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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การดํารงอยูอ ยางพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
(Retention and work satisfaction of primary care health workforce)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การเปลี่ยนแปลงของบริบทของประเทศและทองถิ่น ไดแก การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ/สังคม การ
ปฏิรูประบบราชการ การกระจายอํานาจ โครงการประกันสุขภาพถวนหนา นโยบายการสรางเสริมสุขภาพ
ตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางประชากรและระบาดวิทยา ลวนสงผลกระทบตอระบบสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิตลอดทั้งสงผลกระทบตอบุคลากรที่ปฏิบัติงานทีห่ นวยบริการระดับปฐมภูมิหรือสถานีอนามัย ในขณะ
ที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยนัน้ มีขอจํากัดในดานการขาดแคลนบุคลากร การขาดแรงจูงใจในการ
ทํางาน ซึง่ สงผลตอการขาดความพึงพอใจในการทํางาน และสงผลทายสุดตอปญหาการโยกยายของบุคลากร
ดังนัน้ จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษาถึงปจจัยตางๆที่สงผลใหบุคลากรสถานีอนามัย ดํารงอยูไดอยางมี
ความสุข โดยวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาสถานการณการคงอยูและสถานการณการยายของบุคลากรสาธารณสุข
ปจจัยการโยกยายของบุคลากรสาธารณสุข ปจจัยการดํารงอยู และมาตรการที่เหมาะสมในการดํารงอยูอยาง
พึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
วิธีการศึกษา
ระเบียบวิธวี ิจยั เปนการวิจยั ภาคตัดขวาง ดําเนินการใน 8 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภาค ไดแกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต กลุม ตัวอยางในการเก็บขอมูลประกอบดวย บุคลากร
ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ยกเวนพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค) และบุคลากรที่จบหลักสูตร
ประกาศนียบัตรสาธารณสุขและเริ่มปฏิบัติงานครัง้ แรกที่สถานีอนามัย ทัง้ หมดชุดละ 1820 คน ตลอดทั้ง
ตัวแทนจากสถานีอนามัยทีม่ ีผลงานดี เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถามสงกลับทางไปรษณีย 2 ชุด
การสัมภาษณเชิงลึก และการประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความเห็น
ผลการศึกษา
การยายและปจจัยการยาย
แบบสอบถามไดรับการตอบกลับ 1312 จาก 1800 คิดเปน 72% บุคลากรสาธารณสุขสวนใหญมีอายุ
ราชการอยูระหวาง 11- 15 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีภูมิลําเนาอยูในเขตชนบท จากการ
แบงกลุมตามระยะเวลาทีเ่ ริ่มรับราชการชวงละ 5 ป พบวาถึงแมแตละกลุมจะมีการโยกยายแตสวนใหญเปน
การโยกยายระหวางสถานีอนามัย และเมือเทียบระหวางการยายออกจากสถานีอนามัยในแตละรุน พบวา รุนที่
จบการศึกษาหลังๆมีแนวโนมจะยายออกจากสถานีอนามัยเร็วขึน้ แตเปนทีน่ า สนใจวารุนที่จบการศึกษาในป
2536-2540 ซึ่งพบแนวโนมที่ตางไป กลาวคือระยะเวลาที่ผา นไป 15 ป พบโอกาสการคงอยูสูงกวารุนกอนหนา
นั้น โดยมีประมาณ 80% ในขณะที่โอกาสการคงอยูของรุนหลัง ไดแกรุนป 2541-45 และ รุนป 2546-2549 ก็
ไมสูงนักเมื่อเทียบกับรุน ป 2536-2540 ซึง่ อาจจะอธิบายไดวาในชวงเวลานั้นกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนิน
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โครงการทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย (2534-2543) ซึ่งในชวงดังกลาวมีการพัฒนาสถานีอนามัย
หลายดานทัง้ ดานโครงสรางพื้นฐาน สนับสนุนครุภัณฑ /วัสดุ และเพิ่มการผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพื่อไป
ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย และสถานีอนามัยไดรับการใหความสนใจจากผูกาํ หนดนโยบายระดับกระทรวงเปน
อยางมาก อาจจะเปนปจจัยที่สงผลตอการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุขในยุคนัน้
เมื่อวิเคราะหสาเหตุที่ทาํ ใหบคุ ลการสาธารณสุขโยกยายในแตละกลุมอายุราชการ พบวากลุมอายุ
ราชการ 1-5 ปมีการโยกยายมากที่สุด และเหตุผลการโยกยายจะเกี่ยวของกับการกลับไปดูแลครอบครัว/
ภูมิลําเนา การบริหารจัดการกําลังคน และ การหาประสบการณ/ความกาวหนา สวนการยายในชวงอายุที่
สูงขึ้น ปจจัยหลักไดแก ครอบครัว และการแสวงหาความกาวหนาในตําแหนง
สวนดานการยายออกจากสถานีอนามัยนัน้ พบวาปจจัยหลัก ไดแก จํานวนบุคลากรไมเพียงพอกับ
ภาระงานและภาระงานมากเกินไป ดูแลครอบครัว งบประมาณของสถานีอนามัยไมเพียงพอ ตําแหนงขาด
ความกาวหนา คาตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ ไมเหมาะสม เมื่อวิเคราะหปจ จัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับ
การยายของบุคลากรสาธารณสุข พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธไดแก อายุราชการ ระดับการศึกษา และ
ภูมิลําเนา ซึง่ สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลขางตน โดยอายุราชการมากขึ้นก็มีแนวโนมยายมากขึน้
เหตุผลการยายประการหนึง่ คือการแสวงหาความกาวหนาและจากการวิเคราะหความสัมพันธพบวาระดับ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปพบการยายมากกวาระดับต่าํ กวาปริญญาตรี และการยายสาเหตุหลักคือตองการ
กลับภูมิลําเนาและอยูกับครอบครัว และมีขอคนพบวาบุคลากรที่มีภมู ิลําเนาอยูเขตเมืองมีอัตราการยายออก
จากสถานีอนามัยมากกวาบุคลากรที่มีภมู ิลําเนาอยูท ี่ชนบท
การคงอยูและปจจัยการคงอยู
จากการวิเคราะหกลุม ตัวอยางดานความตัง้ ใจธํารงอยู พบวามีบุคลากรตั้งใจจะยายออกจากสถานี
อนามัย ประมาณ 39% โดยตองการจะยายไปทํางานที่สถานีอนามัยอืน่ (41 %) และองคการบริหารสวน
ทองถิน่ (28%) สวนผูท ี่ตั้งใจธํารงอยูในสถานีอนามัยประมาณ 61.0% โดยเหตุผลในการธํารงอยูน นั้ เกีย่ วของ
กับ การมีผูบังคับบัญชาที่ดี ลักษณะงานมีความอิสระ คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่รัฐจัดให มี
ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน ทีท่ ํางานไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ/ ครุภัณฑอยางเพียงพอ และทํางานอยู
ใกลครอบครัว ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหทางสถิติ พบวาปจจัยทีม่ ีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติกับความตั้งใจอยูและยายของบุคลากร ไดแก รายได การมีงานอืน่ ทีน่ าสนใจ ความ
ทุรกันดารของสถานที่ปฏิบัตงิ าน ภาระงาน การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ ความเหมาะสมของระบบการบริหาร
การยอมรับนับถือจากสังคม ความพึงพอใจตอลักษณะงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอม
และความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน
ขอมูลเชิงคุณภาพพบวามีความสอดคลองกันกับขอมูลเชิงปริมาณ กลาวคือปจจัยเอื้อใหบุคลากรธํารง
อยูในสถานีอนามัยไดอยางมีความสุข ไดแก การมีผูบงั คับบัญชาที่ดี การไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชน
การทํางานรวมกับภาคีนอกกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ความสัมพันธที่ดกี ับเพื่อนรวมงานและการ
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ทํางานเปนทีม การมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานสถานีอนามัยและชุมชน การสนับสนุนในดานตางๆอยาง
เพียงพอจากโรงพยาบาลและสาธารณสุขอําเภอ คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม เปนตน
มาตรการการธํารงบุคลากร
ในดานมาตรการการธํารงบุคลากรนัน้ ความเห็นของบุคลากรสาธารณสุขทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีความเห็นตอมาตรการการธํารงบุคลากรใกลเคียงกัน ไดแก การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานีอนามัย สนับสนุนการทํางานเปนทีมทัง้ ภายในสถานีอนามัยและ
หนวยงานอื่นในระดับตําบล การสนับสนุนจากผูบงั คับบัญชาอยางเพียงพอในดาน คน งบประมาณ วัสดุ/
อุปกรณ และการเพิม่ คาตอบแทน
จากผลการศึกษาจึงไดมีขอเสนอแนะในการพัฒนามาตรการในการธํารงบุคลากรใหดํารงอยูอยางมี
ความสุขดังตอไปนี้
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในของสถานีอนามัย ซึง่ รวมถึงการพัฒนาทักษะการ
บริหารงานของหัวหนาสถานีอนามัย และพัฒนาความกาวหนาและแรงจูงใจของหัวหนาสถานีอนามัย
ดวย
2. กลวิธกี ารคัดเลือกนักเรียนจากทองถิน่ เพื่อเขารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาดานสุขภาพใกล
ภูมิลําเนา และกลับมาปฏิบัติงานที่ภูมิลําเนาหลังจบการศึกษานับวายังเปนกลวิธีที่สามารถธํารง
บุคลากรในชนบทไดและควรปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกใหภาคประชาชนมีสว นรวมมากขึน้
3. พัฒนาทัศนคติการมีจิตสาธารณ มีหวั ใจการเปนมนุษย และรักการทํางานในชุมชน โดยควรจะมีระบบ
การคัดเลือกนักศึกษาที่สามารถไดคนมีทศั นคติที่ดีและจิตสาธารณ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาควรจะเปนไปในทิศทางการสรางทักษะและทัศนคติที่เอื้อตอการทํางานชุมชน
และกอนเริ่มปฏิบัติงานควรจะไดรับการฝกสอนจากพีเ่ ลีย้ งซึง่ เปนตัวอยางที่ดีในการทํางานชุมชนดวย
4. การพัฒนาความกาวหนาในตําแหนงของบุคลากรสถานีอนามัยอยางเทาเทียมกัน
5. ผูกําหนดนโยบายและผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญกับการทํางานระดับปฐมภูมิและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิ และจัดระบบสนับสนุนอยางเพียงพอ
6. เตรียมความพรอมและสงเสริมการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อทําใหเกิดความ
สมดุลระหวางการถายโอนอํานาจดานสุขภาพใกลมือประชาชน กับการธํารงคุณภาพ มาตรฐานการ
บริการ และทิศทางในอนาคต
7. การสงเสริมและพัฒนาทีมงานสุขภาพเพือ่ ลดปญหาความทับซอนและเสริมแรงการทํางาน ซึง่ จะสง
ผลตอการเพิ่มผลผลิตและการธํารงอยูของบุคลากร
8. การเพิม่ คาตอบแทนที่สัมพันธกับปริมาณงานทีท่ ํา ความทุรกันดาร หรือระยะเวลาที่ปฏิบัติงานทีส่ ถานี
อนามัย จะทําใหการเพิ่มคาตอบแทนมีผลตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถธํารง
บุคลากรได
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บทสรุป
การโยกยายของบุคลากรสาธารณสุขแมจะมีมากแตเปนการยายระหวางสถานีอนามัย อยางไรก็ตามก็
บงบอกถึงความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการดําเนินมาตรการใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยาง
มีความสุขจึงตองคํานึงถึงปจจัยการยาย ปจจัยการธํารงอยู เปนสําคัญ ดังนัน้ มาตรการควรประกอบดวย
พัฒนาระบบการบริหารงาน การคัดเลือกคนในพื้นที่เขามาศึกษาและเนนพัฒนาการมีทัศนคติที่ดีตอการ
ทํางานชุมชน นโยบายของรัฐควรใหความสําคัญกับบุคลากรระดับสถานีอนามัย สงเสริมการทํางานแนวราบ
เพื่อเตรียมพรอมการถายโอนอํานาจ พัฒนาความกาวหนาในตําแหนง การพัฒนาทีมสุขภาพ ตลอดทั้งพัฒนา
คาตอบแทนใหสัมพันธกับงาน/ ความกันดารของพื้นที่ และระยะเวลาปฏิบัติงานทีส่ ถานีอนามัย
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Abstract
Retention and work satisfaction of primary care health workforce
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Changes of country and local environmental context including: socio-economic, local authority
decentralization, the implementation of health universal coverage scheme and health promotion
policy, as well as epidemiological and demographic transition; have shaped up primary care
system and thus affected health workforce at primary care units. Health workforce at primary care
level has not only faced the shortage in numbers, but lack of motivation to work also as well as work
satisfaction and turn over. The retention of primary care workers (PCWs) who play effective roles in
providing health prevention and promotion is the vital aspects for the rural health system in
Thailand. The study therefore aimed to examine the mobility pattern, intention to stay or to leave
and factors associate with intention to stay or leave rural primary care units (PCU) of the PCWs.
Measures to retain PCWs are also synthesized.
1800 PCWs working at PCU in 8 provinces were included into the sample size. Two selfadministered questionnaires were used for data collection as well as in-depth interview with 75
representatives from 75 PCUs. Statistics used were %, means, SD, survival analysis, content
analysis and logistic regression.
The results showed that most of PCWs moved within PCUs (68%), though there was about 18%
moved from PCUs to others. Survival analysis showed trend to stay at PCUs shorter for descendant
batch, though retention in PCUs was high, on average. However, it was obvious that the batch
distinctively supported by the health policy during the decade of health centre development
showed a high retention rate. On average, mobility was high during the first 5 years in service.
Reasons for moving from PCUs were due mainly to high workload, moving close to parent/family,
inadequate support of budget, lack of career advancement, insufficient salary and other fringe
benefits. .
In relation to retention, of 1482 respondents, 67% of PCWs stated their intention to stay at PCUs
whilst 33% stated their intention to leave. Reasons attract them to stay were: effective management
of managers, independent nature of work, fringe benefit, relationship with co-workers, adequate
support of necessary equipment, and work place close to family. Logistic regression analysis found
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that factors significantly associated with intention to stay/leave of PCWs were: income (p=0.023),
opportunity to find other job(p<0.001), hardship areas (p=0.039), adequate number of workforce
(p=0.047), adequate equipment support (p=0.035), appropriate management (p=0.005),
recognition by communities ( p<0.001), independent nature of work (p=0.038), relationship with coworkers(p<0.001), safety at workplace (p=0.009), and workplace environment(p<0.001).
Appropriate measures to retain PCWs in rural areas needs to be implemented in the areas of:
appropriate managerial support, develop career advancement, recognize the important roles of
PCWs by policy-makers and society, strengthen the lateral working relationship with other sectors
and communities, develop positive attitude towards working at PCUs and strengthen team building
within PCUs, recruit people from local to trained to be PCWs, appropriate salary in relation to
workload and hardship areas, as well as provide adequate support for PCUs in relation to
workforce, equipment and budget.
*************************************
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1

บทที่ 1
ความเปนมา
1.1 หลักการและเหตุผล
บุคลากรปฏิบัติงานในระบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ ซึ่งเปนหนวยใหบริการสาธารณสุข
ดานหนาของระบบบริการสาธารณสุขที่ใหบริการประชาชนโดยเฉพาะชาวชนบท ไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสิ่งแวดลอมตางๆ ไดแก การเปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในชวงทีผ่ านมา สงผล
ใหเกิดการปฏิรูปตางๆ ทีม่ ีผลกระทบตอระบบบริการสาธารณสุข ไดแกการปฏิรูประบบราชการซึง่ มุง เนนการ
จํากัดจํานวนขาราชการ การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่มุงเนนการเพิม่ คุณภาพบริการ การเพิ่มจํานวน
และประเภทของบุคลากร และนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่มุงเนนการ”สราง” นําการ “ซอม” สุขภาพ ใน
ขณะเดียวกันลักษณะความเจ็บปวยของชุมชนก็เปลี่ยนแปลงจากโรคติดตอ เปนโรคไมติดตอ อุบัติเหตุ
ความเครียดจากปญหาสุขภาพที่มากขึ้น และขณะเดียวกันพบวาประชาชนมีความคาดหวังตอคุณภาพบริการ
ที่สูงขึน้ ตลอดทั้งสถานการณการเพิ่มของประชากรสูงอายุ และโรคไมติดตอที่เกิดขึ้นในเขตชนบท สงผลตอ
ความตองการรูปแบบการบริการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นสภาวะการเปลีย่ นแปลงเหลานี้สงผลใหเกิดความ
ตองการบุคลากรดานสุขภาพจํานวนมากและมีความจําเพาะในระดับทองถิ่นมากขึ้นในตนทุนทีม่ ีความ
เหมาะสม เพือ่ สามารถใหบริการที่ตอบสนองความตองการของทองถิน่ ไดอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
และเกิดความเทาเทียมในการเขาถึงบริการของประชาชนทุกหมูเ หลา
จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ไดสรางความกดดันใหแกบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิหรือ
สถานีอนามัย นอกจากปญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับปฐมภูมิที่ยงั คงอยูแลว ยังกอใหเกิดปญหาตางๆ
เพิ่มขึ้นมาไดแก ปญหาการขาดแรงจูงใจในการทํางานซึง่ สงผลตอการขาดความพึงพอใจในการทํางาน และ
สงผลทายสุดตอปญหาการโยกยายของบุคลากร จากการศึกษาพบวาเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่ศนู ยสุขภาพชุมชน
มีอัตราการยาย 13.5% (ดรุณ บุญหนา, 2548) นอกจากนัน้ จากการศึกษาของดรุณ บุญหนา เพื่อสํารวจความ
ตั้งใจขอยายในกลุมบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิจาํ นวน 380 คน พบวามีผูเคยแจงความประสงคขอยาย
ถึง 50% ซึ่งปญหาเหลานี้สมควรไดรับการแกไข
จากการศึกษาที่ผานมาพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรระดับปฐมภูมิมีความสัมพันธ
กับการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข กลาวคือเมื่อเจาหนาที่มีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานนั้นมีแนวโนมที่
จะอยูในองคกร และในขณะเดียวกับหากองคกรสามารถสรางความพึงพอใจแกบุคลากรได จะสงผลตอการ
เพิ่มผลผลิต (productivity) การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และการคงอยูในองคกรของบุคลากร (Davis and
Newstrom,1985) ดังนั้นการที่จะสรางความพึงพอใจในการดํารงอยูอยางพึงพอใจของบุคลากรระดับปฐมภูมิ
นั้น จําเปนตองมีการศึกษารอบดานถึงปจจัยที่สามารถทําใหบุคลากรดํารงอยูอยางพึงพอใจและสามารถเพิ่ม

2

ผลผลิตแกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถเปนขอมูลในการพัฒนามาตรการในการจูงใจให
บุคลากรไดคงอยูในองคกรอยางมีความสุขและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
แมจะมีการศึกษาปจจัยที่สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับปฐมภูมิบาง แต
การศึกษาจะมีความเฉพาะพื้นที่ ขาดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย และยังขาดการศึกษาถึงมาตรการที่เหมาะสม
ในการดํารงเจาหนาที่สาธารณสุขระดับปฐมภูมิอยางเปนระบบ ดังนัน้ จึงจําเปนตองมีการศึกษาเรือ่ งนี้
1.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของนีม้ ุงทบทวนเพื่อจะระบุชองวางของปญหาของการคงอยูอยางมีความพึง
พอใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมินั้น เนื่องจากวรรณกรรมโดยสวนใหญจะมุงเนนไปทีก่ าร
เคลื่อนยายและปจจัย ดังนัน้ การทบทวนจึงไดมุงไปที่ปจจัยการเคลื่อนยายโดยมีความสัมพันธกับการคงอยู
ของบุคลากรดวย และไดแบงประเด็นการสังเคราะหเปน 3 ประเด็นหลักไดแก แนวคิดหรือรูปแบบการ
เคลื่อนยายของบุคลากรทั่วไปและบุคลากรสาธารณสุข ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัย และ
สถานการณการวิจัยที่เกีย่ วของปจจัยการยายของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ซึ่งในการศึกษานี้มงุ
ศึกษาถึงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานทีห่ นวยบริการปฐมภูมิ (ยกเวนพยาบาล แพทย
ทันตแพทย และเภสัชกร)
1.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนยาย
มีแนวคิดที่ใชอธิบายถึงปจจัยการเคลื่อนยายของบุคลากรจากองคกรหนึง่ ๆไวอยางหลากหลาย แต ณ
ที่นี้จะกลาวถึงแนวคิดการเคลื่อนยาย 3 แนวคิด ไดแก แนวทางการศึกษาดานพฤติกรรมมนุษย แนวทาง
การศึกษาดานเศรษฐศาสตร และแนวทางการศึกษาแบบผสมหรือทฤษฎีความสมดุลขององคกร
(Organizational equilibrium theory)
ทฤษฎีดานแรงจูงใจและพฤติกรรมทางจิตวิทยา (Motivation and behaviour psychology theories)
Herzberg’s theory (Davis K and Newstrom, 1985) ระบุวามนุษยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
องคกรนัน้ เกิดจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยการจูงใจ (Motivation factors) ซึ่งเปนปจจัยที่เกีย่ วของกับเนื้อ
งาน (work content) เปนปจจัยที่สง ผลใหคนมีความพึงพอใจในงานและองคกร และปจจัยค้ําจุน
(Maintenance or Hygiene factors) เปนปจจัยทีม่ ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมของงาน (work context) ปจจัย
อาจไมทาํ ใหคนทํางานมากขึ้น แตเปนปจจัยที่ชว ยลดความไมพึงพอจากการทํางานและมีสวนชวยให
คนทํางานอยางมีความสุข ซึ่งปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกับการดํารงอยู หรือการยายจากองคกร
งานวิจัยพบวาปจจัยเหลานี้มีความสัมพันธกับการดํารงอยู หรือการยายจากองคกร โดยมีรายละเอียด
ของแตละปจจัยดังนี้
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ปจจัยแรงจูงใจ ไดแก
- ความสําเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง ความสําเร็จของงานตามเปาหมาย
ความสามารถในการแกปญหาการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงาน
- การยอมรับนับถือ (Recognition) การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน
ผูใตบังคับบัญชา และบุคคลอื่นๆ
- ลักษณะงาน (Work itself) เปนงานทาทายความสามารถ งานสรางสรรค เปนงานที่
สามารถปฏิบัติไดและมีความยืดหยุนพอสมควร เปนงานที่มีคุณคา เปนตน
- ความรับผิดชอบ (Responsibility) การจัดลําดับของการทํางานไดเอง ความสํานึกใน
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความอิสระในการปฏิบัติงาน
- ความกาวหนาในตําแหนง (Advancement) โอกาสในการเลื่อนตําแหนงหรือระดับที่
สู ง ขึ้ น การมี โ อกาสได พั ฒ นาความรู ความสามารถและทั ก ษะที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โอกาสใน
การศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงาน
ปจจัยค้ําจุน ไดแก
- เงินเดือน (Salary) ผลตอบแทนจากการทํางาน เชน คาจาง เงินเดือน คาตอบแทน
รวมทั้งสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลอื่นๆ
- ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship) สภาพการมีปฏิสัมพันธกับ
คนอื่นๆ ไดแก ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา การชวยเหลือ การ
สนับสนุนตลอดทั้งการปรึกษาหารือ
- การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) สภาพการปกครองของผูบริหารในดานตางๆ
ไดแก การบังคับบัญชา การติดตามงาน การชวยเหลือ การสนับสนุน การปรึกษาหารือ
และการรวมปฏิบัติงาน
- นโยบายและการบริหาร (Policy and administration) การบริหารจัดการระบบงานของ
ผูบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
- สภาพการปฏิบัติงาน (Working condition) สภาพการทํางานทางกายภาพ ไดแก
สภาพแวดลอม สถานที่ทํางาน เครื่องมือเครื่องใช ความสะดวกในการทํางาน ความ
สมดุลของปริมาณงานกับบุคลากร
- สถานภาพของวิชาชีพ (Status) สถานภาพของบุคคลในสังคมที่มีวิชาชีพเดียวกันหรือ
สถานภาพวิชาชีพในสายตาของสังคมที่มีวิชาชีพตางกัน หรือเปนการรับรูจากบุคคล
วิชาชีพอื่นที่เปนองคประกอบทําใหบุคคลรูสึกตองานใหคุณคาตองานที่ปฏิบัติ
- ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Job security) ความรูสึกที่มีตองานในดานความมั่นคงใน
ตําแหนง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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- ชีวิตความเปนอยูสวนตัว (Personal life) สภาพความเปนอยูของครอบครัวและสวนตัว
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน
แมจะมีงานวิจัยบางอยางรองรับทฤษฎีนี้ แตพบวาในงานวิจัยในสภาวะเศรษฐกิจที่แตกตางกันออกไป
ก็ใหผลการวิจัยที่แตกตางจากแนวคิดนี้ และในกลุมตัวอยางบางกลุมก็ใหผลที่แตกตางกัน (Tyson and
Jackson, 1992) ผลการวิจัยอาจมีความจําเพาะเจาะจงกับบางกลุมและบางสถานการณ และประเด็นที่
สําคัญคือทฤษฎีนี้ไมไดมีการคํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจที่มีผลตอการโยกยายของบุคลากรดวยเชนกัน
ทฤษฎีดานเศรษฐศาสตร (Labor economic theory)
แนวคิดของ Neoclassical Wage Theory (อางใน Lexomboon, 2003) ใชแนวทางดานเศรษฐศาสตร
เปนหลัก โดยคํานึงถึงอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) กลาวคือ การเคลื่อนยายของกําลังคนเกิด
เนื่องจากแรงขับดานคาจางเปนหลัก โดยจะเกิดการเคลือ่ นยายกําลังคนจากงานทีม่ ีความตองการดานแรงงาน
ต่ําไปสูงานทีม่ คี วามตองการดานแรงงานสูง ถาหากระดับของการพัฒนาเศรษฐกิจเปนไปดวยดี งานเปน
จํานวนมากก็จะถูกสรางขึ้น และสงผลตอความตองการดานแรงงานสูง ในขณะที่กาํ ลังคน หรือแรงงานมีจํากัด
คาจางจะขึ้นอยูกับความตองการของตลาดแรงงาน เมื่อความตองการแรงงานของตลาดสูงดังนั้นคาจาง
แรงงานก็จะสูงตามไปดวย การเคลื่อนยายแรงงานจากที่ที่มีคา ตอบแทนต่าํ ไปยังทีท่ ี่มีคาตอบแทนสูงก็จะ
เกิดขึ้น และในทางตรงกันขามถาหากความตองการในตลาดแรงงานต่าํ โอกาสการเปลี่ยนแปลงงานของ
แรงงานก็จะต่าํ ตามไปดวย
อยางไรก็ตามทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรนั้นมีขอจํากัดบางประการ ไดแก การไมสามารถอธิบายปจจัย
การโยกยายระหวางงานที่มีรายไดเทากันได บุคลากรบางคนไมไดยายเพราะความตองการรายไดที่สูงขึ้น ซึ่ง
ทําใหเกิดจุดออนที่วาทฤษฎีไมสามารถอธิบายไดครอบคลุมถึงปจจัยภายในบุคคล เชน ความทาทายของงาน
ความกาวหนา การทํางานที่ทําใหชีวิตเติมเต็ม เพราะมีงานวิจัยระบุวาปจจัยเหลานี้ทําใหบุคลากรสาธารณสุข
และบุคลากรอื่นๆ โยกยายงาน (Iverson, 1999 อางใน Lexomboom, 2003)
แนวทางการศึกษาแบบผสมหรือทฤษฎีความสมดุลขององคกร(Organizational equilibrium theory)
แนวคิดนี้จะผสมผสานระหวางทฤษฎีพฤติกรรมจิตวิทยา และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร (Boyle et al.,
1998 – อางใน Lexomboon 2003) โดยทฤษฎีนี้กลาววาแมวา จะมีความแตกตางระหวางรายไดของแตละ
องคกร บุคคลจะยังคงอยูกับองคกรตราบเทาที่รายไดที่ไดรับนั้น เพียงพอหรือมากกวาสิง่ ที่เขาไดใหแกองคกร
ตามการใหคาของบุคคลนั้นๆ โดยแนวคิดนี้รายไดที่เหมาะสมจะขึน้ อยูกับการใหคาของบุคคล การที่บุคคลจะ
ยายออกจากองคกรนัน้ ขึ้นอยูกบั ปจจัยดูด (pull factor) ซึ่งเปนปจจัยในองคกรทีจ่ ะยายที่จูงใจใหยาย และ
ปจจัยผลัก (push factor) ซึ่งเปนปจจัยภายในองคกรที่สรางความไมพอใจใหแกบุคคล ซึ่ง Shikaiar และ
Fruedenber (อางใน อรุณ บุญหนา 2548) ไดใหรายละเอียดของปจจัยผลัก ไดแก ความไมพอใจในงาน
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คาจาง เพื่อนรวมงาน ขนาดองคกร การบริหารงาน การติดตอสื่อสาร เปนตน ซึ่งกลาวโดยรวมปจจัยเหลานี้
คลายคลึงกับทฤษฎีดา นแรงจูงใจและพฤติกรรมทางจิตวิทยา ทีก่ ลาวมาขางตน
สวนปจจัยทีเ่ ปนแรงดูดซึ่งเปนปจจัยที่เกิดขึ้นภายนอกหนวยงาน ไดแก ตลาดแรงงานหรือภาวะการ
จางงาน การไดรับคาตอบแทนที่สูงกวา โอกาสกาวหนาในงาน ไดรับผลประโยชนเกื้อกูล ขนาดของครอบครัว
และความรับผิดชอบ ภาวะการเจ็บปวย/ ภาวะการตั้งครรภ/การแตงงาน เปนตน ดังนั้นองคกรจะสามารถดํารง
บุคคลใหอยูภายในองคกรไดหากองคกรสามารถทําใหเกิดความสมดุลระหวางปจจัยดูด และปจจัยผลัก
อาจกลาวไดวาการโยกยายและการดํารงอยูของบุคคลในองคกรนั้นๆ เกิดจากทั้งปจจัยภายในองคกร
และปจจัยภายนอกองคกร ดังนั้นผูวิจัยเห็นวาทฤษฎีความสมดุลขององคกรเปนทฤษฎีที่สมควรนํามาใช
อธิบายการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
1.2.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลกรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
การศึกษานี้จะมุงเนนการศึกษาการคงอยูอ ยางพึงพอใจของกลุมบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
(ไมรวมบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพ ไดแก พยาบาล แพทย ทันตแพทย และเภสัชกร) แตเนื่องจากขอจํากัด
ของการศึกษาที่ผานมาสวนใหญไดกลาวถึงภาพรวมของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยไมไดแยก
วิชาชีพพยาบาลออกไป ดังนั้นในการทบทวนงานวิจัยนี้จึงกลาวถึงภาพรวมของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐม
ภูมิ
(1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในงานเปนเจตคติ ความรูสกึ รวมของบุคคลมี่มีตอการปฏิบัติงานในทางบวก ซึง่
ความรูสึกเชนนี้เกิดจากเกิดจากปจจัยภายในของบุคคลและปจจัยภายนอกทีเ่ ปนตัวรวมกําหนดความรูสึก นึก
คิดและทัศนคติของบุคลากร หากบุคลากรมีความชอบหรือใหคุณคากับงานก็คือมีทศั นคติตองานในทางบวก
นั่นคือมีความพึงพอใจตองาน แตหากบุคลากรเบื่อหนายงานไมใหคณ
ุ คาตองานก็คือมีทัศนคติตองานในทาง
ลบนั่นคือมีความพึงพอใจต่าํ
ความพึงพอใจตองานนั้นอาจจะประเมินในภาพรวมหรือมองแยกยอยลงไปในรายละเอียดในแตละ
ประเด็นความพึงพอใจในงาน ซึ่งสามารถแบงยอยออกไดเปน ความพึงพอใจตอลักษณะงาน คาจางเงินเดือน/
คาตอบแทน โอกาสความกาวหนาในงาน การไดรับการยอมรับ ผลประโยชนคาตอบแทนตางๆ เงื่อนไขการ
ทํางาน คุณภาพการบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ตลอดทั้งนโยบายขององคกร เปนตน
ความพึงพอใจนั้นมีความสําคัญทั้งตอบุคลากรผูปฏิบัติงานเองและตอองคกร กลาวคือ ถาบุคคลมี
ความพึงพอใจในงานอยูในระดับสูง จะชวยใหสามารถทํางานไดอยางปกติสุข และหากบุคลากรมีความพึง
พอใจในการทํางานแลว จะเกิดความตัง้ ใจในการทํางาน และเต็มใจที่จะอุทิศแรงกายแรงใจทํางานเพิ่มผลผลิต
ใหแกองคกร (Green, 1972- อางใน ปณัฐฐา วานิชชานนท 2533) งานวิจยั ของ ปณัฐฐา วานิชชานนท (2533)
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สนับสนุนวาความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทํางานของหัวหนาสถานีอนามัยจังหวัด
สงขลา นอกจากนัน้ ความพึงพอใจในงานยังมีความสัมพันธกับการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐม
ภูมิดวย (ดรุณ บุญหนา 2548)
การศึกษาระดับความพึงพอใจในกลุมบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่ผานมาพบวามีการศึกษา
ความพึงพอใจในภาพรวม และศึกษาความพึงพอใจในประเด็นตางๆ พบวาระดับความพึงพอใจสวนใหญอยูใน
ระดับปานกลาง (พิมพวัลย และ วสันต สังขสุวรรณ 2527, นรินทร สังขรักษา 2531, ปณัฐฐา วานิชชานนท
2533, วีระ ดีมั่น 2542, พรหมมาตร ปฏิสังข 2547, ดรุณ บุญหนา 2548) เมื่อศึกษาถึงประเด็นยอยของความ
พึงพอใจพบวา บุคลากรสาธารณสุขมีความพึงพอใจระดับสูงตอ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การทํางานที่มีเกียรติ
และไดรับการยอมรับจากสังคม สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานและผูบงั คับบัญชา (นรินทร สังขรักษา 2531,
ดรุณ บุญหนา 2548) ดานทีบ่ ุคลากรมีความพึงพอใจต่าํ ไดแก คาตอบแทน ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสนิ สวนความพึงพอใจในระดับกลาง ไดแก โอกาสความกาวหนาในการทํางาน การปกครองและการ
บังคับบัญชา สภาพดานกายภาพการทํางาน
(2) ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
งานวิจยั ไดนํากรอบอางอิงของทฤษฎีแรงจูงใจมาหาความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ที่มี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุข เนื่องจากงานวิจยั ที่ศึกษาปจจัยของความพอใจ
เฉพาะบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิมจี ํากัด ผูว ิจัยจึงไดทบทวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ
ของบุคลากรสาธารณสุขในภาพรวม โดยไดแบงปจจัยทีเ่ กี่ยวของออกเปน 3 ดาน ไดแก ปจจัยสวนบุคคล
ปจจัยจากการสนับสนุนขององคกร และ ปจจัยแรงจูงใจพบความสัมพันธดงั นี้
ปจจัยสวนบุคคลที่พบวามีความสัมพันธกบั ความพึงพอใจ ไดแก อายุราชการ ระยะเวลาปฏิบัติงานใน
สถานีอนามัย ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข ตางมีความสัมพันธเชิงผกผันกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (อรุณ บุญหนา 2548, จักรสัน เลยหยุด 2549) และรายไดมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจ
ปจจัยดานการสนับสนุนขององคกรที่พบวามีความสัมพันธกับความพึงพอใจ ไดแก ความพอเพียงของ
ทรัพยากร ประเภทบุคคล เงิน และวัสดุ/อุปกรณ ความเหมาะสมของขนาดองคกรและระบบการบริหาร
(Mobley et al., 1979 อางใน Lexomboon 2003, ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ, 2535)
ปจจัยดานแรงจูงใจที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ ไดแก ลักษณะของงาน คาจาง ความกาวหนา
ในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ผลประโยชนเกื้อกูล เชน สวัสดิการตางๆ สภาพการทํางาน การ
บังคับบัญชา ความมัน่ คงในการทํางาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (ลักษณะทางสังคม) เปนตน (Gilmer,
1971 และ Locke, 1976 – อางใน ดรุณ บุญหนา 2548)
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1.2.3 การยายของบุคลากรสาธารณสุข
จากการสํารวจความตั้งใจยายของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิของอรุณ บุญหนา พบวา
บุคลากรที่เคยเขียนขอยายมีประมาณ 50% ของกลุมตัวอยาง (380 คน) การยายของบุคลากรนัน้ มี
ความสัมพันธอยางผกผันกับความพึงพอใจตองานของบุคลากรในทุกกลุม รวมทัง้ บุคลากรสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมิ (ดรุณ บุญหนา 2548) กลาวคือเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจตองานมาก โอกาสที่บุคลากรนั้นๆจะคง
อยูในองคกรสูง และเชนเดียวกัน หากบุคลากรมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในองคกรต่ําบุคลากรก็มี
แนวโนมจะโยกยายออกจากองคกร จากการศึกษาของอรุณ บุญหนา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการ
ยายของบุคลากร คือปจจัยดานบุคคล ไดแก อายุราชการและอายุการทํางานในศูนยสุขภาพชุมชน รายได
ตําแหนง และเมื่อพิจารณาปจจัยดานความพึงพอใจใน 5 ประเด็น คือ ผูบริหาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เงินเดือน
และผลประโยชนตอบแทน โอกาสความกาวหนา เพื่อนรวมงานแลว พบวาปจจัยความพอใจในลักษณะงานที่
ปฏิบัติมีความสัมพันธในเชิงผกผันกับการขอยายของเจาหนาที่สาธารณสุขในระดับปฐมภูมิของจังหวัดชัยภูมิ
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการที่ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกบั การยายของ
บุคลากร ดังนัน้ ปจจัยที่เกีย่ วของกับการยายจึงนาจะมีความสัมพันธกันกับปจจัยความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ
ดังนัน้ ในการกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาของการดํารงอยูในครั้งนี้จึงไดนาํ กรอบแนวคิดทฤษฎีความ
สมดุลขององคกร ซึ่งผสมผสานระหวางทฤษฎีดานแรงจูงใจและพฤติกรรมทางจิตวิทยาและทฤษฎีดาน
เศรษฐศาสตร โดยกําหนดปจจัยอกเปน 4 กลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุราชการและ
อายุการทํางานในศูนยสุขภาพชุมชน รายได ตําแหนง ภูมิลําเนา ปจจัยการสนับสนุนขององคกร ประกอบดวย
การสนับสนุนดานกําลังคน เงิน วัสดุ/อุปกรณ และระบบการบริหาร ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ปจจัยจูง
ใจและปจจัยค้ําจุน และปจจัยภายนอก ประกอบดวย โอกาสงานอืน่ งานรอง พืน้ ที่หา งไกล ครอบครัว ดัง
รายละเอียดในกรอบงานวิจยั ในภาพที่ 2.1(หนา 10)
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บทที่ 2
ระเบียบวิธวี จิ ัย
การวิ จัย นี้เ ป น การวิจั ย ภาคตั ด ขวาง ดํ า เนิ น การใน 8 จัง หวัด ครอบคลุ ม 4
ภาค ได แ กภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีการศึกษาดังตอไปนี้
2.1 วัตถุประสงค
1. ศึกษาสถานการณการคงอยูและสถานการณการยายของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
2. ศึกษาปจจัยการโยกยายของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
3. ศึกษาปจจัยความพึงพอใจและการดํารงอยูของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
4. ศึกษามาตรการที่เหมาะสมในการดํารงอยูอยางพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
2.2 นิยามศัพท
บุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ: บุคลากรที่จบการศึกษาเบื้องตนในระดับประกาศนียบัตร
สาธารณสุขศาสตร และปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย หรือหนวยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ หรือศูนย
สุขภาพชุมชน
หนวยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ: ศูนยสุขภาพชุมชน สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชนของ
โรงพยาบาลอําเภอ และโรงพยาบาลจังหวัด ในที่นี้คําตางๆเหลานี้จะใชทดแทนกัน โดยมีความหมายถึง
หนวยบริการปฐมภูมิ
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2.3 วิธีการศึกษา
โครงการวิจัยตั้งอยูบนกรอบการวิจัยดังตอไปนี้
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา
ปจจัยภายนอก
ปจจัยบุคคล (เพศ อายุ ภูมิลําเนา

โอกาสงานอื่น งานรอง พื้นที่หางไกล ครอบครัว

การสมรส เวลางาน การศึกษา ตําแหนง)

การสนับสนุนจากองคกร
(คน เงิน วัสดุ/อุปกรณ การบริหาร)

ความพอใจในการทํางาน

การดํารงอยู

แรงจูงใจ
Motivation factor
- ลักษณะงาน/ อิสระ
- การยอมรับนับถือ
- ความกาวหนา
- ความรับผิดชอบ
- ความสําเร็จในการทํางาน

Maintenance factor
- คาตอบแทน
- ความสัมพันธระหวางบุคคล
- การปกครอง/บังคับบัญชา
- สภาพดานกายภาพของสถานปฏิบัติการ
- สถานภาพวิชาชีพ/ ความมั่นคง

การศึกษาครั้งนี้ใชระเบียบวิธีศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional) โดยหนวยศึกษาคือบุคลากร
สาธารณสุขปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิ หรือบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานครัง้ แรกที่หนวยบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิ/สถานีอนามัย โดยในการศึกษานี้แบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม ดังนี้
(1) การสุมตัวอยางใชวิธีการ multi-stage stratified sampling โดย ในแตละภาค แบงจังหวัด
ออกเปน 2 กลุมตามขอมูลดานสภาวะเศรษฐกิจและสังคมอยูในระดับสูง และระดับต่ํา โดยคัดเลือก 1 จังหวัด
จากแตละกลุม โดยวิธีการสุม ซึ่งจะไดจังหวัดที่ศึกษาทัง้ หมด 8 จังหวัด
(2) แตละจังหวัดสุมตัวอยางบุคลากรสาธารณสุขซึ่งดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข เจาหนาที่
บริหารสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ทีป่ ฏิบัติงานอยูท ุกหนวยงาน
ในจังหวัด (รวมทั้ง องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท)/ เทศบาล และเอกชน) เพื่อศึกษาการเคลื่อนยายและ
ปจจัยการเคลื่อนยาย
(3) แตละจังหวัดสุมตัวอย างคือบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่หนวยบริการระดั บปฐมภูมิใน
ปจจุบัน (ยกเวนพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค) เพื่อศึกษาปจจัยการคงอยู
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(4) คัดเลือกศูนยสุขภาพชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการดี และเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางมีความสุข
และมีผลงานดี เพื่อดําเนินการศึกษาเชิงลึก (in-depth interview) เพื่อศึกษามาตรการที่ใชในการจูงใจบุคลากร
ในการปฏิบัติงาน
(5) จัดประชุมเพื่อระดมความคิดจากผูรูและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนามาตรการสรางแรงจูงใจในการให
บุคลากรระดับปฐมภูมิปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมีความพอใจ
2.3.1 กลุมตัวอยาง
ไดมีการสุมคัดเลือกกลุมตัวอยาง 2 กลุม (1 และ 2) โดยสุมอยางเปนระบบ สวนกลุม 3 และ 4 ไดมี
การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
กลุมตัวอยางจากการสุม
(1) บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานที่สถานีอนามัยในปจจุบนั
(2) บุคลากรทีส่ ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรสาขาสาธารณสุขซึ่งเคย หรือปจจุบันนี้ปฏิบัติงาน
ที่สถานีอนามัย
กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมขางตนนี้ ไดคํานวณขนาดตัวอยางจากขอมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สถานี
อนามัยในปจจุบัน ไดคํานวณขนาดตัวอยางเพื่อประมาณคาเฉลี่ยของประชากร (อรุณ จิรวัฒนกลุ และ คณะ,
2546)
n =
NZ2α/2 σ2
e2(N-1)+ Z2α/2 σ2
เมื่อ n = จํานวนขนาดตัวอยาง
N = ประชากรที่ศึกษาในแตละจังหวัดซึ่งไดจากขอมูลพื้นฐานของป 2548
Zα/2 = คามาตรฐานใตโคงปกติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%
e = คาความคลาดเคลื่อนทีย
่ อมรับใหเกิดขึ้นได ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้ผวู ิจัยกําหนดใหความ
คลาดเคลื่อนของคาเฉลี่ยที่ศกึ ษาจากกลุมตัวอยาง แตกตางจากคาเฉลี่ยของประชากร เปน 0.05
σ = คาสวนเบีย
่ งเบนมาตรฐาน จากการศึกษานํารองไดสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจใน
ระดับ 0.48
จากการคํานวณขนาดตัวอยางปรากฏผลดังนี้
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จังหวัด

จํานวนเจาหนาที่สอ.

