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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาภาระงาน ความพอเพียงของอัตรากำ�ลังและการบริหาร
กำ�ลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย บุคลากรทุกตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงานใน
รพ.สต. ที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละภาค ๆ ละ 2 แห่ง จำ�นวน 8 แห่ง รวม 16 คน ทำ�การคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
จาก 4 ภาคของประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม โดยใช้แบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้างและแบบสนทนากลุ่ม
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวม รพ.สต. ยังมีความขาดแคลนกำ�ลังคนเมือ่ เทียบกับ
ภาระงาน อัตรากำ�ลังบุคลากรทีม่ ใี นปัจจุบนั และบุคลากรทุกตำ�แหน่งมีการใช้เวลาในการปฏิบตั งิ านมากกว่า ร้อยละ 30 ใน
การทำ�รายงานผลงานตามตัวชี้วัดที่กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด การทำ�งานด้านบริหาร รวมถึงงานเอกสารอื่นๆ เช่น
งานพัสดุ การจัดซือ้ จัดจ้าง การเงิน การบันทึกข้อมูล เป็นต้น ทำ�ให้เวลาทีใ่ ห้บริการสุขภาพประชาชนลดลง ในขณะเดียวกัน
บุคลากรส่วนใหญ่ร้สู ึกขาดขวัญกำ�ลังใจที่ทำ�งานหนัก แต่ไม่ได้รับค่าตอบแทนการทำ�งานล่วงเวลาและไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร
ส่วนรูปแบบการบริหารกรอบอัตรากำ�ลังคน ประกอบด้วย การบูรณาการการทำ�งาน การสร้างแนวปฏิบตั ิ การปรับเปลีย่ น
รูปแบบการทำ�งาน การถ่ายโอนภาระงานบางอย่าง การจัดระบบการบันทึกข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยไม่เกิดความซํา้ ซ้อนใน
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การดำ�เนินงาน การเชิญชวนจิตอาสามาเป็นทีมให้บริการสุขภาพ รวมถึงการปรับเวลาการให้บริการโดยเปิดบริการเต็มวัน
ทุก 7 วัน ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากผลการวิจยั กระทรวงสาธารณสุขควรมีการทบทวนการกำ�หนดกรอบมาตรฐานอัตรากำ�ลัง
การสร้างขวัญกำ�ลังใจในรูปแบบต่างๆ และการปรับปรุงกระบวนการทำ�งานใหม่เพือ่ ให้ใช้ประโยชน์จากกำ�ลังคนทีม่ อี ยูอ่ ย่าง
เต็มศักยภาพ ตามลักษณะงานและปริมาณงานของ รพ.สต. รวมทัง้ การทบทวนเกีย่ วกับการกำ�หนดตัวชีว้ ดั และระบบรายงาน
ทีจ่ ะไม่เป็นภาระแก่บคุ ลากรโดยไม่จ�ำ เป็น
คำ�สำ�คัญ: ความยืดหยุน่ , การสนับสนุนทางสังคม, ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง, ผูส้ งู อายุ, สถานสงเคราะห์คนชรา

Abstract
This qualitative study aimed to investigate the workload sufficiency of manpower and manpower
management in District Health promotion Hospitals (DHPHs). Purposive sampling was applied to select
8 outstanding DHPHs from 4 geographic regions across the country. Focus group discussions were
conducted, and all health personnel who working in selected settings participated. Descriptive statistics,
and content analysis were applied for data analysis.
The main findings indicated that 1) Health personnel in DHPH spent their working hours for
60%-70% more than health promotion and prevention activities which were their major responsibility;
2) Comparing with staffing standard and current workload, there was shortage of health personnel in
DHPH. They also complained about an imbalance between their effort and reward, they did not get
overtime payment and career advancement; 3) Health personnel had to share 30% of their working hours
for administrative and clerical jobs which led to decrease time to provide health services. These jobs
consisted of performance reporting associated with MOPH mandatory indicators, financial and accounting
reports, supply and inventory document and input data into management information system for
various public agencies, etc. These findings suggested that, MOPH should improve staffing standard
and allocation, and improve morale and optimize resources utilization. Moreover, development of
administrative competency for directors of DHPH and reorientation of a mandatory reporting system
need to be concerned as well.
