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คํานํา
ประเด็นการจางงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจในเชิงนโยบายอยางยิ่ง
ในปจจุบัน เนื่องดวยในชวงหลายปที่ผานมาภาครัฐมีแนวโนมที่จะปรับลดขนาดกําลังคนในภาครัฐ เพื่อลด
ภาระงบประมาณ แนวคิดเรื่องการปรับใหมีการจางงานทางเลือกอื่น นอกเหนือจากการจางแบบขาราชการ
ไมไดจํากัดเฉพาะบุคลากรฝายสนับสนุนเทานั้น แตยังรวมถึงบุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพ ไดแก แพทย
ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ดวย
กระทรวงสาธารณสุขเองก็พยายามปรับตัว และศึกษาวิธีการจางงานแบบอื่นนอกเหนือไปจากการ
จางงานเปนขาราชการ ขณะเดียวกันก็ตองมีการพิจารณาผลกระทบของการจางงานแบบใหมๆ อยางรอบดาน
ทั้งในเรื่องภาระงบประมาณ การคงอยูของบุคลากร ปจจัยที่สงผลตอความเปนอยูของบุคลากร รวมถึง
ขอเสนอแนะจากมุมมองของผูกําหนดนโยบาย ผูใชบุคลากร และตัวบุคลากรเอง
งานวิจัยในโครงการ ‘การศึกษารูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ 15 ปขางหนา’ นี้ ดําเนินการโดยคณะนักวิจัยจากสํานักงานพัฒนานโยบาย
ระหว า งประเทศ กระทรวงสาธารณสุ ข ภายใต ก ารสนั บ สนุ น จากสถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข ด ว ย
มุงหวังวา การศึกษานี้จะเปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับการจางงานบุคลากรสุขภาพ
ของประเทศไทย
ทีมนักวิจัย
15 กันยายน 2561
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บทสรุปผู้บริหาร
ปจจุบันภาครัฐของไทยมีนโยบายลดการจางงานบุคลากรแบบขาราชการ เพื่อลดภาระงบประมาณ
และปรับบทบาทการทํางานของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและความคลองตัวมากขึ้น นโยบายดังกลาวสงผล
ไมเพียงแตบุคลากรสนับสนุนบริการสุขภาพ แตรวมถึงวิชาชีพดานสุขภาพ ทั้งแพทย ทันตแพทย เภสัชกร
และพยาบาล ดวย
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงคสําคัญ เพื่อศึกษาสถานการณและรูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใชระเบียบวิธีวิจัยภาคตัดขวางแบบผสม การเก็บขอมูล
ใชทั้งการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณผูกําหนดนโยบายและผูใชบุคลากรสุขภาพ การสัมภาษณและการ
สํารวจโดยใชแบบสอบถามกับบุคลากรสุขภาพ เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของการจางงาน ประเด็นความ
ทาทายและขอเสนอแนะสําหรับกําหนดรูปแบบการจางงาน รวมถึงแนวโนมการคงอยูในภาครัฐ และภาระ
งบประมาณเงินเดือนสําหรับการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกรและพยาบาล ในรูปแบบตาง ๆ ในระยะ
15 ป การวิเคราะหขอมูลใชวิธีแกนสาระสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ ใชสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ
ผลการศึกษานีพ้ บวา ในมุมมองของผูก าํ หนดนโยบาย และผูใ ชบคุ ลากร เห็นวาการจางแบบขาราชการ
มีขอจํากัดคอนขางมาก ทั้งเรื่องระเบียบขอบังคับ และเรื่องความยืดหยุนในการจัดสรรคนใหเหมาะกับงาน
แตการจางแบบขาราชการก็ยงั มีความจําเปนในบางสายงาน เชน งานทีเ่ กีย่ วกับกับการใชกฎหมาย และงานดาน
บังคับบัญชา อยางไรก็ตาม ในมุมมองของบุคลากรเอง เห็นวาการจางงานแบบขาราชการเปนปจจัยสําคัญ ทีท่ าํ ให
คงอยูใ นภาครัฐ เพราะเปนงานทีม่ คี วามมัน่ คง และมีสวัสดิการทีด่ ี โดยเฉพาะเรือ่ งสิทธิการรักษาพยาบาลสําหรับ
ตนเองและครอบครัว ถามีการปรับเปลี่ยนนวิธีการจางงาน ก็ไมควรมีหลายรูปแบบเกินไป ถามีการจางงาน
แบบใหมที่ไมใชขาราชการ ก็ควรมีการเพิ่มอัตราเงินเดือน และสิทธิประโยชนที่ไมดอยกวาการเปนขาราชการ
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ พบวาการจางงานแบบขาราชการมีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐมาก
ที่สุด (และมีภาระงบประมาณมากที่สุดเชนกัน) โดยอัตราการคงอยูในภาครัฐสูงที่สุดในกลุมพยาบาล ขณะที่
ทันตแพทย และเภสัชกรมีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐนอยที่สุดในทุกการจางงาน การจางงานแบบที่เทียบ
เทาพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ การจางแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชนใหเทียบ
เทาขาราชการ มีแนวโนมที่จะทําใหบุคลากรสุขภาพคงอยู และมีภาระงบประมาณมากที่สุด เปนลําดับรองลง
มาจากการเปนขาราชการ
ในภาพรวมทั้งระบบเรื่องออกแบบชุดสิทธิประโยชน ควรคํานึงถึงการลดความเหลื่อมลํ้าระหวาง
รูปแบบการจางงาน และระหวางวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตนเอง ใหเนนการเปนผู
กํากับนโยบายมากกวาเปนผูใหบริการ หรือเปนผูจางงานดวยตนเอง ซึ่งยอมสงผลถึงใหหนวยบริการมีอิสระ
ในการออกแบบการจางงานทีเ่ หมาะสมของตนเอง และภาคสวนทองถิน่ มีสว นรวมในการออกแบบรูปแบบการ
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จางงานสําหรับบุคลากรสุขภาพในทองทีข่ องตนเอง และควรเปดโอกาสใหบคุ ลากรมีสว นรวมในการตัดสินใจ
เลือกวิธีการจางงาน หรือสิทธิประโยชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนตั้งแตตน
ขอเสนอเชิงนโยบายของการศึกษานี้ ไดแก (i) ในอนาคต ที่ตําแหนงขาราชการมีจํากัด การยกเลิก
การจางขาราชการ ควรทําแบบคอยเปนคอยไป อาจจัดสรรตําแหนงขาราชการใหกลุมวิชาชีพที่มีแนวโนมที่จะ
คงอยูใ นภาครัฐนานทีส่ ดุ กอน ขณะเดียวกันกลุม ทีไ่ มไดเปนขาราชการก็ควรไดรบั การจางงานทีม่ สี ทิ ธิประโยชน
ไมดอยไปกวาการเปนขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิทธิประโยชนเรื่องคาตอบแทน และสวัสดิการรักษา
พยาบาลสําหรับตนเองและครอบครัว (ii) กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตน เนนการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการดานกําลังคน เพิม่ ความยืดหยุน ใหหนวยบริการ สามารถออกแบบการจางงานบุคลากร
สุขภาพ รวมถึงการใชทรัพยากรสุขภาพ ที่เหมาะสมในบริบทของตนเองได รวมถึงการเปดโอกาสใหทองถิ่น
มีสว นรวมในการออกแบบรูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในพืน้ ทีข่ องตนเอง (iii) สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน และกระทรวงสาธารณสุข ควรรวมกันวางแผน การจัดการกําลังคนดานสุขภาพทั้งระบบ
โดยที่การออกแบบการจางงานเปนปจจัยหนึ่ง ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการคงอยูของบุคลากรสุขภาพในระยะยาว
การตอบสนองตอความตองการสุขภาพของประชาชน และความยั่งยืนของงบประมาณ รวมถึงการออกแบบ
ระบบบริการสุขภาพของทั้งประเทศ
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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.
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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 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.
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บทนํา
‘บุคลากรสุขภาพ’ เปนองคประกอบสําคัญของระบบสุขภาพ การมีบุคลากรสุขภาพที่เขมแข็ง
ทั้งคุณภาพและปริมาณ ยอมชวยสงเสริมใหระบบสุขภาพดําเนินไปไดดวยดี และสงผลใหประชากรในภาพ
รวมของประเทศนั้นมีสุขภาพดีตามไปดวย1 อยางไรก็ตาม การจัดการบุคลากรสุขภาพก็มีประเด็นทาทายหลาย
ประการ ทัง้ เรือ่ งการผลิต การคงอยูข องบุคลากรโดยเฉพาะอยางยิง่ ในพืน้ ทีข่ าดแคลน2, 3 และการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรสุขภาพ เปนตน ที่ผานมาประเทศไทยไดมีมาตรการหลายประการเพื่อจัดการกับประเด็น
ทาทายตางๆเหลานั้น เชน การจัดทําโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท การใหทุนเรียนในสาขาวิชาชีพ
พยาบาลแกนักเรียนในพื้นที่ชนบท และการใหเงินสนับสนุนแกบุคลากรสุขภาพในบางสาขาวิชาชีพที่ปฏิบัติ
งานในพื้นที่ทุรกันดาร4
นอกจากประเด็นที่ระบุไวขางตนแลว ยังมีอีกประเด็นที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการบุคลากร
สุขภาพ ที่ยังมีการศึกษาวิจัยไมมากนักในปจจุบัน โดยเฉพาะ การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจางงานบุคลากร
สุขภาพภาครัฐ ซึ่งถือเปนประเด็นที่มีความซับซอนและละเอียดออนอยางยิ่ง การมีระบบการจางงานที่เหมาะ
สมยอมสงผลตอการคงอยูในระบบของบุคลากรสุขภาพ และใหการใชงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุด5
ปญหาการจางงานปรากฏเดนชัดขึน้ ตัง้ แต ป พ.ศ. 2545 ดวยเหตุที่ ภาครัฐมีทศิ ทางปฏิรปู ระบบราชการ
โดยการจํากัดปริมาณกําลังคนในระบบราชการ มีการออกมาตรการไมเพิ่มอัตราขาราชการตั้งใหม และยกเลิก
การจางขาราชการมาชดเชยตําแหนงเดิมของผูท เี่ กษียณอายุ ลาสุด ‘คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบาย
กําลังคนภาครัฐ’ (คปร.) ไดออกมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557 - 25616 โดยเนน
ยุทธศาสตรการวางแผนบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด สงเสริมใหมีการจางงานบุคลากรภาครัฐใน
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการลงทุนเพิ่มขึ้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใชทดแทนคนในอนาคต
ในบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขไดพยายามแกปญ
 หาการขาดแคลนกําลังคนและตําแหนงขาราชการ
เพิม่ ใหม โดยการจางบุคลากรสุขภาพในรูปแบบอืน่ นอกจากการเปนขาราชการ เชน การจางเปนพนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
แนวคิดเรื่องการปรับวิธีการจางงานไมไดจํากัดเฉพาะบุคลากรฝายสนับสนุนเทานั้น แตยังรวมถึง
บุคลากรวิชาชีพดานสุขภาพ ทีเ่ ดิมเคยจางเปนขาราชการมาอยางยาวนาน อันไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร
และพยาบาล อยางไรก็ตามยังพบวา ยังมีปญหาในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องความไมเปนธรรมของเงินเดือน
และสิทธิประโยชน ทั้งในวิชาชีพเดียวกัน และระหวางวิชาชีพ
นอกจากนั้นเมื่อกลาวถึง ‘ภาครัฐ’ ยอมไมเพียงจํากัดอยูเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข หากแตรวมถึง
กระทรวงอื่น ๆ และภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัย) ที่มีบุคลากรสุขภาพทํางานอยูดวย เชน
● กระทรวงสาธารณสุขมีการจางงานทั้งที่เปน ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และ ลูกจางชั่วคราว (รวมถึงจางเหมาบริการ) โดยสองรูปแบบหลังเปนการจางดวยเงินบํารุงหรือ
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รายไดของหนวยบริการสุขภาพ สวนสองรูปแบบแรกใชงบประมาณแผนดิน
● มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีการจางงานบุคลากรในลักษณะ ‘พนักงานมหาวิทยาลัย’ แบงเปน
2 ประเภท ไดแก สาย ก. คือ บุคลากรที่ทําหนาที่เปนอาจารย หรือทําหนาที่ในการสอน และ สาย ข. ซึ่ง
ประกอบดวยบุคลากรอื่น ๆ ที่ไมใชอาจารย เชน บุคลากรที่ทํางานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โดยใชงบ
ประมาณจากรายไดของมหาวิทยาลัย
● สังกัดกระทรวงกลาโหม มีการจางงานทั้งในรูปแบบขาราชการทหาร และขาราชการพลเรือน
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม โดยใชงบประมาณแผนดิน และบางสวนใชงบประมาณจากรายไดของหนวยงาน
● สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการจางงานเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร และพนักงานกรุงเทพมหานคร
โดยเปนการใชงบประมาณกรุงเทพมหานครในการจางงาน นอกจากนี้ในบางสถานพยาบาลก็มีการจางงาน
ในลักษณะคูสัญญากับกรุงเทพมหานครโดยตรง
ปญหาการจางงานจึงมีความสลับซับซอน เพราะมีความผูกพันกับระเบียบและขอกฎหมายในแตละ
หนวยงาน ทําใหสามารถกําหนดกรอบคาตอบแทน และสิทธิประโยชนไดไมเหมือนกัน ซึ่งความแตกตาง
เหลานีส้ ง ผลตอการคงอยูข องบุคลากรสุขภาพ ดังปรากฏในรายงานศึกษาวิจยั ทีผ่ า นมา เชน ปยะ หาญวรวงศชยั
และคณะ ระบุวาลูกจางชั่วคราวที่จางดวยเงินบํารุงนั้นมีแนวโนมที่จะลาออกจากงานมากกวาขาราชการ แมวา
จะไดรับเงินเดือนมากกวา7 และ นงลักษณ พะไกยะ และคณะ ศึกษาเหตุผลของการเลือกทํางานในชนบทของ
กลุมพยาบาลจบใหม พบวา เหตุผลที่สําคัญที่สุดหาลําดับแรก ไดแก การไดอยูใกลภูมิลําเนา การปฏิบัติตาม
เงือ่ นไขของทุนการศึกษา การมีสงิ่ แวดลอมการทํางานทีด่ ี ทัศนคติเชิงบวกทีต่ อ ชนบท และการไดเปนขาราชการ8
ดั ง นั้ น การศึ ก ษาแนวทางการจ า งงานบุ ค ลากรสุ ข ภาพภาครั ฐ ที่ ส อดคล อ งกั บ บริ บ ทสุ ข ภาพของ
ประเทศไทย จึงเปนเรือ่ งสําคัญยิง่ เพราะจะเปนขอมูลพืน้ ฐานสําคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพือ่ การบริหาร
จัดการบุคลากรสุขภาพของประเทศไทยตอไปในอนาคต
อนึง่ การศึกษานีม้ งุ เนนทีก่ ลุม วิชาชีพหลักดานสุขภาพ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
และจํากัดเฉพาะบุคลากรสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ คิดเปนสัดสวนมากทีส่ ดุ ของบุคลากรสุขภาพ
ทัง้ ประเทศ อยางไรก็ตาม ไดมกี ารสัมภาษณหรือสอบถามผูก าํ หนดนโยบายจากองคกรนอกกระทรวงสาธารณสุข
ดวย ดังแสดงรายละเอียดไวในหัวขอ ‘ระเบียบวิธีวิจัย’
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วัตถุประสงค์การศึกษา
วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษารูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทย
ในระยะ 15 ปขางหนา
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาสถานการณ และ รูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข และ
ภาครัฐในสังกัดอื่น รวมถึงการจางงานบุคลากรสุขภาพในตางประเทศ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูกําหนดนโยบาย ผูใชบุคลากร (ผูจาง) และบุคลากรสุขภาพ ในและ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น จุดออน/จุดแข็ง ของการจางงานแตละรูปแบบในปจจุบนั ประเด็น
ทาทาย ตอการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทย
3. เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในแงการคงอยูของบุคลากร และผลกระทบดานงบ
ประมาณ และพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย เกีย่ วกับรูปแบบการจางงานแพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
ของภาครัฐในประเทศไทยในระยะ 15 ปขางหนา
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ระเบียบวิธีวิจัย

รูปแบบการวิจัย และกรอบแนวคิด (Study design and conceptual framework)
การศึกษานีใ้ ชระเบียบวิธวี จิ ยั ภาคตัดขวางแบบผสม (cross-sectional mixed-method design) ซึง่ ประกอบดวยการ
ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีระยะเวลาการศึกษาระหวาง 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ทัง้ นี้ ในการเก็บขอมูลเริม่ จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกอน นัน่ คือ การสัมภาษณผกู าํ หนดนโยบาย ผูใ ชบคุ ลากร
และบุคลากรสุขภาพเอง รวมกับการทบทวนวรรณกรรม จากนั้นจึงเก็บขอมูลเชิงปริมาณเพื่อคาดประมาณ
การคงอยูของบุคลากรสุขภาพ และงบประมาณที่ตองใชจากการจางงานในรูปแบบตาง ๆ (รูปที่ 1)
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ข้อพิจารณาเชิงจริยธรรม (Ethical consideration)
การศึกษานี้ไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันพัฒนาการ
คุมครองการวิจัยในมนุษย (เลขที่หนังสือ สคม.282/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561) กอนลงเก็บขอมูล
ในพื้นที่
การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data collection and analysis)
วัตถุประสงค์ที่ 1 ใชวีธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้
การทบทวนเอกสาร ทัง้ เอกสารของประเทศไทย เชน ระเบียบขอบังคับทีก่ าํ หนดสิทธิประโยชน
ของการจางงานรูปแบบตาง ๆ เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 และสืบคนขอมูลทุตยิ ภูมจิ าก กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศ โดยใชฐาน
ขอมูล Google Scholar และ Medline ใชคําศัพทสืบคน เชน health workforce strategy, human resource for
health, health workforce remuneration, health personnel payment and incentives, health care personnel
employment และ health personnel retention รวมถึงขอมูลที่นาเชื่อถือจากเว็บไซตตาง ๆ grey literature และ
ผลงานตีพิมพจากฐานขอมูลในประเทศไทย ใชคําศัพทสืบคน เชน กําลังคนดานสุขภาพ อัตรากําลัง การจาง
งานบุคลากรสุขภาพ และการคงอยูในงานของบุคลากรสุขภาพ
●