ขอนแกน
อํานาจเจริญ
ชลบุรี
สระแกว
เชียงใหม
ลําปาง
สงขลา
พัทลุง

558
117
354
205
510
300
473
274
รวม

จํานวนขนาด
ตัวอยาง(n)
217.11
118.43
177.67
130.26
209.50
162.55
205.66
155.13

เพิ่ม 30%
284
155
232
171
273
212
270
203
1,800

กลุมตัวอยางจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(3) บุคลากรทีป่ ฏิบัติงานที่สถานีอนามัยทีม่ ีระบบการบริหารจัดการดี และเจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยางมี
ความสุขและมีผลงานดี เพือ่ ดําเนินการสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) จํานวน 10 สถานีอนามัยตอ
จังหวัด รวมเปน 80 แหง
(4) ผูรูและผูเกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากสถานีอนามัย จํานวน 80 คน นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดหรือผูแทน 8 คน ผูอํานวยการโรงพยาบาลอําเภอหรือผูแทน 16 คน สาธารณสุขอําเภอ 16
คน และพยาบาลวิชาชีพ 16 คน
2.3.2 เครื่องมือและการเก็บขอมูล
เพื่อใหไดขอมูลตรงและมีการตรวจสอบขอมูลซึ่งกันและกัน จึงไดมีการใชเครื่องมือในการเก็บขอมูล
อยางหลากหลาย ดังตอไปนี้
(1) แบบสอบถามที่กรอกโดยผูตอบ ไดพัฒนาขึ้นมาใชในการเก็บขอมูลการเคลื่อนยายและปจจัย
การเคลื่อนยาย ความพึงพอใจ การคงอยูและปจจัยการคงอยู ตลอดทัง้ มาตรการในการธํารงบุคลากร โดยได
พัฒนาแบบสอบถามออกเปน 2 ชุด ไดแกแบบสอบถามการเคลื่อนยายของบุคลากรสาธารณสุข และ
แบบสอบถามการธํารงอยูของบุคลากรสาธารณสุข และแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด ไดรับการตรวจสอบเนื้อหาจาก
ผูเชี่ยวชาญ และไดนํามาทดสอบในกลุมบุคลากรสาธารณสุขชุดละ 40 คน และปรับแกในบางประเด็น
คาเฉลี่ยของความเชื่อมั่นอยูใ นระดับ 0.75 และ 0.82 ตามลําดับจากนัน้ จึงดําเนินการเก็บขอมูล
แบบสอบถามชุดที่ 1 การเคลื่อนยายของบุคลากรสาธารณสุข เนื้อหาในแบบสอบถามประกอบดวย
ขอมูลทั่วไป ขอมูลการยายสถานที่ปฏิบัติงานที่ผานมา เหตุผลในการยายแตละครั้ง และเหตุผลการยายออก

12

จากสถานีอนามัย รวมทั้งมาตรการการธํารงบุคลากรอยูสถานีอนามัย โดยกลุมเปาหมายไดแกบุคลากร
สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข เจาหนาที่บริหารสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจาพนักงาน
ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงานในทุกหนวยงานรัฐและเอกชน
แบบสอบถามชุดที่ 2 การธํารงอยูของบุคลากรสาธารณสุข เนื้อหาประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูล
เกี่ยวกับสถานที่ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เหตุผลของการธํารงอยู และการตั้งใจจะยาย
ตลอดทั้งมาตรการในการธํารงบุคลากร ซึง่ กลุมเปาหมาย ไดแก นักวิชาการสาธารณสุข เจาหนาทีบ่ ริหาร
สาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยใน
ขณะนั้น
(2) แนวทางการสัมภาษณเชิงลึกในกลุมบุคลากรจากสถานีอนามัย ที่มีระบบการบริหารจัดการดี
และเจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยางมีความสุขและมีผลงานดี ซึ่งแนวทางการสัมภาษณประกอบดวย ขอมูลทั่วไป
ของสถานีอนามัย สถานการณการโยกยาย กลไกการบริหารจัดการภายในสถานีอนามัย ปจจัยเกี่ยวกับเนื้อ
งาน และปจจัยเกี่ยวของกับบริบทของงาน โดยไดดําเนินการสัมภาษณตัวแทนสถานีอนามัยทัง้ 8 จังหวัด
จังหวัดละ 10 แหง
(3) จัดประชุมผูรูและผูเกีย่ วของเพื่อนําเสนอผลการศึกษาเบื้องตน และดําเนินการประชุมกลุม ยอย
(focus group discussion) เพื่อรับขอคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการที่จะธํารงบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงาน
ที่สถานีอนามัยอยางมีความสุข
2.3.3 ระยะเวลาดําเนินการ โครงการนี้เปนโครงการวิจัยระยะเวลา 8 เดือน เริ่มตน กรกฎาคม 2549
และสิ้นสุด กุมภาพันธ 2550
2.3.4 ผลลัพธที่คาดหวัง
(1) สถานการณการเคลื่อนยายกําลังคนของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
(2) ปจจัยการโยกยายของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
(3) ปจจัยที่สง ผลตอการคงอยูอยางมีความสุขของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
(4) มาตรการในการดํารงบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมี

ความสุข
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บทที่ 3
ขอมูลพืน้ ฐาน
ในบทนี้จะกลาวถึง 2 ประเด็นหลัก คือขอมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา และระบบบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่ง
ขอมูลทั่วไปของจังหวัดที่ศึกษา โดนเนนเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ไดแก บริบทแวดลอมของจังหวัด
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ประชากร ระบบบริการสุขภาพ ทรัพยากรสุขภาพ และปญหาสุขภาพที่สาํ คัญ
ตอจากนัน้ จะกลาวถึงระบบบริการระดับปฐมภูมิตอไป
3.1 ขอมูลทั่วไป
ในภาพรวมพบวาในแตละภาคจะมีจังหวัดที่เปนตัวแทนกลุมจังหวัดใหญ 1 แหงและกลุมจังหวัดเล็ก 1
แหง โดยภาพรวมจังหวัดใหญมีประชากรเฉลี่ยระหวาง 1.2 -1.8 ลานคน ในขณะทีจ่ ังหวัดเล็กมีประชากรเฉลี่ย
ประมาณ 5 – 7 แสนคน โดยสัดสวนของเด็กต่ํากวา 5 ป ประมาณ 6-8% ในขณะทีป่ ระชากรสูงอายุมีสัดสวน
ประมาณ 7-12 % และทุกจังหวัดมีประชากรสวนใหญอาศัยอยูในเขตชนบท สวนในดานสภาวะเศรษฐกิจ
พบวารายไดเฉลี่ยในเขตเมืองใกลเคียงกันในทั้งจังหวัดใหญและจังหวัดเล็ก แตในจังหวัดเล็กจะมีรายไดที่
แตกตางกันระหวางเขตเมืองและเขตชนบทมากกวา และมีรอยละของความรุนแรงของความยากจนมากกวา
ในดานสถานบริการและบุคลากรดานสุขภาพ พบวาจังหวัดใหญมีสถานบริการจํานวนมากทั้งภาครัฐ
และเอกชน แตกระจุกอยูในเขตเมือง ในขณะที่จังหวัดเล็กมีสถานบริการนอยกวา และเกือบทัง้ หมดเปนสถาน
บริการภาครัฐ สวนจํานวนบุคลากรสาธารณสุขตอประชากรนัน้ จังหวัดใหญมีสัดสวนประชากรตอแพทย 1 คน
นอยกวา ประมาณ 1,000 – 7,000 ประชากร ในขณะทีจ่ ังหวัดเล็กมีสดั สวนประชากรตอแพทยสูงกวา โดยมี
สัดสวนประมาณ 6,000 – 12,000 ประชากรตอแพทย 1 คน อยางไรก็ตาม ในดานสัดสวนบุคลากรสาธารณสุข
ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยกลับเปนไปในทางตรงกันขาม กลาวคือกลุมจังหวัดใหญมสี ัดสวนประชากรตอ
บุคลากรสาธารณสุขสูงกวา คือประมาณ 3,000 ประชากร ในขณะที่จงั หวัดเล็กมีสดั สวนต่ํากวาคือประมาณ
2,000 ประชากรตอเจาหนาที่ 1 คน
รูปแบบการเจ็บปวยนั้นพบวามีความคลายคลึงกันทัง้ 8 จังหวัดกลาวคือ สาเหตุการตายระดับตนๆ
ไดแก มะเร็ง หัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ปอดบวม เปนตน สวนสาเหตุการเจ็บปวยอันดับตน ไดแก โรคและ
อาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ระบบยอยอาหาร ระบบตอมไรทอและเมตาโบลิซึม ดังรายละเอียดในแต
ละจังหวัดดังตอไปนี้
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3.1.1 ขอนแกน
(1) ขอมูลทั่วไปและสภาวะเศรษฐกิจ
จังหวัดขอนแกนตั้งอยูบริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 10,886
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 6.5 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดใกลเคียงรวม 9 จังหวัด สภาพพืน้ ที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง มีพนื้ ที่สงู ต่ําสลับเปนลูกคลื่น ทางทิศ
ตะวันตกสูงมากเพราะมีแนวเขาภูกระดึงและเพชรบูรณ สําหรับทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต มี
ลักษณะสูงต่าํ มีที่ราบลุมแถบลุมน้ําชี และที่ราบลุมน้ําพอง พืน้ ที่สูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางโดยเฉลี่ย 200
เมตร จังหวัดขอนแกนมีประชากรจํานวน 1,741,749 คน เปนชายจํานวน 865,551 คน เปนหญิงจํานวน
876,198 คน มีประชากรที่อาศัยในเขตชนบทรอยละ 80 ของจํานวนประชากรทั้งหมด สวนประชากรที่อาศัยใน
เขตเทศบาลมีรอยละ 20 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด
ดานเศรษฐกิจประชากรในเขตเมืองพบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 5,726 บาท/คน/เดือน มีสัดสวนคน
จน คิดเปนรอยละ 7.4 สวนขอมูลประชากรในเขตชนบท พบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ย 2,877 บาท/คน/เดือน มี
สัดสวนคนจน คิดเปนรอยละ 19.1 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2549)
(2) สถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย โรงพยาบาลขอนแกน (โรงพยาบาลศูนย) ซึ่งเปน
โรงพยาบาลขนาด 867 เตียง 1 แหง โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแกน (โรงพยาบาลทั่วไป) ขนาด 250
เตียง 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 20 แหง และสถานีอนามัย จํานวน 248 แหง นอกจากนัน้ ในเขต
เทศบาลจังหวัดขอนแกนยังมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 1 แหง ศูนยบาํ บัดรักษายาเสพติด จังหวัด
ขอนแกน 1 แหง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครินทร ขนาด 120 เตียง 1 แหง
สถานบริการ
สาธารณสุข สังกัดกระทรวงอื่นๆ ไดแก โรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน 1 แหง โรงพยาบาล
คายศรีพัชรินทรทหารบก จังหวัดขอนแกน 1 แหง และศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล จํานวน 4 แหง
สถานบริการสาธารณสุขเอกชน ประกอบดวยโรงพยาบาลเอกชน 3 แหง คลินิกเวชกรรม จํานวน 233
แหง คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง จํานวน 24 แหง คลิกทันตกรรม จํานวน 43 แหง คลินิกทันตกรรมเฉพาะ
ทาง จํานวน 2 แหง คลินิกเทคนิคการแพทย จํานวน 6 แหง คลินิกกายภาพบําบัด จํานวน 2 แหง คลินิก
การพยาบาลและผดุงครรภ จํานวน 128 แหง คลินิกการแพทยแผนไทย จํานวน 7 แหง คลินิกการแพทยแผน
ไทยประยุกต จํานวน 3 แหง และรานขายยา จํานวน 320 แหง จํานวนสถานีอนามัย 193 แหง
(3) บุคลากรสาธารณสุข
ในดานจํานวนบุคลากรสาธารณสุขของจังหวัดขอนแกน พบวามีแพทย จํานวน 535 คน (สัดสวนตอ
ประชากร 1: 3,256) ทันตแพทย จํานวน 196 คน พยาบาล จํานวน 3,185 คน เภสัชกร จํานวน 187 คน เจา
พนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 410 คน เจาหนาทีบ่ ริหารงานสาธารณสุข จํานวน 242 คน บุคลากร
ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ยกเวนพยาบาล) จํานวน 558 คนซึ่งคิดสัดสวนตอประชากรได 1: 3121 คน
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(4) สภาวะการเจ็บปวย
ประชากรเด็ก(0-5ป) คิดเปนรอยละ 8 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด สวนประชากรผูสูงอายุ (60ปขึ้นไป)
คิดเปนรอยละ 9 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด ในดานสถิติชีพที่สาํ คัญ พบวา อัตราเกิด 10.78 ตอพัน
ประชากร อัตราตาย 6.35 ตอพันประชากร อัตราเพิ่ม รอยละ 0.44 อัตราการตายทารก 10.87 ตอพันการเกิด
มีชีพ อัตราการตายของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 3.25 ตอพันการเกิดมีชพี และอัตรามารดาตาย 47.61 ตอแสนการ
เกิดมีชีพ สาเหตุการตายอับดับหนึง่ คือ เลปโตสไปโรซีสอัตรา 0. 23 ตอแสนประชากร รองลงมาคือปอดบวม
และไขเลือดออกในอัตรา 0.23 และ 0.17 ตอแสนประชากรตามลําดับ สาเหตุการปวยของผูปวยนอก พบวา
อันดับหนึ่งโรคระบบหายใจ อัตรา 39,859.13 ตอแสนประชากร อันดับสองโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคใน
ชองปาก อัตรา 28,400.25 ตอแสนประชากรและอันดับที่สามโรคเกีย่ วกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิ
ซึม อัตรา 18,031.87 ตอแสนประชากร
3.1.2 อํานาจเจริญ
(1) ขอมูลทั่วไปและสภาวะเศรษฐกิจ
จังหวัดอํานาจเจริญ ตั้งอยูท างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีพนื้ ทีป่ ระมาณ 3,161.25
ตารางกิโลเมตรหรือ 1,975,781 ไร อํานาจเจริญมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งหมด 3 จังหวัด และมีอาณาเขตทางทิศตะวันออกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จังหวัดอํานาจเจริญมีจํานวนประชากรทัง้ หมด 367,048 คน เปนชายจํานวน 184,333 คน เปนหญิงจํานวน
182,715 คน ประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทคิดเปนรอยละ 80 ของประชากรทัง้ หมด สวนประชากรที่อาศัย
อยูในเขตเมืองคิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทัง้ หมด
ดานเศรษฐกิจประชากรในเขตเมืองพบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 4,701 บาท/คน/เดือน มีสัดสวนคนจน
คิดเปนรอยละ 18.4 สวนขอมูลประชากรในเขตชนบทพบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ย 2,212 บาท/คน/เดือน มี
สัดสวนคนจน คิดเปนรอยละ 28.2
(2) สถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการสังกัดสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 270 เตียง
จํานวน 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง จํานวน 6 แหง สถานีอนามัย จํานวน 77 แหง ศูนย
สุขภาพชุมชน (PCU) จํานวน 84 แหง
สถานบริการภาคเอกชน ไดแก คลินิกแพทย จํานวน 10 แหง คลินิกทันตกรรม จํานวน 4 แหง
สถานพยาบาลผดุงครรภ จํานวน 33 แหง รานขายยาแผนปจจุบันทัง้ หมด จํานวน 16 แหง รานขายยาแผน
โบราณ จํานวน 19 แหง สถานพยาบาลแผนโบราณ จํานวน 3 แหง
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(3) บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรสาธารณสุขที่สาํ คัญ ไดแก แพทยจํานวน 40 คน (สัดสวนตอประชากร 1: 9,176) ทันตแพทย
จํานวน 20 คน เภสัชกรจํานวน 35 คน พยาบาลวิชาชีพจํานวน 364 คน พยาบาลเทคนิคจํานวน 61 คน
นักวิชาการจํานวน 99 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนจํานวน 119 คนและมีเจาหนาที่บริหารงาน
สาธารณสุขจํานวน 82 คน มีบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ยกเวนพยาบาล) จํานวน 177
คนซึ่งคิดเปนสัดสวนตอประชากรเปน 1:2,074 คน
(4) สภาวะการเจ็บปวย
ประชากรเด็ก(0-5ป) คิดเปนรอยละ 8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด สัดสวนประชากรผูสูงอายุ (60ปขึ้น
ไป) คิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนประชากรทั้งหมด อัตราการเกิดจากป 2540-2548 มีแนวโนมลดลง จาก 12.4
เปน 10.60 สวนอัตราการตายมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นเล็กนอยจากป 2540-2548 จาก 5.36 เปน 5.42 ตอประชากร
พันคน ดานแนวโนมอัตราทารกตาย ลดลงจาก 11.02 ตอพันการเกิดมีชีพ ในป 2540 เปน 6.99 ตอพันการเกิด
มีชีพ ในป 2548 ซึ่งบรรลุเปาหมายแผนฯ 9 ที่กาํ หนดไวไมเกิน 15 ตอพันการเกิดมีชพี การตายอันดับหนึง่ คือ
มะเร็งตับและทอน้าํ ดี คิดเปนอัตรา 90.0 ตอแสนประชากร รองลงมาคือโรคชรา คิดเปนอัตรา 70.0 ตอแสน
ประชากร และอันดับสามคือโรคหัวใจ/หลอดเลือด คิดเปนอัตรา 31.3 ตอแสนประชากร สําหรับสาเหตุการ
ปวยในผูปว ยนอกอันดับหนึง่ ไดแกโรคระบบหายใจ คิดเปนอัตรา19,192.38 ตอแสนประชากร รองลงมาคือ
โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตาบอลิซึม คิดเปนอัตรา 15,588.76 ตอแสนประชากร และอันดับสาม
คือโรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก คิดเปน 14,262.24 ตอประชากรแสนคน
3.1.3 ชลบุรี
(1) ขอมูลทั่วไปโดยสรุป
จังหวัดชลบุรี เปนจังหวัดทองเที่ยวชายทะเลตะวันออกทีม่ ีชื่อเสียงมาชานาน เปนแหลงเกษตรกรรมปลูก
พืชเศรษฐกิจไดแก ออย มันสําปะหลัง และยางพารา รวมทั้งเปนที่ตั้งทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง และแหลง
อุตสาหกรรมโรงงานที่สําคัญ เมืองชลบุรอี ยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทงั้ สิน้ ประมาณ
4,363 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดอืน่ รวม 4 จังหวัดสวนทางทิศตะวันตกติดตอกับทะเลอาว
ไทย จังหวัดชลบุรีมีจํานวนประชากรทัง้ หมด 1,209,290 คน เปนชายจํานวน 597,030 คน เปนหญิงจํานวน
612,260 คน ประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทคิดเปนรอยละ 50 ของประชากรทัง้ หมด สวนประชากรที่อาศัย
อยูในเขตเมืองคิดเปนรอยละ 50 ของประชากรทัง้ หมด
ดานเศรษฐกิจประชากรในเขตเมืองพบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 5,737 บาท/คน/เดือน มีสัดสวนคนจน
คิดเปนรอยละ 2.4 สวนขอมูลประชากรในเขตชนบทพบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ย 4,687 บาท/คน/เดือน มี
สัดสวนคนจน คิดเปนรอยละ 2.3
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(2) สถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลศูนยชลบุรี ขนาด 825 เตียง จํานวน 1 แหง
โรงพยาบาลขนาดใหญ จํานวน 3 แหง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ จํานวน 3 แหง โรงพยาบาลชุมชน
ขนาดเล็ก จํานวน 7 แหง โรงพยาบาลรัฐสังกัดกระทรวงอื่น 7 แหง รวมจํานวน 590 เตียง และเปน
โรงพยาบาลเอกชน 11 แหง จํานวน 1,154 เตียง องคกรอิสระ 1 แหง จํานวน 500 เตียง สถานีอนามัย
จํานวน 108 แหง สถานบริการยาแผนปจจุบัน จํานวน 522 แหง สถานบริการยาแผนโบราณ จํานวน 58 แหง
(3) บุคลากรสาธารณสุข
สวนบุคลากรทางสาธารณสุขที่สําคัญ คือ แพทยมีจํานวน 245 คน (สัดสวนตอประชากร 1: 4,936
คน) ทันตแพทย จํานวน 30 คน เภสัชกร จํานวน 78คน เปนพยาบาลวิชาชีพ 1,081 คน พยาบาลเทคนิค 311
คน บุคลากรสาธารณสุขอืน่ ๆ จํานวน 762 คน และมีบคุ ลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ยกเวน
พยาบาล) จํานวน 354 คน ซึ่งคิดเปนสัดสวนตอประชากร เปน 1:3,416 คน
(4) สภาวะการเจ็บปวย
ประชากรเด็ก(0-5ป)คิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด สวนประชากรผูสูงอายุ(60ปขึ้นไป)
คิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 13.3 ตอ
ประชากรพันคนในป 2546 เปน 13.6 ตอประชากรพันคนในป 2547 สวนอัตราตายมีอัตราที่เพิ่มขึ้นเปน 6.6
ตอประชากรพันคนในป 2546 นั้นลดลงเปน 5.5 ตอประชากรพันคนในป 2547 ดานสาเหตุการตายพบวา
กลุมสาเหตุการตายทีพ่ บสูงสุดในป 2548 อันดับแรกคือ มะเร็งทุกชนิด คิดเปนอัตรา 52.4 ตอแสนประชากร
รองลงมาคือ ติดเชื้อในกระแสเลือดคิดเปนอัตรา 23.4 ตอแสนประชากร อันดับสามคือโรคหัวใจ คิดเปน 20.3
ตอแสนประชากร เมื่อพิจารณาอัตราปวยของผูปวยนอก พบวาในป 2548 โรคระบบหายใจมีอัตราปวยสูงสุด
คิดเปนอัตรา 36,012.9 ตอแสนประชากร รองลงมาคือโรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก คิดเปนอัตรา
18,484.3 ตอแสนประชากรและระบบไหลเวียนเลือด คิดเปนอัตรา 12,603.5 ตอแสนประชากร
3.1.4 สระแกว
(1) ขอมูลทั่วไปโดยสรุป
สระแกวเปนจังหวัดชายแดนดานตะวันออก อยูห า งจากกรุงเทพฯ ประมาณ 220 กิโลเมตร ไดแยกตัว
ออกมาจากปราจีนบุรีและไดรับการประกาศใหเปนจังหวัดอยางเปนทางการในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536
จังหวัดสระแกวแบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ และ 2 กิ่งอําเภอ มีพื้นที่ทงั้ สิน้ ประมาณ 7,195 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 4,496,961 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดอื่นรวม 5 จังหวัดและมีอาณาเขตทางทิศตะวันออก
ติดกับประเทศกัมพูชา มีประชากรทัง้ หมด 536,977 คน เปนชายจํานวน 270,768 คน เปนหญิงจํานวน
266,209 คน ประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทคิดเปนรอยละ 90 ของประชากรทัง้ หมด สวนประชากรที่อาศัย
อยูในเขตเมืองคิดเปนรอยละ 10 ของประชากรทัง้ หมด
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ดานเศรษฐกิจประชากรในเขตเมืองพบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 6,834 บาท/คน/เดือน มีสดั สวนคนจน
คิดเปนรอยละ 10.4 สวนขอมูลประชากรในเขตชนบทพบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ย 2,393 บาท/คน/เดือน มี
สัดสวนคนจน คิดเปนรอยละ 46.1
(2) สถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ไดแก โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 225 เตียงจํานวน 1 แหง โรงพยาบาล
ชุมชนขนาด 120 เตียงจํานวน 1 แหง, ขนาด 60 เตียงจํานวน 2 แหงและขนาด 30 เตียง จํานวน 3 แหง
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมขนาด 60 เตียง จํานวน 1 แหง โรงพยาบาลจิตเวชสระแกว 1 แหง สถานี
อนามัยขนาดใหญจํานวน 21 แหง สถานีอนามัยขนาดทัว่ ไป จํานวน 89 แหง รวมสถานีอนามัยทัง้ หมด
จํานวน 110 แหง สถานบริการยาแผนปจจุบัน จํานวน 74 แหง สถานบริการดานยาแผนโบราณ จํานวน 13
แหง
(3) บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรทางสาธารณสุขที่สําคัญ คือ แพทยมีจาํ นวน 44 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร เปน 1:
12,204 คน นอกจากนั้นยังมีทันตแพทยจาํ นวน 10 คน เภสัชกรจํานวน 19 คน สําหรับพยาบาล เปนพยาบาล
วิชาชีพ 344 คน พยาบาลเทคนิค 132 คน บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆจํานวน 380 คน และมีบุคลากร
สาธารณสุขทีป่ ฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ยกเวนพยาบาล) จํานวน 205 คนซึ่งคิดสัดสวนตอประชากรเปน 1:
2,619 คน
(4) สภาวะการเจ็บปวย
ประชากรเด็ก(0-5ป)คิดเปนรอยละ 8 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด สวนประชากรผูสูงอายุ(60ปขึ้นไป)
คิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด ดานสถิติชีพพบวาอัตราการเกิดตอประชากร 1,000 คนเทากับ
11.64 อัตราการตายตอประชากร 1,000 คนเทากับ 5.82 มีอัตราทารกตายตอการเกิดมีชีพ 1,000 คนเทากับ
8.49 อัตรามารดาตายตอการเกิดมีชีพ 100,000 คนเทากับ 32.05 และอัตราการตายของเด็กอายุต่ํากวา 5 ป
เทากับ 2.21 สาเหตุการตายอันดับหนึง่ คือความชราคิดเปนรอยละ 94.04 ตอแสนประชากร รองลงมาคือมะเร็ง
ทุกชนิดคิดเปนรอยละ 87.15 ตอแสนประชากร สาเหตุการปวยในผูปวยนอกอันดับหนึ่งคือโรคระบบหายใจคิด
เปนอัตรา 460.59 ตอแสนประชากร รองลงมาคือโรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปากคิดเปนอัตรา 212.47
ตอแสนประชากรและอันดับสามคืออาการแสดงและสิ่งผิดปกติทพี่ บได คิดเปนอัตรา 179.12 ตอแสนประชากร
3.1.5 เชียงใหม
(1) ขอมูลทั่วไปโดยสรุป
จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูส ูงระดับน้าํ ทะเลประมาณ 1,027 ฟุต(310 เมตร) โดยมีสว นกวางที่สุดจากทิศ
ตะวันออกถึงทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับพมา และอีก 5 จังหวัดในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหมมพี ื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 20,107.06 ตารางกิโลเมตร(12,566,911 ไร) ซึ่งมีพนื้ ทีก่ วางเปนอันดับ1ของภาคเหนือและ
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เปนอันดับ 2 ของประเทศ โดยพื้นที่สวนใหญเปนภูเขาและที่ราบเชิงเขา เปนแหลงตนน้าํ ลําธารหลายสาย และ
มีบริเวณที่ราบลุมซึ่งพื้นที่สว นใหญเปนบริเวณลุมน้าํ แมปง มีเทือกเขาที่สาํ คัญหลายแหง จังหวัดเชียงใหมมี
ประชากรทัง้ สิน้ 1,630,769 คน เปนชาย 803,319 คน คิดเปนรอยละ 49.26 เปนหญิง 827,450 คน คิดเปน
รอยละ 50.74 ของประชากรทั้งหมด
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทคิดเปนรอยละ 80 ของประชากรทัง้ หมด สวนประชากรที่อาศัยอยูใ นเขตเมือง
คิดเปนรอยละ 20 ของประชากรทัง้ หมด
ดานเศรษฐกิจประชากรในเขตเมืองพบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 4,374 บาท/คน/เดือน มีสัดสวนคนจน
คิดเปนรอยละ 11.3 สวนขอมูลประชากรในเขตชนบทพบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ย 3,201 บาท/คน/เดือน มี
สัดสวนคนจน คิดเปนรอยละ 17.3
(2) สถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ไดแก ในเขตเทศบาลและระดับจังหวัด มีโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม 1 แหง โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง โรงพยาบาลเฉพาะโรค 4 แหง (โรงพยาบาลประสาท, สวนปรุง, แม
และเด็ก, ศูนยบําบัดฯ, ศูนยบริการสาธารณสุข) ในระดับอําเภอ มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง 2 แหง
ขนาด 90 เตียง 1 แหง ขนาด 60 เตียง 1 แหง ขนาด 30 เตียง 16 แหง ขนาด 10 เตียง 2 แหง ในระดับตําบล มี
สถานบริการ 298 แหง(สถานีอนามัย 170 แหง ศูนยสุขภาพชุมชน 128 แหง) และในระดับหมูบา นมีสถาน
บริการสาธารณสุขชุมชน 14 แหง ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชนในเขตเมือง 2 แหง
สถานประกอบการเอกชนประกอบดวยสถานประกอบการดานสถานพยาบาลรวมทั้งสิน้ 477 แหงแยกเปน
ประเภทที่รับผูป วยไวคางคืน 15 แหง และประเภทที่ไมรบั ผูปวยไวคางคืน 445 แหง มีสถานประกอบการดาน
ยา รวมทัง้ สิน้ 480 แหง
(3) บุคลากรสาธารณสุข
แพทย จํานวน 214 คน เทียบสัดสวนประชากรเปน 1: 7,620 คน ทันตแพทย จํานวน 62 คน พยาบาล
จํานวน 1,259 คน เภสัชกร จํานวน 137 คน เจาพนักงานสาธารณสุข จํานวน 360 คน เจาหนาที่บริหารงาน
สาธารณสุข จํานวน 269 คน มีบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ไมนับรวมพยาบาล) 510 คน คิดเปน
สัดสวนตอประชากร เปน 1:3198 คน
(4) สภาวะการเจ็บปวย
ประชากรเด็ก(0-5ป)คิดเปนรอยละ 6 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด สวนประชากรผูสูงอายุ(60ปขึ้นไป)
คิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด อัตราการตายของทารกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นโดยตลอดโดยไดเพิ่ม
จาก 7.82 ตอการเกิดมีชพี 1,000 คน ใน พ.ศ.2543 เปน 8.40 ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คนในป พ.ศ.2546
กอนที่จะมีแนวโนมลดลง เปน 7.93 ในป พ.ศ.2547 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่
9 แตก็ยังสูงกวาคาเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศ สําหรับอัตรามารดาตายถึงแมมีแนวโนมลดลงใน พ.ศ.2543 แตกลับ
มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปน 52.23 ตอการเกิดมีชีพ 100,000 คน ใน พ.ศ.2547 สูงกวาคาเฉลี่ยทั้งประเทศมาโดย
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ตลอดและเปาในแผนพัฒนาฯ ดานอัตราการตายเด็กอายุต่ํากวา 5 ปพบวาในป 2547 ยังคงมีคาเฉลี่ยสูงกวา
คาเฉลี่ยของทัง้ ประเทศ สาเหตุการตายอันดับหนึ่งคือ กลุมโรคติดเชื้อ รอยละ 12.88 ของการตายทัง้ หมด มัก
เปนการตายจากการติดเชื้อเอชไอวี อันดับสองและสามคือ กลุมโรคมะเร็งและเนื้องอก และโรคระบบไหลเวียน
โลหิต คิดเปนรอยละ11.57และ 8.97 ของการตายทัง้ หมดตามลําดับ สําหรับสาเหตุการปวยที่มแี นวโนม
เพิ่มขึ้นไดแกโรคเอดส และโรคทางกลุมโรคเรื้อรัง-หัวใจ เบาหวาน
3.1.6 ลําปาง
(1) ขอมูลทั่วไปและสภาวะเศรษฐกิจ
ลําปางเปนเมืองในหุบเขารูปแองกระทะรายลอมดวยเทือกเขาสูงชัน บางสวนผุดเปนแนวหินแกรนิตบน
เทือกเขาผีปนน้ําดานตะวันตก บริเวณที่ราบภูเขาสูงและที่ราบลุมริมฝงแมนา้ํ อันเปนที่ราบดินตะกอนเกา ผืน
ดินมีความอุดมสมบูรณปานกลาง และมีแมน้ําวังไหลผานทําใหบริเวณตอนกลางของจังหวัด ลําปางมีอาณา
เขตทิศเหนือติดตอเชียงรายและพะเยา ทิศใตติดตอกับจังหวัดสุโขทัยและตาก ทิศตะวันออกติดตอแพร และ
ทิศตะวันตกติดตอเชียงใหมและลําพูน รวมเนื้อที่ทงั หมด 12,533 ตารางกิโลเมตร จังหวัดลําปางมีจํานวน
ประชากรทัง้ หมด 773,790 คน เปนชายจํานวน 382,105 คน เปนหญิงจํานวน 391,685 คน ประชากรที่อาศัย
อยูในเขตชนบทคิดเปนรอยละ 70 ของประชากรทัง้ หมด สวนประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองคิดเปนรอยละ
30ของประชากรทั้งหมด
ดานเศรษฐกิจประชากรในเขตเมืองพบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 5,113 บาท/คน/เดือน มีสัดสวนคนจน
คิดเปนรอยละ 15.6 สวนขอมูลประชากรในเขตชนบทพบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ย 2,468 บาท/คน/เดือน มี
สัดสวนคนจน คิดเปนรอยละ 29.4
(2) สถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการดานสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลศูนยลาํ ปาง ขนาด 800 เตียง
จํานวน 1 แหง โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง จํานวน 3 แหงและขนาด 30 เตียง จํานวน 9 แหง สังกัด
กระทรวงอื่น 1 แหง จํานวน 150 เตียง และเปนสถานพยาบาลของเอกชน 2 แหง จํานวน 147 เตียง คิดเปน
อัตราสวน เตียง : ประชากรเทากับ 1: 540 มีจํานวนสถานีอนามัย 142 แหง สถานบริการยาแผนปจจุบัน
จํานวน 99 แหง สถานบริการดานยาแผนโบราณ จํานวน 21 แหง
(3) บุคลากรสาธารณสุข
สวนบุคลากรทางสาธารณสุขที่สําคัญ คือ แพทย จํานวน 128 คน(สัดสวนประชากรเปน 1: 6,045 คน) และ
พยาบาล จํานวน 1,233 คน อัตราสวนแพทย : ประชากร คิดเปน 1:6,319 สําหรับพยาบาลเปนพยาบาล
วิชาชีพ 813 คน พยาบาลเทคนิค 420 คน รวมเปน 1,233 คน คิดเปนอัตราสวนพยาบาล : ประชากร เทากับ 1
: 656 มีเจาหนาที่สถานีอนามัย (ยกเวนพยาบาล) จํานวน 300 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร เปน 1:
2580 คน
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(4) สภาวะการเจ็บปวย
ประชากรเด็ก(0-5ป) คิดเปนรอยละ 6 ของจํานวนประชากรทั้งหมด สวนประชากรผูสูงอายุ (60ปขึ้นไป)คิด
เปนรอยละ 11 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด อัตราการตาย ใน พ.ศ.2548 เปน 10.22 ตอการเกิดมีชีพ 1,000
คนในป พ.ศ.2546 สําหรับอัตรามารดาตายใน พ.ศ.2548 เปน 50 ตอการเกิดมีชพี 100,000 คน ดานอัตราการ
ตาย พบวาในป 2548 พบอัตราตายเปน 8.08 ตอ 1,000 ประชากร ในขณะที่อัตราเกิดเปน 7.68 ตอ 1,000
ประชากร สาเหตุการตายอันดับหนึ่งคือ กลุมมะเร็งทุกชนิด กลุม โรคหัวใจและหลอดเลือด และการติดเชื้อเอช
ไอวี ในอัตรา 118.39, 102.31 และ 51.73 ตอ 100,000 ประชากร ตามลําดับ สําหรับสาเหตุการปวยที่มี
แนวโนมเพิ่มขึน้ ไดแกโรคระบบหายใจ โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงรางและเนื้อเยื่อเสริม และโรคระบบยอย
อาหารรวมโรคในชองปาก ในอัตรา 309.47, 396.32 และ 384.63 ตอ 1,000 ประชากร ตามลําดับ
3.1.7 สงขลา
(1) ขอมูลทั่วไปและสภาวะทางเศรษฐกิจ
สงขลา เปนจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย พื้นที่ทางทิศเหนือสวนใหญเปนพืน้ ที่ราบลุม ทิศ
ตะวันออกเปนที่ราบริมทะเล ทิศใตและทิศตะวันตกเปนภูเขา และที่ราบสูงซึ่งเปนตนน้ําลําธารที่สําคัญ มีพนื้ ที่
ติดตอกับรัฐเคดาห(ไทรบุรี)ของมาเลเซีย เปนเมืองทาและเมืองชายทะเลที่สําคัญ เปนเมืองชุมทางของภาคใตมี
ความเจริญเติบโตอยางรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ จังหวัดสงขลา มีพนื้ ทีท่ ั้งหมด 7,765.32 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 4,853,294 ไรจังหวัดสงขลามีจํานวนประชากรทั้งหมด 1,277,748 คน เปนชายจํานวน 624,377 คน
เปนหญิงจํานวน 653,371 คน ประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทคิดเปนรอยละ 70 ของประชากรทั้งหมด สวน
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมืองคิดเปนรอยละ 30ของประชากรทัง้ หมด
ดานเศรษฐกิจประชากรในเขตเมืองพบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 5,482 บาท/คน/เดือน มีสัดสวนคน
จน คิดเปนรอยละ 6.7 สวนขอมูลประชากรในเขตชนบทพบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ย 3,755 บาท/คน/เดือน มี
สัดสวนคนจน คิดเปนรอยละ 10.9
(2) สถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ไดแก โรงพยาบาลศูนย 1 แหง ขนาด 640 เตียง โรงพยาบาลทั่วไป 1
แหง ขนาด 515 เตียง โรงพยาบาลประสาท 1 แหง ขนาด 300 เตียง โรงพยาบาลชุมชน 15 แหง ขนาด 60
เตียง 2 แหง ขนาด 30 เตียง 9 แหง ขนาด 10 เตียง 4 แหง) สถานีอนามัยขนาดใหญ 21 แหง สถานีอนามัย
ทั่วไป 154 แหง และสถานีบริการสาธารณสุขชุมชน 2 แหง สถานบริการสาธารณสุขชองรัฐสังกัดหนวยงานอืน่
5 แหง สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน มีโรงพยาบาล 6 แหง และมีคลินิกแพทย 225 แหง คลินกิ
ทันตแพทย 61 แหง รานขายยาแผนปจจุบัน 292 แหง รานขายยาแผนโบราณ 65 แหง
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(3) บุคลากรสาธารณสุข
บุคลากรทางสาธารณสุขที่สาํ คัญ คือ แพทย จํานวน 946 คน (สัดสวนประชากรเปน 1: 1,351 คน) ทันตแพทย
จํานวน 207 คน เภสัชกร จํานวน 188 คนและพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 2,387 คน และพยาบาลเทคนิค จํานวน
554 คน มีบุคลากรสาธารณสุข (ไมนับรวมพยาบาล) ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยจํานวน 473 คน
(4) สภาวะการเจ็บปวย
ประชากรเด็ก(0-5ป)คิดเปนรอยละ 8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด สวนประชากรผูสูงอายุ (60ปขึ้น
ไป)คิดเปนรอยละ 8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด สถิติชพี ไดแก อัตราการเกิดมีชพี คิดเปนอัตรา 16.80 ตอพัน
ประชากร อัตราตาย คิดเปนอัตรา 5.77 ตอพันประชากร อัตราตายของทารก คิดเปนอัตรา 9.08 ตอพันการเกิด
มีชีพ และอัตราตายของมารดา คิดเปนอัตรา 41.9 ตอแสนการเกิดมีชพี สาเหตุการตายอันดับหนึง่ คือ โรค
ระบบไหลเวียนเลือด คิดเปนอัตรา 54.55 ตอแสนประชากร รองลงมาคือ โรคติดเชื้อและปรสิต คิดเปนอัตรา
50.50 ตอแสนประชากร และอันดับสามคือ โรคเนื้องอก คิดเปนอัตรา 46.27 ตอแสนประชากร สวนสาเหตุ
การปวยในผูปว ยนอกอันดับหนึง่ คือ โรคระบบหายใจ คิดเปนอัตราปวย 40,393.25 ตอแสนประชากร
รองลงมาคือ โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก คิดเปนอัตราปวย 21,658.89 ตอแสนประชากร อันดับ
สามคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด คิดเปนอัตราปวย 16,994.74 ตอแสนประชากร
3.1. 8 พัทลุง
(1) ขอมูลทั่วไปโดยสรุป
จังหวัดพัทลุงตั้งอยูบริเวณภาคใตฝงทะเลตะวันออก พืน้ ที่รวมทั้งหมด 3,424.473 ตารางกิโลเมตรหรือ
2,140,296 ไร ประกอบดวยพื้นที่ดิน 1,919,446 ไร และพื้นน้ํา 220,850 ไร พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงมีลักษณะ
เปนที่ราบสูง และมีภูเขาดานทิศตะวันตกจรดเทือกเขาบรรทัด มีระดับสูงจากระดับน้ําทะเลตัง้ แต 50-1,000
เมตร พืน้ ที่สว นใหญเปนปาเศรษฐกิจ ถัดลงมาทางดานตะวันออกเปนทีร่ าบสลับกับทีด่ อน มีความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลตั้งแต0-15 มีอาณาเขตติดตอ 5 จังหวัดของภาคใต จังหวัดพัทลุงมีประชากรทัง้ หมด 506,808
คน เปนเพศชาย 249,662 คน คิดเปนรอยละ 49.26 และเพศหญิง 257,146 คิดเปนรอยละ 50.74 ของ
ประชากรทัง้ หมด ประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทคิดเปนรอยละ 90 ของประชากรทั้งหมด สวนประชากรที่
อาศัยอยูในเขตเมืองคิดเปนรอยละ 10ของประชากรทั้งหมด
ดานเศรษฐกิจประชากรในเขตเมืองพบวา ประชากรมีรายไดเฉลี่ย 6,292 บาท/คน/เดือน มีสัดสวนคน
จน คิดเปนรอยละ 10.4 สวนขอมูลประชากรในเขตชนบทพบวาประชากรมีรายไดเฉลี่ย 2,052 บาท/คน/เดือน
มีสัดสวนคนจน คิดเปนรอยละ 49.1
(2) สถานบริการสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุงมีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐ ประกอบดวย โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 385 เตียง
1 แหง, โรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง 1 แหง, ขนาด 30 เตียง 8 แหง จํานวนเตียงรวมทัง้ จังหวัด 715 เตียง
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อัตราสวนเตียงตอประชากรเทากับ 1: 708 ซึ่งสูงกวาเปาหมายของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 9 สถานี
อนามัย 125 แหง เปนสถานีอนามัยขนาดใหญ 22 แหง และสถานีอนามัยทั่วไป 103 แหง จังหวัดพัทลุงมี
เครือขายบริการสุขภาพโดยทั้งจังหวัดมีศนู ยสุขภาพชุมชน(PCU) จํานวน 38 แหง แยกเปนศูนยสุขภาพชุมชน
ที่โรงพยาบาลคูสัญญาหลักดําเนินการเอง 10 แหง และสถานีอนามัยที่มีความพรอมและมีศักยภาพ จํานวน
26 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 1 แหง สวนสถานีอนามัยเครือขาย(สอ.ที่ไมใช PCU) จํานวน 99
แหง สวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนมีจาํ นวน 87 แหง และสถานที่จาํ หนายยามีจํานวน 78 แหง
(3) บุคลากรสาธารณสุข
มีแพทย จํานวน 81 คน (สัดสวนตอประชากร เปน 1:6,257 คน) ทันตแพทย จํานวน 25 คน พยาบาล
วิชาชีพ จํานวน 728 คน เภสัชกร จํานวน 57 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน จํานวน 243 คน และเจา
พนักงานทันตสาธารณสุข จํานวน 31 คน บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ยกเวนพยาบาล)
จํานวน 274 คน คิดเปนสัดสวนตอประชากร เปน 1:1,850 คน
(4) สภาวะการเจ็บปวย
ประชากรเด็ก(0-5ป)คิดเปนรอยละ 6 ของจํานวนประชากรทั้งหมด สวนประชากรผูสูงอายุ(60ปขึ้นไป)
คิดเปนรอยละ 12 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด ขอมูลสถิติชีพอัตราการเกิด(ตอพัน)ป พ.ศ. 2548คิดเปนรอย
ละ 110.2 อัตราการตาย(ตอพัน)ป พ.ศ. 2548คิดเปนรอยละ 5.30 อัตราการเพิม่ ประชากร(ตอรอย)ป พ.ศ.
2548 คิดเปนรอยละ 0.57 อัตรามารดาตาย(ตอแสนเกิดมีชีพ)คิดเปนรอยละ 53.49 และอัตราทารกตาย (ตอ
พันเกิดมีชีพ) คิดเปนรอยละ 7.84 สาเหตุการตายอันดับหนึง่ คือโรคมะเร็งทุกประเภท คิดเปนอัตรา 45.18 ตอ
แสนประชากร รองลงมาคือโรคหัวใจและหลอดเลือดคิดเปน 32.75 ตอแสนประชากร และอันดับสามคือโรค
เอดส คิดเปน 19.53 ตอแสนประชากร ดานสาเหตุการปวยทีพ่ บในผูปวยในอันดับหนึง่ คือกลุมอาการที่
ผิดปกติในทางคลินิกและในผลปฏิบัติการแตไมจัดอยูในกลุมโรคอื่นๆคิดเปน 1,250.77 ตอแสนประชากร
รองลงมาคือลําไสอักเสบและอาการผิดปกติที่เกิดจากการตั้งครรภหรือระหวางการคลอด คิดเปน 771.69 และ
751.76 ตอแสนประชากรตามลําดับ สาเหตุการปวยที่พบในผูปวยนอกอันดับหนึง่ คือโรคระบบหายใจ คิดเปน
56586.32 ตอแสนประชากร รองลงมาคือโรคระบบยอยอาหารคิดเปน 27,618.35 ตอแสนประชากรและอันดับ
สามคือโรคระบบกลามเนื้อคิดเปน 19,647.28 ตอแสนประชากร
3.2 ระบบบริการระดับปฐมภูมิ
ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลไดมีแนวคิดการจัดระบบบริการสาธารณสุข ประกอบดวยหนวยบริการ 3 ระดับ
ไดแก ระบบบริการปฐมภูมิ บริการชั้นทุตยิ ภูมิ ละระดับทุติยภูมิ (กระทรวงสาธารณสุข 2544) โดยไดมีการ
จัดระบบบริการเหมือนกันในทุกจังหวัด และไดมีการกําหนดมาตรฐานภายใตการบริหารจัดการของกระทรวง
สาธารณสุข ในสวนของสถานพยาบาลเอกชนไดมีการกํากับดูแลมาตรฐาน โดยพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ชั้นหนึง่ โดยในการจัดระบบบริการสาธารณสุขนั้น ทุกจังหวัดมีการจัดระบบ
คลายคลึงกัน ตลอดทั้งระบบการสนับสนุนตางๆ จึงจะกลาวถึงระบบบริการในภาพรวม
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ในการจัดระบบบริการสุขภาพ ไดกําหนดหนวยบริการทีจ่ ะเปนคูสัญญาในการใหบริการภายใตระบบ
การประกันสุขภาพถวนหนา แบงไดเปน 3 กลุม ไดแก
(1) คูสัญญาของการบริการระดับปฐมภูมิ เปนหนวยบริการที่จัดบริการสุขภาพทัว่ ไปครอบคลุมทั้ง
ในดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและฟน ฟูสภาพ โดยเนนการใหบริการผูปวย
นอก การใหบริการที่บานและชุมชน รวมบริการที่ตองใชความเชีย่ วชาญเฉพาะ หนวยบริการที่ประชาชนผูม ี
สิทธิในระบบประกันสุขภาพถวนหนาตองเลือกขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการประจําตัว ซึง่ หนวยบริการระดับนี้
อาจจัดบริการโดยสถานพยาบาลหนวยเดียวกันหรือจัดเปนเครือขายของหนวยบริการยอยที่รวมกันใหบริการ
(2) หนวยคูส ัญญาของบริการระดับทุติยภูมิ เปนหนวยบริการทีจ่ ดั บริการสุขภาพทัว่ ไป กรณี
ผูปวยในเปนหลัก ซึ่งไดแก โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนตางๆที่สนใจเขารวมเครือขาย หนวยบริการระดับนี้จะรับผูปวยที่สงตอมาจากหนวย
บริการปฐมภูมิ เพื่อเขารับการรักษาเปนผูป วยใน
(3) หนวยคูสญ
ั ญาของบริการระดับตติยภูมิ เปนหนวยบริการที่ใชบริการเฉพาะทาง ตองใช
เทคโนโลยีและคาใชจายในการดูแลและรักษาผูปว ยสูง หนวยบริการระดับนี้ อาจเปนโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ดแู ลรักษาโรคเฉพาะทางตางๆทั้งนี้หนวยบริการแตละแหงอาจเปน
หนวยคูสัญญาของบริการมากกวาหนึง่ ระดับก็ได หากสามารถจัดบริการไดตามเกณฑมาตรฐานของบริการใน
ระดับนั้น
3.2.1 ศูนยสขุ ภาพชุมชน
จากการจัดระบบบริการสุขภาพของโครงการประกันสุขภาพถวนหนา ทําใหสถานีอนามัยกลายเปน
หนวยบริการปฐมภูมิ หรือศูนยสุขภาพชุมชน (Primary care unit- PCU) ภายใตการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการจัดบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) (กระทรวงสาธารณสุข 2544) ซึ่งเปนหนวยบริการยอยหนวย
หนึง่ ของระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยมีลกั ษณะบริการสุขภาพที่ผสมผสานทุกกลุม อายุ
ครอบคลุมปญหาสุขภาพพื้นฐานของประชากรในระดับบุคคล และครอบครัวรวมทั้งการบริการดานยา ตั้งแต
การจัดหายา และการใหความรูดานยาที่เหมาะสม ดังมีรายละเอียดดานการจัดบริการ และการจัดกําลังคน
ดานสุขภาพ ดังตอไปนี้
(1) บริการสุขภาพในหนวยบริการปฐมภูมิ
จัดบริการครอบคลุมดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การฟน ฟูสภาพพืน้ ฐาน การควบคุม/
ปองกันโรค การสนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน และการบริการดานยา ดังรายละเอียดตอไปนี้
ก. การรักษาพยาบาล ครอบคลุมดาน
- ปญหาสุขภาพทัว่ ไป และปญหาสุขภาพเฉียบพลันทีพ่ บบอย
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- ปญหาสุขภาพเรื้อรังทีพ่ บบอย
- ระบบการคัดกรองโรคเรื้อรัง หรือโรคที่รุนแรง เชน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเตา
นม
- การดูแลที่บาน (Home care)
- การบริการเบือ้ งตนกรณีผูปว ยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุรุนแรงกอนการสงตอ
- การผาตัดเล็ก
- บริการตรวจชันสูตรพื้นฐาน (ทําเองหรือสงตอ)
- บริการทันตกรรมพื้นฐาน ไดแก อุดฟน ขูดหินน้ําลาย ถอนฟนกรณีปกติ
ข. การสงเสริมสุขภาพครอบคลุมการดูแลประชาชน ตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิต ไดแก
- บริการดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ หญิงตัง้ ครรภ ตั้งแตกอนคลอดจนถึงหลังคลอด บริการคลอด
- บริการดูแลเด็กทัง้ ในดานพัฒนาการเด็ก วัคซีน
- บริการเด็กวัยเรียน
- บริการดูแลสงเสริมสุขภาพประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุมเสีย่ งอืน่ ๆ เชน ตามอาชีพเสี่ยง
- บริการดูแลผูสูงอายุ
- บริการเยี่ยมบาน
- บริการสงเสริมและปองกัน ทันตสุขภาพ ไดแก การตรวจและใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพชองปาก การใช
ฟลูออไรดในกลุมเสี่ยง การเคลือบหลุมรองฟน
- บริการใหความรูดานสุขภาพ แกผูรับบริการในระดับบุคคล ครอบครัว
- บริการใหคําปรึกษา
- การคนหาโรคที่รายแรง หรือโรคที่เรื้อรังเพือ่ การปองกันลวงหนา
ค. การฟนฟูสภาพพื้นฐาน ครอบคลุมการฟนฟูสภาพทัง้ ทางดานรางกาย และจิตใจ ทั้งการบํารุง
สภาพตอเนื่อง ตลอดจนการกระตุนพัฒนาการเด็ก
- เปนสวนที่เริ่มคนหาปญหาความตองการจากประชาชนแลวใหการดูแลขั้นตน กอนสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญ
ในการวางแผนการฟนฟูที่ครบถวน
- สามารถสงตอเพื่อการรักษา หรือ ฟน ฟูสภาพ
- ดูแลตอเนื่องหลังจากผูปวยไดรับการวินิจฉัย และการวางแผนการดูแลจากโรงพยาบาลแลว
ง. การควบคุม ปองกันโรคในระดับบุคคล และครอบครัว ไดแก การใหวัคซีนเพื่อปองกันโรค
การคนหาผูปว ย เฝาระวัง และการรายงานผูปวยโรคติดตอตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขและ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
จ. สนับสนุนการพึ่งตนเองของประชาชน องคกรประชาชนและชุมชน ดานสุขภาพ
- ใหความรู และสรางความมัน่ ใจในการดูแลปญหาสุขภาพทีพ่ บบอย
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- ใหความรูและสรางความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิตัว เพี่อใหมสี ุขภาพที่แข็งแรง ในการดํารงชีวิต
- ประเมินสภาพบุคคล ครอบครัว ชุมชน โดยความรวมมือเปนเครือขาย เพื่อทราบวาพืน้ ทีม่ ีปญหา สุขภาพที่
สําคัญอะไร มีปจจัยเชื่อมโยงกับปญหาสุขภาพตางๆอยางไร
ฉ. บริการดานยา ตั้งแตจัดหายา การจายยา และการใหความรูดานยา
(2) มาตรฐานการจัดบริการและกําลังคนดานสุขภาพ
เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ PCU อยางตอเนื่อง สํานักงานพัฒนาคุณภาพบริการ
สาธารณสุข (2547) ไดกําหนดมาตรฐานดานกําลังคนตามสัดสวนประชากรที่รับผิดชอบตามรายละเอียด ดังนี้
- มีพยาบาล หรือเจาหนาทีส่ าธารณสุขใหบริการตามสัดสวน 1:1,250 ประชากรและในจํานวนนีเ้ ปน
พยาบาลวิชาชีพ 1 ใน 4
- มีแพทยใหบริการในสัดสวน 1: 10,000 ประชากร ในพื้นที่ธรุ ะกันดาร หรือพืน้ ที่ทไี่ ม
สามารถหาแพทยมาใหบริการได ใหจัดพยาบาลเวชปฏิบัติแทน ดวยอัตราสวนพยาบาลวิชาชีพ 2 คน ตอ
แพทย 1 คน
- มีทนั ตแพทย ในสัดสวน 1: 20,000 ประชากร ในพืน้ ทีท่ มี่ ีทันตแพทยไมเพียงพอ ใหมี
ทันตาภิบาลปฏิบัติงานแทน แตตองมีทันตแพทยรว มกํากับดูแลไมนอยกวา 1:40,000 ประชากร
- มีเภสัชกรมารวมใหบริการเพื่อกํากับดูแลคุณภาพดานยา อยางนอยสัปดาหละ 3 ชั่วโมงตอหนึ่ง
หนวยบริการปฐมภูมิ ในพืน้ ทีท่ ี่มีเภสัชกรไมเพียงพอ ใหมีเจาพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานแทน ดวยสัดสวน
เจาพนักงานเภสัชกรรม 2 คน ตอเภสัชกร 1 คน ภายใตการดูแลของเภสัชกร
3.2.2 บทบาทของ CUP ในการสนับสนุน PCU
(1) บทบาทของหนวยคูส ญ
ั ญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP)
หนวยงานทีเ่ ปนหนวยคูสัญญาของบริการระดับปฐมภูมิ (CUP) ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ
ประสานงานพัฒนาสาธารณสุขจากสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลอําเภอ ตองจัดการและ
รับผิดชอบใหมีหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ใหบริการภายใตหนวยบริการหนวยเดียว หรือจัดเปนเครือขาย
บริการปฐมภูมิที่มีคุณสมบัติไดตามมาตรฐาน ดังตอไปนี้
- จัดใหมีหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่รบั ผิดชอบดูแลประชากรใหครอบคลุม พื้นที่ทงั้ หมด ทัง้ นี้
หนวยบริการแตละแหงจะรับผิดชอบประชากรไมเกิน 10,000 คนตอหนวยบริการสําหรับหนวยบริการปฐมภูมิ
ที่มีขนาดเล็กอาจรับผิดชอบประชากรนอยกวา 10,000 คนได
- ในพืน้ ทีซ่ ึ่งเปนที่ตงั้ ของโรงพยาบาล จะตองจัดใหมหี นวยบริการปฐมภูมิ โดยกรณีที่มีประชากรขึ้น
ทะเบียนนอยกวา 10,000 คน สามารถตัง้ หนวยบริการปฐมภูมิในบริเวณที่ตั้งของโรงพยาบาลได แตตอง
จัดระบบใหคลองตัว และในกรณีที่ประชากรมากกวา 10,000 คน สามารถตัง้ หนวยบริการปฐมภูมิใน
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โรงพยาบาล โดยรับผิดชอบประชากรไมเกิน 10,000 คน สวนที่เหลือตองจัดเปนหนวยบริการปฐมภูมินอก
โรงพยาบาลซึง่ ตั้งอยูในชุมชน
- มีการจัดอุปกรณ เครื่องมือ ใหแกหนวยบริการปฐมภูมิในเครือขาย ตามเกณฑ
- มีระบบการติดตอสื่อสาร ที่สามารถขอรับคําปรึกษาจากหนวยบริการในเครือขาย เดียวกันอยาง
รวดเร็ว
- จัดระบบใหมียานพาหนะและระบบการสงตอ และระบบสนับสนุนเครือขายสถานพยาบาล
- มีการจัดการดานยาของหนวยบริการในเครือขายตามเกณฑมาตรฐาน และในกรณีที่เปนเครือขาย
บริการตองมีระบบสนับสนุนหนวยบริการในเครือใหมียา วัสดุการแพทยที่เพียงพอตอการใหบริการตาม
มาตรฐาน
- จัดใหมีระบบกํากับมาตรฐาน คุณภาพของหนวยบริการในเครือขาย
(2) บทบาทของโรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลชุมชน ถือวาเปนหนวยบริการที่ทาํ หนาที่ใหบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ซึ่งแตเดิมก็
ทํางานคละกันไป ไมมีการจัดระบบเพื่อรองรับการใหบริการที่ตางกันอยางชัดเจน ภายใตระบบประกันสุขภาพ
ถวนหนานี้ ก็เชนเดียวกับโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ที่ตองมีการจัดระบบงาน จัดบุคลากรที่แยกเปน
สัดสวนตามลักษณะงานใหชัดเจนมากขึ้น แนวทางการดําเนินงานในสวนที่เปนบริการปฐมภูมิ มีดังนี้
- จัดใหเกิดเครือขายบริการปฐมภูมิตามมาตรฐานครอบคลุมพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมดในพืน้ ที่
อําเภอที่ตั้งของโรงพยาบาลชุมชนนั้นจะแบงไดเปน 2 สวนเชนเดียวกันคือ 1) สวนทีเ่ ปนหมูบาน หรือตําบลใน
ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลชุมชนโดยตรง ที่ไมมีสถานีอนามัยรับผิดชอบงานบริการพืน้ ฐาน สวนนี้
โรงพยาบาลตองรับผิดชอบลงไปจัดตั้งหนวยบริการปฐมภูมิโดยตรง หรือรวมกับหนวยบริการของเทศบาล หรือ
คลินิกเอกชน และ 2) พื้นทีท่ มี่ ีสถานีอนามัยดูแลอยู แตเนื่องจากขีดความสามารถการใหบริการของสถานี
อนามัยและบุคลากรที่ใหบริการยังไมเพียงพอตามมาตรฐาน โรงพยาบาลจึงตองมีบทบาทสงบุคลากรเขาไป
สนับสนุนการใหบริการที่สถานีอนามัย รวมทั้งพัฒนาวิชาการใหแกเจาหนาทีท่ ี่สถานีอนามัยเพื่อยกระดับ
คุณภาพบริการของสถานีอนามัยใหเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งงานทัง้ สองสวนนี้ควรจะตองพัฒนาควบคูกันไป
อยางกระจายทั่วถึง มิฉะนั้นประชาชนในชนบทที่อยูห างไกลจะไมไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน แนวทางการ
พัฒนางานในพื้นที่ทงั้ สองสวน พอสรุปไดดังนี้
- พัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิในพืน้ ที่ตงั้ ของโรงพยาบาลใหมีคุณภาพมากขึ้นตามเกณฑมาตรฐาน
ใหพิจารณาวาพืน้ ที่อาํ เภอที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ไมมสี ถานีอนามัยดูแล มีประชากรเทาใด สถานพยาบาลของ
เทศบาลสามารถดูแลประชากรไดเทาไรหรือมีสวนของภาคเอกชนที่สามารถเขามารวมดูแลไดหรือไม จํานวน
เทาไร สวนที่เหลือจะเปนประชากรในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลที่ตองจัดหนวยบริการปฐมภูมิที่
ใหบริการโดยตรง โรงพยาบาลตองจัดใหมีหนวยที่มีบุคลากรรับผิดชอบการบริการปฐมภูมินี้โดยตรง โดยที่จัด
ใหมีบริการที่ผสมผสาน เบ็ดเสร็จไดในจุดเดียว
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- ประสานเครือขายการจัดบริการปฐมภูมกิ ับสถานีอนามัย และรวมพัฒนาสถานีอนามัยในเครือขาย
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ในสวนที่เปนพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยในเขตอําเภอนั้นใหจัดทีมบุคลากรที่
ประกอบดวยแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจาหนาที่สาธารณสุขรับผิดชอบดูแลสุขภาพที่
ตอเนื่องประจํารวมกับเจาหนาที่สถานีอนามัยและรวมเปนทีมพัฒนาสถานีอนามัย หรือ ศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลในเครือขาย
- จัดระบบและขอตกลงเรื่องการสงตอผูปวยระหวางสถานีอนามัยกับโรงพยาบาลชุมชน และการสง
ตอไปยังโรงพยาบาลทัว่ ไป /โรงพยาบาลศูนย และการจายงบประมาณในกรณีการสงตอ และการขามเขต
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บทที่ 4
การเคลื่อนยายของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ในบทนี้จะไดวเิ คราะหเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ โดยวิเคราะหใน
ดานขอมูลทัว่ ไปของบุคลากรสาธารณสุข ขอมูลการเคลื่อนยาย สาเหตุการเคลื่อนยายในแตละชวงอายุ
และปจจัยการเคลื่อนยายออกจากสถานีอนามัยของบุคลากรสาธารณสุข
4.1 ขอมูลทัว่ ไป
4.1.1 ดานบุคคล
จากแบบสอบถามที่ตอบกลับจํานวนทัง้ หมด 1313 คนจาก 1800 คิดเปน 72.9 % ของกลุม
ตัวอยาง พบวาผูตอบแบบสอบถามมีสัดสวนเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอยและคลายคลึงกันทุกภาค ใน
ดานอายุราชการ พบวา สวนใหญอายุราชการอยูระหวาง 11-15 ป รองลงไปไดแกอายุราชการระหวาง 16-25
ป และ 6-10 ป ตามลําดับ เมื่อดูแยกรายภาคพบวาทุกภาคใกลเคียงกัน ในดานสถานภาพการสมรส พบวา
สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู (72%) และโสดรองลงมา (21%) (ตาราง 4.1)
ตาราง 4.1 ขอมูลดานเพศ อายุราชการ และสถานภาพการสมรส ในภาพรวมและแยกรายภาค
ตัวแปร
1 .เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุราชการ
- 0-5ป
- 6-10 ป
- 11-15 ป
- 16-20 ป
- 21-25 ป
- 26 ปขึ้นไป
เฉลี่ย
3. สถานภาพการสมรส
- โสด
- คู
- หยา/แยก