Keywords: health personnel, workload, District Health promotion Hospitals
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บทนำ�

แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำ�ลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
2550-2559 กำ�หนดให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและ
พั ฒ นากำ � ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพเพื่ อ ให้ ไ ด้ กำ � ลั ง คนที่ เ พี ย งพอ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน
มีความสอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพและระบบอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องนำ�ไปสูก่ ารสร้างความเสมอภาคในระบบสุขภาพ1 จาก
ยุทธศาสตร์ท่เี น้นการผลิต การกระจายบุคลากรให้เหมาะสม
และตอบสนองความต้ อ งการด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน
นอกจากนี้ระบบบริการสาธารณสุขในปัจจุบันให้ความสำ�คัญ
กับบริการปฐมภูมิ ดังนัน้ บริหารกรอบอัตรากำ�ลังคน การปรับ
เปลีย่ นบทบาทและหน้าทีข่ องกำ�ลังคนด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม
จึ ง เป็ น สิ่ง ที่ท้ า ทาย โดยเฉพาะความต้ อ งการกำ � ลั ง คนใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ซึง่ เป็นสถานบริการ
ปฐมภูมทิ ก่ี ระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดให้มกี ารปรับมาตรฐาน
การบริการสุขภาพ เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาวะทีด่ ภี ายใต้การ
เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การจัดบริการของ
รพ.สต. จึงมีบทบาทในการให้บริการมากขึ้น โดยเฉพาะการ
ควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ ที่กำ�ลังเป็นปัญหา
สำ�คัญของประเทศ รวมถึงการรับผู้ป่วยเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
และการดูแลระยะยาวในชุมชน การดำ�เนินงานของ รพ.สต.
จึงอยูบ่ นพืน้ ฐานของการให้บริการสาธารณสุขแบบผสมผสาน
ทั้ ง ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ การควบคุ ม และป้ อ งกั น โรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ รวมทั้ง การจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงของปัญหาสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว
ชุมชนและสังคม
สำ�หรับกำ�ลังคนใน รพ.สต. แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) บุคลากรทีท่ �ำ งานประจำ�อย่างต่อเนือ่ งใน รพ.สต. 2) บุคลากร
ทีเ่ สริมเพิม่ เติมตามบริการเฉพาะ และ 3) บุคลากรทีเ่ ป็นส่วน
ประสานในโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ทำ�หน้าที่เชื่อมโยงบริการ
ระหว่าง รพ.สต. กับแม่ข่ายและหน่วยบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากการสำ�รวจจำ�นวน รพ.สต. พบว่า ปัจจุบนั ประเทศไทยมี
รพ.สต. มีอยู่จำ�นวน 9,700 แห่ง กระจายอยู่ท่วั ประเทศ มี
บุคลากรรวม 37,152 คน จำ�แนกเป็นนักวิชาการสาธารณสุข
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขจำ�นวน 22,513 คน พยาบาล
10,280 คน เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขจำ�นวน 1,882 คน
บุคลากรด้านอืน่ ๆ 1,299 คน2 จากจำ�นวนบุคลากรต่อ รพ.สต.

เฉลีย่ มีบคุ ลากรเพียง 3.8 คนต่อแห่ง ซึง่ การกำ�หนดกรอบอัตรา
กำ�ลังสำ�หรับ รพ.สต. ทีผ่ า่ นมา กำ�หนดให้มกี ารบริหารอัตรา
กำ�ลังตามภาระงาน โดยแบ่งขนาด รพ.สต.ออกเป็น 3 ขนาด
ตามจำ�นวนประชากรทีร่ บั ผิดชอบ คือ ขนาดใหญ่ 8,001 คน
ขึน้ ไปมีอตั รากำ�ลังขัน้ ตา่ํ 7 อัตรา ขนาดกลาง 3,001-8,000 คน
มีอตั รากำ�ลังขัน้ ตํา่ 5 อัตรา และขนาดเล็กน้อยกว่า 3,000 คน
มีอตั รากำ�ลังขัน้ ตา่ํ 3 อัตรา โดยคิดอัตราเจ้าหน้าทีต่ อ่ ประชากร