วัตถุประสงค์ที่ 2 ใชวีธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคล และ
สัมภาษณกลุม โดยมีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้
ผูถูกสัมภาษณ จํานวน 40 คน ประกอบดวย
■ ผูกําหนดนโยบาย หรือผูเชี่ยวชาญดานกําลังคนดานสุขภาพจํานวน 10 คน จากหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข
ุ ลากรสุขภาพ ไดแก นายแพทยสาธารณสุข ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลศูนย ผูอ าํ นวยการ
■ ผูใ ชบค
โรงพยาบาลทัว่ ไป และผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 12 คน จาก 4 จังหวัดในแตละภาค (เหนือ กลาง
ใต และตะวันออกเฉียงเหนือ) การเลือกจังหวัดใชการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) อาศัยหลักคิด
ทีว่ า เปนจังหวัดทีม่ จี าํ นวนบุคลากรสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยูอ ยางหนาแนน จังหวัดทีเ่ ลือกมา ไดแก
เชียงใหม ชลบุรี สงขลา และขอนแกน อนึ่งมีผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งไมสะดวกใหสัมภาษณ
ทําใหผูใหขอมูลจากโรงพยาบาลชุมชนเหลือเพียง 3 ทาน อยางไรก็ตามผูวิจัยไดใชเทคนิค snowball ในการ
คนหาผูสัมภาษณเพิ่มเติม ดวยเทคนิคดังกลาวทําใหไดผูถูกสัมภาษณเพิ่มเติมอีก 1 คน คือ ผูอํานวยการสถาน
พยาบาลแหงหนึ่ง ที่เปนองคการมหาชนภายใตกํากับกระทรวงสาธารณสุข
■ บุคลากรสุขภาพ รวมจํานวน 18 คน (1-2 คน/วิชาชีพ รวมได 3-4 ราย/จังหวัด) จากจังหวัด
●
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ที่คัดเลือกไวขางตน การคัดเลือกตัวอยางใชการคัดเลือกตัวอยางตามสะดวก (convenience sampling) ในชวง
เวลาทีผ่ วู จิ ยั เขาไปสัมภาษณผอู าํ นวยการโรงพยาบาลนัน้ ๆ และเลือกบุคลากรทีส่ ะดวกใหขอ มูลในเวลาดังกลาว
วิธีการสัมภาษณ และการวิเคราะหขอมูล
 กู สัมภาษณ
■ การสัมภาษณไดดาํ เนินการตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจยั มีการขออนุญาตผูถ
กอนบันทึกเสียง และมีการลงลายมือชื่อยินยอมใหขอมูล ผูถูกสัมภาษณมีสิทธิหยุดการสัมภาษณไดทุกเมื่อ
หากไมสบายใจ และนําเสนอขอมูลในภาพรวมเพื่อรักษาความลับของผูถูกสัมภาษณ ผูถูกสัมภาษณที่เปน
ผูกําหนดนโยบายและผูใชบุคลากรสุขภาพใชการสัมภาษณเชิงลึกเปนรายบุคคล ผูถูกสัมภาษณท่ีเปนบุคลากร
สุขภาพใชการสัมภาษณกลุม กลุมละประมาณ 3-4 คน การสัมภาษณดําเนินการ ณ ที่ทํางานของผูถูกสัมภาษณ
ยกเวนการสัมภาษณบคุ ลากรสุขภาพในจังหวัดขอนแกน ซึง่ มีความติดขัดในการเดินทาง จึงใชการสัมภาษณทาง
โทรศัพทแทน การสัมภาษณใชเวลาประมาณ 45-60 นาทีตอคน/กลุม
■ ข อ คํ า ถามสั ม ภาษณ ไ ด ป รั บ ไปตามบทบาทและประสบการณ ข องผู  ถู ก สั ม ภาษณ เช น
ผูสัมภาษณที่เปนผูกําหนดนโยบายและผูใชบุคลากรสุขภาพไดถูกขอใหแสดงความเห็นเกี่ยวกับ (i) จุดออน/
จุดแข็งของระบบการจางงานในปจจุบัน (ii) ประเด็นทาทาย ขอดี/ขอเสีย ของการจางงาน และ (iii) ขอเสนอ
แนะของรูปแบบการจางงานตาง ๆ ในสวนของผูถูกสัมภาษณที่เปนบุคลากรสุขภาพ ขอคําถามจะเนนในเรื่อง
สิทธิประโยชนที่บุคลากรสุขภาพใหความสําคัญตอการคงอยูในหนวยงานภาครัฐ
■ การวิเคราะหขอมูล ใชวิธีแกนสาระ (thematic analysis) โดยการกําหนด theme ซึ่งกระทํา
ภายหลังจากไดขอ มูลจากการสัมภาษณ จากนัน้ มีกระบวนการระดมความคิดเห็นในคณะนักวิจยั เพือ่ กําหนดรูป
แบบการจางงานแบบตาง ๆ บนพืน้ ฐานจากขอมูลทีไ่ ดจากผูก าํ หนดนโยบาย เพือ่ ใชในแบบสอบถามเชิงปริมาณ
ตอไป (ดูรายละเอียดในวัตถุประสงคที่ 3)
วัตถุประสงค์ที่ 3 ใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และสังเคราะหผลการศึกษาที่ได รวมกับขอคน
พบในวัตถุประสงคที่ 1 และ 2
กลุมตัวอยาง
■ บุคลากรสุขภาพจํานวน 160 คน (4 วิชาชีพ/จังหวัด x 4 จังหวัด x ประมาณ 10 คน/วิชาชีพ)
โดยใหผปู ระสานงานแตละพืน้ ทีส่ มุ เลือกผูต อบแบบสอบถามในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ อนึง่ จํานวนผูต อบแบบสอบถามไม
ไดคาํ นวณกลุม ตัวอยางตัง้ แตแรก เพราะจากการทบทวนวรรณกรรมไมพบการศึกษาในอดีตทีร่ ะบุอตั รารอดชีพ
(survival function) ในการทํางานในภาครัฐของประเทศไทยของแตละวิชาชีพ ทําใหขาดพารามิเตอรที่จะมาใช
ในสูตรคํานวณ
■ เกณฑคัดเขาของกลุมตัวอยางที่เขารวมการศึกษา คือ ตองทํางานในภาครัฐมาไมเกิน 5 ป
ทํางานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตองเปนหนึ่งใน 4 วิชาชีพหลัก ประกอบดวย แพทย
ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
●
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แบบสอบถาม
■ แบบสอบถาม มี 3 สวน ไดแก
i. ขอมูลสวนบุคคล เชน เพศ วันเกิด และระยะเวลาที่ทํางานมาตั้งแตจบการศึกษา
ii. ปจจัยที่ทําใหคงอยูในภาครัฐ กําหนดใหผูตอบใหคะแนน 1 ถึง 5 โดย 1 หมายถึง
ปจจัยนั้น ๆ มีอิทธิพลนอยที่สุดตอการคงอยูในภาครัฐ และ 5 หมายถึงปจจัยนั้น ๆ มีอิทธิพลมากที่สุดตอ
การคงอยูในภาครัฐ ทั้งนี้ ขอคําถามในสวนนี้ของบุคลากรสุขภาพที่เปนขาราชการ และไมไดเปนขาราชการ
มีความแตกตางกันเล็กนอย (ภาคผนวก 2) กอนลงพืน้ ทีผ่ วู จิ ยั ไดสง แบบสอบถามไปทําการทดสอบกับบุคลากร
สุขภาพจํานวน 26 คน จากโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ของจังหวัดหนึ่งในภาค
เหนือ เพื่อทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) และความเชื่อมั่น (reliability) ของคําถาม โดยได
ทําการทดสอบ Cronbach’s alpha coefﬁcient ของขอคําถามในสวนนี้ และพบวาได coefﬁcient ประมาณ 0.9
ซึ่งบงบอกวา แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยูในเกณฑที่ดี
iii. ระยะเวลาทีผ่ ตู อบแบบสอบถาม ‘คาดวา’ ตนเองจะทํางานในภาครัฐตอไปอีกประมาณ
กีป่  หากไดรบั การจางงานดวยลักษณะตาง ๆ กัน 6 รูปแบบ (ซึง่ 6 รูปแบบนี้ ไดจากการสังเคราะหความคิดเห็น
ของผูกําหนดนโยบาย และการระดมสมองของคณะนักวิจัย) ทั้งนี้ ในแบบสอบถามไมไดระบุไวโดยตรงวารูป
แบบใด คือ การจางงานแบบใด กลาวคือ เปนการปกปด (blind) ผูต อบแบบสอบถาม ทําใหผตู อบแบบสอบถาม
ไมทราบวารูปแบบใดเปน ขาราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานมหาวิทยาลัย เปนตน
แตคณะนักวิจัยเมื่อพิจารณารายละเอียดสิทธิประโยชนที่ระบุไว ก็สามารถเทียบเคียงกลับไปไดวาเปนการ
จางงานรูปแบบใด (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 รูปแบบการจางงานแบบตางๆ ทีป่ รากฏในแบบสอบถาม เทียบเคียงกับการจางงานปจจุบนั
รูปแบบ
1
2
3
4
5
6

ลักษณะการจ้างงาน
ขาราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานราชการ ที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชนอื่นๆ เชน สิทธิรักษาพยาบาลสําหรับครอบครัว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชนอื่นๆ เชน สิทธิรักษาพยาบาลสําหรับครอบครัว
พนักงานมหาวิทยาลัย

การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรม Microsoft Excel และ Stata v14 โดยการวิเคราะห
ในสวนที่ (i) และ (ii) ใชสถิติเชิงพรรณนา แสดงผลดวยคาเฉลี่ยและรอยละ ในสวนที่ (iii) ใชการวิเคราะห
การรอดชีพ (survival analysis) และทดสอบความแตกตางของการคงอยูใ นภาครัฐระหวางวิชาชีพ ในการจางงาน
รูปแบบตาง ๆ ดวย Wilcoxon signed rank test จากนั้นคํานวณจํานวนบุคลากรรวมคงเหลือ และงบประมาณ
ที่ตองใชเพื่อจายเงินเดือนบุคลากรสุขภาพในปนั้นๆ ดวยสูตร
■
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จํานวนบุคลากรคงเหลือ_ป_t = จํานวนบุคลากร_ตั้งตน x survival function_ ป_t
งบประมาณที่ตองจาย_ป_t = จํานวนบุคลากรคงเหลือ_ป_t x อัตราเงินเดือน_ป_t
อัตราเงินเดือน_ป_t = อัตราเงินเดือน_ตั้งตน x (1+r)t ...โดย t = 1-15 และ r = 0.03
หมายเหตุ:
 r = 0.03 มากจากหลักคิดที่วา บุคลากรสุขภาพสวนใหญไดรับการขึ้นเงินเดือน
ประมาณ รอยละ 3 ตอป
 อัตราเงินเดือนของแตละการจางงาน คิดจาก อัตราเงินเดือนราชการ x อัตราสวน
เงินเดือนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของการจางงานนัน้ ๆ เชน การจางงานแบบพนักงานราชการ มี
เงินเดือนตั้งตน 1.2 เทาของเงินเดือนราชการ
่ การวิเคราะหขอ มูล ในสวนจํานวนบุคลากรสุขภาพตัง้ ตน และอัตราเงินเดือน
■ ขอมูลทีใ่ ชเพือ
ตั้งตน ไดมาจากฐานขอมูลของกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตารางที่ 2)
-

ตารางที่ 2 แผนการรับบุคลากรสุขภาพแตละวิชาชีพ และอัตราเงินเดือนปจจุบัน (ปตั้งตน)
วิชาชีพ
แพทย
ทันตแพทย
พยาบาล
เภสัชกร

จํานวนบุคลากรแรกรับ (คน/ปี)
2,200
600
3,600
300

เงินเดือนบุคลากรแรกรับ (บาท/เดือน)
18,020
18,020
15,000
17,500

ผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ที่ 1
วัตถุประสงคที่ 1 การนําเสนอผลการทบทวนวรรณกรรมจะแสดงภายใตหัวขอหลัก ดังตอไปนี้ (i)
รูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในปจจุบัน ทั้งในบริบทของตางประเทศและของประเทศไทย (ii) ทิศทาง
การจางงานบุคลากรสุขภาพในอนาคต (iii) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจางงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐ และ (iv)
สรุปผลการทบทวนวรรณกรรมโดยมีรายละเอียดดังนี้
I. รูปแบบการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในปจจุบัน
● การจ้างงานบุคลากรสุขภาพในบริบทต่างประเทศ
รูปแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพในตางประเทศมีความหลากหลาย ขึ้นอยูกับระบบสุขภาพ
ของประเทศนั้น ๆ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบระบบสุขภาพของประเทศตาง ๆ
ระบบสุขภาพ
Mainly public provision, public ﬁnance
Mixed provision, public ﬁnance
Mainly private provision, public ﬁnance
Mixed provision, mixed ﬁnance
Mainly private provision, private ﬁnance

ประเทศ
เดนมารก, นอรเวย, ฟนแลนด, โปรตุเกส, กรีซ, สเปน,
สหราชอาณาจักร, ไอซแลนด, สวีเดน, ไอรแลนด, อิตาลี
ออสเตรเลีย, เยอรมัน, ออสเตรีย, ญี่ปุน, เบลเยี่ยม, ลักเซมเบิรก,
ฝรั่งเศส, นิวซีแลนด
แคนาดา
เนเธอรแลนด
สวิสเซอรแลนด, สหรัฐอเมริกา

ตัวอยางเชน ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีระบบบริการสุขภาพ ผูใหบริการหลักเปนภาคเอกชน
ผูประกอบการดานสุขภาพมักเผชิญกับคาใชจายดานสุขภาพที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ประกอบกับการขาดแคลน
บุคลากรสุขภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีแนวโนมสูงที่จะนําเขาบุคลากรสุขภาพจากประเทศที่กําลังพัฒนา
เพือ่ ลดคาใชจา ยของการจางงาน เชนเดียวกันกับประเทศแคนาดา ทีไ่ มคอ ยมีการผลิตบุคลากรสุขภาพดวยตนเอง
จึงจําเปนตองนําเขาบุคลากรสุขภาพจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศแอฟริกาใตและกานา
แตกตางจากสถานการณในประเทศเยอรมันที่สามารถผลิตแพทยจนเกินความตองการ ดวยเหตุ
ดังกลาว ประเทศเยอรมันจึงพยายามหาวิธีการจางงานที่จะชวยปองกันหรือชะลอการสูญเสียแพทยที่มี
ความสามารถของประเทศตนเองไมใหยายออกไปทํางานในประเทศอื่น สหราชอาณาจักรซึ่งมีระบบบริการ
สุขภาพแบบรัฐสวัสดิการ มีความตองการบุคลากรสุขภาพจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาลวิชาชีพ
เพือ่ รองรับกับการดูแลในสังคมผูส งู อายุ อยางไรก็ตาม พบวา จํานวนพยาบาลวิชาชีพทีม่ อี ยูม จี าํ นวนไมเพียงพอกับ
ความตองการในอนาคต ทางรัฐบาลจึงไดจดั สรรงบประมาณเพือ่ เพิม่ การผลิตอีกรอยละ 25 เพือ่ ใหอกี 10 ปขา งหนา
(พ.ศ.2570) มีพยาบาลเขาสูระบบการจางงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 26,000 คน และเพิ่มแรงจูงใจเพื่อการคงอยู
ในภาครัฐ9
ในประเทศญี่ปุน พยาบาลวิชาชีพมีบทบาทอยางมากในชุมชน โดยอัตราสวนของพยาบาลตอแพทย
สูงประมาณ 5:1 ประเทศญี่ปุนจึงมีนโยบายพัฒนาขีดความสามารถของพยาบาล พยาบาลวิชาชีพที่ไดศึกษาตอ
ผดุงครรภอีก 1 ป จะไดรับการจางงานที่มีเงินเดือนสูงกวาพยาบาลวิชาชีพทั่วไป10, 11
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรสุขภาพในต่างประเทศ
อยางไรก็ตาม ในเรือ่ งของการจางงานนัน้ พบวา ปจจัยสําคัญทีส่ ดุ ในเรือ่ งของการจางงานนาจะเปนเรือ่ ง
ของคาตอบแทนการทํางาน โดยแบงออกเปน 2 หมวดใหญๆ คือ คาจางที่เปนรายชั่วโมง รายเดือน หรือรายป
(wages/salaries) และสวัสดิการตาง ๆ (beneﬁts) เชน การลาพักเมื่อเจ็บปวย (sick leave), การประกันชีวิตหรือ
ประกันสุขภาพ (insurance) เปนตน ซึ่งในประเทศอเมริกาเมื่อเปรียบเทียบสัดสวนของคาใชจายในการจางงาน
ในอุตสาหกรรมดานสุขภาพนัน้ พบวา โดยเฉลีย่ เงินเดือนหรือคาจางจะคิดเปน 70% ($22.06 per hour worked)
ในขณะที่สวนที่เหลือจะเปนสวัสดิการตาง ๆ ประมาณ 30% ($9.31 per hour worked)29
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ในเรือ่ งของคาตอบแทนทีเ่ ปนคาจางนัน้ ไดมกี ารศึกษาเปรียบเทียบคาจางในอุตสาหกรรมดานสุขภาพ
ใน 16 กลุมวิชาชีพใน 20 ประเทศ ไดแก อารเจนตินา, เบลาลุส, เบลเยี่ยม, ชิลี, โคลัมเบีย, สาธารณรัฐเชค,
ฟนแลนด, เยอรมันนี, อินเดีย,เม็กซิโก, เนเธอรแลนด, โปแลนด, รัสเซีย,แอฟริกาใต, สเปน, สวีเดน, ยูเครน,
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยใชขอมูลจาก Wage Indicator web survey (2008-2011) พบวา แพทย
เปนบุคลากรทีไ่ ดรบั คาจางสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับวิชาชีพอืน่ ๆ ในทุกประเทศทีอ่ ยูใ นการศึกษาครัง้ นี้ และนอกจาก
นี้ยังพบวา คาจางตอชั่วโมงโดยเฉลี่ยแลว แพทยจะมีคาจางอยูที่ $26.02, ทันตแพทย $25.80, เภสัชกร $19.99
และพยาบาล $13.06 ตามลําดับ 30
การจ้างงานบุคลากรสุขภาพในระบบประเทศไทย
ในปจจุบัน การจางงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐในแตละสังกัดมีรูปแบบแตกตางกัน6, 12 เฉพาะกระทรวง
สาธารณสุขเอง มีการจางงานบุคลากรสุขภาพในหลายรูปแบบ เชน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยสองรูปแบบหลังเปนการจางดวยเงินบํารุงหรือรายได
ของหนวยบริการสุขภาพ
ที่ผานมา พบวา ปญหาที่สําคัญประเด็นหนึ่งของการจางงาน คือ เรื่องความไมเปนธรรม หรือความ
เหลือ่ มลํา้ ทัง้ ภายใน และระหวางวิชาชีพ ทีแ่ มจะอยูใ นตําแหนงงานเดียวกันแตเมือ่ ไดรบั การจางงานแตกตางกัน
ก็ไดรับเงินเดือนและสิทธิประโยชนที่แตกตางกัน สงผลใหมีการสูญเสียบุคลากรสุขภาพ และเกิดความขัดแยง
ระหวางหนวยงานกับบุคลากรสุขภาพ มีการชุมนุมเรียกรองของบุคลากรสุขภาพอยูเนือง ๆ12
ในเรื่องสิทธิประโยชนของแตละรูปแบบการจางงาน สามารถแบงไดเปน 5 ดานหลัก ไดแก (i)
เงินเดือนและคาจาง (ii) สวัสดิการที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน (iii) ความกาวหนาในวิชาชีพ (iv) สิทธิใน
การลา และ (v) สิทธิประโยชนอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี13,้ 14
●

i. เงินเดือนและค่าจ้าง: พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ไดถูกกําหนด
เบื้องตนใหมีเงินเดือนที่สูงกวากลุมขาราชการ ประมาณ 1.2 เทา สําหรับสายงานแพทยและทันตแพทย
เกือบทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการจางในรูปแบบขาราชการเทานั้น สวนสายงานเภสัชกรและ
พยาบาลวิชาชีพ มีบุคลากรบางสวนที่ถูกจางในรูปแบบพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และ/หรือ ลูกจางชั่วคราว ในสวนของพยาบาลที่เขาทํางานใหม ปจจุบันสวนใหญจางในรูปแบบพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และ/หรือ ลูกจางชั่วคราว ซึ่งโดยหลักการ อัตราเงินเดือนลูกจางชั่วคราวตองไมนอย
กวาอัตราคาจางที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ซึ่งก็ยังนอยกวาอัตราเงินเดือนขาราชการ
เมื่อแรกบรรจุ ในเรื่องการเลื่อนเงินเดือน ขาราชการไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2 ครั้ง/ป ในขณะ
ที่พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
1 ครั้ง/ป
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ii. สวัสดิการทีเ่ ปนตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน: ไดแก สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล คาเชาบาน และ
บําเหน็จ/บํานาญ ซึ่งมีความแตกตางกันในรายละเอียด เชน ขาราชการสามารถใชสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลกับ
กรมบัญชีกลางโดยตรงสําหรับตนเองและครอบครัว ในขณะที่ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
และลูกจางชั่วคราวใชสิทธิประกันสังคมไดเฉพาะตน ในเรื่องบําเหน็จ/บํานาญ พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราวมีเงื่อนไขที่ตองรวมสมทบเงินในกองทุนประกันสังคมทุกเดือน
นอกจากนี้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขยังตองสมทบเงินสําหรับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ในเรือ่ งคาเชาบาน ขาราชการไดรบั สิทธิคา เชาบาน ในขณะที่ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว ไมไดรับสิทธิคาเชาบาน
iii. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ การเลื่อนระดับและการบังคับบัญชา ทุกกลุมตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ/หลักเกณฑของกลุมตนเอง เชน ขาราชการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดินและพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นขาราชการมีการเลื่อนระดับ
ในตําแหนงทีส่ งู ขึน้ หรือเลือ่ นเปนระดับหัวหนา/ผูบ งั คับบัญชา ในขณะทีพ่ นักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว ไมมีรูปแบบการเลื่อนระดับดังกลาว
iv. สิทธิในการลา เชน ลาปวย ลากิจสวนตัว ลาพักผอน รวมถึงการลาบางอยางที่ยังคงไดรับ
เงินเดือน เชน ลาคลอดบุตร ลาศึกษา ฝกอบรม และลาอุปสมบท แตละการจางงานมีจํานวนวันที่สามารถลา
ไดแตกตาง นอกจากนั้นมีเพียงบางกลุมไดรับสิทธิประโยชนเรื่องการลาเฉพาะ นั่นคือ มีเพียงขาราชการ และ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่สามารถลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตรและสามารถลาศึกษาตอได
v. สิทธิประโยชน์อื่นๆ เชน การชวยเหลือบุตร/สงเคราะหบุตร คาใชจายเดินทางไปราชการ
คาเบี้ยประชุม เงินประจําตําแหนง และเครื่องราชอิสริยาภรณ มีความตางกันระหวางรูปแบบการจางงาน เชน
ขาราชการ และพนักงานราชการ มีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ในภาพรวม พอที่จะสรุปไดวาขาราชการไดรับสิทธิประโยชนมากที่สุด เมื่อเทียบกับการจางงาน
รูปแบบอืน่ ๆ ยกเวนในเรือ่ งอัตราเงินเดือน (ยกเวนลูกจางชัว่ คราว) ทีไ่ ดนอ ยกวาการจางงานแบบอืน่ ๆ ประมาณ
รอยละ 20 ขณะที่ลูกจางชั่วคราวไดรับสิทธิประโยชนนอยที่สุด นอกจากนั้น ขาราชการเปนการจางงานแบบ
ตลอดชีพ แตรูปแบบอื่น ๆ ไดรับการจางงานเปนระยะเวลาที่จํากัดตามสัญญาจาง (ตารางที่ 4) 7, 13
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ตารางที่ 4 อัตราเงินเดือนและสิทธิประโยชนในแตละรูปแบบการจางงาน
ประเภท