ภาคอีสาน
N (%)

ภาคกลาง
N (%)

ภาคเหนือ
N (%)

ภาคใต
N (%)

รวม
N (%)

N= 267
118(44.2)
149(55.8)
N= 263
30(11.4)
34(12.9)
85(32.3)
35(13.3)
48(18.3)
31(11.8)
15.5(8.02)

N= 239
101(42.3)
138(57.7)
N= 238
25(10.5)
55(23.1)
63(26.5)
42(17.6)
41(17.2)
12(5.0)
14.1(7.03)
N= 239
66(27.6)
151(63.2)
22(9.3)

N= 340
149(43.8)
191(56.2)
N= 339
33(9.7)
65(19.2)
84(24.8)
46(13.6)
61(18)
50(14.7)
15.8(8.13)
N= 341
66(19.4)
253(74.2)
22(6.5)

N= 467
196(42)
271(58)
N= 466
24(5.2)
73(15.7)
110(23.6)
120(25.8)
86(18.5)
53(11.4)
16.7(7.28)
N= 466
90(19.3)
349(74.9)
27(5.8)

N= 1313
564(43)
749(57)
N=1306
112(8.6)
227(17.4)
342(26.2)
243(18.6)
236(18.1)
146(11.2)
15.7(7.66)
N=1313
272(20.7)
956(72.8)
85(6.5)

N= 267
50(18.7)
203(76)
14 (5.2)
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4.1.2 ระดับการศึกษา และภูมิลําเนา
ระดับการศึกษา พบวาสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (76%) และมีเพียง 24% ที่จบ
การศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี และมีภูมิลําเนาอยูในเขตชนบทถึง 71%(ตาราง 4.2)
ตาราง 4.2 ระดับการศึกษาและภูมิลําเนาของบุคลากรสาธารณสุขแยกตามรายภาค
ระดับการศึกษา/ภูมิลําเนา
1. ระดับการศึกษา
- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรีขึ้นไป
2. ภูมิลําเนา
-เขตเมือง
- นอกเขตเทศบาล

ภาคอีสาน
N (%)
N= 267
56(21)
211(79)
N= 259
83(32)
176(68)

ภาคกลาง
N (%)
N= 237
53(22.4)
184(77.6)
N= 231
72(31.2)
159(68.8)

ภาคเหนือ
N (%)
N= 339
87(25.7)
252(74.3)
N= 322
115(35.7)
207(64.3)

ภาคใต
N (%)
N= 467
114(24.4)
353(75.6)
N= 446
100(22.4)
346(77.6)

รวม
N (%)
N=1310
310(23.7)
1000(76.3)
N=1258
370(29.4)
888(70.6)

4.2 การเคลือ่ นยายของบุคลากรสาธารณสุข
4.2.1 การเคลื่อนยายของบุคลากร
จากการวิเคราะหขอมูลการเคลื่อนยายโดยวิธี Survival analysis โดยไดแยกกลุมตามปทเี่ ริ่มรับ
ราชการชวงละ 5 ป พบวาบุคลากรสวนใหญคือกลุมที่เริม่ ปฏิบัติงานในชวงป 2536-2540 และชวงป 25262530 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกันทัง้ 4 ภาค (ตาราง 4.3) ในดานจํานวนครั้งของการยาย พบวามีการยายบาง
ในชวงอายุการทํางาน 6-15 ป และพบการยายคอนขางนอยหลังระยะเวลาการทํางานหลัง 15 ปขึ้นไป สวน
ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงานที่สถานีอนามัย พบวาสอดคลองกับระยะเวลาการทํางาน คือการยายจะมากขึ้นตาม
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ แตเปนทีน่ า สังเกตวากลุมทีเ่ ริ่มปฏิบัติงานในชวงป 2536-2540 มีจํานวนมาก
ที่สุดในสถานีอนามัย และมีระยะเวลาการดํารงอยูที่สถานีอนามัยคอนขางนานเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่เริ่ม
ปฏิบัติงาน ขณะกลุมทีเ่ ริ่มปฏิบัติงานในชวงป 2531-2535 มีชวงเวลาการปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยคอนขาง
ต่ํา (ตาราง 4.3)
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ตาราง 4.3 การยายของบุคลากรสาธารณสุขแยกตามปที่เริ่มปฏิบัติงาน
ปเริ่มรับ
ราชการ
จํานวน
บุคลากร

2546-49

2541-45

2536-40

2531-35

2526-30

2521-25

2516-20

2511-15

70

150

368

214

304

136

19

13

0.4
(0.7)
1.6
(1.4)

1.7
(1.5)
5.5
(2.4)

2.4
(1.6)
9.3
(3.1)

3.0
(1.6)
10.8
(5.3)

3.2
(2.0)
14.7
(7.2)

3.9
(2.1)
18.4
(8.8)

3.7
(2.5)
22.7
(10.2)

3.0
(2.9)
25.8
(13.6)

(n=1314)

การยาย
x(sd)

เวลา
ปฏิบัติงานที่
สถานี
อนามัย ป
(sd)

จากการวิเคราะห Survival analysis เพื่อดูการคงปฏิบัตงิ านอยูตามภาพ 4.1 จะเห็นวาโอกาสการ
สูญเสียบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิมคี อนขางนอย จะเห็นวาระยะเวลาหลังเริ่มรับราชการ 15
ป โอกาสการสูญเสียบุคลากรออกจากสถานีอนามัยมีเพียง 0.2 เทานั้น และมีบุคลากรประมาณ 80% ยังคง
ปฏิบัติงานอยูท ี่สถานีอนามัย อยางไรก็ตามเมื่อดูกราฟในแตละกลุมอายุราชการ พบวารุนหลังๆมีแนวโนมที่จะ
ออกจากสถานีอนามัยเร็วขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งรุน เริ่มรับราชการ ป 2531-2535 ซึง่ พบวาหลังเริม่ รับราชการ
15 ปโอกาสการสูญเสียบุคลากรสาธารณสุขกลุมนัน้ มีประมาณ 0.4 นั่นคือประมาณ 60% ของบุคลากรกลุม
นั้นยังคงปฏิบัติงานอยูที่สถานีอนามัย ซึง่ แตกตางจากกลุมผูรับราชการรุนตอมาคือป 2536-2540 ซึ่งพบ
แนวโนมที่ตางไป กลาวคือระยะเวลาที่ผานไป 15 ป พบโอกาสการคงอยูสูงกวารุน กอนหนานั้น โดยมีประมาณ
80% ในขณะที่โอกาสการคงอยูของรุนป 2541-45 และ รุนป 2546-2549 ก็ไมสูงนักเมื่อเทียบกับรุนป 25362540 ซึ่งอาจจะอธิบายไดวา ในชวงเวลานัน้ กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินโครงการทศวรรษแหงการพัฒนา
สถานีอนามัย (2534-2543) ซึ่งในชวงดังกลาวมีการพัฒนาสถานีอนามัยหลายดานทั้งดานโครงสรางพืน้ ฐาน
สนับสนุนครุภัณฑ /วัสดุ และเพิ่มการผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพื่อไปปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย และสถานี
อนามัยไดรับการใหความสนใจจากผูกาํ หนดนโยบายระดับกระทรวงเปนอยางมาก อาจจะเปนปจจัยที่สง ผล
ตอการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุขในยุคนั้น
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ภาพที่ 4.1 Survival function ของบุคลากรสาธารณสุขที่เริ่มบรรจุราชการป 2511-2549 แบงตามกลุมอายุ
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4.2.2 แหลงที่ยาย
บุคลากรสาธารณสุขมีการยายเฉลี่ย 2.8 ครั้ง และคลายคลึงกันทัง้ 4 ภาค เมื่อดูแหลงทีย่ ายไป พบวา
แหลงที่ยายสวนใหญประมาณ 2 ใน 3 ของการยาย เปนการยายออกจากสถานีอนามัยแหงหนึง่ ไปยังสถานี
อนามัยอีกแหงหนึ่ง (68%) มีเพียงสวนนอยที่ยา ยออกจากสถานีอนามัย (18.2%) และในขณะทีม่ ีการยายเขา
โดยยายจากสถานที่ปฏิบัติงานอืน่ เขามาทีส่ ถานีอนามัย ประมาณ 13.6% ซึ่งนับวาเกือบจะทดแทนในสวนที่
ยายออกได
อยางไรก็ตามเมื่อคิดเทียบสัดสวนการยายออกจากสถานีอนามัยของบุคลากรแลว พบวามีบุคลากร
สาธารณสุขประมาณ 24.1% ที่ไดยายออกจากสถานีอนามัย และเมือ่ เปรียบเทียบรายภาค พบวาสัดสวน
บุคลากรสาธารณสุขที่ยายออกจากสถานีอนามัยมีความใกลเคียงกัน ยกเวนภาคกลางซึง่ มีสัดสวนการยาย
ออกจากสถานีอนามัยที่สูงกวาภาคอื่นๆ เล็กนอย (ตาราง 4.4)
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ตาราง 4.4 การยายของบุคลากรสาธารณสุขแยกตามสถานที่ยา ยเขาและแยกตามภาค

การยาย
1. คาเฉลี่ยการยาย
2. การยายจากสถานีอนามัยไป
สถานีอนามัย
3. การยายจากสถานีอนามัยไปที่
อื่น
4. การยายจากที่อื่น ไปสถานี
อนามัย

ภาคอีสาน
3.1 (2.08)
2.2 (1.20)
69.5%
0.5 (0.56)
17.3%
0.5 (0.55)
17.3%

5. สัดสวนการยายออกจากสถานี
อนามัย n/N (%)

52/249
(20.9%)

คาเฉลี่ยครั้ง (sd) - % ของการยาย
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต
2.7 (1.88)
3.0 (2.07)
2.5 (1.77)
1.9 (1.31)
2.1 (1.36)
1.7 (1.18)
71.4%
70.8%
66.7%
0.4 (0.52)
0.5 (0.58)
0.5 (0.56)
14.3%
16.7%
19.0%
0.4 (0.49)
0.4 (0.55)
0.4 (0.51)
14.3%
12.5%
14.3%

รวม
2.8 (1.94)
1.9 (1.26)
68.2%
0.5 (0.56)
18.2%
0.4 (0.53)
13.6%

68/234
(29.1%)

308/1292
(24.1%)

79/342
(23.1%)

109/467
(23.3%)

4.3 ปจจัยการยายสถานทีป่ ฏิบัติงาน
(1) การยายและเหตุผลการยายในแตละกลุมอายุ
จากขอมูลขางตนชี้ใหเห็นวาการยายของบุคลากรสาธารณสุขสวนใหญมักจะยายระหวางสถานี
อนามัย ถึงแมจะไมไดยายออกจากสถานีอนามัย อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหดูเหตุผลการยายในแตละกลุม
อายุ พบประเด็นทีน่ าสนใจดังนี้
ในดานชวงเวลาการยายเมือ่ วิเคราะหการยายสัมพันธกับระยะเวลาที่ปฏิบตั ิราชการ โดยเลือก
วิเคราะหเฉพาะกลุมที่ยาย 1-6 ครั้ง เนื่องจากมีขอมูลตรวจสอบชัดเจน พบวาชวงเวลาแรกของการรับราชการ
คือระหวาง 1-5 ปมีคาเฉลี่ยการยายสูงสุดเมื่อเทียบกับชวงเวลาอืน่ ๆ (8.6 ครั้ง) รองลงมาไดแกชวงเวลารับ
ราชการระหวาง 6-10 ปซึ่งพบวามีคาเฉลีย่ การยายประมาณ 2.8 ครั้งตอคน และในชวงเวลารับราชการ
ตอจากนัน้ พบคาเฉลี่ยการยายคอนขางต่ํา (ตาราง 4.5)
ตาราง 4.5 การยายของบุคลากรสาธารณสุขแยกตามชวงอายุราชการ
อายุราชการ
จํานวน
บุคลากร

1-5 ป

6-10 ป

11-15 ป

16-20 ป

21-25 ป

26-30 ป

31-35 ป

36-40 ป

113

228

348

244

237

127

18

2

8.6

2.8

0.9

0.6

0.2

0.1

0

0

(n=1314)

คาเฉลี่ยการ
ยาย
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เมื่อวิเคราะหเฉพาะลงไปถึงเหตุผลของการยายในแตละกลุมอายุพบวาเหตุผลการยายอันดับแรก
ไดแกครอบครัว เชนการยายกลับภูมิลําเนา ยายตามครอบครัว เมื่อวิเคราะหกลุม อายุรับราชการ 1-5 ปพบวา
เหตุผลอันดับรองลงมาไดแก การบริหารจัดการของผูบังคับบัญชา เชนการเคลื่อนยายกําลังคน การแลกเปลี่ยน
บุคลากร เปนตน สวนการแสวงหาความกาวหนาเปนเหตุผลลําดับที่สาม
สวนในกลุมอายุตั้งแต 6 ปขึ้นไปมีเหตุผลการยายใกลเคียงกัน กลาวคือรองจากปจจัยดานภูมิลาํ เนา
และครอบครัวแลว การแสวงหาความกาวหนา และตําแหนงในขณะนัน้ ขาดความกาวหนาจะเปนอันดับ
รองลงมา และปจจัยดานนี้เพิ่มสูงขึน้ ในการยายในกลุม อายุมากขึ้น สวนการจัดการกําลังคนของผูบ ังคับบัญชา
นั้นเปนประเด็นรองลงไป
ในดานความทุรกันดาร และสภาพแวดลอมของทีท่ ํางานที่ไมเหมาะสม พบวาเปนสาเหตุการยายใน
กลุมเริ่มรับราชการใหม และไมเปนปจจัยที่สําคัญนักในกลุมที่รับราชการนานขึน้ (ตาราง 4.6)
ตาราง 4.6 เหตุผลการยายของบุคลากรสาธารณสุขแยกตามชวงอายุราชการ

เหตุผลการยายในแตละกลุม
อายุการทํางาน

1-5 ป
(967)

6-10 ป
(643)

จํานวนของการยาย (% )
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
(298)
(155)
(55)

กลับภูมิลําเนา/ ดูแลครอบครัว

369
(38.2%)
147
(15.2%)
102
(10.5%)
55
(5.7%)
44
(4.6%)
33
(3.4%)

239
(37.2%)
87
(13.5%)
96
(14.9%)
26
(4.0%)
23
(3.6%)
78
(12.1%)

132
(44.3%)
55
(18.5%)
51
(17.1%)
9
(3.0%)
5
(1.7%)
40
(13.4%)

ยายเพื่อความเหมาะสม/ เกลี่ย
ตําแหนง/แลกเปลี่ยนบุคลากร
หาประสบการณ/ความกาวหนา
ในการทํางาน
บุคลากรไมเพียงพอเมื่อเทียบกับ
ภาระงาน
สภาพแวดลอมที่ทํางานไมดี/
ทุรกันดาร
ตําแหนงงานขาดความกาวหนา/
โอกาสศึกษาตอ

96
(61.9%)
23
(14.8%)
30
(19.4%)
3
(1.9%)
5
(3.2%)
38
(24.5%)

36
(65.5%)
13
(23.6%)
26
(47.3%)
2
(3.6%)
0
13
(23.6%)

26-30 ป
(19)
19
(100%)
2
(0.4%)
3
(0.6%)
0
1
(0.2%)
4
(0.8%)

(2) การยายออกจากสถานีอนามัย
เมื่อวิเคราะหเฉพาะกลุมที่ยา ยออกจากสถานีอนามัยโดยรวมกลุมทีป่ จจุบันไมปฏิบัติงานที่สถานี
อนามัยแลวและกลุมที่ยายจากสถานีอนามัยไปยังสถานีอนามัยอืน่ จากตาราง 4.4 พบวามีสัดสวนผูยายออก
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จากสถานีอนามัยประมาณ 24% และมีสัดสวนใกลเคียงกันในทุกภาค จากการวิเคราะหสาเหตุหลักในการยาย
ออกจากสถานีอนามัยพบวา ในภาพรวมปจจัยหลักที่เปนสาเหตุการยายของบุคลากรสาธารณสุขไดแก
จํานวนบุคลากรไมเพียงพอกับภาระงานและภาระงานมากเกินไป ซึง่ 2 ประเด็นนี้มคี วามสัมพันธกัน รองลงไป
ไดแก ดูแลครอบครัว งบประมาณของสถานีอนามัยไมเพียงพอ ตําแหนงขาดความกาวหนา คาตอบแทนและ
สวัสดิการอื่นๆ ไมเหมาะสม เปนตน
ปจจัยการยายเหลานี้เปนสาเหตุหลักในการยายของทุกภาค เพียงแตมลี ําดับความสําคัญตางกัน ภาค
อีสานปจจัยดานการสนับสนุนขององคกรดานกําลังคนและงบประมาณเปนประเด็นหลัก รองลงมาคือ
ครอบครัว ความกาวหนา และสวัสดิการไมเหมาะสม โดยคาตอบแทนเปนปจจัยหลังๆ สวนภาคอื่นๆ มีปจจัย
คลายกับภาพรวมทัง้ 4 ภาค (ตาราง 4.7)
ตาราง 4.7 ปจจัยการยายออกจากสถานีอนามัยของบุคลากรสาธารณสุข แยกรายภาค

ปจจัยการยาย
1. ที่ทํางานมีบุคลากรไม
เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงาน
2. ภาระงานมากเกินไป
3. ยายตามครอบครัว/
ครอบครัวใหยาย
4 ที่ทํางานขาดงบประมาณที่
เพียงพอ
5 ตําแหนงงานขาด
ความกาวหนา
6 เงินเดือนที่ไดรับนอย/ไม
เพียงพอ
7. ไดรับสวัสดิการอื่น
นอกเหนือจากเงินเดือนไม
เหมาะสม

ภาคอีสาน
(n= 118-127)
70 (55.1)

จํานวน (%)
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
(n=126-137) (n=189-206)
59 (44.4)
103 (50.2)

ภาคใต
(n=228-240)
111 (46.3)

รวม
(n=661-706)
343 (48.7)

70 (57.9)
62 (51.2)

50 (39.1)
54 (42.2)

83 (42.6)
98 (50.3)

105 (44.3)
92 (39.7)

308 (45.4)
306 (45.3)

67 (53.6)

54 (40.0)

89 (43.6)

87 (36.4)

297 (42.4)

55 (45.5)

40 (31.0)

71 (36.2)

82 (34.9)

248 (36.4)

47 (38.8)

43 (33.6)

76 (39.2)

72 (30.6)

238 (35.1)

51 (42.1)

40 (31.3)

71 (36.8)

75 (31.8)

237 (35.0)

(3) ความสัมพันธของปจจัยตางๆตอการยายออกจากสถานีอนามัย
การวิเคราะหขอ มูลปจจัยตางๆ เพื่อหาความสัมพันธกับการยายออกจากสถานีอนามัย โดยในการ
วิเคราะหขอมูลนี้ใชขอมูลเฉพาะผูท ี่ยา ยออกจากสถานีอนามัยแลว ปจจัยตางๆที่นาํ มาหาความสัมพันธกับการ
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ยายออกจากสถานีอนามัยประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุราชการ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด และ
ภูมิลําเนา และพบความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆและการยายออกจากสถานีอนามัยดวยการวิเคราะห
Logistic regression ดังนี้ (ตาราง 4.8)
ตาราง 4.8 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคลตอการยายออกจากสถานีอนามัย โดยการวิเคราะห
Logistic regression
ตัวแปร
อายุราชการ
- 0-5ป
- 6-10 ป
- 11-15 ป
- 16-20 ป
- 21-25 ป
- 26 ปขึ้นไป
เพศ
- ชาย
- หญิง
ระดับการศึกษา
- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรีขึ้นไป
ภูมิลําเนา
- เขตเมือง
- นอกเขตเทศบาล

กลุมอยู
N/%
95 (86.4)
195 (87.1)
282 (83.4)
167 (69)
160 (70.2)
98 (70)
417 (75.1)
586 (79.8)
260 (85)
742 (75.7)
272 (75.1)
689 (79)