1: 1,250 คนโดยเฉลีย่ อย่างไรก็ตามทีผ่ า่ นมาแม้วา่ จะมีการจัด
ให้มีทีมสหวิชาชีพมาร่วมปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
แต่ยงั ไม่เพียงพอและไม่สมดุลกับภาระงานในความรับผิดชอบ
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ซึง่ ส่งผลต่อการดูแลปัญหาสุขภาพทีซ่ บั ซ้อน3
ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการจัด
บริการทีม่ งุ่ เพิม่ คุณภาพบริการ และการเข้าถึงบริการทีจ่ �ำ เป็น
ของประชาชนตามแผนการจัดบริการ รพ.สต. จึงมีบทบาทการ
ให้บริการเพิ่มมากขึ้น จากการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเป็นหลัก มา
เป็ น การให้ บ ริ ก ารในฐานะหน่ ว ยบริ ก ารด่ า นหน้ า (Gate
Keeper) โดยเฉพาะในการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ
รวมทัง้ การเป็นหน่วยบริการดูแลต่อเนือ่ งและการดูแลระยะยาว
ในชุมชน ดังนัน้ การกำ�หนดกรอบอัตรากำ�ลังขัน้ ตํา่ ตามปัจจัย
ขนาดประชากรเพียงอย่างเดียว อาจไม่สอดคล้องกับภาระ
งานในปัจจุบัน และการตอบสนองนโยบายการจัดบริการ
สุ ข ภาพในอนาคต ทั้ง นี้พ บว่ า ยั ง ไม่ มีก ารศึ ก ษาภาระงาน
ความพอเพียงของอัตรากำ�ลังและการบริหารกรอบอัตรากำ�ลังคน
ของบุคลากรใน รพ.สต. ในเชิงลึก นอกจากนีเ้ กณฑ์ภาระงานที่
กำ�หนดออกมานัน้ ไม่ได้ถกู กำ�หนดจากฐานข้อมูลเรือ่ งปริมาณ
งาน ชัว่ โมงการทำ�งานการให้บริการเพือ่ เปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่าการศึกษาสถานการณ์ดา้ น
ภาระงานของบุคลากร ความพอเพียงของอัตรากำ�ลังและการ
บริหารกำ�ลังคนใน (รพ.สต.) ภายใต้ความขาดแคลนเป็นสิง่ ที่
สำ�คัญทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายในการกำ�หนด
กรอบอัตรากำ�ลังและการบริหารจัดการกำ�ลังคนใน รพ.สต. ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านภาระงานของบุคลากร
ความพอเพียงของอัตรากำ�ลัง และการบริหารกำ�ลังคนภายใต้
ความขาดแคลนกำ�ลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
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ระเบียบวิธวี จิ ยั

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพแบบพรรณนา
(Qualitative descriptive study)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นในแต่ละ
ภาค ๆ ละ 2 แห่ง จำ�นวน 8 แห่ง โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key
Informant) ประกอบด้วย ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภาพตำ � บล พยาบาลวิ ช าชี พ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข
เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม เจ้าหน้าที่
ตำ�แหน่งอืน่ ๆ ทัง้ ลูกจ้างประจำ� ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างเหมา
บริการ ลูกจ้างรายวันและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เลือกกลุม่ ตัวอย่างใช้การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ตามคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.
อย่างน้อย 1 ปี และยินดีเข้าร่วมการวิจยั รวมจำ�นวน 16 คน
เครือ่ งมือในการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ และด้าน
การวางแผนกำ�ลังคนด้านสุขภาพ จำ�นวน 3 ท่าน รวมทั้ง
บุคลากรสุขภาพที่ปฏิบัตงิ านใน รพ.สต. จำ�นวน 2 คน โดย
แนวคำ�ถามการสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ เป็นแบบสัมภาษณ์
กึ่ ง โครงสร้ า งผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการทบทวนเอกสารและ
วรรณกรรม เพื่อให้ข้อคำ�ถามมีความเหมาะสมและสมบูรณ์
สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย แนวคำ � ถามมุ่ ง เน้ น
5 ประเด็น คือ 1) ความเหมาะสมของภาระงานและอัตรากำ�ลัง
ของ รพ.สต. 2) ความพอเพียงของอัตรากำ�ลังของ รพ.สต.