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข

ลูกจ้างชั่วคราว

เงินเดือนแรกเขา (บาท)
- แพทย

18,020

-

20,310

-

- ทันตแพทย

18,020

-

20,310

-

- เภสัชกร

17,500

22,750

19,680

12,037

- พยาบาลวิชาชีพ

15,000

19,500

15,960

11,324

เลื่อนขั้นเงินเดือน

ปละ 2 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

ปละ 1 ครั้ง

เงินประจําตําแหนงวิชาชีพ

มี

เทาขาราชการ

เทาขาราชการ

ไมมี

เงินโบนัส (รายป)

มี

ไมมี

ไมมี

ไมมี

สวัสดิการรักษาพยาบาล

ใชสิทธิประกัน
สังคมเฉพาะตน

ใชสิทธิประกัน
สังคมเฉพาะตน

ใชสิทธิประกัน
สังคมเฉพาะตน

สิทธิการเบิกคาเชาบาน
สวัสดิการการศึกษาบุตร

มีสําหรับตนเอง คู
สมรส บุตรไมเกิน
20 ป และพอแม
มี
มี

ไมมี
ไมมี

ไมมี
ไมมี

ไมมี
มี

เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว

มี

มี

มี

ไมมี

คาใชจายการประชุมตาง
ประเทศ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
เครื่องราชอิสริยาภรณ
บําเหน็จ บํานาญ และ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

มี

มี

มี

ไมมี

มี
มี
กองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ

การขอยายที่ทํางาน

ได

มี
มี
กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนประกัน
สังคม
ไมได

มี
มี
กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนประกัน
สังคม
ไมได

ไมมี
ไมมี
กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ กองทุนประกัน
สังคม
ไมได

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256013
แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร เกือบทั้งหมดยังไดรับการจางงานเปนขาราชการ ขณะที่พยาบาล
แมสวนใหญยังอยูในสถานะขาราชการ แตพยาบาลรุนใหมๆเกือบทั้งหมดไดรับการจางงานในฐานะพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุขและลูกจางชั่วคราว (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสุขภาพสะสมในแตละวิชาชีพ ในแตละรูปแบบการจางงาน ในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2559

2558

2557

2556

ปี

2560
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วิชาชีพ
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล
รวม
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล
รวม
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล
รวม
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล
รวม
แพทย
ทันตแพทย
เภสัช
พยาบาล
รวม

ข้าราชการ
14,577
4,485
6,605
80,119
105,786
15,287
4,713
7,116
83,692
110,808
16,463
4,970
7,561
88,321
117,315
17,690
5,240
7,892
88,942
119,764
18,546
5,369
8,143
92,355
124,413

พนักงานราชการ

พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข

12
151
163

85
648
14,356
15,089
51

17
193
210
24
205
229

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

268
268

225
225

229
7,023
7,322
42
194
5,039
5,275

ลูกจ้างชั่วคราว
130
2
102
3,399
3,633
139
2
113
4,678
4,932
146
3
109
5,281
5,539
186
6
168
7,827
8,187
192
4
198
8,537
8,931

ที่มา: กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.256013

รวม
14,792
4,487
7,367
98,025
124,671
15,477
4,715
7,539
98,937
126,668
16,651
4,973
7,889
101,003
130,516
17,946
5,246
8,289
104,060
135,541
18,780
5,373
8,535
106,156
138,844
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II. ทิศทางการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในอนาคต
สําหรับประเทศไทย นับตั้งแตป พ.ศ.2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการ และมีมาตรการจํากัด
ขนาดกําลังคนภาครัฐ ทําใหหลายหนวยงาน มีการถายโอนภาระงานที่ไมใชภารกิจหลักของรัฐสูภาคเอกชน
ดวยการจางเหมาบริการหรือซือ้ บริการ และถายโอนอัตรากําลังคนจากสวนกลางไปสูอ งคกรปกครองสวนทองถิน่
ไดมีการจํากัดอัตราขาราชการตั้งใหม และยุบอัตราขาราชการที่วางจากการเกษียณอายุ ทําใหหลายหนวยงาน
ทีข่ าดแคลนกําลังคนมีการเพิม่ การจางบุคลากรสุขภาพในรูปแบบอืน่ นอกจากการเปนขาราชการ เชน พนักงาน
ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางชั่วคราว
ยิ่งกวานั้น ตั้งแตพ.ศ.2557 คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการวางแผนบริหารกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุด และประหยัดคาใชจายภาครัฐ6 และ มีมติคณะ
รัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560 เห็นชอบใหมมี าตรการทดแทนอัตราวางจากผลเกษียณอายุของขาราชการ
ดวยการจางงานรูปแบบอื่น12
ทั้ ง นี้ การจ า งงานบุ ค ลากรสุ ข ภาพต อ งบู ร ณาการกั บ การวางแผนกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพทั้ ง หมด
โดยคํานึงถึง ทั้งปริมาณ คุณภาพ และการกระจายบุคลากร ใหเหมาะสมกับความตองการและการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ฑิณกร โนรี และคณะ15 แสดงใหเห็นวาปจจุบนั กําลังคนดานสุขภาพในวิชาชีพตาง ๆ
มีมากขึ้นกวาในอดีตพอสมควร จนอาจเกินความตองการ เชน แพทยและทันตแพทย ในอีก 10 ปขางหนา
จะมีจะมากกวาความตองการของประเทศ ซึ่งคาดประมาณจํานวนแพทยที่ตองการในป พ.ศ. 2569 เทากับ
38,263 – 46,946 คน ในขณะที่ จะมีแพทย ในป พ.ศ. 2569 เทากับ 63,065 คน สวนความตองการทันตแพทย
ในป พ.ศ. 2569 เทากับ 16,457 – 20,546 คน ในขณะที่จะมีทันตแพทยในป พ.ศ. 2569 เทากับ 17,415 –
8,675 คน
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดทําการวิเคราะหสถานการณ
บุคลากรสุขภาพและรูปแบบการจางงานในอนาคต พบวา การจางงานบุคลากรสุขภาพในรูปแบบของขาราชการ
นั้น ไมตอบโจทยกับการจางงานในอนาคต เนื่องจากไมยืดหยุน และขาดความมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ
ดังนั้น ระบบการจางงานที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐในอนาคต ควรสรางความรวมมือจากทุกภาคสวน เนน
การใชทรัพยากรรวมกัน เนนการกระจายอํานาจใหกับทองถิ่น และสนับสนุนปจจัยอื่น ๆ ที่สงเสริมและเอื้อ
ตอการคงอยูของบุคลากรสุขภาพในภาครัฐ เชน การมีระบบพี่เลี้ยงชวยดูแลใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงาน
(coaching) มีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่งาน (career path) มีการใหรางวัลหรือการเชิดชูเกียรติทางสังคม
(social recognition) ไดทาํ งานทีช่ อบหรือถนัดอยางเต็มศักยภาพ และมีสว นในการตัดสินใจเลือกวิธกี ารจางงาน
หรือสิทธิประโยชนบางอยางที่เหมาะกับวิถีชีวิตของตนเอง12
III. ปจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานบุคลากรสุขภาพภาครัฐ
ในหัวขอนี้ ไดแบงผลการทบทวนวรรณกรรมเปน 2 หัวขอยอย ไดแก การคงอยูแ ละลาออกของบุคลากร
สุขภาพภาครัฐ และทัศนคติตอการทํางานของคนรุนใหม
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การคงอยู่และลาออกของบุคลากรสุขภาพภาครัฐ
เปนทีย่ อมรับกันโดยทัว่ ไปวา การทีจ่ ะดึงดูดบุคลากรสุขภาพใหเขามาทํางาน หรือคงอยูข องบุคลากร
สุขภาพไวในภาครัฐนัน้ มีปจ จัยทีเ่ กีย่ วของหลายประการ ซึง่ แตกตางกันไปตามบริบทเฉพาะของแตละประเทศ
โดยปจจัยที่มีผลตอการคงอยูและลาออกของบุคลากรสุขภาพภาครัฐ ใน 4 กลุมวิชาชีพ มีนักวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ ไดทําการศึกษาวิจัยไวบางแลว ดัง ตอไปนี้
●

งานวิจัยในต่างประเทศ
Mattke และ Martorell ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสรรหาและการธํารงรักษาแพทยในประเทศ
อเมริกา พบวา มีนโยบายที่เกี่ยวของ ไดแก (i) มาตรการทางการเงิน เชน โบนัส การใหกูยืมเงิน การใหทุน
การศึกษาวิชาชีพดานสุขภาพ การชวยเหลือเรือ่ งบานพักหรือที่อยูอาศัย หรือคาเลาเรียนบุตร (ii) ความกาวหนา
ในการประกอบอาชีพ เชน โครงการฝกอบรมตาง ๆ และ (iii) สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม16
Henderson และคณะ ไดทาํ การศึกษาปจจัยจูงใจเพือ่ การคงอยูใ นงานของบุคลากรสุขภาพในประเทศแถบแปซิฟก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบวา เงินเดือนและผลประโยชน ประกอบกับสภาพการทํางาน การนิเทศงาน การ
บริหารจัดการ รวมถึงโอกาสทางการศึกษาและการฝกอบรม เปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการคงอยูในงาน17
Finn และคณะ ไดทําการศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสุขภาพ ใน 5 ประเทศ ไดแก อิหราน
เอธิโอเปย อินเดีย บังคลาเทศ และเนปาล พบวา หากไดรับคาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจไมเพียงพอ หรือไมไดรับ
ตามกําหนดเวลา จะสงผลกระทบตอแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรสุขภาพ นอกจากนี้ กรณีที่บุคลากร
สุขภาพมาปฏิบัติงานในลักษณะ part time มักถูกลดความสําคัญในหนาที่การงานของตน เมื่อเทียบกับผูที่
ปฏิบัติงานเต็มเวลา18
ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา ดังตัวอยาง เชน ประเทศซิมบับเว Taderera และคณะ
ไดรายงานวา นอกเหนือจากเงินเดือน และคาตอบแทนพิเศษ (top-up allowances) แลว การใหแรงจูงใจทีไ่ มใช
ตัวเงิน เชน การใหมีสวนรวมในแผนงาน/โครงการ การสนับสนุนในดานการฝกอบรมตาง ๆ ใหบุคลากร
สุขภาพไดพัฒนาตนเอง หรือการปองกันอันตรายจากการทํางาน ลวนชวยธํารงรักษาบุคลากรสุขภาพใหคงอยู
ในงานได19
ตัวอยางสุดทาย เสนอโดย Mbemba และคณะ ทําการทบทวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรรหาและการ
คงอยูข องแพทยในพืน้ ทีช่ นบทและพืน้ ทีห่ า งไกล ผลการวิจยั พบวา ปจจัยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอการสรรหา
บุคลากรสุขภาพ ไดแก ภูมหิ ลังทีส่ มั พันธกบั พืน้ ทีช่ นบท ความกาวหนาของอาชีพ โอกาสการพัฒนาในสายงาน
ตนเอง เครือขายการสนับสนุนทางวิชาชีพ และคาตอบแทนที่เหมาะสม20
■

งานวิจัยในประเทศไทย
ปยะ หาญวรวงศชัยและคณะระบุวา ลูกจางชั่วคราวที่ไดรับการจางโดยใชเงินบํารุง มีแนวโนมที่จะ
ลาออกจากงานมากกวาขาราชการ แมวาจะไดรับเงินเดือนมากกวา7
■
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ภัททา เกิดเรือง และสมชาย สุขสิรเิ สรีกลุ พบวา สําหรับแพทยใชทนุ โอกาสในการศึกษาตอเปนปจจัย
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการกําหนดของการคงอยูใ นงาน แตสาํ หรับแพทยทปี่ ฏิบตั งิ านมาชวงระยะเวลาหนึง่ แลว ปจจัย
ที่สําคัญที่สุดที่มีผลตอความพึงพอใจ คือ คาตอบแทน และพื้นที่ที่ปฏิบัติงานใกลภูมิลําเนา21
ปจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามแกปญหาภาระงานที่มากเกินไปเมื่อเทียบกับกําลังคนที่มี
ขณะที่ภาครัฐก็ไมสามารถจายคาตอบแทนในอัตราที่แขงขันกับภาคเอกชนได มีการกําหนดมาตรการสราง
แรงจูงใจแกบุคลากรเพื่อดึงดูดกําลังคนไวในระบบ โดยมีการนําระบบเบิกจายคาตอบแทนตามภาระงาน (pay
for performance) มาใชจูงใจใหบุคลากรสุขภาพคงอยูในภาครัฐ14
นงลักษณ พะไกยะ และคณะ ไดทําการศึกษาเหตุผลของการเลือกทํางานในชนบทของกลุมพยาบาล
จบใหม พบวา เหตุผลที่สําคัญที่สุด 5 ลําดับแรก ไดแก (i) การไดอยูใกลภูมิลําเนา (ii) การปฏิบัติตามเงื่อนไข
ชดใชทุนการศึกษา (iii) การมีสิ่งแวดลอมการทํางานที่ดี (iv) ทัศนคติเชิงบวกที่ตอชนบท และ (v) การได
เปนขาราชการ8 นอกจากนี้ ในปตอมา นงลักษณ พะไกยะ และคณะ ยังไดทําการศึกษาชุดสิทธิประโยชน
ทีส่ ง ผลตอการเลือกงานภายใตการจางงานทีไ่ มใชขา ราชการ โดยใชเครือ่ งมือทดลองเลือกงาน (Discrete Choice
Experiment: DCE) พบวา การเพิ่มเงินเดือนขึ้นรอยละ 40 ความกาวหนาในตําแหนง โอกาสการศึกษาตอ
การมีเงินโบนัส การมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ระยะเวลาการจางงานนานขึ้น เปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจ
เลือกงานที่ไมใชตําแหนงขาราชการอีกดวย22
บงกชพร ตั้งฉัตรชัย และคณะ ศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายการคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ที่โรงพยาบาลศูนย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา พยาบาลวิชาชีพ
คงอยู  ใ นสายงานของตนเพี ย งร อ ยละ 62 ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การคงอยู  ใ นสายงานพยาบาลวิ ช าชี พ
ไดแก รายไดของพยาบาลวิชาชีพ และคุณลักษณะของหนวยงาน โดยผูท่ีมีรายไดสูงมีโอกาสคงอยูในงาน
ประมาณ 1.6 เทา เทียบกับผูที่มีรายไดนอย23
ทัศนคติต่อการทํางานของคนรุ่นใหม่
ความแตกตางระหวางคนรุน ตาง ๆ อาจสงผลตอวิธกี ารทีอ่ งคกรจะสรรหา จางงาน กําหนดสวัสดิการ
คาตอบแทนและสิทธิประโยชน ตลอดจนสรางแรงจูงใจเพือ่ เพิม่ การคงอยูใ นงาน สําหรับงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับ
ทัศนคติตอการทํางานของคนรุนใหมนั้น มีนักวิชาการจากหลากหลายสาขาทั้งไทยและตางประเทศไดทําการ
ศึกษาไว ดังนี้
●

งานวิจัยในต่างประเทศ
Mitchell ไดทําการศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของแพทยในยุคตาง ๆ พบวา
แพทยยุค Baby Boomer (พ.ศ. 2489 - 2507) สวนใหญชอบทํางานเปนเวลานานตอเนื่องหลายชั่วโมง และ
มีความคิดเห็นวาแพทยเปนอาชีพที่ไมรูจักเหน็ดเหนื่อย สวนแพทยยุค Generation X (Gen X) (พ.ศ. 2508 2522) และ Generation Y (Gen Y) (พ.ศ. 2523 - 2540) มักชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไมชอบหยุดนิ่งกับที่ และ
มีอุดมการณที่ตองการแสวงหาความสมดุลในชีวิต24
■
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Finn และ Donovan ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการธํารงรักษาพนักงานในองคกร พบวา
คนรุนกอนหนา เห็นวา คนรุน Gen Y เปนพวกไมทุมเทกับการทํางาน ไมอดทน เปลี่ยนงานบอย ไมฟงคําสั่ง
แตในทางกลับกัน เด็กรุน ใหมกจ็ ะมองวาคนรุน เกาชอบวางอํานาจ ทํางานเชือ่ งชา และลาหลังในเรือ่ งเทคโนโลยี
คน Gen Y รอยละ 70 ใหความสําคัญกับการสรางความสมดุลระหวางชีวิต ระหวางการทํางานกับชีวิตสวนตัว
มากกวาคาตอบแทน และกวารอยละ 60 ตองการความยืดหยุน ในการทํางาน เชน สามารถเลือกหรือปรับเปลีย่ น
เวลาเขาทํางานได หรือทํางานจากที่บาน หรือที่อื่น ๆ และเชื่อวาการไดมาซึ่งความสามารถในการผลิต ไมได
วัดกันที่จํานวนชั่วโมงที่ใชทํางาน แตอยูที่ผลงานที่ไดมากกวา ซึ่งแตกตางกับคนรุนเกาที่ถูกปลูกฝงและเคยชิน
กับการทํางานหนักที่ทํางาน เพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนง และความกาวหนาอยางรวดเร็ว25
งานวิจัยในประเทศไทย
รศรินทร เกรย และคณะ ไดทําการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในชีวิตของคน
ทํางานในแตละรุน พบวา ประชากรในรุนตาง ๆ มีความพึงพอใจในชีวิตที่แตกตางกัน โดยประชากรกลุม
Gen Y เปนกลุมที่มีความพึงพอใจในชีวิตนอยที่สุด กลุม Baby Boomer ใหความสําคัญกับครอบครัวมากกวา
รายไดที่ไดรับในรอบปและความสุขจากงานที่ทํา การไดรับการสนับสนุนทางครอบครัวเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด กลุม Gen X และ Gen Y ใหความสําคัญกับรายได ในฐานะที่เปนปจจัยที่
ทําใหเกิดความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุด รองลงมา คือ การไดรับการสนับสนุนทางครอบครัว และความรูสึก
มีความสุขจากงานที่ทํา27
พรรณวดี สถิตถาวร และประจวบ เพิ่มสุวรรณ ไดทําการศึกษาทัศนคติของคนรุน Gen Y
ตอการทํางานในระบบราชการ ผลการวิจยั สรุปวา คนรุน Gen Y มีพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านทีช่ อบความทาทายและ
คนพบสิง่ ใหม ๆ มีความรับผิดชอบในการทํางานสูง กระตือรือรนในการทํางาน ตองการใชความคิดสรางสรรค
ชอบการรวมมือกันมากกวาการแขงขัน คนรุน Gen Y จึงไมไดมีทัศนคติเชิงบวกมากนักตอระบบราชการ
เนื่องจากงานราชการ มีระเบียบขอจํากัดหลายประการ28
■

