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ที่มา
ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ เปนเจตจํานงและพันธะรวมกันของสังคม เพื่อใหทุก
ภาคสวนใชเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และการดําเนินงานดานสุขภาพ
ของประเทศ ที่ทุกภาคสวนใชเปนกรอบอางอิงในการจัดทําแผน โดย พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ กําหนดใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ตองจัดทําธรรมนูญฯ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหผูกพันหนวยงานของรัฐและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ที่จะตอง
ดําเนินการตอตามอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงาน
กําลังคนดานสุขภาพในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ มีความหมายครอบคลุมถึง
บุคคล หรือกลุมคนที่มีบทบาทในดานการสรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันโรค และ
การฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งร วมถึงบุคลากรดานสาธารณสุข ผูประกอบวิชาชีพดานการสาธารณสุข
บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก
อาสาสมัครดานสุขภาพตาง ๆ แกนนําและเครือขายสุขภาพ ตลอดจนบุคลากรตาง ๆ ที่ทําหนาที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ
ตามมาตรา ๔๖ วรรคสี่แหง พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.๒๕๕๐ กําหนดให คสช .
ทบทวนธรรมนูญฯอยางนอยทุก ๕ ป เพื่อใหมีความเปนพลวัต สามารถแกปญหาและพัฒนาระบบ
สุขภาพไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
(คสช.) รวมกับ สถาบันวิจับระบบสาธาร ณสุข (สวรส.) จึงจัดใหมีโครงการศึกษาและทบทวนความรู
จากกระบวนการขับเคลื่อนใชประโยชนธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ .ศ.๒๕๕๒ ขึ้น เพื่อ
ประกอบการปรับปรุงธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ดังกลาว ซึ่งในการศึกษานี้ไดทบทวน
ความรูในหมวด 11 การสรางและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข

วัตถุประสงค
1. เพื่อทบทวนและวิเคราะหสถานการณของระบบการสรางพัฒนาและจัดการบุคลากรดานสุขภาพ
ในรอบ 5 ปที่ผานมา
2. เพื่อประเมินสถานการณ โอกาส ภัยคุกคาม ความทาทายในระบบการสราง พัฒนา และจัดการ
บุคลากรดานสุขภาพ โดยอางอิงจากสาระในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2552
3. เพื่อสังเคราะหสถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของระบบการสราง พัฒนา และจัดการ
บุคลากรดานสุขภาพ ใหขอเสนอแนะทิศทางที่ควรจะเปนในการกําหนดภาพอนาคตหรือภาพพึง
ประสงคในอีก 10 ปขางหนา

วิธีการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับสถานการณการสราง/การผลิต พัฒนาและ
จัดการบุคลากรดานสุขภาพในชวง 5 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน และทบทวนการศึกษาแนวโนมใน
อนาคต รวมทั้งบทบาทหนาที่ขององคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของและความสัมพันธเชื่อมโยง
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2. การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 คน ที่มีความรูและเชี่ยวชาญเพื่อใหความเห็นดาน
สถานการณ โอกาส ภัยคุกคาม ความทาทายในดานใดดานหนึ่งในตอไปนี้
• การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ
• การจัดการบุคลากรสุขภาพ
• ระบบการเงินการคลังสุขภาพ
• การจัดระบบบริการสุขภาพ
3. วิเคราะหความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสถานการณ โอกาส ภัยคุกคาม ความทาทาย ของการ
สราง พัฒนา และจัดการบุคลากรดานสุขภาพ กับสาระที่เกี่ยวของตามธรรมนูญฯพ.ศ. 2552
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สถานการณของระบบการสรางและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ ในรอบ 5 ป
ทีผ่ า นมา
การผลิตบุคลากรดานสุขภาพ (Pre-service training)
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต ในภาพรวมทุกวิชาชีพหลักมีการเพิ่มกําลังการผลิต โดย
ภาครัฐเปนกําลังผลิตหลัก แตภาคเอกชนก็มีบทบาทมากขึ้น โดยมีสถานศึกษาภาคเอกชนที่เริ่มผลิต
บุคลากรสุขภาพเพิ่มขึ้น จํานวนนักศึกษาที่รับเขาและจํานวนที่จบการศึกษาจากทั่วประเทศในแตละป
แสดงในแผนภาพที่ 1 และ 2 ดานลาง
แผนภาพที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาแพทย พยาบาล ทันตแพทย และ เภสัชกร ที่รับเขาใหมรายป

ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553
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แผนภาพที่ 2 แสดงจํานวนนักศึกษาแพทย พยาบาล ทันตแพทย และ เภสัชกร ที่จบการศึกษารายป

ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553
วิชาชีพแพทย
• สถาบันการผลิตแพทย ป 2550 มีสถาบันการผลิตแพทย 18 แหง เปนสถาบันการศึกษาของรัฐ
17 แหง สถาบันการศึกษาของเอกชน 1 แหงคือมหาวิทยาลัยรังสิต ปจจุบันยางสูป 2556 มี
สถาบันการผลิตแพทยเปนทั้งหมด 21 แหง โดยสถาบันการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหผลิตแพทย
เพิ่มเติมในป 2556 มีสองแหงคือ มหาวิทยาลัยสยาม (รวมกับโรงพยาบาลตํารวจ) และ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
• จํานวนการรับนักศึกษาแพทยในภาพรวมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง ภายใตโครงการผลิตแพทย
เพิ่มโดยสถานศึกษาภาครัฐ โดยเพิ่มจาก 2,244 คนในป 2550 เปน 2,521 คน ในป 2552
(รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งสูงกวาปริมาณการรับนักศึกษาในชวงสิบป
กอนมาก และลาสุด มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 เห็นชอบในหลักการโครงการ
ผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศไทย พ.ศ.2556-2560 โดยจะผลิตทั้งหมด 5 รุน จํานวน 9,039 คน
คาดวา ป 2556 จะรับนักศึกษาแพทยเพิ่มอีก 562 คน สรุป โดยรวม สถาบันการผลิตแพทย
ภาครัฐสามารถรับนักศึกษาแพทยไดประมาณปละ
2,700 คน และสถาบันการ ศึกษาของ
เอกชน 2 แหง สามารถรับนักศึกษาแพทยไดประมาณปละ 178 คน
• จํานวนผูจบการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 1,572 คน ในป 2550 เปน 2,230 คน ในป 2555
และนาจะเพิ่มขึ้นอยูในระดับประมาณ 2,800-3,000 คนตอป ในหกปขางหนา
วิชาชีพทันตแพทย
• จํานวนการรับนักศึกษาทันตแพทยในภาพรวมแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 689 คนในป 2550 เปน
1,011 คน ในป 2552 (รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553)
7

• จํานวนผูจบการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 422 คน ในป 2550 เปน 449 คน ในป 2552
จํานวน 468 คนป 2553 จํานวน 656 คน ในป 2554 (ขอมูลทันตแพทยสภา)
• สถาบันการผลิตแพทย ป 2550 ถึงปจจุบันมีสถาบันการผลิตทันแพทย 9 แหง เปน
สถาบันการศึกษาของรัฐ 8 แหง และสถาบันการศึกษาของเอกชน 1 แหง (ขอมูลทันตแพทยสภา)
วิชาชีพเภสัชกร
• จํานวนการรับนักศึกษาเภสัชกรในภาพรวมแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 1,743 คนในป 2550 เปน
1,863 คน ในป 2552 (รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553)
• จํานวนผูจบการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 1,198 คน ในป 2550 เปน 1,493 คน ในป 2552
และ 1,906 คน ในป 2555
• สถาบันการผลิตเภสัชกร ป 2550 มีสถาบันการผลิตเภสัชกรที่ไดรับการรับรองโดยสภาเภสัช
กรรม 12 แหง เปนสถาบันการศึกษาของรัฐ 10 แหง และสถาบันการศึกษาของเอกชน 2 แหง ป
2554 ปจจุบันมีสถาบันการผลิตเภสัชกรที่รับการรับรองโดยสภาเภสัชกรรม 18 แหง เปน
สถาบันการศึกษาของรัฐ 13 แหง และสถาบันการศึกษาของเอกชน 5 แหง
วิชาชีพพยาบาล
• จํานวนการรับนักศึกษาพยาบาลในภาพรวมทั้งภาครัฐและเอกชน มีแนวโนมเพิ่มขึ้น จาก 7,380
คนในป 2550 เปน 7,770 คน ในป 2552 (รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553)
และป 2552-2555 ผลิตเพิ่มปละ 2,320 คน ทําใหมีการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปนปละ
ประมาณ 9,000 คน (แผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภแหงชาติ ฉบับที่ 3 ป พ.ศ. 25502559) โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
• จํานวนผูจบการศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 4,444 คน ในป 2550 เปน 5,864 คน ในป
2552 (รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553) และเพิ่มขึ้นอยางมากในป 2553
ตามกําลังผลิตที่เพิ่ม โดย มีผูสําเร็จการศึกษา 8,427 คน และเพิ่มเปน 10,730 คนในป
2554 (รวมโครงการผลิตพยาบาลสําหรับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต) และ 7,977 คน ในป
2555
• สถาบันการผลิตพยาบาลป 2550 มีสถาบันการผลิตพยาบาลที่ไดรับการรับรองโดยสภาการ
พยาบาล 76 แหง โดยมีจํานวนสถาบันที่มีผูสําเร็จการศึกษาแลว 60 แหงในสังกัด
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 16 แหง สถาบันพะบ รมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 29 แหง
กระทรวงกลาโหม 3 แหง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 1 แหง กรุงเทพมหานคร 1 แหง และ
เอกชน 10 แหง (แผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภแหงชาติ ฉบับที่ 2 ป พ .ศ. 25502559) ปจจุบันมีสถาบันการผลิตพยาบาลเพิ่มเปน 82 แหง เปนสถาบันการศึกษาข องรัฐ 75
แหง และสถาบันการศึกษาของเอกชน 21 แหง (สภาการพยาบาล) โดยมีผูสําเร็จการศึกษาแลว
จํานวน 74 แหง ในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 21 แหง สถาบันพะบรมราชชนก
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กระทรวงสาธารณสุข 29 แหง กระทรวงกลาโหม 3 แหง สํานักงานตํารวจแหงชาติ 1 แหง
กรุงเทพมหานคร 1 แหง และเอกชน 19 แหง
สหสาขาวิชาชีพ
• สถาบันการศึกษาในประเทศมีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตสหสาขาวิชาชีพระดับปริญญาตรี ในป
2552 ดังนี้ นักเทคนิคการแพทย ผลิตไดปละประมาณ 950 จากสถาบันการผลิต 9 แหง นัก
กายภาพบําบัด ผลิตไดปล ะ 1,000 คน จากสถาบันการผลิต 16 แหง นักรังสีเทคนิค ผลิตไดปละ
ประมาณ 150 คน จากสถาบันการผลิต 6 แหง นักกิจกรรมบําบัด ผลิตไดประมาณปละ 30 คน
จากสถาบันการผลิต 2 แหง นักจิตวิทยาคลินิกผลิตไดปละประมาณ 100 คน จากสถาบันการ
ผลิต 7 แหง นักเทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอกผลิตไดปละประมาณ 30 คน จากสถาบันการผลิต 1
แหง นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย ระดับปริญญาตรีผลิตไดประมาณปละ 30 คน จากสถาบัน
การผลิต 1 แหง นักวิทยาศาสตรการแพทย ผลิตไดปละ 25 คน จากสถาบันการผลิต 1 แหง
กลุมระดับต่ํากวาปริญญาตรี
• กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันพระบรมราชชนก ผลิตกําลังคนดานสาธารณสุขในระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 7 แหง และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยฯ 1
แหง
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในป 2555 เปดรับนักศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 7 หลักสูตร ประกอบดว ย
หลักสูตรหลักสูตร ปวส. ส.ศ(สาธารณสุขชุมชน) จํานวน 1,709 คน ปวส. ส.ศ.(ทันตสาธารณสุข)
จํานวน 273 คน ปวส. ส.ศ.(เทคนิคเภสัชกรรม) จํานวน 215 คน ปวส.วิทยาศาสตรการแพทย
(พยาธิวิทยาคลินิก) จํานวน 157 คนปวส.(เวชระเบียน) จํานวน 51 คน ปวส. (โสตทัศนศึกษาทาง
การแพทย) จํานวน 40 คน ปวส.(เวชกิจฉุกเฉิน) จํานวน 254 คน
• นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขยังไ
ดจัดทําหลักสูตรมาตรฐานสําหรับฝกอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน (อสม.) ใหมทกุ คน ระยะเวลาในการอบรม 7 วัน (43 ชั่วโมง) และอบรมฟน ฟู
ความรู ตามผลการประเมินโดยฟนฟูตามวิชาที่ขาดหรือเรื่องที่ ยังปฏิบัติไมได ปจจุบัน (ป 2556)
มีจํานวน อสม . ทั้งประเทศ จํานวน 1,040,000 คน 1 กระจายอยูในภาคกลาง 209,890 คน
ภาคเหนือ 263,061 คน ภาคอีสาน 429,257 คน ภาคใต 137,792 คน
0

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสุขภาพ (In-service training)
การศึกษาตอในกลุมวิชาชีพ
• วิชาชีพแพทย มีแนวโนมการเขาอบรมแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น สัดสวนแพทยที่ไดรับ
หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแพทยเฉพาะทางเมื่อเทียบกับแพทยทั่วไป สูงขึ้นจาก 83:17 ในป พ.ศ.
2550 เปน 85.2:14.9 ในป พ.ศ. 2552 (รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553) ในแต
1