กลุมยาย
N/%
15
29
55
74
64
40

t

p-value

4.123

< 0.001

-1.490

0.136

3.255

0.001

-2.098

0.036

(13.6)
(12.9)
(16.3)
(30.6)
(28.1)
(28.6)

138 (24.9)
140 (19.1)
44 (14.4)
232 (23.7)
86 (23.8)
179 (20.5)

จากตาราง 4.8 ชี้ใหเห็นวา ปจจัยทีพ่ บวามีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติกบั การยาย ไดแก
อายุราชการ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนา ในดานอายุราชการนัน้ พบวาอัตราการยายมีแนวโนมเพิ่มขึน้ ตาม
อายุราชการมากขึ้น และพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) ดานระดับการศึกษา
ตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโนมยายมากกวากลุม ที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p=0.001) สวนภูมิลาํ เนานั้นพบวาบุคลากรที่มีภูมลิ ําเนาในเขตชนบทมีแนวโนมจะยายนอยกวากลุม
บุคลากรที่มีภมู ิลําเนาในเขตเมือง (p=0.036)
เมื่อวิเคราะหแยกตามภาคตางๆทั้ง 4 ภาคก็พบสวนทีเ่ หมือนและสวนทีต่ าง ดังตอไปนี้ ในภาคอีสาน
พบวาปจจัยทีส่ ัมพันธกับการยายออกจากสถานีอนามัยไดแก อายุราชการ ระดับการศึกษา และภูมลิ ําเนา
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คลายคลึงกับภาพรวม ในขณะที่ภาคกลางนัน้ พบวาอายุราชการมากขึ้นมีความสัมพันธกับการยายออกจาก
สถานีอนามัย ภาคเหนือพบวาปจจัยทีม่ ีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญ ไดแก อายุราชการและภูมิลําเนา
ในขณะที่ภาคใตพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญคือเพศ กลาวคือเพศชายมีแนวโนมจะยายออก
จากสถานีอนามัยมากกวาเพศหญิง
ตาราง 4.9 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคลตอการยายออกจากสถานีอนามัย โดยการวิเคราะห
Logistic regression แยกตามภาค
ตัวแปร

ภาคอีสาน
t
p-value
อายุราชการ
2.065 0.044*
เพศ
2.133 0.029*
ระดับการศึกษา
1.233 0.259
ภูมิลําเนา
-2.507 0.013*
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05

ภาคกลาง
t
p-value
2.761 0.006*
-1.774 0.078
1.321 0.181
0.640 0.949

ภาคเหนือ
t
p-value
2.867 0.004*
0.258 0.797
1.907 0.057
-2.847 0.005*

ภาคใต
t
p-value
1.255 0.210
-2.755 0.006*
1.466 0.143
0.683 0.495

บทสรุป: บุคลากรสาธารณสุขในกลุมขอมูลที่นาํ มาวิเคราะหสว นใหญมีอายุราชการอยูระหวาง 1115 ป ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีภูมิลําเนาอยูในเขตชนบท จากการแบงกลุมตามระยะเวลา
ที่เริ่มรับราชการชวงละ 5 ป พบวาถึงแมแตละกลุมจะมีการโยกยายแตสวนใหญเปนการโยกยายระหวางสถานี
อนามัย และเมือเทียบระหวางการยายออกจากสถานีอนามัยในแตละรุน พบวา รุนที่จบการศึกษาหลังๆมี
แนวโนมจะยายออกจากสถานีอนามัยเร็วขึ้น แตเปนที่นา สนใจวารุนทีจ่ บการศึกษาในป 2536-2540 ซึ่งพบ
แนวโนมที่ตางไป กลาวคือระยะเวลาที่ผานไป 15 ป พบโอกาสการคงอยูสูงกวารุน กอนหนานั้น โดยมีประมาณ
80% ในขณะที่โอกาสการคงอยูของรุนหลัง ไดแกรุนป 2541-45 และ รุนป 2546-2549 ก็ไมสูงนักเมื่อเทียบกับ
รุนป 2536-2540 ซึ่งอาจจะอธิบายไดวา ในชวงเวลานั้นกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินโครงการทศวรรษแหง
การพัฒนาสถานีอนามัย (2534-2543) ซึ่งในชวงดังกลาวมีการพัฒนาสถานีอนามัยหลายดานทัง้ ดาน
โครงสรางพื้นฐาน สนับสนุนครุภัณฑ /วัสดุ และเพิ่มการผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพื่อไปปฏิบัติงานที่สถานี
อนามัย และสถานีอนามัยไดรับการใหความสนใจจากผูก ําหนดนโยบายระดับกระทรวงเปนอยางมาก อาจจะ
เปนปจจัยที่สง ผลตอการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุขในยุคนัน้
เมื่อวิเคราะหสาเหตุที่ทาํ ใหบคุ ลการสาธารณสุขโยกยายในแตละกลุมอายุราชการ พบวากลุมอายุ
ราชการ 1-5 ปมีการโยกยายมากที่สุด และเหตุผลการโยกยายจะเกี่ยวของกับการกลับไปดูแลครอบครัว/
ภูมิลําเนา การบริหารจัดการกําลังคน และ การหาประสบการณ/ความกาวหนา สวนการยายในชวงอายุที่
สูงขึ้น ปจจัยหลักไดแก ครอบครัว และการแสวงหาความกาวหนาในตําแหนง
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สวนดานการยายออกจากสถานีอนามัยนัน้ พบวาปจจัยหลัก ไดแก จํานวนบุคลากรไมเพียงพอกับ
ภาระงานและภาระงานมากเกินไป ซึง่ 2 ประเด็นนี้มีความสัมพันธกนั รองลงไปไดแก ดูแลครอบครัว
งบประมาณของสถานีอนามัยไมเพียงพอ ตําแหนงขาดความกาวหนา คาตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ ไม
เหมาะสม เมื่อวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลทีม่ ีความสัมพันธกับการยายของบุคลากรสาธารณสุข พบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธไดแก อายุราชการ ระดับการศึกษา และภูมลิ ําเนา ซึง่ สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลขางตน
โดยอายุราชการมากขึน้ ก็มแี นวโนมยายมากขึ้น เหตุผลการยายประการหนึ่งคือการแสวงหาความกาวหนาและ
จากการวิเคราะหความสัมพันธจงึ พบวาระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปพบการยายมากกวาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาบุคลากรที่มีภมู ิลําเนาอยูเขตเมืองมีอัตราการยายออกจากสถานี
อนามัยมากกวาบุคลากรทีม่ ีภูมิลําเนาอยูท ี่ชนบทซึง่ ชวยยืนยันวาสาเหตุหลักประการหนึง่ ของการยายในอายุ
ราชการ 0-5 ปไดแกตองการกลับภูมิลําเนาและอยูกับครอบครัว
********************************
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บทที่ 5
ปจจัยการดํารงอยูอยางพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในบทนี้จะเปนการนําเสนอขอมูลทั่วไปของกลุมผูตอบ
แบบสอบถามซึ่งเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่หนวยบริการปฐมภูมิหรือสถานีอนามันในปจจุบนั โดยขอมูลทั่วไป
นําเสนอใน 3 ดาน ไดแก ขอมูลทั่วไปของปจเจกบุคคล ขอมูลดานองคกรที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน และขอมูล
ความพึงพอใจตอแรงจูงใจตางๆขององคกร จากนั้นไดนาํ เสนอความตัง้ ใจธํารงอยูและยายของบุคลากร
สาธารณสุขตลอดทั้งปจจัยการตั้งใจจะอยูและยาย และในตอนทายเปนการนําเสนอขอมูลเชิงคุณภาพในดาน
ปจจัยการดํารงอยูขององคกร
5.1 ขอมูลทัว่ ไป
ขอมูลทั่วไปไดวิเคราะหจากแบบสอบถามที่ตอบกลับจํานวนทัง้ หมด 1,511 คนจาก 1800 คิดเปน 84
% ของกลุมตัวอยาง ขอมูลทั่วไปในทีน่ ี้ไดวิเคราะหปจจัยดานปจเจกบุคคล และปจจัยการสนับสนุนของ
องคกร
5.1.1 ดานปจเจกบุคคล
จากขอมูลจํานวนบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมพบวา
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง คิดเปน 57.1 % (862 คน) สวนเพศชาย คิดเปน 42.9 % (648
คน) และในแตละภาคจะพบวาทั้ง 4 ภาคมีจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศหญิงมากวาเพศชาย ใน
วิเคราะหปจจัยดานปจเจกบุคคลไดวิเคราะหถึง เพศ อายุราชการ สถานถาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด
การยาย จํานวนบุตรในปกครอง การมีอาชีพเสริม รายไดของครอบครัว และภูมิลําเนา
ขอมูลดานอายุราชการในภาพรวมพบวาบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิอยูในชวงอายุราชการ11-15
ป คิดเปน 22.3 % (336 คน) รองลงมาคือชวงอายุราชการ 6-10 ป คิดเปน 19.9% (300 คน) และคิดเปน
คาเฉลี่ยชวงอายุราชการทัว่ ประเทศ 16.5 ป (sd=11.89) สวนในแตละภาคพบวาภาคอีสานและภาคใตจะมี
ชวงอายุราชการอยูในชวง 11-15 ปเชนเดียวกับภาพรวม สวนภาคกลางและภาคเหนือจะมีชว งอายุราชการ
สวนใหญอยูในชวง 6-10 ป ประมาณ 23.9% (58 คน) และ 22.1% (104 คน) ตามลําดับ
จากขอมูลภาพรวมพบวาบุคลากรสวนใหญมี
ระดับการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปน 72.8 % (1100 คน) และมีระดับการศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรี
ประมาณ 27.2% (411 คน) สวนขอมูลระดับการศึกษาในแตละภาคพบวาทั้ง 4 ภาคมีขอมูลคลายภาพรวมคือ
บุคลากรสวนใหญมีระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป มีเพียงสวนนอยที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี
จากการศึกษาขอมูลประวัติการยายของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในภาพรวมพบวามีคาเฉลีย่
จํานวนครั้งในการยายสถานที่ทาํ งานคิดเปนคาเฉลี่ย 3.1 (SD=6.6) สวนแตละภาคมีคาเฉลี่ยแตกตางกันคือ
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ภาคอีสานมีคา เฉลี่ยจํานวนครั้งที่ยา ยสถานทีง่ านของบุคลากรเปน 2.8 (SD=2.1) ภาคกลางมีคาเฉลี่ยจํานวน
ครั้งในการยายเปน 3.0 (SD=7.1) สวนภาคเหนือมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งที่ยา ยเทากับ 4.1(SD=10.3) และ
ภาคใตมีคาเฉลี่ยจํานวนครั้งที่ยายเทากับ 2.5(SD=6.6) ขอมูลดังตาราง 5.1
ตาราง 5.1 แสดงขอมูลดานเพศ อายุราชการ ระดับการศึกษาและประวัติการยายของบุคลากรสาธารณสุข
แยกตามภาค

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

จํานวน(N/%)
ภาคเหนือ

161(47.6%)
177(52.4%)

98(40.3%)
145(59.7%)

217(46.3%)
252(53.7%)

172(37.4%)
288(62.6%)

648(42.9%)
862(57.1%)

45(13.4%)
54(16.0%)
95(28.2%)
42(12.5%)
61(18.1%)
40(11.9%)
15.1(8.39)

46(18.9%)
58(23.9%)
44(18.1%)
26(10.7%)
36(14.8%)
33(13.6%)
13.4(8.84)

31(6.6%)
104(22.1%)
99(21.1%)
65(13.8%)
94(20.0%)
77(16.4%)
16.3(7.98)

39(8.5%)
84(18.3%)
98(21.3%)
95(20.7%)
79(17.2%)
65(14.1%)
16.3(8.01)

161(10.7%)
300(19.9%)
336(22.3%)
228(15.1%)
270(17.9%)
215(14.2%)
15.6(8.28)

71(21.0%)
267(79.0%)

86(35.4%)
157(64.6%)

127(27.0%)
343(73.0%)

127(27.6%)
333(72.4%)

411(27.2%)
1100(72.8%)

2.8(2.08)

2.6(2.09)

3.1(2.09)

2.5(1.88)

2.7(2.03)

ตัวแปร
6 เพศ
- ชาย
- หญิง
2. อายุราชการ
- 0-5 ป
- 6-10 ป
-11-15 ป
- 16-20 ป
- 21-25 ป
- 26 ปขึ้นไป
Mean(SD)
3. ระดับการศึกษา
- ต่ํากวา ป. ตรี
- ป. ตรีขึ้นไป
4. ประวัติการยาย
Mean(SD)

ภาคใต

ภาครวม

ขอมูลดานจํานวนบุตรในปกครองของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในภาพรวมพบวาบุคลากร
สวนใหญมีบุตรในปกครองในชวงจํานวน 1-3 คน คิดเปน 61% (922 คน) สวนขอมูลในแตละภาคพบวาทัง้ 4
ภาคมีคาคลายกันกับขอมูลภาพรวม คือ บุคลากรสวนใหญมีบุตรในปกครองในชวงจํานวน 1-3 คนโดยภาค
อีสาน คิดเปน 64.2% (217 คน) ภาคกลางกลาง คิดเปน 49% (119 คน) ภาคเหนือ คิดเปน 67.7% ( 318 คน)
และภาคใต คิดเปน 58.3% (268 คน) ดังแสดงในตาราง 5.2
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ตาราง 5.2 แสดงขอมูลจํานวนบุตร
จํานวนบุตร
- ไมมีบุตร
- 1-3 คน
- 3 คนขึ้นไป

ภาคอีสาน
93(27.5%)
217(64.2%)
28(8.3%)

ภาคกลาง
109(44.9%)
119(49.0%)
15(6.2%)

จํานวน(N/%)
ภาคเหนือ
ภาคใต
121(25.7%)
130(28.3%)
318(67.7%)
268(58.3%)
31(6.6%)
62(13.5%)

ภาครวม
453(30.0%)
922(61.0%)
136(9.0%)

รายไดและการมีอาชีพเสริม
รายไดของครอบครัวจากการศึกษานี้รวมรายไดที่ไดจากเงินเดือน คาตอบแทนอืน่ ๆ และรายได
จากงานเสริมของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิภาพรวมพบวา บุคลากรสวนใหญมีรายไดของครอบครัว
อยูในชวง 10,000-<20,000 บาท คิดเปน 45.9 % (536 คน) รองลงมาคือมีรายไดอยูในชวง 20,000-<30,000
คน คิดเปน 41.3 % (482 คน) สวนขอมูลในแตละภาคพบวา ภาคอีสานกับภาคใตนั้นสวนใหญบคุ ลากรมี
รายไดอยูในชวง 20,000-<30,000 บาทโดยภาคอีสานนั้นประมาณ 44.5% (146 คน) และ ภาคใตมีสัดสวน
49.4% ( 80คน) สวนภาคกลางกับภาคเหนือมีชวงของรายไดที่เหมือนกับภาพรวมคือชวงรายไดของบุคลากร
สวนใหญอยูในชวง 10,000-<20,000 บาท ซึง่ ภาคกลางสัดสวนประมาณ 49.4% (115 คน)และภาคเหนือ
สัดสวน 48.8% (217 คน) ดังตาราง 5.3
และจากขอมูลดานรายไดของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิทั่วประเทศพบวาบุคลากรสวนใหญระบุ
วามีรายจายมากกวารายรับ คิดเปน 39.8% (595 คน) รองลงมาคือ รายจายเทากับรายรับ คิดเปน 34.8%
(520 คน) และในดานขอมูลของแตละภาค พบวามี 3 ภาคที่บุคลากรสวนใหญมีรายจายมากกวารายรับ
เหมือนกับขอมูลของภาพรวมยกเวนภาคใตที่บุคลากรสวนใหญมีรายจายเทากับรายรับโดยคิดเปน 36%(164
คน) รองลงมาคือรายจายมากกวารายรับ คิดเปน 30.5%(139 คน) สวนภาคอีสานบุคลากรสวนใหญมีรายจาย
มากกวารายรับ คิดเปน 46.4% (157 คน) รองลงมาคือ รายจายเทากับรายรับ คิดเปน 31.1% (105 คน) ภาค
กลางบุคลากรสวนใหญมรี ายจายมากกวารายรับ คิดเปน 41.1% (99 คน) รองลงมาคือ รายจายเทากับรายรับ
คิดเปน 36.1% (87 คน) และภาคเหนือบุคลากรสวนใหญมีรายจายมากกวารายรับ คิดเปน 43.6% (200 คน)
รองลงมาคือ บุคลากรสวนใหญมีรายจายเทากับรายรับ คิดเปน 35.7% (164 คน) ดังแสดงขอมูลในตาราง 5.3
ดานการมีอาชีพเสริมของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ จากการศึกษาภาพรวมพบวาบุคลากร
สวนใหญไมมอี าชีพเสริมโดย คิดเปน 84.1% (1271 คน) มีบุคลากรเพียงสวนนอยทีม่ ีอาชีพเสริมโดย คิดเปน
15.9% (240 คน) สวนภาพรวมของแตละภาคพบวาทัง้ 4 ภาคมีขอมูลคลายกันกับทัว่ ประเทศ คือ บุคลากร
สวนใหญไมมอี าชีพเสริม
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ตาราง 5.3 แสดงขอมูลดานรายไดและการมีอาชีพเสริม

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

จํานวน (N/%)
ภาคเหนือ

17(5.2%)
145(44.2%)
146(44.5%)
15(4.6%)
5(1.5%)
20657.3
(7119.12)

37(15.9%)
115(49.4%)
75(32.2%)
6(2.6%)
16776.7
(6433.69)

157(46.4%)
105(31.1%)
75(22.2%)
1(0.3%)
281(83.1%)
57(16.9%)

รายไดและอาชีพเสริม
ระดับของรายได
- < 10,000
- 10,000-<20,000
- 20,000-<30,000
- 30,000-<40,000
- 40,000-<50,000
Mean
(SD)
รายจายเทียบรายรับ
- รายจายมากกวารายรับ
- รายจายเทากับรายรับ
- มีพอใชและเหลือเก็บ
- มีใชและเหลือเก็บมาก
การมีอาชีพเสริม
-ไมมี
- มี

ภาคใต

รวม

26(5.8%)
217(48.8%)
181(40.7%)
13(2.9%)
8(1.8%)
19102.0
(7190.48)

4(2.5%)
59(36.4%)
80(49.4%)
15(9.3%)
4(2.5%)
22418.7
(10843.15)

84(7.2%)
536(45.9%)
482(41.3%)
49(4.2%)
17(1.5%)
19534.9
(7837.13)

99(41.1%)
87(36.1%)
54(22.4%)
1(0.4%)

200(43.6%)
164(35.7%)
89(19.4%)
6(1.3%)

139(30.5%)
164(36.0%)
149(32.7%)
4(0.9%)

595(39.8%)
520(34.8%)
367(24.6%)
12(0.8)

212(87.2%)
31(12.8%)

408(86.8%)
62(13.2%)

370(80.4%)
90(19.6%)

1271(84.1%)
240(15.9%)

การมีงานอื่นที่นาสนใจ
ดานการมีงานอื่นทีน่ าสนใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ซึง่ นอกเหนือจากงานปฏิบัติ
อยูปจจุบันนี้พบวาบุคลากรสวนใหญไมมงี านอื่นที่นา สนใจ คิดเปน 77.6% (1,128 คน)และ มีบุคลากรสวน
นอยที่มีงานอืน่ หรืออาชีพอืน่ ทีน่ าสนใจ คิดเปน 22.4% (326 คน) ในสวนของภาคอื่นพบวาทั้ง 4 ภาคมีขอมูล
คลายคลึงกัน คือบุคลากรสวนใหญไมมงี านอืน่ หรืออาชีพเสริมทีน่ า สนใจ โดยภาคอีสาน คิดเปน 53.6% (181
คน)ภาคกลาง คิดเปน 58.9% (142 คน) ภาคเหนือ คิดเปน 56.4% (259 คน) และภาคใต คิดเปน 69.5%
(317 คน) ดังแสดงในตาราง 5.4

43

ตาราง 5.4 แสดงขอมูลการมีงานอื่นที่นาสนใจและภูมิลําเนา
งานอื่นและ
ภูมิลําเนา
การมีงานอื่น
-ไมมี
- มี
ภูมิลําเนา
-เขตเมือง
- เขตชนบท

ภาคอีสาน

ภาคกลาง

จํานวน (N/%)
ภาคเหนือ

237(71.2%)
96(28.8%)

198(84.6%)
36(15.4%)

344(77.1%)
102(22.9%)

349(79.1%)
92(20.9%)

1128(77.6%)
326(22.4%)

109(32.7%)
224(67.3%)

62(26.8%)
169(73.2%)

159(34.6%)
300(65.4%)

104(23.4%)
341(76.6%)

434(29.6%)
1034(70.4%)

ภาคใต

รวม

ภูมิลําเนา
ภูมิลาํ เนาในทีน่ ี้ หมายถึง สถานที่ทผี่ ูปกครองของบุคลากรนัน้ ๆอาศัยอยู ในภาพรวมพบวาบุคลากร
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิมีภูมิลําเนาอยูในเขตชนบทมากกวาเขตเมืองโดยบุคลากรที่มีภูมิลําเนาอยูในเขต
ชนบท คิดเปน 70.4 % (1034 คน) และจํานวนบุคลากรที่มีภูมิลําเนาอยูเขตเมือง คิดเปน 29.6% (434 คน)
สวนขอมูลในแตละภาคพบวาทั้ง 4 ภาคมีผลของขอมูลที่เหมือนกันกับขอมูลทั่วประเทศคือทุกภาคบุคลากร
สวนใหญมีภูมลิ ําเนาอยูในเขตชนบทมากกวาเขตเมืองโดยภาคอีสาน คิดเปน 67.3% (224 คน) ภาคกลาง คิด
เปน 73.2% (169 คน) ภาคเหนือ คิดเปน 65.4% (300 คน) และภาคใต คิดเปน 76.6% (341 คน) ดังใน
ตารางที่ 5.4
5.1.2 ปจจัยระดับองคกร
ในการวิเคราะหปจจัยระดับองคกรนี้ไดครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของระดับองคกรและการสนับสนุน
ขององคกร ไดแก ความทุรกันดารของสถานที่ปฏิบัติงาน สัดสวนของบุคลากรตอประชากร ความพอเพียงของ
การสนับสนุนขององคกรในดานบุคลากร ทรัพยากรและระบบการบริหารจัดการ
(1) ความทุรกันดารของสถานที่ปฏิบัติงาน
ความทุระกันดารในทีน่ ี้วัดจาก ความหางไกลทางภูมิศาสตร การสื่อสาร/คมนาคม และการมีสิ่งจําเปน
ในการดํารงชีวิตอยูใกล และพบวาภาพรวมสถานีอนามัยสวนใหญไมทุระกันดาร และภาคใตอยูในสภาวะที่
คอนขางดีเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ
ดานความหางไกลดานภูมิศาสตรวดั จากการใกลความเจริญและความสะดวกในการคมนาคม จากผล
การศึกษากลุม ประชากรตัวอยางโดยภาพรวมพบวาบุคลากรสวนมากเห็นดวยกับสถานที่ปฏิบัติงานนั้นอยูใกล
ความเจริญ คิดเปน 77.7% (959คน) ในสวนของทั้ง 4 ภาคนัน้ มีความคิดเห็นที่เหมือนกันและภาคใตมีสัดสวน
การใกลความเจริญมากที่สดุ คิดเปน 82.8 % ดานความสะดวกในการเดินทางสัญจรทั่วไปยังสถานที่
ปฏิบัติงาน จากการศึกษากลุมประชากรตัวอยางพบวาโดยภาพรวมนัน้ บุคลากรสวนมากเห็นดวยวาการ
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เดินทางสัญจรทั่วไปนัน้ มีความสะดวก ซึง่ คิดเปน 81.3 % (950 คน) ดานการรับรูขอมูลขาวสารและการ
สื่อสารในสถานที่ปฏิบัติงานนั้น จากผลการศึกษากลุมประชากรตัวอยางของภาพ รวมทั่วประเทศพบวา
บุคลากรสวนมากเห็นวามีการรับรูขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพคิดเปน 89.1 % (1006 คน) ในสวนของ
ทั้ง 4 ภาคนั้น ภาคกลางเห็นวามีระบบการรับรูขอมูลขาวสารมีประสิทธิภาพสูงกวาภาคอื่นๆ (93.9 %) ดาน
การมีระบบการสื่อสารที่ดี ผลการศึกษากลุมประชากรตัวอยางโดยภาพรวมพบวาบุคลากรสวนมากเห็นดวย
กับการมีระบบสื่อสารที่ดีในสถานที่ปฏิบตั ิงานแตต่ํากวาการรับรูขาวสาร คิดเปน 72.7% (880 คน) ในสวน
ของทั้ง 4 ภาคนั้นมีความคิดเห็นใกลเคียงกัน และภาคกลางเห็นวามีระบบการสื่อสารที่ดีสูงกวาภาคอื่นๆ
(82.4%)
ดานการมีสิ่งอํานวยความสะดวก ไดแก รานขายของจําเปน และระบบสาธารณูปโภค พบวา บุคลากร
สวนมากเห็นวามีรานขายของใชที่จาํ เปนบริเวณใกลเคียงสถานที่ปฏิบัติงาน คิดเปน 64.0% (848 คน) และ
ภาคใตเห็นวามีรานคาขายสิง่ จําเปนมากกวาภาคอืน่ ๆ (70.0 %) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก เชน น้ํา ไฟฟา
ภาพรวมจากการศึกษาประชากรกลุมตัวอยางพบวาบุคลากรสวนมากเห็นดวย โดย คิดเปน 92.9 (ตาราง 5.5)
ตาราง 5.5 แสดงขอมูลเกี่ยวกับความทุรกันดารของสถานที่ปฏิบัติงาน

ความทุรกันดาร

ภาคอีสาน

เห็นดวยในระดับมาก (N/%)
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต

1 ใกลความเจริญ
2 ความสะดวกของการ
สัญจรทั่วไป
3 รับรูขอมูลขาวสารมี
ประสิทธิภาพ
4 มีระบบการสื่อสารทาง
โทรศัพท/อินเตอรเน็ตที่ดี
5 การมีรานขายของใชที่
จําเปนบริเวณใกลเคียง
6 สิ่งอํานวยความสะดวก
เชน น้ํา/ไฟฟา

223(77.2%)
208(79.4%)

155(72.4%)
155(75.6%)

278(76.2%)
270(79.4%)

303(82.8%)
317(87.8%)

959(77.7%)
950(81.3%)

212(86.9%)

186(93.9%)

296(87.6%)

312(89.4%)

1006(89.1%)

174(63.3%)

168(82.4%)

254(72.0%)

284(74.9%)

880(72.7%)

197(65.2%)

122(54.2%)

251(62.4%)

278(70.0%)

848(64.0%)

182(89.2%)

167(92.8%)

250(94.0%)

280(94.6%)

879(92.9%)

ภาครวม

(2) บุคลากร
ขอมูลดานจํานวนบุคลากรสาธารณสุข จากการศึกษากลุม ประชากรตัวอยางพบวา ภาพรวมมีคาเฉลีย่
จํานวนบุคลากรสาธารณสุขเปน 4.2 คน สวนขอมูลในแตละภาคมีคาเฉลี่ยไมตางกันมากยกเวนภาคเหนือทีม่ ี
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คาเฉลี่ยจํานวนบุคลากรคอนขางนอยกวาภาคอื่นคือมีคาเฉลี่ยจํานวนบุคลากรเทากับ 3.6 คน สวนภาคอีสาน
มีคาเฉลี่ยจํานวนบุคลากรเทากับ 4.3 คน ภาคกลางมีคาเฉลี่ยจํานวนบุคลากรเทากับ 4.2 คน และภาคใตมี
คาเฉลี่ยจํานวนบุคลากรเทากับ 4.7 คน
ดานขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรที่รับผิดชอบในภาครวมทั่วประเทศพบวาบุคลากรสาธารณสุขมี
จํานวนประชากรที่รับผิดชอบโดยเฉลี่ยเทากับ 6807.8 (SD=9347.7) สวนขอมูลในแตละภาคมีคาเฉลี่ยไม
ตางกันมากนัก (ตาราง 5.6)
ตาราง 5.6 แสดงขอมูลจํานวนบุคลากรสาธารณสุขตอจํานวนประชากรที่รับผิดชอบแยกตามภาค
บุคลากร/ประชากร
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
จํานวนบุคลากร
Mean(SD)
4.3(2.05)
4.2(8.93)
จํานวนประชากรรับผิดชอบ
Mean
6981.93
7378.1
(SD)
(10242.93)
(13611.47)
สัดสวนตอประชากร
- Mean(SD)
1663(1401.43) 1899(2282.36)
- นอยกวา 1 : 1,250 คน
135(40.9%)
107(46.9%)
- มากกวา 1 : 1,250 คน
195(59.1%)
121(53.1%)

ภาคเหนือ

ภาคใต

รวม

3.6(1.58)

4.7(8.75)

4.2(6.13)

6411.5
(6405.28)

6783.38
(8394.54)

6807.8
(9347.7)

1762(1257.9)
170(37.5%)
283(62.5%)

1624(1441.65)
245(55.7%)
195(44.3%)

1719(1546.86)
657(45.3%)
794(54.7%)

ดานสัดสวนประชากรตอบุคลากร โดยภาพรวมมีคา เฉลีย่ ดานสัดสวนประชากรตอบุคลากรเทากับ
1,719 คน(SD=1546.86) และภาคใตมีคาเฉลี่ยของสัดสวนประชากรตอบุคลากรสาธารณสุขต่ําที่สุด 1,624
คน (SD=1441.65) เมื่อใชเกณฑสัดสวนบุคลากรตอประชากรคือ 1:1250 คน มากําหนด พบวาสวนมากมี
สัดสวนประชากรตอบุคลากรสาธารณสุขมากวา 1: 1,250 คน คิดเปน 54.7 % (794 คน) สวนขอมูลในแต
ละภาคพบวาภาคอีสาน ภาคกลางและภาคเหนือที่มีลักษณะขอมูลที่เหมือนกันกับขอมูลภาพรวม มีเพียง
ภาคใตที่มีขอมูลที่แตกตางจากภาคอื่นๆคือ มีสัดสวนประชากรตอบุคลากรสาธารณสุขนอยกวา 1: 1,250 คน
คิดเปน 55.7 % (245 คน) ดังแสดงในตาราง 5.6
(3) ความเพียงพอของทรัพยากรและระบบบริหารจัดการ
ผลการศึกษากลุมประชากรตัวอยางโดยภาพรวมพบวาบุคลากรสาธารณสุขสวนนอยที่เห็นวามี
ความเพียงพอของจํานวนบุคลากรเมื่อเทียบกับภาระงาน คิดเปน 18.1% (267 คน) และในสวนของแตละภาค
พบวาทัง้ 4 ภาคมีผลขอมูลที่เหมือนกันกับภาพรวม ขอมูลความเพียงพอของทรัพยากรดานวัสดุ/อุปกรณ ใน
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การปฏิบัติงาน พบวาบุคลากรบุคลากรสาธารณสุขสวนนอยที่เห็นวามีความเพียงพอในดานวัสดุ/อุปกรณใน
การปฏิบัติงาน คิดเปน 22.5 % (331 คน) สวนของแตละภาคพบวามี 4 ภาคมีที่ผลขอมูลที่เหมือนกันกับ
ภาพรวม คือ บุคลากรสวนนอยเห็นวาวัสดุ/อุปกรณในการปฏิบัติงานมีความพอเพียง
ดานระบบการบริหารจัดการงาน จากการศึกษากลุมประชากรตัวอยางโดยภาพรวมพบวาบุคลากร
สาธารณสุขประมาณครึ่งหนึ่งเห็นวาระบบการบริหารจัดการมีความเหมาะสมมาก คิดเปน 53.3 % (792 คน)
สําหรับขอมูลของแตละภาคพบวาทัง้ 4 ภาคที่มีจํานวนบุคลากรสาธารณสุขที่เห็นวาระบบการบริหารจัดการ
ระดับมากประมาณครึ่งหนึ่งและคลายกับขอมูลภาพรวม (ตาราง 5.7)
ตาราง 5.7 แสดงจํานวนบุคลากรที่เห็นวามีความเพียงพอของทรัพยากรและระบบบริหารจัดการ
ความพอเพียงของ
ทรัพยากร
จํานวนบุคลากร
เทียบกับภาระงาน
วัสดุ/ อุปกรณใน
การปฏิบัติงาน
ระบบการบริหาร
จัดการ

ภาคอีสาน
จํานวน(%)
66
(19.9%)
78
(23.8%)
189
(56.6%)

ภาคกลาง
จํานวน(%)
39
(16.6%)
47
(20.1%)
136
(56.4%)

ภาคเหนือ
จํานวน(%)
74
(16.2%)
78
(17.1%)
235
(51.4%)

ภาคใต
จํานวน(%)
88
(19.5%)
128
(28.3%)
232
(51.1%)

รวม
จํานวน(%)
267
(18.1%)
331
(22.5%)
792
(53.3%)

5.1.3 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
(1) ความพึงพอใจตอเนื้องาน (work content)
โดยภาพรวมพบวาบุคลากรสาธารณสุขมีความพึงพอใจตอการไดรับการยอมรับนับถือมากที่สุด
คือ (85.5%) รองลงมาคือความพึงพอใจตอลักษณะงาน ความรับผิดชอบและอิสระในงาน ความสําเร็จใน
งานโดยมีสัดสวนความพึงพอใจ คิดเปนสัดสวน 72.2%, 67.1% และ 64.6% ตามลําดับ สวนความพึง
พอใจตอความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานบุคลากรสาธารณสุขมีสัดสวนความพึงพอใจคอนขาง
นอย คือ 28.9% ซึ่งความพึงพอใจตอเนื้องานเหลานี้มีความคลายคลึงกันทั้ง 4 ภาค (ตาราง 5.8)
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ตาราง 5.8 แสดงขอมูลความพึงพอใจตอเนื้องาน (work content) แยกตามภาค
เนื้องาน
การยอมรับนับถือ

ภาคอีสาน
303 (90.2%)

ภาคกลาง
200 (83.3%)

จํานวน (%)
ภาคเหนือ
392 (84.5%)

ลักษณะงาน

257 (76.3%)

174 (72.8%)

338 (73.3%)

310 (67.8%)

1079 (72.2%)

ความรับผิดชอบและอิสระใน
การทํางาน
ความสําเร็จในงาน

242 (72.0%)

158 (65.6%)

298 (64.5%)

306 (66.8%)

1004 (67.1%)

250 (74.2%)

147 (61.0%)

296 (64.1%)

275 (60.0%)

963 (64.6%)

100 (30.5%)

62 (22.2%)

128 (28.0%)

134 (29.6%)

424 (28.9%)

ความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่การงาน

ภาคใต
384(84.2%)

รวม
1279 (85.5%)

(2) ความพึงพอใจตอบริบทของงาน (work context)
โดยภาพรวมพบวาบุคลากรสาธารณสุขมีความพึงพอใจดานความมัน่ คงในงานมากที่สุดโดย
มีสัดสวนความพึงพอใจเปน 75.9% อันดับสองคือ ความพึงพอใจดานความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน
มีสัดสวนความพึงพอใจเปน 69.1% รองลงมาคือความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมหนวยงาน และ ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมพบวาสัดสวนความพึงพอใจเทากับ 57.4% และ 51.5%
ตามลําดับ
สวนความพึงพอตอผลตอบแทนอื่นๆและสวัสดิการ และคาตอบแทนนั้น พบวามีสัดสวนผูทมี่ ี
ความพึงพอใจนอยมาก คือ 26.8% โดยเฉพาะอยางยิง่ คาตอบแทนนั้นมีบุคลากรที่เห็นวาพึงพอใจเพียง
17.4% เทานัน้ ซึง่ ผลการวิเคราะหขอมูลนี้คลายคลึงกันทัง้ 4 ภาค (ตาราง 5.9)
ตาราง 5.9 แสดงขอมูลความพึงพอใจตอบริบทของงาน (work context) แยกตามภาค

ภาคอีสาน
276 (82.4%)

ภาคกลาง
169 (72.2%)

Mean (SD)
ภาคเหนือ
339 (73.4%)

ความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน
สภาพแวดลอม
หนวยงาน
ความปลอดภัย

247 (74.0%)

148 (63.0%)

319 (69.7%)

317 (70.1%)

1031 (69.1%)

201 (59.8%)

140 (58.1%)

259 (55.8%)

260 (56.9%)

860 (57.4%)

157 (46.7%)

99 (41.3%)

282 (60.9%)

233 (50.9%)

771 (51.5%)

ผลตอบแทนอื่นๆ และ
สวัสดิการ
เงินเดือน

102 (30.9%)

52 (22.1%)

120 (26.3%)

120 (26.8%)

394 (26.8%)

46 (13.9%)

50 (21.5%)

81 (17.8%)

78 (17.3%)

255 (17.4%)

บริบทงาน
ความมั่นคงในงาน

ภาคใต
344 (75.6%)

รวม
1128 (75.9%)
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5.2 การดํารงอยู และปจจัยการดํารงอยู
5.2.1 ความตั้งใจในการการดํารงอยูและการยาย
จากการสอบถามความตั้งใจของบุคลากรทีย่ ังคงอยูที่สถานีอนามัยหรือตั้งใจจะยาย ในภาพรวมพบวา
บุคลากรระดับปฐมภูมิสัดสวนที่ตั้งใจดํารงอยูในสถานทีป่ ฏิบัติงานมากกวาบุคลากรที่ตั้งใจจะยาย โดยจํานวน
บุคลากรที่ตั้งใจจะคงอยู คิดเปน 67% (922 คน) และจํานวนบุคลากรที่ตั้งใจจะยาย คิดเปน 33% (457 คน)
สวนในแตละภาคพบวาทุกภาคมีขอมูลคลายกับภาพรวมคือจํานวนบุคลากรที่ตั้งใจจะคงอยูมมี ากกวาจํานวน
บุคลากรที่ตั้งใจจะยาย โดยแตละภาคมีบุคลากรที่ตังใจจะดํารงอยูประมาณ 61- 74% โดยภาคเหนือมีสัดสวน
บุคลากรที่ตองการดํารงอยูต ่ําที่สุดคือประมาณ 61.4% ดังแสดงในตาราง 5.10
ตาราง 5.10 แสดงขอมูลความตัง้ ใจจะยายแยกตามภาค
ความตั้งใจ
คงอยู
ยาย

ภาคอีสาน
205(64.5%)
113(35.5%)

ภาคกลาง
162(74.6%)
55(25.3%)

N/%
ภาคเหนือ
258(61.4%)
162(38.6%)

ภาคใต
297(70.0%)
127(30.0%)

รวม
922(66.9%)
457(33.1%)

ในสวนของบุคลากรทีต่ ั้งใจจะยายสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถนทีท่ ี่คาดวาจะยาย ภาพรวมพบวา
สถานทีท่ ี่บุคลากรสวนใหญตองการจะยายไปทํางานมากที่สุดคือ สถานีอนามัย 41.1 % (188 คน) อันดับสอง
คือ องคการบริหารสวนทองถิ่น 27.6% (126 คน) รองลงมาคือ สาธารณสุขอําเภอ 5.7% (26 คน) โรงพยาบาล
อําเภอ 5.3% (24 คน) สถาบันการศึกษา 3.9% (18 คน) ศูนยวิชาการ 3.3% (15 คน) สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด 2.2% (10 คน) และอันดับสุดทายคือ หนวยงานเอกชน 1.5% (7 คน)
สวนในแตละภาคพบวาไมแตกตางกันมากนัก โดยทัง้ 4 ภาคจะมีบุคลากรที่ตองการจะยายสวนใหญ
จะตองการยายไปทํางานที่สถานีอนามัยเหมือนกันกับภาพรวม ซึ่งแตละภาคจะมีขอมูลตามตาราง 5.11 เปนที่
นาสนใจวาความตั้งใจจะยายออกจากสถานีอนามัยเพือ่ ไปอยูองคการปกครองสวนทองถิน่ นั้น เปนอันดับสอง
รองจากการยายไปที่สถานีอนามัย โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การยายออกไปสถานี
อนามัยอื่นและองคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสัดสวนใกลเคียงกัน
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ตาราง 5.11 แสดงขอมูลเกีย่ วกับสถานทีท่ ี่คาดวาจะยาย

สถานที่
1.สถานีอนามัย
2. องคการปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.)
3. สาธารณสุขอําเภอ
4. โรงพยาบาลอําเภอ
5.สถาบันการศึกษา
6.ศูนยวิชาการ
7.สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
8.หนวยงานเอกชน

ภาคอีสาน
43(38.1%)
35(31.0%)

ภาคกลาง
21(38.2%)
8(14.5%)

จํานวน(N/%)
ภาคเหนือ
63(38.9%)
55(34.0%)

7(6.2%)
4(3.5%)
7(6.2%)
3(2.7%)
3(2.7%)

3(5.5%)
2(3.6%)
1(1.8%)
2(3.6%)
1(1.8%)

8(4.9%)
8(4.9%)
5(3.1%)
8(4.9%)
1(0.6%)

8(6.3%)
10(7.9%)
5(3.9%)
2(1.6%)
5(3.9%)

26(5.7%)
24(5.3%)
18(3.9%)
15(3.3%)
10(2.2%)

1(0.9%)

2(3.6%)

2(1.2%)

2(1.6%)

7(1.5%)

ภาคใต
61(48.0%)
28(22.1%)

ภาครวม
188(41.1%)
126(27.6%)