3) การบริหารในกรณีทอ่ี ตั รากำ�ลังไม่เพียงพอ 10) ปัญหาใน
การทำ�งาน 11) ข้อเสนอแนะด้านแรงจูงใจ และ 12) ข้อเสนอ
แนะตามกรอบอัตรา
การพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุราษฎร์ธานี เลขที่ 2016/16 ทัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ชแ้ี จงให้กลุม่ ตัวอย่าง
ทราบถึงวิธกี ารดำ�เนินการวิจยั วัตถุประสงค์ และรายละเอียด
ของขั้นตอนการวิจัยโดยข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและการ
สนทนากลุม่ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับการนำ�เสนอผลการวิจยั

เป็นภาพรวม และผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ยกเลิกการเข้าร่วม
วิจัยได้ตลอดเวลาซึ่งจะไม่มีผลกระทบทั้งสิ้นต่อผู้เข้าร่วมการ
วิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ (In Depth Interview) เพื่อให้เข้าใจ
สถานการณ์ภาระงาน ความเหมาะสมของภาระงานและอัตรา
กำ�ลังของ รพ.สต. ความพอเพียงของอัตรากำ�ลังของ รพ.สต.
การบริหารในกรณีท่ีอัตรากำ�ลังไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาใน
การทำ�งาน และดำ�เนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion) กับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำ�ความ
เข้าใจในสถานการณ์ในเชิงลึกมากขึน้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากการจดบันทึก (NoteBased Analysis) และการวิเคราะห์จากการถอดคำ�บันทึก
เสียง (Tape-Based Analysis) และการวิเคราะห์จากความจำ�
(Memory- Based Analysis) จัดพิมพ์ข้อมูลและวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลทั้งหมด ความเข้มงวด
(rigor) ความเชื่อถือได้ (credibility) ของกระบวนการวิจัย
ร่วมกับการตรวจสอบสามเศร้า ( triaggulation) ทัง้ ด้านข้อมูล
ด้านวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านผูว้ จิ ยั โดยนำ�ข้อมูลมา
ปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ จัดหมวดหมูข่ องข้อมูล (Category
Data) แล้วมาแปลความหมายข้อมูลตามประเด็นที่ค้นพบ
ผลการวิจยั แบ่งเป็น 3 ประเด็น ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. สถานการณ์ ด้า นภาระงานของบุ ค ลากรใน
รพ.สต.
1.1 ภารกิจหลักของ รพ.สต. และสภาพการทำ�งาน
ในปัจจุบนั พบว่า ยังต้องทำ�งานหลายด้าน ทัง้ งานให้บริการที่
ต้องครอบคลุมทัง้ 4 มิติ ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา
และฟื้นฟู การคัดกรอง และการทำ�งานตามตัวชี้วัดต่างๆ
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้
ยังมีภาระงานอืน่ นอกจากภารกิจหลัก เช่น งานพัสดุ เอกสาร
การเงิน การบันทึกข้อมูล ทำ�ให้ภาระงานมากต้องทำ�งาน
นอกเวลา ภาระงานที่ บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า เป็ น ภาระ
มากทีส่ ดุ คือ การบันทึกข้อมูล เป็นต้น ซึง่ ทิศทางการดำ�เนินงาน
สุขภาพของ รพ.สต. ควรเน้นการส่งเสริมและป้องกันโรค
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แต่ในปัจจุบนั การดำ�เนินงานเปลีย่ นไปเน้นการรักษาพยาบาล
ค่อนข้างมาก ภาระงานในปัจจุบนั เป็นเรือ่ งของการรักษาถึง
ร้อยละ 70-90 การส่งเสริมและการป้องกันจึงทำ�ได้น้อยลง
ผู้ป่วยที่มารับบริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็น
ผู้ป่ว ยที่โรงพยาบาลส่ ง ตั ว กลั บ ลงมารั บ การรั ก ษาในพื้น ที่
ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพการทำ�งานในปัจจุบัน พบว่า
การทำ�งานจริงไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานตาม
ภารกิจของ รพ.สต. บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. บาง
ตำ�แหน่งไม่ตรงกับงานทีร่ บั ผิดชอบ ไม่ตรงตามโครงสร้างกรอบ
อัตรากำ�ลัง อีกประเด็นคือการทำ�งานตามตัวชีว้ ดั ของหน่วยงาน
ต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุขมีจำ�นวนมาก ทำ�ให้ รพ.สต.