ขอมูล ณ เดือนมกราคม 2556 ไดจากการสอบถาม กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
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ละปสถาบันการศึกษามีการรับแพทยเขาอบรมแพทยเฉพาะทางปละประมาณหนึ่งพันราย
โดยประมาณหาถึงหกรอยรายเปนทุนจากกระทรวงสาธารณสุข แพทยทจ่ี บและใชทนุ ครบสามป
แลวเกือบทั้งหมด
มีความตองการศึกษาตอโดยหากไมไดรับทุนจากกระทรวงสาธารณสุขก็จะ
ลาออกไปเรียนแบบอิสระ และแนวโนมจะนิยมเรียนตอในสาขาที่ไมตองทํางานหนัก ทําใหสัดสวน
ผูสนใจเรียนตอในสาขาหลักเชน ศัลยกรรม หรือ สูตินรีเวชกรรม นอยลง อยางไรก็ตาม แนวโนม
การผลิตแพทยท่ีเพิ่มสูงขึ้นเร็วกวาโควตารับเขาเรียนตอเฉพาะทาง ทําใหในอนาคตอันใกล นาจะมี
บุคลากรแพทยที่ไมสามารถเรียนตอในหลักสูตรการฝกอบรมแพทยเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น หากไม
มีการเพิ่มอัตรารับเขาฝกอบรม
• วิชาชีพทันตแพทย แนวโนมการเขาอบรมทันตแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (specialty dentist)
เพิ่มขึ้นจาก 677 คนในป พ.ศ. 2550 เปน 950 คนในป พ.ศ. 2555 สัดสวนทันตแพทยที่ไดรับ
หนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรทันตแพทยเฉพาะทางเมื่อเทียบกับทันตแพทยทั่วไป เพิ่มขึ้นจาก รอยละ
29 ในป พ.ศ. 2550 เปนรอยละ 35 ในป พ.ศ. 2552 (รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 25512553) และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในป พ.ศ. 2556 มีหลักสูตรอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง
ระดับวุฒิบัตร 10 สาขา คือ ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตกรรมจัดฟน ทันตก
รรมทั่วไป ทันตกรรมประดิษฐ วิทยาเอ็นโดดอนต วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ปริทันตวิทยา
ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตกรรมหัตถการ ทันตสาธารณสุข สาขาที่มีผูจบการศึกษามากที่สุด คือ
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จํานวน 257 คน (รอยละ 27 ของผูอบรมทัง้ หมด
จํานวน 952 คน) (The Dental Council of Thailand, 2012)
• วิชาชีพพยาบาล หลักสูตรหลังปริญญา มีหลายหลักสูตร และมี แนวโนมเขาอบรมเพื่อเปน
พยาบาลผูเชี่ยวชาญสาขาตาง ๆ มากขึ้น เชน หลักสูตรเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner) มี
ระยะเวลาฝกอบรม 8 ถึง 16 สัปดาห ปจจุบันมี 5 สาขาประกอบดวย สาขาทางคลินิก 56
หลักสูตร สาขาเวชปฏิบัติ 29 หลักสูตร สาขาการสอนมี 6 หลักสูตร สาขาการบริหาร 2
หลักสูตร สาขาอื่น ๆ 14 หลักสูตร ในป 2553 ใน รพ.สต. จํานวน 9,762 แหงมีพยาบาล เวช
ปฏิบัติปฏิบัติงานจํานวน 7,395 คน จากจํานวนพยาบาลทั้งหมด 10,280 คน
• นอกจากนี้ ในวิชาชีพพยาบาลยังมีการอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู ความชํานาญเฉพาะทางการ
พยาบาลและผดุงครรภ (APN) มี 10 สาขา ซึ่งตองมีการฝกอบรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตอเนื่องไม
นอยกวา 2 ป จํานวนผูไดรับวุฒิบัตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในแตละปจาก จํานวน 49 คนในป 2546
เพิ่มเปน 332 คนในป 2554 และมีจํานวนผูที่ไดรับวุฒิบัตรทั้งสิ้นจนถึงป 2554 จํานวน 1,519
คน
การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร
• อบรมระยะสั้นในหลักสูตรอื่น ๆ มีการเขารับการอบรมอยางตอเนื่องขึน้ กับลักษณะของงานที่
รับผิดชอบ และความสนใจของแตละบุคคล แตยังไมมีการจัดทําแผนการพัฒนาและแผนฝกอบรม
อยางเปนระบบ บางสวนไดรับการสนับสนุนในการจัดการอบรมโดยกรมวิชาการ และบางสวนไป
เรียนตามสถานศึกษาตาง ๆ ที่มีการจัดการอบรมเฉพาะหัวขอ

10

• ในระดับ รพ.สต.พยาบาลวิชาชีพ และเจาหนาที่สาธารณสุข มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพญาติ
ผูปวย และ อสม. โดยการ ฝกอบรมใหความรู ในการดูแลผูสูงอายุ และมีการติดตามเยี่ยมที่บาน
เปนระยะ

ภาคเอกชน
• การผลิตบุคลากรดานสุขภาพ (pre-service) สถาบันการศึกษาเอกชน ในชวงป พ .ศ. 2550 ถึง
ปจจุบัน จํานวนสถาบันการศึกษาที่ผลิตกําลังคนดานสาธารณสุข ใน 4 สาขาวิชาชีพหลักมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น สถาบันการผลิตแพทยมีจํานวนเพิ่มขึ้นจาก 1 แหง เปน 2 แหง สถาบันการผลิต
เภสัชกรเพิ่มขึ้นจาก 2 แหงเปน 5 แหง และสถาบันการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มจาก 10 แหง
เปน 21 แหง สงผลใหมีจํานวนการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นดวย นอกจาก 4 สาขาวิชาชีพหลักแลวยัง
ผลิตสาขาอื่น เชน เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด วิทยาศาสตรสาขาวิทยาศาสตรชวี การแพทย
แพทยแผนไทย
• สถานบริการเอกชน มีการเปดโรงเรียนผลิตบุคลากรเองบางสาขา เชน โรงเรียนผลิตผูชวย
พยาบาล และอบรมผูปฏิบัติงานในระดับผูชวยในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ตนเอง เชน ผูชวยทันตแพทย ผูชวยตรวจทางหองปฏิบัติการ ผูชวยงานกายภาพบําบัด ผูชวยงาน
เอ็กซเรย หรือ ผูดูแลผูปวยระยะยาว แตขอมูลในสวนนี้มีจํากัดและไมเปนระบบ
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสุขภาพในองคกรของสถานบริการเอกชน
มีการจัดทําแผน
พัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบและคํานึงถึงความคุมคาและมีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานหลังจากที่ไดรับการพัฒนาแลวอยางตอเนื่อง
และสงเสริมการพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับผูรับบริการตางชาติ
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สถานการณของระบบการจัดการบุคลากรดานสุขภาพ ในรอบ 5 ปที่ผานมา
สถานการณการจัดการบุคลากรในภาครัฐ
การผลิต และความเพียงพอ
จํานวนการผลิตบุคลากรดานสาธารณสุขใน 4 สาขาหลักในภาพรวมของประเทศ ประกอบดวย
วิชาชีพแพทย ทันตแพท ย เภสั ชกร พยาบาลวิชาชีพ ในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มี
แนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปแตยงั ไมเพียงตอการใหบริการดานการแพทยและสาธารณสุข ของประเทศ จาก
การคาดประมาณความตองการบุคลากรดานสาธารณสุขในชวงป 2550 เปนตนมา พบวา ยังมีความ
ขาดแคลนในทุกวิชาชีพ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การคาดการณความตองการบุคลากรดานสาธารณสุข ที่ดําเนินการในชวงป 2550-2555
ผูวิจัย และ ปที่
กลุมวิชาชีพ
ปเปาหมาย และจํานวนที่คาดการณ
ทําการศึกษา
สถาบันวิจัยระบบ
12 สาขาวิชาชีพ
สาธารณสุข สํานัก
ดานสาธารณสุข
นโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ และ
ผูแ ทนกลุมวิชาชีพดาน
สาธารณสุข (2552)

ป 2561 ขาดแคลนทุกวิชาชีพ โดยทันตแพทยขาด
แคลน 1,660 คน ทันตาภิบาล 2,000 คน พยาบาล
วิชาชีพ 40,086 คน เภสัชกร 5,155 คน จพง.เภสัช
กรรม 9,898 คน เทคนิคการแพทย 1,852 คน รังสี
เทคนิค 667 คน กายภาพบําบัด 24,830 คน
กิจกรรมบําบัด 3,264 คน จิตวิทยาคลินิก 2,3592,957 คน เทคโนโลยีหวั ใจและทรวงอก 210 คน (ใน
ป 2551) แกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
322-778 คน วิทยาศาสตรการแพทย (เวชศาสตร
ธนาคารเลือด) 23 คน เวชกรฉุกเฉิน 569-2,509 คน

ปยะ หาญวรวงศชัย และ แพทย ทันตแพทย ป 2555 ขาดแคลนทัง้ 4 วิชาชีพ แพทยขาดแคลน
คณะ (2555)
เภสัชกร และ
1,291-13,321 คน ทันตแพทย ขาดแคลน 191-3,530
พยาบาลวิชาชีพ
คนเภสัชกร ขาดแคลน 815-7,856 คน พยาบาล
วิชาชีพ ขาดแคลน 15,066-51959 คน ทั้งนี้ จํานวน
ความขาดแคลนขึ้นอยูกับภาพจําลองสถานการณที่ใ ช
การจางงานในกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุขมีการจางงานบุคลากรดานสาธารณสุขหลายรูปแบบ ประกอบดวย ขาราชการ
พนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงของสถานบริการเพื่อแกปญหาการขาดแคลน
อัตรากําลังขาราชการ ซึ่งในแตละรูปแบบมีขอดี ขอจํากัดที่แตกตางกันในประเด็นสําคัญ ดังนี้
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1. ระยะเวลาการจางงาน การเปนขาราชการมีความมั่นคงในการจางงานมากกวาพนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง เนื่องจากขาราชการมีการจางงานในระยะยาวจน
เกษียณอายุราชการ สวนพนักงานราชการมีสัญญาจางงานไมเกินคราวละ 4 ป และลูกจาง
ชั่วคราวสัญญาจาง 1 ป
2. คาตอบแทนและสวัสดิการที่เปนตัวเงิน ประกอบดวยเงินคาจางรายเดือน และสวัสดิการใน
รูปแบบตาง ๆ พบวา พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงไดรับเงินเดือนแรกเขาสูง
กวาขาราชการ แตการปรับเพิ่มเงินเดือนในปตอ ๆ ไปและในระยะยาวนอยกวา สวน
สวัสดิการในรูปแบบอื่น ๆ พนักงานราชการและลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงไดรับนอยกวา
ขาราชการ โดยลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงไดรับสวัสดิการนอยที่สุด
3. สิทธิและสวัสดิการที่ไมเปนตัวเงิน ขาราชการมีสวัสดิการมากกวาพนักงานราชการและ
ลูกจางเงินบํารุง ลูกจางเงินบํารุงไดรับสวัสดิการนอยที่สุด ยกตัวอยางเชน สวัสดิการการ
รักษาพยาบาลของขาราชการครอบคลุมตนเองและญาติสายตรง สวนพนักงานราชการและ
ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงใชสิทธิประกันสังคมซึ่งใชสิทธิไดเฉพาะตนเองไมไดครอบคลุมถึงญาติ
สายตรง ขาราชการไดรับสวัสดิการเงินกูเพื่อที่อยู อาศัย สิทธิการลาศึกษาตอ สิทธิในการโอน
ยาย สถานที่ปฏิบัติงาน การลากิจโดยไดรับเงินเดือน แตพนักงานราชการ และลูกจางประจํา
เงินบํารุงไมไดรับสวัสดิการดังกลาว นอกจากนี้หากพิจารณาในรายละเอียด เชน สิทธิในการ
ลาจะพบวา ลูกจางชั่วคราวเงินบํารุงมีจํานวนวันลาโดยไดรับคาจาง ในกรณีลาปวย ลาคลอด
บุตร ลาพักผอน นอยกวาพนักงานราชการและขาราชการ
เนื่องจากการจางงานเปนลูกจางชั่วคราวมีขอดอยกวาขาราชการและพนักงานราชการมาก ทําใหไม
สามารถแกปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังไดอยางยั่งยืน คาตอบแทนและสวัสดิการที่ไดรับไม
สามารถจูงใจใหปฏิบัติงานไดยาวนาน
ทําใหลูกจางชั่วคราวเรียกรองขอบรรจุเปนขาราชการซึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขไดเสนอขอเพิ่มอัตราตําแหนงเพื่อแกปญหาลูกจางชั่วคราว 21 สายงาน จํานวน
33,135 อัตรา และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวในเดือนธันวาคม 2555 โดยจัดสรรอัตรา
ตําแหนงขาราชการรอยละ 75 ในชวง 3 ปสวนที่เหลืออีกรอยละ 25 กระทรวงสาธารณสุขจะมีการ
จางงานเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความมั่นคงในการจางงาน สวัสดิการ ที่ดีกวาลูกจาง
ชั่วคราว และใกลเคียงกับพนักงานราชการ
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเงินเดือน คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของขาราชการ พนักงานราชการและ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และพนักงานเอกชน
ขาราชการ

เงินเดือน

เงินเพิ่ม

อัตราเงินเดือน เงินประจําตําแหนง
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

เงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราวตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง
คาตอบแทนอื่นๆ คาตอบแทนอื่น ๆ เชน เงินคาตอบแทน
การปฏิบตั งิ านในและนอกเวลาราชการ
คาตอบแทนแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ
คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย เงินเพิ่ม
พิเศษไมทําเวชปฏิบัติสวนตัว เงิน พ.ต.ส.
เงินคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อน
เลื่อนเงินเดือนปละ 2 ครั้งภายในวงเงิน
เงินเดือน
รอยละ 6 ตอป
เงินเกษียณ
กองทุน กบข.

พนักงานราชการ

อัตราเงินเดือน ตามที่
คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการกําหนด

พนักงาน กสธ.
(ฉบับราง)
อัตราเงินเดือน 1.2 เทาของ
ขาราชการ (สาขาวิชาชีพเฉพาะ)
ไมมีเงินประจําตําแหนง

เงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
คาตอบแทนอื่น ๆ ไดรับ
เชนเดียวกับขาราชการ

เงินเพิ่มเพื่อการครองชีพชั่วคราว
เทาขาราชการ
คาตอบแทนอื่น ๆ ไดรับ
เชนเดียวกับขาราชการ

เลื่อนคาจางปละ 1 ครั้งภายใน
วงเงินรอยละ 4 ตอป
คาตอบแทนการออกจากราชการ
โดยไมมีความผิด
สวัสดิการ
สวัสดิการและสิทธิประโยชนตามระเบียบ ตามกฎหมายประกันสังคม เชน
รักษาพยาบาล
การคลัง เชน คารักษาพยาบาล คาเชา คารักษาพยาบาล การสงเคราะห
และสวัสดิการอื่น บาน คาการศึกษาบุตร
บุตร การวางงาน การชราภาพ

พนักงานเอกชน

รายไดแตกตางกันตามปริมาณบริการ โดยขอมูลจาก
โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางในเขต กทม. หนึ่งแหง
พบวา แพทยทั่วไปมีเงินประกันรายไดขั้นต่ํา 1.2 แสน
คาเวรประมาณ 2,300 บาท/คืน แพทยเฉพาะทางมี
เงินประกันรายไดขั้นต่ํา 2-6 แสนบาท/เดือน คาเวร
ประมาณ 3,500 บาท/คืนพยาบาลวิชาชีพใน ร.พ.
เงินเดือนเริ่มตนที่ 12,000-16,000บาท เมื่อรวมกับ
คาตอบแทนอื่น ๆ เชน คาเวร คาวิชาชีพ จะไดรับ
ประมาณ 30,000-35,000 บาท/เดือน
พยาบาลวิชาชีพในคลินิกเสริมความงามมีรายได
ประมาณ 40,000-45,000 บาท/เดือน

เลื่อนคาจางปละ 1 ครั้งภายใน
วงเงินรอยละ 6 ตอป
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

พยาบาล มีการเลื่อนเงินเดือนปละ 1 ครั้ง
สวนแพทยเปนไปตามกลไกตลาด
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

ตามกฎหมายประกันสังคม เชน
คารักษาพยาบาล การสงเคราะห
บุตร การวางงาน การชราภาพ

ตามกฎหมายประกันสังคม เชน คารักษาพยาบาล การ
สงเคราะหบุตร การวางงาน การชราภาพ และอื่น ๆ
และตามที่หนวยงานจัดเพิ่มเติม เชน กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ เงินเพิ่มคารักษาพยาบาลสําหรับตนเอง
10,000 บาท/ป เงินกูยืมดอกเบี้ยต่ํา ทุนการศึกษา

