง

อ่ืน ๆ และภาคการศึกษา (มหาวทิยาลยั) ท่ีมีบุคลากรสุขภาพทาํงานอยูด่ว้ย เช่น 

• กระทรวงสาธารณสุขมีการจ้างงานทั้งท่ีเป็น ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข และ ลูกจา้งชัว่คราว (รวมถึงจา้งเหมาบริการ) โดยสองรูปแบบหลงัเป็นการจา้งดว้ยเงินบาํรุง

หรือรายไดข้องหน่วยบริการสุขภาพ ส่วนสองรูปแบบแรกใชง้บประมาณแผน่ดิน 

• มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ มีการจา้งงานบุคลากรในลกัษณะ ‘พนกังานมหาวิทยาลยั’ แบ่งเป็น 2 

ประเภท ได้แก่ สาย ก. คือ บุคลากรท่ีทาํหน้าท่ีเป็นอาจารย  ์หรือทาํหน้าท่ีในการสอน และ สาย ข. ซ่ึง

ประกอบด้วยบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่อาจารย  ์เช่น บุคลากรท่ีทาํงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั โดยใช้

งบประมาณจากรายไดข้องมหาวทิยาลยั  

• สังกดักระทรวงกลาโหม มีการจา้งงานทั้งในรูปแบบขา้ราชการทหาร และขา้ราชการพลเรือนใน

สังกดักระทรวงกลาโหม โดยใชง้บประมาณแผน่ดิน และบางส่วนใชง้บประมาณจากรายไดข้องหน่วยงาน 

• สังกัดกรุง เทพมหานคร  มีการจ้างงานเป็นข้าราชการกรุง เทพมหานคร  และพนักงาน

กรุงเทพมหานครโดยเป็นการใช้งบประมาณกรุงเทพมหานครในการจ้างงาน  นอกจากน้ีในบาง

สถานพยาบาลก็มีการจา้งงานในลกัษณะคู่สัญญากบักรุงเทพมหานครโดยตรง 

ปัญหาการจ้างงานจึงมีความสลับซับซ้อน เพราะมีความผูกพนักับระเบียบและข้อกฎหมายในแต่ละ

หน่วยงาน ทาํใหส้ามารถกาํหนดกรอบค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ไดไ้ม่เหมือนกนั ซ่ึงความแตกต่าง

เหล่าน้ีส่งผลต่อการคงอยูข่องบุคลากรสุขภาพ ดงัปรากฏในรายงานศึกษาวจิยัท่ีผา่นมา เช่น ปิยะ หาญวรวงศ์

ชยั และคณะ ระบุวา่ลูกจา้งชัว่คราวท่ีจา้งดว้ยเงินบาํรุงนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะลาออกจากงานมากกวา่ขา้ราชการ 

แมว้่าจะไดรั้บเงินเดือนมากกว่า7 และ นงลกัษณ์ พะไกยะ และคณะ ศึกษาเหตุผลของการเลือกทาํงานใน

ชนบทของกลุ่มพยาบาลจบใหม่ พบวา่ เหตุผลท่ีสาํคญัท่ีสุดหา้ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การไดอ้ยูใ่กลภู้มิลาํเนา  การ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขของทุนการศึกษา การมีส่ิงแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี ทศันคติเชิงบวกท่ีต่อชนบท และ การ

ไดเ้ป็นขา้ราชการ8  
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ดงันั้นการศึกษาแนวทางการจา้งงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐท่ีสอดคลอ้งกบับริบทสุขภาพของประเทศไทย 

จึงเป็นเร่ืองสําคญัยิ่ง เพราะจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานสําคญัในการตดัสินใจเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจดัการ

บุคลากรสุขภาพของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

อน่ึง การศึกษาน้ีมุ่งเนน้ท่ีกลุ่มวชิาชีพหลกัดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และพยาบาล และ

จาํกดัเฉพาะบุคลากรสุขภาพในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนมากท่ีสุดของบุคลากรสุขภาพ

ทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม ได้มีการสัมภาษณ์หรือสอบถามผูก้าํหนดนโยบายจากองค์กรนอกกระทรวง

สาธารณสุขดว้ย ดงัแสดงรายละเอียดไวใ้นหวัขอ้ ‘ระเบียบวธีิวจิยั’ 
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วตัถุประสงค์การศึกษา 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป  

เพื่อศึกษารูปแบบการจา้งงาน แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ 

15 ปีขา้งหนา้ 

วตัถุประสงค์เฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ และ รูปแบบการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐใน

สังกดัอ่ืน รวมถึงการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในต่างประเทศ 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูก้าํหนดนโยบาย ผูใ้ช้บุคลากร (ผูจ้า้ง) และบุคลากรสุขภาพ ในและนอก

สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น จุดอ่อน/จุดแข็ง ของการจา้งงานแต่ละรูปแบบในปัจจุบนั ประเด็น

ทา้ทาย ต่อการจา้งงาน แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทย  

3. เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งในแง่การคงอยู่ของบุคลากร และผลกระทบดา้นงบประมาณ และ

พฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย เก่ียวกบัรูปแบบการจา้งงานแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐใน

ประเทศไทยในระยะ 15 ปีขา้งหนา้  
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ระเบยีบวธีิวจิยั 

รูปแบบการวจิัย และกรอบแนวคดิ (Study design and conceptual framework) 

การศึกษาน้ีใช้ระเบียบวิธีวิจยัภาคตดัขวางแบบผสม (cross-sectional mixed-method design) ซ่ึงประกอบดว้ย

การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีระยะเวลาการศึกษาระหวา่ง 1 เมษายน ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

ทั้งน้ี ในการเก็บขอ้มูลเร่ิมจากการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพก่อน นัน่คือ การสัมภาษณ์ผูก้าํหนดนโยบาย ผูใ้ช้

บุคลากร และบุคลากรสุขภาพเอง ร่วมกบัการทบทวนวรรณกรรม จากนั้นจึงเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณเพื่อคาด

ประมาณ การคงอยูข่องบุคลากรสุขภาพ และงบประมาณท่ีตอ้งใชจ้ากการจา้งงานในรูปแบบต่าง ๆ (รูปท่ี 1)  

รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
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ข้อพจิารณาเชิงจริยธรรม (Ethical consideration) 

การศึกษาน้ีไดรั้บการรับรองจริยธรรมการวจิยัจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบนัพฒันาการคุม้ครอง

การวจิยัในมนุษย ์ (เลขท่ีหนงัสือ สคม.282/2561 ลงวนัท่ี 30 เมษายน 2561) ก่อนลงเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี 

การเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ (Data collection and analysis) 

• วตัถุประสงค์ที ่1 ใชว้ธีีการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

o การทบทวนเอกสาร ทั้งเอกสารของประเทศไทย เช่น ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีกาํหนดสิทธิ

ประโยชน์ของการจา้งงานรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยพนกังานราชการ พ.ศ. 

2547 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยพนกังานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และสืบคน้ขอ้มูล

ทุติยภูมิจาก กองบริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทบทวนวรรณกรรมใน

ต่างประเทศ โดยใช้ฐานขอ้มูล Google Scholar และ Medline ใช้คาํศพัท์สืบคน้ เช่น health workforce 

strategy, human resource for health, health workforce remuneration, health personnel payment and 

incentives, health care personnel employment และ health personnel retention รวมถึงขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือจาก

เวบ็ไซต์ต่าง ๆ grey literature และผลงานตีพิมพจ์ากฐานขอ้มูลในประเทศไทย ใช้คาํศพัทสื์บคน้ เช่น 

กาํลงัคนดา้นสุขภาพ อตัรากาํลงั การจา้งงานบุคลากรสุขภาพ และการคงอยูใ่นงานของบุคลากรสุขภาพ  

• วัตถุประสงค์ที่ 2 ใช้วีธีการวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และ

สัมภาษณ์กลุ่ม โดยมีรายละเอียดการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี  

o ผูถู้กสัมภาษณ์ จาํนวน 40 คน ประกอบดว้ย  

 ผูก้าํหนดนโยบาย หรือผูเ้ช่ียวชาญด้านกาํลงัคนด้านสุขภาพจาํนวน 10 คน จาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข  

 ผูใ้ช้บุคลากรสุขภาพ ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุข ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลศูนย ์

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลทัว่ไป  และผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลชุมชน จาํนวน 12 คน จาก 4 จงัหวดัในแต่ละ

ภาค (เหนือ กลาง ใต ้และตะวนัออกเฉียงเหนือ) การเลือกจังหวดัใช้การเลือกแบบเจาะจง (purposive 

sampling) อาศยัหลกัคิดท่ีว่า เป็นจงัหวดัท่ีมีจาํนวนบุคลากรสุขภาพสังกดักระทรวงสาธารณสุขอยู่อย่าง

หนาแน่น จงัหวดัท่ีเลือกมา ไดแ้ก่ เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา และขอนแก่น อน่ึงมีผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล
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ชุมชนแห่งหน่ึงไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ ทาํให้ผูใ้ห้ขอ้มูลจากโรงพยาบาลชุมชนเหลือเพียง 3 ท่าน อยา่งไรก็

ตามผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนิค snowball ในการคน้หาผูส้ัมภาษณ์เพิ่มเติม ดว้ยเทคนิคดงักล่าวทาํใหไ้ดผู้ถู้กสัมภาษณ์

เพิ่มเติมอีก 1 คน คือ ผูอ้าํนวยการสถานพยาบาลแห่งหน่ึง ท่ีเป็นองค์การมหาชนภายใตก้าํกบักระทรวง

สาธารณสุข  

 บุคลากรสุขภาพ รวมจาํนวน 18 คน (1-2 คน/วิชาชีพ รวมได ้3-4 ราย/จงัหวดั) จาก

จงัหวดัท่ีคดัเลือกไวข้า้งตน้ การคดัเลือกตวัอยา่งใชก้ารคดัเลือกตวัอยา่งตามสะดวก (convenience sampling) 

ในช่วงเวลาท่ีผูว้ิจยัเขา้ไปสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนั้นๆ และเลือกบุคลากรท่ีสะดวกให้ขอ้มูลใน

เวลาดงักล่าว  

o วธีิการสัมภาษณ์ และการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การสัมภาษณ์ได้ดาํเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจยั มีการขออนุญาตผูถู้ก

สัมภาษณ์ก่อนบนัทึกเสียง และมีการลงลายมือช่ือยินยอมให้ขอ้มูล ผูถู้กสัมภาษณ์มีสิทธิหยดุการสัมภาษณ์

ได้ทุกเม่ือหากไม่สบายใจ และนําเสนอขอ้มูลในภาพรวมเพื่อรักษาความลับของผูถู้กสัมภาษณ์ ผูถู้ก

สัมภาษณ์ท่ีเป็นผูก้าํหนดนโยบายและผูใ้ช้บุคลากรสุขภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล ผูถู้ก

สัมภาษณ์ท่ีเป็นบุคลากรสุขภาพใชก้ารสัมภาษณ์กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3-4 คน การสัมภาษณ์ดาํเนินการ ณ 

ท่ีทาํงานของผูถู้กสัมภาษณ์ ยกเวน้การสัมภาษณ์บุคลากรสุขภาพในจงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงมีความติดขดัในการ

เดินทาง จึงใชก้ารสัมภาษณ์ทางโทรศพัทแ์ทน การสัมภาษณ์ใชเ้วลาประมาณ 45-60 นาทีต่อคน/กลุ่ม  

 ขอ้คาํถามสัมภาษณ์ไดป้รับไปตามบทบาทและประสบการณ์ของผูถู้กสัมภาษณ์ เช่น ผู ้

สัมภาษณ์ท่ีเป็นผูก้าํหนดนโยบายและผูใ้ชบุ้คลากรสุขภาพไดถู้กขอให้แสดงความเห็นเก่ียวกบั (i) จุดอ่อน/

จุดแข็งของระบบการจา้งงานในปัจจุบนั (ii) ประเด็นทา้ทาย ขอ้ดี/ข้อเสีย ของการจา้งงาน และ (iii) 

ขอ้เสนอแนะของรูปแบบการจา้งงานต่าง ๆ ในส่วนของผูถู้กสัมภาษณ์ท่ีเป็นบุคลากรสุขภาพ ขอ้คาํถามจะ

เนน้ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ท่ีบุคลากรสุขภาพใหค้วามสาํคญัต่อการคงอยูใ่นหน่วยงานภาครัฐ  

 การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้วิธีแก่นสาระ (thematic analysis) โดยการกาํหนด theme ซ่ึง

กระทาํภายหลงัจากไดข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์ จากนั้นมีกระบวนการระดมความคิดเห็นในคณะนกัวิจยัเพื่อ

กําหนดรูปแบบการจ้างงานแบบต่าง ๆ บนพื้นฐานจากข้อมูลท่ีได้จากผู ้ก ําหนดนโยบาย เพื่อใช้ใน

แบบสอบถามเชิงปริมาณต่อไป (ดูรายละเอียดในวตัถุประสงคท่ี์ 3)   
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• วตัถุประสงค์ที ่3 ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ และสังเคราะห์ผลการศึกษาท่ีได ้ร่วมกบัขอ้คน้พบ

ในวตัถุประสงคท่ี์ 1 และ 2 

o กลุ่มตวัอยา่ง 

  บุคลากรสุขภาพจาํนวน 160 คน (4 วิชาชีพ/จงัหวดั x 4 จงัหวดั x ประมาณ 10 คน/

วิชาชีพ) โดยให้ผูป้ระสานงานแต่ละพื้นท่ีสุ่มเลือกผูต้อบแบบสอบถามในพื้นท่ีนั้น ๆ อน่ึงจาํนวนผูต้อบ

แบบสอบถามไม่ไดค้าํนวณกลุ่มตวัอย่างตั้งแต่แรก เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมไม่พบการศึกษาใน

อดีตท่ีระบุอตัรารอดชีพ (survival function) ในการทาํงานในภาครัฐของประเทศไทยของแต่ละวิชาชีพ ทาํ

ใหข้าดพารามิเตอร์ท่ีจะมาใชใ้นสูตรคาํนวณ  

 เกณฑค์ดัเขา้ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ร่วมการศึกษา คือ ตอ้งทาํงานในภาครัฐมาไม่เกิน 5 

ปี ทาํงานในสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข และตอ้งเป็นหน่ึงใน 4 วิชาชีพหลกั ประกอบดว้ย 

แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และพยาบาล  

o แบบสอบถาม 

 แบบสอบถาม มี 3 ส่วน ไดแ้ก่  

i. ขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพศ วนัเกิด และระยะเวลาท่ีทาํงานมาตั้งแต่จบการศึกษา  

ii. ปัจจยัท่ีทาํให้คงอยูใ่นภาครัฐ กาํหนดให้ผูต้อบให้คะแนน 1 ถึง 5 โดย 1 หมายถึง

ปัจจยันั้น ๆ มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุดต่อการคงอยูใ่นภาครัฐ และ 5 หมายถึงปัจจยันั้น ๆ มีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการ

คงอยูใ่นภาครัฐ ทั้งน้ี ขอ้คาํถามในส่วนน้ีของบุคลากรสุขภาพท่ีเป็นขา้ราชการ และไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ มี

ความแตกต่างกันเล็กน้อย (ภาคผนวก 1) ก่อนลงพื้นท่ีผูว้ิจยัได้ส่งแบบสอบถามไปทาํการทดสอบกับ

บุคลากรสุขภาพจาํนวน 26 คน จากโรงพยาบาลสังกดัสํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ของจงัหวดัหน่ึง

ในภาคเหนือ เพื่อทดสอบความตรงเชิงเน้ือหา(content validity) และความเช่ือมัน่ (reliability) ของคาํถาม 

โดยไดท้าํการทดสอบ Cronbach’s alpha coefficient ของขอ้คาํถามในส่วนน้ี และพบว่าได ้coefficient 

ประมาณ 0.9 ซ่ึงบ่งบอกวา่ แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

iii. ระยะเวลาท่ีผูต้อบแบบสอบถาม ‘คาดว่า’ ตนเองจะทาํงานในภาครัฐต่อไปอีก

ประมาณก่ีปี หากไดรั้บการจา้งงานดว้ยลกัษณะต่าง ๆ กนั 6 รูปแบบ (ซ่ึง 6 รูปแบบน้ี ไดจ้ากการสังเคราะห์

ความคิดเห็นของผูก้าํหนดนโยบาย และการระดมสมองของคณะนกัวิจยั) ทั้งน้ี ในแบบสอบถามไม่ไดร้ะบุ

ไวโ้ดยตรงวา่รูปแบบใด คือ การจา้งงานแบบใด กล่าวคือ เป็นการปกปิด (blind) ผูต้อบแบบสอบถาม ทาํให้
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ผูต้อบแบบสอบถามไม่ทราบว่ารูปแบบใดเป็น ขา้ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงาน

มหาวิทยาลยั เป็นตน้ แต่คณะนกัวิจยัเม่ือพิจารณารายละเอียดสิทธิประโยชน์ท่ีระบุไว ้ก็สามารถเทียบเคียง

กลบัไปไดว้า่เป็นการจา้งงานรูปแบบใด (ตารางท่ี 1)   

ตารางที ่ 1 รูปแบบการจา้งงานแบบต่างๆท่ีปรากฏในแบบสอบถาม เทียบเคียงกบัการจา้งงานปัจจุบนั 

รูปแบบ ลกัษณะการจา้งงาน 

1 ขา้ราชการ 

2 พนกังานราชการ 

3 พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

4 พนกังานราชการ ท่ีมีการเพ่ิมสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น สิทธิรักษาพยาบาลสาํหรับครอบครัว  

5 พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีมีการเพ่ิมสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่น สิทธิรักษาพยาบาลสาํหรับครอบครัว  

6 พนกังานมหาวทิยาลยั 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel และ Stata v14 โดยการวิเคราะห์ใน

ส่วนท่ี (i) และ (ii) ใชส้ถิติเชิงพรรณนา แสดงผลดว้ยค่าเฉล่ียและร้อยละ ในส่วนท่ี (iii) ใชก้ารวิเคราะห์การ

รอดชีพ (survival analysis) และทดสอบความแตกต่างของการคงอยู่ในภาครัฐระหว่างวิชาชีพ ในการจา้ง

งานรูปแบบต่าง ๆ ดว้ย Wilcoxon signed rank test จากนั้นคาํนวณจาํนวนบุคลากรรวมคงเหลือ และ

งบประมาณท่ีตอ้งใชเ้พื่อจ่ายเงินเดือนบุคลากรสุขภาพในปีนั้นๆ ดว้ยสูตร  

- จาํนวนบุคลากรคงเหลือ_ปี_t = จาํนวนบุคลากร_ตั้งตน้ x survival function_ ปี_t 

- งบประมาณท่ีตอ้งจ่าย_ปี_t = จาํนวนบุคลากรคงเหลือ_ปี_t x อตัราเงินเดือน_ปี_t 

- อตัราเงินเดือน_ปี_t = อตัราเงินเดือน_ตั้งตน้ x (1+r)t ...โดย t = 1-15 และ r = 0.03 