ต้องทำ�งานตอบตัวชีว้ ดั มากขึน้ ต้องดำ�เนินงานเพือ่ ตอบตัวชีว้ ดั
ของกระทรวงอื่นนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ตัวอย่างคำ�พูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้ “เมือ่ ก่อนเป็นสร้างนำ�ซ่อม
แต่เมือ่ งานปัจจุบนั เปลีย่ นไป เราต้องรับงานจากทีถ่ กู แบ่งมาจาก
รพ. เหมือนเน้นทีก่ ารรักษาเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ ทำ�ให้ท�ำ งานรักษา
มากว่า ร้อยละ 90” “ตำ�บลสร้างสุขของกระทรวงมหาดไทย
แต่สาธารณสุขต้องมาดำ�เนินการเองทัง้ หมด ซึง่ มองว่ากระทรวง
สาธารณสุขควรเป็นส่วนหนึ่งในการทำ�งานของตำ�บลสร้างสุข
การขึน้ ทะเบียนผูพ้ กิ าร เป็นของ อปท ดังนัน้ การทำ�งานจริงใน
ชุมชนจึงต้องเน้นทีง่ านในหน้าทีข่ องเรา”
1.2 จำ�นวนภาระงานที่รับผิดชอบในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล พบว่า จำ�นวนภาระงานที่มีจำ�นวน
มาก ทำ�ให้บุคลากรมีความคิดว่าอัตรากำ�ลังยังไม่เพียงพอ
ต้องทำ�หลายอย่างพร้อมกัน ต้องช่วยงานอื่น นอกจากงานที่
ตนเองรับผิดชอบ ส่วนใหญ่เป็นงานเอกสาร ต้องทำ�งานตาม
ตัวชี้วัดที่เยอะ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย การศึกษา
ครัง้ นีย้ งั พบว่ามีรพ.สต.บางแห่งยังต้องการตำ�แหน่งเจ้าพนักงาน
ทันตสาธารณสุข และนักวิชาการสาธารณสุข ตัวอย่างคำ�พูด
ของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ “ภาระงานมีมาก มากกว่ากรอบการ
ทำ�งานจริง ทำ�ให้เกิดความเครียด ภาระงานไม่ตรงตามวิชาชีพ
และข้อจำ�กัดเรื่องจำ�นวนบุคลากรใน รพ.สต. ไม่มีเจ้าหน้าที่
เฉพาะ จึงจำ�เป็นต้องช่วยกัน เช่น งานการเงิน พัสดุ การที่
เจ้าหน้าทีท่ �ำ งานพืน้ ที่ แต่เมือ่ ทำ�การรักษาแล้ว ต้องคียข์ อ้ มูล
เพื่อแลกเงิน คนที่คีย์ข้อมูลควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ แต่
ไม่มตี �ำ แหน่งนี้ ทำ�ให้เจ้าหน้าทีท่ ท่ี �ำ การรักษาต้องคียข์ อ้ มูลเอง
ทำ�ให้เสียเวลาในการลงพืน้ ทีท่ �ำ งานตามนโยบายของการทำ�งาน

ปฐมภูม”ิ

1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณภาระงานของบุคลากร
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ประกอบด้วย 1) งานบาง
อย่างต้องใช้ความชำ�นาญเฉพาะเช่น การเงิน ทำ�ให้ต้องใช้
เวลานาน 2) งานเอกสารทีค่ อ่ นข้างเยอะ 3) ขาดงบประมาณ
ในการจ้างเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 4) การส่งต่อผู้ป่วยโรค
เรือ้ รังกลับมารับบริการทีร่ พ.สต. 5) ภาระงานตาม KPI ค่อน
ข้างมาก 6) การโยกย้าย ลาออก หรือเปลี่ยนสายงานของ
บุคลากร 7) การทำ�งานทีไ่ ม่ตรงกับสายงาน 8) งานบางอย่าง
เป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระทรวงอืน่ และ 9) ภาระทีน่ อกเหนือ
จากงานประจำ� และงานตามนโยบาย ตัวอย่างคำ�พูดของผูใ้ ห้
ข้อมูล ดังนี้ “ในปัจจุบนั มีภาระงานอืน่ ทีน่ อกเหนือจากภารกิจ
หลัก เช่น งานพัสดุ การเงิน งานเอกสารมีมาก การทำ�งานทุก
อย่างต้องลงบันทึกทั้งหมด ทำ�ให้เสียเวลา และล่าช้าในการ
ส่งงาน ส่งผลให้การเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน long term care,
ANC และงานสุขภาพจิต ไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้เต็มที”่
2. ความพอเพียงของอัตรากำ�ลังใน รพ.สต.
ความเหมาะสมของปริมาณภาระงานและอัตรากำ�ลัง
ของบุคลากร รพ.สต. ทีป่ ฏิบตั จิ ริง พบว่า ภาระงานปัจจุบนั
เยอะ ตัวชีว้ ดั เยอะ มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายบ่อย ภาระงาน
มีมากและมีหลายด้าน ทำ�ให้ปริมาณงานไม่สอดคล้องกับ
จำ�นวนบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านใน รพ.สต. เจ้าหน้าทีใ่ น รพ.สต.