การกระจายบุคลากรดานสาธารณสุข
สถานการณดานการกระจายบุคลากรดานสาธารณสุข พบวา มีการกระจายที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งแลว
เห็นไดจากอัตราสวนแพทยตอประชากรในภาพรวมทั้งประเทศมีแนวโนมดีขึ้นจาก 1:3,277 คนในป
2544 เปน 1:2,893 คนในป 2553 และพยาบาลตอประชากร จาก 1:794 คนในป 2544 เปน 1:531
คนในป
2553
แตยังมีปญหาความไมเหมาะสมของการกระจายที่ยังคงมีการกระจุกตัวอยูใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลาง ใ นป 2553 พบวา อัตราสวนแพทยและพยาบาลตอประชากร
กรุงเทพมหานครสูงกวาภาคกลาง 2.4 เทา และ 1.7 เทาตามลําดับ และอัตราสวนแพทยและพยาบาล
ตอประชากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ํากวาภาคกลางประมาณกวาครึ่ง (0.5 และ 0.6 ตามลําดับ)
ซึ่งสงผลตอความเปนธรรมในการกระจายกําลังคนดานสุขภาพในการใหบริการดานสุขภาพใหกับ
ประชาชน (ตารางที่ 3 และตารางที่ 4) และหากพิจารณาภายในแตละภาคและแตละจังหวัดก็ยังคงมี
ปญหาการกระจายบุคลากรไปยังสถานบริการในพื้นที่ที่หางไกลหรือกันดารอีกดวย
อยางไรก็ตาม
ขอมูลสัดสวนแพทยและพยาบาลรายภาคดังกลาวอาจมีขอจํากัดเรื่องความครบถวนสมบูรณของการ
รายงานขอมูล โดยเฉพาะขอมูลจากสถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 3 การกระจายแพทยโดยพิจารณาจากสัดสวนประชากรตอแพทย1 คน จําแนกรายภาค
พื้นที่
ทัง้ ประเทศ
กรุงเทพ
กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ
ใต

2544
3,277
760
(4.44)
3,375
(1.0)
7,614
(0.44)
4,488
(0.75)
5,127
(0.66)

2545
3,569
952
(3.7)
3,566
(1.0)
7,251
(0.49)
4,499
(0.79)
4,984
( 0.72)

2546
3,476
924
(3.57)
3,301
(1.0)
7,409
(0.45)
4,766
(0.69)
4,609
(0.72)

2547
3,305
879
(3.57)
3,134
(1.0)
7,466
(0.42)
4,534
(0.69)
3,982
(0.79)

2548
3,182
867
(3.52)
3,054
(1.0)
7,015
(0.44)
3,768
(0.81)
4,306
(0.71)

2549
2,975
886
(3.34)
2,963
(1.0)
5,738
(0.52)
3,351
(0.88)
3,789
(0.78)

2550
2,778
850
(3.16)
2,683
(1.0)
5,308
(0.51
3,279
(0.82)
3,354
(0.80)

2551
2,931
955
(2.97)
2,839
(1.0)
5,028
(0.57)
3,386
(0.84)
3,694
(0.77)

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) คือสัดสวนแพทยตอประชากรของแตละภาคเมื่อเทียบกับภาคกลาง
: ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

2552
3,324
1,243
(2.53)
3,145
(1.0)
4,854
(0.65)
4,240
(0.74)
3,815
(0.82)

2553
2,893
1,052
(2.41)
2,533
(1.0)
4,947
(0.51)
3,397
(0.75)
3,504
(0.72)

ตารางที่ 4 การกระจายพยาบาลโดยพิจารณาจากสัดสวนประชากรตอพยาบาล 1 คน จําแนกรายภาค
พื้นที่
ทัง้ ประเทศ
กรุงเทพ
กลาง
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ
ใต

2544
794
285
(2.63)
749
(1.0)
1,498
(0.50)
856
(0.88)
806
(0.93)

2545
733
279
(2.45)
684
(1.0)
1,278
(0.54)
785
(0.87)
765
(0.89)

2546
689
285
(2.21)
631
(1.0)
1,145
(0.55)
734
(0.86)
692
(0.91)

2547
652
289
(2.05)
593
(1.0)
1,045
(0.57)
684
(0.87)
659
(0.90)

2548
613
285
(1.93)
550
(1.00)
968
(0.57)
628
(0.88)
622
(0.88)

2549
619
273
(2.06)
563
(1.0)
1,009
(0.56)
648
(0.87)
614
(0.92)

2550
597
240
(2.31)
554
(1.0)
999
(0.56)
638
(0.87)
619
(0.89)

2551
576
332
(1.56)
519
(1.00)
819
(0.63)
567
(0.92)
558
(0.93)

2552
624
431
(1.28)
552
(1.0)
825
(0.67)
630
(0.88)
573
(0.96)

หมายเหตุ : ตัวเลขใน ( ) คือสัดสวนพยาบาลตอประชากรของแตละภาคเมื่อเทียบกั บภาคกลาง
: ขอมูลจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร

2553
531
282
(1.74)
491
(1.0)
766
(0.64)
526
(0.93)
519
(0.95)

นอกจากปญหาการกระจายระหวางภูมิภาคและในพื้นที่กันดารแลว ยังมีปญหาการสูญเสียกําลังคน
ดานสุขภาพออกจากระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข ที่ยงั คงเปนอยูอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน
การลาออกของแพทยจากหนวยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยัง มีอยู แตแนวโนม
ลดลง อาจเนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจและการเพิ่มคาตอบแทนในพื้นที่หางไกล อยางไรก็ตาม
สัดสวนการสูญเสียเมื่อเทียบกับจํานวนแพทยที่เขาใหมในป 2552 ยังสูงถึงรอยละ 47.8 แมจะดีขึ้น
กวาในป 2548 ที่สูงมากถึง รอยละ 84.5 (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 จํานวนและสัดสวนการสูญเสียแพทยสุทธิเมื่อเทียบกับแพทยจบใหมบรรจุเขารับราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปงบประมาณ 2537-2552
ปงบประมาณ แพทยจบใหม กลับเขารับ
รวมเพิ่มขึ้น ลาออก
สูญเสียสุทธิ
ราชการใหม
(จํานวน/รอยละ)
2548
741
37
778
663
626/84.5
2549
1,188
110
1,298
777
667/56.1
2550
1,128
150
1,278
736
586/51.9
2551
1,024
159
1,183
785
626/61.1
2552
999
191
1,190
669
478/47.8
ในสวนของพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีปญหาการลาออกจากราชการสูงมากในระยะหลัง
เนื่องจากการขาดแคลนในภาคเอกชน และภาครัฐอื่น รวมกับ การจางงานในรูปแบบลูกจางชั่วคราวที่
ไมไดรับสิทธิและสวัสดิการเหมือนขาราชการ โดยแนวโนมการลาออกในกลุมพยาบาลที่บรรจุใหมมี
สัดสวนสูง ดังจะเห็นไดจากแผนภาพ ที่ 3 ที่ประมาณการสัดสวนพยาบาลในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขรายกลุมอายุ พบวามีสัดสวนพยาบาลกลุมอายุ 25-29 ป นอยกวาที่ควรจะ
เปน อันนาจะเปนจากการลดการผลิตในชวงดังกลาวรวมกับการลาออกเพราะไมมีตําแหนงขาราชการ
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แผนภาพที่ 3 แสดงใหเห็นถึงสัดสวนขาราชการและลูกจางชั่วคราวที่เปนพยาบาลจําแนกตามกลุม
อายุ และชนิดของสถานบริการที่สังกัดอยู

ที่มา ปยะ หาญวรวงศชัย และคณะ 2554
มาตรการเพื่อเพิ่มการกระจายบุคลากรและการคงอยูในภาครัฐ
1. การเพิ่มการกระจายแพทย โดยการขยายการผลิตแพทย
การเพิ่มการกระจายแพทย โดยการขยายการผลิตแพทยมีการดําเนินการโดยผานโครงการตาง ๆ
หลายโครงการ รวมถึง โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท โครงการผลิตแพทยเพื่อ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต โครงการผลิตแพทยตามแผนการลงทุนเสริมสรางโครงสรางสาธารณสุขแหงชาติ โคร งการ
ผลิตแพทยตามโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทยและบุคลากรทางการแพทยภายใตแผนปฏิบัติ
การไทยเขมแข็ง 2555 ดังแสดงในตารางที่ 6 และในรายละเอียดดานลางนี้
o โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท เริ่มมีตั้งแต ป 2538 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1.เพิ่มการผลิต
แพทยและใหกระจายแพทยไปสูชนบทมากยิ่งขึ้น 2.เพิ่มโอกาสแกนักเรียนในชนบทใหไดศึกษา
วิชาแพทยศาสตร 3.พัฒนารูปแบบความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย
4.พัฒนาคุณภาพระบบบริการการแพทยและสาธารณสุข ของโรงพยาบาลศูนยและสถาบัน
สมทบ โดยมีเปาหมาย เพื่อผลิตแพทยเพิ่มในชวง ตามโครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท
พ.ศ.2538 – 2549 จํานวน 3,000 คน และผลิตแพทยตามโครงการเรงรัดการผลิตแพทยของ
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท พ.ศ.2547– 2556 จํานวน 3,807 คน โดยเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลว ตองกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิม หรือที่กระทรวงสาธารณสุขกํา หนดเปน
เวลาไมนอยกวา 3 ป หากไมสามารถปฏิบัติตามไดตองชดใชเงินใหกระทรวงสาธารณสุขตามที่
กําหนด คือ 400,000 บาท
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ทุนโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน เปน องคประกอบหนึ่งของโครงการผลิตแพทย
เพื่อชาวชนบท ที่เริ่มเมื่อป 2552 โดยการใหทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนในอําเภอขาดแคลน
ในภูมิภาคซึ่งเปนการเพิ่มโอกาสใหนักเรียนในชนบทในการเขาเรียนแพทย โดยเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวใหกลับไปปฏิบัติงานชดใชทุนในอําเภอที่เปนภูมิลําเนา ในปการศึกษา 25482555 จํานวนประมาณ 1,579 ทุน สําหรับผูที่ไดรับทุนโครงการกระจายแพทยหนึ่ง อําเภอหนึ่ง
ทุน จะตองปฏิบัติงาน 12 ป หากไมสามารถปฏิบัติไดตองชดใชเงินใหกับกระทรวงสาธารณสุข
ตามที่กําหนดคือ 2,000,000 บาท
o โครงการผลิตแพทยเพื่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนโครงการที่เริ่มเมื่อปการศึกษา 2548 2555 โดยจะเพิ่มการผลิตจํานวนทั้งสิ้น 188 คน
o โครงการผลิตแพทยตามแผนการลงทุนเสริมสรางโครงสรางสาธารณสุขแหงชาติ (โครงการ
ลงทุนขนาดใหญของภาครัฐดานสาธารณสุข หรือ Mega Project) ปการศึกษา 2549-2552
จํานวน 1,261 คน
o โครงการผลิตแพทยตามโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทยและบุคลากรทางการแพทย
ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ปการศึกษา 2553-2555 จํานวน 1,413 คน
(สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข) นอกจากนี้ยังมีโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ที่ใหทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียนในอําเภอขาดแคลนในภูมิภาค ภายใตโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย
และบุคลากรทางการแพทยภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 จํานวน 254 ทุน
โครงการตาง ๆ เหลานี้ มีการดําเนินการควบคูไปกับการเพิ่มสถาบันผลิตแพทยในพื้นที่ตางจังหวัด
โดยที่ผานมามีการเพิ่มจํานวนของสถาบันการผลิตแพทยในภูมิภาคหลายแหง ที่เริ่ มผลิตแพทย โดย
เปนสวนหนึ่งของโครงการผลิตแพทยเพิ่ม (รายละเอียดในภาคผนวก)
ตารางที่ 6 แสดงโครงการผลิตแพทยเพิ่ม ในชวงป 2548-2556
โครงการ
กลุมเปาหมาย
ปการศึกษาที่
ดําเนินการ
ผลิตแพทยตามโครงการผลิต คัดเลือกนักเรียนจาก
พ.ศ.2538 – 2549
แพทยเพื่อชาวชนบท
ชนบท
เรงรัดการผลิตแพทยของ
คัดเลือกนักเรียนจาก
พ.ศ.2547– 2556
โครงการผลิตแพทยเพื่อชาว ชนบท
ชนบท
ผลิตแพทยเพื่อ 3 จังหวัด
คัดเลือกนักเรียนจาก
เริ่ม พ.ศ.2548
ชายแดนภาคใต
3 จังหวัดภาคใต
ตามแผนการลงทุนเสริมสราง คัดเลือกนักเรียนจาก
2549-2552
โครงสรางสาธารณสุขแหงชาติ ชนบท
ผลิตและพัฒนาศักยภาพ
คัดเลือกนักเรียนจาก
พ.ศ.2553-2555
แพทยและบุคลากรทางการ ชนบท
แพทยภายใตแผนปฏิบัติการ
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จํานวน
3,000
4,308*
188*
1,261**
1,413*

ไทยเขมแข็ง
ผลิตแพทยเพิ่มแหงประเทศ คัดเลือกนักเรียนจาก
ไทย
ชนบท
หมายเหตุ
* ผลการรับนักศึกษาถึงป 2555
** ผลการรับนักศึกษาตลอดโครงการ