5.2.2 ปจจัยการดํารงอยู
จากผลการศึกษาปจจัยการดํารงอยูของบุคลากรสาธารสุขระดับปฐมภูมิในกลุมบุคลากรทีย่ ังคง
ตองการดํารงอยูในสถานทีป่ ฏิบัติงาน โดยภาพรวมพบวาบุคลากรสวนใหญใหความสําคัญในปจจัยดังนี้
อันดับหนึ่งคือการมีผูบังคับบัญชาที่ดี รองลงมาคือลักษณะงานมีความอิสระ อันดับสาม คือ คาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนที่รัฐจัดให อันดับสีค่ ือมีความสัมพันธที่ดีกับเพือ่ นรวมงาน อันดับหาคือ ทีท่ ํางานไดรับ
การสนับสนุนดานวัสดุ/ ครุภัณฑอยางเพียงพอ และอันดับหกคือทีท่ ํางานอยูใกลครอบครัว ดังมีสดั สวน
บุคลากรที่เห็นดวยในระดับมากดังตอไปนี้ 80.0%, 79.9%, 76.1%, 74.7%, 73.2% และ 70.7% ตามลําดับ
(ตาราง 5.12)
เมื่อวิเคราะหรายภาคแลวพบวา ปจจัยการธํารงอยูน ั้นมีความคลายคลึงกัน แตลําดับของความสําคัญ
ตางกันเล็กนอย ภาคอีสานนัน้ ปจจัยหลักทีธ่ ํารงบุคลากรใหอยูในองคกรไดอยางมีความสุข ไดแก ลักษณะงาน
มีความอิสระ การมีผูบังคับบัญชาที่ดี คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่รัฐจัดให ความสัมพันธที่ดีกับ
เพื่อนรวมงาน ที่ทาํ งานไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ/ ครุภัณฑอยางเพียงพอ และที่ทาํ งานอยูใกลครอบครัว
ปจจัยการธํารงอยูของบุคลากรภาคกลางนัน้ เรียงตามลําดับดังนี้ ลักษณะงานมีความอิสระ การมี
ผูบังคับบัญชาที่ดี ความสัมพันธที่ดีกับเพือ่ นรวมงาน ทีท่ ํางานไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ/ ครุภัณฑอยาง
เพียงพอ คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่รัฐจัดให และที่ทาํ งานอยูใกลครอบครัว ในสวนภาคเหนือ มี
ปจจัยการธํารงอยู ไดแก ลักษณะงานมีความอิสระ การมีผูบังคับบัญชาที่ดี ความสัมพันธที่ดกี ับเพื่อนรวมงาน
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่รัฐจัดให ทีท่ ํางานไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ/ ครุภัณฑอยางเพียงพอ
และที่ทาํ งานอยูใกลครอบครัว
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ในดานภาคใต มีลําดับความสําคัญที่ตางออกไป ซึ่งปจจัยหลักในการธํารงบุคลากรอยูที่สถานีอนามัย
ไดแก การมีผบู ังคับบัญชาทีด่ ี คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่รฐั จัดให ลักษณะงานมีความอิสระ ที่
ทํางานไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ/ ครุภัณฑอยางเพียงพอ ความสัมพันธที่ดีกับเพือ่ นรวมงาน และทีท่ ํางานอยู
ใกลครอบครัว ตามลําดับ (ตาราง 5.12)
ตาราง 5.12 แสดงถึงเหตุผลการดํารงอยูข องบุคลากรสาธารณสุข แยกตามภาค

ภาคอีสาน
192 (83.1)
202 (87.4)
184 (79.7)

ภาคกลาง
141 (75.0)
152 (80.9)
135 (72.2)

จํานวน (%)
ภาคเหนือ
244 (79.0)
247 (80.2)
226 (73.1)

182 (78.8)

141 (75.0)

238 (77.0)

218 (65.1)

681 (74.7)

175 (75.8)

137 (72.9)

218 (70.6)

232 (69.0)

668 (73.2)

174 (75.7)

133 (70.7)

216 (69.9)

210 (62.5)

644 (70.7)

ปจจัยการดํารงอยู
1. มีผูบังคับบัญชาที่ดี
2. เปนงานที่มีความอิสระ
3. ไดรับคาตอบแทนอื่นจากรัฐ
นอกเหนือจากเงินเดือนเพียงพอ
4. มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
รวมงาน
5. ที่ทํางานมีครุภัณฑ/วัสดุ/
อุปกรณเพียงพอ
6. ครอบครัวอาศัยอยูที่นี่

ภาคใต
260 (77.4)
232 (69.3)
250 (74.2)

รวม
730 (80.0)
728 (79.9)
694 (76.1)

เมื่อวิเคราะหแยกตามกลุมอายุชวงละ 5 ป พบวาในชวงอายุราชการ 1-5 ป จะใหความสําคัญที่ งานมี
ความอิสระ มีคาตอบแทนอืน่ (นอกจากเงินเดือน) การสนับสนุนที่เพียงพอในดานวัสดุ/ครุภัณฑ และความ
เหมาะสมของสวัสดิการตางๆ ตามลําดับ ในขณะที่ชว งอายุมากขึ้น ไดแกอายุราชการระหวาง 6- 20 ป แมจะมี
เหตุผลการคงอยูที่คลายกันแตลําดับความสําคัญของเหตุผลแตกตางกัน กลาวคือ การมีผูบังคับบัญชาที่ดี และ
การที่ลกั ษณะงานมีความอิสระ เปนปจจัยที่สําคัญในระดับตน และรองลงไปไดแก การมีคาตอบแทนอืน่
(นอกจากเงินเดือน) และความสัมพันธที่ดกี ับเพื่อนรวมงาน ในกลุม ที่ชว งอายุราชการคอนขางนาน คือ 21 ปขึ้น
ไป ระบุเหตุผลใกลเคียงกันและมีประเด็นเรื่อง การสนับสนุนที่เพียงพอในดานวัสดุ/ครุภัณฑ เพิม่ เปนลําดับที่ 5
(ตาราง 5.13)
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ตาราง 5.13 แสดงถึงเหตุผลการดํารงอยูข องบุคลากรสาธารณสุข แยกตามชวงอายุราชการ
ปจจัยการดํารงอยู
1. เปนงานที่มีความอิสระ
2. ไดรับคาตอบแทนอื่นจาก
รัฐนอกเหนือจากเงินเดือน
เพียงพอ
3. ที่ทํางานมีครุภัณฑ/วัสดุ/
อุปกรณเพียงพอ
4. สวัสดิการตางๆ
5. ครอบครัวอาศัยอยูที่นี่
6. มีผูบังคับบัญชาที่ดี
7. มีความสัมพันธที่ดีกับ
เพื่อนรวมงาน

1-5 ป
77 (74.0)
75 (72.1)

6-10 ป
140 (78.2)
136 (76.4)

อายุราชการ (จํานวน (%))
11-15 ป
16-20 ป
21-25 ป
175 (78.1)
132 (77.2)
173 (81.6)
168 (74.7)
124 (72.1)
163 (76.5)

74 (71.2)

132 (73.7)

156 (69.3)

115 (66.9)

158 (74.2)

126 (74.1)

72 (69.2)
70 (67.3)
69 (66.3)
65 (63.1)

119 (66.5)
124 (69.3)
144 (80.4)
135 (75.8)

129 (57.3)
159 (71.0)
175 (78.1)
167 (74.2)

100 (58.1)
112 (65.5)
131 (76.2)
126 (73.3)

113 (53.1)
147(69.0)
182 (85.4)
154 (72.3)

84 (49.1)
121 (70.8)
135 (79.4)
131 (76.6)

>= 26 ป
136 (79.5)
128 (74.9)

5.3 ความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ตอความตั้งใจธํารงอยู
ปจจัยตางๆทีน่ ํามาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธกับการธํารงอยูและความตั้งใจยายของบุคลากร
สาธารณสุข ไดแก ปจจัยดานปจเจกบุคคล ปจจัยดานการสนับสนุนขององคกร และปจจัยดานแรงจูงใจ
ดังตอไปนี้
5.3.1 ปจจัยดานปจเจกบุคคล
ปจจัยดานปจเจกบุคคลจากกลุม ประชากรตัวอยางบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิดานอายุ
ราชการพบวากลุมบุคลากรที่ตั้งใจธํารงอยูสวนมากมีชว งอายุราชการชวง 26 ปขึ้นไป คิดเปน 77 % (144 คน)
รองลงมาคือ ชวงอายุราชการ 21-25 ป คิดเปน 74.3% (182 คน) พบวา แนวโนมตองการยายนัน้ จะมีมาก
ในชวงอายุราชการยังไมมาก เมื่ออายุราชการมากแนวโนมการยายจะลดลง จากการวิเคราะหพบวาปจจัย
ดานอายุราชการไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ปจจัยดานจํานวนบุตรในกลุมบุคลากรที่ตงั้ ใจ
ธํารงอยูพ บวาสวนมากมีบุตรตั้งแต3 คนขึ้นไป คิดเปน 80.6% (100 คน) สวนในกลุม ที่ตองการจะยายบุคลากร
สวนมากไมมบี ุตร คิดเปน 39.4 % (163 คน) และจากการศึกษาปจจัยดานจํานวนบุตรพบวาปจจัยดานจํานวน
บุตรไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ปจจัยดานระดับการศึกษาในกลุมบุคลากรที่ตงั้ ใจธํารงอยูพ บวาบุคลากรมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญา
ตรี คิดเปน 71.4% (264 คน) และระดับการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป คิดเปน 65.2% (658 คน) จาก
การศึกษาปจจัยดานระดับการศึกษาพบวาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ปจจัยดานการมีอาชีพเสริมในกลุมที่ตั้งใจธํารงอยูพบวาบุคลากรที่มีอาชีพเสริม คิดเปน 73.8% (152 คน)
ไมมีอาชีพเสริม คิดเปน 65.6% (770 คน) จากผลการศึกษาปจจัยดานการมีอาชีพเสริมพบวาปจจัยนี้ไมมี
ความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ปจจัยในดานรายไดของบุคลากรสาธารณสุขจากกลุมประชากรตัวอยางบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
พบวาในกลุม ที่ตั้งใจธํารงอยูบุคลากรสวนใหญมีรายไดอยูในชวง 30,000 -<40,000 บาท คิดเปน 81.4% (35
คน) สวนบุคลากรในกลุม ทีต่ องการจะยายพบวาบุคลากรสวนใหญมรี ายไดของครอบครัวอยูในชวง < 10,000
บาท คิดเปน 44.6% (37 คน) และจากผลการศึกษาปจจัยดานรายไดครอบครัวพบวาปจจัยนีม้ คี วามสัมพันธ
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.023)
ปจจัยดานการมีงานอืน่ ทีน่ าสนใจจากการศึกษากลุมประชากรตัวอยางบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
พบวาในกลุม บุคลากรที่ตั้งใจธํารงอยูน นั้ สวนใหญเห็นวาไมมีงานอืน่ ทีน่ าสนใจ คิดเปน 74.8% (770 คน) สวน
ที่เห็นวามีงานอื่นทีน่ าสนใจมีเพียง 41% (123 คน) สําหรับในกลุมบุคลากรที่ตองการยายพบวาบุคลากรสวน
ใหญเห็นวามีงานอืน่ ทีน่ าสนใจคิดเปน 59% (177 คน) สวนที่เห็นวามีงานอื่นที่นา สนใจ คิดเปน 25.2% (260
คน) จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานการมีงานอืน่ ทีน่ าสนใจมีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
(p<0.001)
ปจจัยดานภูมิลําเนาในกลุมบุคลากรทีต่ ั้งใจธํารงอยูพ บวาบุคลากรสวนใหญมีภมู ิลําเนาอยูในเขตชนบท
มากกวาเขตเมือง โดยบุคลากรที่มีภูมิลาํ เนาอยูในเขตชนบท คิดเปน 67.1% (644 คน) สวนบุคลากรที่มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตเมือง คิดเปน 66.1% (254 คน) และในกลุมบุคลากรที่ตองการยายพบวา บุคลากรสวน
ใหญมีภูมิลําเนาอยูในเขตเมืองมากกวาในเขตชนบท โดยบุคลากรทีม่ ีภูมิลําเนาอยูใ นเขตเมืองคิดเปน 40.9%
(130 คน) สวนบุคลากรที่มภี ูมิลําเนาอยูในชนบท คิดเปน 32.9% (316 คน) ผลการศึกษาพบวาปจจัยดาน
ภูมิลําเนาไมมคี วามสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากการศึกษาขอมูลปจจัยดานปจเจกบุคคลภาพรวมทั้งประเทศโดยวิธี Logistic regression พบวาปจจัย
ที่มีความสัมพันธตอความตั้งใจธํารงอยูและยาย คือ ปจจัยดานรายไดของครอบครัวและปจจัยดานการมีงาน
อื่นทีน่ าสนใจที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง 5.14
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ตาราง 5.14 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานบุคคลและการคงอยูของบุคลากร โดยการวิเคราะห logistic
regression
ตัวแปร
อายุราชการ
- 0-5 ป
- 6-10 ป
-11-15 ป
- 16-20 ป
- 21-25 ป
- 26 ปขึ้นไป
จํานวนบุตร
-ไมมีบุตร
- บุตร 1-3 คน
- บุตร 3 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษา
- ต่ํากวาปริญญาตรี
-ปริญญาตรีขึ้นไป
การมีอาชีพเสริม
- ไม
- มี
รายไดครอบครัว
- < 10,000
- 10,000-<20,000
- 20,000-<30,000
- 30,000-<40,000
- 40,000-<50,000
โอกาสการมีงานอื่นที่นาสนใจ
- ไม
- มี
ภูมิลําเนา
- เขตเมือง
- เขตชนบท

กลุมอยู(N/%)
95(61.3)
153(55.0)
196(63.8)
151(73.3)
182(74.3)
144(77.0)
251(60.6)
571 (67.9)
100 (80.6)
264(71.4)
658(65.2)
770(65.6)
152(73.8)
46(55.4)
294(60.1)
322(73.2)
35(81.4)
8(61.5)
770(74.8)
123(41.0)
254(66.1)
644(67.1)

กลุมยาย(N/%)

t
-1.037

p-value
.300

-.581

.561

1.462

.144

-1.241

.215

-2.276

.023*

9.529

<0.001**

-.491

.623

60(38.7)
125(45.0)
111(36.2)
55(26.7)
63(25.7)
43(23.0)
163(39.4)
270(32.1)
24(19.4)
106(28.6)
351(34.8)
403(34.4)
54(26.2)
37(44.6)
195(39.9)
118(26.8)
8(18.6)
5(38.5)
260(25.2)
177(59.0)
130(40.9)
316(32.9)

54

5.3.2 ปจจัยดานการสนับสนุนขององคกร
ในภาพรวมพบวา ในบุคลากรกลุมตั้งใจธํารงอยูน ั้น บุคลากรสวนมากเห็นวาสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน
อยูนนั้ ไมทุรกันดาร 67.1% (304 คน) สวนบุคลากรที่เห็นวาสถานที่ปฏิบัติงานมีความทุรกันดาร คิดเปน 59.1
% (139 คน) สําหรับในบุคลากรกลุมที่ตงั้ ใจจะยายพบวาบุคลากรสวนมากเห็นวาสถานที่ปฏิบัติงานมีความ
ทุรกันดาร คิดเปน 40.9% (96 คน) บุคลากรสวนที่เห็นวาสถานที่ปฏิบัติงานไมทุรกันดาร คิดเปน 32.9% (149
คน) จากผลการศึกษาพบวาปจจัยดานความทุรกันดารมีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติตอการธํารง
อยู (p=0.039)
ดานจํานวนบุคลากร เมื่อวิเคราะห ในดานสัดสวนบุคลากรตอประชากรนั้นพบวา ในกลุมที่จํานวน
ประชากรตอบุคลากรต่ํากวา 1,250 คน มีสัดสวนของบุคลากรจะธํารงอยูในองคกรมากกวากลุมที่มีสัดสวน
ประชากรตอบุคลากรมากกวา 1,250 คน (69.4% เทียบกับ 65.2% ตามลําดับ) และมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p= 0.047)
ปจจัยดานความพอเพียงของวัสดุ/อุปกรณ ในกลุมบุคลากรทีต่ ั้งใจธํารงอยูพ บวาบุคลากรสวนมากเห็น
วาวัสดุ/อุปกรณมีความพอเพียงมาก คิดเปน 73.4% รองลงมาคือ บุคลากรเห็นวาวัสดุ/อุปกรณมีความ
พอเพียงปานกลาง คิดเปน 68.2% และในสวนที่เห็นวาวัสดุ/อุปกรณมคี วามพอเพียงนอย คิดเปน 61.4%
สําหรับในกลุม บุคลากรที่ตอ งการจะยาย พบวาบุคลากรสวนมากเห็นวาวัสดุ/อุปกรณมีความพอเพียงมาก
26.6 % มีความพอเพียงปานกลาง คิดเปน 31.8% และมีความพอเพียงนอย คิดเปน 38.6% จากผลการ
วิเคราะหพบวาปจจัยดานความพอเพียงของวัสดุ/อุปกรณมีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=
0.035)
ปจจัยดานระบบการบริหารจัดการ พบวาในกลุมบุคลากรที่ต้งั ใจธํารงอยู บุคลากรสวนมากเห็นวาระบบ
การบริหารจัดการเหมาะสมมาก 72.1% รองลงมาคือเห็นวาเหมาะสมปานกลาง 63.6% สวนบุคลากรที่เห็น
ดวยวาระบบบริหารจัดการเหมาะสมนอย คิดเปน 56.7% ในทางตรงกันขาม กลุม บุคลากรที่ตองการจะยาย
พบวาบุคลากรที่เห็นวาระบบบริหารจัดการเหมาะสมมาก โดยคิดเปน 27.9 % เห็นวาเหมาะสมปานกลาง คิด
เปน 36.4% และสวนที่เห็นวาระบบการบริหารจัดการเหมาะสมนอย คิดเปน 43.3% จากผลการวิเคราะห
พบวาปจจัยดานระบบริหารจัดการมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 0.005)
จากการศึกษาขอมูลปจจัยดานการสนับสนุนขององคกรภาพรวมโดยวิธี Logistic regression พบวา
ปจจัยทีม่ ีความสัมพันธตอความตัง้ ใจธํารงอยูและยาย คือ ปจจัยดานความทุรกันดารของสถานที่ปฏิบัติงาน
ปจจัยดานสัดสวนประชากรตอบุคลากร ปจจัยดานความพอเพียงของวัสดุ/อุปกรณ และปจจัยดานระบบการ
บริหารจัดการ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง 5.15
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ตาราง 5.15 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานการสนับสนุนขององคกรและความตัง้ ใจจะธํารงอยู/ ยายของ
บุคลากรสาธารณสุข โดยการวิเคราะห Logistic regression
ตัวแปร
ความทุรกันดารขององคกร
- มาก
- นอย
สัดสวนบุคลากรตอประชากร
- มากกวา 1,250 คน
- นอยกวา 1,250 คน
ความพอเพียงของวัสดุ/อุปกรณ
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
ความเหมาะสมของระบบการ
บริหารจัดการ
- นอย
- ปานกลาง
- มาก

กลุมอยู (N/%) กลุมยาย(N/%)
139(59.1)
304(67.1)
475(65.2)
417(69.4)
262(61.4)
424(68.2)
221(73.4)

139(56.7)
250(63.6)
521(72.1)

t
-2.066

p-value
0.039

1.987

0.047

2.109

0.035

2.816

0.005

96(40.9)
149(32.9)
254(34.8)
184(30.6)
165(38.6)
198(31.8)
80(26.6)

106(43.3)
143(36.4)
202(27.9)

5.3.3 ปจจัยดานแรงจูงใจ
ปจจัยดานแรงจูงใจในที่แบงออกเปน 2 กลุมไดแกแรงจูงใจที่เกี่ยวกับเนื้องาน ไดแก ความสําเร็จของ
งาน การยอมรับนับถือจากสังคม ลักษณะงาน ความรับผิดชอบและอิสระในการทํางาน และความกาวหนาใน
ตําแหนง และแรงจูงใจที่เกี่ยวกับริบทของงาน ไดแก เงินเดือน ผลตอบแทนอืน่ ความสัมพันธกับเพือ่ นรวมงาน
ความมัน่ คงในงาน ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมของสถานที่ปฏิบัติงาน
ในกลุมบุคลากรที่ตั้งใจธํารงอยูนนั้ บุคลากรสวนมากพึงพอใจตอความสําเร็จในงานในระดับมาก คิด
เปน 71% (630 คน) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปน 59.8% (262 คน) และระดับนอย คิดเปน 51.1%
(23 คน) ในทางตรงกันขาม พบวาบุคลากรที่ตองการยายสวนมากพึงพอใจตอความสําเร็จในงานในระดับนอย
คิดเปน 48.9% (22 คน) รองลงมาคือระดับปานกลางนั้นมี 40.2% (176 คน) และระดับมาก คิดเปน 29%
(257 คน) ตามลําดับ จากผลการวิเคราะหพบวาปจจัยดานความสําเร็จของงานไมมีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
ปจจัยดานการยอมรับนับถือจากชุมชนพบวา กลุมบุคลากรที่ตงั้ ใจธํารงอยู มีบุคลากรสวนมากพึง
พอใจตอดานการยอมรับนับถือระดับมาก คิดเปน 67.5% (798 คน) รองลงมาระดับปานกลาง คิดเปน 62.7%
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(104 คน) และระดับนอยคิดเปน 55 % (11 คน) ตามลําดับ ซึ่งตรงกันขามกับกลุมบุคลากรที่ตองการยาย ซึ่ง
พบวา มีความพึงพอใจตอดานการยอมรับนับถือในระดับนอย คิดเปน 45% (9 คน) ระดับปานกลาง คิดเปน
37.3% (62 คน) และระดับมาก คิดเปน 32.5% (384 คน) ตามลําดับ จากการวิเคราะหพบวาปจจัยดานการ
ยอมรับนับถือมีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.001)
ปจจัยดานลักษณะงาน ในกลุมบุคลากรทีต่ ั้งใจธํารงอยูพ บวา บุคลากรสวนมากพึงพอใจตอดาน
ลักษณะงานอยูในระดับมาก คิดเปน 70.9% (708 คน) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปน 56.6% (162
คน) และระดับนอย คิดเปน 52.4% (44 คน) ตามลําดับ สวนบุคลากรในกลุมที่ตั้งใจยายพบวา บุคลากร
สวนมากพึงพอใจตอลักษณะงานอยูในระดับนอย คิดเปน 47.6% (40 คน) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิด
เปน 43.4% (124 คน) และระดับมาก คิดเปน 29.1% (291 คน) ตามลําดับ จากการวิเคราะหพบวาปจจัยดาน
ลักษณะงานมีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.038)
ปจจัยดานความรับผิดชอบและอิสระในการทํางาน พบวา กลุมบุคลากรที่ตั้งใจธํารงอยู มีบุคลากร
สวนมากมีความพึงพอใจตอความรับผิดชอบและอิสระในการทํางานระดับมาก คิดเปน 71.0% (659 คน)
รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปน 60.8% (191 คน) และระดับนอย คิดเปน 51.2 % (65 คน) ดานประชากร
กลุมที่ตองการยายพบวา บุคลากรสวนมากพึงพอใจตอความรับผิดชอบและอิสระในการทํางานระดับนอย คิด
เปน 48.8% (62 คน) ระดับปานกลาง คิดเปน 39.2% (123 คน) และระดับมาก คิดเปน 29% (269 คน) จาก
การวิเคราะหพบวาปจจัยดานความรับผิดชอบและอิสระในการทํางานไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
ปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานในกลุมบุคลากรทีต่ ั้งใจธํารงอยูพ บวา บุคลากร
สวนมากพึงพอใจตอความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานในระดับมาก คิดเปน 73.3% (293 คน) รองลงมา
คือ ระดับปานกลาง คิดเปน 68.1% (310 คน) และระดับนอย คิดเปน 61.2% (300 คน) ตามลําดับ สวน
บุคลากรในกลุม ที่ตั้งใจยายพบวา บุคลากรสวนมากพึงพอใจตอความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานใน
ระดับนอย คิดเปน 38.8% (190 คน) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปน 31.9% (145 คน) และระดับมาก
คิดเปน 26.8% (107 คน) จากการวิเคราะหพบวาปจจัยดานความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานไมมี
ความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง 5.16
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ตาราง 5.16 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจที่เกีย่ วกับเนื้องาน และความตั้งใจธํารงอยู/ยายของ
บุคลากรสาธารณสุข โดย Logistic regression
ความพึงพอใจ
ความสําเร็จในงาน
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
การยอมรับนับถือ
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
ลักษณะงาน
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
ความรับผิดชอบและอิสระ
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
ความกาวหนาในตําแหนง
- นอย
- ปานกลาง
- มาก

กลุมอยู (N/%) กลุมยาย(N/%)
23 (51.1)
262 (59.8)
630 (71.0)
11 (55.0)
104 (62.7)
798 (67.5)
44 (52.4)
162 (56.6)
708(70.9)
65(51.2)
191(60.8)
659(71.0)
300(61.2)
310(68.1)
293(73.3)

t
0.594

p-value
0.552

3.797

<0.001

-2.078

0.038

-.349

.727

-.482

0.630

22 (48.9)
176 (40.2)
257 (29.0)
9 (45.0)
62 (37.3)
384 (32.5)
40(47.6)
124(43.4)
291(29.1)
62(48.8)
123(39.2)
269(29.0)
190(38.8)
145(31.9)
107(26.8)

ปจจัยดานเงินเดือน กลุม บุคลากรที่ตงั้ ใจธํารงอยูนนั้ บุคลากรสวนมากมีความพึงพอใจตอเงินเดือนใน
ระดับมาก คิดเปน 76.8% (175 คน) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปน 68.1% (310 คน) และระดับมาก
คิดเปน 61.2% (300 คน) สวนบุคลากรในกลุมที่ตั้งใจยายสวนมากพึงพอใจตอเงินเดือนในระดับนอย คิดเปน
39.1% (252 คน) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปน 28.9% (138 คน) และระดับมาก คิดเปน 23.2% (53
คน) จากการวิเคราะหพบวาปจจัยดานเงินเดือนไมมีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ปจจัยดานผลตอบแทนอื่นๆและสวัสดิการ ในกลุมบุคลากรที่ตั้งใจธํารงอยู มีบคุ ลากรสวนมากพึงพอใจ
ตอดานผลตอบแทนอืน่ ๆและสวัสดิการเปนแรงจูงใจในระดับมาก คิดเปน 74% (265 คน) รองลงมาคือระดับ
ปานกลาง คิดเปน 67.5% (309 คน) และระดับนอย คิดเปน 62.2 % (331 คน) ดานประชากรกลุมที่ตอ งการ
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ยายพบวา บุคลากรสวนมากพึงพอใจผลตอบแทนอืน่ ๆและสวัสดิการเปนแรงจูงใจในระดับนอย คิดเปน
37.8% (201 คน) ระดับปานกลาง คิดเปน 32.5% (149 คน) และระดับมาก คิดเปน 26% (93 คน) จากการ
วิเคราะหพบวาปจจัยดานผลตอบแทนอื่นๆและสวัสดิการ ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ
ปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในกลุมบุคลากรที่ตั้งใจธํารงอยูสว นมากมีความพึงพอใจตอ
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในระดับมาก คิดเปน 71.7% (684 คน) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปน
59.8% (192 คน) และระดับนอย คิดเปน 42% (34 คน) สวนบุคลากรในกลุมที่ตงั้ ใจยายพบวาบุคลากร
สวนมากพึงพอใจตอความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานในระดับนอย คิดเปน 58% (47 คน) รองลงมาคือ ระดับ
ปานกลาง คิดเปน 40.2% (129 คน) และระดับมาก คิดเปน 28.3% (270 คน) จากการวิเคราะหพบวาปจจัย
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (p=0.001)
ปจจัยดานความมัน่ คงในงาน กลุมบุคลากรที่ตั้งใจธํารงอยูสว นมากมีความพึงพอใจตอความมั่นคงใน
งานในระดับมาก คิดเปน 70.4% (735 คน) รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปน 55% (22 คน) และระดับปาน
กลาง คิดเปน 54.5% (151 คน) สวนบุคลากรในกลุม ทีต่ ั้งใจยายพบวา บุคลากรสวนมากพึงพอใจตอความ
มั่นคงในงานในระดับปานกลาง คิดเปน 45.5% (126 คน) รองลงมาคือ ระดับนอย คิดเปน 45% (18 คน) และ
ระดับมาก คิดเปน 29.6% (309 คน) ตามลําดับ จากการวิเคราะหพบวาปจจัยดานความมัน่ คงในงานไมมี
ความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ปจจัยดานความปลอดภัย ในกลุม บุคลากรที่ตงั้ ใจธํารงอยูสว นมากพึงพอใจตอความปลอดภัยในงานใน
ระดับมาก คิดเปน 73.7% (525 คน) รองลงมาคือระดับปานกลาง คิดเปน 63.7% (316 คน) และระดับนอย
คิดเปน 46.9% (76 คน) สวนบุคลากรในกลุมที่ตงั้ ใจยายสวนมากพึงพอใจตอความปลอดภัยในระดับนอย คิด
เปน 53.1% (86 คน) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง คิดเปน 36.3 % (180 คน) และระดับมาก คิดเปน 26.3%
(187 คน) ตามลําดับ จากการวิเคราะหพบวาปจจัยดานความปลอดภัยมีความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติ (p= 0.009)
ปจจัยดานสภาพแวดลอมของหนวยงาน สําหรับกลุม บุคลากรที่ตงั้ ใจธํารงอยูพบวา บุคลากรสวนมากพึง
พอใจตอสภาพแวดลอมของหนวยงานในระดับมาก คิดเปน 77.1% (615 คน) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง
คิดเปน 57.2% (243 คน) และระดับนอย คิดเปน 38.8% (57 คน) สวนบุคลากรในกลุมที่ตั้งใจยายสวนมาก
พึงพอใจตอสภาพแวดลอมของหนวยงานในระดับนอย คิดเปน 61.2% (90 คน) รองลงมาคือ ระดับปานกลาง
คิดเปน 42.8% (182 คน) และระดับมาก คิดเปน 22.9% (183 คน) ตามลําดับ จากการศึกษาพบวาปจจัย
ดานสภาพแวดลอมของหนวยงานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.001)
จากการศึกษาขอมูลปจจัยดานแรงจูงใจภาพรวม โดยวิธี Logistic regression พบวาปจจัยที่มี
ความสัมพันธตอความตั้งใจธํารงอยูและยาย คือ ปจจัยดานการยอมรับนับถือ ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัย
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ปจจัยดานความปลอดภัย และปจจัยดานสภาพแวดลอมหนวยงานที่มี
ความสัมพันธอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตาราง 5.17
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ตาราง 5.17 ความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจที่เกีย่ วกับบริบทของงาน และความตัง้ ใจธํารงอยู/ยาย
ของบุคลากรสาธารณสุข โดย Logistic regression
ตัวแปร
เงินเดือน
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
ผลตอบแทนอื่นๆและสวัสดิการ
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
ความมั่นคงในงาน
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
ความปลอดภัย
- นอย
- ปานกลาง
- มาก
สภาพแวดลอมหนวยงาน
- นอย
- ปานกลาง
- มาก

กลุมอยู (N/%) กลุมยาย(N/%)
392(60.9)
340(71.1)
175(76.8)
331(62.2)
309(67.5)
265(74.0)
34(42.0)
192(59.8)
684(71.7)
22(55.0)
151(54.5)
735(70.4)
76(46.9)
316(63.7)
525(73.7)
57(38.8)
243(57.2)
615(77.1)

t
-1.302

p-value
0.193

0.611

0.542

-4.166

<0.001

-0.940

0.347

-2.603

0.009

-8.358

<0.001

252(39.1)
138(28.9)
53(23.2)
201(37.8)
149(32.5)
93(26.0)
47(58.0)
129(40.2)
270(28.3)
18(45.0)
126(45.5)
309(29.6)
86(53.1)
180(36.3)
187(26.3)
90(61.2)
182(42.8)
183(22.9)

5.3.4 ปจจัยเอื้อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยไดอยางมีความสุข: ขอมูลเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัยทีม่ ีผลงานดี พบผลการศึกษาดังนี้ โดย
ภาพรวมแลวไมพบวามีปจจัยหนึ่งปจจัยใดเพียงปจจัยเดียว ที่เอื้อใหบุคลากรสาธารณสุขยังคงปฏิบัติงานที่
สถานีอนามัยอยางมีความสุข แตเปนผลจากหลายปจจัยรวมกัน และปจจัยตางๆเหลานัน้ มีความคลายคลึงกัน
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ทั้ง 4 ภาค โดยจะเกีย่ วของกับ ระดับปจเจกบุคคล ไดแก ภูมิลําเนาของเจาหนาที่ ปจจัยดานครอบครัว ระดับ
การสนับสนุนขององคกร และการสรางแรงจูงใจ ดังรายละเอียดดังนี้
(1) การมีผูบงั คับบัญชาทีม่ ีความสามารถรวมไปถึงการมีภาวะผูน าํ ของหัวหนาสถานีอนามัย จะ
สงผลใหมกี ารจัดระบบการบริหารจัดการของสถานีอนามัยอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหการดําเนินงานของ
 หาตางๆ ไดลุลวงดวยดี การบริหารจัดการที่ดีเอื้อตอ
สถานีอนามัยเปนไปอยางราบรื่น ตลอดทัง้ สามารถแกปญ
ความมีประสิทธิภาพของปจจัยตางๆดวย เชน การมีระบบสนับสนุนที่ดี การมีความสัมพันธที่ดีของบุคลากร
และระหวางบุคลากรและประชาชน การมีสวนรวมในการบริหาร การมีอิสระในการทํางานและคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความเปนธรรมระหวางวิชาชีพ ดังนัน้ การมีผบู ังคับบัญชาทีม่ ีความสามารถจึงเปนปจจัยที่สําคัญใน
การธํารงอยูของบุคลากร (กรอบที่ 5.1)
กรอบที่ 5.1 : กรณี สถานีอนามัย ซับมะนาว: การบริหารจัดการที่ดี
สถานีอนามัย (สอ) ซับมะนาว มีบุคลากร 3 คน แตมีคนไขมาก และเปน สถานีอนามัยติดชายแดน หางไกลจากตัว
เมือง ในอดีตบุคลากรอยูไมนาน บางคนมาอยู 3 เดือนก็ยาย หัวหนาสถานีอนามัยในปจจุบันไดรับมอบหมายจาก สาธารณสุข
อําเภอ ใหมาเปนหัวหนา สถานีอนามัย ที่นี่
ปญหาที่ผานมาที่ทําใหเจาหนาที่ สถานีอนามัย ยายบอย คือ ความปลอดภัย เนื่องจาก เจาหนาที่ ตองอยูเวร
กลางคืนที่ สถานีอนามัย ชาวบานคอนขางเรียกรอง จะมาเมื่อไหรก็ได และมีปญหาดานชาวบานไมใหความรวมมือ และ
เจาหนาที่ไมใชคนในชุมชนนี้
ปจจุบันนี้ ปญหาการโยกยายมีนอยลง เพราะไดแกปญหา โดยดําเนินการตางๆ ดังนี้
- หัวหนาสถานีอนามัย เขาพบชาวบาน ประชุมชาวบาน และสรางความคุนเคย และไววางใจระหวางเจาหนาที่
และประชาชน หาขอตกลงรวมกัน และสื่อสารกันใหชัดเจน
- จัดระบบการบริหารภายในสถานีอนามัย ใหเอื้อตอการปฏิบัติของเจาหนาที่ เชน เจาหนาที่กังวลเรื่องความ
ปลอดภัย ก็จัดคนสวนมาทํางานในชวงวันหยุดเพื่อเจาหนาที่จะไดไมตองอยูคนเดียว
- จัดสรรคาตอบแทนอยางเปนธรรม ถึงแมคาตอบแทนจะมีไมมาก แตมีการบริหารจัดการภายในโดยใช
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร และเงินรายได ของ สถานีอนามัย มาบริหารจัดการใหเกิดความเทาเทียม ใหมี
คาตอบแทนพิเศษที่ไมตางกันมากนัก

การที่ผูบริหารมีภาวะผูน ํา มีวิสัยทัศนจะเปนกลไกสําคัญที่ผลักดันใหบคุ ลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและพึงพอใจและจะสงผลตอปจจัยอื่นๆ ตามทีก่ ลาวมาขางตน
“หัวหนา (สถานีอนามัย) เปนคนมีวิสัยทัศน จะเห็นวาเรามีกําลังคนนอยแตงานมาก จึงไดจางบุคลากรระดับผูชวย
เพิ่มใหมาทํางานธุรการและอื่นๆที่ไมจําเปนตองเปนเจาหนาที่ทํา และใหเจาหนาที่ไดมีเวลาในการใหบริการที่ดี และคิดงาน
สรางสรรค งานชุมชน และพัฒนาตนเองใหเปนผูจัดการสาธารณสุขระดับพื้นที่” (ชัย, ลําปาง)
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(2) การไดรับการยอมรับจากชุมชน การมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และความรวมมือจากภาค
ประชาชน ชวยใหการทํางานที่ สถานีอนามัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น งานหลักที่สําคัญประการหนึง่ ของสถานี
อนามัยคือการทํางานรวมกับชุมชน และสถานีอนามัยก็ตั้งอยูในบริเวณหมูบาน ดังนั้นสถานีอนามัยจึงมี
ลักษณะเฉพาะตัวไมเหมือนสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ คือมีความใกลชิดชุมชนและใหบริการทีส่ ัมพันธกับ
ความตองการของชุมชน ตลอดทั้งการเปลีย่ นแปลงของชุมชนมีผลกระทบตอสถานีอนามัยอยางหลีกเลี่ยงไมได
“ดิฉันเริ่มทํางานที่สถานีอนามัยเมื่อ 35 ปกอน จบใหมๆ ไปอยูสถานีอนามัยและทํางานคนเดียว ชาวบานเขาดีใจ
มาก เปลี่ยนเวรกันมานอนเปนเพื่อนเพราะวาเราเปนหญิงสาวและอยูคนเดียว หาขาวมาใหกินทุกวัน อนามัยน้ําทวมชาวบาน
ก็เกณฑคนมาชวยจัดการ คืออยูกันเหมือนเราเปนลูกเปนหลานคนหนึ่ง ตอนนี้หนุมสาวในหมูบานเรียกดิฉันวาแมเกือบทุกคน
เพราะดิฉันไดทําคลอดใหทุกคน” (ไพ, อํานาจเจริญ)

บางครั้งแมมีปญหาความขาดแคลนเจาหนาที่ แตการมีความรวมมือของชุมชน เชน อาสาสมัคร
สาธารณสุข ผูน ําหมูบา น ประชาชน มีบทบาทเขามามีสว นรวมในระบบบริการสุขภาพมากขึ้น ทําใหสามารถ
แกปญหาการขาดแคลนกําลังคนได (กรอบที่ 5.2)
กรอบที่ 5.2 : แกปญหากําลังคนนอยโดยกระบวนความรวมมือของชุมชน
สถานีอนามัย เมืองกลาง ตั้งอยูในพื้นที่หางไกล ประมาณ 60% เปนพื้นที่ชายเขา มีเจาหนาที่ 2 คน รับผิดชอบ
ประชากร 5,300 คน ซึ่งนับวามีจํานวนบุคลากรนอยมากเมื่อเทียบกับประชากรที่ใหบริการ โรงพยาบาลชุมชนเคยสนับสนุน
พยาบาลและเภสัชกร แตปจจุบันบุคลากรโรงพยาบาลไมเพียงพอจึงไมไดใหการสนับสนุน
สถานีอนามัย จึงแกปญหากําลังคน โดยดึงผูนําชุมชนมาเปนคณะกรรมการของ สถานีอนามัย และให อาสาสมัคร
ประจําหมูบาน (อสม) ดําเนินการสาธารณสุขในชุมชน และประสานของบประมาณจาก อบต เพื่อนํางบประมาณมาจาง
ชาวบานมาชวยงานในสถานีอนามัย ซึ่งการทําเชนนี้สามารถทําใหเจาหนาที่สถานีอนามัย ปฏิบัติงานไดในภาวะที่มีกําลังคน
นอย โดยการปฏิบัติงานของ สถานีอนามัย ยึดหลัก “การดูแลคนปวยใหดี ดูแลคนดีไมใหปวย”

ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน เปนหัวใจของการทํางานชุมชนของบุคลากรสาธารณสุขหลายๆคน และ
หลายแหง พบวาการยอมรับและความสัมพันธที่ดีกับชุมชนเปนปจจัยดึงดูดที่สําคัญทําใหบุคลากรยังคงธํารง
อยูในชุมชนได
“ผมเคยคิดจะยายไปหาประสบการณใหม ๆ แตชาวบานบอกวาถาผมยายก็จะเหมารถไปรับผมกลับมาอีก ทําให
รูสึกดีใจ และผูกพันกับชุมชนที่เราทํางานอยูดวย” (นูญ, สระแกว)

(3) การรวมทํางานกับภาคีตางๆ ในระดับชุมชน ชวยแกปญหาการทํางานสุขภาพที่ซับซอน และ
การขาดแคลนกําลังคนและงบประมาณได สถานีอนามัยเปนสถานบริการในระดับตําบลและตั้งอยูในชุมชน
บริบทของตําบลในดานสภาวะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และชีวิตความเปนอยูของประชาชน ตาง
สงผลกระทบตอการทํางานของหนวยงานราชการและเอกชนที่อยูในระดับตําบลทั้งสิน้ และสุขภาวะของ
ประชาชนเปนองครวมมีความสัมพันธกับหลายปจจัยไมเฉพาะดานระบบบริการสาธารณสุขเทานัน้ ดังนัน้
สถานีอนามัยจึงไมสามารถทํางานโดดเดีย่ วได โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสภาวการณทสี่ ถานีอนามัยมีขอจํากัด
เรื่องกําลังคน และงบประมาณ ขณะนี้สถานีอนามัยไดปรับตัวโดยการทํางานเชื่อมโยงกับภาคสวนอื่นๆ อยาง
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หลากหลายทีท่ ํางานสัมพันธกับสุขภาวะ ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต) โรงเรียน เกษตรตําบล และ
พัฒนาการตําบล เปนตน มี สถานีอนามัยหลายแหงไดรบั การสนับสนุนงบประมาณบางสวนจาก อบต ซึ่งสิ่งนี้
เปดโอกาสใหสถานีอนามัยสามารถคิดริเริ่มสรางสรรคงานไดมากกวากรอบที่กาํ หนดมาจากสวนกลาง และมี
ความสอดคลองกับความตองการของชุมชนมากขึ้น (กรอบ ที่ 5.3)
กรอบที่ 5.3: การทํางานรวมกันระหวาง สถานีอนามัย และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สถานีอนามัย เดนแกว เปน สถานีอนามัย เขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท ตั้งอยูในเขตเทศบาล มีเจาหนาที่ 5 คน รับผิดชอบ
ประชากร 10,100 คน ซึ่งเปนภาระที่หนักพอสมควร สถานีอนามัยไดแกปญหาโดยขอรับการสนับสนุนจาก อสม เครือขาย
สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชนในดานการใหบริการในคลินิกเฉพาะ
ในขณะเดียวกัน สถานีอนามัย ไดรวมงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท) ซึ่งไดใหความสําคัญดานสุขภาพ
มาก และ อปท. ไดจัดสรรงบประมาณซื้อครุภัณฑทางการแพทย ปรับปรุงอาคารสถานที่ หองเอกซเรย และสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาพยาบาล ดังนั้น สถานีอนามัย จึงสามารถแกปญหาดาน คน งบประมาณ และวัสดุ/ครุภัณฑได

(4) การทํางานเปนทีม การมีความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน ทําให บุคลากรสามารถอยูไ ด
อยางมีความสุข การมีทีมงานที่ไมใหญเกินไป และไมเล็กจนเกินไป และบุคลากรมีความรู ความสามารถ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธที่ดีและรวมทํางานเปนทีม เปนปจจัยที่สําคัญตอการธํารงอยูของบุคลากร
จากการสัมภาษณจะเห็นไดวาการมีจํานวนคนมากไมใชปจจัยหลักในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความสุข แตจะเปนประเด็นในเรื่องมีกาํ ลังคนพอเหมาะและมีการทํางานเปนทีม มีความสัมพันธทดี่ ีเปนปจจัย
ที่สําคัญมากกวา
“ ที่ สถานีอนามัยของดิฉันมีเจาหนาที่ 3 คนแตรับผิดชอบประชากรกวา 5000 คน ทํางานรวมกับพี่หัวหนาและ
ภรรยาของพี่ที่เปนพยาบาลวิชาชีพ เรา 3 คนทํางานอยางคนรูใจกันมานาน สามารถทํางานแทนกันไดเกือบทุกอยาง พวกเรา
จบปริญญาตรีทุกคน จึงไมคอยมีปญหาเรื่องความเทาเทียมของคาตอบแทน ไมคิดอยากจะยายไปที่ไหนเพราะกลัววาจะไมมี
ทีมงานดีอยางนี้ สถานีอนามัย เราเปน สถานีอนามัย เดนของอําเภอนี้”( นง, ขอนแกน)