มีไม่เพียงพอ เพราะต้องทำ�หลายอย่างพร้อมกัน บางครั้ง
ต้องช่วยงานอืน่ นอกเหนือจากงานทีต่ นเองรับผิดชอบ จากการ
เก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า บทบาทในแต่ ล ะวิ ช าชี พ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนั้นมีความเหมาะสม แต่
สัดส่วนภาระงานในการทำ�งานไม่เหมาะสม เช่น พยาบาล
วิชาชีพทำ�งานด้านรักษาพยาบาลมากกว่างานสร้างเสริมป้องกัน
และทำ�งานด้านเภสัชกรรมด้วย และบางครัง้ ทุกวิชาชีพต้องมา
บันทึกข้อมูลและทำ�งานด้านเอกสาร เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่
ธุรการและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลที่เพียงพอ หรือบางครั้ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขมาทำ�งานรักษาพยาบาล ตัวอย่างคำ�
พูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้ “เจ้าหน้าทีเ่ พียง 4 คนในวันธรรมดา
ทีม่ ผี ปู้ ว่ ย ประมาณ 40-50 ราย และถ้าวันไหนผูป้ ว่ ย 100 ราย
เจ้าหน้าทีน่ อ้ ย ก็โดนร้องเรียน จึงต้องวางแผนการปฏิบตั งิ าน
(การประชุม และการอบรมของ รพ.สต. ก็มีจำ �นวนมาก)
เคยขอบุคลากรเพิม่ แต่ได้ค�ำ ตอบ ให้ใช้บคุ ลากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจำ�กัด”
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“เมื่อดูจากจำ�นวนคนและเทียบกับปริมาณงานจริง จะไม่
เพียงพอถ้าดูคนทำ�งานจริง จะเหมือนเยอะกว่าที่อ่ืน เช่น
งานบริการการรักษาบางคนทำ�ไม่ได้ ต้องให้เจ้าพนักงานมา
ทำ�บริการก็จะทำ�ไม่ได้”
3. การบริหารกำ�ลังคนใน รพ.สต.
จากการสัมภาษณ์พบแนวทางการจัดการเมือ่ มีอตั รา
กำ�ลังไม่เพียงพอ ประกอบด้วย
3.1 การบูรณาการการทำ�งาน เช่น ตัวชีว้ ดั กระทรวง
สาธารณสุ ข มี จำ� นวนเยอะมาก เช่ น หมู่บ้า นปรั บ เปลี่ย น
สุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่จะเน้นภาพรวมของ
ทุกองค์กร เช่น ภาคีเครือข่ายมามีสว่ นร่วม การทำ�งานจึงเน้น
การบูรณาการ ว่าใครควรเป็นเจ้าภาพในเรือ่ งใด
3.2 สร้างแนวปฏิบัติ โดยการจัดทำ�คู่มือในการ
ทำ�งาน กรณีทต่ี อ้ งทำ�งานแทนกัน
3.3 ปรับเปลีย่ นรูปแบบการทำ�งาน ลดเวลาการให้
บริการ ซึง่ ปัจจุบนั รูปแบบการให้บริการเป็นแบบรักษามากกว่า
การส่งเสริมป้องกัน โดยเน้นการดูแลแบบองค์รวม ผูป้ ว่ ยทีม่ า
รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเป็นผู้ป่วยที่
โรงพยาบาลส่งตัวกลับลงมารับการรักษาในพืน้ ที่
3.4 ขอเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.อื่น มาช่วยในวันที่
กำ�หนด
3.5 ถ่ายโอนภาระงานบางอย่าง เช่น งานควบคุม
ป้องกัน ถ่ายโอนให้ อสม. การประชุมลูกน้ํายุงลาย โดยไป
จัดการประชุมในพืน้ ที/่ ชุมชนแทนการเรียกมาประชุมที่ รพ.สต.