2556-2560

9,039

2. การเพิ่มการกระจายทันตแพทย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกระทรวงสาธารณสุข ดําเนินการโครง
การผลิต
ทันตแพทยของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข
(พ.ศ. 2548-2563) ปละ 200 คน โดยการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่และทําสัญญากับกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อจบการศึกษาตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเปนเวลา 3 ป
หากไมปฏิบัติตามสัญญาตองชดใชคาปรับเปนจํานวนเงิน 400,000 บาท
3. การเพิ่มการกระจายพยาบาลและบุคลากรดานสาธารณสุขอื่น ๆ
ในสถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มี
สถาบันการผลิต
พยาบาลและบุคลากรดานสาธารณสุขจํานวน 37 แหง เปนวิทยาลัยพยาบาล 29 แหง วิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร 7 แหง และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนา
ภิเษก 1 แหง มีมาตรการการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนในพื้นที่เขาศึกษาโดย
กําหนดโควตาการรับนักเรียนใหเปนรายจังหวัด ตามความตองการของหนวยงานในแตละจังหวัด
เมื่อจบแลวใหกลับไปทํางานในสถานบริการสังกัดกระทรวงสารณสุขในทองถิ่นชุมชนที่เปน
ภูมิลําเนา
ในปการศึกษา 2556 สถาบันการศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีจํานวน 7 หลักสูตร ประกอบดวย พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนชน วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน การแพทยแผนไทย
บัณฑิตสาขาวิชาการแพทยแผนไทย การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิตสาขาวิชาการแพทยแผน
ไทยประยุกต ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 8
หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตร ปวส. ส.ศ.
(สาธารณสุขชุมชน) หลักสูตร ปวส. ส.ศ. (ทันตสาธารณสุข) หลักสูตร ปวส. ส.ศ. (เทคนิคเภสัช
กรรม)หลักสูตร ปวส. วิทยาศาสตรการแพทย (พยาธิวิทยาคลินิก)หลักสูตร ปวส. เวชระเบียน
หลักสูตร ปวส. โสตทัศนศึกษาทางการแพทย หลักสูตร ปวส. เวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตร ปวส. แพทย
แผนไทย (www.pi.ac.th)
4. การเพิ่มคาตอบแทนเพื่อจูงใจใหบุคลากรอยูในภาครัฐ และในพื้นที่ขาดแคลน
กระทรวงสาธารณสุขมีการจายคาตอบแทนเพิ่มเติมจากเงินเดือนใหแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการภาครัฐ และโดยเฉพาะในพื้นที่ขาดแคลน ดังรายละเอียดในตารางรูปแบบการจายเงิน
คาตอบแทนในภาครัฐ ในภาคผนวก ค . โดยสรุป คาตอบแทนเพิ่มพิเศษสําหรับกลุมวิชาชีพหลัก
ไดแก
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o ในโรงพยาบาลชุมชน และในสถานีอนามัย (เฉพาะ 4 สาขาวิชาชีพหลัก) มีการจาย
คาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย เพื่อจูงใจใหไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลน
บุคลากร โดยแบงระดับโรงพยาบาลชุมชน เปน 3 ระดับ คือ พื้นที่ปกติ พื้นที่ทุรกันดารและ
ขาดแคลนระดับ 1 พื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนระดับ 2 อัตราการจายขึ้นอยูกับระดับความ
ทุรกันดารของพื้นที่ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ และตามวิชาชีพ โดยในชวงป 2556
กระทรวงสาธารณสุขมีการพิจารณาปรับคาตอบแทนดังกลาว สงผลใหเกิดแรงสะทอนจาก
ผูปฏิบัติงานคอนขางรุนแรง
o ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป มีการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ทุกวิชาชีพ เพื่อ
สรางแรงจูงใจใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน อัตราคาตอบแทนแตกตางกันตามระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานและตามวิชาชีพ
o เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย โดยวิชาชีพ 4 สาขาหลัก
ที่ที่ไดรับเบี้ยเลี้ยงเหมาจายขางตนแลวจะไมมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนนี้
o เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการในชวงนอกเวลา
ราชการ และเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานนอกหนวยบริการหรือตางหนวยบริการทั้งในเวลาราชการ
และนอกเวลาราชการ กําหนดใหจายคาตอบแทนเปนรายชั่วโมง เปนเวร 8 ชั่วโมงหรือตาม
คุณภาพและปริมาณงาน อัตราคาตอบแทนจะแตกตางกันในแตละวิชาชีพ คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จายใหกับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ
นอกเวลาราชการที่หนวยบริการจัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการขึ้นเพื่อการบริการที่มี
ลักษณะเฉพาะนอกเหนือจากการจัดคลินิกบริการปกติ กําหนดใหจายคาตอบแทนเปนราย
ชั่วโมง หรือตามจํานวนผูปวยหรือตามคุณภาพและปริมาณงาน คาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานเวรหรือผลัดบายและผลัดดึกของพยาบาลจายเปนเวร 8 ชั่วโมง คาชันสูตรพลิกศพ
จายใหกับเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหออกไปปฏิบัติงานการชันสูตรพลิกศพ อัตราการจายยึด
ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรม คาตอบแทนการปฏิบัติ งานสรางเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติ
ครอบครัว จายสําหรับเจาหนาที่ที่ใหบริการดานการสงเสริมสุขภาพ เวชปฏิบัติครอบครัว
รวมถึงกิจกรรมรณรงคเพื่อการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค ทั้งในและนอกหนวยบริการ
อัตราคาตอบใชหลักเกณฑเดียวกับเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ในหนวยบริการในชวงนอกเวลาราชการ
o คาตอบแทนแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ จายสําหรับแพทยที่ไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติ
ตามสาขาที่มีปญหาขาดแคลน
o เงินเพิ่มพิเศษไมทําเวชปฏิบัติสวนตัวสําหรับแพทย ทันตแพทย เภสัชกร เพื่อใหเจาหนาที่
อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่โดยไมกังวลตอการแสวงหารายไดเพิ่มเติมจากการทํา
เวชปฏิบัติสวนตัว ในภาคเอกชนนอกเวลาราชการ อัตราคาตอบแทนแพทยและทันตแพทย
o เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) สําหรับ
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักรังสีการแพทย นัก
กายภาพบําบัด นักแกไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นักกิจกรรมบําบัด นักจิตวิทยา
คลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ หรือ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เปนการ
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พัฒนาการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหโรงพยาบาลจายคาตอบแทนเพิ่ม
เปนรายบุคคล โดยมีระบบการคิดคาคะแนนผลการปฏิบัติงาน (work point system) มีการ
เก็บคาคะแนนปฏิบัติงานตามระบบที่กําหนดให การคิดคาคะแนนเปน 2 ลักษณะ คือ
ปริมาณภาระงาน และคุณภาพของงาน ซึ่งคาตอบแทนจะแปรผันโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
ทั้งปริมาณและคุณภาพของงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพการทํางาน ประสิทธิภาพ คุณภาพ รวมทั้ง
เพื่อสรางความเปนธรรมของการจายคาตอบแทน และจายจากเงินบํารุงของโรงพยาบาล
ในป 2556 กระทรวงสาธารณสุขมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องคาตอบแทนกําลังคนดานสาธารณสุขหลาย
ประการ โดยยกเลิกระเบียบการจายเงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจายสําหรับโรงพยาบาลชุมชน คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย และคาตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ฉบับเดิม และประกาศใชระเบียบการจายคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจายฉบับ
ใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการแบงระดับโรงพยาบาลและอัตราคาตอบแทนที่แตกตางกันขึ้นอยู
กับระดับโรงพยาบาลและจํานวนปที่ปฏิบัติงาน โดยโรงพยาบาล ชุมชน แบงเปน 3 ระดับ คือ พื้นที่
ชุมชนเมือง พื้นที่ปกติ (พื้นที่ปกติระดับ2.1 พื้นที่ปกติระดับ 2.2 พื้นที่ปกติระดับ 2.3)และพื้นที่เฉพาะ
สวนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปมี 2 ระดับ คือ พื้นที่ยากลําบากในการบริหารทรัพยากรระดับ
ก และ พื้นที่ยากลําบากในการบริหารทรัพยากรระดับ ข อีกทั้งไดนําระบบการจายเงินคาตอบแทน
ตามผลการปฏิบัติงานมาใชในสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยยังมีความไมแนนอนของ
ระบบ และมีทั้งแรงสนับสนุนและแรงคัดคานจากผูปฏิบัติ ท่ีเปนขาวในสื่อมวลชนหลายแขนง
คุณภาพของบุคลากรดานสุขภาพ
นอกจากความตองการในเชิงปริมาณแลว ระบบบริการสุขภาพยังตองการ บุคลากรที่มึคุณภาพ มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอความตองการของประเทศ และมีเจตคติตอการทํางาน
ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานกับบุคลากรภายในสาขาวิชาชีพเดียวกันและตางวิชาชีพได และมี
ความเปนผูนําในการทํางาน
ระบบการผลิตบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ในหลายสถาบันยังเปนการผลิตตามหลักสูตรที่ไมไดเนนใหผูจบ
การศึกษาไปปฏิบัติงานไดในระบบสุขภาพจริงไดในทันที่ รูปแบบการศึกษาสวนใหญยังมุงเนนการ
เรียนการสอนในหองเรียน เนนการทองจํา โดยอาจไมสอดคลองกับปญหาสุขภาพที่สําคัญของประเทศ
และพื้นที่ที่จะไปปฏิบัติงาน ในหลายสถาบันไมไ ดมีการฝกทักษะที่สําคัญของบุคลากรสุขภาพทั้งใน
เรื่องของการสื่อสาร การเปนผูนําองคกร สังคมและชุมชน การทํางานรวมกัน
ระหวางวิชาชีพเพื่อ
แกปญหาสุขภาพโดยมีสวนรวมของวิชาชีพและบุคลากรในสาขาตาง ๆ และขาดความเขาใจในเรื่อง
ระบบสุขภาพและการสรางเสริมสุขภาพแบบองค รวม
ในระบบการบรรจุและการบริหารจัดการบุคลากรเขาระบบบริการสุขภาพเอง ในปจจุบันก็ยังไมมีการ
ประเมินคุณภาพของบุคลากรในภาพรวมอยางเปนระบบ การควบคุมคุณภาพ ผานสภาวิชาชีพ ทําโดย
อาศัยการทดสอบกอนออกใบอนุญาตในแตละวิชาชีพ ซึ่งมีเพียงบางวิชาชีพเชน สภาการพยาบาล ที่ มี
การกําหนดใหมีการตออายุใบอนุญาตและมีเกณฑมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพตนเองที่ตอง
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ดําเนินการกอนที่จะไดรับการตออายุ
ในขณะที่แพทยสภายังไมมีการกําหนดเกณฑการพัฒนา
ศักยภาพตอเนื่อง และไมไดกําหนดใหสมาชิกตองตออายุสมาชิกภาพ
ในขณะเดียวกัน ก็มีความ
พยายามเพิ่มวิชาชีพสุขภาพใหม ๆ เชน การผลักดันวิชาชีพการสาธารณสุข โดยอยูในระหวางการ
พิจารณาในรัฐสภาเพื่อออกเปนพระราชบัญญัติตอไป
ในระดับสถานบริการ การ รับรองและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในระดับองคกร ของสถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ถือเปนเครื่องมือหนึ่งที่อาจจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรในสถานบริการได ทั้งนี้ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่ใชในการประเมินมี
การใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยครอบคลุมเรื่องการเพิ่มคุณคาของบุคลากรผานการกําหนด
ปจจัยสําคัญไดแก การสรางวัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลากรและผูนําเพื่อใหสรางผลงานที่ดี การ
จัดระบบคาตอบแทนและแรงจูงใจที่เหมาะสม การสรางความกาวหนาในอาชีพการงาน โดยมีระบบ
การประเมินผลงานและนําไปสูการปรับปรุงตอไป นอกจากนี้ยังเนนการกํากับดูแลวิชาชีพ เชนใน
วิชาชีพการพยาบาล เปนตน
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ศักยภาพในการจัดการทรัพยากรบุคคล ของภาครัฐ
การพิจารณาศักยภาพและสถานการณการจัดการทรัพยากรบุคคล ของ ภาครัฐ อาจวิเคราะหแยกได
เปนสองสวนหลัก คือ ผูมีบทบาทและปญหาหลักที่มีอยูในสวนกลาง และ ผูมีบทบาทและปญหาหลัก
ที่มีอยูในระดับพื่นที่
สวนกลาง
• กระทรวงสาธารณสุขถือเปนหนวยงานหลักที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการบคลากร โดยเปนทั้ง
ผูใช และผูกําหนดกฏเกณฑและนโยบายตางๆ ภายใตกระทรวงสาธารณสุขมีหนวยงานหลัก สาม
หนวยงานที่มีหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการกําลังคนดานสาธารณสุข ประกอบดวย
• สํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีหนาที่ในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและวางแผน
ความตองการกําลังคนดานสาธารณสุข และพัฒนาระบบการสรางแรงจูงในใหกําลังคน
ดานสาธารณสุขอยูปฏิบัติงานในภูมิภาค เชน คาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ
• สถาบันพระบรมราชชนก มีหนาที่ในการผลิตกําลังคนดานสาธารณสุขบางสาขาที่มีความ
จําเปนตองปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระดับปริญญา และต่ํา
กวาปริญญา เชน พยาบาลวิชาชีพ ทันตาภิบาล เปนตน อีกทั้งพัฒนากําลังคนดาน
สาธารณสุข เชน อบรมหลักสูตรผูบริหารระดับตาง ๆ
• กลุมบริหารงานบุคคล มีหนาที่หลักในการบริหารตําแหนง บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย
นอกจากนี้ ใ นกระทรวงสาธารณสุขยังมีหนวยงานอื่นที่มีความเกี่ยวของ ในเรื่องการจัดการ
กําลังคนดานสาธารณสุข เชน ภายใตกรมสนับสนุน มีสํานักสถานพยาบาลการประกอบโรค
ศิลปะ มีหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ กฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน มี
หนาที่พัฒนาศัยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขและภาคเครือขายสุขภาพภาคประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพ การพิทักษสิทธิดานสุขภาพ และการจัดการระบบสุขภาพชุมชน
• หนวยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่สําคัญ ที่มีบทบาทในสวนกลาง ไดแก
• คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ภายใตคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ทํา
หนาที่เปนคณะกรรมการกลางในการใหขอเสนอแนะในระดับนโยบายเกี่ยวกับกําลังคน
ดานสุขภาพในภาพรวมของประเทศ
• สภาวิชาชีพ มีหนาที่ในการคุมครองประชาชน ผูปวย หรือผูบริการสาธารณสุขใหไดรับ
บริการที่ปลอดภัยจากการเขารับบริการสาธารณสุข
• ปญหาหลักในการบริหารจัดการ มีประเด็นหลักที่สําคัญ คือ
• ขาดแคลนบุคลากรทีม่ ีองคความรูในดานการบริหารบุคลากรดานสาธารณสุข และ
บุคลากรไมไดรับการพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคลากรดานสาธารณสุข
อยางเปนระบบ ทําใหมีการวางแผน และการจัดการบุคลากรสาธารณสุขสาขาขาดแคลน
มีความไมทันสมัย ไมสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน และอนาคตที่ตองมีการแขงขันในทัง้
กับกับภาคเอกชน ตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการใหบริการ
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•
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ทางการแพทยในระดับภูมิภาค (Medical hub) และการไหลไปทํางานในตางประเทศ
ตามนโยบายเปดเสรีทางการคาอาเซียน
ไมมกี ลไกกลาง/หนวยงานกลางในการบูรณาการใหเกิดการทํางานรวมกันของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสาธารณสุข แตละหนวยงานตางปฏิบัติตาม
หนาที่ของตนเองเปนหลัก การประสานงานและการเชื่อมโยงการทํางานคอนขางลาชา
ทําใหขาดความตอเนื่องในการกําหนดทิศทางการพัฒนานโยบายแผนกําลังคนดาน
สาธารณสุข รวมทั้งการดําเนินงานตามนโยบายเพื่อแกปญหาเรงดวนของกระทรวง
สาธารณสุข
ขอมูลกําลังคนดานสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการในสว นภูมิภาคไมครบถวน
ถูกตอง และไมเปนปจจุบัน มีความลาชาในการรายงานขอมูลมาสวนกลาง และการ
เชื่อมตอทางระบบคอมพิวเตอรยังไมมีประสิทธิภาพ การรายงานขอมูลสวนใหญยังไม
ออนไลน และอุปกรณคอมพิวเตอรยังไมทันสมัยไมสามารถรองรับฐานขอมูลกําลังคน
ขนาดใหญไดอยางมีประสิทธิภาพ และกําลังคนที่ดูแลระบบยังขาดองคความรูในการ
จัดเก็บ ประมวลผลขอมูล
องคความรูและงานวิจัยดานกําลังคนดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอ เนื่องจากเทคโนโลยี
องคความรู กําลังคน และงบประมาณที่สนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การนโยบายและการวางแผนกําลังคนดานสาธารณสุขมีจํากัด
ไมมแี ผนพัฒนาความกาวหนาของบุคลากรดานสาธารณสุขสําหรับแตละสาขาวิชาชีพ
(Career Development) ทําใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ขาดโอกาสใน
การพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและขาดความตอเนื่องในการพัฒนาองคความรูทาง
วิชาการที่จําเปนสําหรับวิชาชีพ รวมถึงขาดการพัฒนาระบบและรูปแบบการทํางาน
รวมกันในลักษณะสหสาขาวิชาชีพ
ไมมีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ครอบคลุมกรมวิชาการ
ตาง ๆ ทําใหไมเห็นภาพของการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุข ขาดการทบทวนและปรับเปลี่ยน
ใหมีความเหมาะสมและเปนไปตามความตองการของหนวยบริการ และของประชาชน
ผูรับบริการในสวนภูมิภาค ขาดการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของ โดยเฉพาะภาค
ประชาชนและองคกรปกครองทองถิ่น