IV. สรุปการทบทวนวรรณกรรม
โดยสรุป มุมมองตอการจางงานของบุคลากรสุขภาพในแตละกลุม วิชาชีพ มีความแตกตางกัน กลาวคือ
ในกลุมแพทย สําหรับแพทยจบใหมที่ตองชดใชทุนทํางานในหนวยงานสาธารณสุขภาครัฐ ใหความสําคัญกับ
โอกาสในการศึกษาตอ ในขณะทีแ่ พทยทปี่ ฏิบตั งิ านมาชวงระยะเวลาหนึง่ แลว ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านมากกวา ในกลุม พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลทีจ่ บใหมจะใหความสําคัญกับการไดทาํ งานอยูใ กล
ภูมิลําเนาของตนเอง สภาพแวดลอมในการทํางาน และโอกาสการบรรจุเปนขาราชการ ในกรณีที่ไมไดบรรจุ
เปนขาราชการ พยาบาลวิชาชีพมีความตองการเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น ความกาวหนาในตําแหนง โอกาสการศึกษา
ตอ และมีความมั่นคงในอาชีพ ทั้งนี้ การศึกษาในกลุมทันตแพทย และเภสัชกรยังมีไมมากนัก เมื่อพิจารณา
ปจจัยทีเ่ กีย่ วของกับการคงอยูข องบุคลากรสุขภาพภาครัฐ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับการจางงาน รวมถึงทัศนคติ
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ตอการทํางานของคนรุนใหม พบวา ปจจัยที่ควรนํามาออกแบบชุดสิทธิประโยชนสําหรับการจางงานบุคลากร
สุขภาพ ไดแก แรงจูงใจที่เปนตัวเงิน การสนับสนุนโอกาสการศึกษาตอ และการมีสวัสดิการในดานคารักษา
พยาบาลสําหรับครอบครัว เปนตน ซึง่ ควรปรับใหมคี วามเปนธรรม และลดความเหลือ่ มลํา้ ระหวางรูปแบบการ
จางงาน นอกจากนัน้ การจางงานสําหรับคนรุน ใหม ควรเปดโอกาสใหบคุ ลากรมีสว นรวมในการตัดสินใจเลือก
วิธกี ารจางงาน หรือสิทธิประโยชนทเี่ หมาะสมกับวิถชี วี ติ ของตน เพือ่ ใหเกิดความสมดุลของการทํางานกับชีวติ
ครอบครัว และไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความถนัดของตนเอง
วัตถุประสงค์ที่ 2
ในหัวขอนี้ การนําเสนอผลการศึกษา ไดแบงออกเปน 3 สวน ไดแก (i) การสัมภาษณเชิงลึกราย
บุคคลผูกําหนดนโยบาย หรือผูเชี่ยวชาญดานกําลังคนดานสุขภาพ (ii) การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลผูใช
บุคลากรสุขภาพ (iii) การสัมภาษณกลุม บุคลากรสุขภาพ และ (iv) สรุปผลการสัมภาษณทงั้ หมด ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
I. กําหนดนโยบาย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกําลังคนด้านสุขภาพ
ในหัวขอนี้ ไดแบงออกเปน 2 ประเด็นยอย ไดแก (i) ประเด็นทาทายที่มีผลกระทบตอการจางงาน
บุคลากรสุขภาพในประเทศไทย และ (ii) ขอเสนอแนะตอการจางงานบุคลกรสุขภาพในอนาคต
ประเด็นท้าทายที่มีผลกระทบต่อการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในประเทศไทย
ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา ในอนาคตการจางงานในรูปแบบขาราชการอาจไมมีความจําเปนดวยปจจัย
ดังตอไปนี้
■ บทบาทและภารกิจของหนวยงานภาครัฐที่เปลี่ยนไป จึงตองการกําลังคนที่มีทักษะใหม ๆ
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา แตการจางงานตลอดชีพแบบขาราชการมีขอจํากัดคือ ไมยืดหยุนพอที่จะทําการปรับเปลี่ยน
งาน หนาที่ ความรับผิดชอบ ของคนแตละตําแหนง เชน บางหนวยงานตองการลดภารกิจการใหบริการ
เพือ่ ไปทํางานวิจยั มากขึน้ แตไมมตี าํ แหนงงานรองรับ และคนทีม่ อี ยูก ค็ นุ เคยกับงานบริการ จึงไมสามารถพัฒนา
เขาสูงานใหมได
■ การจางแบบขาราชการนั้น ทําการประเมินประสิทธิภาพของการทํางานไดยาก และ แมวา
ประสิทธิภาพการทํางานจะไมดีพอ หรือยอมรับไมได ก็ไมสามารถทําใหขาราชการคนนั้นออกจากงานหรือ
ตําแหนงที่รับผิดชอบนั้นไดโดยงาย
“เขายาก ออกยาก หรือถึงแมบางวิชาชีพ เขางาย ก็ออกยากอยูดี เพราะวาการออกยากนี้
การบังคับบัญชา บริหารจัดการมันจะไรประสิทธิภาพ”
■ การจางงานแบบขาราชการถูกจํากัดดวยตําแหนงงาน ซึ่งหากตองการจะขยับหรือเคลื่อน
ยายไปสูตําแหนงที่เหมาะสมกับความรูความสามารถหรือความตองการของบุคคลนั้นๆ มักทําไดยาก
●
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“จะพูดวาจุดออนของการมีขา ราชการนัน้ ขยับยาก บทบาทจะไปมอบหมายงานอะไรทีเ่ ขาไมใช
เขาไมตองการ และไมถนัดก็ยาก”
ิ ของคนรุน ใหม
■ การเปนขาราชการอาจไมตรงกับความตองการและแบบแผนการดําเนินชีวต
ทีต่ อ งการสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ใหเขาสามารถแสดงศักยภาพไดเต็มที่ และมีคา ตอบแทนทีเ่ หมาะสม หัวหนางาน
ก็ตอ งมีความเขาใจคุณลักษณะทีแ่ ตกตางกันของบุคลากร สามารถมอบหมายงาน และจัดสิง่ แวดลอม ใหเหมาะ
สมกับแตละบุคคลดวย จึงจะสามารถดึงดูดเขาใหทํางานคงอยูในภาครัฐและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
“เราตองเพิ่มคุณคา เพิ่มคุณคาอยางไร เชน ที่เขาอยากไดคือ มอบหมายงานที่มีใหเขา ไมใชให
เขาเปนลูกมือแลวรับงานตามคําสั่ง แลวพนักงานเขาเปน Gen Y เขามีความคิดอิสระ แตลูกพี่ครอบ”
ความทาทายของการจางงานที่เหมาะสมยังสัมพันธกับการที่ประเทศไทยยังไมมีความชัดเจน
ของการออกแบบระบบสุขภาพในอนาคต เชน ถาหากมุง ทีจ่ ะใหมกี ารสรางเสริมสุขภาพและสนับสนุนการบริการ
แบบปฐมภูมิ (primary care) การสนับสนุนดานทรัพยากร ควรมุง เนนไปทีก่ ารสงเสริมใหประชาชนดูแลตนเอง
มากกวาการเพิม่ บุคลากรสุขภาพไปเรือ่ ยๆ หรืออาจเพิม่ การจางงานแพทยประจําครอบครัว (family physicians)
ทีเ่ ชีย่ วชาญในการดูแลสุขภาพแบบองครวม มากกวาการจางแพทยเฉพาะทาง ทัง้ นีร้ วมถึงทิศทางของการบริหาร
ราชการภาครัฐ ถามุง เนนการกระจายอํานาจ ทางสวนภูมภิ าคหรือองคกรปกครองสวนทองถิน่ ก็ควรมีสว นรวม
ในการออกแบบรูปแบบการจางงาน และกําหนดสิทธิประโยชนสําหรับบุคลากรสุขภาพในพื้นที่ของตน
ข้อเสนอแนะต่อการจ้างงานบุคลกรสุขภาพในอนาคต
ั ภาษณสว นใหญเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ในอนาคตการจางงานแบบขาราชการ
■ ผูใ หสม
อาจจะไมมคี วามจําเปนมากตอภาครัฐในอนาคต อยางไรก็ตาม ไมควรเลิกจางขาราชการแบบฉับพลัน และอาจ
คงตําแหนงขาราชการในกระทรวงสาธารณสุขใหมตี ามจํานวนทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั นีไ้ ปกอนสักระยะหนึง่ แลวคอย
ๆ ลดจํานวนลง โดยมีการทดแทนดวยรูปแบบการจางงานแบบอืน่ ๆ เชน การจางพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รูปแบบใหม ที่ไดคาตอบแทนมากกวาขาราชการ และสามารถจางดวยงบประมาณแผนดิน เพิ่มสิทธิประโยชน
อื่น ๆ เขามาทดแทน เชน การมีโอกาสไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ และการมีสิทธิรักษาพยาบาลใหกับตนเอง
และครอบครัวในโรงพยาบาลที่ทํางานอยู
■ อาจใชรูปแบบการจางแบบผสม มีทั้งคนที่เปนขาราชการและไมเปนขาราชการ กลาวคือ
งานที่เกี่ยวของกับกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ เชน พนักงานการเงิน อาจมีความจําเปนตองเปนขาราชการ
สวนการจางงานบุคลากรสายวิชาชีพ อาจจะจางในแบบรูปแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีอยูนี้ไปกอน
ได นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณยังมีความเห็นเพิ่มเติมวา การจางงานในลักษณะลูกจางชั่วคราวนั้น อาจไมเหมาะ
กับบุคลากรสุขภาพที่เปนสายวิชาชีพ
่ การจางเหมาบริการจากหนวยงานภายนอก (outsource) หรือจางงานแบบ part time
■ อาจเพิม
ในชวงเวลาที่บุคลากรสุขภาพไมเพียงพอ
●
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อาจมีพฒ
ั นาการใชหนุ ยนตใหทาํ งานบางอยางแทนคน อยางไรก็ตาม สิง่ เหลานีต้ อ งใชเวลา
ในการพัฒนาและตองมีการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรรวมดวย
 กับหนวยบริการสุขภาพในการแกไขกฎระเบียบบาง
■ ควรมีการใหอาํ นาจ หรือความยืดหยุน
อยาง เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพที่เหมาะสมตามบริบทของตนเอง การกําหนด ‘ตําแหนง’ การจะ
ตองจางบุคลากรสุขภาพ เปน ขาราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจางชั่วคราว หรือ
รูปแบบใด ๆ อาจไมมีความสําคัญเทากับ การใหอํานาจหรือความยืดหยุนของหนวยบริการ ใหสามารถบริหาร
จัดการบุคลากรสุขภาพไดดวยตนเอง ซึ่งอาจหมายถึงการปรับบทบาทของกระทรวงสาธารณสุข จากการเปนผู
ใหบริการโดยตรง มาเปนผูทําหนาที่ควบคุม กํากับ ติดตาม และทํางานเชิงวิชาการ
้ ที่ โดยมีการบริหารจัดการใหสามารถใชทรัพยากร
■ อาจมีการจางงานรูปแบบใหมในบางพืน
รวมกันได เชน การมีทีมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะในการผาตัดที่ซับซอนในศูนยใดศูนยหนึ่งของภูมิภาค หากมี
ผูป วยที่มีความจําเปนตองไดรับการผาตัดที่ซับซอนนั้น ก็จะสามารถใชทีมแพทยนั้นทําการผาตัดในภูมภิ าคนั้น
ไดอยางทันทวงที โดยจายคาตอบแทนตามผลงาน หรือจายคาจางตามบริการที่ตกลงกันโดยไมตองจางเปนเงิน
เดือน การทําเชนนี้นอกจากจะเปนการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ยังชวยลดคาใชจายในการเดิน
ทางของผูปวย ซึ่งรูปแบบการบริหารจัดการลักษณะนี้ อาจจะเปนรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับเอกชนก็ได
้ อืน่ ๆ ทีส่ ง เสริมการธํารงรักษาบุคลากรสุขภาพในภาครัฐ เชน การ
■ ควรสนับสนุนปจจัยเอือ
มีระบบพีเ่ ลีย้ งทีด่ แู ลใหคาํ ปรึกษาในการปฏิบตั งิ าน การไดรบั รางวัลหรือการเชิดชูเกียรติทางสังคม และการเปด
โอกาสใหคนรุนใหมมีสวนในการตัดสินใจเลือกวิธีการจางงานหรือสิทธิประโยชนบางอยางที่เหมาะสมกับวิถี
ชีวิตของตน ทั้งนี้ สิ่งสําคัญคือ การทําความเขาใจหรือมีขอตกลงที่ชัดเจนรวมกันระหวางนายจางและลูกจาง
ตั้งแตตน ดังเชนที่ผูกําหนดนโยบายทานหนึ่งไดใหความเห็นไววา
“อยูท ขี่ าเขาเวลาเขามาสมัครสวนใหญ ตองการอะไรและจุดประสงคทมี่ าเพราะอะไร ตัง้ แตตน
ก็ตองยอมรับขอตกลง คือเรามีระบบคัดเลือก กรรมการก็สอบถามความตองการเคา ซึ่งก็ตองยอมรับขอตกลง
ของสัญญานะ เขามาในระบบแลวคุณก็ตองอยูภายใตระเบียบขอตกลงนั้น...”
■

II. การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลผู้ใช้บุคลากรสุขภาพ
ในหัวขอนี้ ไดแบงออกเปน 3 ประเด็นยอย ไดแก (i) ภาพรวมของการจางงานบุคลากรสุขภาพใน
ระดับจังหวัด (ii) ปญหาและประเด็นทาทายของการจางงานในระดับพื้นที่ และ (iii) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จางงานบุคลากรสุขภาพ
ภาพรวมของการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในระดับจังหวัด
■ การจางแพทย ทันตแพทย และเภสัชกรเกือบทั้งหมดเปนขาราชการ แตจะมีการจางแบบ
ลูกจางมาเพิ่มเติมบางจํานวนเล็กนอยในสวนขาด เชน การจางแพทยที่เกษียณอายุราชการแลวมาชวยออกตรวจ
ในแผนกคนไขนอก หรือการจางแพทยในบางสาขาที่ขาดแคลนมาตอบสนองตอความตองการเฉพาะอยางไร
●

29

30

โครงการศึกษารูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ในภาครัฐของประเทศไทยในระยะ 15 ป ขางหนา
Future Employment Modalities for doctors, dentists, pharmacists, and nurses in Public Sectors in Thailand in the next 15 years

ก็ตามในพืน้ ทีท่ ขี่ าดแคลน ไดมกี ารจางเภสัชกรในลักษณะพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
จํานวนเล็กนอย
■ การจางพยาบาลมีความแตกตางอยางชัดเจนจาก 3 วิชาชีพขางตน นั่นคือ มีการจางหลาย
รูปแบบ แมโดยสวนใหญยังเปนขาราชการ แตพยาบาลที่เขางานใหม มักไดรับการจางเปนพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจางชัว่ คราว โดยการจางงานในลักษณะลูกจางชัว่ คราวนัน้ สวนใหญเปนการจางเพือ่ รอการ
บรรจุเปนขาราชการ
ปญหาและประเด็นท้าทายของการจ้างงานในระดับพื้นที่
■ การใชกรอบ full time equivalent (FTE) มากําหนดอัตรากําลังคน ซึ่งกรอบของ FTE อาจ
ไม สะทอนความตองการกําลังคนดานสุขภาพในพื้นที่จริง โดยผูใชบุคลากรทานหนึ่งใหความเห็นวา
“ที่ผานมากระทรวงใช FTE ในการกําจัดกรอบอัตรากําลังในพื้นที่อยางเดียว ทั้งที่มันยังเปน
กรอบที่ไมดี ไมเปดโอกาสใหมีการจางเพิ่มถา FTE เกิน 80% ทั้ง ๆ ที่เขาทํางานไมไหว”
■ ในบางจังหวัด มีการสูญเสียพยาบาลเนื่องจากไมไดบรรจุเปนขาราชการ เมื่อเปรียบเทียบ
กันใน 4 วิชาชีพ พบวา การจางแบบขาราชการมีการคงอยูของพยาบาลมากกวาวิชาชีพอื่น ๆ และพยาบาลที่
สูญเสียไป ก็มักเปนกลุมที่มีอายุนอย ที่รอบรรจุเขารับราชการ บางพื้นที่ไดมีความพยายามในการแกไขปญหา
การขาดแคลนพยาบาลอายุนอ ย มีการดึงดูดพยาบาลทีจ่ บการศึกษาใหมมาทํางานในลักษณะลูกจางชัว่ คราว โดย
ใหคาตอบแทนตอนตั้งตนคอนขางสูง หรือ การไปประชาสัมพันธที่คณะพยาบาลศาสตรของมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ใกลเคียง เพื่อดึงดูดพยาบาลจบใหมที่ไมมีขอผูกพันวาจะตองกลับมาทํางานที่หนวยงานตนสังกัดหลังจบ
การศึกษา บางสถานพยาบาลเสนอเงินกินเปลาใหทันทีที่มาเริ่มทํางาน นอกเหนือจากเงินเดือนตามปกติ
■ การจางหลาย ๆ รูปแบบตองใชเงินบํารุงของสถานพยาบาล ปญหาจึงเกิดขึ้นในบางสถาน
พยาบาลที่มีเงินบํารุงไมเพียงพอ
ุ ลากรทุกคนเห็นตรงกันวาการประเมินประสิทธิภาพการทํางานภายใตระบบราชการ
■ ผูใ ชบค
นัน้ ทําไดยาก บางคนอาจไมไดทาํ งานเต็มขีดความสามารถ แตกไ็ ดรบั ผลตอบแทนทีต่ ายตัว ในบางกรณี บุคลากร
ทีท่ าํ งานไมมปี ระสิทธิภาพ ก็ไมสามารถใชการประเมินผลงานนัน้ มาเปนเหตุผลใหออกจากราชการไดโดยงาย
■ ความเหลื่อมลํ้าในเรื่องคาตอบแทนระหวางวิชาชีพ ยังคงมีอยูอยางเดนชัด และกอใหเกิด
การเปรียบเทียบกันอยูตลอดเวลา ทําใหบางวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาล ไมตองการที่จะอยูในภาครัฐ ขณะที่
วิชาชีพแพทย ไดผลตอบแทนมาก มีรายไดมาก และมีตลาดแรงงานภาคเอกชนรองรับ กลับไดรับการบรรจุ
เปนขาราชการทันที
●