- หมายเหตุ:  

 r = 0.03 มากจากหลกัคิดท่ีวา่ บุคลากรสุขภาพส่วนใหญ่ไดรั้บการข้ึนเงินเดือน

ประมาณ ร้อยละ 3 ต่อปี 

  อัตราเงินเดือนของแต่ละการจ้างงาน คิดจาก อัตราเงินเดือนราชการ x 

อตัราส่วนเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนของการจ้างงานนั้นๆ เช่น การจ้างงานแบบ

พนกังานราชการ มีเงินเดือนตั้งตน้ 1.2 เท่าของเงินเดือนราชการ  
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 ขอ้มูลท่ีใช้เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ในส่วนจาํนวนบุคลากรสุขภาพตั้งตน้ และอตัรา

เงินเดือนตั้งตน้ ไดม้าจากฐานขอ้มูลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

(ตารางท่ี 2) 

ตารางที ่ 2 แผนการรับบุคลากรสุขภาพแต่ละวชิาชีพ และอตัราเงินเดือนปัจจุบนั (ปีตั้งตน้) 

วชิาชีพ จาํนวนบุคลากรแรกรับ/ปี เงินเดือนบุคลากรแรกรับ (บาท/เดือน) 

แพทย ์ 2,200 18,020 

ทนัตแพทย ์ 600 18,020 

พยาบาล 3,600 15,000 

เภสชักร 300 17,500 
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ผลการศึกษา 

วตัถุประสงค์ที ่1 

วตัถุประสงคท่ี์ 1 การนาํเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมจะแสดงภายใตห้วัขอ้หลกั ดงัต่อไปน้ี (i) รูปแบบ

การจา้งงานบุคลากรสุขภาพในปัจจุบนั ทั้งในบริบทของต่างประเทศและของประเทศไทย (ii) ทิศทางการ

จา้งงานบุคลากรสุขภาพในอนาคต (iii) ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐ และ (iv) 

สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

I. รูปแบบการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในปัจจุบัน 

• การจ้างงานบุคลากรสุขภาพในบริบทต่างประเทศ 

รูปแบบการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในต่างประเทศมีความหลากหลาย ข้ึนอยูก่บัระบบสุขภาพของประเทศ

นั้น ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีระบบบริการสุขภาพ ผูใ้ห้บริการหลกัเป็นภาคเอกชน ผูป้ระกอบการ

ดา้นสุขภาพมกัเผชิญกบัค่าใช้จ่ายดา้นสุขภาพท่ีสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัการขาดแคลนบุคลากร

สุขภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวโนม้สูงท่ีจะนาํเขา้บุคลากรสุขภาพจากประเทศท่ีกาํลงัพฒันา เพื่อลด

ค่าใชจ่้ายของการจา้งงาน เช่นเดียวกนักบัประเทศแคนาดา ท่ีไม่ค่อยมีการผลิตบุคลากรสุขภาพดว้ยตนเอง จึง

จาํเป็นตอ้งนาํเขา้บุคลากรสุขภาพจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศแอฟริกาใตแ้ละกานา  

แตกต่างจากสถานการณ์ในประเทศเยอรมนัท่ีสามารถผลิตแพทยจ์นเกินความตอ้งการ ด้วยเหตุดงักล่าว 

ประเทศเยอรมนัจึงพยายามหาวิธีการจา้งงานท่ีจะช่วยป้องกนัหรือชะลอการสูญเสียแพทยท่ี์มีความสามารถ

ของประเทศตนเองไม่ใหย้า้ยออกไปทาํงานในประเทศอ่ืน สหราชอาณาจกัรซ่ึงมีระบบบริการสุขภาพแบบ

รัฐสวสัดิการ มีความตอ้งการบุคลากรสุขภาพจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพยาบาลวิชาชีพ เพื่อรองรับกบั

การดูแลในสังคมผูสู้งอาย ุอยา่งไรก็ตาม พบว่า จาํนวนพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอยู่มีจาํนวนไม่เพียงพอกบัความ

ตอ้งการในอนาคต ทางรัฐบาลจึงไดจ้ดัสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มการผลิตอีกร้อยละ 25 เพื่อให้อีก 10 ปี

ขา้งหนา้ (พ.ศ.2570) มีพยาบาลเขา้สู่ระบบการจา้งงานเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 26,000 คน และเพิ่มแรงจูงใจเพื่อ

การคงอยูใ่นภาครัฐ9  
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ในประเทศญ่ีปุ่น พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทอย่างมากในชุมชน โดยอตัราส่วนของพยาบาลต่อแพทยสู์ง

ประมาณ 5:1 ประเทศญ่ีปุ่นจึงมีนโยบายพฒันาขีดความสามารถของพยาบาล พยาบาลวิชาชีพท่ีไดศึ้กษาต่อ

ผดุงครรภอี์ก 1 ปี จะไดรั้บการจา้งงานท่ีมีเงินเดือนสูงกวา่พยาบาลวชิาชีพทัว่ไป10, 11  

• การจ้างงานบุคลากรสุขภาพในระบบประเทศไทย 

ในปัจจุบนั การจา้งงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐในแต่ละสังกดัมีรูปแบบแตกต่างกนั6, 12 เฉพาะกระทรวง

สาธารณสุขเอง  มีการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในหลายรูปแบบ  เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจา้งประจาํ ลูกจา้งชัว่คราว และพนกังานกระทรวงสาธารณสุข โดยสองรูปแบบหลงัเป็นการจา้งดว้ยเงิน

บาํรุงหรือรายไดข้องหน่วยบริการสุขภาพ  

ท่ีผา่นมา พบวา่ ปัญหาท่ีสาํคญัประเด็นหน่ึงของการจา้งงาน คือ เร่ืองความไม่เป็นธรรม หรือความเหล่ือมลํ้า

ทั้งภายใน และระหว่างวิชาชีพ ท่ีแม้จะอยู่ในตาํแหน่งงานเดียวกันแต่เม่ือได้รับการจ้างงานแตกต่างกัน  

ก็ได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีการสูญเสียบุคลากรสุขภาพ และเกิดความ

ขดัแยง้ระหวา่งหน่วยงานกบับุคลากรสุขภาพ มีการชุมนุมเรียกร้องของบุคลากรสุขภาพอยูเ่นือง ๆ12  

ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ของแต่ละรูปแบบการจา้งงาน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ (i) เงินเดือนและ

ค่าจา้ง (ii) สวสัดิการท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน (iii) ความกา้วหนา้ในวิชาชีพ (iv) สิทธิในการลา และ (v) 

สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี13, 14  

i. เงินเดือนและค่าจ้าง: พนักงานราชการ และพนกังานกระทรวงสาธารณสุข ไดถู้กกาํหนด

เบ้ืองตน้ใหมี้เงินเดือนท่ีสูงกวา่กลุ่มขา้ราชการ ประมาณ 1.2 เท่า สาํหรับสายงานแพทยแ์ละทนัตแพทย ์เกือบ

ทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุขได้ดาํเนินการจา้งในรูปแบบขา้ราชการเท่านั้น ส่วนสายงานเภสัชกรและ

พยาบาลวิชาชีพ มีบุคลากรบางส่วนท่ีถูกจา้งในรูปแบบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

และ/หรือ ลูกจา้งชัว่คราว ในส่วนของพยาบาลท่ีเขา้ทาํงานใหม่ ปัจจุบนัส่วนใหญ่จา้งในรูปแบบพนกังาน

กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ ลูกจา้งชัว่คราว  ซ่ึงโดยหลกัการ อตัราเงินเดือนลูกจา้งชัว่คราวตอ้งไม่นอ้ย

กวา่อตัราค่าจา้งท่ีสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุขกาํหนด ซ่ึงก็ยงันอ้ยกวา่อตัราเงินเดือนขา้ราชการเม่ือ

แรกบรรจุ ในเร่ืองการเล่ือนเงินเดือน ข้าราชการได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 2 คร้ัง/ปี ในขณะท่ี

พนกังานราชการ  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข  และลูกจา้งชัว่คราว ไดรั้บการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  

1 คร้ัง/ปี 
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ii. สวัสดิการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน: ไดแ้ก่ สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบา้น และ

บาํเหน็จ/บาํนาญ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในรายละเอียด เช่น ขา้ราชการสามารถใชสิ้ทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

กบักรมบญัชีกลางโดยตรงสําหรับตนเองและครอบครัว ในขณะท่ี พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวใช้สิทธิประกนัสังคมได้เฉพาะตน ในเร่ืองบาํเหน็จ/บาํนาญ พนักงาน

ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวมีเง่ือนไขท่ีต้องร่วมสมทบเงินในกองทุน

ประกนัสังคมทุกเดือน นอกจากน้ีพนกังานกระทรวงสาธารณสุขยงัตอ้งสมทบเงินสําหรับกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในเร่ืองค่าเช่าบ้าน ข้าราชการได้รับสิทธิค่าเช่าบ้าน ในขณะท่ี 

พนกังานราชการ  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจา้งชัว่คราว ไม่ไดรั้บสิทธิค่าเช่าบา้น  

iii. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การเล่ือนระดับและการบังคับบัญชา ทุกกลุ่มต้องปฏิบัติตาม

พระราชบญัญติัระเบียบ/หลักเกณฑ์ของกลุ่มตนเอง เช่น ขา้ราชการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัระเบียบ

บริหารราชการแผน่ดินและพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน และพนกังานกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวา่ดว้ยพนกังานกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นขา้ราชการมีการ

เล่ือนระดับในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือเล่ือนเป็นระดบัหัวหน้า/ผูบ้งัคบับญัชา ในขณะท่ีพนักงานราชการ  

พนกังานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจา้งชัว่คราว ไม่มีรูปแบบการเล่ือนระดบัดงักล่าว   

iv. สิทธิในการลา เช่น ลาป่วย ลากิจส่วนตวั ลาพกัผ่อน รวมถึงการลาบางอย่างท่ียงัคงได้รับ

เงินเดือน เช่น ลาคลอดบุตร ลาศึกษา ฝึกอบรม และลาอุปสมบท แต่ละการจา้งงานมีจาํนวนวนัท่ีสามารถลา

ไดแ้ตกต่าง นอกจากนั้นมีเพียงบางกลุ่มไดรั้บสิทธิประโยชน์เร่ืองการลาเฉพาะ นัน่คือ มีเพียงขา้ราชการ และ

พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ท่ีสามารถลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรและสามารถลาศึกษาต่อได ้ 

v. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  เช่น การช่วยเหลือบุตร/สงเคราะห์บุตร ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่า

เบ้ียประชุม  เงินประจาํตาํแหน่ง และเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มีความต่างกนัระหวา่งรูปแบบการจา้งงาน เช่น 

ขา้ราชการ และพนกังานราชการ มีสิทธิไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  

ในภาพรวม พอท่ีจะสรุปไดว้า่ขา้ราชการไดรั้บสิทธิประโยชน์มากท่ีสุด เม่ือเทียบกบัการจา้งงานรูปแบบอ่ืน 

ๆ ยกเวน้ในเร่ืองอตัราเงินเดือน (ยกเวน้ลูกจา้งชัว่คราว) ท่ีไดน้อ้ยกวา่การจา้งงานแบบอ่ืน ๆ ประมาณร้อยละ 

20 ขณะท่ีลูกจา้งชัว่คราวไดรั้บสิทธิประโยชน์นอ้ยท่ีสุด นอกจากนั้น ขา้ราชการเป็นการจา้งงานแบบตลอด

ชีพ แต่รูปแบบอ่ืน ๆ ไดรั้บการจา้งงานเป็นระยะเวลาท่ีจาํกดัตามสัญญาจา้ง (ตารางท่ี 3) 7, 13 
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ตารางที ่ 3 อตัราเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ในแต่ละรูปแบบการจา้งงาน  

ประเภท ขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานกระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจา้งชัว่คราว 

เงินเดือนแรกเขา้ (บาท)     

     - แพทย ์ 18,020 - 20,310 - 

     - ทนัตแพทย ์ 18,020 - 20,310 - 

     - เภสชักร 17,500 22,750 19,680 12,037 

     - พยาบาลวชิาชีพ 15,000 19,500 15,960 11,324 

เล่ือนขั้นเงินเดือน ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 1 คร้ัง 

เงินประจาํตาํแหน่งวชิาชีพ มี เท่าขา้ราชการ เท่าขา้ราชการ ไม่มี 

เงินโบนสั (รายปี) มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

สวสัดิการรักษาพยาบาล มีสาํหรับตนเอง คู่

สมรส บุตรไม่เกิน 

20 ปี และพอ่แม่ 

ใชสิ้ทธิ

ประกนัสงัคมเฉพาะ

ตน 

ใชสิ้ทธิ

ประกนัสงัคมเฉพาะ

ตน 

ใชสิ้ทธิ

ประกนัสงัคมเฉพาะ

ตน 

สิทธิการเบิกค่าเช่าบา้น มี  ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

สวสัดิการการศึกษาบุตร มี ไม่มี ไม่มี มี 

เงินเพ่ิมค่าครองชีพชัว่คราว มี มี มี ไม่มี 

ค่าใช่จ่ายการประชุม

ต่างประเทศ 

มี มี มี ไม่มี 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ มี มี มี ไม่มี 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ มี มี มี ไม่มี 

บาํเหน็จ บาํนาญ และ

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

กองทุนบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการ 

กองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ กองทุน

ประกนัสงัคม 

กองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ กองทุน

ประกนัสงัคม 

กองทุนสาํรองเล้ียง

ชีพ กองทุน

ประกนัสงัคม 

การขอยา้ยท่ีทาํงาน ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้

ท่ีมา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256013 

แพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกร เกือบทั้งหมดยงัไดรั้บการจา้งงานเป็นขา้ราชการ ขณะท่ีพยาบาล แมส่้วน

ใหญ่ยงัอยู่ในสถานะขา้ราชการ แต่พยาบาลรุ่นใหม่ๆเกือบทั้งหมดได้รับการจา้งงานในฐานะพนกังาน

กระทรวงสาธารณสุขและลูกจา้งชัว่คราว (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่  4 จาํนวนบุคลากรสุขภาพสะสมในแต่ละวิชาชีพ ในแต่ละรูปแบบการจา้งงาน ในสังกดัสํานกังาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข 

ปี วชิาชีพ ขา้ราชการ พนกังานราชการ 

พนกังาน

กระทรวง

สาธารณสุข 

ลูกจา้งชัว่คราว รวม 

25
56

 

แพทย ์ 14,577 - 85 130 14,792 

ทนัตแพทย ์ 4,485 - - 2 4,487 

เภสชั 6,605 12 648 102 7,367 

พยาบาล 80,119 151 14,356 3,399 98,025 

รวม 105,786 163 15,089 3,633 124,671 

25
57

 

แพทย ์ 15,287 
 

51 139 15,477 

ทนัตแพทย ์ 4,713 
  

2 4,715 

เภสชั 7,116 17 293 113 7,539 

พยาบาล 83,692 193 10,374 4,678 98,937 

รวม 110,808 210 10,718 4,932 126,668 

25
58

 

แพทย ์ 16,463 - 42 146 16,651 

ทนัตแพทย ์ 4,970 - - 3 4,973 

เภสชั 7,561 24 195 109 7,889 

พยาบาล 88,321 205 7,196 5,281 101,003 

รวม 117,315 229 7,433 5,539 130,516 

25
59

 

แพทย ์ 17,690 
 

70 186 17,946 

ทนัตแพทย ์ 5,240 
  

6 5,246 

เภสชั 7,892 
 

229 168 8,289 

พยาบาล 88,942 268 7,023 7,827 104,060 

รวม 119,764 268 7,322 8,187 135,541 

25
60

 

แพทย ์ 18,546 
 

42 192 18,780 

ทนัตแพทย ์ 5,369 
  

4 5,373 

เภสชั 8,143 
 

194 198 8,535 

พยาบาล 92,355 225 5,039 8,537 106,156 

รวม 124,413 225 5,275 8,931 138,844 

ท่ีมา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256013
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II. ทศิทางการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในอนาคต  

สาํหรับประเทศไทย นบัตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ไดมี้การปฏิรูประบบราชการ และมีมาตรการจาํกดัขนาดกาํลงัคน

ภาครัฐ ทาํให้หลายหน่วยงาน มีการถ่ายโอนภาระงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหลกัของรัฐสู่ภาคเอกชน ดว้ยการจา้ง

เหมาบริการหรือซ้ือบริการ และถ่ายโอนอตัรากาํลงัคนจากส่วนกลางไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดมี้

การจาํกดัอตัราขา้ราชการตั้งใหม่ และยุบอตัราขา้ราชการท่ีวา่งจากการเกษียณอาย ุทาํให้หลายหน่วยงานท่ี

ขาดแคลนกําลังคนมีการเพิ่มการจ้างบุคลากรสุขภาพในรูปแบบอ่ืน นอกจากการเป็นข้าราชการ เช่น 

พนกังานราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจา้งชัว่คราว 

ยิ่งกว่านั้ น ตั้ งแต่พ.ศ.2557 คณะกรรมการกาํหนดเป้าหมายและนโยบายกาํลังคนภาครัฐ ได้กาํหนด

ยุทธศาสตร์การวางแผนบริหารกาํลงัคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และประหยดัค่าใชจ่้ายภาครัฐ6 และ มีมติ

คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 เห็นชอบให้มีมาตรการทดแทนอตัราวา่งจากผลเกษียณอายุของ

ขา้ราชการดว้ยการจา้งงานรูปแบบอ่ืน12  

ทั้งน้ี การจา้งงานบุคลากรสุขภาพตอ้งบูรณาการกบัการวางแผนกาํลงัคนดา้นสุขภาพทั้งหมด โดยคาํนึงถึง 

ทั้งปริมาณ คุณภาพ และการกระจายบุคลากร ให้เหมาะสมกับความต้องการและการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจและสังคม ฑิณกร โนรี และคณะ15 แสดงให้เห็นวา่ปัจจุบนักาํลงัคนดา้นสุขภาพในวิชาชีพต่าง ๆ มี

มากข้ึนกวา่ในอดีตพอสมควร จนอาจเกินความตอ้งการ เช่น แพทยแ์ละทนัตแพทย ์ในอีก 10 ปีขา้งหนา้ จะมี

จะมากกวา่ความตอ้งการของประเทศ ซ่ึงคาดประมาณจาํนวนแพทยท่ี์ตอ้งการในปี พ.ศ. 2569 เท่ากบั 38,263 

– 46,946 คน ในขณะท่ี จะมีแพทย ์ในปี พ.ศ. 2569 เท่ากบั 63,065 คน ส่วนความตอ้งการทนัตแพทย ์ในปี 

พ.ศ. 2569 เท่ากบั 16,457 – 20,546 คน ในขณะท่ีจะมีทนัตแพทยใ์นปี พ.ศ. 2569 เท่ากบั 17,415 – 8,675 คน  

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข ไดท้าํการวิเคราะห์สถานการณ์บุคลากร

สุขภาพและรูปแบบการจา้งงานในอนาคต พบวา่ การจา้งงานบุคลากรสุขภาพในรูปแบบของขา้ราชการนั้น 

ไม่ตอบโจทยก์บัการจา้งงานในอนาคต เน่ืองจากไม่ยืดหยุ่น และขาดความมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ 