ในระดับพื้นที่
• สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีบทบาทสําคัญในการบริหารจั ดการบุคลากรในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขในระดับจังหวัด โดย กลุมงานที่มีหนาที่ในการจัดการกําลังคนในสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด คือ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข และกลุม งานทรัพยากรบุคคล ในระดับสถาน
บริการนั้น โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ภายใตกลุมภารกิจดาน อํานวยการ มีฝายการ
เจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบดานการจัดการบุคลากร
ในขณะที่ โรงพยาบาลชุมชนมีกลุมงาน
บริหารเปนผูรับผิดชอบดานการจัดการบุคลากร
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• การบริหารอัตรากําลังคนในระดับจังหวัดและระดับสถานบริการสวนใหญยังอาศัยกฏระเบียบและ
คําสั่งจากสวนกลางเปนหลัก โดยไม ไดมีการวางแผนและเตรียมการดวยตนเองอยางเปนระบบ
เนื่องจากมีการรวมศูนยการตัดสินใจที่สวนกลาง รวมกับศักยภาพในระดับพื้นที่อาจยังจํากัด
การพัฒนาศักยภาพ และความรูดานการบริหารจัดการ กําลังคนดานสาธารณสุขสําหรับผูบริหาร
และผูที่รับผิดชอบหลัก จะตองทําอยางเปนระบบและเขมแข็งมากขึ้น
• แนวโนมการจัดการกําลังคนตองเขมแข็งมากขึ้น เพราะทิศทางการ กระจายความรับผิดชอบดาน
การจัดการบุคลากรจากสวนกลางใหพื้นที่มีบทบาทมากขึ้น ตัวอยางเชน ระบบนักเรียนทุนที่
เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในกลุมพยาบาล และสาขาวิชาชีพขาดแคลน ซึ่งปจจุบันเปนบทบาทของ
ผูบริหารระดับจังหวัดและระดับสถานบริการที่จะตองวางแผนและสนับสนุนเอง ดังนี้น
ผูรับผิดชอบงานดานการจัดการบุคลากรตองมีขีดความสามารถในการวางแผน การจัดการและ
การประเมินผล โดยตองมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น
• การมีสวนรวมในการวางแผนความตองการอัตรากําลัง ในทุกระดับโดยเฉพาะระดับสถานบริการ
จังหวัด และเขต จะตองเขมแข็งขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนาขอมูลสารสนเทศที่เก็บรวมรวมและ
วิเคราะหใชงานในระดับพื้นที่ และการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการบุคคลในทุก
ระดับ

สถานการณและศักยภาพในการจัดการทรัพยากรบุคคล ของภาคเอกชน
• จากการสัมภาษณผูบริหารสถานบริการเอกชนบางแหง พบวา
สถานการณความขาดแคลน
กําลังคนดานสุขภาพในสถานบริการภาคเอกชน ปจจุบัน มีความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพมาก
ที่สุด และใน 3-5 ปขางหนาจะมีความตองการพยาบาลเพิ่มมากขึ้นอีกจากการเปลี่ยนแปลงใน
ระบบเศรษฐกิจและการเพิ่มจํานวนของผูรับบริการจากภูมิภาคอาเซียน โดยมีการ ประมาณการ
เบื้องตนวานาจะตองการพยาบาลเพิ่มขึ้นถึง รอยละ 20 ของจํานวนที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน และใน
ภาพรวมทั้งประเทศคาดวามีความตองการเพิ่มไมนอยกวา 1,000 คน รองลงมาคือ แพทยทว่ั ไป
ที่มีระยะการทํางานเพียง 1-2 ป มีอัตราการลาออกสูงเนื่องจากสวนใหญตองการไปเรียนตอเปน
แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สวนแพทยเฉพาะทางมีความขาดแคลนไมมากเนื่องจากมีการจาง
งานในรูปแบบบางเวลา โดยอาศัยบุคลากรแพทยจากสถานบริการรัฐมาเสริม นอกจากแพทย
และพยาบาลแลว ระบบบริการเอกชนยัง มีความขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพในกลุมผูชวยที่มี
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี เชน ผูชวยทันตแพทย รังสี หองตรวจทางหองปฏิบัติการ และ
ผูชวยกายภาพบําบัด
• รูปแบบการจางงานในภาคเอกชน มีหลายรูปแบบทั้งการจางงานแบบเต็มเวลา และบางเวลา
การกําหนดคาตอบแทนมี 2 ประเภทหลัก คือ การประกันเงินเดือนขั้นต่ํา และระบบการจาย
คาตอบแทนตามผลงาน สัดสวนการประกันเงินเดือนขั้นต่ําประมาณ รอยละ 85 และเงิน
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานประมาณรอยละ 15 กําหนดสัดสวนการประกันเงินเดือนขั้นต่ํา
สูงเนื่องจากเปนเงินที่ตองไดรับทุกเดือนทําใหบุคลากรมีความรูสึกมั่นคง
• มีนโยบายสรางความเติบโตและความกาวหนาในวิชาชีพ และสนับสนุนการพัฒนาอยางเต็มที่ เพื่อ
เปนแรงจูงใจใหอยูปฏิบัติงานอยางยาวนาน
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• การประเมินผล มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและเปนระบบ และผลการประเมิน
จะเปนตัวกําหนดคาตอบแทนและความกาวหนาของบุคลากร
• การรับคนเขาทํางานใหมจะมีระบบคัดคนที่มีทัศนคติ และแนวคิดที่สอดคลองกับองคกร เนนการ
เปนคนดีและสงเสริมคนเกง และดูแลเหมือนเปนคนในครอบครัว และสรางบรรยากาศการทํางาน
ใหคนทํางานมีความสุข
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โอกาส ภัยคุกคาม และความทาทายในระบบการสราง พัฒนา และจัดการ
บุคลากรดานสุขภาพ
การสรางพัฒนาและจัดการบุคลากร มีความสัมพันธกับ ระบบบริการสุขภาพซึ่งถูกกระทบโดยการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมโดยรวม ฉ ะนั้น การวิเคราะหโอกาสและความทาทายมีความ
จําเปนตองทําความเขาใจและศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพ และการเปลี่ยน แปลง
ปจจัยแวดลอม (context) โดยรวม โดยในรายงานนี้ ไดนําเสนอการวิเคราะหที่นําเสนอในรายงาน
ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่จะกาวสูทศวรรษที่สาม ดังตอไปนี้

การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยรวม
การวิเคราะหสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับบริการสุขภาพและบุคลากรสุขภาพทําโดยอางอิงกรอบ
แนวคิด PESTLE (Politics, Economic, Social, Technology, Legal, Environment) โดยมี
ประเด็นสําคัญในแตละองคประกอบดังนี้
การเมืองและกฎหมาย
• ความขัดแยงระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนในการแยงชิงบทบาทในภูมิภาคเอเชีย
สหรัฐเพิ่มแรงกดดันเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดลอม การคาเสรี ทรัพยสินทางปญญา และ
ประชาธิปไตย
• การเมืองไทยยังอยูในชวงเปลี่ยนผาน ความแตกตางทางความคิดยังคงมีอยู ผูกําหนดนโยบาย
ของประเทศจะเปนคนรุนใหมมากขึ้น ความเชื่อมั่นในสถาบันตาง ๆ ลดลง
• ความไมแนนอนทางการเมืองในการกําหนดนโยบายภาครัฐสูง
• ปญหาภาคใตยังมีอยูอยางตอเนื่อง
• บทบาทการเมืองภาคประชาชนสูงขึ้น โดยการรวมกลุมเฉพาะกิจ และแสดงความคิดเห็นใน
ดานตาง ๆ ผานสื่อและสังคมออนไลน
เศรษฐกิจ
• ภูมิภาคเอเชียมีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ การเติบโตของประเทศเพื่อนบานในกลุม ประเทศอิน
โดจีน (CMLV) จะเปนแรงชวยกระตุนใหไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ อยางชา ๆ และ
ตอเนื่อง
• การคลังสาธารณะและงบประมาณภาครัฐเพิ่มแตสัดสวนลดลง เนื่องจากธุรกิจสามารถยายไป
ฐานที่ภาษีต่ํากวาไดงาย
• การคาขายขามพรมแดน มีบทบาทมากขึ้น เมืองชายแดนจะโตขึ้นมาก รวมทั้งพื้นที่เป นแหลง
ศูนยกลางการกระจายสินคา (Logistics Hub)
• มีการเปดเสรีภาคบริการมากขึ้นเนื่องจากแรงกดดันจากฝายตาง ๆ
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• มีความเสี่ยงตอการติดกับดับการเปนประเทศรายไดปานกลาง (Middle Income Trap) ไม
เกิดการพัฒนาศักยภาพคนและระบบเศรษฐกิจใหกาวตอไปเปนประเทศที่มีรายไดสู งได และ
มีความเสี่ยงตอการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจไดเนื่องจากขาดการพัฒนาระบบและความสามารถใน
การแขงขัน
สังคม
•
•
•
•
•

ทั่วโลกคนจะยายเขามาอาศัยในเมืองมากขึ้น ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น
ประเทศโดยเฉพาะในไทยหัวเมืองใหญ ๆ จะเติบโตเพิ่มขึ้น
เครือขายสังคมเปลี่ยนไป
มีการยายถิ่น (im)migration เขามาทํางานในเมืองในทุกระดับ
การเกิดประชาคมอาเซียน จะเพิ่มการเคลื่อนยายคน สินคา บริการ แมความรวมมือดาน
ความมั่นคง สังคม จะยังจํากัด
• จํานวนคนจนลดลง การขยายตัวของชนชั้นกลาง แตยังมีประชาชนบางกลุมอาจถูกทอดทิ้ง
เขาไมถึงบริการ ขาดโอกาสโดยเฉพาะกลุมที่เขาไมถึงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี
• ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคมสูงขึ้น
เทคโนโลยี
• เทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่โตตอเนื่อง เครื่องมือรุนใหม ๆ มีราคาถูกลง อุปกรณตาง ๆ
เชื่อมโยงกับอินเตอรเน็ตทุกที่ตลอดเวลา
• มีการเติบโตของเทคโนโลยีเพื่อการสังคม ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป ทั้งความเปนอยู
วิธีการบริโภค การรับรู การระมัดระวังตัว
• อาหารจาการตัดตอทางพันธุกรรมมีบทบาทมากขึ้น เพื่อทนตอการเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมิอากาศ และเพิ่มสารอาหาร
• เทคโนโลยีทางการแพทยในการวินิจฉัย ปองกัน รักษาโรคทําไดงาย เร็ว แมนยํามากขึ้น
รวมถึงจากระยะไกล คนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลสุขภาพมากขึ้น แตในไทยนาจะมีขอจํากัด
ดานการจัดการระบบพื้นฐาน
สิ่งแวดลอม
• แหลงพลังงานลดลง มีการแยงชิงทรัพยากรที่มีจํากัดโดยเฉพาะพลังงานอาหาร น้ํา โลหะ
ธาตุ
• ภาวะโลกรอนทําใหมีความแปรปรวนไดมากขึ้น ความเสี่ยงตอภัยธรรมชาติรุนแรง และถี่ขึ้น
สงผลกระทบตอความเสียหายที่สูงขึ้นตามมา
• การเติบโตของเมือง การกระจุกตัวของคน สงผลตอปญหามลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอม
• Emerging Issue เชน อุบัติภัย น้ําทวม ดินโคลนถลม เหตุการณฉุกเฉิน ประเทศไทยตองการ
กําลังคนดาน EMS ซึ่งปจจุบันอาจมีอยูแตยังไม well management สวนประเด็น
Intermediate Care อาจตองขยายความเพิ่มเติมเรื่องกําลังคนดังกลาว
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สรุป คือมีการเปลี่ยนแปลงประชากรเขาสูสังคมสูงอายุ มีการยายถิ่นเขาเมืองมากขึ้น และยายขาม
แดนเพิ่มขึ้น ประชาชนชั้นกลางขยายตัว แตก็มีความเสี่ยงตอการเกิดวิกฤติตาง ๆ มากขึ้น ทั้งจากภัย
ธรรมชาติ โรคระบาด ในขณะเดียวกัน การที่ทรัพยากรและงบสาธารณะมีจํากัด ความไมแนนอน
ทางการเมืองสูง จะสงผลตอบทบาทรัฐ ปจจัยจากนอกประเทศ ทั้งจากในภูมิภาคอาเซียนและจาก
การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกตาง ๆ จะมีความสําคัญมากขึ้น การพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
สารสนเทศนําไปสูเครื่องมือใหม ๆ ใหคนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพมากขึ้น แตก็อาจจะสงเสริม
ความเหลื่อมล้ําและสรางปญหาที่ตามมาได

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงระบบบริการสุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทระดับมหภาคที่กลาวมาแลว นาจะสงผลกระทบตอระบบสุขภาพไดในหก
ประการ คือ
• การเปลี่ยนแปลงประชากร ทั้งในสวนของการเขาสูสังคมสูงอายุ การขยายตัวของเมือง การยาย
ถิ่น และการเพิ่มสัดสวนของชนชั้นกลาง
• ระบบตาง ๆ จะมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะวิกฤติ (shock) มากขึ้น ทั้งจากสาธารณภัยตาง ๆ
การระบาดของโรคติดเชื้อ และภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
• ทรัพยากรและงบสาธารณะโดยเฉพาะจากสวนกลางจํากัด เนื่องมาจากความไมแนนอนทาง
การเมืองสูง สงผลตอบทบาทกลไกภาครัฐ ในขณะที่บทบาททองถิ่นและกลุมสังคมมีมากขึ้น
• ในขณะเดียวกัน บทบาทของปจจัยและบริบทนอกประเทศ ทั้งในส วนของประเทศทีม่ พี รมแดน
ติดตอกัน (cross border) ในระดับภูมิภาค และในระดับโลก มีความสําคัญมากขึ้น
• เทคโนโลยีและสารสนเทศ นําไปสูเครื่องมือใหม ๆ ใหประชาชนทั่วไปมีสวนรวมในการจัดการ
ตนเอง รวมถึงการจัดการสุขภาพมากขึ้น
• ความเหลื่อมล้ําในดานตาง ๆ ยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และปญหาที่ตามมา
ในขณะเดียวกัน นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทมหภาคแลว แนวโนมประเด็นปญหาใน
ระบบสุขภาพที่เปลี่ยนไป เชน ภาระจากโรคติดตอลดลง ภาระจากโรคเอดสลดลงและมีแนวโนมรักษา
ได ภาระจากโรคเรื้อรัง โรคมะเร็งเพิ่มขึ้น แต โรคระบาด เชื้ออุบัติใ หม เชื้อดื้อยา ยังคงเปนประเด็น
ทาทายที่สําคัญ ปจจัยเสี่ยงที่สัมพันธกับรายได เชน ภาวะน้ําหนักเกิน น้ําตาลสูง ไขมันสูง ยังคง
เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ในสวนของการรักษาพยาบาล นวัตกรรมใหม ๆ ในบางโรคมีแนวโนมการ
รักษาพยาบาลที่เนนการปรับรูปแบบวิธีการเฉพาะแตละราย (customized targeted care) โดย
อาศัยเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวย ในขณะที่การจัดระบบบริการมีแนวโนมจะเนนการมีสวนรวมของ
ผูปวยและชุมชนในการดูแลสุขภาพ มีการจัดระบบมาตรฐานในการดูแลที่ลดความแตกตางและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล
จากการศึกษาเบื้องตนโดย กกกกก พบวา การเปลี่ยนแปลงในบริบทแวดลอมและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในความตองการดานสุขภาพมีความทาทายตอระบบสุขภาพหลายประการ โดยสามารถ
แยกเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้
• กระบวนการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
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•