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ้างงานในมุมมองของผู้ใช้ในภาครัฐ
■ รูปแบบการจางงานไมควรมีหลากหลายมากเกินไป อาจจะมีแค 1-2 รูปแบบเทานั้น และ
ควรมีแนวปฏิบตั ทิ คี่ ลายคลึงกันในทุกวิชาชีพ ผูใ ชบคุ ลากรสุขภาพทานหนึง่ ไดเสนอแนะวา การจางงานในภาครัฐ
●
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อาจใชการจางงานแบบผสมที่บุคลากรเปนขาราชการสวนหนึ่งและอีกสวนหนึ่งเปนการจางเหมา
“รัฐอาจจะตองจางงานบุคลากรโดยใชรูปแบบการจางเหมาที่มีคาตอบแทนสูงเทา ๆ กับเอกชนโดย
ไมมีสวัสดิการอะไร รวมกับบางสวนที่ยังตองเปนขาราชการ...”
ี ารจางแบบขาราชการอีกตอไปแลว การจางแบบพนักงานของรัฐ หรือ ‘พนักงาน
■ หากไมมก
พันธุใหม’ นาจะมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม คือ
– ปรับเปลีย่ นอัตราคาจางตอนเริม่ ตน ใหมากกวาขาราชการคอนขางมาก โดยอาจกําหนด
เปน 2 เทาของเงินเดือนราชการ ผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ไดใหความเห็นไวอยางชัดเจนวา
“การจางงานควรเริม่ ตนดวยการใหเงินคาจางทีเ่ หมาะสมกับเขากอน หลังจากนัน้ จึงคอยเพิม่ เติม
สิทธิประโยชนอนื่ ๆ เขาไป เพราะถาเงินเดือนพอ เขาจะรูส กึ วาอยูไ ด และปจจัยแวดลอมอืน่ ๆ มีผลนอยมาก”
– ควรพิจารณาแกไขสวัสดิการบางอยางใหใกลเคียงกับที่ขาราชการ เชน การใหสิทธิ
การรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมถึงสมาชิกในครอบครัว (พอ แม คูสมรส และบุตร) การไดรับการขึ้นเงินเดือน
2 ครั้งตอป และการไดสวัสดิการบานพัก
■ การแกไขปญหากําลังคนดานสุขภาพนั้นเปนปญหาเชิงระบบ จําเปนจะตองแกไขปญหา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของควบคูไปดวย เชน
– กระทรวงสาธารณสุขควรเริม่ ตนการแกไขปญหากําลังคนดานสุขภาพ โดยการประเมิน
ระบบทั้งหมดใหม ใชคนนอกที่มีความเปนมืออาชีพดานกําลังคนมาทําหนาที่แทน
“การวางแผนกําลังคนที่ไมมีความเปนมืออาชีพ คือ แทนที่จะจางคนนอกที่มีความเปนมืออาชีพเขามา
ดูแล กลับทํากันเอง คิดกันเองในหมูแพทย พยาบาล หรือเจาหนาที่ในกระทรวง ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียทั้ง
นั้น”
– กระจายอํานาจออกจากกระทรวงสาธารณสุข ทําใหกระทรวงเล็กลง แลวเอาตําแหนง
จากสวนกลางมาบรรจุที่ภูมิภาค เปนการเปดโอกาสใหทองถิ่นบริหารจัดการปญหากําลังคนดานสุขภาพตาม
ความเหมาะสมของบริบทของตนเอง
– การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ ทดแทนการทํางานของคนในบางงาน ซึง่ ควรใชเฉพาะงาน
ที่ไมตองมีสวนเกี่ยวของกับคนไขโดยตรง อยางไรก็ตาม การพัฒนาเทคโนโลยีไมอาจทดแทนคนไดทั้งหมด
โดยเฉพาะเรื่องการดูแลในดานจิตใจ
– อาจมีการรวมศูนยทรัพยากรในพืน้ ที่ (เขตหรือจังหวัด) เพือ่ บริหารจัดการในการกระ
จายคนออกไปใหบริการตามความจําเปน เชน การสงแพทยออกไปผาตัดหรือทํางานในพืน้ ทีท่ หี่ า งไกล โดยไม
จําเปนตองอยูประจํา อันจะเปนการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
– ในบางพื้นที่ที่มีความพรอม อาจมีการปรับโครงสรางองคกรใหออกนอกระบบ
ราชการ เปนองคกรที่บริหารจัดการตนเอง ในกํากับของรัฐ โดยมีงบประมาณ 2 สวนคือ รายไดที่หาเอง กับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ซึ่งมีตัวอยางมาแลว ในสถานพยาบาลที่เปนองคการมหาชน ที่สามารถหารายได
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หรืองบประมาณเพือ่ ใชในการจางงานบุคลากรสุขภาพดวยตนเอง กําหนดกรอบอัตรากําลังตามความตองการที่
สอดคลองกับภาระงานของโรงพยาบาลไดเอง โดยอยูภ ายใตการกํากับของคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลที่
มีความเขมแข็ง และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เชน การจางแพทย จะพิจารณาจากภาระงาน โดยมีการการัน
ตีรายไดขั้นตํ่า รวมถึงกําหนดสิทธิประโยชนอื่น ๆ เชน สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลดูแล
รับผิดชอบคาใชจา ยการรักษาพยาบาลทัง้ หมด หากบุคลากรนัน้ ๆ เจ็บปวย หรือการจัดตัง้ กองทุนคาเลีย้ งดูบตุ ร
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหลังเกษียณสําหรับบุคลากร ที่โรงพยาบาลสมทบใหสวนหนึ่ง
“การบริหารงานของโรงพยาบาลที่ดี รัฐบาลควรใหเงินโรงพยาบาลมาบริหารจัดการกอนหนึ่งโดยไม
บังคับวาจะตองใชทาํ อะไร ใหเขาบริหารจัดการใหโรงพยาบาลอยูไ ดดว ยตัวเอง... ...หมอเฉพาะทางจบใหม อาจ
มีรายไดตอเดือนมากกวาผูอํานวยการก็ได ถาเขาขยัน”
III. การสัมภาษณ์กลุ่มบุคลากรสุขภาพ
ในหัวขอนี้ สามารถสรุปมุมมองของบุคลากรสุขภาพได 3 ประเด็นไดแก (i) ปจจัยทีท่ าํ ใหเลือกปฏิบตั ิ
งานหรือคงอยูในหนวยบริการสุขภาพของภาครัฐ (ii) ปญหาที่เกี่ยวของกับการจางงานบุคลากรสุขภาพ และ
(iii) ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจางงานบุคลากรสุขภาพในมุมมองของตัวบุคลากรเอง
ปจจัยที่ทําให้เลือกปฏิบัติงานหรือคงอยู่ในหน่วยบริการสุขภาพของภาครัฐ
ผูถ กู สัมภาษณไดใหความเห็นถึงปจจัยหลายประการทีส่ ง ผลตอการคงอยูใ นภาครัฐ ซึง่ คณะผูว จิ ยั ไดสรุปออกมา
เปน 2 หัวขอ คือ ปจจัยที่คลายคลึงกันในทุกวิชาชีพ และปจจัยที่มีความจําเพาะในแตละวิชาชีพ ดังนี้
■ ปจจัยที่คลายคลึงกันในทุกวิชาชีพ
– ความมั่นคง: เหตุผลเรื่องความมั่นคงในการทํางานเปนเหตุผลสําคัญที่ผูถูกสัมภาษณ
เกือบทัง้ หมดไดกลาวถึง แพทยในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึง่ กลาววา เหตุทตี่ ดั สินใจทํางานในภาครัฐเนือ่ งจาก
ความมั่นคง ไมตองกังวลวาจะโดนบีบออกจากงาน และเงินไมไดเปนปจจัยหลักในการทํางานในภาครัฐ
สําหรับเขา
“หนูคิดวาอยูภาครัฐมั่นคงกวาเอกชน เทาที่ฟงมาเหมือนเอกชนจะเปน specialist ดวย ถาเกิดไปอยูกับ
พวกเสริมความงาม จะอยูไดแคประมาณ 1-2 ปก็จะโดนกดดัน ใหตองออกเพราะหลังจากนั้น แนวทางมันจะ
ดูยากกวาการที่จะมาเปนของภาครัฐ”
– การการันตีสถานทีท่ าํ งาน: เนือ่ งจากวิชาชีพเหลานีถ้ อื เปนวิชาชีพทีเ่ ปนทีต่ อ งการของ
หนวยงานสุขภาพภาครัฐ ดังนั้น เมื่อจบการศึกษามาแลวหากเลือกที่จะปฏิบัติงานในภาครัฐ ก็มีแนวโนมที่จะ
ถูกรับเขาปฏิบัติงานทันที (ไมวา ณ ตอนนั้น หนวยงานดังกลาวจะมีตําแหนงขาราชการรองรับหรือไม)
“...มีงานทําคะ เพราะเห็นญาติที่ลาออกตั้งแตปแรก ตอนนี้ตองไปเที่ยวรับจอบอยูเวร ก็เลยคิดวาอยู
ภาครัฐดีกวา”
●
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– การไดทํางานใกลบาน: เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่มีอิทธิพลตอการเลือก
ตัดสินใจทํางานในภาครัฐ ยิ่งถาการจางงานนั้น ๆ เปดโอกาสใหทํางานใกลภูมิลําเนา ก็ยิ่งทําใหตัดสินใจได
งายขึ้น แพทยในโรงพยาบาลชุมชนแหงหนึ่งกลาววา เขาเลือกเรียนแพทยในโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาว
ชนบท (Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors [CPIRD]) เนื่องจากเมื่อจบการศึกษา
แลวจะไดทํางานใกลบานทันที
“มันมีขอดีคือไดอยูใกลบาน บานหนูอยูสงขลาแลว CPIRD ก็คือ สงขลา พัทลุง สตูล เลยคิดวานาจะ
ดีกวาไปอยูที่สวนกลางที่จะตองจับฉลากทั่วประเทศ”
■ ปจจัยที่มีความจําเพาะในแตละวิชาชีพ
– แพทย: สวนใหญเนนเรื่องการไดใชความรูความสามารถอยางเต็มศักยภาพตามที่ได
เรียนมา และการไดทุนการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง
– พยาบาล: สวนใหญเนนเรื่องการเปนขาราชการ และการไดสวัสดิการการรักษาที่
ครอบคลุมถึงพอแม คูสมรส และบุตร ดังที่พยาบาลกลุมหนึ่งไดเนนยํ้าวา
“ถาเลือกไดนอ งอยากใหคงสิทธิรกั ษาพยาบาลพอแมแบบขาราชการเอาไว ไมตอ งเปนขาราชการก็ได”
“คนทํางานใหราชการสิ่งที่ขาดไมไดคือการมีสวัสดิการ (รักษาพยาบาล) ใหครอบครัว”
– ทันตแพทย และเภสัชกร: ไมไดมปี จ จัยทีเ่ ดนชัดสําหรับวิชาชีพของตนเปนการเฉพาะ
ปญหาที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานบุคลากรสุขภาพ
■ ความเหลื่อมลํ้าระหวางวิชาชีพ และระหวางรูปแบบการจางงาน เปนปญหาสําคัญที่ถูกยก
ขึ้นมาอภิปรายอยางกวางขวาง ผูใหขอมูลกลุมหนึ่งยกตัวอยางความแตกตางนี้ คอนขางชัดเจน ดังนี้
“คาลวงเวลาบายดึกของพยาบาลนาจะไดเพิ่มขี้น โดยขณะนี้แพทยไดเวรละ 2,000 บาท แตพยาบาลไดแค 300
บาท ซึ่งตางกันมากเกินไป อยางนอยพวกเขาควรไดครึ่งหนึ่งของแพทย”
“ใหเปลี่ยนชื่อตําแหนงเฉยๆ แลวตําแหนงเงินเดือนเพิ่มขึ้น ขาราชการจะปรับขึ้นเงินเดือนปละ 2 ครั้ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขจะปรับขึ้นปละ 1 ครั้ง มันก็ตางกันคอนขางเยอะคะ”
■ ภาระงานที่คอนขางหนัก เนื่องจากจํานวนคนทํางานไมเพียงพอ ซึ่งประเด็นนี้พบไดในทุก
วิชาชีพ และทุกการจางงาน ผูใหขอมูลสวนหนึ่งสะทอนวา
“บางทีถารูวางานมันหนักขนาดนี้ อาจจะไมเลือกเรียนพยาบาล”
“เขาควรทีจ่ ะมีการทําใหหมอไมควรมาทํางานติดตอกันเกิน 1 วันจะทําอยางไรก็ไดแตควรจะตองมีเวลา
พักบาง การที่ทํางานติดตอกันเกิน 1 วันบางทีก็มีผลเสียตอสุขภาพนะ......ที่เขาบอกวาแพทยไมควรใหทํางาน
เกิน 24 ชั่วโมง หรือวาตอเดือนกี่ชั่วโมงซึ่งรูสึกวา มันไมเปนจริงอยางที่เขาออกนโยบายมาครับ”
●
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ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจ้างงานบุคลากรสุขภาพในมุมมองของตัวบุคลากรเอง
่ มลํา้ หรือสรางความเทาเทียมกัน: โดยเฉพาะเรือ่ งคาตอบแทนระหวางวิชาชีพ
■ ลดความเหลือ
และสิทธิประโยชนระหวางตําแหนงของขาราชการและตําแหนงของลูกจาง นอกจากนี้ ควรลดประเภทการ
จางงานไมใหมีความหลากหลายมากเกินไป เพราะเปนการสรางความสับสน และนําไปสูการเปรียบเทียบกัน
ระหวางกลุม
■ ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดภาระงาน: โดยทั่วไป การทํางานในโรงพยาบาล
ภาครัฐ ดวยจํานวนคนที่นอย ทําใหแตละคนตองทํางานในหนางานที่หลากหลาย และมีภาระงานที่คอน
ขางหนัก ดังนั้น หากรัฐสามารถลดภาระงานที่หนักลงได ก็อาจทําใหบุคลากรสุขภาพคงอยูในระบบบริการ
ภาครัฐไดนานขึ้น
■ ควรเพิ่ ม งบประมาณสนั บ สนุ น แก ส ถานพยาบาล: เพื่ อ ให มี ขี ด ความสามารถมากขึ้ น
มีเครือ่ งมือ หรืออุปกรณการแพทยตา ง ๆ ใหเพียงพอ และมีความทันสมัย อันจะทําใหบคุ ลากรสุขภาพสามารถ
ใชศักยภาพของตนไดเต็มที่
■ ถาไมมีการบรรจุขาราชการ ควรมีการชดเชยใหกับบุคลากรนั้น ๆ โดย
– ควรจะปรับใหเงินเดือนแรกรับ เทากับหรือใกลเคียงกับเอกชน หรือใหมากกวา
ขาราชการประมาณ 2 เทา
– เพิ่มสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลตอบุคลากรเองและครอบครัว
– เพิ่มสิทธิการไดโบนัสเมื่อไดเลื่อนระดับในตําแหนงที่สูงขึ้น
– เพิ่มโอกาสศึกษาตอ
– เพิ่มการไดรับเงินสนับสนุนคาเลาเรียนบุตร
●

IV. บทสรุปจากการสัมภาษณ์
ผูวิจัยไดจัดกลุมความเห็นของผูถูกสัมภาษณไวที่ภาคผนวก 1 และแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ผูเขารวมอภิปรายเมื่อผูวิจัยจัดการประชุมคืนขอมูลใหกับผูถูกสัมภาษณในภาคผนวก 2
โดยสรุปแลว ผูก าํ หนดนโยบายและผูใ ชบคุ ลากรสุขภาพ มีความเห็นสอดคลองกัน วาการจางงานแบบ
ขาราชการมีขอ จํากัดหลายประการ และไมสอดคลองกับความตองการสุขภาพในปจจุบนั เนือ่ งจากมีระเบียบขอ
บังคับมากมาย ไมยืดหยุน และปรับลักษณะงานใหเหมาะกับสมรรถภาพของบุคลากรสุขภาพไดยาก
ทั้งนี้มีขอสังเกต คือ หากชจะยกเลิกการจางงานเปนขาราชการ ก็ควรทําอยางคอยเปนคอยไป และอาจ
คงสถานะการจางแบบขาราชการไวเฉพาะบางหนาที่ ที่ตองทํางานเกี่ยวกับการใชระเบียบขอบังคับ และหนาที่
บริหาร ควรมีการกระจายอํานาจของกระทรวงสาธารณสุข มีการเปดกวางใหหนวยบริการสามารถปรับรูปแบบ
การจางงานของตนไดโดยทีไ่ มเกิดภาระทางงบประมาณกับหนวยบริการแตฝา ยเดียว ควรใหหนวยงานในพืน้ ที่
เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีสวนรวมในการออกแบบลักษณะการจางงานรวมกับสถานพยาบาลได
ควรมีการสงเสริมการใชทรัพยากรรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ
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อยางไรก็ตามมุมมองตอการจางงานของบุคลากรเอง โดยเฉพาะพยาบาลในสวนภูมิภาค ยังให
ความสําคัญกับความเปนขาราชการอยู ถาไมไดเปนขาราชการ การจางงานแบบใหมควรมีการใหอตั ราเงินเดือน
ที่สูงขึ้น และเพิ่มสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้ ไมวาจะมีการปรับการจางงาน
เปนแบบใด ควรคํานึงถึงความเปนธรรม ทั้งภายในและระหวางวิชาชีพ และเนนการแกปญหาอยางเปนระบบ
ตั้งแตการผลิต และการกระจายบุคลากรสุขภาพ ใหเหมาะสมกับภาระงาน ไมไดมุงเนนที่การแกปญหาการ
จางงานอยางเดียว
วัตถุประสงค์ที่ 3
ในหัวขอนี้ การนําเสนอผลการศึกษาเชิงปริมาณ ซึง่ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก (i) ขอมูลพืน้ ฐานของผู
ตอบแบบสอบถาม (ii) ปจจัยทีส่ ง ผลตอการคงอยูใ นภาครัฐ (iii) บุคลากรสุขภาพคงเหลือและภาระงบประมาณ
สําหรับจายเงินเดือนในแตละป และ (iv) อภิปรายและสรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ ดังรายละเอียดตอไปนี้
I. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน เปนเพศชาย 42 คน (รอยละ 26.3) เปนหญิง 118 คน (รอยละ
73.7) มีอายุเฉลีย่ 26.9 ป อายุตํ่าสุด 22.5 ป และอายุสงู สุด 35.3 ป เปนแพทย 38 คน (รอยละ 23.8) ทันตแพทย
41 คน (รอยละ 25.6) เภสัชกร 41 คน (รอยละ 25.6) และพยาบาล 40 คน (รอยละ 25.0) มีอายุการทํางาน
เฉลี่ยในภาครัฐ 2.4 ป เปนขาราชการ 111 คน (รอยละ 69.4) พนักงานราชการ 1 คน (รอยละ 0.6) พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 3 คน (รอยละ 1.9) ลูกจางชั่วคราว 34 คน (รอยละ 21.3) อื่น ๆ 9 คน (รอยละ 5.6)
และไมไดระบุ 2 คน (รอยละ 1.2) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ขอมูลพื้นฐานผูตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน
เพศ—n (%)
- ชาย
- หญิง
อายุ
- คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
- คามัธยฐาน (พิสัมควอไทล)
ระยะเวลาที่ทํางานในภาครัฐ
- คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
- คามัธยฐาน (พิสัมควอไทล)

42 (26.2)
118 (73.8)
26.9 (2.1)
26.0 (3.0)
2.4 (1.5)
2.0 (3.0)
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ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 160 คน
วิชาชีพ—n (%)
- แพทย
- ทันตแพทย
- เภสัชกร
- พยาบาล
การจางงาน—n (%)
- ขาราชการ
- พนักงานราชการ
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ลูกจางชั่วคราว
- อื่นๆ
- ไมระบุ

38 (23.8)
41 (25.6)
41 (25.6)
40 (25.0)
111 (69.4)
1 (0.6)
3 (1.9)
34 (21.2)
9 (5.6)
2 (1.2)

II. ปจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ในภาครัฐ
ในกลุมที่เปนขาราชการ ใหความเห็นวาปจจัยที่สงผลใหยังคงอยูในภาครัฐตอไป 5 ลําดับแรก ไดแก
การไดรบั สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบขาราชการ การไดรบั การจางงานตลอดชีพจนถึงเกษียณอายุราชการ
การมีสิทธิลาศึกษาตอ การมีสิทธิสะสมวันลาพักผอน และ การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การยาย
กลับภูมิลําเนาเพื่อดูแลบุพการี และ การยายติดตามครอบครัว
สําหรับในกลุมที่ไมใชขาราชการ ใหความเห็นวาปจจัยที่สงผลใหยังคงอยูในภาครัฐตอไป 5 ลําดับ
แรก ไดแก การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปวย การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การยายกลับ
ภูมิลําเนาเพื่อดูแลบุพการี และ การยายติดตามครอบครัว การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลากิจ การมีโอกาส
ไดเปนขาราชการในอนาคต และ การมีสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม
ภาพรวมของผลการตอบแบบสอบถามในหัวขอนี้ บงชีว้ า ลักษณะเฉพาะและสิทธิประโยชนของความ
เปนขาราชการ ในเรื่องการไดสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมทั้งตนเองและครอบครัว รวมถึงการไดรับ
การจางงานตลอดชีพ จนถึงเกษียณอายุราชการ เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งของการคงอยูในภาครัฐของบุคลากร
สุขภาพเหลานี้ แมกระทั่งในกลุมที่ ปจจุบันไมไดเปนขาราชการ การมีโอกาสที่จะไดบรรจุเปนขาราชการ
ในอนาคต ก็เปนปจจัยที่ทําใหบุคลากรสุขภาพเหลานี้ ยังคงทํางานอยูในภาครัฐ (ตารางที่ 7 และ 8)
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ตารางที่ 7 ปจจัยที่สงผลตอการคงอยูในภาครัฐของผูที่เปนขาราชการ
ปจจัย
การไดรับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลแบบขาราชการ
การไดรับการจางงานตลอดชีพ (จนถึงเกษียณอายุราชการ)
การมีสิทธิลาศึกษาตอ
การมีสิทธิสะสมวันลาพักผอน
การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การยายกลับภูมิลําเนาเพื่อดูแลบุพการี
การมีสิทธิลากิจสวนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร/มีสิทธิลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลากิจ
การไดรับบําเหน็จ หรือ บํานาญหลังเกษียณอายุราชการ
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปวย
การมีสิทธิฝกอบรม วิจัย หรือดูงานทั้งในและตางประเทศ
การมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือคาการศึกษาบุตร
อัตราเงินเดือนของขาราชการ
การไดรับเงินประจําตําแหนง
การไดเลื่อนเงินเดือนอยางตํ่าปละ 2 ครั้ง
การมีสิทธิประโยชนเรื่องบานพัก และที่อยูอาศัยในการปฏิบัติงาน
การมีสิทธิลาติดตามคูสมรสที่ไปปฏิบัติงานตางประเทศ
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ
ความกาวหนาในวิชาชีพ เชน มีโอกาสเปนผูบริหาร
การมีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ
การไดรับเงินรางวัลประจําป (เงินโบนัส)

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

ตารางที่ 8 ปจจัยที่สงผลตอการคงอยูในภาครัฐของผูที่ไมไดเปนขาราชการ

ปจจัย
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาปวย
การสามารถยายสถานที่ปฏิบัติงานได เชน การยายกลับภูมิลําเนาเพื่อดูแลบุพการี
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลากิจ
การมีโอกาสไดเปนขาราชการในอนาคต
การมีสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม
การมีสิทธิลาศึกษาตอ
การมีสิทธิไดรับเงินคาสงเคราะหบุตรรายเดือนจากกองทุนประกันสังคม
การไดเลื่อนเงินเดือนอยางตํ่าปละ 1 ครั้ง
การมีโอกาสไดรับบําเหน็จหรือบํานาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคม
การไดรับการจางงานในลักษณะ “สัญญาจาง” (ประมาณ 1-4 ป ตอสัญญา)
อัตราเงินเดือนที่สูงกวาขาราชการ อยางนอย 20%
การมีสิทธิไดรับเงินเดือนระหวางลาไปอุปสมบท/ประกอบพิธีฮัจญ
การมีสิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.6
1.3
3.6
1.2
3.6
1.3
3.5
1.4
3.5
1.1
3.5
1.4
3.5
1.2
3.4
1.3
3.4
1.3
3.3
1.0
3.3
1.3
3.2
1.4
3.0
1.4
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III. บุคลากรสุขภาพคงเหลือและภาระงบประมาณสําหรับจ่ายเงินเดือนในแต่ละปี
ผลการคํานวณอัตรารอดชีพ ในทีน่ ี้ หมายถึง ความนาจะเปนของการคงอยูใ นภาครัฐ ณ ชวงเวลาหนึง่ ๆ
เทียบกับชวงเวลาตั้งตน ในแตละวิชาชีพ ในแตละการจางงาน พบวา รูปแบบการจางงานที่ 1 (ขาราชการ)
มีอัตรารอดชีพสูงที่สุด รองลงมา ไดแก การจางงานรูปแบบที่ 6 (เทียบเทาพนักงานมหาวิทยาลัย) และรูปแบบ
ที่ 5 (เทียบเทียบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข แบบที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชน) (ดูรายละเอียด การจางงาน
รูปแบบตาง ๆ ในหัวขอ ‘ระเบียบวิธีวิจัย’ และ ‘ภาคผนวก 1’)
พยาบาลเปนวิชาชีพที่มีอัตรารอดชีพสูงที่สุดในทุกรูปแบบการจางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจางงาน
แบบขาราชการ ณ ปที่ 15 วิชาชีพพยาบาลมีอตั รารอดชีพสูงถึงรอยละ 84 ทันตแพทยและเภสัชกร มีอตั รารอด
ชีพนอยที่สุด เมื่อเทียบกับวิชาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะหากไมไดเปนขาราชการ อัตรารอดชีพของทันตแพทยและ
เภสัชกร ลดลงนอยกวารอยละ 50 ในเวลา 3 ป ขณะที่แพทย มีอัตรารอดชีพโดยประมาณอยูระหวางอัตรารอด
ชีพของพยาบาล และอัตรารอดชีพของทันตแพทยและเภสัชกรในทุกรูปแบบการจางงาน ทั้งนี้ผลการวิเคราะห
ดวย Wilcoxon signed rank test พบวาความแตกตางของอัตรารอดชีพระหวางวิชาชีพในแตละการจางงานมี
นัยสําคัญทางสถิติทั้งหมด (p = 0.007, 0.017, 0.011, 0.047, <0.001, และ 0.002 สําหรับการจางงานแบบที่ 1
ถึง 6 ตามลําดับ) (รูปที่ 2)
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รูปที่ 2 อัตรารอดชีพของแตละวิชาชีพ ของแตละรูปแบบการจางงาน
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Survival function (%)

รูปแบบที่ 4
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จากขอมูลอัตรารอดชีพขางตน เมื่อมาคํานวณกับแผนการรับบุคลากรสุขภาพ พบวา ณ ปลายปที่ 15
ในรูปแบบการจางงานแบบที่ 1 จะมีบุคลากรสุขภาพคงเหลือมากที่สุด คิดเปน 89,456 คน รองลงมาไดแกการ
จางงานรูปแบบที่ 6 (45,020 คน) รูปแบบที่ 5 (45,020 คน) รูปแบบที่ 3 (38,689 คน) รูปแบบที่ 2 (31,218
คน) และรูปแบบที่ 4 (31,203 คน) ตามลําดับ
พยาบาลเปนวิชาชีพที่มีสัดสวนบุคลากรคงเหลือสูงที่สุด ในทุกรูปแบบ (รอยละ 58.7 - 67.0)
รองลงมา ไดแก แพทย (รอยละ 26.0 - 30.1) ทันตแพทย (รอยละ 4.3 - 7.4) และเภสัชกร (รอยละ 2.5 - 4.8)
(รูปที่ 3)
รูปที่ 3 จํานวนบุคลากรคงเหลือ ณ ปที่ 15 ในแตละวิชาชีพ และในแตละรูปแบบการจางงาน
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ในเรื่องงบประมาณของภาครัฐ ที่ตองจายสําหรับเงินเดือน ณ ปที่ 15 ของแตละวิชาชีพ ในแตละการ
จางงาน พบวา การจางงานรูปแบบที่ 1 มีภาระงบประมาณสูงทีส่ ดุ ประมาณ 21,632.1 ลานบาท รองลงมาไดแก
รูปแบบการจางงานแบบที่ 6 ที่มีภาระงบประมาณ 15,208.2 ลานบาท รูปแบบการจางงานแบบที่ 2 และ 4
มีภาระงบประมาณนอยที่สุด ประมาณ 8,016.2 - 8016.7 ลานบาท ซึ่งนอยวาภาระงบประมาณของการจางงาน
รูปแบบที่ 1 ประมาณ 2.7 เทา
เมื่อแยกเปนวิชาชีพ ภาระงบประมาณที่จายสําหรับพยาบาลคิดเปนสัดสวนมากที่สุด (รอยละ
54.6 - 64.6) รองลงมาไดแก แพทย (รอยละ 28.2 - 33.3) ทันตแพทย (รอยละ 2.5 - 5.1) และเภสัชกร
(รอยละ 4.4 - 8.1) ตามลําดับ
รูปที่ 4 ภาระงบประมาณสําหรับจายเงินเดือนทั้งป ณ ปที่ 15ในแตละวิชาชีพ ในแตละรูปแบบ
การจางงาน
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IV. อภิปรายและสรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ
จากผลการศึกษาเชิงปริมาณขางตน สามารถสรุปไดวา การจางงานแบบขาราชการ (รูปแบบที่ 1) มี
แนวโนมที่จะมีการคงอยูในภาครัฐสูงที่สุดเมื่อเทียบกับรูปแบบการจางงานอื่น ๆ พยาบาลเปนวิชาชีพที่มีอัตรา
การคงอยูใ นภาครัฐสูงทีส่ ดุ ในทุกรูปแบบการจางงาน รองลงมาคือ แพทย ขณะทีเ่ ภสัชกรและทันตแพทยมแี นว
โนมทีจ่ ะออกจากทํางานภาครัฐมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะหากไดรบั การจางงานแบบอืน่ ๆ ทีไ่ มใชขา ราชการ เหตุผล
ประการหนึ่งที่เปนไปได คือ เภสัชกร และทันตแพทยมีตลาดแรงงานในภาคเอกชนคอนขางมาก เภสัชกรเอง
ก็มีลักษณะงานที่หลากหลาย ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวของกับการดูแลผูปวยโดยตรง เนื่องดวยการจางงานแบบ
ขาราชการมีอัตราการคงอยูในภาครัฐสูงที่สุด ทําใหมีภาระงบประมาณมากที่สุด หากไมไดเปนขาราชการ รูป
แบบการจางงานแบบที่ 6 และแบบที่ 5 ซึ่งเทียบเทากับการจางงานในรูปแบบพนักงานมหาวิทยาลัย และการ
จางงานแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเพิ่มสิทธิประโยชนเรื่องการรักษาพยาบาลของครอบครัว มี
อัตราการคงอยูในภาครัฐ และมีภาระงบประมาณมากที่สุดตามลําดับ ขอคนพบนี้บงบอกวา การเพิ่มอัตราเงิน
เดือน และสวัสดิการการรักษาพยาบาล ชวยเพิ่มอัตราการคงอยูในภาครัฐไดบาง แมอัตราการคงอยูและภาระ
งบประมาณโดยรวมจะยังนอยกวาการเปนขาราชการ

อภิปราย และสรุปผลการศึกษา

อภิปรายผลการศึกษา
โดยภาพรวม ผลการศึกษานี้พบวา ปจจุบัน ภาครัฐของไทยมีนโยบายลดการจางงานบุคลากรแบบ
ขาราชการ เพือ่ ลดภาระงบประมาณ และปรับบทบาทการทํางานของภาครัฐใหมปี ระสิทธิภาพและความคลอง
ตัวมากขึ้น ซึ่งไมไดกระทําในกลุมบุคลากรสายสนับสนุนเทานั้น แตรวมถึงกลุมบุคลากรสุขภาพ ทั้งแพทย
ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยชิ้นแรก ๆ ที่คํานึงถึงผลกระทบเชิงงบประมาณ โดยคํานวณจากอัตราการคงอยู
ในภาครัฐของบุคลากรสุขภาพปจจุบัน เมื่อมองอนาคตตนเองไปขางหนา งานวิจัยนี้ในแงหนึ่งเปนการตอยอด
งานวิจัยของ ปยะ หาญวรวงศชัย และคณะ7 ซึ่งไดเปรียบเทียบสิทธิประโยชนของการจางงานแบบตาง ๆ แต
ไมไดคํานวณไปถึงการคงอยูของบุคลากรและภาระงบประมาณออกมาเปนตัวเลขใหชัดเจน รวมถึงงานวิจัย
ของ นงลักษณ พะไกยะ และคณะ ซึ่งศึกษาเหตุผลของการเลือกทํางานในชนบทของกลุมพยาบาลจบใหม
แตการศึกษานั้นไมไดเชื่อมโยงไปถึงประเด็นเรื่องการจางงานอยางชัดเจน8
ในมุมมองของผูก าํ หนดนโยบาย และผูใ ชบคุ ลากร เห็นวาการจางแบบขาราชการมีขอ จํากัดคอนขางมาก
ทั้งเรื่องระเบียบขอบังคับ และเรื่องความยืดหยุนในการจัดสรรคนใหเหมาะกับงาน แตการจางแบบขาราชการ
ก็ยงั มีความจําเปนในบางสายงาน เชน งานทีเ่ กีย่ วกับกับการใชกฎหมาย และงานดานบังคับบัญชา อยางไรก็ตาม
ในมุมมองของบุคลากรเอง เห็นวาการจางงานแบบขาราชการเปนปจจัยสําคัญ ที่ทําใหคงอยูในภาครัฐ เพราะ
เปนงานทีม่ คี วามมัน่ คง และมีสวัสดิการทีด่ ี โดยเฉพาะเรือ่ งสิทธิการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและครอบครัว
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ถามีการปรับเปลีย่ นนวิธกี ารจางงาน ก็ไมควรมีหลายรูปแบบเกินไป ถามีการจางงานแบบใหมทไี่ มใชขา ราชการ
ก็ควรมีการเพิ่มอัตราเงินเดือน และสิทธิประโยชนที่ไมดอยกวาการเปนขาราชการ
ผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ พบวาการจางงานแบบขาราชการมีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐมาก
ที่สุด (และมีภาระงบประมาณมากที่สุดเชนกัน) โดยอัตราการคงอยูในภาครัฐสูงที่สุดในกลุมพยาบาล ขณะที่
ทันตแพทย และเภสัชกรมีแนวโนมที่จะคงอยูในภาครัฐนอยที่สุดในทุกการจางงาน
หากไมไดรบั การจางเปนขาราชการ การจางงานแบบทีเ่ ทียบเทาพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ การจางแบบ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทีม่ กี ารเพิม่ สิทธิประโยชนใหเทียบเทาขาราชการ มีแนวโนมทีจ่ ะทําใหบคุ ลากร
สุขภาพคงอยู และมีภาระงบประมาณมากที่สุด เปนลําดับรองลงมา
ในรายละเอียดหากมีการปรับการจางงานแบบใหม พึงคํานึงถึงความแตกตางของปจจัยทีส่ ง ผลใหคงอยู
ในภาครัฐของแตละวิชาชีพดวย เชน ในกลุมแพทยจบใหมที่อยูระหวางชดใชทุน มักใหความสําคัญกับโอกาส
ในการศึกษาตอ ในขณะที่แพทยที่ปฏิบัติงานมาชวงระยะเวลาหนึ่งแลว ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมและ
การไดอยูในสถานที่ปฏิบัติงานใกลบาน ในกลุมพยาบาลวิชาชีพ พยาบาลที่จบใหมจะใหความสําคัญกับการ
ไดทํางานอยูใกลภูมิลําเนาของตนเอง สภาพแวดลอมในการทํางาน และโอกาสการบรรจุเปนขาราชการ
อนึ่ง การศึกษาในกลุมทันตแพทย และเภสัชกรยังมีการศึกษาไมมากนัก
ในภาพรวมทั้งระบบเรื่องออกแบบชุดสิทธิประโยชน ควรคํานึงถึงการลดความเหลื่อมลํ้าระหวางรูป
แบบการจางงาน และระหวางวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตนเอง ใหเนนการเปนผูก าํ กับ
นโยบายมากกวาเปนผูใหบริการ หรือเปนผูจางงานดวยตนเอง ซึ่งยอมสงผลถึงใหหนวยบริการมีอิสระในการ
ออกแบบการจางงานทีเ่ หมาะสมของตนเอง และภาคสวนทองถิน่ มีสว นรวมในการออกแบบรูปแบบการจางงาน
สําหรับบุคลากรสุขภาพในทองทีข่ องตนเอง และควรเปดโอกาสใหบคุ ลากรมีสว นรวมในการตัดสินใจเลือกวิธี
การจางงาน หรือสิทธิประโยชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของตนตั้งแตตน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ในอนาคต ที่ตําแหนงขาราชการมีจํากัด การยกเลิกการจางขาราชการ ควรทําแบบคอยเปนคอยไป
อาจจัดสรรตําแหนงขาราชการใหกลุม วิชาชีพทีม่ แี นวโนมทีจ่ ะคงอยูใ นภาครัฐนานทีส่ ดุ กอน ขณะเดียวกันกลุม
ที่ไมไดเปนขาราชการก็ควรไดรับการจางงานที่มีสิทธิประโยชนไมดอยไปกวาการเปนขาราชการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สิทธิประโยชนเรื่องคาตอบแทน และสวัสดิการรักษาพยาบาลสําหรับตนเองและครอบครัว
2. กระทรวงสาธารณสุขควรปรับบทบาทของตน เนนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการดานกําลัง
คน เพิ่มความยืดหยุนใหหนวยบริการ สามารถออกแบบการจางงานบุคลากรสุขภาพ รวมถึงการใชทรัพยากร
สุขภาพ ทีเ่ หมาะสมในบริบทของตนเองได รวมถึงการเปดโอกาสใหทอ งถิน่ มีสว นรวมในการออกแบบรูปแบบ
การจางงานบุคลากรสุขภาพในพื้นที่ของตนเอง
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3. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และกระทรวงสาธารณสุข ควรรวมกันวางแผน
การจัดการกําลังคนดานสุขภาพทั้งระบบ โดยที่การออกแบบการจางงานเปนปจจัยหนึ่ง ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการ
คงอยูของบุคลากรสุขภาพในระยะยาว การตอบสนองตอความตองการสุขภาพของประชาชน และความยั่งยืน
ของงบประมาณ รวมถึงการออกแบบระบบบริการสุขภาพของทั้งประเทศ
อภิปรายในแง่ระเบียบวิธีวิจัย
● ข้อดีหรือจุดแข็งของการศึกษานี้
การศึกษานี้เปนการมองภาพรวมในระดับประเทศ (macro) ที่บอกผลกระทบตอคาใชจายและการคงอยูของ
4 วิชาชีพในแตละป ในระยะเวลา 15 ปขางหนา ซึ่งสามารถใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบายวา
หากจางงานในรูปแบบใดหรือรูปแบบหนึง่ ทีก่ ารศึกษานี้ ตัง้ ไวเปนตัวอยางจะตองใชงบประมาณมากนอยเทาใด
ในแตละป และจะสามารถดึงคนในแตละวิชาชีพใดใหคงอยูใ นระบบไดมากทีส่ ดุ แตทงั้ นี้ ขึน้ อยูก บั การตัดสินใจ
ของผูบ ริหารวามีงบประมาณเพือ่ จางคนเทาใด และยอมรับผลกระทบตอการสูญเสียออกจากระบบในวิชาชีพใด
● ข้อจํากัดหรือจุดอ่อนการศึกษานี้ และข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาต่อ
1. แมจะมีการสัมภาษณผเู ชีย่ วชาญดานสุขภาพนอกกระทรวงก็ตาม การศึกษานีม้ งุ เนนเฉพาะการ
จางงานบุคลากรสุขภาพในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเทานัน้ อีกทัง้ มุมมองของบุคลากรสุขภาพ
ในการศึกษานี้ จํากัดเฉพาะจังหวัดที่ทําการคัดเลือกมาเทานั้น และไมไดมีการคํานวณกลุมตัวอยางตั้งแตแรก
ดังนัน้ การนําผลการศึกษาไปปรับใชกบั การจางงานบุคลากรสุขภาพในภาครัฐทัง้ หมดควรทําดวยความระมัดระวัง
ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมในบุคลากรสุขภาพภาครัฐนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ครอบคลุมในจังหวัดอื่น ๆ ใหมากขึ้น เพื่อใหผลการศึกษาเปนตัวแทนของทั้งประเทศได
2. การทบทวนวรรณกรรมส ว นมากเป น วิ จั ย ในต า งประเทศ จึ ง อาจประยุ ก ต กั บ บริ บ ทกั บ
ประเทศไทยไดลําบาก อยางไรก็ตามผลการศึกษาในตางประเทศก็นาจะเปนบทเรียนที่ดีของประเทศไทย
เมื่อประกอบกับผลการศึกษาในสวนอื่น ๆ ที่นําเสนอ ณ ที่นี้ ถามีการศึกษาเพิ่มเติม อาจทบทวนวรรณกรรม
ดวยระเบียบวิธีวิจัยที่เขมขนขึ้น เชน การทํา scoping review หรือ systematic review เปรียบเทียบการจาง
งานระหวางวิชาชีพ และระหวางสังกัด ทั้งในแงการคงอยู ในแงความคุมคาของงบประมาณ ความพึงพอใจ
ของบุคลากรตอการจางงานแบบตาง ๆ และความเชือ่ ทางสังคมตอการจางงานแบบราชการในคนยุคใหม ประเด็น
เหลานี้ลวนเปนโจทยวิจัยที่นาสนใจ และนาจะชวยทําใหการตัดสินใจเชิงนโยบายมีความรอบดานมากขึ้น
3. การคาดการณในหลายปขางหนา มีปจจัยที่มีความไมแนนอนสูง แตแบบสอบถามในที่นี้ตั้งอยู
บนสมมติฐานวาปจจัยอื่น ๆ นอกจากการจางงานคงที่ทั้งหมด
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4. การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการจางงานแบบตาง ๆ มี item ยอย ที่คนตอบแบบ
ประเมินจะตองพิจารณาจํานวนมาก จึงอาจเปนไปไดวาผูตอบแบบสอบถามบางคนอาจพิจารณาไมครบถวน
และอาจไมไดพิจารณาตอบคําถามโดยใชเหตุใชผล (rational) อยางจริงจัง แตปรากฏการณเชนนี้นาจะเปนไป
แบบแบบสุมและไมกอใหเกิดผลการวิเคราะหที่ลําเอียงอยางเปนระบบ (systematic error)
5. การคํานวณจํานวนบุคลากรสุขภาพคงเหลือในการศึกษานี้ ไมไดเปนการบงบอกวา มีบุคลากร
เพียงพอตอความตองการสุขภาพของประชาชนหรือไม การจะตอบคําถามวิจยั ดังกลาว ตองศึกษาเพิม่ เติมในเรือ่ ง
ความตองการดานสุขภาพโดยเฉพาะแยกออกไปอีกการศึกษาหนึ่ง ดังนั้นการจะนําผลการศึกษาไปปรับใช
จริงในเชิงนโยบาย พึงพิจารณารวมกับผลการศึกษาอื่น ๆ ภายใต ‘คณะทํางานวิชาการพัฒนาแผนยุทธศาสตร
กําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ’ และ ‘คณะทํางานวิชาการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ระยะ 20 ป’ รวมดวย
6. การคํ า นวณแนวโน ม การคงอยู  ข องบุ ค ลากรในภาครั ฐ ของการศึ ก ษานี้ อาจไม ส ะท อ น
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นจริง เพราะผูตอบแบบสอบถามมีโอกาสเปรียบเทียบกับสถานการณการจางงานที่ตนเอง
เปนอยู ในสภาวการณจริง ในสภาวการณจริง หากมีการจางงานแบบใหม ที่บังคับใชกับทุก ๆ คน อัตราการ
คงอยูในภาครัฐ อาจไมตรงกับการศึกษานี้ ดังนั้นควรมีการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการนําใชนโยบายการจางงาน
แบบใหม
7. การคํานวณในวัตถุประสงคที่ 3 ใชสมมติฐานหลายอยาง เชน อัตราเงินเดือนแรกรับ หรือ
แผนการรับบุคลากรไมเปลีย่ นแปลงในตลอด ตลอด 15 ปขา งหนา และ อัตราเงินเดือนในทีน่ ี้ ไมรวมคาตอบแทน
อื่น ๆ สมมติฐานดังกลาวอาจไมสะทอนสถานการณจริงในเชิงนโยบาย และไมไดเปนการยืนยันวา รูปแบบ
การจางงานในอนาคตในอีก 15 ปขางหนา ตองเปนดังเชนที่ผูวิจัยตั้งสมมติฐานไว กลาวอีกนัยนึง การศึกษานี้
เปนการประเมินภาพในอนาคต ‘15 ปขางหนา’ ตอรูปแบบการจางงานในปจจุบัน การศึกษาในอนาคต ควรใช
วิธีการศึกษาแบบพลวัตระบบ (system dynamic) รวมดวย เพราะการเปลี่ยนแปลงของปจจัยหนึ่ง ๆ อาจสงผล
กับการตัดสินใจเชิงนโยบายอยางชัดเจน เชน ถามีการกําหนดเพดานการจางงานภาครัฐ การจางงานทีม่ คี นคงอยู
มาก อาจไดรบั ผลกระทบ เพราะเมือ่ คนคงอยูม าก ก็ทาํ ใหมคี า ใชจา ยมาก หรือหากมีนโยบายทีเ่ นน task shifting
ลดการใหบริการโดยแพทย มุงเนนการใหบริการโดยพยาบาลเวชปฏิบัติ ตอไปการจางงานโดยแพทยก็อาจ
ลดลง สงผลใหงบประมาณโดยภาพรวมลดลง การมีการศึกษาแบบพลวัตระบบนาจะชวยตอบประเด็นเหลานีไ้ ด
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ภาคผนวก 1