ดงันั้น ระบบการจา้งงานท่ีมีประสิทธิภาพของภาครัฐในอนาคต ควรสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เนน้

การใชท้รัพยากรร่วมกนั เนน้การกระจายอาํนาจให้กบัทอ้งถ่ิน และสนบัสนุนปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมและเอ้ือ

ต่อการคงอยูข่องบุคลากรสุขภาพในภาครัฐ เช่น การมีระบบพี่เล้ียงช่วยดูแลให้คาํปรึกษาในการปฏิบติังาน 

(coaching) มีความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าท่ีงาน (career path) มีการให้รางวลัหรือการเชิดชูเกียรติทาง
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สังคม (social recognition) ได้ทาํงานท่ีชอบหรือถนัดอย่างเต็มศกัยภาพ และมีส่วนในการตดัสินใจเลือก

วธีิการจา้งงานหรือสิทธิประโยชน์บางอยา่งท่ีเหมาะกบัวถีิชีวติของตนเอง12 

III. ปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกบัการจ้างงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐ 

ในหัวขอ้น้ี ไดแ้บ่งผลการทบทวนวรรณกรรมเป็น 2 หัวขอ้ย่อย ไดแ้ก่ การคงอยูแ่ละลาออกของบุคลากร

สุขภาพภาครัฐ และทศันคติต่อการทาํงานของคนรุ่นใหม่ 

• การคงอยู่และลาออกของบุคลากรสุขภาพภาครัฐ 

เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่ การท่ีจะดึงดูดบุคลากรสุขภาพใหเ้ขา้มาทาํงาน หรือคงอยูข่องบุคลากรสุขภาพ

ไวใ้นภาครัฐนั้น มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ โดย

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคงอยูแ่ละลาออกของบุคลากรสุขภาพภาครัฐ ใน 4 กลุ่มวิชาชีพ มีนกัวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ ไดท้าํการศึกษาวจิยัไวบ้า้งแลว้ ดงั ต่อไปน้ี 

 งานวจัิยในต่างประเทศ 

Mattke และ Martorell ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการสรรหาและการธํารงรักษาแพทยใ์นประเทศอเมริกา 

พบวา่ มีนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ (i) มาตรการทางการเงิน เช่น โบนสั การให้กูย้ืมเงิน การให้ทุนการศึกษา

วชิาชีพดา้นสุขภาพ การช่วยเหลือเร่ืองบา้นพกัหรือท่ีอยูอ่าศยั หรือค่าเล่าเรียนบุตร (ii) ความกา้วหนา้ในการ

ประกอบอาชีพ เช่น โครงการฝึกอบรมต่าง ๆ และ (iii) สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานท่ีเหมาะสม16     

Henderson และคณะ ไดท้าํการศึกษาปัจจยัจูงใจเพื่อการคงอยู่ในงานของบุคลากรสุขภาพในประเทศแถบ

แปซิฟิกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พบว่า เงินเดือนและผลประโยชน์ ประกอบกบัสภาพการทาํงาน การ

นิเทศงาน การบริหารจดัการ รวมถึงโอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรม เป็นปัจจยัสําคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การคงอยูใ่นงาน17  

Finn และคณะ ไดท้าํการศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรสุขภาพ ใน 5 ประเทศ ไดแ้ก่ อิหร่าน 

เอธิโอเปีย อินเดีย บงัคลาเทศ และเนปาล พบว่า หากไดรั้บค่าตอบแทนหรือส่ิงจูงใจไม่เพียงพอ หรือไม่

ไดรั้บตามกาํหนดเวลา จะส่งผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทาํงานของบุคลากรสุขภาพ นอกจากน้ี กรณีท่ี

บุคลากรสุขภาพมาปฏิบติังานในลกัษณะ part time มกัถูกลดความสําคญัในหนา้ท่ีการงานของตน เม่ือเทียบ

กบัผูท่ี้ปฏิบติังานเตม็เวลา18  
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ในขณะท่ีประเทศกาํลงัพฒันาในทวีปแอฟริกา ดงัตวัอย่าง เช่น ประเทศซิมบบัเว Taderera และคณะ ได้

รายงานวา่ นอกเหนือจากเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษ (top-up allowances) แลว้ การให้แรงจูงใจท่ีไม่ใช่

ตวัเงิน เช่น การให้มีส่วนร่วมในแผนงาน/โครงการ การสนบัสนุนในดา้นการฝึกอบรมต่าง ๆ ใหบุ้คลากร

สุขภาพไดพ้ฒันาตนเอง หรือการป้องกนัอนัตรายจากการทาํงาน ลว้นช่วยธาํรงรักษาบุคลากรสุขภาพให้คง

อยูใ่นงานได้19  

ตวัอยา่งสุดทา้ย เสนอโดย Mbemba และคณะ ทาํการทบทวนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการสรรหาและการคงอยู่

ของแพทยใ์นพื้นท่ีชนบทและพื้นท่ีห่างไกล ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีมีอิทธิพลต่อการสรรหา

บุคลากรสุขภาพ ไดแ้ก่ ภูมิหลงัท่ีสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีชนบท ความกา้วหนา้ของอาชีพ โอกาสการพฒันาในสาย

งานตนเอง เครือข่ายการสนบัสนุนทางวชิาชีพ และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม20 

 งานวจัิยในประเทศไทย 

ปิยะ หาญวรวงศช์ยัและคณะระบุวา่ ลูกจา้งชัว่คราวท่ีไดรั้บการจา้งโดยใชเ้งินบาํรุง มีแนวโนม้ท่ีจะลาออก

จากงานมากกวา่ขา้ราชการ แมว้า่จะไดรั้บเงินเดือนมากกวา่7   

ภทัทา เกิดเรือง และสมชาย สุขสิริเสรีกุล พบว่า สําหรับแพทยใ์ช้ทุน โอกาสในการศึกษาต่อเป็นปัจจยัท่ี

สําคญัท่ีสุดในการกาํหนดของการคงอยู่ในงาน แต่สําหรับแพทยท่ี์ปฏิบติังานมาช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้ว 

ปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ คือ ค่าตอบแทน และพื้นท่ีท่ีปฏิบติังานใกลภู้มิลาํเนา21 

ปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขไดพ้ยายามแกปั้ญหาภาระงานท่ีมากเกินไปเม่ือเทียบกบักาํลงัคนท่ีมี ขณะท่ี

ภาครัฐก็ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนในอัตราท่ีแข่งขนักับภาคเอกชนได้ มีการกาํหนดมาตรการสร้าง

แรงจูงใจแก่บุคลากรเพื่อดึงดูดกาํลงัคนไวใ้นระบบ โดยมีการนาํระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน 

(pay for performance) มาใชจู้งใจใหบุ้คลากรสุขภาพคงอยูใ่นภาครัฐ14 

นงลกัษณ์ พะไกยะ และคณะ ไดท้าํการศึกษาเหตุผลของการเลือกทาํงานในชนบทของกลุ่มพยาบาลจบใหม่ 

พบวา่ เหตุผลท่ีสําคญัท่ีสุด 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ (i) การไดอ้ยูใ่กลภู้มิลาํเนา (ii) การปฏิบติัตามเง่ือนไขชดใช้

ทุนการศึกษา (iii) การมีส่ิงแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี (iv) ทศันคติเชิงบวกท่ีต่อชนบท และ (v) การไดเ้ป็น

ขา้ราชการ8 นอกจากน้ี ในปีต่อมา นงลกัษณ์ พะไกยะ และคณะ ยงัไดท้าํการศึกษาชุดสิทธิประโยชน์ ท่ี

ส่งผลต่อการเลือกงานภายใตก้ารจา้งงานท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ โดยใช้เคร่ืองมือทดลองเลือกงาน (Discrete 

Choice Experiment: DCE) พบว่า การเพิ่มเงินเดือนข้ึนร้อยละ 40 ความกา้วหน้าในตาํแหน่ง โอกาส
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การศึกษาต่อ การมีเงินโบนสั การมีกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ระยะเวลาการจา้งงานนานข้ึน เป็นปัจจยัสําคญัใน

การตดัสินใจเลือกงานท่ีไม่ใช่ตาํแหน่งขา้ราชการอีกดว้ย22  

บงกชพร ตั้ งฉัตรชัย และคณะ ศึกษาปัจจัยท่ีสามารถทาํนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ท่ี

โรงพยาบาลศูนย ์สังกดักระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่ พยาบาลวิชาชีพ คงอยู่

ในสายงานของตนเพียงร้อยละ 62 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยูใ่นสายงานพยาบาลวิชาชีพ ไดแ้ก่ รายได้

ของพยาบาลวิชาชีพ และคุณลกัษณะของหน่วยงาน โดยผูท่ี้มีรายไดสู้งมีโอกาสคงอยู่ในงานประมาณ 1.6 

เท่า เทียบกบัผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย23 

• ทศันคติต่อการทาํงานของคนรุ่นใหม่ 

ความแตกต่างระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ อาจส่งผลต่อวิธีการท่ีองค์กรจะสรรหา จา้งงาน กาํหนดสวสัดิการ

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนสร้างแรงจูงใจเพื่อเพิ่มการคงอยูใ่นงาน สําหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัทศันคติต่อการทาํงานของคนรุ่นใหม่นั้น มีนกัวิชาการจากหลากหลายสาขาทั้งไทยและต่างประเทศได้

ทาํการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

 งานวจัิยในต่างประเทศ 

Mitchell ไดท้าํการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการปฏิบติังานของแพทยใ์นยุคต่าง ๆ พบวา่ แพทยย์ุค Baby 

Boomer (พ.ศ. 2489 - 2507) ส่วนใหญ่ชอบทาํงานเป็นเวลานานต่อเน่ืองหลายชัว่โมง และมีความคิดเห็นวา่

แพทยเ์ป็นอาชีพท่ีไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย ส่วนแพทยย์ุค Generation X (Gen X) (พ.ศ. 2508 - 2522) และ 

Generation Y (Gen Y) (พ.ศ. 2523 - 2540) มกัชอบเก่ียวกบัเทคโนโลยี ไม่ชอบหยุดน่ิงกบัท่ี และมี

อุดมการณ์ท่ีตอ้งการแสวงหาความสมดุลในชีวติ24 

Finn และ Donovan ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัการธาํรงรักษาพนกังานในองคก์ร พบวา่ คนรุ่นก่อนหนา้ เห็นวา่ 

คนรุ่น Gen Y เป็นพวกไม่ทุ่มเทกบัการทาํงาน ไม่อดทน เปล่ียนงานบ่อย ไม่ฟังคาํสั่ง แต่ในทางกลบักนั เด็ก

รุ่นใหม่ก็จะมองวา่คนรุ่นเก่าชอบวางอาํนาจ ทาํงานเช่ืองชา้ และลา้หลงัในเร่ืองเทคโนโลยี คน Gen Y ร้อย

ละ 70 ให้ความสําคญักบัการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต ระหว่างการทาํงานกบัชีวิตส่วนตวั มากกว่า

ค่าตอบแทน และกวา่ร้อยละ 60 ตอ้งการความยืดหยุน่ในการทาํงาน เช่น สามารถเลือกหรือปรับเปล่ียนเวลา

เขา้ทาํงานได ้หรือทาํงานจากท่ีบา้น หรือท่ีอ่ืน ๆ และเช่ือวา่การไดม้าซ่ึงความสามารถในการผลิต ไม่ไดว้ดั
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กนัท่ีจาํนวนชัว่โมงท่ีใชท้าํงาน แต่อยูท่ี่ผลงานท่ีไดม้ากกวา่ ซ่ึงแตกต่างกบัคนรุ่นเก่าท่ีถูกปลูกฝังและเคยชิน

กบัการทาํงานหนกัท่ีทาํงาน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงตาํแหน่ง และความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว25  

 งานวจัิยในประเทศไทย 

รศรินทร์ เกรย ์และคณะ ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของคนทาํงานในแต่ละ

รุ่น พบวา่ ประชากรในรุ่นต่าง ๆ มีความพึงพอใจในชีวิตท่ีแตกต่างกนั โดยประชากรกลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มท่ี

มีความพึงพอใจในชีวตินอ้ยท่ีสุด กลุ่ม Baby Boomer ให้ความสําคญักบัครอบครัวมากกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บใน

รอบปีและความสุขจากงานท่ีทาํ การไดรั้บการสนบัสนุนทางครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจ

ในชีวติมากท่ีสุด กลุ่ม Gen X และ Gen Y ใหค้วามสาํคญักบัรายได ้ในฐานะท่ีเป็นปัจจยัท่ีทาํให้เกิดความพึง

พอใจในชีวิตมากท่ีสุด รองลงมา คือ การไดรั้บการสนบัสนุนทางครอบครัว และความรู้สึกมีความสุขจาก

งานท่ีทาํ27 

พรรณวดี สถิตถาวร และประจวบ เพิ่มสุวรรณ ไดท้าํการศึกษาทศันคติของคนรุ่น Gen Y ต่อการทาํงานใน

ระบบราชการ ผลการวจิยัสรุปวา่ คนรุ่น Gen Y มีพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีชอบความทา้ทายและคน้พบส่ิง

ใหม่ ๆ มีความรับผิดชอบในการทาํงานสูง กระตือรือร้นในการทาํงาน ตอ้งการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ชอบ

การร่วมมือกนัมากกว่าการแข่งขนั คนรุ่น Gen Y จึงไม่ได้มีทศันคติเชิงบวกมากนกัต่อระบบราชการ 

เน่ืองจากงานราชการ มีระเบียบขอ้จาํกดัหลายประการ28  

IV. สรุปการทบทวนวรรณกรรม 

โดยสรุป มุมมองต่อการจา้งงานของบุคลากรสุขภาพในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ใน

กลุ่มแพทย ์สําหรับแพทยจ์บใหม่ท่ีตอ้งชดใชทุ้นทาํงานในหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ ให้ความสําคญักบั

โอกาสในการศึกษาต่อ ในขณะท่ีแพทย์ท่ีปฏิบัติงานมาช่วงระยะเวลาหน่ึงแล้ว ให้ความสําคัญกับ

สภาพแวดลอ้มสถานท่ีปฏิบติังานมากกวา่ ในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลท่ีจบใหม่จะให้ความสําคญักบั

การไดท้าํงานอยูใ่กลภู้มิลาํเนาของตนเอง สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และโอกาสการบรรจุเป็นขา้ราชการ 

ในกรณีท่ีไม่ไดบ้รรจุเป็นขา้ราชการ พยาบาลวิชาชีพมีความตอ้งการเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึน ความกา้วหน้าใน

ตาํแหน่ง โอกาสการศึกษาต่อ และมีความมัน่คงในอาชีพ ทั้งน้ี การศึกษาในกลุ่มทนัตแพทย ์และเภสัชกรยงั

มีไม่มากนกั เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคงอยูข่องบุคลากรสุขภาพภาครัฐ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การจ้างงาน รวมถึงทัศนคติต่อการทาํงานของคนรุ่นใหม่ พบว่า ปัจจัยท่ีควรนํามาออกแบบชุดสิทธิ
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ประโยชน์สําหรับการจา้งงานบุคลากรสุขภาพ ไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน การสนบัสนุนโอกาสการศึกษา

ต่อ และการมีสวสัดิการในดา้นค่ารักษาพยาบาลสําหรับครอบครัว เป็นตน้ ซ่ึงควรปรับให้มีความเป็นธรรม 

และลดความเหล่ือมลํ้ าระหว่างรูปแบบการจา้งงาน นอกจากนั้น การจา้งงานสําหรับคนรุ่นใหม่ ควรเปิด

โอกาสใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเลือกวธีิการจา้งงาน หรือสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัวิถีชีวิต

ของตน เพื่อให้เกิดความสมดุลของการทาํงานกบัชีวิตครอบครัว และไดรั้บมอบหมายงานท่ีตรงกบัความ

ถนดัของตนเอง  
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วตัถุประสงค์ที ่2 

ในหวัขอ้น้ี การนาํเสนอผลการศึกษา ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (i) การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลผู ้

กาํหนดนโยบาย หรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นกาํลงัคนดา้นสุขภาพ (ii) การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลผูใ้ชบุ้คลากร

สุขภาพ (iii) การสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรสุขภาพ และ (iv) สรุปผลการสัมภาษณ์ทั้งหมด ดงัรายละเอียด 

ต่อไปน้ี 

I. กาํหนดนโยบาย หรือผู้เช่ียวชาญด้านกาํลงัคนด้านสุขภาพ  

ในหวัขอ้น้ี ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเด็นย่อย ไดแ้ก่ (i) ประเด็นทา้ทายท่ีมีผลกระทบต่อการจา้งงานบุคลากร

สุขภาพในประเทศไทย และ (ii) ขอ้เสนอแนะต่อการจา้งงานบุคลกรสุขภาพในอนาคต 

• ประเด็นท้าทายทีม่ีผลกระทบต่อการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในประเทศไทย  

ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่ ในอนาคตการจา้งงานในรูปแบบขา้ราชการอาจไม่มีความจาํเป็นดว้ยปัจจยั 

ดงัต่อไปน้ี 

 บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐท่ีเปล่ียนไป จึงตอ้งการกาํลงัคนท่ีมีทกัษะใหม่ ๆ 

เพิ่มข้ึนตลอดเวลา แต่การจ้างงานตลอดชีพแบบข้าราชการมีข้อจํากัดคือ ไม่ยืดหยุ่นพอท่ีจะทําการ

ปรับเปล่ียนงาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ของคนแต่ละตาํแหน่ง เช่น บางหน่วยงานตอ้งการลดภารกิจการ

ใหบ้ริการ เพื่อไปทาํงานวจิยัมากข้ึน แต่ไม่มีตาํแหน่งงานรองรับ และคนท่ีมีอยูก่็คุน้เคยกบังานบริการ จึงไม่

สามารถพฒันาเขา้สู่งานใหม่ได ้ 

 การจา้งแบบขา้ราชการนั้น ทาํการประเมินประสิทธิภาพของการทาํงานไดย้าก และ แมว้่า

ประสิทธิภาพการทาํงานจะไม่ดีพอ หรือยอมรับไม่ได ้ก็ไม่สามารถทาํให้ขา้ราชการคนนั้นออกจากงานหรือ

ตาํแหน่งท่ีรับผดิชอบนั้นไดโ้ดยง่าย  

“เข้ายาก ออกยาก หรือถึงแม้บางวิชาชีพ เข้าง่าย กอ็อกยากอยู่ ดี เพราะว่าการออกยากนีก้ารบังคับ

บัญชา บริหารจัดการมนัจะไร้ประสิทธิภาพ”  

 การจ้างงานแบบข้าราชการถูกจํากัดด้วยตําแหน่งงาน ซ่ึงหากต้องการจะขยบัหรือ

เคล่ือนยา้ยไปสู่ตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถหรือความตอ้งการของบุคคลนั้นๆ มกัทาํไดย้าก 
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 “จะพูดว่าจุดอ่อนของการมีข้าราชการน้ันขยับยาก บทบาทจะไปมอบหมายงานอะไรท่ีเขาไม่ใช่ 

เขาไม่ต้องการ และไม่ถนัดกย็าก”  