พอประชุมเสร็จก็ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจ จากนัน้ คืนข้อมูลให้กบั ชุมชน
เพือ่ ช่วยในการเฝ้าระวังโรค
3.6 จัดระบบการคียข์ อ้ มูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไม่เกิด
ความซํา้ ซ้อนในการดำ�เนินงาน ในการ key ข้อมูลซึง่ ปัจจุบนั
ใช้เวลาเฉลี่ยในการ key ข้อมูล ซึ่งข้อมูลปัจจุบันกระจาย
ซึ่งถ้ามีการรวมข้อมูลจะช่วยลดในการคืนข้อมูล เช่น วัคซีน
ซึ่งจะทำ�ให้เก็บข้อมูลรายละเอียดภาพรวม หรือโรคเรื้อรัง
มะเร็งต่างๆ ข้อมูลทีน่ �ำ มาใช้จริง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิต
วัคซีน ทันตกรรม ข้อมูลคัดกรองผูส้ งู อายุ
3.7 จ้างบุคลากรเพิม่ เช่น จำ�นวนเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ
ทำ�ให้ต้องจ้างเจ้าหน้าที่มาบันทึกข้อมูล จ้างแม่บ้านมาทำ �
เรือ่ งซับพลาย จ้างธุรการดูแลเรือ่ งเอกสาร
3.8 ส่งต่อผู้ป่วยที่เกินขีดความสามารถ หากผู้ป่วย

มารับบริการ ได้รบั บริการเบือ้ งต้น แต่ถา้ เกินขีดความสามารถ
ก็จะทำ�การส่งต่อ
3.9 เชิญชวนจิตอาสามาเป็นทีม ซึง่ จะเป็น อสม.ที่
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน วันละ 2 คนในการทำ�หน้าที่
คัดกรองผูร้ บั บริการ ชัง่ นํา้ หนัก วัดส่วนสูง
3.10 เปิดบริการเต็มวัน ทุก 7 วัน เพือ่ เอือ้ ต่อประชาชน
ในการทำ�แผลทีต่ อ่ เนือ่ ง แต่ทง้ั นีจ้ ะต้องมีค�ำ สัง่ เป็นลายลักษณ์
อักษรที่ต้องอยู่เวร ตัวอย่างคำ�พูดของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ “งาน
บริการต่างๆ ต้องให้แพทย์แผนไทยมาช่วยเป็น 3 คน แต่ผปู้ ว่ ย
นอกจากจะไม่พอกับการทำ�งาน งานตรวจรักษา จริงๆ พยาบาล
ไม่พอบางครัง้ ต้องให้นกั วิชาการสาธารณสุขไปช่วยบริการ แต่
ก็ไม่เพียงพอ เราอยากได้ในวันที่คนไข้เยอะหรือคนที่มีปัญหา
สุขภาพซับซ้อน เพื่อจะได้ดูแลได้อย่างเต็มที่” “เดี๋ยวนี้เน้น
คียข์ อ้ มูลเยอะเพราะประชากรเยอะ ทำ�ให้ภาระงานอืน่ ๆ โหลด
ตาม สิง่ ทีอ่ ยากให้มคี อื เจ้าหน้าทีใ่ นการบันทึกข้อมูล เพือ่ ช่วย
งานกัน เพราะถ้าให้คนทำ�งานคีย์เอง จะโหลดงาน การให้
บริการคนไข้ตอ้ งลดลง หรือช่วงเร่งงาน”
4. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั งิ าน
4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
			4.1.1 มีผรู้ บั บริการมารับบริการจำ�นวนมากแต่
งบประมาณทีไ่ ด้รบั การจัดสรรมาน้อย เนือ่ งจากมีผรู้ บั บริการ
จาก รพ.สต.ข้างเคียงมารับบริการเพิม่ แต่งบประมาณรายหัว
ประชากรเท่าเดิม
		 4.1.2 เจ้าหน้าที่เกิดความเครียดในการปฏิบัติ
งานเนือ่ งจากภาระงานทีม่ าก ไม่มคี วามสุขกับสิง่ ทีท่ �ำ งานเยอะ
เครียดการทำ�งานไม่ตรงสายงาน เกณฑ์การทำ�งานบางอย่าง
เช่น งบประมาณ ตัวชี้วัด ทำ�ให้ภาระงานเยอะ หรือแม้แต่
เวชภัณฑ์ตา่ งๆ ต้องมีการวางแผน ระบบผลงาน ระบบ IT จึง
ต้องมีภาระงานเยอะ ทำ�ให้ตอ้ งรับผิดชอบหลายด้าน
		 4.1.3 นโยบายกระทรวงเรื่องการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนมีความยุง่ ยาก
		 4.1.4 การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการยังไม่เหมาะสม ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงต่อ
ชีวติ และทรัพย์สนิ จากการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
		 4.1.5 ไม่มีเจ้าหน้าที่ในการคีย์ข้อมูล มีความ