•

•

•

ความไมแนนอนในทางการเมืองในประเทศ รวมกับการแบงขั้วแบงฝา ยและการเปลี่ยนแปลง
ของสื่อและสังคม ทําใหแนวโนมการกําหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับชาติโดย
เริ่มที่สวนกลางมีความลําบากมากขึ้น แนวโนมอาจจําเปนตองเนนการขับเคลื่อนนโยบายจาก
ภาคสวนตาง ๆ และในระดับทองถิ่นมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การเพิ่มความเชื่อมโยงระหวาง
ประเทศและการเปดเสรีการคา บริการ และการเพิ่มบทบาทของปจจัยจากตางประเทศทําให
มีคําถามถึงความจําเปนของประเทศไทยในการเพิ่มบทบาทตอการกําหนดนโยบายใน
ตางประเทศ ในระดับภูมิภาคและในระดับโลก ที่จะสงผลตอระบบสุขภาพโดยรวมและระบบ
สุขภาพของไทยเอง
ทรัพยากรสาธารณะเพื่อกิจการดานสาธารณสุข
แนวโนมของการลดลงในสัดสวนทรัพยากร และงบประมาณสาธารณะโดยเฉพาะจาก
สวนกลางเพื่อใชในบริการดานสุขภาพ เปนโจทยที่สําคัญประการหนึ่ง ในการพิจารณาที่มา
ของเงินเพื่อสวัสดิการดานสุขภาพในอนาคต ทั้งในสวนของหลักประกันสุขภาพถวนหนา และ
งบประมาณเพื่อการสาธารณสุขอื่น ๆ อาจมีความจําเปนตองหาแหลงเงินอื่นเพิ่มเติม เชน
การมีสวนรวมจายของประชาชน การจัดใหมีประกันสําหรับบริการสุขภาพระยะยาว (long
term care insurance) หรือการหาแหลงรายไดแผนดินอื่น ๆ รวมถึงเงินจากสวนทองถิ่นที่
อาจตองมีสวนในการจัดการสุขภาพมากขึ้น
การเคลื่อนยายของคน สินคา บริการ
ภายใตแนวโนมที่จะมีการเคลื่อนยายของคน สินคา บริการเพิ่มมากขึ้น จากการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัฒน ทําใหระบบสุขภาพไทยมีความ
จําเปนตองจัดกระบวนการจัดการเพื่อรองรับการเปลี่ยวนแปลงดังกลา ว โดยมีประเด็นยอย ๆ
ที่ตองพิจารณาหลายดาน เขน ความปลอดภัยทาง อาหาร ยา ฯลฯ ที่อาจมีการนําเขาจาก
ประเทศอื่น ๆ โดยไมไดคุณภาพ การเฝาระวังและปองกันโรคติดตอที่มีในประเทศเพื่อนบาน
เชื้อดื้อยา เชื้ออุบัติใหม การดูแลคนตางชาติในไทย คนไทยในตางชาติ การย ายถิ่น และ
การทองเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล (medical tourism) เปนตน
การปรับระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในสังคม
การเขาสูสังคมสูงอายุ การขยายตัวของสังคมเมือง ลวนแลวแตเปนความทาทายของระบบ
บริการสุขภาพที่ตองมีการจัดการเพื่อใหรองรับความต องการที่เปลี่ยนไป โดยอาจตองมีการ
ปฏิรูปรูปแบบการจัดบริการสุขภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในสวนของการจัดการ
ระบบรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชดานสุขภาพ การปรับบทบาทของสถานบริการ
การแพทยและสาธารณสุข การจัดการบุคลากรทางการแพทย โดยอาจตองพิจารณาใช
ระบบการสื่อสารสาธารณะ และสื่อสังคม เพื่อมีสวนชวยในการจัดการสุขภาพ โดยให
ประชาชนและชุมชนมีบทบาทในการดูแลตนเองมากขึ้น ภายใตเครื่องมือใหม ๆ และมีการ
ปรับศักยภาพบุคลากรที่มีอยู หรือเพิ่มบุคลากรรูปแบบใหม ๆ เพื่อตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เขน การมี Care coordinator, Health knowledge broker, Social
network health volunteers เปนตน
การปองกันและเตรียมรับสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ และการขาดแคลนทรัพยากร
แนวโนมความเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศ ทําใหระบบสุขภาพมีความจําเปนตองปรับตัว
โดยเฉพาะในการเตรียมการรับผลกระทบทางสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทั้งใน
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สวนของรวมถึงการเตรียมตัวรับการเกิดภัยธรรมชาติและสาธารณภัยตาง ๆ และการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกิดโรคตาง ๆ จากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนอกจากนี้ การ
เพิ่มขึ้นของความตองการพลังงานและราคาที่สูงขึ้น และความจําเปนในการ จัดสรรทรัพยากร
น้ําเพื่อการบริโภคและใชสอยอยางเหมาะสม ยังอาจสงผลตอการทํางานของระบบบริการ
สุขภาพในอนาคต
• ความเหลื่อมล้ําในระบบสุขภาพ
ถึงแมวาแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจจะสงผลใหประชาชนโดยรวมมีความเปนอยูดีขึ้น
แตประชากรหลายกลุมที่ขาดโอกาสในการเขาถึงบริการภาครัฐ หรือถูกตัดขาดจากกระแส
สารสนเทศในยุคดิจิตอลหรือการเขาถึงเทคโนโลยี หรือถูกแบงแยกทางวัฒนธรรมหรือทาง
ภูมิศาสตร จะเปนกลุมที่ทาทายระบบสุขภาพ ในความพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ําใน
ระบบสุขภาพ โดยการสนองตอบตอความตองการดานสุขภาพของประชาชนกลุมดังกลาวได
อยางเหมาะสม โดยอาจจําเปนตองมีวิธีการ หรือแนวทางใหม ๆ ในการสงเสริมสุขภาพและ
การเขาถึงบริการของกลุมดังกลาว
นอกจากทิศทางแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพโดยรวมแลว ในชวงหนึ่งปที่ผานมา
กระทรวงสาธารณสุขยังไดมีการเริ่มตนเปลี่ยนแปลงตามนโยบายสาธารณสุขที่เนนการเปลี่ยนแปลง
หลักหกประการ (moph-news.blogspot.com ขาวสารสาธารณสุข) ไดแก
1. การอภิบาลระบบงาน แยกบทบาท ผูซื้อ ผูใหบริการ ผูควบคุม ผูสนับสนุน
2. การบริหารกําลังคน โดยมีรูปแบบการจางงานใหม และมุงเนนประสิทธิภาพการบริหารคน
3. การสรางประสิทธิภาพในระบบบริการ เพิ่มสภาพคลองทางการเงิน และใชทรัพยากรตางๆ
รวมกันในระบบเครือขาย
4. การสรางเพิ่มรายรับในระบบสุขภาพ โดยการเพิ่มการคลังจากกลุมประชากรเพิ่มเติม เชน
ขาราชการสวนทองถิ่น และกลุมที่ยังขาดระบบดูแล เชน แรงงานตางดาว
5. การบริหารการลงทุน และการนําประเทศไทยเปนผูนําดานเทคโนโลยีทางการแพทยสมัยใหม
ในภูมิภาค (Medical hub)
6. การประเมินผล โดยพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพของระบบการดูแลดานสุขภาพของ
ประเทศเปนระบบเดียว และเนนการใชตัวชี้วัดเปาหมายงานในการประเมินผลทุกกิจกรรม
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยอมสงผลกระทบตอระบบบุคลากรดานสุขภาพ และการบริหาร
จัดการบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ
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วิเคราะหระบบบุคลากรสุขภาพและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอการจัดการ
บุคลากรดานสุขภาพ
ระบบบริการสุขภาพมีความสําคัญเชื่อมโยงและสงผลกระทบตอ การเปลี่ยนแปลงในระบบบุคลากร
สุขภาพอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยระบบบริการสุขภาพในประเทศไทยในปจจุบันมีจุดแข็งหลาย
ประการ ทั้งในเรื่องของการกระจายทรัพยากรสูพื้นที่ตาง ๆ ในชวงหลายสิบปที่ผานมาเพื่อสนับสนุน
การเขาถึงบริการ การมีหลักประกันสุขภาพถวนหนาและการจัดรูปแบบการคลังที่เนนผูรับบริการ
(Demand side financing) ก็มีสวนสรางใหระบบบริการตอบสนองตอผูรับบริการไดและเปนที่
ยอมรับในระดับหนึ่ง แต ขอดอยของระบบบริการในประเทศไทยก็ยังคงมีอยู ทั้งในเรื่อง ความไมเทา
เทียมกันของการเขาถึงบริการ ปญหาการกระจายของสถานบริการและทรัพยากรสุขภาพในบางพื้นที่
การรวมศูนยการบริหารจัดการ และการขาดตัวชี้วัดในเชิงประสิทธิภาพ และผลลัพธ และขอจํากัด
ของระบบขอมูลขาวสารที่มีการแยกสวน ซ้ําซอน และเปนภาระของระบบบริการในการรายงาน
ในระบบบุคลากรสุขภาพนั้น จุดเดนที่สําคัญนาจะไดแก การมีบุคลากรสนับสนุนที่เปนอาสาสมัครมา
ชวยเหลือกิจกรรมดานสุขภาพของรัฐในระดับทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยเปนกําลังสําคัญทั้งในเรื่องของ
การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันและเฝาระวังโรค และเปนตัวเชื่อมที่สําคัญระหวางระบบบริการ
สุขภาพกับชุมชนทองถิ่น ในสวนของบุคลากรวิชาชีพนั้น การควบคุมปริมาณและเนนคุณภา พของ
การผลิตทําใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพคอนขางสูง แตก็ทําใหมีจํานวนผูใหบริการในกลุมวิชาชีพมีนอย
และขาดแคลน แตก็ทําใหบุคลากรดังกลาวมีรายไดและคาตอบแทนสูงกวาวิชาชีพอื่น และทําใหเกิด
ระบบการมอบหมายงานใหกลุมวิชาชีพขางเคียง (task shifting) เชน พยาบาลรับภาระงานของแพทย
เปนตน ซึ่งอาจเปนองคประกอบหนึ่งดานประสิทธิภาพของระบบที่ทําใหระบบสุขภาพไทยมีรายจาย
สุขภาพในระดับต่ํา เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในระดับรายไดใกลเคียงกัน
แตการขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพก็สงผลกระทบเชิงลบตอพื้นที่หางไกล ชนบท ในหลายพื้นที่ และ
นําไปสูการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปที่มีภาระงาน
หนัก ที่ผานมาการแกปญหาการขาดแคลนแพทยและบุคลากรอื่น ๆ เนนอาศัยระบบการบังคับใชทุน
เปนกลไกหลัก ซึ่งไมสามารถแกปญหาไดอยางยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรทุ นการศึกษา
และการเพิ่มสัดสวนคนจากทองถิ่นและพื้นที่เขาเรียนเปนแนวนโยบายที่เพิ่มขึ้นในระยะหลังที่ควร
จะตองติดตามผลในการชวยแกปญหาการกระจายบุคลากรไดหรือไมในอนาคต
ขอดอยอีกประการของระบบบุคลากรสุขภาพไดแก
ความออนแอในระบบการพัฒนาและบริหาร
จัดการบุคลากรในภาครัฐทั้งในสวนกลางและระดับสถานบริการ ที่ยังเนนแคการจัดการบุคลากร
(personnel management) แตยังไมไดมีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบ ยัง
ขาดระบบจัดการขอมูลสารสนเทศดานบุคลากรในภาครัฐ และระบบอภิบาลระบบบุคลากร (health
workforce governance) ที่มีประสิทธิภาพ
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ความทาทายและภัยคุกคาม
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม และการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพที่กลาวมาแลว มีแนวโนม
สงผลใหเกิดความทาทายและภัยคุกคามตอระบบ การผลิต พัฒนา และจัดการบุคลากรดานสุขภาพ
ไดเพิ่มขึ้นอีกหลายประการ เชน
• ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ตองการการบริการและกําลังคนดานสาธารณสุขเฉพาะทางสําหรับดูแล
ผูสูงอายุและการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังมากขึ้น นอกจากนี้ การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทําใหคนมี
รายไดสูงขึ้น โดยทั่วไปแลวจะทําใหความตองการบริการสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
• ผูรับบริการรักษาพยาบาลชาวตางชาติอาจจะเพิ่มจํานวนขึ้น โดยรวมถึง
o แรงงานขามชาติทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่มีการเจ็บปวยในประเทศ
โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนที่มีแรงงานขามชาติอยูมาก สรางภาระรายจายและ
ภาระงานแกกําลังคนดานการแพทยเพิ่มมากขึ้น
o ผูปวยที่มาเพื่อรับบริการรักษาพยาบาลโดยตรง (medical toursits)
• แมวา ศักยภาพการผลิตของสถาบันการผลิตกําลังคนดานสุขภาพเพิ่มขึ้น แต ทิศทางการจัด
การศึกษาอาจจะยังไมสอดคลองกับความตองการ และแนวโนมปญหาสุขภาพในอนาคต ทัง้ ใน
เรื่องของความรู และทักษะที่จะมาแกปญหาโรคเรื้อรัง และปญหาผูสูงอายุ ที่เพิ่ม มากขึ้น
นอกจากนี้ การเพิ่มการผลิตกําลังคนดานสาธารณสุข และการเปดสถาบันการผลิตใหมที่มีความ
พรอมไมเพียงพอ อาจสงผลกระทบตอคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา ถาไมมีระบบประเมินและควบคุมคุณภาพ อยางตอเนื่อง
• ความขาดแคลนกําลังคนดานสาธารณสุข ในภาพรวมนาจะมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
เนื่องจากการเพิ่มกําลังการผลิต แต ปญหาการกระจายของบุคลากรวิชาชีพบางกรณีและบาง
พื้นที่ โดยเฉพาะ พยาบาล และแพทยในสาขาที่ขาดแคลน นาจะยังคงอยูหากไมมีระบบการ
จัดการที่เหมาะสม เชน ปญหาการธํารงรักษาบุคลากรไวในพื้นที่กันดาร หรือในภาครัฐ โดย
สวนหนึ่งอาจไดผลกระทบจากลักษณะนิสัยของคนรุนใหมที่รักอิสระและตองการเปน ตัวของ
ตัวเองสูง และผลจากการขยายตัวของสถานบริการเอกชนไทยที่ขยายบริการในเมืองใหญและใน
ประเทศเพื่อนบาน
• ในกลุมแพทยนั้น การเพิ่มจํานวนของผูเขาเรียนแพทยที่เปนเพศหญิง และ แนวโนมความนิยม
เลือกอบรมเปนแพทยผูเชี่ยวชาญบางสาขาที่เนนงานไมหนัก รายไดมาก อาจทําใหการขาดแคลน
แพทยบางสาขาแยลงไปอีก ในขณะที่แพทยทไ่ี มไดรับเลือกเขารับการอบรมเฉพาะทางในสาขาที่
ตองการอาจผันแปรไปศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ หรือไปทํางานในภาคเอกชน เชน
ตามคลินิกเสริมความงาม ที่มีการขยายตัวตอเนื่อง
• หากกลไกภาครัฐในทุกระดับยังขาดความสามารถทางการอภิบาลระบบและการบริหารจัดการ
บุคคลและการจัดการเรื่องแรงจูงใจในการทํางานทั้งที่เปนเงินและไมเปนเงิน โดยเฉพาะปญหาใน
กระทรวงสาธารณสุข ในสวนภูมิภาคที่ตองมีการแขงขันกับ ก็นาจะสงผลให หนวยบริการใน
ภาครัฐยังคงมีความขาดแคลนกําลังคนดานสาธารณสุข กลุมวิชาชีพหลักในพื้นที่กันดารอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากมีการกระจายกําลังคนที่ไมเหมาะสมระหวางเขตเมืองและชนบท
• ภาระคาใชจายดานการรักษาพยาบาล คายา ที่แพงขึน้ รวมทั้งคาตอบแทบแทนกําลังคนดาน
การแพทยและสาธารณสุขสาขาขาดแคลนที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้น จะทําให ประชาชนกลุมที่ดอย
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โอกาสที่ระบบหลักประกันสุขภาพไมครอบคลุม ไมสามารถเขาถึงบริการของกําลังคนดาน
สาธารณสุขไดนอยลง
โอกาส
นอกจากความทาทายดังกลาวแลว การเปลี่ยนแปลงในบริบทและสภาพแวดลอมหลายประการ ยัง
อาจมีสวนสรางโอกาส (opportunities) ในการพัฒนาระบบบุคลากรได เชน
• การเพิ่มการผลิตบุคลากรสุขภาพ ทั้งในสวนของแพทยและพยาบาลนาจะชวยลดปญหาการขาด
แคลนในภาพรวมไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ยังอาจมีบุคลากรที่ไมใชระดับวิชาชีพจะชวยแบง
เบาภาระในสวนที่ไมไดดูแลผูปวยโดยตรงได
• การพัฒนาระบบขนสง (Logistics) และการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ตาง ๆ รวมถึง
แนวโนมการเติบโตของเมือง นาจะชวยแกปญหาการเขาถึงบริการ และการกระจายบุคลากร
สุขภาพไดในบางพื้นที่
• การเพิ่มบทบาทขององคกรทองถิ่นที่มีความสนใจในดานสุขภาพของประชาชนในความ
รับผิดชอบมากขึ้นนาจะมีสวนชวยใหระบบบริการตอบสนองตอความตองการของประชาชนใน
พื้นที่มากขึ้น
• เทคโนโลยีทางการแพทยที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง อาจสงผลใหการวินิจฉัย ปองกัน โรคของ
ระบบบริการสุขภาพทําไดงาย เร็ว แมนยํามากขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดูแล
รักษาจากระยะไกล อาจชวยแกปญหาการเขาถึงบริการไดในระดับหนึ่ง
• เทคโนโลยีสารสนเทศที่นําไปสูเครื่องมือใหม ๆ ที่ประชาชนซื้อไดในราคาถูกและใชงานงาย เชน
โทรศัพทอัจฉริยะ (Smart Phone) อาจจะชวยสงเสริมใหคนมีสวนรวมในการเรียนรูดาน
สุขภาพ (health literacy) และมีบทบาทในการสรางเสริมและจัดการสุขภาพตนเองและชุมชน
มากขึ้น และทําใหผูปวยและญาติมีสวนรวมในการดูแลรักษามากขึ้น
• การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง รายไดของรัฐที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น จากบริการดาน
การแพทยและสาธารณสุขจากชาวตางชาติ ถามีการกําหนดใหใชงบประมาณในสวนนี้ ในการ
สนับสนุนการผลิตและบริหารจัดการกําลังคนดานสาธารณสุขในภาครัฐเพื่อพื้นที่ขาดแคลนอยาง
เหมาะสม ก็นาจะมีสวนชวยแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรได
• บทบาทและการมีสวนรวมของภาคเอกชน ในการผลิตกําลังคนดานสาธารณสุขสาขาขาดแคลน
โดยเฉพาะในกลุมบุคลากรขางเคียง เชน ผูดูแลผูสูงอายุหรือผูปวยเรื้อรัง อาจมีสวนชวย
แกปญหาการขาดแคลน ถามีการควบคุมดูแลที่เหมาะสม