 การเป็นขา้ราชการอาจไม่ตรงกบัความตอ้งการและแบบแผนการดาํเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่  

ท่ีตอ้งการสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือให้เขาสามารถแสดงศกัยภาพไดเ้ต็มท่ี และมีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม หวัหนา้

งานก็ตอ้งมีความเขา้ใจคุณลกัษณะท่ีแตกต่างกนัของบุคลากร สามารถมอบหมายงาน และจดัส่ิงแวดลอ้ม ให้

เหมาะสมกบัแต่ละบุคคลด้วย จึงจะสามารถดึงดูดเขาให้ทาํงานคงอยู่ในภาครัฐและปฏิบติังานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 “เราต้องเพ่ิมคุณค่า เพ่ิมคุณค่าอย่างไร เช่น ท่ีเขาอยากได้คือ มอบหมายงานท่ีมีให้เขา ไม่ใช่ให้เขา

เป็นลูกมือแล้วรับงานตามคาํส่ัง แล้วพนักงานเขาเป็น Gen Y เขามคีวามคิดอิสระ แต่ลูกพี่ครอบ”  

ความท้าทายของการจ้างงานท่ีเหมาะสมยงัสัมพนัธ์กับการท่ีประเทศไทยยงัไม่มีความชัดเจนของการ

ออกแบบระบบสุขภาพในอนาคต เช่น ถา้หากมุ่งท่ีจะให้มีการสร้างเสริมสุขภาพและสนบัสนุนการบริการ

แบบปฐมภูมิ (primary care) การสนบัสนุนดา้นทรัพยากร ควรมุ่งเนน้ไปท่ีการส่งเสริมให้ประชาชนดูแล

ตนเอง มากกวา่การเพิ่มบุคลากรสุขภาพไปเร่ือยๆ หรืออาจเพิ่มการจา้งงานแพทยป์ระจาํครอบครัว (family 

physicians) ท่ีเช่ียวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มากกว่าการจ้างแพทย์เฉพาะทาง ทั้งน้ีรวมถึง

ทิศทางของการบริหารราชการภาครัฐ ถา้มุ่งเน้นการกระจายอาํนาจ ทางส่วนภูมิภาคหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ก็ควรมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการจ้างงาน และกาํหนดสิทธิประโยชน์สําหรับ

บุคลากรสุขภาพในพื้นท่ีของตน  

• ข้อเสนอแนะต่อการจ้างงานบุคลกรสุขภาพในอนาคต 

 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกนัวา่ ในอนาคตการจา้งงานแบบขา้ราชการ

อาจจะไม่มีความจาํเป็นมากต่อภาครัฐในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ไม่ควรเลิกจา้งขา้ราชการแบบฉบัพลนั และ

อาจคงตาํแหน่งขา้ราชการในกระทรวงสาธารณสุขให้มีตามจาํนวนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัน้ีไปก่อนสักระยะหน่ึง 

แล้วค่อย ๆ ลดจาํนวนลง โดยมีการทดแทนด้วยรูปแบบการจ้างงานแบบอ่ืน ๆ เช่น การจ้างพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุขรูปแบบใหม่ ท่ีไดค้่าตอบแทนมากกว่าขา้ราชการ  และสามารถจา้งดว้ยงบประมาณ

แผ่นดิน เพิ่มสิทธิประโยชน์อ่ืน  ๆ เขา้มาทดแทน เช่น การมีโอกาสไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ และการมี

สิทธิรักษาพยาบาลใหก้บัตนเองและครอบครัวในโรงพยาบาลท่ีทาํงานอยู ่ 
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 อาจใช้รูปแบบการจา้งแบบผสม มีทั้งคนท่ีเป็นขา้ราชการและไม่เป็นขา้ราชการ กล่าวคือ 

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง ๆ เช่น พนกังานการเงิน อาจมีความจาํเป็นตอ้งเป็นขา้ราชการ 

ส่วนการจา้งงานบุคลากรสายวิชาชีพ อาจจะจา้งในแบบรูปแบบพนกังานกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีอยูน้ี่ไป

ก่อนได ้นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์ยงัมีความเห็นเพิ่มเติมวา่ การจา้งงานในลกัษณะลูกจา้งชัว่คราวนั้น อาจไม่

เหมาะกบับุคลากรสุขภาพท่ีเป็นสายวชิาชีพ  

 อาจเพิ่มการจา้งเหมาบริการจากหน่วยงานภายนอก (outsource) หรือจา้งงานแบบ part time 

ในช่วงเวลาท่ีบุคลากรสุขภาพไม่เพียงพอ  

 อาจมีพฒันาการใชหุ่้นยนตใ์หท้าํงานบางอยา่งแทนคน อยา่งไรก็ตาม ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งใชเ้วลา

ในการพฒันาและตอ้งมีการศึกษาความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ร่วมดว้ย  

 ควรมีการให้อาํนาจ หรือความยืดหยุ่นกบัหน่วยบริการสุขภาพในการแก้ไขกฎระเบียบ

บางอยา่ง เพื่อการบริหารจดัการบุคลากรสุขภาพท่ีเหมาะสมตามบริบทของตนเอง การกาํหนด ‘ตาํแหน่ง’ 

การจะตอ้งจา้งบุคลากรสุขภาพ เป็น ขา้ราชการ พนักงานของรัฐ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจา้ง

ชัว่คราว หรือรูปแบบใด ๆ อาจไม่มีความสาํคญัเท่ากบั การให้อาํนาจหรือความยืดหยุน่ของหน่วยบริการ ให้

สามารถบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพได้ด้วยตนเอง ซ่ึงอาจหมายถึงการปรับบทบาทของกระทรวง

สาธารณสุข จากการเป็นผูใ้หบ้ริการโดยตรง มาเป็นผูท้าํหนา้ท่ีควบคุม กาํกบั ติดตาม และทาํงานเชิงวชิาการ 

 อาจมีการจา้งงานรูปแบบใหม่ในบางพื้นท่ี โดยมีการบริหารจดัการให้สามารถใชท้รัพยากร

ร่วมกนัได ้เช่น การมีทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะในการผา่ตดัท่ีซบัซ้อนในศูนยใ์ดศูนยห์น่ึงของภูมิภาค หาก

มีผูป่้วยท่ีมีความจาํเป็นต้องได้รับการผ่าตดัท่ีซับซ้อนนั้น ก็จะสามารถใช้ทีมแพทย์นั้นทาํการผ่าตดัใน

ภูมิภาคนั้นไดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน หรือจ่ายค่าจา้งตามบริการท่ีตกลงกนัโดยไม่

ตอ้งจา้งเป็นเงินเดือน การทาํเช่นน้ีนอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ ยงัช่วยลด

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูป่้วย ซ่ึงรูปแบบการบริหารจดัการลกัษณะน้ี อาจจะเป็นรัฐกบัรัฐ หรือรัฐกบั

เอกชนก็ได ้

 ควรสนบัสนุนปัจจยัเอ้ืออ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมการธาํรงรักษาบุคลากรสุขภาพในภาครัฐ เช่น การ

มีระบบพี่เล้ียงท่ีดูแลใหค้าํปรึกษาในการปฏิบติังาน การไดรั้บรางวลัหรือการเชิดชูเกียรติทางสังคม และการ

เปิดโอกาสใหค้นรุ่นใหม่มีส่วนในการตดัสินใจเลือกวธีิการจา้งงานหรือสิทธิประโยชน์บางอยา่งท่ีเหมาะสม
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กบัวถีิชีวติของตน ทั้งน้ี ส่ิงสําคญัคือ การทาํความเขา้ใจหรือมีขอ้ตกลงท่ีชดัเจนร่วมกนัระหวา่งนายจา้งและ

ลูกจา้งตั้งแต่ตน้ ดงัเช่นท่ีผูก้าํหนดนโยบายท่านหน่ึงไดใ้หค้วามเห็นไวว้า่  

“อยู่ ท่ีขาเข้าเวลาเขามาสมคัรส่วนใหญ่ ต้องการอะไรและจุดประสงค์ท่ีมาเพราะอะไร ต้ังแต่ต้น

ก็ต้องยอมรับข้อตกลง คือเรามีระบบคัดเลือก กรรมการก็สอบถามความต้องการเค้า ซ่ึงก็ต้องยอมรับ

ข้อตกลงของสัญญานะ เข้ามาในระบบแล้วคุณกต้็องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อตกลงน้ัน...” 

II. การสัมภาษณ์เชิงลกึรายบุคคลผู้ใช้บุคลากรสุขภาพ 

ในหัวขอ้น้ี ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ประเด็นย่อย ไดแ้ก่ (i) ภาพรวมของการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในระดบั

จงัหวดั (ii) ปัญหาและประเด็นทา้ทายของการจา้งงานในระดบัพื้นท่ี และ (iii) ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจา้ง

งานบุคลากรสุขภาพ  

• ภาพรวมของการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในระดับจังหวดั 

 การจา้งแพทย ์ทนัตแพทย ์และเภสัชกรเกือบทั้งหมดเป็นขา้ราชการ แต่จะมีการจา้งแบบ

ลูกจา้งมาเพิ่มเติมบา้งจาํนวนเล็กน้อยในส่วนขาด เช่น การจา้งแพทยท่ี์เกษียณอายุราชการแลว้มาช่วยออก

ตรวจในแผนกคนไขน้อก หรือการจา้งแพทยใ์นบางสาขาท่ีขาดแคลนมาตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะ

อยา่งไรก็ตามในพื้นท่ีท่ีขาดแคลน ไดมี้การจา้งเภสัชกรในลกัษณะพนกังานราชการ และพนกังานกระทรวง

สาธารณสุข จาํนวนเล็กนอ้ย  

 การจา้งพยาบาลมีความแตกต่างอยา่งชดัเจนจาก 3 วิชาชีพขา้งตน้ นัน่คือ มีการจา้งหลาย

รูปแบบ แม้โดยส่วนใหญ่ยงัเป็นข้าราชการ แต่พยาบาลท่ีเข้างานใหม่ มักได้รับการจ้างเป็นพนักงาน

กระทรวงสาธารณสุข และลูกจา้งชัว่คราว โดยการจา้งงานในลกัษณะลูกจา้งชัว่คราวนั้น ส่วนใหญ่เป็นการ

จา้งเพื่อรอการบรรจุเป็นขา้ราชการ 

• ปัญหาและประเด็นท้าทายของการจ้างงานในระดับพืน้ที ่

 การใชก้รอบ full time equivalent (FTE) มากาํหนดอตัรากาํลงัคน ซ่ึงกรอบของ FTE อาจ

ไม่ สะทอ้นความตอ้งการกาํลงัคนดา้นสุขภาพในพื้นท่ีจริง โดยผูใ้ชบุ้คลากรท่านหน่ึงใหค้วามเห็นวา่ 

“ท่ีผ่านมากระทรวงใช้ FTE ในการกาํจัดกรอบอัตรากาํลังในพืน้ท่ีอย่างเดียว ท้ังท่ีมันยังเป็น

กรอบท่ีไม่ดี ไม่เปิดโอกาสให้มกีารจ้างเพ่ิมถ้า FTE เกิน 80% ท้ัง ๆ ท่ีเขาทาํงานไม่ไหว” 
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 ในบางจงัหวดั มีการสูญเสียพยาบาลเน่ืองจากไม่ไดบ้รรจุเป็นขา้ราชการ เม่ือเปรียบเทียบ

กนัใน 4 วชิาชีพ พบวา่ การจา้งแบบขา้ราชการมีการคงอยูข่องพยาบาลมากกวา่วิชาชีพอ่ืน ๆ และพยาบาลท่ี

สูญเสียไป ก็มกัเป็นกลุ่มท่ีมีอายุน้อย ท่ีรอบรรจุเขา้รับราชการ บางพื้นท่ีได้มีความพยายามในการแก้ไข

ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลอายุน้อย มีการดึงดูดพยาบาลท่ีจบการศึกษาใหม่มาทาํงานในลกัษณะลูกจา้ง

ชัว่คราว โดยให้ค่าตอบแทนตอนตั้งตน้ค่อนขา้งสูง หรือ การไปประชาสัมพนัธ์ท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ของ

มหาวทิยาลยัในพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อดึงดูดพยาบาลจบใหม่ท่ีไม่มีขอ้ผกูพนัวา่จะตอ้งกลบัมาทาํงานท่ีหน่วยงาน

ตน้สังกดัหลงัจบการศึกษา บางสถานพยาบาลเสนอเงินกินเปล่าให้ทนัทีท่ีมาเร่ิมทาํงาน นอกเหนือจาก

เงินเดือนตามปกติ  

 การจ้างหลาย ๆ รูปแบบต้องใช้เงินบาํรุงของสถานพยาบาล ปัญหาจึงเกิดข้ึนในบาง

สถานพยาบาลท่ีมีเงินบาํรุงไม่เพียงพอ 

  ผูใ้ช้บุคลากรทุกคนเห็นตรงกันว่าการประเมินประสิทธิภาพการทาํงานภายใต้ระบบ

ราชการนั้นทาํไดย้าก บางคนอาจไม่ไดท้าํงานเต็มขีดความสามารถ แต่ก็ไดรั้บผลตอบแทนท่ีตายตวั ในบาง

กรณี บุคลากรท่ีทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ ก็ไม่สามารถใชก้ารประเมินผลงานนั้น มาเป็นเหตุผลให้ออกจาก

ราชการไดโ้ดยง่าย  

 ความเหล่ือมลํ้ าในเร่ืองค่าตอบแทนระหวา่งวิชาชีพ ยงัคงมีอยู่อยา่งเด่นชดั และก่อให้เกิด

การเปรียบเทียบกนัอยูต่ลอดเวลา ทาํให้บางวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาล ไม่ตอ้งการท่ีจะอยูใ่นภาครัฐ ขณะท่ี

วชิาชีพแพทย ์ไดผ้ลตอบแทนมาก มีรายไดม้าก และมีตลาดแรงงานภาคเอกชนรองรับ กลบัไดรั้บการบรรจุ

เป็นขา้ราชการทนัที 

• ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการจ้างงานในมุมมองของผู้ใช้ในภาครัฐ 

 รูปแบบการจา้งงานไม่ควรมีหลากหลายมากเกินไป อาจจะมีแค่ 1-2 รูปแบบเท่านั้น และ

ควรมีแนวปฏิบติัท่ีคลา้ยคลึงกนัในทุกวิชาชีพ ผูใ้ชบุ้คลากรสุขภาพท่านหน่ึงไดเ้สนอแนะวา่ การจา้งงานใน

ภาครัฐ อาจใชก้ารจา้งงานแบบผสมท่ีบุคลากรเป็นขา้ราชการส่วนหน่ึงและอีกส่วนหน่ึงเป็นการจา้งเหมา 

“รัฐอาจจะต้องจ้างงานบุคลากรโดยใช้รูปแบบการจ้างเหมาท่ีมีค่าตอบแทนสูงเท่า ๆ กับเอกชน

โดยไม่มสีวสัดิการอะไร ร่วมกับบางส่วนท่ียงัต้องเป็นข้าราชการ...”  
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 หากไม่มีการจา้งแบบขา้ราชการอีกต่อไปแลว้ การจา้งแบบพนกังานของรัฐ หรือ ‘พนกังาน

พนัธ์ุใหม่’ น่าจะมีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ  

- ปรับเปล่ียนอตัราค่าจ้างตอนเร่ิมต้น ให้มากกว่าข้าราชการค่อนข้างมาก โดยอาจ

กาํหนดเป็น 2 เท่าของเงินเดือนราชการ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่านหน่ึง ไดใ้หค้วามเห็นไวอ้ยา่งชดัเจนวา่  

“การจ้างงานควรเร่ิมต้นด้วยการให้เงินค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับเขาก่อน หลังจากน้ัน จึงค่อย

เพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เข้าไป เพราะถ้าเงินเดือนพอ เขาจะรู้สึกว่าอยู่ได้ และปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ มีผล

น้อยมาก” 

- ควรพิจารณาแกไ้ขสวสัดิการบางอยา่งใหใ้กลเ้คียงกบัท่ีขา้ราชการ เช่น การให้สิทธิการ

รักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว (พ่อ แม่ คู่สมรส และบุตร) การไดรั้บการข้ึนเงินเดือน 2 

คร้ังต่อปี และการไดส้วสัดิการบา้นพกั  

 การแกไ้ขปัญหากาํลงัคนดา้นสุขภาพนั้นเป็นปัญหาเชิงระบบ จาํเป็นจะตอ้งแกไ้ขปัญหาอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควบคู่ไปดว้ย เช่น  

- กระทรวงสาธารณสุขควรเร่ิมต้นการแก้ไขปัญหากําลังคนด้านสุขภาพ โดยการ

ประเมินระบบทั้งหมดใหม่ ใชค้นนอกท่ีมีความเป็นมืออาชีพดา้นกาํลงัคนมาทาํหนา้ท่ีแทน  

“การวางแผนกาํลังคนท่ีไม่มคีวามเป็นมืออาชีพ คือ แทนท่ีจะจ้างคนนอกท่ีมีความเป็นมืออาชีพ

เข้ามาดูแล กลับทาํกันเอง คิดกันเองในหมู่แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าท่ีในกระทรวง ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียท้ังน้ัน” 

- กระจายอาํนาจออกจากกระทรวงสาธารณสุข ทาํให้กระทรวงเล็กลง แลว้เอาตาํแหน่ง

จากส่วนกลางมาบรรจุท่ีภูมิภาค เป็นการเปิดโอกาสใหท้อ้งถ่ินบริหารจดัการปัญหากาํลงัคนดา้นสุขภาพตาม

ความเหมาะสมของบริบทของตนเอง 

- การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อทดแทนการทาํงานของคนในบางงาน ซ่ึงควรใชเ้ฉพาะงานท่ี

ไม่ตอ้งมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคนไขโ้ดยตรง อยา่งไรก็ตาม การพฒันาเทคโนโลยีไม่อาจทดแทนคนไดท้ั้งหมด 

โดยเฉพาะเร่ืองการดูแลในดา้นจิตใจ 
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- อาจมีการรวมศูนย์ทรัพยากรในพื้นท่ี (เขตหรือจงัหวดั) เพื่อบริหารจัดการในการ

กระจายคนออกไปให้บริการตามความจาํเป็น เช่น การส่งแพทยอ์อกไปผา่ตดัหรือทาํงานในพื้นท่ีท่ีห่างไกล 

โดยไม่จาํเป็นตอ้งอยูป่ระจาํ อนัจะเป็นการใชท้รัพยากรร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ในบางพื้นท่ีท่ีมีความพร้อม อาจมีการปรับโครงสร้างองคก์รใหอ้อกนอกระบบราชการ 

เป็นองค์กรท่ีบริหารจดัการตนเอง ในกาํกับของรัฐ โดยมีงบประมาณ 2 ส่วนคือ รายได้ท่ีหาเอง กับ 

งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ซ่ึงมีตวัอย่างมาแล้ว ในสถานพยาบาลท่ีเป็นองค์การมหาชน ท่ีสามารถหา

รายไดห้รืองบประมาณเพื่อใชใ้นการจา้งงานบุคลากรสุขภาพดว้ยตนเอง กาํหนดกรอบอตัรากาํลงัตามความ