(5) การมีทศั นคติที่ดีตอการทํางานทีส่ ถานีอนามัย เปนสวนหนึง่ ที่สงผลใหบุคลากรสาธารณสุข
ปฏิบัติงานที่ สถานีอนามัย ไดนาน การปฏิบัติงานที่ สถานีอนามัย มีบริบทที่เฉพาะคือสถานที่ทาํ งานอยูใน
ชุมชนหางไกลจากเขตเมือง จํานวนบุคลากรและวัสดุ/อุปกรณจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งตองทํางานใกลชิดกับ
ชุมชน ดังนัน้ การมีทัศนคติ มีใจรักในการทํางานชุมชนจึงเปนองคประกอบสําคัญของบุคลากรสาธารณสุขใน
การปฏิบัติงานในบริบทเชนนี้ การสรางใหเกิดทัศนคติทดี่ ีตอการทํางานสถานีอนามัยนัน้ อาจสงเสริมไดในทุก
กระบวนการในการพัฒนากําลังคน เริ่มจากการคัดเลือกคนที่มีจิตใจในการใหบริการและทัศนคติที่ดีตอการ
พัฒนาชุมชนเขาศึกษาในสถาบันการศึกษา การปลูกฝงทัศนคติจากสถาบันการศึกษาในการบมเพาะให
ผูสําเร็จการศึกษามีจิตใจรักงานชุมชน และเมื่อภายหลังจบการศึกษา ในการเริ่มตนทํางานไดรวมงานกับพี่
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เลี้ยงที่ดี ที่เปนแบบอยางของนักสาธารณสุขที่เสียสละ อาจมีสวนทําใหไดบุคลากรสาธารณสุขที่ไดรับการหลอ
หลอมใหมีจิตใจรักการทํางานชุมชน และมีความสุขในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพที่สถานีอนามัย
“หลังเรียนจบจากวิทยาลัยสาธารณสุข ผมไดไปรวมงานครั้งแรกกับรุนพี่คนหนึ่ง ซึ่งเปนเจาหนาที่ที่ดี เสียสละจริงๆ
ชาวบานชอบ และผมมีความประทับใจมากและยึดแนวทางปฏิบัติตัวของพี่เขาเปนแบบอยาง จนทุกวันนี้”(ศักดิ์, อํานาจเจริญ)

(6) การสนับสนุนในดานตางๆ จาก CUP (สสอ และ รพช) อยางเพียงพอ ไดแก งบประมาณ
วัสดุ ครุภัณฑ เวชภัณฑ ตลอดทั้ง กําลังคน และการติดตาม นิเทศงาน การเชื่อมประสานกับหนวยงานอืน่ ๆ
และการใหคําปรึกษา เปนตน ดวยเหตุที่สถานีอนามัยทํางานอยูบนปญหาที่ซับซอน ภาระงานทีห่ ลากหลาย
ดาน และทรัพยากรที่จํากัด ดังนัน้ การสนับสนุนจาก สสอ และ รพช ทีเ่ หมาะสม สอดคลองกับความตองการ
และทันเวลา จึงเปนเรื่องทีจ่ าํ เปน (กรอบที่ 5.4)
“สถานีอนามัย มีเจาหนาที่ 2 คน แตภาระงานมาก แตโชคดีที่ไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลชุมชนไดให
พยาบาลวิชาชีพมาชวยสัปดาหละ 2 วัน นอกจากนั้น สาธารณสุขอําเภอไดจัดกลุมเครือขายสถานีอนามัยที่อยูใกลเคียงและ
ใหเครือขายจัดเจาหนาที่มาชวยเหลือ” (จิตร, ลําปาง)

กรอบที่ 5.4 : การสนับสนุนจาก CUP
สถานีอนามัย โนนสะอาด มีเจาหนาที่ 3 คน ในแตละวันจะมีผูมาใชบริการวันละ 50-60 คน เดิมมีเจาหนาที่ประจํา 2
คน โรงพยาบาลชุมชนจึงสงพยาบาลวิชาชีพมาประจําอยูที่ สถานีอนามัย แหงนี้เพิ่มอีก 1 คน และขณะเดียวกันสงแพทยมา
ชวยที่สถานีอนามัยอยางสม่ําเสมอ
สถานีอนามัย แหงนี้มีทุนเดิมคือบุคลากรสาธารณสุขไดสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และชุมชนไดเขามามีสวน
รวมดังนั้นจึงสามารถดําเนินการไปไดราบรื่น และพยาบาลวิชาชีพก็ชอบการทํางานที่นี่ เพราะเห็นวาเปนการทํางานที่ไดดูแล
คนไขหลายมิติ ไมเพียงเฉพาะการรักษาเทานั้น

(7) การจัดสรรคาตอบแทนอยางเพียงพอและเปนธรรม บุคลากรที่สถานีอนามัยมีความแตกตาง
กันในดานสายงานและคุณวุฒิ ซึง่ สิ่งนี้สัมพันธกับคาตอบแทน ดังนัน้ จึงตองมีการบริหารจัดการคาตอบแทน
อยางเปนธรรม ซึ่งในทีน่ ี่ไมไดหมายถึงการจัดการจัดสรรคาตอบแทนใหเทากัน แตเปนการจัดสรรคาตอบแทน
ใหเจาหนาที่เห็นวาเกิดความเปนธรรม เชน ในกรณีที่สถานีอนามัยมีคนหลากหลายตําแหนง ไดแก พยาบาล
วิชาชีพ เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจาพนักงาน
ทันตสาธารณสุข ซึ่งคาเวรของบุคลากรแตละตําแหนงจะไมเทากัน ถาหากมีการเบิกจายใหโดยไมคํานึงถึง
ความเทาเทียม อาจจะทําใหสถานีอนามัยเกิดปญหาความไมพึงพอใจเกิดขึ้น จากการสอบถามพบวาหลาย
สถานีอนามัยที่ประสบผลสําเร็จจะมีการบริหารคาตอบแทนอยางเปนธรรม เชน ไดมีการจัดเวรใหคนที่มีคาเวร
นอยกวาไดอยูเ วรมากกวา เพื่อจะทําใหมคี าตอบแทนทีไ่ มตางกันมากนัก หรือผูที่ไมสามารถเบิกคาเวรไดก็ใหมี
การออกปฏิบตั ิงานในชุมชน และขณะเดียวกันตองจัดสรรงานใหเทาเทียมกันและสอดคลองกับความรู
ความสามารถของแตละคนดวย (กรอบที่ 5.5)
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กรอบที่ 5.5 : กรณีศึกษา สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ
สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ มีบุคลากร 8 คน มีงบประมาณคอนขางมากเมื่อเทียบกับสถานีอนามัยอื่น ถึงแมจะมี
การโยกยายบาง แตก็สามารถจัดการได ไมใหเกิดปญหา ซึ่งปจจัยการธํารงอยูของบุคลากรเกี่ยวของกับ:
- คาตอบแทนที่เพียงพอ เจาหนาที่ ไดรับคาตอบแทนตางๆ ดังนี้คือ คาตอบแทนพิเศษ ประมาณคนละ 1000- 2000
บาท รายไดที่เก็บไดจากโครงการ 30 บาท นํามาบริหารจัดการในการปฏิบัติงานนอกเวลา งบประมาณปกติในการปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ และคาตอบแทนพิเศษของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ โดยการจายคาตอบแทนตองบริหารจัดการใหเปนไปตามเนื้อ
งานและเกิดความเปนธรรม เชนมีเจาหนาที่บางคนมีคาเวรนอยก็ตองใหเขาขึ้นเวรมากขึ้นหนอยเพื่อจะไดรับคาตอบแทน
เพิ่มขึ้น
- ภาวะผูนําของหัวหนา สถานีอนามัย เปนปจจัยที่สําคัญ ตองทําหนาที่ประสาน กํากับ ติดตาม ใหการ
สนับสนุน และคอยใหคําปรึกษา แกปญหาองคกร ประสานกับหนวยงานอื่นๆ และชุมชน

(8) การมีโอกาสไดรับการพัฒนาตนเองของเจาหนาที่ในรูปแบบตางๆ ตัง้ แตการฝกงานเฉพาะ
ดาน การฝกอบรมระยะสั้น และการศึกษาตอ เจาหนาที่ สถานีอนามัย สวนใหญแมจะจบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตร แตไดมีความพยายามศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัตร ซึ่งเจาหนาที่เห็นวาการ
ปฏิบัติงานเอื้ออํานวยโอกาสในการศึกษาตอ จะเห็นวาปจจุบันนี้เจาหนาที่สถานีอนามัยสวนใหญจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (72.8%) และมีเจาหนาที่หลายคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท นอกจากนั้นการมี
โอกาสพัฒนาตนเอง ในรูปแบบการอบรม เพื่อชวยพัฒนาทัง้ ตนเองและพัฒนาองคกรก็เปนสวนที่จาํ เปน
“ดิฉันจบประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยสาธารณสุข ตอมาไดศึกษาทางไกลจนจบปริญญาตรี โดยเรียนไปดวยทํางาน
ไปดวย ขณะนี้เจาหนาที่ทุกคนที่ สถานีอนามัย จบปริญญาตรีหมด ทําใหไมมีความเหลื่อมล้ํากันมาก ทํางานอยู สถานี
อนามัย นั้นตองทํางานเปนทีม ถาเจาหนาที่รูสึกไมเทาเทียมกันจะทํางานดวยกันลําบาก” (นอย, ขอนแกน)

ในขณะทีห่ ัวหนาสถานีอนามัยหลายแหงมองวาการเปดโอกาสใหบุคลากรไดศึกษาตอนั้นเปนการ
พัฒนาคนและพัฒนาองคกรไปดวย เพราะเมื่อเขาจบมาก็สามารถนําความรูไปใชพฒ
ั นาสถานีอนามัย หรือ
องคกรอื่นๆอีกตอไป
(9) บุคลากรเปนคนในพืน้ ที่ และหลายคนมีครอบครัวอาศัยในพื้นที่ หรือบริเวณใกลเคียงที่ทาํ งาน
ซึ่งการเปนคนในพืน้ ที่ และฝงรกรากอยูทนี่ นั่ ทําใหคุนเคยกับวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชน และทํางานดวย
ความสบายใจ จึงทําใหไมอยากจะยายไปที่อื่น เพราะตองเริ่มตนทําความเขาใจกับชุมชนอืน่ ใหม (กรอบที่ 5.6)
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กรอบที่ 5.6 : กรณี สถานีอนามัย เขตชายแดนไทย-กัมพูชา
สถานีอนามัยชายแดน มีบุคลากร จํานวน 6 คน ดูแลประชากร 6489 คน มีเงินบํารุงคอนขางนอย จึงบริหารจัดการ
เรื่องคาตอบแทนไดจํากัด ที่ สถานีอนามัย ใกลชายแดน ไทย-กัมพูชา บางครั้งมีลูกระเบิดมาตกใกลสถานีอนามัย แตก็มีการ
โยกยายไมมากนัก สาเหตุเพราะ
- การมีสวนรวมของชุมชน การมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน และถาสามารถสรางชุมชนใหเขมแข็งได จะเอื้อตอการ
ดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชน การมีความสัมพันธอันดีกับชุมชนจะชวยแกปญหาการสื่อสาร การขาดการมีสวนรวม เชน
ชาวบานเคยอยากใหสถานีอนามัยเปนเหมือนโรงพยาบาล ใหบริการเนนหนักดานการรักษา จึงไดประชุมกับชาวบาน และตก
ลงบทบาทของสถานีอนามัยรวมกัน ชาวบานจึงลดความคาดหวังดานการรักษาลง
- เจาหนาที่สวนใหญเปนคนในพื้นที่ คุนเคยกับวัฒนธรรมประเพณี จึงทําใหมีการโยกยายนอย แมจะเปน สถานี
อนามัย ที่หางไกล ติดชายแดน และมีอันตราย

บุคลากรหลายคนทีม่ ีการโยกยายแตเปนการโยกยายไปยังสถานีอนามัยใกลบาน และเหตุผลทีย่ ายคือ
ตองการทํางานใกลครอบครัว ซึง่ ประเด็นนีไ้ มนาจะเปนอุปสรรคตอการพัฒนาระบบบริการระดับปฐมภูมินัก
เพราะพบวา บุคลากรหลายคนทีเ่ ปนคนมีประสบการณในการทํางานมาก เมื่อยายไปที่สถานีอนามัยอื่นก็ไป
สรางสรรคงานที่แหงใหมตอ ไป
“ดิฉันเปนคนเชียงใหม จบผดุงครรภและเริ่มทํางานครั้งแรกที่จังหวัดมุกดาหารที่ภาคอีสาน ประทับใจการทํางานของ
เจาหนาที่ที่นั่นมาก โดยเฉพาะการทํางานรวมกับชุมชน และดิฉันก็รวมทํางานที่นั่นอยางมีความสุข แตตอมาตองยายกลับมา
ที่เชียงใหมเพราะใกลครอบครัว เมื่อกลับมาก็ไดนําสิ่งที่เคยทําที่อีสานมาทําที่นี่ เจาหนาที่กับชาวบานทํางานรวมกันอยางดี
มาก” (ไก, เชียงใหม)

การมีคนในพืน้ ที่ไปศึกษาดานสาธารณสุขและกลับมาปฏิบัติงานที่บา นเกิดนัน้ ไมเพียงแตจะทําให
บุคลากรปฏิบัติงานไดนาน และคุนเคยกับชีวิต ความเปนอยูของชุมชนเทานั้น ในบางรายการกลับมาทํางานที่
บานเกิดทําใหเจาหนาทีท่ ํางานอยางอุทิศและทุมเทเพื่อพัฒนาบานเกิด
“ผมจบมาทํางานที่ สถานีอนามัย เมื่อ 23 ปกอนและไดยายไปทํางานใน สถานีอนามัย หลายแหง และปจจุบันได
ยายกลับมาที่บานเกิด ผมดีใจที่ไดยายกลับบาน และตองการพัฒนาชุมชนบานเกิดของตนเอง ผมรูจักเกือบทุกคนในเขต
ตําบลนั้น และรูจักผูนําทั้งทางการและไมเปนทางการทุกคน ผมไดรวมกับชุมชนวิเคราะหหาปญหาเพื่อหาสาเหตุและแนว
ทางแกไขรวมกัน และไดนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช ปจจุบันนี้ สถานีอนามัย ผมไดรับรางวัลเปน สถานี
อนามัย ดีเดนในระดับภาค” (ศักดิ์, อํานาจเจริญ)

(10) การมีอิสระในการทํางาน สามารถตัดสินใจไดในระดับหนึ่ง สามารถสรางสรรคงานใหมได ทํา
ใหเจาหนาที่ไดใชศักยภาพเต็มที่ ไดทาํ งานตามความตัง้ ใจ ซึง่ ลักษณะการทํางานเชนนี้ จะมีความแตกตาง
จากการภาพทํางานที่สาํ นักงานสาธารณสุขอําเภอ (สสอ) หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ)
นอกจากนัน้ การทํางานและเห็นผลสําเร็จของงานทําใหเกิดความภาคภูมิใจ

66

“ผมเคยยายออกจาก สถานีอนามัย ไปอยูที่ สสอ และจากนั้นยายจาก สสอ ไปยัง สสจ และในที่สุดก็ยายกลับมาอยู
ที่ สถานีอนามัย เพราะเห็นวามีอิสระที่จะคิดสรางสรรคงานใหมๆ สรางทีมงานที่ดี และเห็นผลงานที่ตนเองไดทํา ซึ่งสิ่งนี้จะไม
มีถาหากทํางานที่ สสจ หรือ สสอ” (เนียร, สระแกว)

เจาหนาที่บางคนเห็นวา การทํางานที่ สถานีอนามัย นัน้ เปนสถานที่สรางสรรคงานได และสามารถเพิ่ม
คุณคาเขาไปในเนื้องาน ไมใหงานเกิดความจําเจนาเบื่อ และเจาหนาทีไ่ ดใชศักยภาพเต็มที่ ตลอดทัง้ หากมีการ
จัดกระบวนการพัฒนาบุคลากร ขยายเนื้องานดานสุขภาพออกนอกเหนือจากการเจ็บปวยดานกายภาพ เนน
การเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาที่ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และชุมชน จะทําใหธํารงบุคลากรที่
ทํางานที่สถานีอนามัยใหทาํ งานอยางมีความสุขได
“สถานีอนามัยที่ผมทํางานอยูเปนสถานีอนามัยในฝน หลายๆคนอยากยายมาทํางานที่นี่ ผมเปนนักวิชาการและไดมี
โอกาสทํางานวิชาการเต็มที่ โดยรวมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในการทําวิจัย ผมไดรูจักนักวิชาการมากขึ้นและไดความรู
เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันเราก็มีการจัดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางเจาหนาที่ดวยกันเอง และกับประชาชน อาจจะเปนสิ่งนี้ที่
ทําใหสถานีอนามัยเราเปน สถานีอนามัย ที่นาอยู” (รินทร, เชียงใหม)

การคิดสรางสรรคงาน ใน สถานีอนามัย บางแหงไดขยายเนื้องานออกไปนอกกรอบของการใหบริการ
สาธารณสุข โดยดําเนินบทบาทเปนนักจัดการชุมชนโดยมองสุขภาพเปนองครวม โดยคํานึงถึงสุขภาวะดาน
กาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ และไดรวมกับชุมชนในการสุขภาวะของประชาชน ดังเชน สถานีอนามัย แหง
หนึง่ ในจังหวัดขอนแกน (กรอบที่ 5.7)
กรอบที่ 5.7 : สถานีอนามัยดานเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัย บานหนอง มีเจาหนาที่ 3 คน ดูแลประชากรประมาณ 5000 คน เจาหนาที่ทั้งหมดเปนหนุมสาวจบมา
ไมนาน เดิมเจาหนาที่จะทํางานใหบริการที่สถานีอนามัย และเจาหนาที่พบวามักเจอคนไขซ้ําๆ หนา โดยเฉพาะโรคเครียด นอน
ไมหลับ
เมื่อ 3 – 4 ปกอนหัวหนาสถานีอนามัยไดถูกชักชวนโดยเพื่อนใหไปอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยการใช
เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อกลับมาหัวหนาสถานีอนามัยจึงมองงานชุมชนของสถานีอนามัยเปลี่ยนไป จึงรวมกับเจาหนาที่อื่นๆ
ประชุมชาวบานผูสนใจหลายคนและรวมแลกเปลี่ยนความรูเรื่องการทํามาหากิน ดานเกษตรพอเพียง และชาวบานทําเกษตร
ผสมผสาน และเจาหนาที่ไดทําเกษตรพอเพียงที่สถานีอนามัยเปนตัวอยางดวย ตอจากนั้นชาวบานจึงเริ่มทําเกษตรพอเพียง
ตอมาพบวาคนไขที่มักจะมาขอยาแกเครียดที่สถานีอนามัยบอยๆ ลดลง นอกจากนั้นความสัมพันธ ของเจาหนาที่กับ
ชาวบานก็ดีขึ้นมาก และมีการขยายแนวคิดนี้ไปสถานีอนามัยใกลเคียงอีก 4 แหง และปจจุบันนี้ไดทํางานเปนเครือขายในดาน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับสุขภาพ

(11) การไดรบั เกียรติยศ/รางวัล/ การยอมรับจากสังคม ซึง่ เปนผลจากการทํางานทีม่ ีประสิทธิภาพ
ของเจาหนาที่ ซึ่งสิ่งนี้ทาํ ใหเจาหนาที่เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานและทําใหสามารถปฏิบัติงานที่ สถานี
อนามัย ไดอยางมีความสุข เกียรติยศ/รางวัล/การยอมรับจากสังคม นั้นมีหลายรูปแบบ บางแหงเปน สถานี
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อนามัย ดีเดนเฉพาะดาน เชน ดานการพัฒนาชุมชน ดานสุขภาพจิต ดานไขเลือกออก แตบางแหงอาจจะไมได
รับรางวัลแตเปน สถานีอนามัย ที่เปนแหลงศึกษาดูงานจากที่ตางๆ บางแหงอาจจะเดนในดานมีความรวมมือ
ในการดําเนินการดานวิชาการกับสถาบันการศึกษาตางๆ หรือบางแหงไดรับการพัฒนาขึน้ เปนสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ และทําใหเจาหนาที่เกิดความภาคภูมิใจ
“การไดรับการยอมรับจากชุมชนมีผลตอการทํางานของเจาหนาที่ และ สถานีอนามัย แหงนี้เปน สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ ทําใหเจาหนาที่เกิดความภาคภูมิใจ ที่ไดทํางานเปนที่ยอมรับของชุมชน และถวายเปนพระเกียรติตอพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระราชินีนาถ” (จําเนียร สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ)

การไดรับเกียรติ/รางวัล หรือการยอมรับจากสังคม สงผลใหเกิดปจจัยเอื้อหลายอยางที่ทาํ ใหเจาหนาที่
อยูที่สถานีอนามัยไดอยางมีความสุข เชน บางสถานีอนามัยเมื่อไดรับรางวัลแลวเจาหนาทีม่ ีขวัญกําลังใจขึ้น
และขณะเดียวกันเสมือนวาคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานีอนามัยผานการประเมินจากภายนอกและจะตอง
ดําเนินกิจกรรมใหไดคุณภาพเชนเดิมหรือมากกวาเดิม และอีกประการหนึง่ คือ สสจ สสอ และ โรงพยาบาล
ชุมชนจะตองจัดระบบสิ่งสนับสนุนใหเพียงพอเพื่อใหสามารถธํารงคุณภาพไวได
“สถานีอนามัย ไดรับรางวัล เปน สถานีอนามัย ดีเดน ระดับประเทศ ทําใหเราภูมิใจ ชุมชนก็มีสวนรวมในความภูมิใจ
กับเรา แตขณะเดียวกันก็เกิดความกดดัน กลัววาจะทําไดไมดีเหมือนเดิม แตก็ไมคอยกังวลมาก เพราะ CUP ใหการสนับสนุน
อยูตลอด” (แกว, อํานาจเจริญ)

(12) สภาพแวดลอมของสถานีอนามัยมีความเหมาะสม เชน สถานที่ปฏิบัติงานอยูไมหา งไกล
จากชุมชนเมืองมากนัก ใกลเคียงกับสิง่ อํานวยความสะดวก เชน สินคาที่จาํ เปนในชีวิต สถาบันการศึกษาของ
บุตร ซึ่งกรณีเชนนีก้ ็มีใหเห็นใน สถานีอนามัย หลายแหงโดยเฉพาะ สถานีอนามัย ทีอ่ ยูใกลเขตเมือง ซึง่ เปน
สถานทีท่ ี่หลายคนตองการยายเขามาอยู หรือหากเปนชุมชนหางไกลการมีความปลอดภัย สะดวกในการ
สื่อสาร เชน การคมนาคม การสื่อสารทางโทรศัพท อินเตอรเน็ต เปนตน จะเปนปจจัยทีท่ ําใหเจาหนาที่อยูได
นาน
(13) การไมมที างเลือกอื่นในการยาย/ ขอจํากัดในการยายซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนั้นมีความสําคัญ
แมวาจะไมมีเจาหนาทีพ่ ูดถึงประเด็นนี้มากนัก เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน มีการโยกยายนอยมากเมื่อเทียบ
กับวิชาชีพอืน่ เชน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล สาเหตุสว นหนึง่ เกิดจากการมีทางเลือกที่จาํ กัดใน
การยาย ไมมหี นวยงานอื่นที่จะรองรับเจาหนาที่สาธารณสุขชุมชนได ไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน
นอกจากนัน้ การปฏิบัติงานใน สถานีอนามัย ซึ่งมีบุคลากรจํากัดนัน้ ก็เปนขอจํากัดในการโยกยาย เพราะการ
ยายออกจะทําใหจาํ นวนคนที่เหลือมีภาระงานเพิม่ ขึ้น และบางครั้งจะตองรอจนกวาจะมีคนอืน่ มาแทน
“สถานีอนามัย ที่ผมทํางานนั้นมีเจาหนาที่ 3 คน ประชากรที่รับผิชอบ เปนชาวมุสลิมประมาณ 60% เดิมจํานวน
เจาหนาที่เพียงพอกับงาน แตปจจุบันทิศทางการทํางานเปลี่ยนแปลงมาก ตองเนนการสรางสุขภาพและงานชุมชนมากขึ้น
และมีอะไรตออะไรเพิ่มเขามาอีกมากมาย ทําใหจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอ ถึงแมผมอยากจะยาย แตตําแหนงเจาหนาที่
สาธารณสุขมีนอย สวนใหญก็จะมีที่สถานีอนามัย บางแหงที่เราอยากยายเขามีเจาหนาที่เพียงพอแลวจึงยายไมได” (สิงห,
พัทลุง)
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(14) การกระจายอํานาจสูร ะดับทองถิ่น เปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญและสงผลตอการยายหรือไมยาย
ของเจาหนาที่ สถานีอนามัย เพราะขณะนี้ มีเจาหนาที่ สถานีอนามัย หลายคนมีความสนใจจะยายไปที่ อบต
และมีการโยกยายแลวก็หลายคน ดังนั้นในอนาคตอันใกลนหี้ าก ไดมกี ารโอนยายของสถานีอนามัย ไปที่ อบต
อาจจะสงผลตอการยายหรือไมยายของบุคลากร จะเห็นไดจากในกลุมผูที่มีความประสงคจะยายออกจาก
สถานีอนามัย (บทที่ 5 ) มีสัดสวน 27.6% ที่มีความประสงคจะยายไปปฏิบัติงานที่ อบต โดยดูรายภาคแลว
พบวา ภาคเหนือและภาคอีสานตองการยายไปที อบต คอนขางสูง (34.0%, 31.0% ตามลําดับ) ขณะที่ภาคใต
รองลงไป (22.1%) และภาคกลางต่าํ สุด (14.5%) แมขอมูลเหลานี้เปนขอมูลของกลุมที่ตองการยาย แตเมือ
มองมุมกลับก็อาจกลาวไดวา การที่ สถานีอนามัย จะถูกโอนยายไปอยู อบต นัน้ เปนปจจัยหนึ่งที่สาํ คัญตอการ
คงอยูที่ สถานีอนามัย ของเจาหนาที่ ซึง่ หากมีการโอนยาย จํานวนคนที่ตองการยายออกจาก สถานีอนามัย
อาจจะลดลง หรือเพิ่มขึน้ ก็เปนได
กลาวโดยสรุป ปจจัยการธํารงอยูของบุคลากรสาธารณสุขในสถานีอนามัยนัน้ มีความคลายคลึงกัน
ระหวาง ภูมิภาคทั้ง 4 แหง ไดแก ปจจัยในดานการมีผูบริหารและการจัดการบริหารสถานีอนามัยอยางมี
ประสิทธิภาพนั้นเปนปจจัยแรกของทุกภาค และปจจัยนีม้ ีสวนเอื้อหรือเปนอุปสรรคตอปจจัยอื่นๆ ดวย และ
ตอมาไดแก การไดรับการยอมรับและความรวมมือจากชุมชน ความสัมพันธที่ดกี ับเพื่อนรวมงาน การไดรับการ
สนับสนุนจาก CUP และปจจัยภายนอกไดแกมีการทํางานระบบเครือขายเชื่อมประสานกับภาคีอื่น ซึง่ กลุม
ปจจัยเหลานี้จดั อยูในระดับตน ๆ ของทั้ง 4 ภูมิภาค แตอยางไรก็ตาม อาจจะเรียงลําดับความสําคัญแตกตาง
กันบางเล็กนอย ไดแก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหความสําคัญกับ การมีใจรักตอการทํางานชุมชน มี
คาตอบแทนทีเ่ ปนธรรม มีโอกาสในการศึกษาตอ และมีอสิ ระในการทํางาน ภาคเหนือใหความสําคัญตอ การมี
คาตอบแทนทีเ่ ปนธรรม การเปนคนในพืน้ ที่/ใกลครอบครัว และการมีใจรักตอการทํางานชุมชน ภาคตะวันออก
ใหความสําคัญกับการเปนคนในพืน้ ที่/ใกลครอบครัว มีอิสระในการทํางาน และมีคา ตอบแทนที่เปนธรรม สวน
ภาคใต ใหความสําคัญกับการมีใจรักตอการทํางานชุมชน การเปนคนในพืน้ ที/่ ใกลครอบครัว และการมีโอกาส
ศึกษาตอ (ตาราง 5.18)
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ตาราง 5.18 : ปจจัยของการดํารงอยูอยางมีความสุขของบุคลากรสาธารณสุข แยกตามรายภาค
ปจจัย
1. มีผูบริหารที่ดี/ ระบบการบริหารงานดี
2.ไดรับการยอมรับจากชุมชน/ ชุมชนใหความรวมมือและมี
สวนรวม
3. การเชื่อมประสานกับหนวยงานอื่นในระดับตําบล เชน
อ.บ.ต. โรงเรียน ผูนําชุมชน
4. มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
5. มีใจรัก/ มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานชุมชน
6. คาตอบแทนเปนเหมาะสมและเปนธรรม
7. ไดรับการสนับสนุนจาก CUP อยางเพียงพอในดาน งบฯ
วัสดุเวชภัณฑและอื่นๆ
8. มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง/ ศึกษาตอ
9. คนพื้นที่/ ใกลครอบครัว
10. มีความอิสระ มีโอกาสในการริเริ่มสรางสรรคนวตกรรม
ตางๆ/ เห็นผลสําเร็จของงาน
11. ไดรับเกรียติ/ รางวัล/ การยอมรับจากสังคม
12. สภาพแวดลอมของสถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสม

อีสาน
(n=20)
12
10

เหนือ
(n=20)
10
9

ตะวันออก
ใต
(n=15)
(n=20)
9
14
10
8

9

5

6

8

6
7
6
4

5
3
5
9

9
2
3
7

11
6
6

4
3
4

1
4
2

8
5

4
4
2

3
2

3
2

1
2

2
1

บทสรุป
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยนั้นสวนใหญเคยมีภูมิลําเนาในเขตชนบท (70%) และปจจุบันอยู
ในชวงอายุราชการ 11-15 ป (22.3%) โดยมีสัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชายเล็กนอย (57%) ประมาณ
73% ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บุคลากรสวนใหญมีรายไดของครอบครัวโดยเฉลี่ยอยูในชวง
10,000-<20,000 บาท (45.9 %) และบุคลากรสวนใหญไมมีอาชีพเสริมและไมมีงานอืน่ ทีน่ าสนใจ
ในดานสถานที่ปฏิบัติงาน พบวาโดยสวนใหญสถานีอนามัยไมไดอยูในทีท่ ุระกันดาร ในดานความ
หางไกลทางภูมิศาสตร การสื่อสาร/คมนาคม และการมีสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตอยูใกล และพบวาคาเฉลีย่
จํานวนบุคลากรสาธารณสุขตอสถานีอนามัยเปน 4.2 คน โดยมีสัดสวนบุคลากรสาธารณสุขตอประชากรที่
รับผิดชอบเฉลี่ย 1,719 ซึง่ สูงกวาเกณฑมาตรฐาน ในดานการสนับสนุนขององคกรพบวา สวนใหญเห็นวาไดรับ
การสนับสนุนไมเพียงพอในดานกําลังคน (82%)วัสดุ/อุปกรณ (72%) โดยภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจตอ
การทํางานตอประเด็นตางๆ เรียงลําดับ ดังนี้ การไดรับการยอมรับนับถือ ความมั่นคงในงาน ความพึงพอใจ
ตอลักษณะงาน ความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนรวมงาน ความรับผิดชอบและอิสระในงาน ตามลําดับ สวน
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ความพึงพอใจนอยเรียงลําดับจากนอยที่สดุ ไดแก เงินเดือน จํานวนบุคลากรเทียบกับภาระงาน การสนับสนุน
ดานวัสดุ/อุปกรณ คาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ และความกาวหนาของตําแหนง
อยางไรก็ตามมีบุคลากรตั้งใจจะยายออกจากองคกร ประมาณ 39% โดยตองการจะยายไปทํางานที่
สถานีอนามัยอื่น (41 %) และองคการบริหารสวนทองถิน่ (28%) สวนผูที่ตั้งใจธํารงอยูในองคกรประมาณ
61.0% โดยเหตุผลในการธํารงอยูนนั้ เกีย่ วของกับ การมีผูบังคับบัญชาที่ดี ลักษณะงานมีความอิสระ
คาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนที่รัฐจัดให มีความสัมพันธที่ดกี ับเพื่อนรวมงาน ที่ทาํ งานไดรับการสนับสนุน
ดานวัสดุ/ ครุภัณฑอยางเพียงพอ และทํางานอยูใกลครอบครัว ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะห
ทางสถิติ พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความตัง้ ใจอยูและยายของบุคลากร ไดแก
รายได การมีงานอืน่ ทีน่ าสนใจ ความทุรกันดารของสถานที่ปฏิบัติงาน สัดสวนประชากรตอบุคลากร การ
สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ ความเหมาะสมของระบบการบริหาร การยอมรับนับถือจากสังคม ความพึงพอใจตอ
ลักษณะงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน สภาพแวดลอม และความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน
ขอมูลเชิงคุณภาพพบวามีความสอดคลองกันกับขอมูลเชิงปริมาณ กลาวคือปจจัยเอื้อใหบุคลากรธํารง
อยูในสถานีอนามัยไดอยางมีความสุข ไดแก การมีผูบงั คับบัญชาที่ดี การไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชน
การทํางานรวมกับภาคีนอกกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ความสัมพันธที่ดกี ับเพื่อนรวมงานและการ
ทํางานเปนทีม การมีทัศนคติที่ดีตอการทํางานสถานีอนามัยและชุมชน การสนับสนุนในดานตางๆอยาง
เพียงพอจาก CUP คาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม เปนตน
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บทที่ 6
มาตรการธํารงบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
ในบทนี้จะไดดําเนินการวิเคราะหมาตรการธํารงอยู จาก 3 กลุมดวยกัน กลาวคือ กลุมที่ยา ยออกจาก
สถานีอนามัยแลว กลุมที่ยงั ดํารงอยูในสถานีอนามัย และตัวแทนจากสถานีอนามัยที่มีผลการปฏิบัติงานดี
ตอจากนัน้ จะเปนการสรุปถึงมาตรการตางๆที่จะเอื้อตอการธํารงของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
6.1 มาตรการในการธํารงบุคลากรในกลุมยายออกจาสถานีอนามัย
จากการศึกษาในกลุมที่ไดยายออกจากสถานีอนามัยจํานวน 308 คน พบวา มาตรการการธํารง
บุคลากรที่ระบุไวเรียงลําดับดังตอไปนี้ การเพิ่มคาตอบแทน 45.8% (66 คน) อันดับสองคือ การการมี
ผูบังคับบัญชาที่ดี/บริหารงานเกง มีธรรมาภิบาล 29.6% (43 คน)รองลงมาคือ พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
28.5% (41 คน) และการสนับสนุนดานกําลังคนอยางเพียงพอ 28.5% (41 คน) รองลงมาคือ การสนับสนุน
ดานอุปกรณ/วัสดุ ครุภัณฑอยางเพียงพอ 14.6% (21 คน)และอันดับที่หกคือ มีการสนับสนุนดานการบริหาร
จัดการจากผูบ งั คับบัญชาระดับสูงขึ้นไปอยางเพียงพอ 13.9%(20 คน) และการสนับสนุนดานงบประมาณ
อยางเพียงพอ 11.8% (17 คน) จะเห็นไดวา ในกลุม บุคลากรทีย่ ายออกจากสถานีอนามัยแลว โดยสวนใหญเห็น
วา นอกเหนือจากการเพิม่ คาตอบแทนแลวและความกาวหนาในหนาที่การงานแลว มาตรการสวนใหญเปน
เรื่องการสนับสนุนขององคกรในดาน การบริหารจัดการ กําลังคน วัสดุ/อุปกรณและงบประมาณดังแสดงใน
ตาราง 6.1
เมื่อวิเคราะหแยกรายภาคตางๆ พบวาบุคลากรในทุกภาคใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรการในการ
ธํารงบุคลากรที่สําคัญมากทีส่ ุดคือ การเพิม่ คาตอบแทน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเห็นวามาตรการอื่นๆ
เรียงลําดับดังนี้ การมีผูบริหารที่ดี การสนับสนุนขององคกรในดาน กําลังคน งบประมาณ และมีความกาวหนา
ในตําแหนง ภาคกลางเรียงลําดับดังตอไปนี้ มีความกาวหนาในตําแหนง การสนับสนุนขององคกรในดาน
กําลังคนและวัสดุ/ครุภัณฑ และการมีผูบริหารที่ดี ภาคเหนือเรียงลําดับดังตอไปนี้ การมีผูบริหารที่ดี มี
ความกาวหนาในตําแหนง การสนับสนุนขององคกรในดานงบประมาณ และวัสดุ/ครุภัณฑ การสนับสนุนดาน
การบริหารจากผูบังคับบัญชาระดับสูง และการมีกาํ ลังคนเพียงพอ สวนภาคใตนนั้ เรียงลําดับดังตอไปนี้ การมี
ผูบริหารที่ดี มีความกาวหนาในตําแหนง การมีกาํ ลังคนเพียงพอ การสนับสนุนดานการบริหารจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูง และการสนับสนุนดานวัสดุ/ครุภัณฑ และการเงิน ดังตาราง 6.1
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ตาราง 6.1 ความเห็นตอมาตรการการธํารงบุคลากรสาธารณสุขแยกตามภาค
มาตรการธํารงบุคลากร
ภาคอีสาน
1 เพิ่มเงินคาตอบแทน
2 มีผูบังคับบัญชาที่ดี มีการ
บริหารงานดี
3 มีความกาวหนาในอาชีพ
4 ไดรับการสนับสนุนดานกําลังคน
อยางเพียงพอ
5 ไดรับการสนับสนุนดานครุภัณฑ/
วัสดุ อุปกรณอยางเพียงพอ
6 ไดรับการสนับสนุนดานการ
บริหาร จากผูบังคับบัญชาระดับสูง
ขึ้นไปอยางเพียงพอ
7 ไดรับการสนับสนุนดานการเงิน
งบประมาณอยางเพียงพอ

จํานวน (%)
ภาคกลาง ภาคเหนือ

ภาคใต

รวม

9(69.2)
6(46.2)

15(57.7)
4(15.4)

18(40.0)
13(28.9)

24(40.0)
20(33.3)

66(45.8)
43(29.6)

1(7.7)
3(23.1)

8(30.8)
8(30.8)

11(24.4)
6(13.3)

21(35.0)
15(25.0)

41(28.5)
41(28.5)

0

6(23.1)

7(15.6)

8(13.3)

21(14.6)

1(7.7)

3(11.5)

7(15.6)

9(15.0)

20(13.9)

3(23.1)

2(7.7)

8(17.8)

4(6.7)

17(11.8)

เมื่อเปรียบเทียบมาตรการในการธํารงอยูข องบุคลากรกับสาเหตุการยายออกจากสถานีอนามัย พบวา
มีความสอดคลองกัน กลาวคือ สาเหตุการยายออกจากสถานีอนามัย นั้นเกี่ยวของกับ จํานวนบุคลากรไม
เพียงพอกับภาระงานและภาระงานมากเกินไป การดูแลครอบครัว/กลับภูมิลําเนา งบประมาณของสถานี
อนามัยไมเพียงพอ ตําแหนงขาดความกาวหนา คาตอบแทนและสวัสดิการอื่นๆ ไมเหมาะสม ดังนั้นมาตรการ
เหลานี้จงึ เกี่ยวของกับ การมีผูบริหารที่ดี มีความกาวหนาของตําแหนง มีบุคลากรเพียงพอ และการสนับสนุน
ดานงบประมาณ และวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม
6.2 มาตรการการธํารง ในกลุมที่ปฏิบตั ิงานที่สถานีอนามัยในปจจุบัน
(1) กลุมธํารงอยู
จากผลการศึกษาความเห็นของกลุมประชากรตัวอยางบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ในดาน
มาตรการในการดํารงอยูของบุคลากรในสถานที่ปฏิบัติไดนานโดยไมตอ งการยายไปที่อื่น ภาพรวมพบวา
มาตรการทีบ่ คุ ลากรสวนใหญใหความสําคัญมากคือ การเพิ่มคาตอบแทน คิดเปน 29.0% (267 คน) อันดับ
สองคือ การสรางการยอมรับจากสังคม หรือชุมชนใหความนับถือ คิดเปน 26.0% (240 คน)รองลงมาคือ มี
ผูบังคับบัญชาที่ดี/บริหารงานเกง มีธรรมาภิบาล สรางขวัญและกําลังใจ คิดเปน 17.0% (157 คน) อันดับสี่คือ
สรางความภาคภูมิใจในงานที่ทาํ และมีใจรักงานที่ทาํ คิดเปน 14.0% (129 คน)รองลงมาคือ มีเพื่อนรวมงานที่
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ดีและมีการทํางานเปนทีมทีด่ ี คิดเปน 13.6% (125 คน)และอันดับทีห่ กคือ พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ มี
ตําแหนง/มีซีสงู ขึ้น/มีตําแหนงรองรับ คิดเปน 9.4%(87 คน) ดังแสดงในตาราง 6.2
สวนในดานภาคตางๆ นัน้ พบวาบุคลากรในกลุมที่ยงั คงดํารงอยูในสถานปฏิบัติงานโดยไมตองการยาย
ใหความสําคัญเกี่ยวกับมาตรการในการธํารงบุคลากรมากที่สุดคือ การเพิ่มคาตอบแทน มีเพียงภาคใตเทานั้นที่
แตกตางคือ ใหความสําคัญในการสรางการยอมรับจากสังคม/ชุมชนใหความนับถือ ซึ่งแตละภาคมีขอมูลดังนี้
ภาคอีสานพบวาปจจัยที่บุคลากรใหความสําคัญคือ การเพิ่มคาตอบแทน คิดเปน 38.5% (78 คน) อันดับ
สองคือ มีผูบังคับบัญชาที่ด/ี บริหารงานเกง มีธรรมมาภิบาล คิดเปน 26.3% (54 คน) รองลงมาคือ สรางการ
ยอมรับจากสังคม/ชุมชนใหความนับถือ คิดเปน21.95% (45 คน) อันดับสี่คือ พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
คิดเปน 16.1% (33 คน) รองลงมาคือ มีเพื่อนรวมงานที่ดี/มีการประสานงานดี คิดเปน 15.6% (32 คน) และ
อันดับหกคือ สรางความภาคภูมิใจในงานที่ทาํ มีใจรักงานที่ทาํ คิดเปน 12.2% (25 คน)
ภาคกลางจากผลการศึกษาพบวา ปจจัยอันดับหนึ่งคือ เพิ่มคาตอบแทน คิดเปน 29.6% (48 คน)
รองลงมาคือ สรางการยอมรับจากสังคม/ชุมชนใหความนับถือ คิดเปน 27.8% (45 คน) อันดับสามคือ สราง
ความภาคภูมใิ จในงานที่ทาํ /มีใจรักงานทีท่ ํา คิดเปน 18.5% (30 คน) รองลงมาคือ มีผูบังคับบัญชาที่ด/ี
บริหารงานเกง มีธรรมมาภิบาล คิดเปน 11.1% (18 คน)อันดับตอมาคือ มีเพื่อนรวมงานที่ด/ี มีการประสานงาน
ดี และ พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ มีตาํ แหนง/ซีสูงขึน้ /ตําแหนงรองรับ คิดเปน 8.0 %(13 คน)
ภาคเหนือ พบวาปจจัยทีบ่ ุคลากรสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุดคือ การเพิม่ คาตอบแทน คิดเปน
27.1% (70 คน) อันดับสองคือ การสรางการยอมรับจากสังคม/ชุมชนใหความนับถือ คิดเปน 26.7% (69 คน)
รองลงมาคือ มีผูบังคับบัญชาที่ด/ี บริหารงานเกง คิดเปน 14.3 % (37 คน) อันดับสี่คือ การสรางความ
ภาคภูมิใจในงานที่ทาํ /การมีใจรักงานทีท่ ํา คิดเปน 14.0% (36 คน)รองลงมาคือ มีเพื่อนรวมงานที่ดี/มีการ
ประสานงานดี คิดเปน 10.5% (27 คน)และอันดับทีห่ กคือ มีสวัสดิการดี ดูแลบุตร บานพัก คิดเปน 9.3% (24
คน)
ภาคใตพบวาปจจัยที่บุคลากรใหความสําคัญคือ สรางการยอมรับจากสังคม/ชุมชนใหความนับถือ คิด
เปน 27.3% (81 คน) อันดับสองคือ เพิม่ คาตอบแทน คิดเปน 23.9% (71 คน)อันดับสามคือ มีเพื่อนรวมงานที่
ดี/ประสานงานดี คิดเปน 17.9% (53 คน)รองลงมาคือ มีผูบังคับบัญชาที่ด/ี บริหารงานเกง มีธรรมาภิบาล คิด
เปน 16.2 % (48 คน)อันดับหาคือ สรางความภาคภูมิใจในงานที่ทาํ /มีใจรักงานที่ทาํ คิดเปน 12.8% (38 คน)
อันดับหกคือพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ คิดเปน 7.1% (28 คน) ดังแสดงในตาราง 6.2
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ตาราง 6.2 แสดงขอมูลมาตรการการธํารงบุคลากรเรียงลําดับตาม มากไปหานอย
ปจจัยการดํารงอยู