34

สรุปแนวโนมในอนาคตของระบบการสราง พัฒนา และจัดการบุคลากรดาน
สุขภาพ และขอเสนอแนะ
จากการพิจารณาสถานการณของระบบการสราง พัฒนา และการจัดการบุคลากรดานสุขภาพที่ผาน
มา สามารถสรุปแนวโนมและขอเสนอแนะดังตอไปนี้
แนวโนมการขยายกําลังผลิตบุคลากรทั้งในภาครัฐและเอกชนในชวงที่ผานมา นาจะชวยลดการขาด
แคลนบุคลากรโดยรวมไดในระดับหนึ่ง และ อาจสรางความทาทายในความสามารถในการรองรับของ
ภาครัฐ ภายใตการจํากัดอัตรากําลังภาคราชการและความพยายามควบคุมรายจายสุขภาพที่ใชอยูใน
ปจจุบัน อยางไรก็ตาม ยังมีความตองการการบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อ สงเสริมการกระจาย
และการจัดการบุคลากรอยางเหมาะสม
เพื่อใหบุคลากรเหลานี้อยูปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอความ
ตองการของประเทศ และทํางานอยางมีความสุข ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขควรมีการสรางเสริมขีด
ความสามารถในตนเอง ในฐานะหนวยงานหลักของประเทศในการวางแผน กําหนดนโยบาย พัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ และการติดตามผล เพื่อใหเกิดระบบบุคลากรสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
การเพิ่มจํานวนบุคลากรในสาขาตาง ๆ อยางรวดเร็ว ทําใหผูเกี่ยวของตองใหความสําคัญกับประเด็น
เรื่องคุณภาพมากขึ้น ทําอยางไรจึงจะมั่นใจไดวาระบบการผลิตมีคุณภาพ มีคณาจารยที่คุณภาพและ
เพียงพอ มีการกําหนดหลักสูตรที่ไดมาตรฐานและสอด
คลองกับความตองการของประเทศ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพที่จะมีผูสูงอายุ และการเจ็บปวยจากโรคไมติดตอและโรค
เรื้อรังมากขึ้น ความสามารถและทักษะในการสื่อสารและโนมนาวผูปวยและชุมชนใหมีความสนใจใน
การสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคมีความสําคัญอยางยิ่ง ในการจัดการระบบสุขภาพในอนาคต
ในสวนของบุคลากรที่จบแลว ควรมีการ จัดการระบบมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตและระบบการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรตอเนื่อง เพื่อรองรับจํานวนบุคลากรที่มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นจากหลายแหลง ซึ่งอาจ
รวมถึงการออกกฏหมายบังคับใชมาตรการตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ในกลุมที่ยังไมไดมี
มาตรการดังกลาว เชน ในกลุมแพทย และ การสรางกลไกการเปรียบเทียบผลลัพธของการปฏิบัติงาน
ทั้งภายในและระหวางองคกร เชน การเปรียบเทียบอัตราการควบคุมโรคเรื้อรังไดผล หรือ อัตรา
ผลสําเร็จของการผาตัด เปนตน เพื่อเปนแรงกระตุนใหอง คกรและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ
แมในภาพรวมการขาดแคลนบุคลากรในกลุมแพทยจะลดลงจากการผลิตที่เพิ่มขึ้น แตแนวโนมการ
ขาดแคลนเฉพาะพื้นที่หรือเฉพาะกลุมวิชาชีพที่มีทักษะเฉพาะนาจะยังมีตอไป ทําใหมีความจําเปนตอง
พัฒนาระบบการวางแผนและกําหนดนโยบายเรื่องบุคลากรที่เนนลงไปในรายละเอียดของทักษะ (skill
mix) ที่เหมาะสม ไมใชการพิจารณาแคจํานวนรวม
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ในกลุมแพทยตองวางแผนพิจารณาในรายละเอียดแพทย เฉพาะทางในสาขาขาดแคลน เชน การขาด
แคลนศัลยแพทย หรือ การเพิ่มแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของความตองการใน
อนาคต การกําหนดนโยบายและแผนดังกลาวควรทํารวมกันระหวางแพทยสภา สถาบันการศึกษา
กระทรวงสาธารณสุข และกลุมผูใหบริการ โดย ครอบคลุมเรื่องทิศทางและโควตา การศึกษาตอเฉพาะ
ทาง โดยใหมีการขยายตําแหนงการอบรมในสาขาที่ยังเปนที่ตองการเพื่อรองรับจํานวนแพทยรุนใหมที่
มีจํานวนมากขึ้น เชน หลักสูตรแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว เวชปฏิบัติทั่วไป หรือการอบรมแพทย
สาขาหลักที่ขาดแคลนอื่น ๆ เชน ศัลยแพทย ในกลุมพยาบาล การเพิ่มกําลังผลิตมีบทบาทสําคัญที่
จะชวยลดปญหาการขาดแคลน แ ตการธํารงรักษาคนใหอยูในระบบเปนเรื่องทาทายที่ตองการการ
บริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยตองคํานึงถึงความกาวหนาในวิชาชีพ ความยืดหยุนของการ
ทํางาน และระบบการจางงานที่รองรับการทํางานบางเวลามากขึ้น ในทุกวิชาชีพ ตองมีการวางแผน
สรางระบบแรงจูงใจทัง้ ในสวนของคาตอบแทน รวมถึงแรงจูงใจที่ไมใชเงินตาง ๆ อยางเปนระบบ
รวมถึง การเพิ่มโอกาสและความรับผิดชอบของบุคลากรและความยืดหยุนของเวลาทํางานเพื่อรองรับ
คนรุนใหม ในการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรใหอยูในระบบไดดีขึ้น
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในอนาคตที่นาจะเป นบทบาทเชิงนโยบายที่สําคัญที่ควรไดรับการ
พิจารณาจาก และยังเปนชองวางไมไดรับความสนใจจากผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ นาจะมีประเด็นหลัก
อยูสองเรื่อง ไดแก
ก. การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบดานการบริหารจัดการบุคลากรสุขภาพ ซึ่งสัมพันธกับ
การกระจายอํานาจดานการจัดระบบบริการสุขภาพ ภายใตการตอบสนองตอความตองการและเพิ่ม
ความรับผิดชอบตอประชาชนและทองถิ่น โดยในแงนโยบายการพัฒนาและการจัดการบุคลากร
สุขภาพ ควรเพิ่มขีดความสามารถและบทบาทการ
อภิบาลระบบบุคลากรสุขภาพในทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับสถานบริการ ระดับจังหวัดและระดั บเครือขายเขตบริการสุขภาพ โดยมอบหมาย
ใหแตละระดับสามารถจัดการบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบตนเองในระดับที่แตกตางกันไป ตามความ
สามารถโดยไมจําเปนตองรวมศูนยมาที่สวนกลางในทุกเรื่อง แตมีการติดตามประเมินผลและการ
สนับสนุนจากสวนกลางอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม ก็ควรมีการพัฒนาระดับองคกรและระดับพื้นที่
ใหมีศักยภาพในการกําหนดนโยบาย และการวิเคราะหสถานการณและการวางแผนความตองการ
บุคลากรอยางเปนระบบ โดยใหเชื่อมโยงสอดคลองกับทิศทางการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ
ในภาพใหญ ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการบุคลากรในระบบบริการ สามารถตอบสนองตอความตองการของ
พื้นที่อยางเหมาะสมและไดทันทวงที การพัฒนาระบบการจางงานแบบใหม เชน พนักงานกระทรวง
สาธารณสุขเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยสนับสนุน ใหเกิดการกระจายอํานาจในการจัดการไดงายขึ้นแต
ระบบที่นํามาใชกลับยังมีการรวมศูนยอยูที่สวนกลาง
นอกจากนี้ ยังจําเปนตองมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานกําลังคนในทุกระดับและมีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศดานการใหบริการ เพื่อใหผูเก็บ
ขอมูลสามารถนําไปใชในการวิเคราะหและบริหารจัดการบุคลากรในองคกรดวยการจัดการเชิงรุก และ
มีการสงตอขอมูลเพื่อการบริหารจัดการและการวางแผนในระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ
เพื่อนํามาใชในการติดตามประเมินผลตอไป
ข. การพัฒนาประชาชนและกลุมบุคลากรที่ไมใชวชิ าชีพ และบุคลากรสุขภาพรูปแบบใหม ๆ ใหมี
บทบาทมากขึน้ ในระบบสุขภาพไทยในอนาคต เชน ผูดูแลผูปวยระยะยาว แพทยพื้นบาน เปนตน
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โดยควรมีการกําหนดนโยบายและระบบสนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและบทบาทผูปวยและ
ญาติ และผูดูแลสุขภาพตาง ๆ เหลานี้ ใหมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยถือวา ผูปวยและ
ครอบครัวเปนองคประกอบที่สําคัญของบุคลากรสุขภาพ ที่จะชวยตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความ
ตองการบริการสุขภาพที่สําคัญ โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ
ผูปวยโรคเรื้อรังอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังอาจมีการ พัฒนาศักยภาพผูที่อยูในวัยเกษียณ ที่ยังมีสุขภาพดี
โดยเฉพาะผูที่มีความรูพื้นฐานดีอยูแลว ใหมีบทบาทเปนอาสาสมัคร ชวยเหลือผูปวยและบุคคลอื่นใน
ชุมชนในดานการสรางเสริมและดูแลสุขภาพ ระบบสุขภาพไมควรมองผูสูงอายุและผูปวยวาเปนภาระ
ที่เพิ่มมากขึ้นเพียงอยางเดียว แตเปนทรัพยากรบุคคลที่ระบบริการสุขภาพควรสนับสนุน โดยอาจมี
การพัฒนากลุมอาสาสมัครรูปแบบใหมที่มีศักยภาพสูง ใหมบี ทบาทในการเปนผูประสานงานการดูแล
ผูปวยและชุมชน (care coordinator) ใหกับระบบบริการของรัฐ เพื่อลดภาระบุคลากรวิชาชีพและ
รองรับการเพิ่มขึ้นของผูปวยโรคเรื้อรังในอนาคต
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ตอสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 2554. นนทบุรี.
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กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ , 2554.
กฤษดา แสวงดี, วิไลลักษณ เรืองรัตนตรัย. การสังเคราะหผลการศึกษาความตองการกําลังคนดาน
การแพทยและสาธารณสุขในระยะ 10 ปขางหนา (พ.ศ.2552-2561) สนับสนุนโดยคณะกรรมการ
กําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ 2553.
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน). เปดโอกาสสูอาเซียน: ความทา
ทายใหมทางวิชาชีพ. พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ: บริษัทแฮปป เครซิทีฟ จํากัด, 2555.
สภาการพยาบาล. แผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภแหงชาติ ฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2550-2559
พิมพครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ:ศิริยอดการพิมพ, 2552.
สภาการพยาบาล. แผนพัฒนาการพยาบาลและผดุงครรภแหงชาติ ฉบับที่ 3 ป พ.ศ. 2555-2559
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บริษัท เรดิเอชั่น จํากัด 2550.
คณะทํางานศึกษาทบทวนประเด็นกําลังคนดานการแพทยและสาธารณสุขสาขาการพยาบาล. รายงาน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. เครือขายศูนยแพทย โครงการผลิตแพทยเพือ่ ชาวชนบท
• มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.ขอนแกน, รพ.สรรพสิทธิประสงค, รพ.
อุดรธานี
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.สระบุรี, รพ.สุราษฎรธานี, รพ.ชุมพร
เขตอุดมศักดิ์
• มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช) ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.
มหาราชนครราชสีมา, รพ.สวรรคประชารักษ, รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช, รพ.ราชบุรี
• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.ชลบุรี, รพ.พระปกเกลา จันทบุรี
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.ลําปาง
• มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.เชียงรายประชา ฯ, รพ.พุทธชินราช, รพ.
อุตรดิตถ, รพ.แพร รพ.พิจิตร, รพ.ตาก
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.หาดใหญ, รพ.ยะลา
• มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
• วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานคร และวชิระพยาบาล
• มหาวิทยาลัยรังสิต
• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.ตรัง
• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.รอยเอ็ด, รพ.กาฬสินธุ
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบดวย ศูนยแพทย รพ.บุรีรัมย, รพ.สุรินทร
• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
• วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข
• มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ประกอบดวยศูนยแพทย รพ.สงขลา
• มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
• มหาวิทยาลัยบูรพา
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวก ข. รูปแบบการจางงาน ในภาครัฐ
ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการของขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง
ชั่วคราวเงินบํารุง ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประเภท
ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
เงินเดือนแรกเขา
13,120-13,520
13,920
• แพทย,ทันตแพทย
12,600-12,980
13,250
13,780-16,440
• เภสัชกร 6 ป
9,940-10,240
11,880
11,770-16,440
• เภสัชกร 5 ป
9,140-9,420
10,850
11,060 -16,440
• พยาบาลวิชาชีพ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
ปละ 2 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
ปละ 1 ครั้ง
อัตราเพิ่ม
0-6%
3-6%
3-6%
เงินประจําตําแหนงวิชาชีพ
มี
เทาขาราชการ
ไมมี
เงินโบนัส(รายป)
มี
ไมมี
ไมมี
สวัสดิการรักษาพยาบาล
มี+ญาติสายตรง
ใช ปกส.
ใช ปกส.
เจ็บปวยจากการปฏิบัติราชการ
มี
ไมเกิน 35,000
ไมเกิน 35,000
เงินชวยกรณีถึงแกกรรม
มี
ตาม พรบ.ปกส.
ตาม พรบ.ปกส.
สิทธิการเบิกคาเชา
มี
ไมมี
ไมมี
สวัสดิการการศึกษาบุตร
มี
ไมมี
ไมมี
2
สวัสดิการพื้นทีพิเศษ
2,500 บาท/ด.
2,500 บาท/ด.
ไมมี
เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
มี
มี
ไมมี
คาใชจายประชุมตางประเทศ
มี
มี
ไมมี
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
มี
เทาขาราชการ
ไมมี
เครื่องราชอิสริยาภรณ
มี
มี
ไมมี
บําเหน็จ บํานาญ และกองทุน
บําเหน็จ บํานาญ กองทุนสํารองเลี้ยง กองทุนสํารองเลี้ยง
สํารองเลี้ยงชีพ
หรือ กบข.
ชีพ กองทุนปกส. 3
ชีพ กองทุนปกส.
การขอยายที่ทํางาน
ได
ไมได
ไมได
หมายเหตุ ปกส. คือ ประกันสังคม
1