ตอ้งการท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงานของโรงพยาบาลไดเ้อง โดยอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัของคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลท่ีมีความเขม้แข็ง และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น การจา้งแพทย ์จะพิจารณาจากภาระงาน 

โดยมีการการันตีรายไดข้ั้นตํ่า รวมถึงกาํหนดสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น สิทธิสวสัดิการการรักษาพยาบาล ท่ี

โรงพยาบาลดูแลรับผิดชอบค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาลทั้งหมด หากบุคลากรนั้น ๆ เจ็บป่วย หรือการจดัตั้ง

กองทุนค่าเล้ียงดูบุตร และกองทุนสํารองเล้ียงชีพหลงัเกษียณสําหรับบุคลากร ท่ีโรงพยาบาลสมทบให้ส่วน

หน่ึง 

“การบริหารงานของโรงพยาบาลท่ีดี รัฐบาลควรให้เงินโรงพยาบาลมาบริหารจัดการก้อนหน่ึง

โดยไม่บังคับว่าจะต้องใช้ทาํอะไร ให้เขาบริหารจัดการให้โรงพยาบาลอยู่ได้ด้วยตัวเอง... ...หมอเฉพาะทาง

จบใหม่ อาจมรีายได้ต่อเดือนมากกว่าผู้อาํนวยการกไ็ด้ ถ้าเขาขยนั” 

III. การสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรสุขภาพ 

ในหวัขอ้น้ี สามารถสรุปมุมมองของบุคลากรสุขภาพได ้3 ประเด็นไดแ้ก่ (i) ปัจจยัท่ีทาํให้เลือกปฏิบติังาน

หรือคงอยูใ่นหน่วยบริการสุขภาพของภาครัฐ (ii) ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานบุคลากรสุขภาพ และ (iii) 

ขอ้เสนอแนะท่ีเก่ียวกบัการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในมุมมองของตวับุคลากรเอง 

• ปัจจัยทีท่าํให้เลือกปฏิบัติงานหรือคงอยู่ในหน่วยบริการสุขภาพของภาครัฐ 

ผูถู้กสัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นถึงปัจจยัหลายประการท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ในภาครัฐ ซ่ึงคณะผูว้ิจยัไดส้รุป

ออกมาเป็น 2 หวัขอ้ คือ ปัจจยัท่ีคลา้ยคลึงกนัในทุกวชิาชีพ และปัจจยัท่ีมีความจาํเพาะในแต่ละวชิาชีพ ดงัน้ี 

 ปัจจยัท่ีคลา้ยคลึงกนัในทุกวชิาชีพ 
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- ความมัน่คง: เหตุผลเร่ืองความมัน่คงในการทาํงานเป็นเหตุผลสําคญัท่ีผูถู้กสัมภาษณ์

เกือบทั้งหมดไดก้ล่าวถึง แพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึง กล่าวว่า เหตุท่ีตดัสินใจทาํงานในภาครัฐ

เน่ืองจากความมัน่คง ไม่ตอ้งกงัวลวา่จะโดนบีบออกจากงาน และเงินไม่ไดเ้ป็นปัจจยัหลกัในการทาํงานใน

ภาครัฐสาํหรับเขา  

“หนูคิดว่าอยู่ภาครัฐมัน่คงกว่าเอกชน เท่าท่ีฟังมาเหมือนเอกชนจะเป็น specialist ด้วย ถ้าเกิดไป

อยู่กับพวกเสริมความงาม จะอยู่ได้แค่ประมาณ 1-2 ปีกจ็ะโดนกดดัน ให้ต้องออกเพราะหลังจากน้ัน แนวทาง

มนัจะดูยากกว่าการท่ีจะมาเป็นของภาครัฐ” 

- การการันตีสถานท่ีทาํงาน: เน่ืองจากวิชาชีพเหล่าน้ีถือเป็นวิชาชีพท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ

หน่วยงานสุขภาพภาครัฐ ดงันั้น เม่ือจบการศึกษามาแลว้หากเลือกท่ีจะปฏิบติังานในภาครัฐ ก็มีแนวโนม้ท่ี

จะถูกรับเขา้ปฏิบติังานทนัที (ไม่วา่ ณ ตอนนั้น หน่วยงานดงักล่าวจะมีตาํแหน่งขา้ราชการรองรับหรือไม่)  

“...มีงานทาํค่ะ เพราะเห็นญาติท่ีลาออกต้ังแต่ปีแรก ตอนนีต้้องไปเท่ียวรับจ๊อบอยู่ เวร กเ็ลยคิด

ว่าอยู่ภาครัฐดีกว่า” 

- การได้ทาํงานใกล้บา้น: เป็นปัจจยัสําคญัอีกประการหน่ึง ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

ตดัสินใจทาํงานในภาครัฐ ยิ่งถา้การจา้งงานนั้น ๆ เปิดโอกาสให้ทาํงานใกลภู้มิลาํเนา ก็ยิ่งทาํให้ตดัสินใจได้

ง่ายข้ึน แพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงกล่าววา่ เขาเลือกเรียนแพทยใ์นโครงการผลิตแพทยเ์พิ่มเพื่อชาว

ชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors [CPIRD]) เน่ืองจากเม่ือจบการศึกษา

แลว้จะไดท้าํงานใกลบ้า้นทนัที  

“มนัมข้ีอดีคือได้อยู่ใกล้บ้าน บ้านหนูอยู่สงขลาแล้ว CPIRD กคื็อ สงขลา พัทลุง สตูล เลยคิดว่า

น่าจะดีกว่าไปอยู่ ท่ีส่วนกลางท่ีจะต้องจับฉลากท่ัวประเทศ” 

 ปัจจยัท่ีมีความจาํเพาะในแต่ละวชิาชีพ 

- แพทย:์ ส่วนใหญ่เนน้เร่ืองการไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถอยา่งเต็มศกัยภาพตามท่ีได้

เรียนมา และการไดทุ้นการศึกษาต่อแพทยเ์ฉพาะทาง 

- พยาบาล: ส่วนใหญ่เน้นเร่ืองการเป็นขา้ราชการ และการได้สวสัดิการการรักษาท่ี

ครอบคลุมถึงพอ่แม่ คู่สมรส และบุตร ดงัท่ีพยาบาลกลุ่มหน่ึงไดเ้นน้ย ํ้าวา่ 
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“ถ้าเลือกได้น้องอยากให้คงสิทธิรักษาพยาบาลพ่อแม่แบบข้าราชการเอาไว้ ไม่ต้องเป็น

ข้าราชการกไ็ด้” 

“คนทาํงานให้ราชการส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือการมสีวสัดิการ (รักษาพยาบาล) ให้ครอบครัว” 

- ทนัตแพทย ์และเภสัชกร: ไม่ไดมี้ปัจจยัท่ีเด่นชดัสาํหรับวชิาชีพของตนเป็นการเฉพาะ  

• ปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการจ้างงานบุคลากรสุขภาพ 

 ความเหล่ือมลํ้ าระหว่างวิชาชีพ และระหว่างรูปแบบการจา้งงาน เป็นปัญหาสําคญัท่ีถูก

ยกข้ึนมาอภิปรายอยา่งกวา้งขวาง ผูใ้หข้อ้มูลกลุ่มหน่ึงยกตวัอยา่งความแตกต่างน้ี ค่อนขา้งชดัเจน ดงัน้ี 

“ค่าล่วงเวลาบ่ายดึกของพยาบาลน่าจะได้เพ่ิมขีน้ โดยขณะนีแ้พทย์ได้เวรละ 2,000 บาท แต่

พยาบาลได้แค่ 300 บาท ซ่ึงต่างกันมากเกินไป อย่างน้อยพวกเขาควรได้คร่ึงหน่ึงของแพทย์” 

“ให้เปลี่ยนช่ือตาํแหน่งเฉยๆ แล้วตาํแหน่งเงินเดือนเพ่ิมขึน้ ข้าราชการจะปรับขึน้เงินเดือนปีละ 

2 คร้ัง พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะปรับขึน้ปีละ 1 คร้ัง มนักต่็างกันค่อนข้างเยอะค่ะ” 

 ภาระงานท่ีค่อนขา้งหนกั เน่ืองจากจาํนวนคนทาํงานไม่เพียงพอ ซ่ึงประเด็นน้ีพบไดใ้นทุก

วชิาชีพ และทุกการจา้งงาน ผูใ้หข้อ้มูลส่วนหน่ึงสะทอ้นวา่  

“บางทีถ้ารู้ว่างานมนัหนักขนาดนี ้อาจจะไม่เลือกเรียนพยาบาล” 

“เขาควรท่ีจะมีการทาํให้หมอไม่ควรมาทาํงานติดต่อกันเกิน 1 วันจะทาํอย่างไรก็ได้แต่ควร

จะต้องมเีวลาพักบ้าง การท่ีทาํงานติดต่อกันเกิน 1 วนับางทีกม็ีผลเสียต่อสุขภาพนะ......ท่ีเขาบอกว่าแพทย์ไม่

ควรให้ทาํงานเกิน 24 ช่ัวโมง หรือว่าต่อเดือนกี่ช่ัวโมงซ่ึงรู้สึกว่า มันไม่เป็นจริงอย่างท่ีเขาออกนโยบายมา

ครับ” 

• ข้อเสนอแนะทีเ่กีย่วกบัการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในมุมมองของตัวบุคลากรเอง 

 ลดความเหล่ือมลํ้าหรือสร้างความเท่าเทียมกนั: โดยเฉพาะเร่ืองค่าตอบแทนระหวา่งวิชาชีพ 

และสิทธิประโยชน์ระหวา่งตาํแหน่งของขา้ราชการและตาํแหน่งของลูกจา้ง นอกจากน้ี ควรลดประเภทการ

จา้งงานไม่ให้มีความหลากหลายมากเกินไป เพราะเป็นการสร้างความสับสน และนาํไปสู่การเปรียบเทียบ

กนัระหวา่งกลุ่ม 
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 ลดความแออดัในโรงพยาบาล และลดภาระงาน: โดยทัว่ไป การทาํงานในโรงพยาบาล

ภาครัฐ ดว้ยจาํนวนคนท่ีนอ้ย ทาํให้แต่ละคนตอ้งทาํงานในหนา้งานท่ีหลากหลาย และมีภาระงานท่ีค่อนขา้ง

หนัก ดงันั้น หากรัฐสามารถลดภาระงานท่ีหนกัลงได้ ก็อาจทาํให้บุคลากรสุขภาพคงอยู่ในระบบบริการ

ภาครัฐไดน้านข้ึน 

 ควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนแก่สถานพยาบาล: เพื่อให้มีขีดความสามารถมากข้ึน มี

เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์การแพทยต่์าง ๆ ให้เพียงพอ และมีความทนัสมยั อนัจะทาํให้บุคลากรสุขภาพ

สามารถใชศ้กัยภาพของตนไดเ้ตม็ท่ี 

 ถา้ไม่มีการบรรจุขา้ราชการ ควรมีการชดเชยใหก้บับุคลากรนั้น ๆ โดย 

- ควรจะปรับให้เงินเดือนแรกรับ เท่ากับหรือใกล้เคียงกับเอกชน หรือให้มากกว่า

ขา้ราชการประมาณ 2 เท่า 

- เพิ่มสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลต่อบุคลากรเองและครอบครัว 

- เพิ่มสิทธิการไดโ้บนสัเม่ือไดเ้ล่ือนระดบัในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 

- เพิ่มโอกาสศึกษาต่อ 

- เพิ่มการไดรั้บเงินสนบัสนุนค่าเล่าเรียนบุตร 

IV. บทสรุปจากการสัมภาษณ์ 

โดยสรุปแล้ว ผูก้าํหนดนโยบายและผูใ้ช้บุคลากรสุขภาพ มีความเห็นสอดคล้องกนั ว่าการจ้างงานแบบ

ขา้ราชการมีขอ้จาํกดัหลายประการ และไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการสุขภาพในปัจจุบนั เน่ืองจากมีระเบียบ

ขอ้บงัคบัมากมาย ไม่ยืดหยุ่น และปรับลกัษณะงานให้เหมาะกบัสมรรถภาพของบุคลากรสุขภาพได้ยาก 

อย่างไรก็ตามการจะยกเลิกการจา้งงานเป็นขา้ราชการควรทาํอย่างค่อยเป็นค่อยไป อาจคงสถานะการจา้ง

แบบขา้ราชการไวเ้ฉพาะบางหน้าท่ี ท่ีตอ้งทาํงานเก่ียวกบัการใช้ระเบียบขอ้บงัคบั และหนา้ท่ีบริหาร ควรมี

การกระจายอาํนาจของกระทรวงสาธารณสุข มีการเปิดกวา้งให้หน่วยบริการสามารถปรับรูปแบบการจา้ง

งานของตนไดโ้ดยท่ีไม่เกิดภาระทางงบประมาณกบัหน่วยบริการแต่ฝ่ายเดียว ควรให้หน่วยงานในพื้นท่ี เช่น 

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบลกัษณะการจา้งงานร่วมกบัสถานพยาบาลได ้

ควรมีการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตามมุมมองต่อการจา้งงาน
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ของบุคลากรเอง โดยเฉพาะพยาบาลในส่วนภูมิภาค ยงัให้ความสําคญักบัความเป็นขา้ราชการอยู ่ถา้ไม่ได้

เป็นขา้ราชการ การจา้งงานแบบใหม่ควรมีการใหอ้ตัราเงินเดือนท่ีสูงข้ึน และเพิ่มสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล

ให้กบับุคคลในครอบครัว ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการปรับการจา้งงานเป็นแบบใด ควรคาํนึงถึงความเป็นธรรม ทั้ง

ภายในและระหวา่งวิชาชีพ และเน้นการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่การผลิต และการกระจายบุคลากร

สุขภาพ ใหเ้หมาะสมกบัภาระงาน ไม่ไดมุ้่งเนน้ท่ีการแกปั้ญหาการจา้งงานอยา่งเดียว 
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วตัถุประสงค์ที ่3 

ในหวัขอ้น้ี การนาํเสนอผลการศึกษาเชิงปริมาณ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ (i) ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบ

แบบสอบถาม (ii) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยูใ่นภาครัฐ (iii) บุคลากรสุขภาพคงเหลือและภาระงบประมาณ

สาํหรับจ่ายเงินเดือนในแต่ละปี และ (iv) อภิปรายและสรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

I. ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน เป็นเพศชาย 42 คน (ร้อยละ 26.3) เป็นหญิง 118 คน (ร้อยละ 73.7) มี

อายุเฉล่ีย 26.9 ปี อายุต ํ่าสุด 22.5 ปี และอายุสูงสุด 35.3 ปี เป็นแพทย ์38 คน (ร้อยละ 23.8) ทนัตแพทย ์41 

คน (ร้อยละ 25.6)  เภสัชกร 41 คน (ร้อยละ 25.6)  และพยาบาล 40 คน (ร้อยละ 25.0) มีอายุการทาํงานเฉล่ีย

ในภาครัฐ 2.4 ปี เป็นขา้ราชการ 111 คน (ร้อยละ 69.4) พนกังานราชการ 1 คน (ร้อยละ 0.6)  พนกังาน

กระทรวงสาธารณสุข 3 คน (ร้อยละ 1.9) ลูกจา้งชัว่คราว 34 คน (ร้อยละ 21.3) อ่ืน ๆ 9 คน (ร้อยละ 5.6) และ

ไม่ไดร้ะบุ 2 คน (ร้อยละ 1.2) (ตารางท่ี 5) 

ตารางที ่ 5 ขอ้มูลพื้นฐานผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน 

เพศ—n (%) 

- ชาย 

- หญิง 

 

42 (26.2) 

118 (73.8) 

อาย ุ

- ค่าเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

- ค่ามธัยฐาน (พิสมัควอไทล)์ 

 

26.9 (2.1) 

26.0 (3.0) 

ระยะเวลาท่ีทาํงานในภาครัฐ 

- ค่าเฉล่ีย (ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

- ค่ามธัยฐาน (พิสมัควอไทล)์ 

 

2.4 (1.5) 

2.0 (3.0) 

วชิาชีพ—n (%) 

- แพทย ์

- ทนัตแพทย ์

- เภสชักร 

- พยาบาล 

 

38 (23.8) 

41 (25.6) 

41 (25.6) 

40(25.0) 
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ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน 

การจา้งงาน—n (%) 

- ขา้ราชการ 

- พนกังานราชการ 

- พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 

- ลูกจา้งชัว่คราว 

- อ่ืนๆ 

- ไม่ระบุ 

 

111 (69.4) 

1 (0.6) 

3 (1.9) 

34 (21.2) 

9 (5.6) 

2 (1.2) 

II. ปัจจัยทีส่่งผลต่อการคงอยู่ในภาครัฐ 

ในกลุ่มท่ีเป็นขา้ราชการ ให้ความเห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลให้ยงัคงอยู่ในภาครัฐต่อไป 5 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การ

ไดรั้บสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลแบบขา้ราชการ การไดรั้บการจา้งงานตลอดชีพจนถึงเกษียณอายุราชการ 

การมีสิทธิลาศึกษาต่อ การมีสิทธิสะสมวนัลาพกัผอ่น และ การสามารถยา้ยสถานท่ีปฏิบติังานได ้เช่น การ

ยา้ยกลบัภูมิลาํเนาเพื่อดูแลบุพการี และ การยา้ยติดตามครอบครัว  

สําหรับในกลุ่มท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ ให้ความเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลให้ยงัคงอยู่ในภาครัฐต่อไป 5 ลาํดบัแรก 

ได้แก่ การมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาป่วย การสามารถยา้ยสถานท่ีปฏิบติังานได้ เช่น การยา้ยกลบั

ภูมิลาํเนาเพื่อดูแลบุพการี และ การยา้ยติดตามครอบครัว การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหว่างลากิจ การมี

โอกาสไดเ้ป็นขา้ราชการในอนาคต และ การมีสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกนัสังคม 

ภาพรวมของผลการตอบแบบสอบถามในหวัขอ้น้ี บ่งช้ีวา่ ลกัษณะเฉพาะและสิทธิประโยชน์ของความเป็น

ขา้ราชการ ในเร่ืองการไดส้วสัดิการรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการไดรั้บการ

จา้งงานตลอดชีพ จนถึงเกษียณอายุราชการ เป็นปัจจยัสําคญัอย่างยิ่งของการคงอยู่ในภาครัฐของบุคลากร

สุขภาพเหล่าน้ี แมก้ระทัง่ในกลุ่มท่ี ปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ การมีโอกาสท่ีจะไดบ้รรจุเป็นขา้ราชการใน

อนาคต ก็เป็นปัจจยัท่ีทาํใหบุ้คลากรสุขภาพเหล่าน้ี ยงัคงทาํงานอยูใ่นภาครัฐ (ตารางท่ี 6 และ 7) 
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ตารางที ่ 6 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยูใ่นภาครัฐของผูท่ี้เป็นขา้ราชการ 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การไดรั้บสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลแบบขา้ราชการ 4.3 0.8 