ภาคอีสาน

จํานวน(%)
ภาคกลาง ภาคเหนือ

ภาคใต

1.เพิ่มคาตอบแทน

78(38.5)

48(29.63)

70(27.1)

71(23.91)

รวม
267(29.0)

2.สรางการยอมรับจากสังคม/
ชุมชนใหความนับถือ
3.มีผูบังคับบัญชาที่ดี
4.สรางความภาคภูมิใจใน
งานที่ทํา/มีใจรักงานที่ทํา
5.สงเสริมการทํางานเปนทีม
6.พัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพ มีตําแหนง/ซีสูงขึ้น/
ตําแหนงรองรับ
7.มีสวัสดิการดี ดูแลบุตร
บานพัก
8.ไดรับการสนับสนุนดาน
กําลังคนอยางเพียงพอ

45(22.0)

45(27.8)

69(26.7)

81(27.3)

240(26)

54(26.3)
25(12.2)

18(11.1)
30(18.5)

37(14.3)
36(14.0)

48(16.2)
38(12.8)

157(17.0)
129(14.0)

32(15.6)
33(16.1)

13(8.0)
13(8.0)

27(10.5)
20(7.8)

53(17.9)
21(7.1)

125(13.6)
87(9.4)

24(11.7)

11(6.8)

24(9.3)

20(6.7)

78(8.5)

17(8.3)

10(6.2)

20(7.8)

21(7.1)

68(7.4)

เมื่อเปรียบเทียบมาตรการทีร่ ะบุของกลุมบุคลากรที่ไมตองการยายออกจากสถานีอนามัย พบวาเปน
มาตรการทีเ่ ปนสวนเสริมของปจจัยที่คงอยูและมีความใกลเคียงกัน กลาวคือ ปจจัยหรือสาเหตุทที่ าํ ใหบุคลากร
คงอยูในสถานีอนามัย ไดแก การมีผูบังคับบัญชาที่ดี รองลงมาคือลักษณะงานมีความอิสระ คาตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนที่รัฐจัดใหเหมาะสม มีความสัมพันธท่ดี ีกับเพือ่ นรวมงาน ไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ/
ครุภัณฑอยางเพียงพอ และที่ทาํ งานอยูใกลครอบครัว ดังนัน้ มาตรการตางๆ ที่ระบุในทีน่ ี้ ไดแก การเพิ่มเงิน
คาตอบแทน การสรางการยอมรับจากสังคม/ชุมชน การมีผูบังคับบัญชาที่ด/ี บริหารงานเกง สรางความ
ภาคภูมิใจในงานที่ทาํ และมีใจรักงานทีท่ าํ สงเสริมการทํางานเปนทีม และการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ
(2) กลุมตองการยาย
ดานความเห็นของกลุม ที่ตองการยายออกจากสถานีอนามัย พบวามาตรการที่สามารถดํารงบุคลากรใน
สถานที่ปฏิบัตไิ ดนาน ภาพรวมพบวาปจจัยที่บุคลากรสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุดคือ เพิม่ เงิน
คาตอบแทน คิดเปน 24.5% (112 คน) อันดับสองคือ พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ มีตาํ แหนง/ซีสูงขึ้น/
ตําแหนงรองรับ คิดเปน 10.1% (46 คน) รองลงมาคือ ไดรับการสนับสนุนดานกําลังคนอยางเพียงพอ คิดเปน
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8.3% (38 คน) อันดับสี่คือ มีผูบังคับบัญชาที่ด/ี บริหารงานเกง มีธรรมมาภิบาล คิดเปน 7.9% (36 คน)
รองลงมาคือ ไดรับการสนับสนุนดานการบริหารการบริหารจัดการ การนิเทศงาน การควบคุมกํากับจากผู
บัญชาการระดับสูงขึ้นไปอยางเพียงพอ คิดเปน 6.4% (29 คน)และอันดับหกคือ มีสวัสดิการดี ดูแลบุตร
บานพัก คิดเปน 6.1% (28 คน)ดังแสดงในตาราง 6.3
สวนผลการศึกษาดานมาตรการการดํารงอยูของบุคลากรในสถานที่ปฏิบัติไดนานในกลุมบุคลากรที่
ตั้งใจจะยายสถานปฏิบัติงานในแตละภาคพบวาทัง้ 4 ภาคคลายคลึงกับภาพรวมคือบุคลากรสวนใหญให
ความสําคัญปจจัยดานการเพิ่มเงินคาตอบแทนมากที่สดุ โดยแตละภาคมีขอมูลดังนี้
ภาคอีสานพบวาบุคลกรสวนมากใหความสําคัญในดาน เพิ่มเงินคาตอบแทน คิดเปน 38.1% (43 คน)
รองลงมาคือ พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ มีตาํ แหนง/ซีสูงขึ้น/ตําแหนงรองรับ คิดเปน15.0% (17 คน)อันดับ
สามคือ ไดรับการสนับสนุนดานกําลังคนอยางเพียงพอ คิดเปน 9.7% (11 คน)รองลงมาคือ มีผูบังคับบัญชาที่
ดี/บริหารงานเกง มีธรรมมาภิบาล และในดานการไดรับการสนับสนุนดานการเงินงบประมาณอยางเพียงพอ
คิดเปน 8.9% (10 คน) อับดับหกคือ ไดรับการสนับสนุนดานการบริหารการบริหารจัดการ การนิเทศงาน การ
ควบคุมกํากับจากผูบัญชาการระดับสูงอยางเพียงพอ และการ มีสวัสดิการดี ดูแลบุตร บานพัก คิดเปน 7.1%
(8 คน) ดังแสดงในตาราง 6.3
ภาคกลางพบวาปจจัยที่บุคลากรสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุดคือ เพิม่ เงินคาตอบแทน คิดเปน
20.0% (11 คน) อันดับสองคือ พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ คิดเปน 4.3%(7 คน)รองลงมาคือ ไดรับการ
สนับสนุนดานกําลังคนอยางเพียงพอ คิดเปน 3.7% (6 คน) อันดับสี่คอื ไดรับการสนับสนุนดานการบริหารการ
บริหารจัดการ การนิเทศงาน การควบคุมกํากับจากผูบัญชาการระดับสูงอยางเพียงพอ คิดเปน 2.5% (4 คน)
รองลงมาคือ มีผูบังคับบัญชาที่ด/ี บริหารงานเกง และ มีสวัสดิการดี ดูแลบุตร บานพัก คิดเปน 1.85% (3 คน)
ภาคเหนือพบวาบุคลกรสวนมากใหความสําคัญในดาน เพิ่มเงินคาตอบแทน คิดเปน 24.1% (39 คน)
รองลงมาคือ พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ คิดเปน 9.3% (15 คน) อันดับสามคือ การ มีสวัสดิการดี ดูแลบุตร
บานพัก คิดเปน 8.6% (14 คน) รองลงมาคือ มีผูบังคับบัญชาที่ด/ี บริหารงานเกง มีธรรมมาภิบาล คิดเปน8.0%
(13 คน) อันดับหาคือ ไดรับการสนับสนุนดานกําลังคนอยางเพียงพอ คิดเปน 6.8% (11 คน) และอันดับหกคือ
เปนบุคคลในพื้นที่นนั้ ๆ คิดเปน 5.6% (9 คน)
ภาคใตพบวาบุคลกรสวนมากใหความสําคัญในดาน เพิ่มเงินคาตอบแทน คิดเปน 15.0% (19 คน)
รองลงมาคือ มีผูบังคับบัญชาที่ด/ี บริหารงานเกง และปจจัยการไดรับการสนับสนุนดานกําลังคนอยางเพียงพอ
คิดเปน 7.9% (10 คน) อันดับสี่คือ ไดรับการสนับสนุนดานการบริหารการบริหารจัดการ การนิเทศงาน การ
ควบคุมกํากับจากผูบัญชาการระดับสูงอยางเพียงพอ คิดเปน 7.1% (9 คน) รองลงมาคือ เปนบุคคลในพื้นที่
นั้นๆ คิดเปน 6.3% (8 คน) และอันดับหกคือ พัฒนาความกาวหนาในอาชีพ คิดเปน 5.51% (7 คน) ดังแสดงใน
ตาราง 6.3

76

ตาราง 6.3 แสดงขอมูลมาตรการการธํารงบุคลากรเรียงลําดับตาม มากไปหานอย
ปจจัยการดํารงอยู
1.เพิ่มเงินคาตอบแทน
2. ความกาวหนาในอาชีพ
3. ไดรับการสนับสนุนดาน
กําลังคนอยางเพียงพอ
4. มีผูบังคับบัญชาที่ดี/
บริหารงานเกง
5. ไดรับการสนับสนุนการ
บริหาร/กํากับจากผูบัญชาการ
ระดับสูงอยางเพียงพอ
6. มีสวัสดิการดี ดูแลบุตร
บานพัก
7. การสนับสนุนดานการเงิน
งบประมาณอยางเพียงพอ
8. เปนบุคคลในพื้นที่นั้นๆ

ภาคอีสาน
43(38.1)
17(15.0)
11(9.7)

ภาคกลาง
11(20.0)
7(4.3)
6(3.7)

จํานวน(N/%)
ภาคเหนือ
39(24.1)
15(9.3)
11(6.8)

10(8.9)

3(1.9)

13(8.0)

10(7.9)

36(7.9)

8(7.1)

4(2.5)

8(4.9)

9(7.1)

29(6.4)

8(7.1)

3(1.9)

14(8.6)

3(2.4)

28(6.1)

10(8.9)

3(1.9)

7(4.3)

3(2.4)

23(5.0)

5(4.42%)

1(1.82%)

9(5.56%)

8(6.30%)

23(5.03%)

ภาคใต
19(15.0)
7(5.5)
10(7.9)

ภาครวม
112(24.5)
46(10.1)
38(8.3)

เมื่อเปรียบเทียบกับปจจัยการตองการยายของกลุมนี้พบวามาตรการมีความสอดคลองกับเหตุผลที่
ตองการยายของบุคลากรกลุม นี้ ไดแก การเพิ่มเงินคาตอบแทน การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ การไดรับ
การสนับสนุนดานกําลังคนอยางเพียงพอ การมีผูบังคับบัญชาที่ด/ี บริหารงานเกง การไดรับการสนับสนุนดาน
การบริหารการบริหารจัดการ การนิเทศงาน การควบคุมกํากับจากผูบญ
ั ชาการระดับสูงขึ้นไปอยางเพียงพอ
และมีสวัสดิการดี ดูแลบุตร บานพัก
6.3 มาตรการดานการเงิน
มีการระบุถงึ มาตรการดานการเงินในทุกกลุม ในที่นี้จงึ มีการวิเคราะหถึงสภาพการเงินในภาพรวมของ
แตละกลุมอายุ ในดานเงินเดือน คาตอบแทนอืน่ ๆ และจํานวนคาตอบแทนที่ตองการเพิ่ม
ในดานเงินเดือน พบวามีอตั ราการเพิม่ ตามอายุราชการ โดยเริ่มจากประมาณ 7,968 บาทในกลุม อายุ
ราชการ 1-5 ป จนกระทัง่ ถึง 24,279 บาทในกลุมอายุราชการ 31-40 ป สวนคาตอบแทนนั้น พบวามีอัตรา
ใกลเคียงกันในทุกกลุมอายุคือประมาณ 2,000 บาท แตเปนทีน่ าสังเกตวากลุมอายุสูงขึ้นคาตอบแทนสวนนี้จะ
ลดลง อาจเปนไปไดวาคาตอบแทนนี้สัมพันธกับคาเวรทําการนอกเวลาราชการและการปฏิบัติหนาที่ในชุมชน
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ดังนัน้ กลุมอายุสูงขึ้นอาจจะปฏิบัติงานดานนีน้ อยลง อยางไรก็ตามในดานเงินพิเศษอื่นๆที่ไมเกีย่ วกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการพบวาสูงขึ้นในกลุมอายุที่สงู ขึ้น (ภาพที่ 6.1)
ภาพที่ 6.1 เงินเดือน คาตอบแทน รายไดพิเศษของบุคลากร ตามกลุม อายุ
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จากรายไดขางตน จึงนําไปตรวจสอบกับความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับความเห็นตอฐานะทาง
เศรษฐกิจของบุคลากร พบวาสวนนอยที่เห็นวามีรายไดมากกวารายจาย ซึ่งจะเปนสัดสวนประมาณ 24% ใน
เกือบทุกกลุมอายุ ยกเวนกลุมอายุ 31-40 ปที่มีสัดสวนสูงถึง 46.5% อยางไรก็ตามกลุมที่ระบุวารายรับและ
รายจายใกลเคียงกันมีประมาณ 1 ใน 3 ในทุกกลุมอายุ และโดยสวนใหญอยูในกลุมรายไดใกลเคียงหรือ
มากกวารายรับในทุกกลุมอายุ สวนกลุมทีเ่ ห็นวารายไดนอยกวารายจายนัน้ มีแนวโนมไมชัดเจนตามกลุมอายุ
ยกเวนในกลุมอายุ 31-40 ปที่มีสัดสวนในกลุมนีน้ อยมาก อยางไรก็ตามในดานรายไดอาจจะขึ้นกับบริบทของ
แตละบุคลากร (ภาพที่ 6.2)
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ภาพที่ 6.2 เปอรเซ็นตความเห็นของบุคลากรตอฐานะดานเศรษฐกิจแยกตามกลุม อายุ
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ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิม่ คาตอบแทนผลการศึกษากลุมประชากรตัวอยางบุคลากร
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ภาพรวมพบวาบุคลากรเห็นวาควรเพิ่มคาตอบแทนประมาณ 94.1% (1,482 คน)
โดยในภาพรวมความคิดเห็นตอจํานวนคาตอบแทนที่ควรเพิ่มมีแนวโนมจะเพิ่มขึน้ บางเล็กนอยตามอายุ
ราชการที่เพิม่ ขึ้น แตไมตางกันมากนัก เริ่มจาก 3,888 บาทตอเดือน ถึง 5,229 บาทตอเดือน (ภาพที่ 6.3)
ภาพที่ 6.3 รายไดและจํานวนคาตอบแทนที่ตองการเพิ่มตอเดือนแยกตามกลุมอายุ
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เมื่อแยกตามกลุมที่ตองการธํารงอยูแ ละกลุมที่ตองการยายและแยกรายภาค พบวาในภาพรวมพบวาใน
กลุมธํารงอยูจาํ นวนทั้งหมด 922 คน มีรายไดเฉลี่ย 20,043 (7253) ซึ่งมีรายไดเฉลี่ยที่มากกวาในกลุมที่
ตองการยายทีม่ ีจํานวนทัง้ หมด 457 คน มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 17,805 บาท (6,360) สวนผลการศึกษาดาน
รายไดเฉลี่ยของแตละภาคพบวาทัง้ 4 ภาคมีขอมูลที่คลายกันคือ กลุม ธํารงอยูจะมีรายไดเฉลี่ยมากกวากลุมที่
ตองการยายเล็กนอย โดยภาคอีสานในกลุมธํารงอยูมีจาํ นวนบุคลากรทั้งหมด 205 คน มีรายไดเฉลี่ย 21,169
บาท (7,354) สวนกลุม ที่ตองการยายมีจํานวนทัง้ หมด 113 คน มีรายไดเฉลี่ย 19,295 (6288) ภาคกลางมี
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กลุมธํารงอยูมจี ํานวนบุคลากรทั้งหมด 162 คน มีรายไดเฉลี่ย 17,241 บาท (6850) สวนกลุม ที่ตองการยายมี
จํานวนทั้งหมด 55 คน มีรายไดเฉลี่ย 15,615 บาท (5646) สวนภาคเหนือ มีกลุม ธํารงอยูมีจาํ นวนบุคลากร
ทั้งหมด 258 คน มีรายไดเฉลี่ย 19,586 (6830) สวนกลุม ที่ตองการยายมีจํานวนทั้งหมด 162 คน มีรายไดเฉลี่ย
17,320 บาท(6543) และภาคใตมีกลุมธํารงอยูมีจาํ นวนบุคลากรทัง้ หมด 297 คน มีรายไดเฉลี่ย 23,315
(7014) สวนกลุมที่ตองการยายมีจํานวนทั้งหมด 127 คน มีรายไดเฉลี่ย 18,188 บาท (5934) ทัง้ นี้ อาจ
เนื่องมาจากกลุมที่ยา ยมีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนานจึงมีรายไดคอนขางต่ํากวาเมื่อเทียบกับกลุมธํารงอยู ดัง
แสดงในตาราง 6.4
ดานจํานวนคาตอบแทนที่ตองการใหเพิ่มตอเดือน ภาพรวมพบวากลุม ธํารงอยูตองการใหเพิ่มเปน
คาเฉลี่ย 4,640 บาท (2857) ในขณะทีก่ ลุม ที่ตองการยายตองการใหเพิ่มคาตอบแทนเปนคาเฉลี่ยเทากับ
4,822 บาท (3021) สวนในแตละภาคมีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันมาก ดังนี้ ภาคอีสานพบวากลุมธํารงอยูตองการ
ใหเพิ่มเปนคาเฉลี่ย 4,775 บาท (2713) ในขณะทีก่ ลุมที่ตองการยายตองการใหเพิม่ คาตอบแทนเปนคาเฉลีย่
เทากับ 5,133 (3589) ภาคกลางในกลุมธํารงอยูตองการใหเพิ่มเปนคาเฉลี่ย 4,875 (3254) สวนกลุมที่ตองการ
ยายตองการใหเพิม่ คาตอบแทนเปนคาเฉลี่ยเทากับ 5,080 บาท (2911) ภาคเหนือพบวากลุมธํารงอยูตองการ
ใหเพิ่มเปนคาเฉลี่ย 4,591 บาท (2916) ในขณะทีก่ ลุมที่ตองการยายตองการใหเพิม่ คาตอบแทนเปนคาเฉลีย่
เทากับ 4,644 (2786) และภาคใตในกลุมธํารงอยูตองการใหเพิ่มเปนคาเฉลี่ย 4,110 (2221) สวนกลุมที่
ตองการยายตองการใหเพิ่มคาตอบแทนเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4,310 (2164) ดังแสดงในตาราง 6.4
ตาราง 6.4 จํานวนรายไดตอเดือนและจํานวนคาตอบแทนที่ตองการเพิ่ม แยกรายภาคและกลุมทีต่ ั้งใจธํารงอยู
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6.4 มาตรการการธํารงบุคลากร: ขอมูลเชิงคุณภาพ
จากผลการศึกษาพบวากลุมที่ตั้งใจธํารงอยูที่สถานีอนามัย กลุม ตั้งใจยายออกจากสถานีอนามัย และกลุม
ที่ไดยายออกไปจากสถานีอนามัยแลว ใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรการไวใกลเคียงกัน ไดแก การเพิ่มคาตอบแทน
การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ และการสนับสนุนดานกําลังคน การบริหารจัดการ วัสดุ/อุปกรณ และ
งบประมาณอยางเพียงพอ อยางไรก็ตามความเห็นจากตัวแทนสถานีอนามัยทีท่ ํางานมีคุณภาพ ไดชวยเพิ่มแงมุม
ในการมองตอมาตรการตางๆที่ควรใชในการธํารงบุคลากรใหปฏิบัติงานไดที่สถานีอนามัยอยางมีความสุข โดย
ขอมูลเหลานี้ตงั้ อยูบนประสบการณจริงของตัวแทนจากสถานีอนามัยทั้ง 75 แหง ดังขอสรุปตอไปนี้
(1) การพัฒนาความกาวหนาในวิชาชีพเปนสิ่งที่จําเปน หากบุคลากรสามารถกาวหนาไดโดยยังสามารถ
ปฏิบัติงานในชุมชนได ก็จะทําใหโอกาสการยายนอยลง และควรจะตองมีการพัฒนาบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ มีแผนการพัฒนากําลังคนดวย เชน ใหลูกจางไดมาศึกษาตอและปรับระดับใหทาํ งานเปน
เจาหนาที่ นอกจากนัน้ ควรมีการพัฒนาสายตําแหนงใหมีความเทาเทียมกัน โดยเฉพาะ 3 ตําแหนงคือ
เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน นักวิชาการสาธารณสุข เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข ควรปรับให
เปนกลุมเดียวกัน (ฐานปริญญาตรี) เพื่อใหเกิดความเทาเทียม
(2) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใน สอ เปนสิ่งที่จาํ เปน ดังจะเห็นวา การมีภาวะผูน ําของหัวหนา
สอ และการบริหารจัดการทีด่ ีเปนปจจัยทีส่ ําคัญที่ทาํ ใหบุคลากร สามารถทํางานที่ สอ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยจะเห็นไดชัดวาบุคลากรสวนใหญพบปญหาภาระงานไมสัมพันธกับกําลังคน ดังนัน้
ควรเนนในดานการพัฒนาดานการบริหารจัดการของหัวหนา สอ. เพื่อจัดระบบงาน เพิ่มผลิตภาพการ
ทํางาน นําเทคโนโลยีมาชวย ซึ่งจะสามารถแกปญหาเหลานี้ได ดังนัน้ ผูบริหาร สอ เปนผูทมี่ ี
ความสําคัญ จึงควรมีระบบคัดเลือกผูบังคับบัญชาที่มีความรูความสามารถ และควรจะมี
กระบวนการพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนื่อง และขณะเดียวกันตองพัฒนาแรงจูงใจ เชน
ความกาวหนาของตําแหนง คาตอบแทนใหตําแหนงผูบริหารดวย เพราะปจจุบนั นี้ความกาวหนาและ
คาตอบแทนต่าํ กวานักวิชาการและพยาบาลวิชาชีพ
(3) การวางแผนกําลังคนของสถานีอนามัยควรมีการวางแผนลวงหนา และใหสอดคลองกับความตองการ
ของพื้นที่ และใหกําหนดจํานวนขั้นต่ําที่ควรจะมี และควรวางแผนจากพืน้ ที่ขนึ้ ไป การจัดสรรบุคลากร
โดยสัดสวนเจาหนาที่ตอประชากรเปนหลัก ไมนา จะเปนวิธกี ารที่เหมาะสม
(4) ทิศทางการทํางานของสถานีอนามัยตองยึดชุมชนเปนศูนยกลาง ยึดผลประโยชนของชุมชน การมีสวน
รวมของชุมชน สรางการยอมรับจากชุมชนโดยไมอิงกับภาคการเมืองมากเกินไปเปนสิ่งจําเปนและจะ
สามารถยึดเหนี่ยวใหบุคลากรปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยไดอยางมีความสุข
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(5) การพัฒนาทีมงานในการปฏิบัติงานระดับชุมชน เปนสิง่ ที่จําเปน ทีมงานในระดับองคกร และทีมงาน
ภาคีสุขภาพรวมกับองคกรภายนอก ไดแก อบต ครู เกษตรตําบล พัฒนาการตําบล และเครือขายภาค
ประชาชน เพือ่ เปนการทํางานรวมกันและใชทรัพยากรรวมกัน
(6) ตองมีการสนับสนุนอยางเพียงพอ ในดาน กําลังคน งบประมาณ วัสดุ/เวชภัณฑ/ ครุภัณฑ จาก
ผูบริหารในระดับอําเภอ หรือ จังหวัด การทํางานที่สถานีอนามัยคอนขางโดดเดี่ยว ควรจัดระบบพี่เลี้ยง
ที่คอยดูแลใหการสนับสนุน สงเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร การคมนาคม
(7) พัฒนาและสงเสริมการทํางานเปนทีม ขณะนี้เริ่มมีการทับซอนระหวางบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
และนักวิชาการสาธารณสุข และเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน ซึง่ เมือ่ งานทับซอนกันก็อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงและปญหาความสัมพันธก็จะตามมา แตมีบางแหงแบงบทบาทชัดเจน แตกอใหเกิดการ
ทํางานแยกสวนและขาดการบูรณาการ ดังนั้นควรจะตองพัฒนาบทบาทการทํางานเปนทีม ทํางานให
เปนเนื้อเดียวกันมากขึ้น โดยดูแลทั้งการรักษาเบื้องตน การสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค
(8) การเพิม่ คาตอบแทนควรเพิม่ แบบมีเงื่อนไข เชนจายตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ผา นมากระทรวง
สาธารณสุขไมไดคิดเรื่องคาตอบแทน แตคาดหวังงาน ดังนัน้ คาตอบแทนควรแยกหมวดออกมาอยาง
ชัดเจน ไมรวมในงบประมาณประกันสุขภาพถวนหนา คาตอบแทนควรจายใหสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
เชน ตามภาระงาน/ทักษะ/ความรู ความสามารถ ความกันดารของพื้นที่ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่
สถานีอนามัย ขณะเดียวกันตองมีความสัมพันธกับวิชาชีพใกลเคียงกันดวย
(9) มีการรับรองดานวิชาชีพของเจาหนาที่สถานีอนามัยเพื่อใหเกิดการยอมรับจากเพื่อนรวมงานและ
สังคม สิ่งนี้จะชวยสรางขวัญและกําลังใจใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานใน สอ และสรางใหเกิดความ
เปนธรรมและสมานฉันทระหวางวิชาชีพ
(10) สภาพแวดลอมของการทํางานก็เปนปจจัยทีท่ ําใหบุคลากรอยูหรือยายได ควรมีการจัด
สภาพแวดลอมที่ทาํ งานใหเอื้อตอการทํางาน เชน มีบา นพักให มีสภาพแวดลอมทางกายภาพนาอยู
การจัดระบบการสื่อสาร การคมนาคมที่ดี เปนตน
(11) ในดานการคัดเลือกผูเขาเรียนนัน้ ควรยังคงรูปแบบการคัดเลือกคนจากพื้นที่ และปรับโดยใหภาค
ประชาชน และภาคสวนอืน่ ที่เกีย่ วของเขามามีสวนรวมมากขึ้น เพื่อจะสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่ดี
และในการจัดการเรียนการสอนนัน้ ควรจะสอดคลองกับภูมิภาคเพื่อสรางนักศึกษาใหเกิดจิตสํานึกรัก
งานบริการสาธารณและการทํางานชุมชน และเมื่อจบการศึกษาแลวใหฝกงานกับพี่เลีย้ งที่เปน
แบบอยางที่ดี โดยเชื่อวากระบวนการเชนนีจ้ ะทําใหสามารถสรางบุคลากรสาธารณสุขที่มีจิตสาธารณ
และรักการทํางานในชุมชนได
(12) ควรปรับเปลี่ยนและสรางความชัดเจนเกี่ยวกับระบบการบริหารระหวางโรงพยาบาลชุมชนและ
สาธารณสุขอําเภอ หรือ CUP เพราะขณะนี้สาธารณสุขอําเภอมีปญหาเชนเดียวกันกับสถานีอนามัย
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หรืออาจจะมากกวา ไดแก ปญหาในดานการขาดแคลนงบประมาณ กําลังคน และความกาวหนาใน
ตําแหนง ในขณะที่โรงพยาบาลชุมชนบางแหงผูบริหารอาจจะตองการการเพิ่มพูนทักษะดานการ
บริหารเพิม่ เติม และ สสอ นาจะมีสว นผลักดันในงานดานสาธารณสุข/การสรางเสริมสุขภาพ ดังนั้น
จะตองมีการวางบทบาทและระบบการบริหารชัดเจนระหวาง สสอ และ รพช
(13) นโยบายกระทรวงสาธารณสุขควรใหความสําคัญตอบุคลากรที่ปฏิบัตงิ านระดับปฐมภูมิอยาง
จริงจัง โดยการใหความสําคัญในดานการกระจายทรัพยากร กําลังคน ความกาวหนาในตําแหนง ซึ่ง
ควรตองเปนไปในลักษณะทีย่ ิ่งหางไกล ควรจะตองมีความกาวหนาสูงขึน้ ถาทําเชนนี้ได สถานีอนามัย
จะกลายเปนทีท่ ี่หลายคนใฝฝนอยากไป
บทสรุป
ในดานมาตรการการธํารงบุคลากรนัน้ ไดศึกษาความเห็นใน 3 กลุม ไดแกกลุมทีย่ ายและตั้งใจจะยายออก
จากสถานีอนามัยแลว กลุมที่ยงั คงอยูในสถานีอนามัย และสอบถามขอมูลเชิงคุณภาพในกลุมสถานีอนามัยที่
ปฏิบัติงานดี เพื่อตรวจสอบขอมูลซึ่งกันและกัน กลุมทีย่ ายและตัง้ ใจจะยายออกจากสถานีอนามัยเห็นวา มาตรการ
ธํารงบุคลากร เรียงลําดับตอไปนี้ การเพิ่มคาตอบแทน การมีผูบริหารทีด่ ี การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ การ
สนับสนุนอยางเพียงของในดาน กําลังคน วัสดุ/อุปกรณ การบริหารจัดการ และการเงิน สวนในกลุม ที่ตั้งใจธํารงอยู
นั้น มาตรการระบุในทีน่ ี้ ไดแก การเพิ่มเงินคาตอบแทน การสรางการยอมรับจากชุมชน การมีผูบงั คับบัญชาที่ดี/
บริหารงานเกง การสรางทัศนคติที่ดีตอการทํางานชุมชน และการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ จากขอมูลเชิง
คุณภาพพบวาการที่จะธํารงบุคลากรใหอยูในสถานีอนามัยไดนานนัน้ มาตรการตางๆ ที่ควรดําเนินการดังตอไปนี้
การพัฒนาความกาวหนาในอาชีพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานีอนามัย มีการวางแผนกําลังคนของ
สถานีอนามัยลวงหนา สถานีอนามัยมีทิศทางการทํางานเพื่อชุมชนอยางชัดเจน สนับสนุนการทํางานเปนทีมทัง้
ภายในสถานีอนามัยและหนวยงานอืน่ ในระดับตําบล การสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาอยางเพียงพอในดาน คน
งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณ การเพิ่มคาตอบแทนแบบผูกติดกับเงื่อนไข การคัดเลือกคนในทองถิน่ ไปศึกษาและ
กลับมาพัฒนาทองถิน่ การปรับความชัดเจนของความเชื่อมโยงระหวางสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลอําเภอ
และกระทรวงสาธารณสุข
ในดานมาตรการการเงินซึ่งไดรับการใหความสัมพันธมากซึ่งเกือบทัง้ หมดเห็นวาการเพิ่มคาตอบแทนเปน
มาตรการอันดับตนในการธํารงบุคลากร และเมื่อวิเคราะหจํานวนที่ตองการเพิ่มนั้นไมเห็นความสัมพันธกับอายุการ
ทํางาน การตั้งใจอยูหรือยาย หรือภาค แตเปนตัวเลขที่ใกลเคียงกันคือประมาณ 4,000 – 5,000 บาท ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากเกิดการเปรียบเทียบกับวิชาชีพที่ใกลเคียงกันหรือทํางานรวมกัน และบุคลากรหนวยงานอื่นที่ทาํ งานใน
ระดับตําบลดวยกัน เชน เจาหนาที่ อบต. และครู เปนตน ซึง่ มีผลทําใหบุคลากรรูสกึ ถึงความไมเปนธรรม
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บทที่ 7
อภิปรายผลและสรุป
การศึกษานี้เปนการวิจัยภาคตัดขวาง ดําเนินการใน 8 จังหวัด ครอบคลุม 4 ภาค ไดแกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต กลุม ตัวอยางในการเก็บขอมูลประกอบดวย บุคลากรปฏิบัติงาน
ที่สถานีอนามัย และบุคลากรที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขและเริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกที่สถานีอนามัย
ทั้งหมดชุดละ 1,820 คน ตลอดทั้งตัวแทนจากสถานีอนามัยที่มีผลงานดี เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูลไดแก
แบบสอบถามสงกลับทางไปรษณีย 2 ชุด การสัมภาษณเชิงลึก และการประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความเห็น
พื้นที่ที่ศกึ ษาในแตละภาคจะมีจังหวัดที่เปนตัวแทนกลุมจังหวัดใหญ 1 แหงและกลุมจังหวัดเล็ก 1 แหง ใน
ภาพรวมดานประชากรพบวากลุมจังหวัดใหญมีจํานวนประชากรเฉลีย่ มากกวากลุม จังหวัดเล็ก โดยสัดสวน
ประชากรวัยสูงอายุจะมีสัดสวนมากกวาสัดสวนประชากรเด็กที่มีอายุต่ํากวา 5 ป และทุกจังหวัดประชากรสวน
ใหญอาศัยอยูใ นเขตชนบทมากกวาเขตเมือง ดานสภาวะเศรษฐกิจพบวารายไดเฉลี่ยประชากรในเขตเมือง
ใกลเคียงกันทัง้ ในกลุม จังหวัดใหญและจังหวัดเล็ก แตในกลุมจังหวัดเล็กจะมีความแตกตางดานรายไดระหวางเขต
เมืองและเขตชนบท และยังมีรอยละของความรุนแรงของความยากจนมากกวา สําหรับดานสถานบริการและ
บุคลากรดานสุขภาพ ในจังหวัดใหญจะมีสถานบริการจํานวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชน ขณะทีจ่ ังหวัดเล็กมี
สถานบริการนอยกวาและสวนมากมักเปนสถานบริการภาครัฐ สวนจํานวนบุคลากรสาธารณสุขตอประชากรนัน้
พบวากลุมจังหวัดใหญมีสัดสวนประชากรตอแพทย 1 คนนอยกวาเมื่อเทียบกับกลุมจังหวัดเล็กที่มสี ัดสวน
ประชากรตอแพทยสูงกวา อยางไรก็ตามดานสัดสวนบุคลากรในสถานีอนามัยกลับเปนไปในทางตรงขามโดยกลุม
จังหวัดใหญจะมีสัดสวนประชากรตอบุคลากรสาธารณสุขสูงกวา ขณะที่กลุม จังหวัดเล็กกลับมีสดั สวนที่ต่ํากวา
ในการจัดระบบบริการสุขภาพไดจัดระบบคลายคลึงกัน กลาวคือ ระบบประกอบดวย หนวยบริการที่จะ
เปนคูสัญญาในการใหบริการ 3 กลุม ไดแก คูสัญญาของการบริการระดับปฐมภูมิ(ศูนยสุขภาพชุมชนหรือสถานี
อนามัย) หนวยคูสัญญาของบริการะดับทุติยภูมิ ไดแก โรงพยาบาลชุมชน และ หนวยคูสัญญาของบริการระดับ
ตติยภูมิ เปนหนวยบริการที่ใชบริการเฉพาะทาง
สําหรับบทบาทของศูนยสุขภาพชุมชน (PCU) ภายใตการบริหารจัดการของคณะกรรมการจัดบริการระดับ
ปฐมภูมิ (CUP) นัน้ โดย CUP มีบทบาทในการสนับสนุน PCU ไดแก บทบาทในการจัดการและรับผิดชอบใหมี
หนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ที่ใหบริการภายใตหนวยเดียวหรือจัดเปนเครือขายบริการปฐมภูมทิ มี่ ีมาตรฐาน ทัง้ ใน
ดานการจัดอุปกรณ เครื่องมือ ระบบการติดตอสื่อสาร และระบบสงตอระหวางเครือขาย กําลังคน พรอมจัดใหมี
ระบบกํากับมาตรฐานคุณภาพของหนวยบริการในเครือขาย
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7.1 การเคลือ่ นยายของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
จากการวิเคราะหการเคลื่อนยายโดยแยกกลุมตามปที่เริม่ รับราชการชวงละ 5 ป พบวาสวนใหญมกี าร
โยกยายระหวางสถานีอนามัย และเมื่อเทียบระหวางการยายออกจากสถานีอนามัยในแตละรุนพบวารุนที่จบ
การศึกษาหลังๆมีแนวโนมทีจ่ ะยายออกจากสถานีอนามัยเร็วขึ้น มีเพียงรุนที่จบการศึกษาในป 2536-2540 ที่พบ
แนวโนมการคงอยูสูงกวารุนกอนหนานัน้ ซึ่งอาจเปนเหตุผลวาในชวงเวลานั้นกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนิน
โครงการทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย(2534-2543) ทําใหสถานีอนามัยไดรับความสนใจจากผูกาํ หนด
นโยบายระดับกระทรวงเปนอยางมากในชวงนั้น และไดรับการสนับสนุนทัง้ ดานโครงสรางพืน้ ฐาน วัสดุ/เวชภัณฑ
กําลังคน ตลอดทั้งสถาบันการผลิตก็ไดรับการสนับสนุนดวย จึงอาจเปนปจจัยในการคงอยูของบุคลากร
สาธารณสุขในยุคดังกลาว
แมจะมีการยายของบุคลากรมาก แตประมาณ 2 ใน 3 เปนการยายระหวางสถานีอนามัย ดานการ
วิเคราะหสาเหตุที่ทาํ ใหบุคลากรสาธารณสุขโยกยายในแตละกลุมอายุราชการ พบวากลุมอายุราชการ 1-5 ปมีการ
ยายมากที่สุด และเหตุผลการยายสวนมากจะเกี่ยวของกับการกลับไปดูแลครอบครัว/กลับภูมิลําเนา การบริหาร
จัดการกําลังคน และการหาประสบการณ/ความกาวหนา สวนการยายในชวงอายุราชการที่สูงขึน้ ไป เหตุผลทีเ่ ปน
ปจจัยหลักคือ ครอบครัว และการหาความกาวหนาในตําแหนง สําหรับดานการยายออกจากสถานีอนามัย พบวา
ปจจัยหลัก ไดแก จํานวนบุคลากรไมเพียงพอกับภาระงาน และภาระงานที่มากเกินไป รองลงมาคือ ดูแลครอบครัว
งบประมาณของสถานีอนามัยไมเพียงพอ ตําแหนงขาดความกาวหนา เมื่อวิเคราะหปจจัยดานบุคคลที่มี
ความสัมพันธกับการยายของบุคลากรสาธารณสุข พบวาปจจัยทีม่ ีความสัมพันธ ไดแก อายุราชการ ระดับ
การศึกษา และภูมิลําเนา โดยอายุราชการมากขึ้นจะมีแนวโนมการยายมากขึน้ ในระดับการศึกษาตั้งแตระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปมีแนวโนมยายมากกวากลุม ที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี สวนภูมิลําเนานั้นพบวาบุคลากรที่มี
ภูมิลําเนาในเขตชนบทมีแนวโนมการยายนอยกวากลุมบุคลากรที่มีภมู ิลําเนาในเขตเมืองซึ่งสอดคลองกับสาเหตุ
หลักของการยาย
7.2 ปจจัยการดํารงอยูอยางพึงพอใจของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
จากจํานวนผูต อบแบบสอบถาม 1,511 คน พบวาบุคลากรมีความพึงพอใจมากตอประเด็นตางๆ
เรียงลําดับ ดังนี้ การไดรับการยอมรับนับถือ ความมั่นคงในงาน ความพึงพอใจตอลักษณะงาน ความสัมพันธที่ดี
ระหวางเพื่อนรวมงาน ความรับผิดชอบและอิสระในงาน ตามลําดับ สวนความพึงพอใจนอยเรียงลําดับจากนอย
ที่สุดไดแก เงินเดือน จํานวนบุคลากรเทียบกับภาระงาน การสนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณ คาตอบแทนและ
สวัสดิการตางๆ และความกาวหนาของตําแหนง ตามลําดับ
บุคลากรสาธารณสุขที่ตั้งใจจะธํารงอยูมีสดั สวนมากกวากลุมที่ตั้งใจจะยาย (65% เทียบกับ 35%) สําหรับ
ปจจัยที่เกี่ยวของพบวาบุคลากรใหความสําคัญที่การมีผบู ังคับบัญชาทีด่ ี ลักษณะงานมีความอิสระ และมี
คาตอบแทนอืน่ นอกเหนือจากเงินเดือน ความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน การไดรับการสนับสนุนดานวัสดุ/
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ครุภัณฑอยางเพียงพอ และที่ทาํ งานอยูใกลครอบครัว และเมื่อวิเคราะหแยกตามกลุม อายุ พบวาชวงอายุราชการ
1-5 ปจะใหความสําคัญที่งานมีความอิสระ มีคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน ในขณะที่ชว งอายุราชการ
มากขึ้นจะใหความสําคัญในการมีผบู ังคับบัญชาที่ดี งานที่มีความอิสระ และการไดรับคาตอบแทนอืน่ ซึง่ ผลการ
วิเคราะหขางตนสอดคลองกับผลการวิเคราะหโดยใชสถิติ Logistic regression พบวาปจจัยทีม่ คี วามสัมพันธเชิง
บวกกับความตั้งใจอยูและยายของบุคลากร ไดแก รายไดของบุคลากร การสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ ความเหมาะสม
ของระบบการบริหาร การยอมรับนับถือจากสังคม ความพึงพอใจตอลักษณะงาน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
สภาพแวดลอม และความปลอดภัยของสถานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งกลาวคือเมื่อบุคลากรรับรูตอตัวแปรเหลานี้เพิ่มขึ้น
โอกาสที่บุคลากรจะธํารงอยูก ็เพิ่มขึน้ ตามไปดวย อยางไรก็ตามมีกลุมตัวแปรที่มีความสัมพันธทางสถิติเชิงลบกับ
ความตั้งใจในการธํารงอยู ไดแก การมีงานอื่นที่นา สนใจ ความทุรกันดารของสถานที่ปฏิบัติงาน สัดสวนประชากร
ตอบุคลากร กลาวไดวาเมื่อตัวแปรเหลานีเ้ พิ่มขึ้น โอกาสที่บุคลากรจะธํารงอยูกน็ อยลง
ขอมูลเชิงคุณภาพมีความสอดคลองกันกับขอมูลเชิงปริมาณ กลาวคือปจจัยเอื้อใหบุคลากรธํารงอยูใน
สถานีอนามัยไดอยางมีความสุข ไดแก การมีผูบังคับบัญชาที่ดี การไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชน การทํางาน
รวมกับภาคีนอกกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ ความสัมพันธที่ดีกบั เพื่อนรวมงานและการทํางานเปนทีม การ
มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานสถานีอนามัยและชุมชน การสนับสนุนในดานตางๆอยางเพียงพอจาก CUP
คาตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเปนธรรม เปนตน
7.3 มาตรการธํารงบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
จากขอมูลการศึกษานี้ทาํ ใหมองเห็นภาพวาบุคลากรสถานีอนามัยมีความพยายามทีป่ รับตัวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตางๆ โดยเฉพาะ การกระจายอํานาจสูองคกรปกครองสวนทองถิน่ แมจะมีรูปแบบยังไม
ชัดเจนนักในสวนของกระทรวงสาธารณสุข แตพบวาไดมีการรวมงานอยางจริงจังแลวในหลายๆแหง และ อบต
กลายเปนภาคีของสถานีอนามัยในดานการสนับสนุนงบประมาณสาธารณสุข นอกจากนัน้ นโยบายการสรางเสริม
สุขภาพทําใหสถานีอนามัยตองเปดกวางเพื่อเชื่อมโยงกับองคกรเอกชน และเครือขายภาคประชาชนมากขึ้น ตลอด
ทั้งบุคลากรตองปรับตัวกับระบบการบริการสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อสอดรับกับนโยบายการ
ประกันสุขภาพถวนหนา และการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางประชากรและระบาดวิทยาสงผลใหมีภาระงานที่มาก
ขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป
ถึงแมสัดสวนการยายออกจากสถานีอนามัยจะไมมากนัก แตกย็ ังคงมีการโยกยายสูงระหวางสถานีอนามัย
ซึ่งเกิดจากปญหาหลักๆ ไดแก ภาระงาน และการบริหารจัดการ ในขณะที่มีบุคลากรสวนใหญทยี่ ังสามารถดํารงอยู
ในสถานีอนามัยได โดยปจจัยหลักในการธํารงสถานีอนามัย ไดแก การบริหารจัดการที่ดี การไดรับการยอมรับจาก
ชุมชน มีทัศนคติที่ดีตองานชุมชน และ มีการทํางานเปนทีม แตสิ่งที่สว นใหญเห็นตรงกันวาบุคลากรมีความพึง
พอใจนอยตอ เงินเดือน จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ การสนับสนุนดานวัสดุ/อุปกรณ และความกาวหนาในตําแหนง
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ดังนัน้ มาตรการในการธํารงบุคลากรใหปฏิบัติงานในสถานีอนามัยอยางมีความสุขจึงควรจะเปนการเสริมในปจจัย
การธํารงบุคลากร ลดปจจัยที่เปนแรงผลักขององคกร ตลอดทั้งมองปจจัยที่สัมพันธกับการเปลีย่ นแปลงบริบท
ภายนอก ดังตอไปนี้
1.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในของสถานีอนามัย ซึง่ รวมถึงการพัฒนาทักษะการบริหารงาน
ของหัวหนาสถานีอนามัยดวย โดยจะเห็นไดจากระบบการบริหารจัดการเปนทั้งปจจัยผลักใหบุคลากรออกจาก
สถานีอนามัย และเปนปจจัยธํารงบุคลากรใหอยูในสถานีอนามัยอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีผบู ริหารที่ดีและ
มีระบบการจัดการที่ดี จะสามารถชวยลดปญหาตางๆ ที่จะเปนปจจัยผลักและจะเสริมในปจจัยตางๆ ที่เปนปจจัย
ดึงบุคลากรใหอยูในองคกร ไดแก การสรางความสัมพันธที่ดี การจัดระบบการสนับสนุนขององคกรที่ดี การสราง
การยอมรับนับถือจากชุมชน เปนตน ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกผูบริหารควรจะไดรับการใหความสนใจเพื่อจะได
ผูบริหารที่ดี และควรมีกระบวนการพัฒนาผูบริหารอีกดวย และอีกประเด็นที่สาํ คัญไมยิ่งหยอนไปกวากันคือ
ผูบริหารสถานีอนามัยควรมีแรงจูงใจในดานความกาวหนาในตําแหนง และสิ่งตอบแทนอืน่ เนื่องจากปจจุบนั นี้
ตําแหนง หัวหนาสถานีอนามัยยังมีความกาวหนา ศักดิ์ศรีและสิทธินอ ยกวาผูใตบังคับบัญชา เชน พยาบาลวิชาชีพ
และนักวิชาการสาธารณสุข ดังนัน้ ควรจะมีการปรับปรุงดานนี้เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
2. การคัดเลือกนักเรียนจากทองถิน่ เพื่อเขารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาดานสุขภาพใกลภูมิลาํ เนา
และกลับมาปฏิบัติงานที่ภูมลิ ําเนาหลังจบการศึกษานับวายังเปนกลวิธีที่เปนประโยชนในการจัดสรรบุคลากร
สาธารณสุขลงไปปฏิบัติงานในชุมชนและสามารถธํารงบุคลากรอยูไดนาน จะเห็นจากสัดสวนการยายออกจาก
สถานีอนามัยคอนขางนอยมาก และการยายในชวง 5 ปแรกซึ่งเปนกลุมอายุที่มีการยายมากที่สดุ จะเปนการยาย
เพื่อกลับภูมิลาํ เนา/ดูแลครอบครัว นอกจากนัน้ ยังมีสัดสวนที่ยา ยเขาสถานีอนามัยดวย อยางไรก็ตามกระบวนการ
คัดเลือกควรเปดโอกาสใหชมุ ชนเขามามีสว นรวมในกระบวนการคัดเลือกเพื่อใหไดผทู ี่มีทัศนคติที่ดตี อการทํางาน
รวมกับชุมชน
3. พัฒนาทัศนคติการมีจิตสาธารณ มีหวั ใจการเปนมนุษย และรักการทํางานในชุมชน เนื่องจากบุคลากร
สาธารณสุขตองทํางานเปนจุดเชื่อมระหวางระบบบริการสาธารณสุขและชุมชน จึงตองมีทกั ษะ ความรู ทัศนคติที่
เอื้อตอการทํางานดานนี้ จะเห็นไดจาก ผลการศึกษาพบวาปจจัยทีท่ ําใหธํารงอยูในองคกรได คือการมีใจรักในการ
ทํางานกับชุมชน และชอบลักษณะงาน ดังนัน้ การที่จะไดมาซึ่งบุคลากรเชนนี้ ควรจะมีระบบการคัดเลือกนักศึกษา
ที่สามารถไดคนมีทัศนคติที่ดแี ละจิตสาธารณ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาควรจะเปนไป
ในทิศทางการสรางทักษะและทัศนคติที่เอือ้ ตอการทํางานชุมชน และกอนเริมทํางานควรจะไดรับการฝกสอนจากพี่
เลี้ยงซึง่ เปนตัวอยางที่ดีในการทํางานชุมชนดวย
4. การพัฒนาความกาวหนาในตําแหนงของบุคลากรสถานีอนามัย จะเห็นไดจากการเคลื่อนยายในชวง
หลังจากการปฏิบัติงาน 5 ปเปนไปเพื่อการแสวงหาความกาวหนาเปนหลัก แมปจจุบนั ความกาวหนาในตําแหนง
จะดีขึ้น แตก็เฉพาะกลุมและยังเกิดความไมเทาเทียม เชน ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน หรือ แมแต
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เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข ซึ่งความกาวหนาในตําแหนงคอนขางจํากัด และยิ่งเกิดความไมเทาเทียมมากขึ้น
เมื่อเกิดการเปรียบเทียบกับ อบต ครู และหนวยงานอื่นที่อยูระดับตําบล ซึ่งสิง่ นี้เปนแรงผลักที่สําคัญทําใหบุคลากร
ตองยายเพื่อแสวงหาความกาวหนา
5. ผูกําหนดนโยบายและผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญกับการทํางานระดับปฐมภูมิและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานระดับปฐมภูมิ เทียบเทาหรือใกลเคียงกับการใหความสําคัญกับบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ แมบุคลากรสาธารณสุขจะไดรับการยอมรับจากประชาชน และเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหบุคลากรธํารงอยู
ในชุมชนได แตอยางไรก็ตาม การขาดการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปในดานกําลังคนที่เหมาะสม
วัสดุ/อุปกรณ/เวชภัณฑ และงบประมาณ เปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหบุคลากรยายออกจากสถานีอนามัย ดังนัน้ เมื่อ
บุคลากรสาธารณสุขเปนจุดเชื่อมที่ไดรับการยอมรับนับถือจากประชาชน ผูบริหารระดับตางๆ โดยเฉพาะผูก ําหนด
นโยบายควรผลักดันนโยบายดานการพัฒนาหนวยบริการระดับปฐมภูมิอยางตอเนือ่ งและจริงจัง ดังจะเห็นขอมูล
ชัดเจนวาในระหวางป 2534-2544 กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดเปนทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัย และ
ไดมีการพัฒนาสถานีอนามัยในดานตางๆ ไดแก โครงสรางพื้นฐาน การผลิตและพัฒนากําลังคน การสนับสนุน
เครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ สงผลใหในชวงทศวรรษนั้นมีบุคลากรเพิม่ ขึ้นมากที่สุด และบุคลากรธํารงอยูที่สถานี
อนามัยนาน และในปจจุบนั นี้ สถานีอนามัยไดรับการใหความสําคัญอีกครั้งในโครงการประกันสุขภาพถวนหนา
อยางไรก็ตามสถานีอนามัยก็ไดรับการคาดหวังมากขึ้นเชนกัน ดังนัน้ ควรตองมีการจัดสรรสิ่งสนับสนุนในดาน คน
งบประมาณ วัสดุ/อุปกรณใหอยางพอเพียง นอกเหนือจากการสรางความตระหนักในความสําคัญของบุคลากรของ
สถานีอนามัย
6. เตรียมความพรอมและสงเสริมการกระจายอํานาจ เนื่องจากปจจุบันนี้ สุขภาพมีความหมายที่กวางขึ้น
ครอบคลุม กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งสงนัยวากระทรวงสาธารณสุขไมใชผูดูแลสุขภาพประชาชนเพียงผู
เดียวแตตองประกอบดวยหลายภาคี ไดแก ภาคประชาชน เครือขายสุขภาพ อบต และอื่นๆ ดังนัน้ ในการทํางาน
เพื่อบรรลุสุขภาวะของชุมชนจึงตองใชกระบวนการชุมชนเปนฐาน การตัดสินใจเรื่องสุขภาพตองไดรับการถายโอน
มาใกลมือชุมชนมากที่สุด แมการกระจายอํานาจดานสาธารณสุขยังมีไมเดนชัดมากนัก แตปจจุบัน อบต และ
สถานีอนามัยไดรวมกันดําเนินงานดานสุขภาพแลว และมีบุคลากรสาธารณสุขหลายคนที่ตั้งใจจะยายไปที อบต
แมสถานีอนามัยจะไมไดอยูใ ตสังกัด อบต ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุขตองเตรียมการเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
ดานนี้ เพื่อทําใหเกิดความสมดุลระหวางการถายโอนอํานาจดานสุขภาพลงใกลมือประชาชน กับการธํารงคุณภาพ
มาตรฐานการบริการ และทิศทางในอนาคต
7. การสงเสริมและพัฒนาทีมงานสุขภาพ สถานีอนามัยมีจุดเดนทีเ่ ปนองคกรเล็กกระชับ และมีบุคลากรที่
หลากหลาย อยางไรก็ตามในปจจุบนั เริ่มเกิดปญหาการซอนทับงานระหวางบุคลากร ดังนัน้ กระบวนการทํางานเปน
ทีมสุขภาพและการกําหนดบทบาททีช่ ัดเจนควรจะไดรีบการพัฒนานา เนื่องจากการมีความสัมพันธที่ดีและการมี
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ทีมงานที่ดีเปนปจจัยที่สําคัญที่สามารถธํารงบุคลากรใหอยูในองคกรได ดังนั้นการสงเสริมการทํางานเปนทีม
นอกจากจะชวยกอใหเกิดผลผลิตที่ดีแลวยังเปนมาตรการในการธํารงบุคลากรอีกดวย
8. การเพิ่มคาตอบแทน ไดรับการกลาวถึงมากแตไดรับการใหความสําคัญนอยจากผูบ ริหาร การที่
บุคลากรสวนมากเห็นวาคาตอบแทนควรจะไดรับเพิ่มในกลุมบุคลากรสาธารณสุข อาจจะเนื่องมาจากเกิดการ
เปรียบเทียบกับวิชาชีพดานสุขภาพอื่นๆ ที่ทาํ งานรวมกัน ปญหาการเพิ่มคาตอบแทนจึงเปนประเด็นในการทําให
เกิดความเปนธรรมระหวางวิชาชีพที่ทํางานสัมพันธกันมากกวาเปนแรงจูงใจ ดังนั้นหากจะมีการเพิ่มคาตอบแทน
ควรจะเพิ่มอยางมีเงื่อนไข โดยสัมพันธกับปริมาณงานทีท่ ํา ความทุรกันดาร หรือระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานที่สถานี
อนามัย เปนตน จะทําใหการเพิ่มคาตอบแทนมีผลตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถธํารง
บุคลากรได
**************************************
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ID
แบบสอบถามการดํารงอยูของบุคลากรสาธารณสุข
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง แบบสอบถามสวนที่ 1 มีทั้งหมด 15 ขอ (ตั้งแตขอที่ 1 - 15)
การตอบคําถาม โปรดกรอกขอมูล และกาเครื่องหมาย ตรงหนาขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับทาน
1. เพศ
1. ชาย