ตารางที่ 9 ผลการจัดกลุมประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ แยกตามประเภทผูถูกสัมภาษณ
ประเด็น
ผู้กําหนดนโยบาย
ผู้ใช้บุคลากร
รูปแบบการจาง • การจ า งเป น ข า ราชการยั ง มี • เห็นดวยกับการจางแบบอื่น นอกจาก
ความจําเปน
ราชการ แตไมตองหลายแบบเกินไป
• ควรมีอัตราสวน ขาราชการ 70: แบบ
อื่น 30 แตตองวิเคราะหวาตําแหนงใด
ตองเปนขาราชการตําแหนงใดไมจําเปน
หากไมมี
ตําแหนง
ขาราชการควร
ทําอยางไร

• จ า งแบบอื่ น ก็ ค วรจ า งด ว ย
เงินงบประมาณ ไมใชเงินบํารุง
สิทธิประโยชนตองไมดอยกวา
ขาราชการ
• Fee for service อาจใชไดกับ
แพทยเฉพาะทางไมตองใหเปน
เงินเดือนประจํา จายตามผลงาน

จุ ด แ ข็ ง จุ ด • การจางแบบขาราชการ ไม
อ อ นของการ ยื ด หยุ  น งานเปลี่ ย นไปคน
จางงานภาครัฐ เปลี่ยนงานแตเปลี่ยนตําแหนง
ไมได
• มีงานใหม แตไมมตี าํ แหนงใหม
รองรั บ ต อ งจ า งงานตามชื่ อ
ตําแหนงงานที่กําหนด

บุคลากร
• ก ลุ  ม ที่ มี ตํ า แ ห น  ง
ขาราชการ เลือกทํางาน
ภาครั ฐ เพราะต อ งการ
ความมั่นคง

• เงินเดือนเริ่มตนสูงกวา ขาราชการ 2 • กลุ  ม ที่ ไ ม มี ตํ า แหน ง
เทา
ขาราชการตองการเปน
• ใหสวัสดิการเพื่อใหเขาอยูได อยูดี มี ขาราชการ
คุณคา
• ถาไมเปนขาราชการ
ค ว ร มี ส วั ส ดิ ก า ร
รั ก ษาพยาบาลเหมื อ น
ข า ราชการ และเงิ น
เดือนเริ่มตนควรสูงกวา
ขาราชการ 2 เทา

• ขาราชการ “เขางาย ออกยาก”
• ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพยาก ระบบ
ประเมินไมเขมแข็ง
• กฎระเบียบหยุมหยิมมาก หนวยงานไม
สามารถจัดการไดเอง
• คนทํามากหรือ ทํานอยไดผลประโยชน
เทากัน ไมจูงใจใหสรางผลงาน
• หน ว ยงานภาครั ฐ ใช อั ต รากํ า ลั ง ตาม
มาตรฐานที่ กํ า หนด ไม คํ า นึ ง ถึ ง ความ
จําเปนที่แทจริง ไมมีใครเปนเจาของ ไม
คํานึงถึงตนทุน
• ไมมีระบบการประเมิน
• ผลงานที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการทํางานอยางเหมาะสม

• ( จุ ด แ ข็ ง ) ก ร ณี
เปนขาราชการ มั่นคง
สวัสดิการดี ไมบีบคั้น
จบมา มีงานทําทันที
• ก า ร จ  า ง แ บ บ อื่ น
นอกจาก ขรก. มีความ
เหลื่ อ มลํ้ า ในเรื่ อ งค า
ตอบแทน สวั ส ดิ ก าร
แมวา ทํางานในตําแหนง
เดียวกัน
• ค า ตอบแทนแต ล ะ
วิชาชีพแตกตางกันมาก
เกินไป
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ประเด็น
การบริหาร
จัดการ

ผู้กําหนดนโยบาย
• ค ว ร ค ง จํ า น ว น ตํ า แ ห น  ง
ขาราชการไวเทากับปจจุบนั แลว
คอย ๆ ลดโดยทดแทนดวยการ
จางแบบอื่น
• สํานักงานขาราชการพลเรือน
ควรวิ เ คราะห ใ นภาพรวมของ
ประเทศสวนราชการไหน ที่ลด
ขนาดกําลังคนได สวนไหนที่
มีความจําเปนตองใชกําลังคน
และตอ งเปน ขาราชการ หรื อ
ไมจําเปน
• สถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั่ ว
โลกคื อ อุ ต สาหกรรมบริ ก าร
สุ ข ภาพใช กํ า ลั ง คนเป น หลั ก
และมีแนวโนมจะเปนภาคที่มี
การจางงานมากที่สุดเมื่อเทียบ
กั บ อุ ต สาหกรรมอื่ น ที่ ใ ช AI
หรือเทคโนโลยีทดแทนแรงงาน
ได ปญหากําลังคนดานสุขภาพ
ปจจุบันตองแกไขที่การบริหาร
จัดการ
• การให อํ า นาจหรื อ ความ
ยืดหยุนกับหนวยบริการสุขภาพ
ในการแก ไ ขกฎระเบี ย บบาง
อยาง เพื่อการบริหารจัดการที่
เหมาะสมตามบริบทของตนเอง
• การสงเสริมใหทองถิ่นและ/
หรือ เอกชน หรือภาคบริการ
นอก กระทรวงสาธารณสุข รวม
ใหบริการสุขภาพ รวมทั้ง pay
for performance เปนแนวทางที่
ควรดําเนินการ

ผู้ใช้บุคลากร

บุคลากร

• การแกปญ
 หากําลังคนทําเฉพาะเรือ่ งคน
ไมไดตอ งแกปญ
 หาอืน่ รวมดวย เชนกลไก
การจายคาบริการใหกับโรงพยาบาล ตอง
สอดคลองกับงานทีท่ าํ ทํางานตามนโยบาย
ใหบริการลดความแออัด มี Home ward
แตกลับไดเงินนอยลง
• กระจายอํานาจการบริหารจัดการให
พื้นที่ ระดับที่เหมาะสมคือเขตสุขภาพ
• ส ว นกลางในกระทรวงควรเล็ ก ลง
กระจายตําแหนงลงภูมิภาค
• วางแผนความตองการกําหนดกรอบ
อัตรากําลังใหเหมาะสมภายในเขต เพราะ
กรอบอัตรากําลังที่คิดจากสวนกลางมีขอ
จํากัด
• ให วงเงิ น มาบริ ห ารจั ดการเอง ส วน
กลางควบคุมผลลัพธ
• หน ว ยที่ พ ร อ มให อ อกเป น “องค ก ร
อิสระในกํากับของรัฐ” โดยมีงบประมาณ
2 สวนคือ รายไดที่หาเอง กับ เงินงบ
ประมาณสนับสนุนจากรัฐ
• บริหารจัดการระดับเขตใชทรัพยากร
รวมในการจัดบริการ

• บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ ห 
หน ว ยงานมี ภ าระงาน
เหมาะสม การขาดอัตรา
กําลังทําใหบุคลากรที่มี
อยูทํางานหนักมากเกิน
ไป
• การให มี ค นปฏิ บั ติ
ง า น จ ริ ง ต ร ง ต า ม
ตําแหนงหรือกรอบที่มี
อยู  หากมี แ ต ชื่ อ ครอง
ตํ า แหน ง อยู  แต ไ ม
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง ก็ ทํ า ให
workload ของคนที่
ทํางานอยูมากขึ้น
• เพิ่ ม ความเข็ ม แข็ ง
ของการสร า งเสริ ม สุ ข
ภาพให ค นดู แ ลตนเอง
ได ม ากยิ่ ง ขึ้ น ลดการ
พึ่ ง พ า แ พ ท ย  ห รื อ
บุ ค ลากรสุ ข ภาพ จะ
ทําใหลดความแออัดใน
โรงพยาบาลลงได ก็จะ
ทําใหภาระงานลดลง
• การเพิ่มคาตอบแทน
ให ต ามภาระงานที่ เ ขา
ปฏิบัติงานจริงเปนการ
สร า งแรงจู ง ใจที่ ไ ด ผ ล
“ทํามากไดมาก”
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ประเด็น
ผู้กําหนดนโยบาย
การธํารงรักษา • ควรพิจารณาตามหลัก labor
กําลังคน
market
• จั ด ระบบสนั บ สนุ น อื่ น เช น
การใหโอกาสศึกษาตอ การจัด
ระบบพี่ เ ลี้ ย งสอนงาน ความ
กาวหนา การยกยองเชิดชูเกียรติ

ผู้ใช้บุคลากร

บุคลากร

• ลดปจจัยผลักที่ทําใหคนไหลออก จาง
งานหลายแบบแตสิทธิประโยชนไมเทา
เทียม เชนไดรับ เชน การจางแบบอื่นที่
ไมใชขาราชการแตเงินเดือนคาตอบแทน
สิทธิประโยชนตาง ๆ ไมเทากัน ก็ยอม
ทําใหเขาไมอยากอยูในระบบ หรือการมี
บานพักไมเพียงพอ แตมีระเบียบวาเบิก
คาเชาบานไมได

• ตองสรางความมั่นคง
ในการทํางาน
• การได ทํ า งานใกล
บานจะคงอยูย าวนานขึน้
ดังเชนการมีโครงการคัด
เลือกผูเขารับการศึกษา
แพทย ทันตแพทย หรือ
พยาบาลที่ เ ป น เด็ ก ใน
ท อ งถิ่ น และให เ รี ย น
ใกลบา นยังคงไดผลดีใน
ระดับหนึ่ง
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ภาคผนวก 2
สรุปประเด็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุม นําเสนอผลการศึกษา เรื่องรูปแบบการจ้างงาน แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล ของภาครัฐ ในประเทศไทยในระยะ 15 ปีข้างหน้า
สรุปประเด็นขอเสนอแนะ
1. สืบเนือ่ งจากโจทยวจิ ยั ทีเ่ ปนคําถามเชิงนโยบายเกีย่ วกับการจางงานบุคลากรวิชาชีพสุขภาพในภาครัฐ
ในอนาคตควรเปนอยางไร การศึกษานี้ ทําการสํารวจความเห็นเฉพาะบุคลากรในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข อาจมีขอจํากัด ดังนั้นควรมีการศึกษาครอบคลุมการจางงานของภาครัฐอื่นๆ ดวย แตอยางไรก็ตาม
ผลการศึกษานี้มีประโยชนตอกระทรวงสาธารณสุข
2. การศึกษานี้แสดงใหเห็นชัดเจนวา บุคลากรวิชาชีพ รุนใหมในระบบตองการการจางแบบใดก็ไดที่
ไดรับสวัสดิการที่ดี ไดศึกษาตอ และมี Work-life balance ซึ่งสอดคลองกับนิสัยของคนรุนนี้
3. การศึกษานี้ศึกษาตัวแปรตามเปนระยะเวลาการคงอยูในระยะเวลา 15 ป ซึ่งเปนเรื่องที่นาสนใจ
4. ประเด็นบริบทพื้นที่เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดวาควรจางแบบใด ซึ่งการศึกษานี้ยังไมได
วิเคราะห ตัวอยางเชน ประสบการณของผูแ ทนรุงเทพมหานคร พบวา กรุงเทพมหานคร ซึง่ เปนองคการปกครอง
สวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีกรอบการจางงานตามวงเงินสัดสวน labor cost ไมเกิน 40% ปจจุบันบุคลากร
ในสํานักการแพทยประมาณ 1 ใน4 ของขาราชการกทม ทั้งหมด ยังคงมีตําแหนงขาราชการสําหรับแพทยวาง
ไมมีแพทยมาสมัคร เพราะคาตอบแทนนอยกวาเอกชน ตองปรับวิธีการจางเปนการจางแพทยแบบ part time
ซึง่ แพทยกพ็ งึ พอใจ แตคา ใชจา ยคอนขางสูงเพราะตองจางในอัตราทีส่ งู ในขณะทีต่ าํ แหนงพยาบาลมีไมเพียงพอ
5. การศึกษานีบ้ อกไดวา การจางแบบขาราชการ แบบพนักงานกระทรวงทีม่ สี ทิ ธิประโยชน การรักษา
พยาบาลครอบครัว สิทธิการยาย และการจางแบบพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มีเงินเดือนไมนอยกวา 1.5 เทาของ
ขาราชการ และมีสิทธิการรักษพยาบาลครอบครัว และการศึกษาตอ เปนแบบการจางงานที่กลุมตัวอยางตอบวา
จะคงอยูใ นงานนานทีส่ ดุ แตการทีจ่ ะนําไปสูก ารกําหนดนโยบายวาควรจางตําแหนงใดเปนขาราชการในสัดสวน
เทาใดนัน้ การศึกษานีอ้ าจจะยังตอบไมไดทงั้ หมด เพราะเปนเรือ่ งทีเ่ ชือ่ มโยงวาการพัฒนาระบบสาธารณสุขของ
ประเทศในอีก20 ปขา งหนาจะเปนอยางไร การสรางเสริมสุขภาพปองกันโรค จะเขมแข็งขนาดไหน ซึง่ จะทําให
ทราบวา ตองการคนเทาไหร และจะจางไปไวที่ไหน ซึ่งอนาคตอาจตองมีการกําหนดสมารรถนะของบุคลากร
ที่ตองการแบบใหม (redeﬁning skill) และตองแยกวาลักษณะงานแตและแบบ ตองการสมรรถนะอะไร
6. อาจตองทําการศึกษาเพิ่มเชนตั้งคําถามวา มีงบประมาณจํากัดถากระจายอํานาจใหหนวยบริการ
จางงานเขาจะจางใคร ดวยวิธีใด
7. ผูแ ทนเขตสุขภาพเห็นวากระทรวงสาธารณสุขควรกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปทีเ่ ขต เพราะ
ความลาชาของระเบียบที่ตองขออนุมัติจากสวนกลางมีผลใหไมสามารถสรรหาคนเขาทํางานไดทันเวลา
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8. การธํารงรักษากําลังคนใหทํางานยาวนาน นั้นมีอีกหลายปจจัยนอกจากเรื่องจางงาน เชน เรื่อง
การทํางานเปนทีม สภาพการทํางานที่ดึงดูด แรงจูงใจอื่นๆนอกเหนือจากตัวเงิน ซึ่งเปนหนาที่ของหนวยงาน
ความเหลื่อมลํ้าในสิทธิประโยชนก็เปนปจจัยที่อาจทําใหคนคงอยูไมนาน เชนประสบการณของโรงพยาบาล
ตํารวจ มีประเด็นวาแมสิทธิประโยชนอื่นๆเทากัน กลุมหนึ่งติดยศ อีกกลุมไมไดติดยศ ก็มีปญหา รวมทั้งการ
ที่มีการผลิตแพทยโดยรับนักเรียนจากชนบทเขาเรียน แตเมื่อจบไปทํางาน สงใหไปบรรจุคนละภูมิภาคกับ
ภูมิลําเนา ก็สงผลใหลาออก
9. การศึกษาเรือ่ งการจางงานในอนาคตควรมีการวิเคราะหตลาดทัง้ ระบบ ทัง้ education market, service
market และ labor market
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ภาคผนวก 3
ตัวอยางแบบสอบถามเชิงปริมาณ
แบบสอบถามบุคลากรสุขภาพต่อรูปแบบการจ้างงานในอนาคต
คําชีแ้ จง แบบสอบถามนีเ้ ปนสวนหนึง่ ของ “โครงการศึกษารูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และ
พยาบาล ของภาครัฐในประเทศไทย ระยะ 15 ปขางหนา” ซึ่งรับทุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
แบบสอบถามนีส้ รางขึน้ เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูลพืน้ ฐานและความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพ
4 วิชาชีพ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
หรือโรงพยาบาลชุมชนในภูมิภาคมาไมเกิน 5 ป โดยขอมูลของทานจะถูกเก็บเปนความลับ และโครงการนี้ได
ผานการรับรองโดยคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมจากสถาบันพัฒนาคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)
หากทานมีขอสงสัยสามารถติดตอ ดร.กฤษดา แสวงดี ไดทุกเวลา ที่ krisada@ihpp.thaigov.net หรือ
โทร 081-643-1036
โดยแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2
ความคิดเห็นตอปจจัยการคงอยูในภาครัฐ
ตอนที่ 3 ระยะเวลาที่คาดวาจะคงอยูในภาครัฐหากมีการจางงานรูปแบบตางๆ
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.