การไดรั้บการจา้งงานตลอดชีพ (จนถึงเกษียณอายรุาชการ) 4.1 0.8 

การมีสิทธิลาศึกษาต่อ 4.1 0.9 

การมีสิทธิสะสมวนัลาพกัผอ่น 3.8 1.0 

การสามารถยา้ยสถานท่ีปฏิบติังานได ้เช่น การยา้ยกลบัภูมิลาํเนาเพ่ือดูแลบุพการี  3.7 1.0 

การมีสิทธิลากิจส่วนตวัเพ่ือเล้ียงดูบุตร/มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  3.7 1.0 

การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลากิจ 3.7 1.0 

การไดรั้บบาํเหน็จ หรือ บาํนาญหลงัเกษียณอายรุาชการ 3.7 1.0 

การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาป่วย 3.7 1.0 

การมีสิทธิฝึกอบรม วจิยั หรือดูงานทั้งในและต่างประเทศ 3.6 1.1 

การมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร  3.6 1.1 

อตัราเงินเดือนของขา้ราชการ 3.4 1.2 

การไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง 3.4 1.2 

การไดเ้ล่ือนเงินเดือนอยา่งตํ่าปีละ 2 คร้ัง 3.3 1.1 

การมีสิทธิประโยชน์เร่ืองบา้นพกั และท่ีอยูอ่าศยัในการปฏิบติังาน 3.3 1.3 

การมีสิทธิลาติดตามคูส่มรสท่ีไปปฏิบติังานต่างประเทศ 3.2 1.2 

การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮจัญ ์ 3.0 1.2 

ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ เช่น มีโอกาสเป็นผูบ้ริหาร 3.0 1.1 

การมีสิทธิไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 2.8 1.1 

การไดรั้บเงินรางวลัประจาํปี (เงินโบนสั) 2.8 1.4 

ตารางที ่ 7 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการคงอยูใ่นภาครัฐของผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาป่วย 3.6 1.3 

การสามารถยา้ยสถานท่ีปฏิบติังานได ้เช่น การยา้ยกลบัภูมิลาํเนาเพ่ือดูแลบุพการี  3.6 1.2 

การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลากิจ 3.6 1.3 

การมีโอกาสไดเ้ป็นขา้ราชการในอนาคต 3.5 1.4 

การมีสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกนัสงัคม 3.5 1.1 

การมีสิทธิลาศึกษาต่อ 3.5 1.4 

การมีสิทธิไดรั้บเงินค่าสงเคราะห์บุตรรายเดือนจากกองทุนประกนัสงัคม 3.5 1.2 
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ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การไดเ้ล่ือนเงินเดือนอยา่งตํ่าปีละ 1 คร้ัง 3.4 1.3 

การมีโอกาสไดรั้บบาํเหน็จหรือบาํนาญชราภาพจากกองทุนประกนัสงัคม 3.4 1.3 

การไดรั้บการจา้งงานในลกัษณะ “สญัญาจา้ง” (ประมาณ 1-4 ปี ต่อสญัญา) 3.3 1.0 

อตัราเงินเดือนท่ีสูงกวา่ขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 20% 3.3 1.3 

การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮจัญ ์ 3.2 1.4 

การมีสิทธิไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 3.0 1.4 

III. บุคลากรสุขภาพคงเหลือและภาระงบประมาณสําหรับจ่ายเงินเดือนในแต่ละปี  

ผลการคาํนวณอตัรารอดชีพ ในท่ีน้ี หมายถึง ความน่าจะเป็นของการคงอยู่ในภาครัฐ ณ ช่วงเวลาหน่ึง ๆ 

เทียบกบัช่วงเวลาตั้งตน้ ในแต่ละวิชาชีพ ในแต่ละการจา้งงาน พบวา่ รูปแบบการจา้งงานท่ี 1 (ขา้ราชการ) มี

อตัรารอดชีพสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ การจา้งงานรูปแบบท่ี 6 (เทียบเท่าพนกังานมหาวิทยาลยั) และรูปแบบ

ท่ี 5 (เทียบเทียบ พนกังานกระทรวงสาธารณสุข แบบท่ีมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์) (ดูรายละเอียด การจา้งงาน

รูปแบบต่าง ๆ ในหวัขอ้ ‘ระเบียบวธีิวจิยั’ และ ‘ภาคผนวก 1’)  

พยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีมีอตัรารอดชีพสูงท่ีสุดในทุกรูปแบบการจา้งงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจา้งงานแบบ

ขา้ราชการ ณ ปีท่ี 15 วชิาชีพพยาบาลมีอตัรารอดชีพสูงถึงร้อยละ 84  ทนัตแพทยแ์ละเภสัชกร มีอตัรารอดชีพ

นอ้ยท่ีสุด เม่ือเทียบกบัวิชาชีพอ่ืน ๆ โดยเฉพาะหากไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ อตัรารอดชีพของทนัตแพทยแ์ละ

เภสัชกร ลดลงนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ในเวลา 3 ปี ขณะท่ีแพทย ์มีอตัรารอดชีพโดยประมาณอยูร่ะหวา่งอตัรา

รอดชีพของพยาบาล และอตัรารอดชีพของทนัตแพทยแ์ละเภสัชกรในทุกรูปแบบการจา้งงาน ทั้งน้ีผลการ

วิเคราะห์ดว้ย Wilcoxon signed rank test พบวา่ความแตกต่างของอตัรารอดชีพระหวา่งวิชาชีพในแต่ละการ

จา้งงานมีนยัสาํคญัทางสถิติทั้งหมด (p = 0.007, 0.017, 0.011, 0.047, <0.001, และ 0.002 สําหรับการจา้งงาน

แบบท่ี 1 ถึง 6 ตามลาํดบั) (รูปท่ี 2) 
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รูปที ่2 อตัรารอดชีพของแต่ละวชิาชีพ ของแต่ละรูปแบบการจา้งงาน 
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จากขอ้มูลอตัรารอดชีพขา้งตน้ เม่ือมาคาํนวณกบัแผนการรับบุคลากรสุขภาพ พบว่า ณ ปลายปีท่ี 15 ใน

รูปแบบการจา้งงานแบบท่ี 1 จะมีบุคลากรสุขภาพคงเหลือมากท่ีสุด คิดเป็น 89,456 คน รองลงมาไดแ้ก่การ

จา้งงานรูปแบบท่ี 6 (45,020 คน) รูปแบบท่ี 5 (45,020 คน) รูปแบบท่ี 3 (38,689 คน) รูปแบบท่ี 2 (31,218 

คน) และรูปแบบท่ี 4 (31,203 คน) ตามลาํดบั  

พยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีมีสัดส่วนบุคลากรคงเหลือสูงท่ีสุด ในทุกรูปแบบ (ร้อยละ 58.7 - 67.0) รองลงมา 

ไดแ้ก่ แพทย ์(ร้อยละ 26.0 - 30.1) ทนัตแพทย ์(ร้อยละ 4.3 - 7.4) และเภสัชกร (ร้อยละ 2.5 - 4.8) (รูปท่ี 3) 

รูปที ่3 จาํนวนบุคลากรคงเหลือ ณ ปีท่ี 15 ในแต่ละวชิาชีพ และในแต่ละรูปแบบการจา้งงาน  

 

 

ในเร่ืองงบประมาณของภาครัฐ ท่ีตอ้งจ่ายสําหรับเงินเดือน ณ ปีท่ี 15 ของแต่ละวิชาชีพ ในแต่ละการจา้งงาน 

พบว่า การจา้งงานรูปแบบท่ี 1 มีภาระงบประมาณสูงท่ีสุด ประมาณ 21,632.1 ลา้นบาท รองลงมาไดแ้ก่ 

รูปแบบการจา้งงานแบบท่ี 6 ท่ีมีภาระงบประมาณ 15,208.2 ลา้นบาท รูปแบบการจา้งงานแบบท่ี 2 และ 4 มี

ภาระงบประมาณนอ้ยท่ีสุด ประมาณ 8,016.2 - 8016.7 ลา้นบาท ซ่ึงนอ้ยวา่ภาระงบประมาณของการจา้งงาน

รูปแบบท่ี 1 ประมาณ  2.7 เท่า  
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เม่ือแยกเป็นวิชาชีพ ภาระงบประมาณท่ีจ่ายสําหรับพยาบาลคิดเป็นสัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 54.6 - 64.6) 

รองลงมาไดแ้ก่ แพทย ์(ร้อยละ 28.2 - 33.3) ทนัตแพทย ์(ร้อยละ 2.5 - 5.1) และเภสัชกร (ร้อยละ 4.4 - 8.1) 

ตามลาํดบั 

รูปที ่4 ภาระงบประมาณสาํหรับจ่ายเงินเดือนทั้งปี ณ ปีท่ี 15ในแต่ละวชิาชีพ ในแต่ละรูปแบบการจา้งงาน 

    

IV. อภิปรายและสรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

จากผลการศึกษาเชิงปริมาณขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ การจา้งงานแบบขา้ราชการ (รูปแบบท่ี 1) มีแนวโนม้

ท่ีจะมีการคงอยูใ่นภาครัฐสูงท่ีสุดเม่ือเทียบกบัรูปแบบการจา้งงานอ่ืน ๆ พยาบาลเป็นวิชาชีพท่ีมีอตัราการคง

อยู่ในภาครัฐสูงท่ีสุดในทุกรูปแบบการจ้างงาน รองลงมาคือ แพทย์ ขณะท่ีเภสัชกรและทันตแพทย์มี

แนวโนม้ท่ีจะออกจากทาํงานภาครัฐมากท่ีสุด โดยเฉพาะหากไดรั้บการจา้งงานแบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใชข้า้ราชการ 

เหตุผลประการหน่ึงท่ีเป็นไปได้ คือ เภสัชกร และทนัตแพทยมี์ตลาดแรงงานในภาคเอกชนค่อนขา้งมาก 

เภสัชกรเองก็มีลกัษณะงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการดูแลผูป่้วยโดยตรง เน่ืองดว้ยการ

จา้งงานแบบขา้ราชการมีอตัราการคงอยูใ่นภาครัฐสูงท่ีสุด ทาํให้มีภาระงบประมาณมากท่ีสุด หากไม่ไดเ้ป็น

ขา้ราชการ รูปแบบการจา้งงานแบบท่ี 6 และแบบท่ี 5 ซ่ึงเทียบเท่ากบัการจา้งงานในรูปแบบพนักงาน

มหาวิทยาลยั และการจา้งงานแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์เร่ืองการ
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รักษาพยาบาลของครอบครัว มีอตัราการคงอยู่ในภาครัฐ และมีภาระงบประมาณมากท่ีสุดตามลาํดบั ขอ้

คน้พบน้ีบ่งบอกว่า การเพิ่มอตัราเงินเดือน และสวสัดิการการรักษาพยาบาล ช่วยเพิ่มอตัราการคงอยู่ใน

ภาครัฐไดบ้า้ง แมอ้ตัราการคงอยูแ่ละภาระงบประมาณโดยรวมจะยงันอ้ยกวา่การเป็นขา้ราชการ  
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อภปิรายและสรุปผลการศึกษา 

อภิปรายผลการศึกษา 

โดยภาพรวม ผลการศึกษาน้ีพบวา่ ปัจจุบนั ภาครัฐของไทยมีนโยบายลดการจา้งงานบุคลากรแบบขา้ราชการ  

เพื่อลดภาระงบประมาณ และปรับบทบาทการทาํงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตวัมาก

ข้ึน ซ่ึงไม่ไดก้ระทาํในกลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุนเท่านั้น แต่รวมถึงกลุ่มบุคลากรสุขภาพ ทั้งแพทย ์ทนัต

แพทย ์เภสัชกร และพยาบาล  

ในมุมมองของผูก้าํหนดนโยบาย และผูใ้ชบุ้คลากร เห็นวา่การจา้งแบบขา้ราชการมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมาก ทั้ง

เร่ืองระเบียบขอ้บงัคบั และเร่ืองความยดืหยุน่ในการจดัสรรคนให้เหมาะกบังาน แต่การจา้งแบบขา้ราชการก็

ยงัมีความจาํเป็นในบางสายงาน เช่น งานท่ีเก่ียวกบักบัการใช้กฎหมาย และงานดา้นบงัคบับญัชา อยา่งไรก็

ตาม ในมุมมองของบุคลากรเอง เห็นวา่การจา้งงานแบบขา้ราชการเป็นปัจจยัสําคญั ท่ีทาํให้คงอยูใ่นภาครัฐ 

เพราะเป็นงานท่ีมีความมัน่คง และมีสวสัดิการท่ีดี โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและ

ครอบครัว ถา้มีการปรับเปล่ียนนวิธีการจา้งงาน ก็ไม่ควรมีหลายรูปแบบเกินไป ถา้มีการจา้งงานแบบใหม่ท่ี

ไม่ใช่ขา้ราชการ ก็ควรมีการเพิ่มอตัราเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ท่ีไม่ดอ้ยกวา่การเป็นขา้ราชการ  

ผลการวเิคราะห์เชิงปริมาณ พบวา่การจา้งงานแบบขา้ราชการมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นภาครัฐมากท่ีสุด (และ

มีภาระงบประมาณมากท่ีสุดเช่นกนั) โดยอตัราการคงอยู่ในภาครัฐสูงท่ีสุดในกลุ่มพยาบาล ขณะท่ีทนัต

แพทย ์และเภสัชกรมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นภาครัฐนอ้ยท่ีสุดในทุกการจา้งงาน  

หากไม่ไดรั้บการจา้งเป็นขา้ราชการ การจา้งงานแบบท่ีเทียบเท่าพนกังานมหาวิทยาลยั หรือ การจา้งแบบ

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เทียบเท่าข้าราชการ มีแนวโน้มท่ีจะทาํให้

บุคลากรสุขภาพคงอยู ่และมีภาระงบประมาณมากท่ีสุด เป็นลาํดบัรองลงมา 

ในรายละเอียดหากมีการปรับการจา้งงานแบบใหม่ พึงคาํนึงถึงความแตกต่างของปัจจยัท่ีส่งผลให้คงอยูใ่น

ภาครัฐของแต่ละวิชาชีพดว้ย เช่น ในกลุ่มแพทยจ์บใหม่ท่ีอยูร่ะหวา่งชดใชทุ้น มกัให้ความสําคญักบัโอกาส

ในการศึกษาต่อ ในขณะท่ีแพทยท่ี์ปฏิบติังานมาช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้ ให้ความสําคญักบัสภาพแวดลอ้ม

และการไดอ้ยูใ่นสถานท่ีปฏิบติังานใกลบ้า้น ในกลุ่มพยาบาลวชิาชีพ พยาบาลท่ีจบใหม่จะให้ความสําคญักบั

การไดท้าํงานอยูใ่กลภู้มิลาํเนาของตนเอง สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และโอกาสการบรรจุเป็นขา้ราชการ 

อน่ึง การศึกษาในกลุ่มทนัตแพทย ์และเภสัชกรยงัมีการศึกษาไม่มากนกั  
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ในภาพรวมทั้งระบบเร่ืองออกแบบชุดสิทธิประโยชน์ ควรคาํนึงถึงการลดความเหล่ือมลํ้าระหว่างรูปแบบ

การจา้งงาน และระหว่างวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตนเอง ให้เน้นการเป็นผูก้าํกบั

นโยบายมากกวา่เป็นผูใ้ห้บริการ หรือเป็นผูจ้า้งงานดว้ยตนเอง ซ่ึงย่อมส่งผลถึงให้หน่วยบริการมีอิสระใน

การออกแบบการจา้งงานท่ีเหมาะสมของตนเอง และภาคส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการ

จา้งงานสําหรับบุคลากรสุขภาพในท้องท่ีของตนเอง และควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจเลือกวธีิการจา้งงาน หรือสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมกบัวถีิชีวติของตนตั้งแต่ตน้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. ในอนาคต ท่ีตาํแหน่งขา้ราชการมีจาํกดั การยกเลิกการจา้งขา้ราชการ ควรทาํแบบค่อยเป็นค่อยไป 

อาจจดัสรรตาํแหน่งขา้ราชการให้กลุ่มวิชาชีพท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นภาครัฐนานท่ีสุดก่อน ขณะเดียวกนั

กลุ่มท่ีไม่ได้เป็นขา้ราชการก็ควรได้รับการจา้งงานท่ีมีสิทธิประโยชน์ไม่ด้อยไปกว่าการเป็นขา้ราชการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิประโยชน์เร่ืองค่าตอบแทน และสวสัดิการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและ

ครอบครัว  

2. กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตน เน้นการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการด้าน

กาํลงัคน เพิ่มความยืดหยุ่นให้หน่วยบริการ สามารถออกแบบการจา้งงานบุคลากรสุขภาพ รวมถึงการใช้

ทรัพยากรสุขภาพ ท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเองได ้รวมถึงการเปิดโอกาสให้ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ

ออกแบบรูปแบบการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในพื้นท่ีของตนเอง 

3. สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน และกระทรวงสาธารณสุข ควรร่วมกนัวางแผน การ

จดัการกาํลงัคนดา้นสุขภาพทั้งระบบ โดยท่ีการออกแบบการจา้งงานเป็นปัจจยัหน่ึง ทั้งน้ี ตอ้งคาํนึงถึงการคง

อยูข่องบุคลากรสุขภาพในระยะยาว การตอบสนองต่อความตอ้งการสุขภาพของประชาชน และความย ัง่ยืน

ของงบประมาณ รวมถึงการออกแบบระบบบริการสุขภาพของทั้งประเทศ 

ข้อจํากดัการศึกษา และข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อ 

1. แมจ้ะมีการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสุขภาพนอกกระทรวงก็ตาม การศึกษาน้ีมุ่งเนน้เฉพาะการจา้ง

งานบุคลากรสุขภาพในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น อีกทั้ง มุมมองของบุคลากร

สุขภาพในการศึกษาน้ี จาํกดัเฉพาะจงัหวดัท่ีทาํการคดัเลือกมาเท่านั้น และไม่ไดมี้การคาํนวณกลุ่มตวัอยา่ง
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ตั้งแต่แรก ดงันั้นการนาํผลการศึกษาไปปรับใชก้บัการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในภาครัฐทั้งหมดควรทาํดว้ย

ความระมัดระวงั ดังนั้ นจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในบุคลากรสุขภาพภาครัฐนอกสังกัดสํานักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข และครอบคลุมในจงัหวดัอ่ืน ๆ ให้มากข้ึน เพื่อให้ผลการศึกษาเป็นตวัแทนของ

ทั้งประเทศได ้

2. การคาํนวณจาํนวนบุคลากรสุขภาพคงเหลือในการศึกษาน้ี ไม่ได้เป็นการบ่งบอกว่า มีบุคลากร

เพียงพอต่อความตอ้งการสุขภาพของประชาชนหรือไม่ การจะตอบคาํถามวิจยัดงักล่าว ตอ้งศึกษาเพิ่มเติมใน

เร่ืองความตอ้งการดา้นสุขภาพโดยเฉพาะแยกออกไปอีกการศึกษาหน่ึง  

3. การคาํนวณแนวโนม้การคงอยูข่องบุคลากรในภาครัฐของการศึกษาน้ี อาจไม่สะทอ้นปรากฏการณ์