2

2
3

สวัสดิการสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ
มีค่าตอบแทนกรณีออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
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ตารางเปรียบเทียบสิทธิการลาของบุคลการทางการแพทยและสาธารณสุขโดยได รับคาจางระหวางการ
ลา จําแนกตามประเภทการจางงาน
ชนิดของการลา
ขาราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
ลาศึกษาตอ
ได
ไมได
ไมได
ลาปวยปกติ
60-120วัน
ไมเกิน 30วัน/ป
ปแรก 8วัน ตอไป
15วัน
ลาปวยจากการปฏิบัติ
ตาม พรบ.สงเคราะห ตาม พรบ.
ไมเกิน 365 วัน
ราชการ
ขาราชการป 46
สงเคราะหขาราชการ
ป 46 หรือ พรบ.กอง
ทุนทดแทน
ลาคลอดบุตร
90 วัน + ลากิจ 150 ไมเกิน 45 วัน + 45 ไมเกิน 45 วัน + 45
วันโดยไมไดเงินเดือน วัน จาก ปกส.
วัน จาก ปกส.
ลาพักผอน
10วัน/ป สะสมไดไม 10 วัน/ป
10 วัน/ป
เกิน20หรือ30วัน/ป
ลากิจสวนตัว
45 วันทําการ
10 วัน/ป
ไมไดรับคาจาง
ลาอุปสมบท/ ประกอบพิธี
ฮัจย
ลาเขารับการตรวจเลือก
หรือเขารับการเตรียมพล
ลาปฏิบัติงานองคการ
ระหวางประเทศ
ลาติดตามคูสมรส

1 ครั้ง ไมเกิน 120 วัน 1 ครั้ง ไมเกิน 120
วัน (กรณีเกิน 4 ป)
ได
60 วัน/ป

ไมไดรับคาจาง

ไดไมเกิน 1-4 ป

ไมได

ตามดุลยพินิจของ
หัวหนา
ไมได

ได

ไมได

ไมได
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ภาคผนวก ค. รูปแบบและวิธีการจายเงิน ในภาครัฐ
อัตราคาตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข ตามตามขอบังคับกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการจายคาตอบแทนเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานใหกับหนวยบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 และแกไขเพิ่มเติม 2552
ประเภทคาตอบแทน

1 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน
-แพทยเวรประจําอาคารผูป ว ยนอก
-แพทยเวรประจําหนวยบริการหรือรอใหคําปรึกษา
-แพทยบริการตางหนวยบริการ
-เวรผลัด 8 ชั่วโมง
-ทันตแพทยตางหนวยบริการ

แพทย

1,100/เวร
>550/เวร*
>120ตอชม.*

-ทีมผาตัดในหนวยบริการ

ทันต
แพทย

เภสัชกร

พยาบาล
วิชาชีพ/
เทคนิค

นักวิทย

1,100
>120/
ชม*

720

600

600

3 เวรผลัดบายและดึกสําหรับกลุมพยาบาล

600

480

เล็ก 120/ราย
ใหญ 3600
120/ชม.
>120/ชม.
หรือ50/ราย

120/ชม.
120/ชม.*

90/ชม.
90/ชม.

80/ชม.
80/ชม.
240

80/ชม.
80/ชม.

80/ชม.
80/ชม.

หมายเหตุ

360

เล็ก 120/ราย
ใหญ 240/ราย

-ทีมผาตัดนอกหนวยบริการ
-ตรวจรักษาแบบผูปวยนอก ตางหนวยบริการ
2 คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

นัก
จพง.สธ/ จนท.สธ/
วิชาการ พยาบาล เทคนิค/จนท.
เทคนิค
พยาบาล

60/ชม.
60/ชม.

50/ชม.
50/ชม.

180
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-จนท.อื่นรับ
ลดหลั่นลงไป
-รวมแลวไมนอย
กวาเวรผลัด8ชม.
จายเปนทีมผาตัดรวมแลวไมนอย
กวาเวรผลัด8ชม

ประเภทคาตอบแทน
4 คาตอบแทนการปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ
5 คาตอบแทนแพทยสาขาสงเสริมพิเศษ
6 การปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว
7 เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย แพทย ทันตแพทย เภสัชกร ในรพช.และ
พยาบาลวิชาชีพในสอ.

8 คาตอบแทนการปฏิบตั งิ านใน รพช.และ รพสต.
9 การปฏิบตั งิ านใน รพศ./ท.

หมายเหตุ * หรือตามปริมาณงาน

แพทย

ทันต
แพทย

เภสัชกร

พยาบาล
นักวิทย
นัก
จพง.สธ/ จนท.สธ/
หมายเหตุ
วิชาชีพ/
วิชาการ พยาบาล เทคนิค/จนท.
เทคนิค
เทคนิค
พยาบาล
-แพทยหรือเจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหออกไปปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพและผานการอบรมแลว ตามระเบียบกระทรวง
ยุติธรรม
5,000/เดือน
ตามประกาศคกก.
คาตอบแทนระดับ
จังหวัด
คาตอบแทน
ตามขอ 1
อัตราเพิ่มขึ้นตาม
ตอเดือน
ตอเดือน
ตอเดือน
ระยะเวลาที่
ทุรกันดาร1
ปฐมและทุติยภูมิระดับตน พื้นที่ปกติ
ปฏิบัติงาน
-1,500-3,000
-พื้นที่ปกติ 1-50,000
3-6,000
-ทุรกันดาร1: 2-60,000
ทุรกันดาร1 ทุรกันดาร2
-3-4,500
-ทุรกันดาร2: 3-70,000
8-11,000
ทุติยภูมิระดับกลาง
ทุรกันดาร2 รพสต.ในพื้นที่
-พื้นที่ปกติ 1-40,000
13 -16,000 ทุรกันดาร
-3,000
-ทุรกันดาร1: 2-50,000
-ทุรกันดาร2: 3-60,000
ทุติยภูมิระดับสูง
-พืน้ ทีป่ กติ 1-30,000
1,200-1,800/เดือน
600-900/เดือน
10,000-15,000
3-4,500
1,200-1,800/เดือน
600-900

43

•
•
•
•
•

นอกจากคาตอบแทนที่ระบุในตารางนี้ยังมีคาตอบแทนอื่น ๆ ดังนี้
คาตอบแทนการปฏิบัติงานสรางเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัวใหไดรับคาตอบแทนการปฏิบัติงานตามขอ 1
คาตอบแทนสถานพยาบาลตติยภูมิชั้นสูงเฉพาะดานหัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพั ฒนาระบบบริการตติยภูมิ
เปน คาตอบแทนบุคลากร งบลงทุนดานครุภัณฑ และงบพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนบุคลากรมีดังนี้
ศูนยบริการตติยภูมิดานการบาดเจ็บ จายเฉพาะการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 8 ชั่วโมงติดตอกัน คาตอบแทนบุคลากรในศูนยอุบัติเหตุ trauma director 10,000/
เดือน พยาบาล nurse coordinator 5,000/เดือน คาตอบแทนแพทยตอเวรตามภาระงาน แพทยเวชศาสตรฉุกเฉินจายในอัตรา 2,200 บาทตอ 8 ชัว่ โมง (เพือ่ สมทบให
ไดรับในอัตรา 4,000 บาทตอ 8 ชั่วโมง) แพทยสาขาอื่น ๆ อัตรา 1,600 บาทตอ 8 ชัว่ โมง ชัว่ โมง (เพื่อสมทบใหไดรับในอัตรา 3,400 บาทตอ 8 ชั่วโมง)
ศูนยบริการตติยภูมิชั้นสูงดานมะเร็ง จายคาตอบแทนเพิ่มเติมจากคาตอบแทนในระบบปกติของหนวยบริการ ที่ไมซ้ําซอนกับการจายเงินปก ติตามขอบังคับกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการจายคาตอบแทนฯ ป 2544 โดยใหจายในอัตราสูงสุดตามระเบียบดังกลาว
ศูนยบริการตติยภูมิเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด จายคาตอบแทนเพิ่มเติมจากคาตอบแทนในระบบปกติของหนวยบริการโดยจายตามผลงานจริง (work load) ใน
ปงบประมาณ 2554 ดวยระบบ point system with ceiling and global budget โดยคํานวณ point ตามอัตราคาตอบแทนเพิ่มพิเศษที่กําหนด และตอ งไมเกิน 50,000
บาทตอแพทยและทีมสนับสนุนตอเดือน
ประเภทบุคลากร
คาตอบแทน(บาท)
ภาระงาน
ภาระงานที่เกิน(บาท/ราย)
1. cardiovascular thoracic (CVT) surgeon 50,000 /เดือน
ผาตัดหัวใจแบบเปด ≥ 100 ราย/ป
2. interventionist
50,000 /เดือน
PCI≥ 100 ราย/ป และ CAG≥ 200 ราย/ป หรือ PCI≥ 200 ราย/ป
3. non-invasive
3.1 adult cardiologist
40,000 /เดือน
ECHO/ EST ≥ 500 ราย/ป
3.2 pediatric cardiologist
50,000 /เดือน
ECHO/ EST ≥ 300 ราย/ป
4. anesthesiologist
4.1 cardiovascular anesthesiologist
50,000 /เดือน
≥ 100 ราย/ป
4.2 rotation
2,500/รายผูปวย
≥3,000 ราย/ป
5. nurse, perfusionist and technician
2,500 /เดือน
Note: PCI = Percutaneous cardiac intervention CAG = Coronary angiograph ECHO = Echocardiograph EST = Exercise Stress Test
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2,000
1,000
500
500

ภาคผนวก ง. สรุปประเด็นสําคัญในการสัมภาษณผูบริหารโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาล
ในกํากับของรัฐ
ประเภท
รพ.

ความขาดแคลน
ในปจจุบัน

รพ.เอกชน
ขนาดใหญ

ขาดพยาบาลมาก
ที่สุดรองลงมาคือ
แพทย

แผนความ
ตองการใน
อนาคต 3-5 ป
ตองการพยาบาล
เพิ่มจากเดิมรอย
ละ 20 ปจจุบนั มี
จํานวน 120 คน
แพทยทว่ั ไป
ตองการเพิ่มไม
มาก

รพ.เอกชน ขาดพยาบาลมาก
ขนาดกลาง ที่สุดรองลงมาคือ
แพทยทว่ั ไป และ
กลุมที่เปนผูชวย
เชน ผูชวยทันต
แพทย เจาหนาที่
เอ็กซเรย
เจาหนาที่ตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ
เจาหนาที่
กายภาพบําบัด

ตองการพยาบาล
เพิ่มจากเดิมรอย
ละ 20 ปจจุบนั มี
พยาบาลที่
ปฏิบัติงานหนาที่
พยาบาลจริง ๆ
1,000 คน

รพ.ใน
กํากับของ
รัฐ

ใหทุนพยาบาล
เรียนปละ 30-50
คน อีก 3-5 ปจะ
เพียงพอ

ขาดพยาบาลมาก
ที่สุด

คาตอบแทน และ
สวัสดิการ

-สัดสวนการจายเปน
เงินเดือน คาวิชาชีพ
(fixed) รอยละ 85
คาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบตั งิ าน โบนัส
(variable) รอยละ 15
-สวัสดิการอื่น เชน หอง
ออกกําลังกาย การเรียน
ภาษาอังกฤษ กิจกรรมอืน่
ๆ ที่สนองกับความตองการ
ของคนยุคนี้
-ดูแลบุคลากรแบบคนใน
ครอบครัวใหทุกคนมี
ความสุขกับการทํางาน
-แพทยทั่วไป ปฏิบัติงาน
เต็มเวลาประกันรายไดขั้น
ต่ํา 1.2 แสนตอเดือน คา
เวร 2,300 /คืน
-แพทยเฉพาะทาง
ปฏิบัติงานเต็มเวลา
ประกันรายไดขั้นต่ํา 2-6
แสนบาท/เดือน คาเวร
3,500 บาท/คืน
-พยาบาล เงินเดือนเริ่มตน
12,000-16,000 บาท เมื่อ
รวมคาตอบแทนตามภาระ
งานแลวจะไดรับประมาณ
35,000 บาท/เดือน
แพทยปฏิบัติงานเต็มเวลามี
ประกันรายไดขั้นต่ําเฉพาะ
ในเวลาราชการ และจาย
คาตอบแทนตามภาระงาน
performance pay
พยาบาลเงินเดือนเริ่มตนที่
หมื่นตน ๆ ไมจายตาม
performance pay
สวัสดิการตาง ๆ ใกลเคียง
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ผลกระทบจาก
AEC และ
เตรียมการรองรับ
จะเปดตึกใหม
ขยายเครือขาย
โรงพยาบาล เพื่อ
รองรับผูรับบริการ
จากตางประเทศ

-เปนโอกาสที่จะมีผู
มารับบริการจาก
ประเทศเพื่อนบาน
มากขึ้น จะขยาย
อาคารและเพิ่มตึก
พิเศษเพื่อรองรับ
กลุมลูกคาประเทศ
อาเซียน

จะขยายจาก 300
เปน 500 เตียง

ขอเสนอแนะ

หากพยาบาลมี
ความขาดแคลน
มากควรพิจารณา
พยาบาลตางชาติ
มาปฏิบัติงานที่
ไมใช direct
care เนื่องจาก
ลุมนี้ไดเปรียบ
เรื่องการใช
ภาษาอังกฤษ

เพิ่มการผลิต
พยาบาลให
เพียงพอ หากไม
สามารถผลิตได
เพียงพอควรมี
บุคลากรอื่น เชน
ผูชวยพยาบาล
มาชวยปฏิบัติงาน
อื่นที่ไมใชงาน
พยาบาลโดยตรง

กับขาราชการ
มีแรงจูงใจแพทยมากกวา
การใหเงิน มีการคัดเลือก
แพทยที่มีความคิดที่
สอดคลองกับองคกร มี
เครื่องมือที่ทันสมัย มี
ความสุขกับการทํางาน
ไดรับการพัฒนาตอเนื่อง
สงเรียนตอโดยทําสัญญาใช
ทุน หากไมปฏิบัติงานตาม
สัญญาจะเสียคาปรับสูง
มาก
สวนพยาบาลคัดเลือก
นักเรียนในพื้นที่และใหทุน
เรียนปละ 90,000/ป ปละ
30 คน ทําสัญญาชดใชทุน
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