เพศ [ ] ชาย
[ ] หญิง
วันเดือนปเกิด
วันที่...............เดือน......................................พ.ศ.......................
อายุ ..................... ป
ปจจุบันทานปฏิบัติงานอยูในตําแหนงใด
[ ] แพทย
[ ] ทันตแพทย
[ ] เภสัชกร
[ ] พยาบาลวิชาชีพ
5. สถานภาพการจางงานในปจจุบันของทาน (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
[ ] ขาราชการ
[ ] พนักงานราชการ
[ ] พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
[ ] ลูกจางชั่วคราว
[ ] อื่นๆ (ระบุ)................................................
6. อายุการทํางานในวิชาชีพปจจุบนั ของทาน (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561) ..............ป..............เดือน
7. ระยะเวลาการทํางานของทานในโรงพยาบาลแหงนี้ (นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561).......ป........เดือน
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอรูปแบบการจางงานภาครัฐ
8. สําหรับผูท้ เี่ ปนข้าราชการ (หากไม่ใช่ขา้ ราชการให้ขา้ มไปทําข้อ 9) โปรดใหความคิดเห็น เกีย่ วกับความสําคัญ
ของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจที่จะคงทํางานอยู่ในภาครัฐตอไปของทาน โดยใหทําเครื่องหมาย √ ในช่องที่
ระบุระดับคะแนนตามความเห็นของท่าน เชน ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอการคงทํางาน
อยูในภาครัฐของทานนอยมาก, 5 หมายถึง ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอการทํางานคงอยูในภาครัฐของทานมากที่สุด
ปจจัยที่มีผลตอการจางงาน

นอย
มาก
(1)

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

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

ในความเห็นของทานสิทธิประโยชนใด ที่ทานอยากใหเพิ่มขึ้น
...........................................................................................................................................................

มาก
ที่สุด
(5)

57

58

โครงการศึกษารูปแบบการจางงาน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล ในภาครัฐของประเทศไทยในระยะ 15 ป ขางหนา
Future Employment Modalities for doctors, dentists, pharmacists, and nurses in Public Sectors in Thailand in the next 15 years

9. สําหรับผู้ที่ไม่ใช่ข้าราชการ (หากเปนข้าราชการให้ข้ามไปทําข้อ 10) ความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจคงทํางานอยู่ในภาครัฐตอไปของทาน
ทําเครื่องหมาย √ ในช่องที่ระบุระดับคะแนนตามความเห็นของท่าน เชน ระดับคะแนน 1 หมายถึง ปจจัยนี้
มีอิทธิพลตอการคงทํางานอยูในภาครัฐของทานนอยมาก, 5 หมายถึง ปจจัยนี้มีอิทธิพลตอการทํางานคงอยูใน
ภาครัฐของทานมากที่สุด
ปจจัยที่มีผลตอการจางงาน

นอย
มาก
(1)

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

มาก
ที่สุด
(5)

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

ในความเห็นของทานสิทธิประโยชนใด ที่ทานอยากใหเพิ่มขึ้น ..........................................................................
.................................................................................

เทากับเงินเดือนราชการ
(ป.ตรี 4 ป 15,000
ป.ตรี 5 ป 15,800
ป.ตรี 6 ป 17,500
แพทย และทันตแพทย
ที่มีใบประกอบ
วิชาชีพ18,020 บาท

เงินเดือนเริ่มตน

2 ครั้งตอป

เลื่อนเงินเดือน

1 ครั้งตอป

เหมือนสิทธิสวัสดิการ สิทธิประกันสังคม
ขาราชการ คือ สิทธิของ เฉพาะตัวเทานั้น
ตัวเอง และครอบคลุม
พอ แม ลูก และคูสมรส

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ

อยางนอย1.2-1.5 เทา
ของเงินเดือนราชการ

รูปแบบที่ 2

สิทธิการรักษา
พยาบาล

บําเหน็จ/บํานาญ ไดรับจากราชการสวน
หนึ่งและ กองทุน กบข

รูปแบบที่ 1

ลักษณะ

1 ครั้งตอป

สิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และเพิ่มสิทธิ
การเบิกคาหองพิเศษและ
คาอาหารพิเศษ สําหรับ
ครอบครัว

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ

อยางนอย 1.2 เทา ของ
เงินเดือนราชการ

รูปแบบที่ 3

1 ครั้งตอป

2 ครั้งตอป

สิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัวเทานั้น

สิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว เพิ่มเติมคือ
ครอบครัว สามารถเบิก
คารักษาจากกระทรวง
สาธารณสุขไดทั้งหมด
1 ครั้งตอป

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ

มีตามสิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว และ สิทธิใน
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามสมัครใจ
สิทธิประกันสังคม
เฉพาะตัว เพิ่มเติมคือ
ครอบครัว สามารถเบิก
คารักษาจากกระทรวง
สาธารณสุขไดทั้งหมด

อยางนอย1.5 เทา ของ
เงินเดือนราชการ

รูปแบบที่ 6

อยางนอย 1.2 เทาของ
เงินเดือนราชการ

รูปแบบที่ 5

อยางนอย 1.2 เทา ของ
เงินเดือนราชการ

รูปแบบที่ 4

10. หากในอนาคต ภาครัฐมีการปรับรูปแบบการจางงาน โดยจางงานทานในรูปแบบตางๆ พรอมสิทธิประโยชนดังตอไปนี้ ทานคิดวา ท่านจะมีแนวโน้มทํางานอยู่
ในภาครัฐด้วยวิธีการจ้างงานแต่ละรูปแบบต่อไปอีกกี่ปี (ให้ตอบทุกรูปแบบ)

ตอนที่ 3 ระยะเวลาที่คาดวาจะคงอยูในภาครัฐในการจางงานรูปแบบตางๆ
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วัน/ป ลากิจ

วัน/ป

วัน/ป

45

60

ลากิจ

ลาปวย

ลาคลอด 90

60 วัน/ป

ไมมี

มี

สิทธิเรื่อง
ที่พักอาศัย

ยายไมได
ไมได

ยายได

การยายสถานที่
ปฏิบัติงาน

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

การไดเครื่องราช ได
อิสริยาภรณ

ตลอดชีพ

ไมมี

ลาติดตามคูสมรส 2 ป
โดยไมไดเงินเดือน

ระยะเวลาการ
จางงาน

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
ไมได

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
15 วัน

ลาคลอด 90 วัน/ป

ลาปวย

45 วัน/ป

วัน/ป

รูปแบบที่ 2

พักรอน 10

วัน/ป

พักรอน 10

สิทธิการลาโดย
ไดเงินเดือน

ไมได

ได

รูปแบบที่ 1

การลาศึกษาตอ

ลักษณะ

60 วัน/ป

45 วัน/ป

วัน/ป

ไมมี

ไมได

ยายได

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

ไมมี

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
15 วัน

ลาคลอด 90 วัน/ป

ลาปวย

ลากิจ

พักรอน 10

ได

รูปแบบที่ 3

60 วัน/ป

45 วัน/ป

วัน/ป

ไมมี

ได

ยายไมได

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

ไมมี

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
ไมได

ลาคลอด 90 วัน/ป

ลาปวย

ลากิจ

พักรอน 10

ไมได

รูปแบบที่ 4

60 วัน/ป

45 วัน/ป

วัน/ป

ไมมี

ได

ยายได

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

ไมมี

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
15 วัน

ลาคลอด 90 วัน/ป

ลาปวย

ลากิจ

พักรอน 10

ได

รูปแบบที่ 5

45 วัน/ป

มี

ได

ยายไมได

มีสัญญาจาง
ตอสัญญาทุก 4 ป

ลาติดตามคูสมรส 2 ป
โดยไมไดเงินเดือน

ลาชวยภรรยาคลอดบุตร
15 วัน

ลาคลอด 45 วัน/ป

ลาปวย 60 วัน/ป

ลากิจ

พักรอน 10 วัน/ป

ได

รูปแบบที่ 6
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............................ป

เงินรายไดหนวยบริการ

ไมม

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิประกัน
สังคม

รูปแบบที่ 3

..........................ป

งบประมาณแผนดิน

ไมมี

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิประกัน
สังคม

รูปแบบที่ 4

............................ป

เงินรายไดหนวยบริการ

ไมมี

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิประกัน
สังคม

รูปแบบที่ 5

............................ป

เงินรายไดหนวยบริการ

มี

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิประกัน
สังคม

รูปแบบที่ 6

ขอบพระคุณที่ทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

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

แนวโนมที่จะ
............................ป
ทํางานอยูในภาค
รัฐตอไป
ใหระบุเปน
จํานวนเต็มป ถา
เกิน 15 ป ให
เขียน > 15

..........................ป

งบประมาณแผนดิน

งบประมาณแผนดิน

แหลงที่มา
ของเงิน

ไดรับตามพรบ. เงิน
ทดแทน สิทธิประกัน
สังคม

รูปแบบที่ 2

ไมมี

ไดรับตามสิทธิรักษา
พยาบาลขาราชการ

รูปแบบที่ 1

สิทธิเงินอุดหนุน มี
การศึกษาบุตร

เงินทําขวัญ/
เงินชวยเหลือ
กรณีบาดเจ็บ
จากการทํางาน

ลักษณะ
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............................ปี

แนวโน้มที่จะ
ทํางานอยูใ่ น
ภาครัฐต่อไป

..........................ปี

งบประมาณแผ่นดิน

รูปแบบที่ 2

............................ปี

เงินรายได้หน่วยบริ การ

รูปแบบที่ 3

..........................ปี

งบประมาณแผ่นดิน

รูปแบบที่ 

............................ปี

เงินรายได้หน่วยบริ การ

รูปแบบที่ 5

รูปแบบที่ 

............................ปี

ขอบพระคุณทีท่ ่ านให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม

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

71

เงินรายได้หน่วยบริ การ

11. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ต่อนโยบายการจ้างงานของภาครัฐ ที่ท่านอยากให้เกิดการพัฒนา หรื อ ปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการจ้างงานอย่างยัง่ ยืน

ให้ระบุเป็ น
จํานวนเต็มปี ถ้า
เกิน 15 ปี ให้
เขียน > 15

งบประมาณแผ่นดิน

รูปแบบที่ 

แหล่งที่มาของ
เงิน

ลักษณะ
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แนวข้อคําถามสําหรับการสัมภาษณ์รายบุคคลผู้กําหนดนโยบาย
1. ปจจุบนั นี้ หนวยงานตางๆ ในสังกัดของทานมีการจางงานแพทย ทันตแพทย เภสัชกร หรือพยาบาล
ในลักษณะใดบาง เชน ขาราชการ พนักงานของหนวยงาน (สธ./กทม./กลาโหม/มหาวิทยาลัย) ลูกจาง หรืออื่น
2. จํานวนของบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดังกลาวในสังกัดของทาน มีสัดสวนเทาไหรเมื่อเทียบกับ
บุคลากรทั้งหมด ทานคิดวาจํานวนที่มีอยูในปจจุบันเพียงพอกับความตองการของหนวยงานในสังกัดของทาน
หรือไม
3. งบประมาณของสังกัดทานที่ใชในการจางงานบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดังกลาว
● คิดเปนสัดสวนเทาไหรของการจางงานบุคคลากรทั้งหมดในสังกัดของทาน (โดยประมาณ)
● งบประมาณเหลานั้นมาจากแหลงใด (งบประมาณแผนดิน หรือ รายไดของหนวยงาน)
● ทานคิดวางบประมาณเพือ
่ การจางงานบุคลากรสุขภาพเหลานัน้ มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
● เมือ
่ พิจารณาในภาพรวม ไมวา จะเปนตําแหนงของการจางงาน คาตอบแทนทีใ่ หกบั แตละวิชาชีพ
(แพทย ทันตแพทย เภสัขกร และพยาบาล) รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ (สิทธิการลา ความกาวหนา หรืออื่นๆ
เชน สวัสดิการบานพัก ประกันสุขภาพ คาชวยเหลือการศึกษาบุตร ฯ) ในมุมมองของทาน ทานคิดวา
● ลักษณะการจางงานที่มีอยูในสังกัดของทาน มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
● อะไรคือจุดออน (ปญหาอุปสรรค/ความทาทาย/มีขอจํากัดในการจางงานแตละวิชาชีพ)
● อะไรคือจุดแข็ง (ปจจัยใดทีส
่ าํ คัญในการดึงดูดใหบคุ ลากรสุขภาพเขามาทํางานในหนวยงานใน
สังกัดของทาน และ/หรือ คงปฏิบัติงานอยูในสังกัดของทานเปนระยะเวลานาน)
4. หากตองการบริหารจัดการเรื่องการจางงานบุคลากรสุขภาพในสังกัดของทานใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และนาจะมีความยัง่ ยืนในระยะยาว ทานคิดวารูปแบบการจางงานในอนาคตของหนวย
งานตางๆ ในสังกัดของทานควรเปนอยางไร (อาจแยกเปนรายวิชาชีพ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล)
● ถาทําแบบเดิม ควรปรับเปลี่ยนอะไรบาง (เชน ระเบียบการจางงาน สิทธิประโยชน)
● ถาไมทําแบบเดิม สามารถสรางรูปแบบการจางงานใหมได ควรเปนอยางไร
● ถาไมมีการจางงานในตําแหนงขาราชการอีกแลว (กรณีสธ. กลาโหม กทม.) ทานคิดวาจางงาน
ในรูปแบบใดเหมาะสมที่สุด
● ถาเห็นวาควรจางงานเปนขาราชการ (ถามไดทุกสังกัด) ทานคิดวาวิชาชีพใดควรจางแบบนี้
ดวยเหตุผลอะไร
● ขอคิดเห็นอื่นๆ (ที่เกี่ยวของกับการจางงานภาครัฐ)
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แนวข้อคําถามสําหรับการสัมภาษณ์รายบุคคลผู้ใช้บุคลากร
1. ปจจุบันนี้ ในหนวยงานของทานมีการจางงานบุคลากรสุขภาพ ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร
หรือพยาบาล ในลักษณะใดบาง เชน ขาราชการ พนักงานของหนวยสธ. ลูกจาง หรืออื่นๆ
2. จํานวนของบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดังกลาวในสังกัดของทาน มีสัดสวนเทาไหรเมื่อเทียบกับ
บุคลากรทั้งหมด ทานคิดวาจํานวนที่มีอยูในปจจุบันเพียงพอกับความตองการของหนวยงานในสังกัดของทาน
หรือไม
3. งบประมาณของสังกัดทานที่ใชในการจางงานบุคลากรสุขภาพใน 4 วิชาชีพดังกลาว
● คิดเปนสัดสวนเทาไหรของการจางงานบุคคลากรทั้งหมดของหนวยงานในสังกัดของทาน
(โดยประมาณ)
● งบประมาณเหลานั้นมาจากแหลงใด (งบประมาณแผนดิน หรือ รายไดของหนวยงาน)
● ทานคิดวางบประมาณเพือ
่ การจางงานบุคลากรสุขภาพเหลานัน้ มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
4. เมื่อพิจารณาในภาพรวม ไมวาจะเปนตําแหนงของการจางงาน คาตอบแทนที่ใหกับแตละวิชาชีพ
(แพทย ทันตแพทย เภสัขกร และพยาบาล) รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ (สิทธิการลา ความกาวหนา หรืออื่นๆ
เชน สวัสดิการบานพัก ประกันสุขภาพ คาชวยเหลือการศึกษาบุตร ฯ) ในมุมมองของทาน ทานคิดวา
● ลักษณะการจางงานที่มีอยูของหนวยงานในสังกัดของทาน มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร
● อะไรคือจุดออน (ปญหาอุปสรรค/ความทาทาย/มีขอจํากัดในการจางงานแตละวิชาชีพ)
● อะไรคือจุดแข็ง (ปจจัยใดที่สําคัญในการดึงดูดใหบุคลากรสุขภาพเขามาทํางานในหนวยงาน
ในสังกัดของทาน และ/หรือ คงปฏิบัติงานอยูในสังกัดของทานเปนระยะเวลานาน)
5. หากตองการบริหารจัดการเรื่องการจางงานบุคลากรสุขภาพในสังกัดของทานใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และนาจะมีความยัง่ ยืนในระยะยาว ทานคิดวารูปแบบการจางงานในอนาคตของหนวย
งานตางๆ ในสังกัดของทานควรเปนอยางไร (อาจแยกเปนรายวิชาชีพ แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล)
● ถาทําแบบเดิม ควรปรับเปลี่ยนอะไรบาง (เชน ระเบียบการจางงาน สิทธิประโยชน)
● ถาไมทําแบบเดิม สามารถสรางรูปแบบการจางงานใหมได ควรเปนอยางไร
● ถาไมมีการจางงานในตําแหนงขาราชการอีกแลว (กรณีสธ. กลาโหม กทม.) ทานคิดวาจางงาน
ในรูปแบบไดเหมาะสมที่สุด
● ถาเห็นวาควรจางงานเปนขาราชการ (ถามไดทุกสังกัด) ทานคิดวาวิชาชีพใดควรจางแบบนี้
ดวยเหตุผลอะไร
6. ขอคิดเห็นอื่นๆ (ที่เกี่ยวของกับการจางงานภาครัฐ)

***