ท่ีเกิดข้ึนจริง เพราะผูต้อบแบบสอบถามมีโอกาสเปรียบเทียบกบัสถานการณ์การจา้งงานท่ีตนเองเป็นอยู ่ใน

สภาวการณ์จริง ในสภาวการณ์จริง หากมีการจา้งงานแบบใหม่ ท่ีบงัคบัใช้กบัทุก ๆ คน อตัราการคงอยู่ใน

ภาครัฐ อาจไม่ตรงกบัการศึกษาน้ี ดงันั้นควรมีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มีการนาํใชน้โยบายการจา้งงานแบบ

ใหม่  

4. การคาํนวณในวตัถุประสงคท่ี์ 3 ใชส้มมติฐานหลายอยา่ง เช่น อตัราเงินเดือนแรกรับ หรือ แผนการ

รับบุคลากรไม่เปล่ียนแปลงในตลอด ตลอด 15 ปีขา้งหนา้ และ อตัราเงินเดือนในท่ีน้ี ไม่รวมค่าตอบแทนอ่ืน 

ๆ สมมติฐานดงักล่าวอาจไม่สะทอ้นสถานการณ์จริงในเชิงนโยบาย การศึกษาในอนาคต ควรใชว้ิธีการศึกษา

แบบพลวตัระบบ (system dynamic) ร่วมดว้ย 
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ภาคผนวก 1 

สรุปประเด็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุม นําเสนอผลการศึกษา 

เร่ืองรูปแบบการจ้างงาน แพทย์ ทนัตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐ 

ในประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1) นพ.มงคล ณ สงขลา          ผูท้รงคุณวุฒิดา้นกาํลงัคนดา้นสุขภาพ 

2) พลตาํรวจตรี วชิยั ลีวรรณนภาใส   โรงพยาบาลตาํรวจ           

3) นางสาวอตินารถ พึ่งความชอบ   แพทยสภา 

4) พญ.ประสบศรี อ้ึงถาวร    แพทยสภา 

5) นางสาวปทุมพร ด่านเทศ    โรงพยาบาลชลบุรี 

6) นางพิมพพ์ิชชา คงวฒัน์ทวสิีน   โรงพยาบาลชลบุรี 

7) นางสาววรารัตน์ ใจช่ืน    สาํนกัทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั 

8) ดร.กฤษดา แสวงดี    สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพ

ระหวา่งประเทศ 

9) นายแพทยฑิ์ณกร โนรี    สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพ

ระหวา่งประเทศ 

10) ดร.กญัจนา ติษยาธิคม    สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพ

ระหวา่งประเทศ  

11) พญ.คชัรินทร์ เจียมศรีพงษ ์   สาํนกังานพฒันาระบบบริการทาง   

                                                               การแพทย ์สาํนกัการแพทย ์กทม 

12) นายภาคภูมิ ธาวงค ์    สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 

13) นางสาวบุญจ้ิม ไชยศรียา    โรงพยาบาลหาดใหญ่ 

14) นางศกลรัตน์ บุญยอด    สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา 

15) นายบญัชา อาภาศิลป์   สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

16) นางสาวสุวกุล โชควนิิจ    กรมการแพทย ์

17) นางสาวปรียานุช ทองแดง    กรมการแพทย ์

18) นางจนัฑนา วงัคะออม    สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั ชลบุรี 
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19) นายภาสกร สวนเรือง    สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข 

20) นางมธัยสัถ ์เทสาสุรสุนทร    กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

21) นางสาวเสาวลกัษณ์ ฉิมจาด   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

22) นางสาวมินตรา จิรมงคลโรจน์   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

23) นางสาวอมรพรรณ ปานคาํ   กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

24) นางสาวณฐัธยาน์กร เดชา    กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

25) นางสาวปิติยา สันทดั    กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

26) นางสาววชิาว ีพลอยส่งศรี  

27) นางสาวกานตว์รินต ์ก่องกุลวฒัน์   สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพ

ระหวา่งประเทศ 

28) นางสาวพชัรี เพชรทองหยก   สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพ

ระหวา่งประเทศ 

29) นางสาวนาํพร สามิภกัด์ิ     สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพ

ระหวา่งประเทศ 

30) นางสาววาริสา ทรัพยป์ระดิษฐ ์   สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพ

ระหวา่งประเทศ 

31) นายพงศธ์ร ผลพฒันาสกุลชยั   สาํนกังานพฒันานโยบายสุขภาพ

ระหวา่งประเทศ 

32) นายสงกรานต ์วชิรศกัด์ิโสภานะ   กองการเจา้หนา้ท่ี กรมอนามยั 

33) นางวภิาว ีเสมวงศ ์    กองการเจา้หนา้ท่ี กรมอนามยั 

 

สรุปประเด็นข้อเสนอแนะ 

2. ภาพรวมท่ีประชุมเห็นความสาํคญัของการทาํการศึกษาน้ี และเห็นดว้ยกบัขอ้เสนอเชิงนโยบายท่ี

นกัวจิยัเสนอไดแ้ก่ 

1) ในอนาคต ท่ีตาํแหน่งขา้ราชการมีจาํกดั การยกเลิกการจา้งขา้ราชการ ควรทาํแบบค่อยเป็น

ค่อยไป อาจจดัสรรตาํแหน่งขา้ราชการใหก้ลุ่มวชิาชีพท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะคงอยูใ่นภาครัฐนาน

ท่ีสุดก่อน ขณะเดียวกนักลุ่มท่ีไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการก็ควรไดรั้บการจา้งงานท่ีมีสิทธิ

ประโยชน์ไม่ดอ้ยไปกวา่การเป็นขา้ราชการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สิทธิประโยชน์เร่ือง

ค่าตอบแทน และสวสัดิการรักษาพยาบาลสาํหรับตนเองและครอบครัว  
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2) กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตน เนน้การกระจายอาํนาจการบริหารจดัการ

ดา้นกาํลงัคน เพิ่มความยดืหยุน่ใหห้น่วยบริการ สามารถออกแบบการจา้งงานบุคลากร

สุขภาพ รวมถึงการใชท้รัพยากรสุขภาพ ท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเองได ้รวมถึงการเปิด

โอกาสใหท้อ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการออกแบบรูปแบบการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในพื้นท่ี

ของตนเอง 

3) สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน และกระทรวงสาธารณสุข ควรร่วมกนั

วางแผน การจดัการกาํลงัคนดา้นสุขภาพทั้งระบบ โดยท่ีการออกแบบการจา้งงานเป็น

ปัจจยัหน่ึง ทั้งน้ี ตอ้งคาํนึงถึงการคงอยูข่องบุคลากรสุขภาพในระยะยาว การตอบสนองต่อ

ความตอ้งการสุขภาพของประชาชน และความย ัง่ยนืของงบประมาณ รวมถึงการออกแบบ

ระบบบริการสุขภาพของทั้งประเทศ 

3. สืบเน่ืองจากโจทยว์จิยัท่ีเป็นคาํถามเชิงนโยบายเก่ียวกบัการจา้งงานบุคลากรวชิาชีพสุขภาพใน

ภาครัฐในอนาคตควรเป็นอยา่งไร การศึกษาน้ี ทาํการสาํรวจความเห็นเฉพาะบุคลากรในสังกดั

สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข อาจมีขอ้จาํกดั ดงันั้นควรมีการศึกษาครอบคลุมการจา้งงาน

ของภาครัฐอ่ืนๆดว้ย แต่อยา่งไรก็ตามผลการศึกษาน้ีมีประโยชน์ต่อกระทรวงสาธารณสุข 

4. การศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่ บุคลากรวชิาชีพ รุ่นใหม่ในระบบตอ้งการการจา้งแบบใดก็ไดท่ี้

ไดรั้บสวสัดิการท่ีดี ไดศึ้กษาต่อ และมี Work life balance ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Generation ของคนรุ่นน้ี 

5. การศึกษาน้ีศึกษาตวัแปร Outcome เป็นระยะเวลาการคงอยูใ่นระยะเวลา 15 ปี เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ  

6. ประเด็นบริบทพื้นท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการกาํหนดวา่ควรจา้งแบบใด ซ่ึงการศึกษาน้ียงัไม่ได้

วเิคราะห์ตวัอยา่งเช่นประสบการณ์ของผูแ้ทนรุงเทพมหานคร พบวา่ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็น

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึง มีกรอบการจา้งงานตามวงเงินสัดส่วน Labor cost ไม่เกิน 

40% ปัจจุบนับุคลากรในสาํนกัการแพทยป์ระมาณ 1 ใน4 ของขา้ราชการกทม ทั้งหมด ยงัคงมี

ตาํแหน่งขา้ราชการสาํหรับแพทยว์า่ง ไม่มีแพทยม์าสมคัร เพราะค่าตอบแทนนอ้ยกวา่เอกชน ตอ้ง

ปรับวธีิการจา้งเป็นการจา้งแพทยแ์บบ Part Time ซ่ึงแพทยก์็พึงพอใจ แต่ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงเพราะ

ตอ้งจา้งในอตัราท่ีสูงในขณะท่ีตาํแหน่งพยาบาลมีไม่เพียงพอ 

7. การศึกษาน้ีบอกได้ว่า การจา้งแบบขา้ราชการ แบบพนักงานกระทรวงท่ีมีสิทธิประโยชน์ การ

รักษาพยาบาลครอบครัว สิทธิการยา้ย และการจา้งแบบพนกังานมหาวิทยาลยั ท่ีมีเงินเดือนไม่นอ้ย

กว่า 1.5 เท่าของขา้ราชการ และมีสิทธิการรักษพยาบาลครอบครัว และการศึกษาต่อ เป็นแบบการ

จา้งงานท่ีกลุ่มตวัอย่างตอบว่าจะคงอยูใ่นงานนานท่ีสุด แต่การท่ีจะนาํไปสู่การกาํหนดนโยบายว่า

ควรจา้งตาํแหน่งใดเป็นขา้ราชการในสัดส่วนเท่าใดนั้น การศึกษาน้ีอาจจะยงัตอบไม่ได้ทั้งหมด 

เพราะเป็นเร่ืองท่ีเช่ือมโยงว่าการพฒันาระบบสาธารณสุขของประเทศในอีก20 ปีขา้งหน้าจะเป็น

อยา่งไร การสร้างเสริมสุขภาพป้องกนัโรค จะเขม้แข็งขนาดไหน ซ่ึงจะทาํให้ทราบวา่ ตอ้งการคน

56 

 



เท่าไหร่ และจะจา้งไปไวท่ี้ไหน ซ่ึงอนาคตอาจตอ้ง Redefine skill ตอ้งแยกว่าลกัษณะงานเป็น

อยา่งไร  ลกัษณะคนท่ีตอ้งการเป็นอยา่งไร (Essential skill) จึงจะกาํหนดต่อไปวา่งานท่ีจาํเป็นตอ้ง

งานท่ีต้องใช้ skill และประสบการณ์ ต้องพยายามรักษาคนให้ทาํงานเอาไวอ้าจต้องจ้างเป็น

ขา้ราชการ แต่งานท่ีเปล่ียนคนทาํไดก้็อาจจา้งแบบอ่ืน หรือพื้นท่ีท่ีตอ้งPlace ให้คนไปทาํงานนั้นมี

ลกัษณะอยา่งไรจาํเป็นตอ้งจา้งเป็นขา้ราชการหรือไม่  

8. อาจตอ้งทาํการศึกษาเพิ่มเช่นตั้งคาํถามวา่ มีงบประมาณจาํกดัถา้กระจายอาํนาจให้หน่วยบริการจา้ง

งานเขาจะจา้งใคร ดว้ยวธีิใด 

9. การจา้งงานแบบ Part Time อาจตรงกบัความตอ้งการของคนรุ่นใหม่ ท่ีสามารถตอบโจทย ์work life 

balance มีงานและชัว่โมงทาํงานท่ีเหมาะสม แต่จุดอ่อนอาจจะอยูท่ี่การสัมภาษณ์ผูก้าํหนดนโยบาย 

และผูใ้ช้บุคลากรซ่ึงเป็นคนรุ่นเก่า ทาํให้ความคิดออกแบบการจา้งงานอาจไม่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของบุคลากรซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ 

10. การกระจายอาํนาจอาจเป็น แนวทางหน่ึงท่ีจะทาํให้ค่าใช้จ่ายด้านกาํลงัคนของแต่ละภาคส่วน

เหมาะสม แต่ควรเป็นการกระจายความรับผดิชอบในการใหบ้ริการประชาชนไปดว้ย  

11. ผูแ้ทนเขตสุขภาพเห็นวา่กระทรวงสาธารณสุขควรกระจายอาํนาจการบริหารจดัการไปท่ีเขต เพราะ

ความล่าช้าของระเบียบท่ีตอ้งขออนุมติัจากส่วนกลางมีผลให้ไม่สามารถสรรหาคนเขา้ทาํงานได้

ทนัเวลา 

12. การธาํรงรักษากาํลงัคนให้ทาํงานยาวนาน นั้นมีอีกหลายปัจจยันอกจากเร่ืองจา้งงาน เช่น เร่ืองการ

ทาํงานเป็นทีม สภาพการทาํงานท่ีดึงดูด แรงจูงใจอ่ืนๆนอกเหนือจากตวัเงิน ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของ

หน่วยงาน ความเหล่ือมลํ้ าในสิทธิประโยชน์ก็ เป็นปัจจัยท่ีอาจทาํให้คนคงอยู่ไม่นาน เช่น

ประสบการณ์ของโรงพยาบาลตาํรวจ มีประเด็นว่าแมสิ้ทธิประโยชน์อ่ืนๆเท่ากนั กลุ่มหน่ึงติดยศ 

อีกกลุ่มไม่ไดติ้ดยศ ก็มีปัญหา รวมทั้งการท่ีมีการผลิตแพทยโ์ดยรับนกัเรียนจากชนบทเขา้เรียน แต่

เม่ือจบไปทาํงาน ส่งใหไ้ปบรรจุคนละภูมิภาคกบัภูมิลาํเนา ก็ส่งผลใหล้าออก  

13. การศึกษาเร่ืองการจา้งงานในอนาคตควรมีการวิเคราะห์ตลาดทั้งระบบ ไดแ้ก่ Education market 

Service market  และ Labor market เช่นปัญหา การเปิดคณะแพทยใ์นพื้นท่ีไปแลว้ และรับเด็กใน

พื้นท่ีเขา้เรียน ในขณะท่ีพื้นท่ีนั้นมีแพทยเ์ตม็แลว้ก็เป็นปัญหาในการจา้งงานในพื้นท่ี เป็นตน้ 
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ตวัอยา่งแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

แบบสอบถามบุคลากรสุขภาพต่อรูปแบบการจ้างงานในอนาคต 

คําช้ีแจง แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ “โครงการศึกษารูปแบบการจา้งงาน แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร 

และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทย ระยะ 15 ปีขา้งหน้า” ซ่ึงรับทุนการวิจยัจากสถาบนัวิจยัระบบ

สาธารณสุข แบบสอบถามน้ีสร้างข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและความคิดเห็น

ของบุคลากรสุขภาพ 4 วิชาชีพ ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และพยาบาล ท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาล

ศูนย ์โรงพยาบาลทัว่ไป หรือโรงพยาบาลชุมชนในภูมิภาคมาไม่เกิน 5 ปี  โดยขอ้มูลของท่านจะถูกเก็บเป็น

ความลบั และโครงการน้ีไดผ้า่นการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมจากสถาบนัพฒันาคุม้ครอง

การวจิยัในมนุษย ์(สคม.) 

หากท่านมีขอ้สงสัยสามารถติดต่อ ดร.กฤษดา แสวงดี ไดทุ้กเวลา ท่ี krisada@ihpp.thaigov.net หรือ โทร 

081-643-1036   

โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนที ่1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที ่2  ความคิดเห็นต่อปัจจยัการคงอยูใ่นภาครัฐ  

ตอนที ่3  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะคงอยูใ่นภาครัฐหากมีการจา้งงานรูปแบบต่างๆ 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ  [  ] ชาย  [  ] หญิง 

2. วนัเดือนปีเกิด วนัท่ี...............เดือน......................................พ.ศ....................... 

3. อาย ุ ..................... ปี  

4. ปัจจุบนัท่านปฏิบติังานอยูใ่นตาํแหน่งใด  

[  ] แพทย ์     [  ] ทนัตแพทย ์

[  ] เภสัชกร     [  ] พยาบาลวชิาชีพ 

5. สถานภาพการจา้งงานในปัจจุบนัของท่าน (เลือกตอบไดเ้พียง 1 ขอ้) 

[  ] ขา้ราชการ    [  ] พนกังานราชการ    

[  ] พนกังานกระทรวงสาธารณสุข  [  ] ลูกจา้งชัว่คราว    

[  ] อ่ืนๆ (ระบุ)................................................ 