2. หญิง

2. ปจจุบันทานอายุ..................................ป (นับอายุปเต็ม)
3. สถานภาพสมรส
1. โสด
2. คู

3. หยา
4. แยก

5. หมาย

4. ทานมีบุตรในปกครองที่ทานดูแลอยูในปจจุบัน..................................คน
5. ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี

3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก

6. ปจจุบันทานดํารงตําแหนง
1. เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. นักวิชาการสาธารณสุข

5. อื่นๆ

4. เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
5. เจาพนักงานทันตสาธารณสุข
6. อื่นๆ (ระบุ)..............................

7. ทานสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ครั้งแรกในป พ.ศ. ................................
จาก..........................................................................................................................................
8. อายุราชการของทานถึงปจจุบัน..................................(นับอายุปเต็ม)
9. ระยะเวลาที่ทานปฏิบัติงานอยูที่สถานบริการแหงนี้ จํานวน................................ป
10. ตั้งแตทานจบการศึกษาทานไดยายที่ทํางานจํานวน.........................ครั้ง
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11. ณ ปจจุบันมีงานที่อยูองคกรอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุข หรือเอกชนที่ทานสนใจจะยายไปทํางานที่นั่น
หรือไม
1.ไมมี
2. มี ระบุ....................................................
12. ภูมิลําเนาเกิดของทานอยูที่
1. อําเภอเมืองในเขตเทศบาล
2. อําเภอเมืองนอกเขตเทศบาล

3. อําเภออื่นในเขตเทศบาล
4. อําเภออื่นนอกเขตเทศบาล

5. จังหวัดอื่นในเขตเทศบาล
6. จังหวัดอื่นนอกเขตเทศบาล

13. สถานที่ปฏิบัติงานของทานปจจุบันนี้มีลักษณะอยางไร

สถานที่ปฏิบัติงาน

ความเห็น
เห็นดวย เห็นดวย ปาน ไมเห็น
มากที่สุด
กลาง
ดวย

13.1 อยูหางไกลความเจริญ/ ทุรกันดาร
13.2 การสัญจรทั่วไปเปนไปดวยความลําบาก
13.3 มีรานขายของใชจําเปนที่อยูบริเวณใกลเคียง
ไมมากนัก
13.4 การรับรูขอมูลขาวสารทางโทรทัศน /วิทยุ/
หนังสือพิมพ/วารสารมีประสิทธิภาพ
13.5 มีระบบสื่อสารทางโทรศัพท/อินเตอรเน็ต มี
ประสิทธิภาพ
13.6 สิ่งอํานวยความสะดวก เชน น้ํา/ไฟฟามีครบ
14. จํานวนประชากรในเขตรับผิดชอบ............................คน
15. จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในหนวยงานของทาน
1. เจาหนาที่บริหาร......................คน
2. นักวิชาการสาธารณสุข.........................คน
3. เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน...........................คน
4. พยาบาลวิชาชีพ..............................คน
5. เจาพนักงานทันตสาธารณสุข............................คน
6.อื่นๆ(ระบุ)................................................คน

ไมเห็น
ดวยอยาง
ที่สุด
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สวนที่ 2 มาตรการดานการเงิน และอื่นๆ
คําชี้แจง แบบสอบถามสวนที่ 4 มีทั้งหมด 10 ขอ (ตั้งแตขอที่ 1 - 10)
1. อัตราเงินเดือนปจจุบันของทาน...............................................................บาท/เดือน
2. ทานไดรับเงินอื่นๆ เชน คาปฏิบัติงานนอกเวลา/ปฏิบัติงานในพื้นที่..............................บาท/เดือน
3. ทานไดรับเงินจากแหลง/โครงการอื่นนอกเหนือจากขอ 1 และ 2 จํานวน.......................บาท/เดือน
(ระบุแหลง)...........................................................................
4. ปจจุบันทานมีรายไดพิเศษ นอกเหนือจากเงินคาตอบแทนจากรัฐ หรือไม
1. มี จํานวน.............................................................................บาท/เดือน
2. ไมมี (ขามไปตอบขอ 6)
5. อาชีพเสริม (นอกเหนือจากงานราชการ)ที่ทานทําอยูในปจจุบัน คือ
3. บริษัทเอกชน
1. เปดคลินิก
2. ทําการเกษตร
4. อื่นๆ ระบุ.............................
6. ฐานะครอบครัวของทานอยูระดับใด
1.รายจายมากกวารายรับ
2.รายจายเทากับรายรับ

3. มีพอใชและเหลือเก็บ
4. มีใชและเหลือเก็บมาก

7. เมื่อเทียบกับภาระงานของทาน ทานคิดวาเงินเดือนและคาตอบแทนที่ทานควรจะไดรับนั้น
1.ควร เทาเดิม (ตอบขอ 10)
2.ควรเพิ่มขึ้น (ตอบขอ 8)
8. ถาทานคิดวาควรเพิ่มขึ้นนั้น ควรเพิ่มขึ้นประมาณ................................บาท/เดือน(ไมรวมเงินที่ไดรับปจจุบันนี้)
500
3000
6000
8500
1000
3500
6500
9000
1500
4000
7000
9500
2000
5000
7500
10,000
2500
5500
8000
อื่นๆ ระบุ
9. จาก ขอ 8 โปรดระบุเหตุผลของความตองการเงินเพิ่มจํานวนนั้นๆ
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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10.มาตรการอื่นๆ (นอกเหนือจากการเงิน) ที่ทานเห็นวาควรดําเนินการเพื่อใหบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิดํารงอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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สวนที่ 3 ความพึงพอใจในงานของเจาหนาที่สาธารณสุข ในศูนยสุขภาพชุมชน
ทานมีความพึงพอใจตอสภาพที่เกิดขึ้นจริงในหนวยงานของทานอยูในระดับใด ในประเด็นตอไปนี้
ระดับความพึงพอใจ
ขอความ
พึงพอใจ พึงพอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
1. กระบวนการบริหารจัดการในองคกรของทาน
2. บุคลากรแตละคนมีบทบาทหนาที่ชัดเจน
3. การประเมินผลและพิจารณาความดีความชอบ
อยางยุติธรรม
4. การมอบหมายงานตรงกับความรูความสามารถ
ของแตละคน
5. การเอาใจใสในการแกปญหาของหนวยงาน
ทานของผูบังคับบัญชา
6. ลักษณะของงานที่มีความทาทายและจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
7. งานของทานเปนงานที่มีเกียรติและมี
ความสําคัญตอหนวยงานและระบบสุขภาพ
8. ทานมีความพึงพอใจตอความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน
9. ทานสามารถริเริ่มนวตกรรมในการปฏิบัติงาน
ได
10. สภาพแวดลอมของหนวยงานทานเอื้อตอการ
ทํางาน เชน ระยะทางระหวางที่พักกับที่ทํางาน
การคมนาคมในพื้นที่รับผิดชอบ
11. งานของทานมีความมั่นคง
12. ทานมีความพึงพอใจตอความสําเร็จในงาน
ของทาน
13.มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินในการ
ปฏิบัติงานที่ศูนยสุขภาพชุมชน
14. งานของทานไดทํางานใกลชิดกับชุมชน
15. ลักษณะงานของทานไดรับการยอมรับนับถือ
จากชุมชนและสังคม
16.เงินเดือนที่ทานไดรับในปจจุบัน

พึงพอใจ
นอยที่สุด
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ขอความ
17. คาตอบแทนตางๆที่ไดรับในปจจุบัน เชน
คาตอบแทนในพื้นที่/ปฏิบัติงานนอกเวลา
18. สวัสดิการตางๆที่ทานไดรับจากหนวยงาน
เชน บานพัก, คารักษาพยาบาล, สวัสดิการอื่นๆ
19. มีเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนที่มี
ความเหมาะสมกับปริมาณงาน
20. ความพึงพอใจตอความเพียงพอของวัสดุ
อุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงาน
21. ความเพียงพอของครุภัณฑในการปฏิบัติงาน
22. ความเหมาะสมของจํานวนบุคลากรตอภาระ
งาน
23. โอกาสกาวหนาในวิชาชีพ
24. ทานมีโอกาสในการศึกษาตอ
25. เพื่อนรวมงานในหนวยงานของทานมีความ
รวมมือในการปฏิบัติงาน
26. สัมพันธภาพอันดีของทานกับเพื่อนรวมงาน
ภายในหนวยงาน

พึงพอใจ
มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจ
พึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
นอย

พึงพอใจ
นอยที่สุด
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สวนที่ 4 ความตั้งใจในการคงอยู/ยายออก
4.1 หากไมมีขอจํากัดใดๆ ในอีก 3 ปขางหนาทานมีความประสงคจะยายออกจากสถานที่ทํางานนี้หรือไม
ไมยาย (ตอบขอ 4.2)
ยาย (ขามไปตอบขอ 4.3)
4.2 สาเหตุที่ทานมีความประสงคจะอยูปฏิบัติงานตอ ที่หนวยงานนี้

เหตุผล
1. ครอบครัวอาศัยอยูที่นี่
2. เปนงานที่มีความอิสระ
3. ไดรับการยอมรับนับถือจากชุมชน
4. มีความกาวหนาในสายงาน
5. มีโอกาสในการพัฒนาตน เชน การฝกอบรม /ศึกษาตอ
6. ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีความทาทาย
7. ภาระงานมีความเหมาะสม
8.เกิดความภูมิใจในผลสําเร็จของงาน
9.ไดรับเงินเดือนเปนที่นาพอใจ
10. มีโอกาสทํางานรองเพื่อมีรายไดเพิ่ม
11. ไดรับคาตอบแทนอื่นจากรัฐ นอกเหนือจากเงินเดือนอยาง
เพียงพอ ( เชน คาเวร, คาปฏิบัติงานในพื้นที่ เปนตน)
12. ไดรับสวัสดิการอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน
13.มีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงาน
14. มีผูบังคับบัญชาที่ดี
15.สถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ดี
16. วิชาชีพนี้ไดรับการยอมรับจากสังคม
17.ลักษณะงานมีความมั่นคง
18.มีการจัดระบบบริหารจัดการที่ดีขององคกร
19.ที่ทํางานมีครุภัณฑ/วัสดุ/อุปกรณ เพียงพอ
20. ที่ทํางานมีบุคลากรเพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงาน
21. ที่ทํางานมีงบประมาณเพียงพอ
22. ไมมีหนวยงานอื่นที่เหมาะสมที่ทานสนใจจะยาย
23.อื่นๆ(ระบุ)...................................................

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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4.2.1 ทานคิดวามาตรการที่จะทําใหบุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติงานในชุมชนไดนาน คือ
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.. ..........................................................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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4.3. สําหรับทานที่จะยายไปปฏิบัติงานที่อื่น
กรุณาระบุเหตุผล ของการที่ตองการยายไปปฏิบัติงานที่อื่น
เหตุผล
1. มีงานอื่นที่มีรายไดสูงกวา
2.ที่ทํางานกันดาร ขาดความสะดวกในการคมนาคม
3.ยายตามครอบครัว/ครอบครัวใหยาย
4. ลักษณะงานไมมีอิสระในการตัดสินใจ
5. ไมไดรับการยอมรับจากชุมชน/สังคม
6. ตําแหนงงานขาดความกาวหนา
7. ขาดโอกาสในการศึกษาตอ/การพัฒนาตนเอง
8.ลักษณะงานนาเบื่อ จําเจ ขาดความทาทาย
9. ภาระงานมากเกินไป
10.ผลสําเร็จของงานเกิดยาก
11. เงินเดือนที่ไดรับนอย/ไมเพียง พอ
12. ขาดโอกาสในการหารายไดเสริม
13.ไดรับคาตอบแทนอื่นจากรัฐนอกเหนือจากเงินเดือน
( เชน คาเวร, คาปฏิบัติงานในพื้นที่) ไมเหมาะสม
14.ไดรับสวัสดิการอื่นนอกจากเงินเดือนไมเหมาะสม
15.ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานไมดี
16.มีผูบังคับบัญชาที่ไมดี
17.สถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
18.วิชาชีพนี้ไมไดรับการยอมรับจากสังคม
19. ลักษณะงานไมมีความมั่นคง
20.ขาดระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใน
องคกร
21. ที่ทํางานมีครุภัณฑ/วัสดุ/อุปกรณไมเพียงพอ
22. ที่ทํางานมีบุคลากรไมเพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงาน
23. ที่ทํางานขาดงบประมาณที่เพียงพอ
24. อื่นๆระบุ...............................................................

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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4. 3.1 ทานคิดวาจะยายไปปฏิบัติงานที่
1.สถานีอนามัย
4.โรงพยาบาลอําเภอ
7.องคกรปกครองสวนทองถิ่น(อบท)
2.สถาบันการศึกษา
5.ศูนยวิชาการ
8.หนวยงานเอกชนระบุ....................
3.สาธารณสุขอําเภอ
6.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
6. 9 อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................
4. 3.2 จะมีมาตรการใดที่สามารถทําใหทานไมยายออกจากหนวยงานนี้
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

ID
แบบสอบถามการเคลื่อนยายของบุคลากรสาธารณสุข
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง แบบสอบถามสวนที่ 1 มีทั้งหมด 16 ขอ (ตั้งแตขอที่ 1 - 16)
การตอบคําถาม โปรดกรอกขอมูล และกาเครื่องหมาย ตรงหนาขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับทาน
1. เพศ
1. ชาย

2. หญิง

2. ปจจุบันทานอายุ..................................ป (นับอายุปเต็ม)
3. สถานภาพสมรส
1. โสด
2. คู
4. ระดับการศึกษา
1. ต่ํากวาปริญญาตรี
2. ปริญญาตรี

3. หยา
4. แยก

5. หมาย

3. ปริญญาโท
4. ปริญญาเอก

5. ปจจุบันทานดํารงตําแหนง
1. เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. นักวิชาการสาธารณสุข

5. อื่นๆ

4. เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
5. เจาพนักงานทันตสาธารณสุข
6. อื่นๆ (ระบุ)..............................

6. สถานที่ปฏิบัติงานของทานปจจุบันคือ...............................................................................
7. ทานสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ครั้งแรกในป พ.ศ. ................................
จาก...........................................................................................................................................
8. อายุราชการของทานถึงปจจุบัน..................................(นับอายุปเต็ม)
9. ระยะเวลาที่ทานปฏิบัติงานอยูที่สถานบริการแหงนี้ จํานวน................................ป
10. ตั้งแตทานจบการศึกษาทานไดยายที่ทํางานจํานวน.........................ครั้ง

101
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11. ภูมิลําเนาเกิดของทานอยูที่
1. หมูบาน/ชุมชนในจังหวัดนี้
2. หมูบาน/ชุมชนในจังหวัดอื่น

3. เขตเมือง/ในจังหวัดนี้
4. เขตเมือง/ในจังหวัดอื่น

12. อัตราเงินเดือนปจจุบัน...............................................................บาท/เดือน
13. ทานไดรับเงินอื่นๆ เชน คาปฏิบัติงานนอกเวลา/ปฏิบัติงานในพื้นที่..............................บาท/เดือน
14. ทานไดรับเงินจากแหลง/โครงการอื่นนอกเหนือจากขอ 12 และ 13 จํานวน.......................บาท/เดือน
(ระบุแหลง)...........................................................................
15. ทานพึงพอใจกับการปฏิบัติงาน ณ ที่ทํางานปจจุบันนี้หรือไม
1. ไมพอใจอยางมาก
3. พอใจปานกลาง
2. ไมพอใจ
4. พอใจมาก

5. พอใจมากที่สุด

16. หากไมมีปญหาอุปสรรคใดๆภายใน 3 ปขางหนา ทานตองการยายออกจากสํานักงานแหงนี้หรือไม
1. ไมยาย เพราะ..................................................................................................................................
2. ยาย เพราะ........................................................................................................................................
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สวนที่ 2 ขอมูลการยายสถานที่ในการทํางานของทานตั้งแตเริ่มรับราชการ/ปฏิบตั ิงานครั้งแรก กรุณาระบุเหตุผลการยายตามความเปนจริง อาจมากกวา 1 เหตุผล
งาน ชวงเวลา
ถึง
สถานที่ทํางาน
ระดับการศึกษา
ที่
ตั้งแต
การทํางาน
ลักษณะงาน
ป(พ.ศ.) ป(พ.ศ.)
หนวยงาน
อําเภอ จังหวัด
1
1 สถานีอนามัย
1 เจาหนาที่สาธารณสุข
1 บริการวิชาชีพ
1ประกาศนียบัตร
2 ป.ตรีดาน
2โรงพยาบาลอําเภอ
2 งานบริหารสาธารณสุข
2 วิชาการ
สุขภาพ
3โรงพยาบาลจังหวัด
3 อาจารย
3บริหาร
3 ป.ตรีดานอืน่
4สํานักงานสาธารณสุข
4 นักวิชาการ
4อื่นๆไมเกี่ยวของ
4 ป.โทดาน
5 ศูนยวิชาการฯ
5 งานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของ กับวิชาชีพ
สุขภาพ
6 สถาบันการศึกษา
กับวิชาชีพ
5 ไมไดทํางาน
5 ป. โท ดานอื่น
7อื่นๆ ระบุ.................
6 อื่นๆระบุ.............
6 ป. เอก
1 ประกาศนียบัตร
2
1 สถานีอนามัย
1 เจาหนาที่สาธารณสุข
1 บริการวิชาชีพ
2 ป.ตรีดานสุขภาพ
2โรงพยาบาลอําเภอ
2 งานบริหารสาธารณสุข
2 วิชาการ
3ป.ตรีดานอื่น
3โรงพยาบาลจังหวัด
3 อาจารย
3บริหาร
4 ป.โทดานสุขภาพ
4สํานักงานสาธารณสุข
4 นักวิชาการ
4อื่นๆไมเกี่ยวของ
5 ป. โท ดานอื่น
5 ศูนยวิชาการฯ
5 งานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของ กับวิชาชีพ
6 ป. เอก
6 สถาบันการศึกษา
กับวิชาชีพ
5 ไมไดทํางาน
7อื่นๆ ระบุ.................
6 อื่นๆระบุ.............
1 ประกาศนียบัตร
3
1 สถานีอนามัย
1 เจาหนาที่สาธารณสุข
1 บริการวิชาชีพ
2 ป.ตรีดานสุขภาพ
2โรงพยาบาลอําเภอ
2 งานบริหารสาธารณสุข
2 วิชาการ
3ป.ตรีดานอื่น
3โรงพยาบาลจังหวัด
3 อาจารย
3บริหาร
4 ป.โทดานสุขภาพ
4สํานักงานสาธารณสุข
4 นักวิชาการ
4อื่นๆไมเกี่ยวของ
5 ป. โท ดานอื่น
5 ศูนยวิชาการฯ
5 งานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของ กับวิชาชีพ
6 ป. เอก
6 สถาบันการศึกษา
กับวิชาชีพ
5 ไมไดทํางาน
7อื่นๆ ระบุ..................
6 อื่นๆระบุ.............

เหตุผลการยายออก
จากองคกรนี้
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
สวนตัว(ระบุ)...............................
.............................................................
การสนับสนุนขององคกรไม
เหมาะสม(ระบุ)....................................
.............................................................
ขาดแรงจูงใจ (ระบุ)......................
...........................................................
สวนตัว(ระบุ)...............................
.............................................................
การสนับสนุนขององคกรไม
เหมาะสม(ระบุ)....................................
.............................................................
ขาดแรงจูงใจ (ระบุ)......................
...........................................................
สวนตัว(ระบุ)...............................
.............................................................
การสนับสนุนขององคกรไม
เหมาะสม(ระบุ)....................................
.............................................................
ขาดแรงจูงใจ (ระบุ)......................
...........................................................
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สวนที่ 2(ตอ) ขอมูลการยายสถานที่ในการทํางานของทานตั้งแตเริ่มรับราชการ/ปฏิบัติงานครั้งแรก กรุณาระบุเหตุผลการยายตามความเปนจริง อาจมากกวา 1 เหตุผล
งาน ชวงเวลา
ถึง
สถานที่ทํางาน
ระดับการศึกษา
ที่
ตั้งแต
การทํางาน
ลักษณะงาน
ป(พ.ศ.) ป(พ.ศ.)
หนวยงาน
อําเภอ จังหวัด
1 ประกาศนียบัตร
1
1 สถานีอนามัย
1 เจาหนาที่สาธารณสุข
1 บริการวิชาชีพ
2 ป.ตรีดานสุขภาพ
2โรงพยาบาลอําเภอ
2 งานบริหารสาธารณสุข
2 วิชาการ
3ป.ตรีดานอื่น
3โรงพยาบาลจังหวัด
3 อาจารย
3บริหาร
4 ป.โทดานสุขภาพ
4สํานักงานสาธารณสุข
4 นักวิชาการ
4อื่นๆไมเกี่ยวของ
5 ป. โท ดานอื่น
5 ศูนยวิชาการฯ
5 งานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของ กับวิชาชีพ
6 ป. เอก
6 สถาบันการศึกษา
กับวิชาชีพ
5 ไมไดทํางาน
7 อื่นๆ ระบุ................
6 อื่นๆระบุ.............
1 ประกาศนียบัตร
2
1 สถานีอนามัย
1 เจาหนาที่สาธารณสุข
1 บริการวิชาชีพ
2 ป.ตรีดานสุขภาพ
2โรงพยาบาลอําเภอ
2 งานบริหารสาธารณสุข
2 วิชาการ
3ป.ตรีดานอื่น
3 โรงพยาบาลจังหวัด
3 อาจารย
3บริหาร
4 ป.โทดานสุขภาพ
4สํานักงานสาธารณสุข
4 นักวิชาการ
4อื่นๆไมเกี่ยวของ
5 ป. โท ดานอื่น
5ศูนยวิชาการฯ
5 งานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของ กับวิชาชีพ
6 ป. เอก
6 สถาบันการศึกษา
กับวิชาชีพ
5 ไมไดทํางาน
7 อื่นๆ ระบุ................
6 อื่นๆระบุ.............
1 ประกาศนียบัตร
3
1สถานีอนามัย
1 เจาหนาที่สาธารณสุข
1 บริการวิชาชีพ
2 ป.ตรีดานสุขภาพ
2 โรงพยาบาลอําเภอ
2 งานบริหารสาธารณสุข
2 วิชาการ
3ป.ตรีดานอื่น
3 โรงพยาบาลจังหวัด
3 อาจารย
3บริหาร
4 ป.โทดานสุขภาพ
4สํานักงานสาธารณสุข
4 นักวิชาการ
4อื่นๆไมเกี่ยวของ
5 ป. โท ดานอื่น
5 ศูนยวิชาการฯ
5 งานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของ กับวิชาชีพ
6 ป. เอก
6 สถาบันการศึกษา
กับวิชาชีพ
5 ไมไดทํางาน
7 อื่นๆ ระบุ...............
6 อื่นๆระบุ.............

เหตุผลการยายออก
จากองคกรนี้
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
สวนตัว(ระบุ)...............................
.............................................................
การสนับสนุนขององคกรไม
เหมาะสม(ระบุ)....................................
.............................................................
ขาดแรงจูงใจ (ระบุ)......................
...........................................................
สวนตัว(ระบุ)...............................
.............................................................
การสนับสนุนขององคกรไม
เหมาะสม(ระบุ)....................................
.............................................................
ขาดแรงจูงใจ (ระบุ)......................
...........................................................
สวนตัว(ระบุ)...............................
.............................................................
การสนับสนุนขององคกรไม
เหมาะสม(ระบุ)....................................
.............................................................
ขาดแรงจูงใจ (ระบุ)......................
...........................................................
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สวนที่ 3 สาเหตุการยายออกจากสถานีอนามัย
คําชี้แจง แบบสอบถามสวนที่ 3 มีทั้งหมด 4 ขอ (ตั้งแตขอที่ 1 - 4)
1. ทานเคยปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยหรือไม
1. ปจจุบันนี้ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ตอบขอ 2)
2. เคยปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ขามไปขอ 3)
3.ไมเคยปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย (ขามไปขอ 4)
2. สําหรับทานที่ปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยในปจจุบัน ภายใน 3 ปขางหนาทานจะปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยหรือไม
1. ยังคงปฏิบัติงานอยู (ขามไปตอบขอ 4)
2.ยายไปที่อื่น (ตอบขอ 3)
3 . สําหรับทานที่เคยปฏิบัติงานที่สถานีอนามัยหรือกําลังปฏิบัติงานที่สถานีอนามัย
กรุณาระบุเหตุผล ของการที่ตองการยายออกจากสถานีอนามัย/หรือการยายจากสถานีอนามัยกอนหนานี้

เหตุผล
1. มีงานอื่นที่มีรายไดสูงกวา
2.ที่ทํางานกันดาร ขาดความสะดวกในการคมนาคม
3.ยายตามครอบครัว/ครอบครัวใหยาย
4. ลักษณะงานไมมีอิสระในการตัดสินใจ
5. ไมไดรับการยอมรับจากชุมชน/สังคม
6. ตําแหนงงานขาดความกาวหนา
7. ขาดโอกาสในการศึกษาตอ/การพัฒนาตนเอง
8.ลักษณะงานนาเบื่อ จําเจ ขาดความทาทาย
9. ภาระงานมากเกินไป
10.ผลสําเร็จของงานเกิดยาก
11. เงินเดือนที่ไดรับนอย/ไมเพียงพอ
12. ขาดโอกาสในการหารายไดเสริม
13.ไดรับคาตอบแทนอื่นจากรัฐนอกเหนือจากเงินเดือน
( เชน คาเวร, คาปฏิบัติงานในพื้นที่)ไมเหมาะสม
14.ไดรับสวัสดิการอื่นนอกจากเงินเดือนไมเหมาะสม
15.ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานไมดี
16.มีผูบังคับบัญชาที่ไมดี
17.สถานที่ทํางานมีสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด
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เหตุผล

เห็นดวย
มากที่สุด

ระดับความเห็น
มาก
ปาน
นอย
กลาง

นอย
ที่สุด

18.วิชาชีพนี้ไมไดรับการยอมรับจากสังคม
19. ลักษณะงานไมมีความมั่นคง
20.ขาดระบบบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพภายใน
สํานักงาน
21. ที่ทํางานมีครุภัณฑ/วัสดุ/อุปกรณไมเพียงพอ
22. ที่ทํางานมีบุคลากรไมเพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงาน
23. ที่ทํางานขาดงบประมาณที่เพียงพอ
24. อื่นๆระบุ.........................................................
4. จะมีมาตรการใดที่สามารถทําใหทาน/บุคลากรสาธารณสุขอื่นๆไมยายออกจากสถานีอนามัย
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
ขอขอบพระคุณทุกทานที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
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แนวทางคําถามในการ in-depth interview
1. นําเสนอโครงการวิจยั ความเปนมาและวัตถุประสงคของการวิจัย
2. สอบถามถึงสถานการณ กําลังคนของแตละแหง การคงอยู การเคลือ่ นยาย เปนอยางไรบาง มีคนยายออก
บอยหรือไม ยายออกแลว จัดการอยางไร
3. ดานคุณภาพการทํางานของ สอ เปนอยางไรบาง เสียงของผูปวยเปนอยางไร ผูบริหารชื่นชอบหรือไม
อยางไร
4. สอ ทําอยางไรบาง จึงสามารถอํานวยความสะดวกใหเจาหนาทีท่ ํางานอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
ได เลาทีละสถานีอนามัย
ถาม – เรื่องการบริหารจัดการภายใน ใชระบบอยางไร มีเสียงบนจากเจาหนาที่หรือไม อยางไร บริหาร
คน งบประมาณ วัสดุ/ครุภัณฑ อยางไร
- การพัฒนาความกาวหนาของวิชาชีพ การสรางการยอมรับของชุมชน การสรางการรักและภูมิใจใน
การทํางาน
- การมีผบู งั คับบัญชาทีย่ ึดหลักธรรมาภิบาล สรางการทํางานเปนทีม สรางการยอมรับในแตละวิชาชีพ
เทาเทียมกัน
5. ปจจัยอําไรที่สําคัญที่สุดที่ทาํ ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่ สอ ได (นอกจากเรื่องการเงิน)
6. ผูบริหารจะเสริมสรางปจจัยดังกลาวไดอยางไร