6. อายกุารทาํงานในวชิาชีพปัจจุบนัของท่าน (นบัถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561) ..............ปี..............เดือน 

7. ระยะเวลาการทาํงานของท่านในโรงพยาบาลแห่งน้ี (นบัถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561)  .......ปี........เดือน 

 

ตอนที ่2 ความคิดเห็นต่อรูปแบบการจา้งงานภาครัฐ 

8. สําหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ (หากไม่ใช่ข้าราชการให้ข้ามไปทําข้อ 9) โปรดให้ความคิดเห็น เก่ียวกับ

ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะคงทาํงานอยู่ในภาครัฐต่อไปของท่าน  
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ทาํเคร่ืองหมาย √ ในช่องทีร่ะบุระดับคะแนนตามความเห็นของท่าน เช่น ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ปัจจยัน้ีมี

อิทธิพลต่อการคงทาํงานอยูใ่นภาครัฐของท่านนอ้ยมาก, 5 หมายถึง ปัจจยัน้ีมีอิทธิพลต่อการทาํงานคงอยูใ่น

ภาครัฐของท่านมากท่ีสุด 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจา้งงาน ระดบัคะแนน 

นอ้ย

มาก 

(1) 

นอ้ย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

8.1 อตัราเงินเดือนของขา้ราชการ      

8.2 การไดเ้ล่ือนเงินเดือนอยา่งตํ่าปีละ 2 คร้ัง      

8.3 การไดรั้บเงินรางวลัประจาํปี (เงินโบนสั)      

8.4 การไดรั้บเงินประจาํตาํแหน่ง      

8.5 การไดรั้บบาํเหน็จ หรือ บาํนาญหลงัเกษียณอายรุาชการจาก กองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) 

     

8.6 การสามารถยา้ยสถานท่ีปฏิบติังานได ้เช่น การยา้ยกลบัภูมิลาํเนาเพ่ือ

ดูแลบุพการี การยา้ยติดตามครอบครัว 

     

8.7 การไดรั้บการจา้งงานตลอดชีพ (จนถึงเกษียณอายรุาชการ)      

8.8 การมีสิทธิไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์      

8.9 การไดรั้บสิทธิสวสัดิการรักษาพยาบาลแบบขา้ราชการ      

8.10 การมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบุตร       

8.11 ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ เช่น มีโอกาสเป็นผูบ้ริหาร      

8.12 การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาป่วย      

8.13 การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลากิจ      

8.14 การมีสิทธิสะสมวนัลาพกัผอ่น      

8.15 การมีสิทธิลากิจส่วนตวัเพ่ือเล้ียงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตร 

หรือการมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  

     

8.16 การมีสิทธิลาศึกษาต่อ      

8.17 การมีสิทธิฝึกอบรม วจิยั หรือดูงานทั้งในและต่างประเทศ      

8.18 การมีสิทธิลาติดตามคู่สมรสท่ีไปปฏิบติังานต่างประเทศ      

8.19 การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮจัญ ์      

8.20 การมีสิทธิประโยชน์เร่ืองบา้นพกั และท่ีอยูอ่าศยัในการปฏิบติังาน      

ในความเห็นของท่านสิทธิประโยชน์ใด ท่ีท่านอยากใหเ้พิ่มข้ึน 

........................................................................................................................................................... 
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9. สําหรับผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ (หากเป็นข้าราชการให้ข้ามไปทําข้อ 10) ความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจคงทาํงานอยู่ในภาครัฐต่อไปของท่าน  

ทาํเคร่ืองหมาย √ ในช่องทีร่ะบุระดับคะแนนตามความเห็นของท่าน เช่น ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ปัจจยัน้ีมี

อิทธิพลต่อการคงทาํงานอยูใ่นภาครัฐของท่านนอ้ยมาก, 5 หมายถึง ปัจจยัน้ีมีอิทธิพลต่อการทาํงานคงอยูใ่น

ภาครัฐของท่านมากท่ีสุด 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจา้งงาน ระดบัคะแนน 

นอ้ย

มาก 

(1) 

นอ้ย 

(2) 

ปาน

กลาง 

(3) 

มาก 

(4) 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

9.1 อตัราเงินเดือนท่ีสูงกวา่ขา้ราชการ อยา่งนอ้ย 20%      

9.2 การไดเ้ล่ือนเงินเดือนอยา่งตํ่าปีละ 1 คร้ัง      

9.3 การมีโอกาสไดเ้ป็นขา้ราชการในอนาคต      

9.4 การมีโอกาสไดรั้บบาํเหน็จหรือบาํนาญชราภาพจากกองทุน

ประกนัสงัคมหรือกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

     

9.5 การสามารถยา้ยสถานท่ีปฏิบติังานได ้เช่น การยา้ยกลบัภูมิลาํเนาเพ่ือ

ดูแลบุพการี การยา้ยติดตามครอบครัว 

     

9.6 การไดรั้บการจา้งงานในลกัษณะ “สญัญาจา้ง” (ประมาณ 1-4 ปี ต่อ

สญัญา) 

     

9.7 การมีสิทธิไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์      

9.8 การมีสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกนัสงัคม      

9.9 การมีสิทธิไดรั้บเงินค่าสงเคราะห์บุตรรายเดือนจากกองทุนประกนัสงัคม      

9.10 การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาป่วย      

9.11 การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลากิจ      

9.12 การมีสิทธิไดรั้บเงินเดือนระหวา่งลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮจัญ ์      

9.13 การมีสิทธิลาศึกษาต่อ      

ในความเห็นของท่านสิทธิประโยชน์ใด ท่ีท่านอยากใหเ้พิ่มข้ึน 

...........................................................................................................................................................
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ตอนที ่3 ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะคงอยูใ่นภาครัฐในการจา้งงานรูปแบบต่างๆ  

10. หากในอนาคต ภาครัฐมีการปรับรูปแบบการจา้งงาน โดยจา้งงานท่านในรูปแบบต่างๆ พร้อมสิทธิประโยชน์ดงัต่อไปน้ี ท่านคิดวา่  ท่านจะมีแนวโน้มทาํงานอยู่ใน

ภาครัฐด้วยวธีิการจ้างงานแต่ละรูปแบบต่อไปอกีกีปี่ (ให้ตอบทุกรูปแบบ)  

ลกัษณะ รูปแบบที ่1 รูปแบบที ่2 รูปแบบที ่3 รูปแบบที ่4 รูปแบบที ่5 รูปแบบที ่6 

เงินเดือนเร่ิมตน้ เท่ากบัเงินเดือนราชการ 

(ป.ตรี 4 ปี 15,000 

ป.ตรี 5 ปี 15,800 

ป.ตรี 6 ปี 17,500 

แพทย ์และทนัตแพทย ์ท่ี

มีใบประกอบวชิาชีพ

18,020 บาท 

อยา่งนอ้ย1.2-1.5 เท่า ของ

เงินเดือนราชการ 

อยา่งนอ้ย 1.2 เท่า ของ

เงินเดือนราชการ  

อยา่งนอ้ย 1.2 เท่า ของ

เงินเดือนราชการ 

อยา่งนอ้ย 1.2 เท่าของ

เงินเดือนราชการ  

อยา่งนอ้ย1.5 เท่า ของ

เงินเดือนราชการ 

บาํเหน็จ/บาํนาญ ไดรั้บจากราชการส่วน

หน่ึงและ กองทุน กบข  

มีตามสิทธิประกนัสงัคม

เฉพาะตวั และ สิทธิใน

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ตามสมคัรใจ 

มีตามสิทธิประกนัสงัคม

เฉพาะตวั และ สิทธิใน

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ตามสมคัรใจ 

มีตามสิทธิประกนัสงัคม

เฉพาะตวั และ สิทธิใน

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ตามสมคัรใจ 

มีตามสิทธิประกนัสงัคม

เฉพาะตวั และ สิทธิใน

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ตามสมคัรใจ 

มีตามสิทธิประกนัสงัคม

เฉพาะตวั และ สิทธิใน

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

ตามสมคัรใจ 

สิทธิการ เหมือนสิทธิสวสัดิการ สิทธิประกนัสงัคม สิทธิประกนัสงัคม สิทธิประกนัสงัคม สิทธิประกนัสงัคม สิทธิประกนัสงัคม 
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ลกัษณะ รูปแบบที ่1 รูปแบบที ่2 รูปแบบที ่3 รูปแบบที ่4 รูปแบบที ่5 รูปแบบที ่6 

รักษาพยาบาล ขา้ราชการ คือ สิทธิของ

ตวัเอง และครอบคลุม พอ่ 

แม่ ลูก และคู่สมรส 

เฉพาะตวัเท่านั้น เฉพาะตวั และเพ่ิมสิทธิ

การเบิกค่าหอ้งพิเศษและ

ค่าอาหารพิเศษ สาํหรับ

ครอบครัว  

เฉพาะตวั เพ่ิมเติมคือ 

ครอบครัว สามารถเบิกค่า

รักษาจากกระทรวง 

สาธารณสุขไดท้ั้งหมด  

เฉพาะตวั เพ่ิมเติมคือ 

ครอบครัว สามารถเบิกค่า

รักษาจากกระทรวง 

สาธารณสุขไดท้ั้งหมด  

 เฉพาะตวัเท่านั้น 

เล่ือนเงินเดือน 2 คร้ังต่อปี 1 คร้ังต่อปี 1 คร้ังต่อปี 1 คร้ังต่อปี 1 คร้ังต่อปี 2 คร้ังต่อปี 

การลาศึกษาต่อ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้

สิทธิการลาโดย

ไดเ้งินเดือน 

พกัร้อน   10     วนั/ปี พกัร้อน   10    วนั/ปี พกัร้อน   10    วนั/ปี พกัร้อน   10    วนั/ปี พกัร้อน   10    วนั/ปี พกัร้อน  10  วนั/ปี 

ลากิจ      45     วนั/ปี ลากิจ      45   วนั/ปี ลากิจ      45   วนั/ปี ลากิจ      45   วนั/ปี ลากิจ      45   วนั/ปี ลากิจ    45  วนั/ปี 

ลาป่วย    60     วนั/ปี ลาป่วย    60   วนั/ปี ลาป่วย    60   วนั/ปี ลาป่วย    60   วนั/ปี ลาป่วย    60   วนั/ปี ลาป่วย   60  วนั/ปี 

ลาคลอด  90     วนั/ปี ลาคลอด  90   วนั/ปี ลาคลอด  90   วนั/ปี ลาคลอด  90   วนั/ปี ลาคลอด  90   วนั/ปี ลาคลอด 45 วนั/ปี 

ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 

15 วนั 

ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร

ไม่ได ้

ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 

15 วนั 

ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร

ไม่ได ้

ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 

15 วนั 

ลาช่วยภรรยาคลอดบุตร 

15 วนั 

ลาติดตามคู่สมรส 2 ปี 

โดยไม่ไดเ้งินเดือน 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ลาติดตามคู่สมรส 2 ปี 

โดยไม่ไดเ้งินเดือน 
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ลกัษณะ รูปแบบที ่1 รูปแบบที ่2 รูปแบบที ่3 รูปแบบที ่4 รูปแบบที ่5 รูปแบบที ่6 

ระยะเวลาการ

จา้งงาน 

ตลอดชีพ มีสญัญาจา้ง  

ต่อสญัญาทุก 4 ปี 

มีสญัญาจา้ง  

ต่อสญัญาทุก 4 ปี 

มีสญัญาจา้ง  

ต่อสญัญาทุก 4 ปี 

มีสญัญาจา้ง  

ต่อสญัญาทุก 4 ปี 

มีสญัญาจา้ง  

ต่อสญัญาทุก 4 ปี 

การยา้ยสถานท่ี

ปฏิบติังาน 

ยา้ยได ้ ยา้ยไม่ได ้ ยา้ยได ้ ยา้ยไม่ได ้ ยา้ยได ้ ยา้ยไม่ได ้

การได้

เคร่ืองราชอิสริย

าภรณ์ 

ได ้ ไม่ได ้ ไม่ได ้ ได ้ ได ้ ได ้

สิทธิเร่ืองท่ีพกั

อาศยั 

มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี มี 

เงินทาํขวญั/ 

เงินช่วยเหลือ

กรณีบาดเจบ็ 

จากการทาํงาน 

ไดรั้บตามสิทธิ

รักษาพยาบาลขา้ราชการ 

ไดรั้บตามพรบ. เงิน

ทดแทน สิทธิ

ประกนัสงัคม 

ไดรั้บตามพรบ. เงิน

ทดแทน สิทธิ

ประกนัสงัคม 

ไดรั้บตามพรบ. เงิน

ทดแทน สิทธิ

ประกนัสงัคม 

ไดรั้บตามพรบ. เงิน

ทดแทน สิทธิ

ประกนัสงัคม 

ไดรั้บตามพรบ. เงิน

ทดแทน สิทธิ

ประกนัสงัคม 

สิทธิเงินอุดหนุน

การศึกษาบุตร 

มี ไม่มี ไม่ม ไม่มี ไม่มี มี 
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ลกัษณะ รูปแบบที ่1 รูปแบบที ่2 รูปแบบที ่3 รูปแบบที ่4 รูปแบบที ่5 รูปแบบที ่6 

แหล่งท่ีมาของ

เงิน 

งบประมาณแผน่ดิน งบประมาณแผน่ดิน เงินรายไดห้น่วยบริการ งบประมาณแผน่ดิน เงินรายไดห้น่วยบริการ เงินรายไดห้น่วยบริการ 

แนวโนม้ท่ีจะ

ทาํงานอยูใ่น

ภาครัฐต่อไป  

ใหร้ะบุเป็น

จาํนวนเตม็ปี ถา้

เกิน 15 ปี ให้

เขียน > 15 

............................ปี ..........................ปี ............................ปี ..........................ปี ............................ปี ............................ปี 

11. ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อนโยบายการจา้งงานของภาครัฐ ท่ีท่านอยากใหเ้กิดการพฒันา หรือ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพือ่ใหเ้กิดการจา้งงานอยา่งย ัง่ยนื

................................................................................................................................................................................................................................................  

ขอบพระคณุที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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แนวข้อคําถามสําหรับการสัมภาษณ์รายบุคคลผู้กาํหนดนโยบาย 

1. ปัจจุบนัน้ี หน่วยงานต่างๆในสังกดัของท่านมีการจา้งงานแพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร หรือพยาบาล 

ในลกัษณะใดบา้ง เช่น ขา้ราชการ พนกังานของหน่วยงาน (สธ./กทม./กลาโหม/มหาวิทยาลยั) ลูกจา้ง หรือ

อ่ืนๆ 

 

2. จาํนวนของบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดงักล่าวในสังกดัของท่าน มีสัดส่วนเท่าไหร่เม่ือเทียบกบั

บุคลากรทั้งหมด  ท่านคิดว่าจาํนวนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพียงพอกบัความตอ้งการของหน่วยงานในสังกดัของ

ท่านหรือไม่ 

 

3. งบประมาณของสังกดัท่านท่ีใชใ้นการจา้งงานบุคลากรสุขภาพใน 4 วชิาชีพดงักล่าว  

- คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการจา้งงานบุคคลากรทั้งหมดในสังกดัของท่าน (โดยประมาณ) 

- งบประมาณเหล่านั้นมาจากแหล่งใด (งบประมาณแผน่ดิน หรือ รายไดข้องหน่วยงาน)  

- ท่านคิดวา่งบประมาณเพื่อการจา้งงานบุคลากรสุขภาพเหล่านั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

 

4. เม่ือพิจารณาในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นตาํแหน่งของการจา้งงาน ค่าตอบแทนท่ีให้กบัแต่ละวิชาชีพ 

(แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัขกร และพยาบาล) รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ (สิทธิการลา ความกา้วหน้า หรือ

อ่ืนๆ เช่น สวสัดิการบา้นพกั ประกนัสุขภาพ ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฯ) ในมุมมองของท่าน ท่านคิดวา่ 

- ลกัษณะการจา้งงานท่ีมีอยูใ่นสังกดัของท่าน มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

- อะไรคือจุดอ่อน (ปัญหาอุปสรรค/ความทา้ทาย/มีขอ้จาํกดัในการจา้งงานแต่ละวชิาชีพ)  

- อะไรคือจุดแข็ง (ปัจจยัใดท่ีสําคญัในการดึงดูดให้บุคลากรสุขภาพเขา้มาทาํงานในหน่วยงานใน

สังกดัของท่าน และ/หรือ คงปฏิบติังานอยูใ่นสังกดัของท่านเป็นระยะเวลานาน) 
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5. หากตอ้งการบริหารจดัการเร่ืองการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในสังกดัของท่านให้มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และน่าจะมีความย ัง่ยืนในระยะยาว ท่านคิดว่ารูปแบบการจา้งงานในอนาคตของ

หน่วยงานต่างๆ ในสังกดัของท่านควรเป็นอยา่งไร (อาจแยกเป็นรายวชิาชีพ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และ

พยาบาล)  

-  ถา้ทาํแบบเดิม ควรปรับเปล่ียนอะไรบา้ง (เช่น ระเบียบการจา้งงาน สิทธิประโยชน์) 

-  ถา้ไม่ทาํแบบเดิม สามารถสร้างรูปแบบการจา้งงานใหม่ได ้ควรเป็นอยา่งไร 

-  ถา้ไม่มีการจา้งงานในตาํแหน่งขา้ราชการอีกแลว้ (กรณีสธ. กลาโหม กทม.) ท่านคิดวา่จา้งงานในรูปแบบ

ไดเหมาะสมท่ีสุด 

- ถ้าเห็นว่าควรจา้งงานเป็นขา้ราชการ (ถามได้ทุกสังกดั) ท่านคิดว่าวิชาชีพใดควรจา้งแบบน้ี ดว้ยเหตุผล

อะไร 

 

5. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานภาครัฐ) 
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แนวข้อคําถามสําหรับการสัมภาษณ์รายบุคคลผู้ใช้บุคลากร 

1. ปัจจุบนัน้ี ในหน่วยงานของท่านมีการจา้งงานบุคลากรสุขภาพ ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร 

หรือพยาบาล ในลกัษณะใดบา้ง เช่น ขา้ราชการ พนกังานของหน่วยสธ. ลูกจา้ง หรืออ่ืนๆ 

 

2. จาํนวนของบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดงักล่าวในสังกดัของท่าน มีสัดส่วนเท่าไหร่เม่ือเทียบกบั

บุคลากรทั้งหมด  ท่านคิดว่าจาํนวนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพียงพอกบัความตอ้งการของหน่วยงานในสังกดัของ

ท่านหรือไม่ 

 

3. งบประมาณของสังกดัท่านท่ีใชใ้นการจา้งงานบุคลากรสุขภาพใน 4 วชิาชีพดงักล่าว  

- คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของการจา้งงานบุคคลากรทั้งหมดของหน่วยงานในสังกดัของท่าน (โดยประมาณ) 

- งบประมาณเหล่านั้นมาจากแหล่งใด (งบประมาณแผน่ดิน หรือ รายไดข้องหน่วยงาน)  

- ท่านคิดวา่งบประมาณเพื่อการจา้งงานบุคลากรสุขภาพเหล่านั้นมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

 

4. เม่ือพิจารณาในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นตาํแหน่งของการจา้งงาน ค่าตอบแทนท่ีให้กบัแต่ละวิชาชีพ 

(แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัขกร และพยาบาล) รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ (สิทธิการลา ความกา้วหน้า หรือ

อ่ืนๆ เช่น สวสัดิการบา้นพกั ประกนัสุขภาพ ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ฯ) ในมุมมองของท่าน ท่านคิดวา่ 

- ลกัษณะการจา้งงานท่ีมีอยูข่องหน่วยงานในสังกดัของท่าน มีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 

- อะไรคือจุดอ่อน (ปัญหาอุปสรรค/ความทา้ทาย/มีขอ้จาํกดัในการจา้งงานแต่ละวชิาชีพ)  

- อะไรคือจุดแข็ง (ปัจจยัใดท่ีสําคญัในการดึงดูดให้บุคลากรสุขภาพเขา้มาทาํงานในหน่วยงานใน

สังกดัของท่าน และ/หรือ คงปฏิบติังานอยูใ่นสังกดัของท่านเป็นระยะเวลานาน) 
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5. หากตอ้งการบริหารจดัการเร่ืองการจา้งงานบุคลากรสุขภาพในสังกดัของท่านให้มีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และน่าจะมีความย ัง่ยืนในระยะยาว ท่านคิดว่ารูปแบบการจา้งงานในอนาคตของ

หน่วยงานต่างๆ ในสังกดัของท่านควรเป็นอยา่งไร (อาจแยกเป็นรายวชิาชีพ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัชกร และ

พยาบาล)  

-  ถา้ทาํแบบเดิม ควรปรับเปล่ียนอะไรบา้ง (เช่น ระเบียบการจา้งงาน สิทธิประโยชน์) 

-  ถา้ไม่ทาํแบบเดิม สามารถสร้างรูปแบบการจา้งงานใหม่ได ้ควรเป็นอยา่งไร 

-  ถา้ไม่มีการจา้งงานในตาํแหน่งขา้ราชการอีกแลว้ (กรณีสธ. กลาโหม กทม.) ท่านคิดวา่จา้งงานในรูปแบบ

ไดเหมาะสมท่ีสุด 

- ถ้าเห็นว่าควรจา้งงานเป็นขา้ราชการ (ถามได้ทุกสังกดั) ท่านคิดว่าวิชาชีพใดควรจา้งแบบน้ี ดว้ยเหตุผล

อะไร 

 

6. ขอ้คิดเห็นอ่ืนๆ (ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจา้งงานภาครัฐ) 
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