ซํา้ ซ้อนของฐานข้อมูล ข้อมูลเหมือนกันแต่ตอ้ งคีย์ 2 ที่ ทำ�ให้
เสียเวลาในการทำ�งานซํา้ ซ้อนกัน
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		 4.1.7 โปรแกรมที่ ใช้ ใ นการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ใน
หน่วยบริการแต่ละระดับไม่เสถียรและอาจใช้โปรแกรมที่ไม่
เหมือนกัน ทำ�ให้บางครั้งข้อมูลที่รพสต.ส่งไปไม่ตรงกับข้อมูล
ของกระทรวงสาธารณสุข
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดกรอบอัตรากำ�ลัง
			4.2.1 ควรมีการส่งเสริมการสร้างสายงานที่มี
ความก้าวหน้าตามตำ�แหน่ง
			4.2.2 งานรักษาต้องมีแพทย์ประจำ�ตามนโยบาย
คลินกิ หมอครอบครัว Primary Care Cluster
			4.2.3 ควรมีการเพิม่ ตำ�แหน่งของบุคลากรเพือ่
ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพั น ธกิ จ และนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข เช่น ทันตสาธาณสุข งานส่งเสริม และ
บุคลากรทีท่ �ำ งานเอกสารโดยเฉพาะ เป็นต้น
			4.2.4 ควรมีการกระจายอำ�นาจให้สทิ ธิ รพ.สต.
ให้การจัดจ้างคนในการบริหารงานเพือ่ อำ�นวยความสะดวกใน
การบริหารงาน
			4.2.5 ควรมีการกำ�หนดขอบเขตหน้าที่ของ
แต่ละวิชาชีพที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานใน รพ.สต. ตัวอย่าง
คำ�พูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ดังนี้ “ไม่มคี วามสุขกับสิง่ ทีท่ �ำ ”“งานเยอะ
เครียดการทำ�งานไม่ตรงสายงาน แต่ท่ีทำ�อยู่ คือการทำ�ด้วย
ใจรักในงานทีท่ �ำ ” “เกณฑ์การทำ�งานบางอย่าง เช่น งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั ทำ�ให้ภาระงานเยอะ หรือแม้แต่เวชภัณฑ์ตา่ งๆ ต้องมี
การวางแผน ระบบผลงาน ระบบ IT จึงต้องมีภาระงานเยอะ
ทำ�ให้เจ้าหน้าทีเ่ ราทำ�งานเหมือนทศกัณฑ์”

อภิปรายผลการวิจยั

ผลการวิจยั พบประเด็นทีส่ ะท้อนให้เห็นกรอบอัตรา
กำ�ลังและผลิตภาพของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ดังนี้
1. ภาระงานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล
ภาระงานของบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บลยังต้องทำ�งานหลายด้าน ทั้งการให้บริการ
ตามลั ก ษณะการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพระดั บ ปฐมภู มิ ท่ี ต้ อ ง
ครอบคลุ ม ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ด้ า นการป้ อ งกั น โรค
ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการฟืน้ ฟูสภาพ และการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค และการทำ�งานตามตัวชี้วัดต่างๆ ตามนโยบายของ

รั ฐ บาล และตั ว ชี้ วั ด ของกระทรวงสาธารณสุ ข และการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายระดับกระทรวงจะมีผลกระทบต่อตัวชีว้ ดั
นอกจากนีย้ งั มีภาระงานอืน่ นอกจากภารกิจหลัก เช่น งานพัสดุ
เอกสาร การเงิน การป้อนข้อมูลในระบบ ทำ�ให้ภาระงานมาก
ต้องทำ�งานนอกเวลา ภาระงานทีบ่ ุคลากรส่วนใหญ่คดิ ว่าเป็น
ภาระมากที่สุดคือ การป้อนข้อมูล ซึ่งทิศทางการดำ�เนินงาน
สุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ควรเน้นการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค แต่พบว่า ในปัจจุบนั การ
ดำ�เนินงานเปลี่ยนไปเน้นการรักษาพยาบาลค่อนข้างมาก
คิดเป็นภาระงานด้านการรักษาถึงร้อยละ 70-90 ทำ�ให้ภาระ
งานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจึงทำ�ได้นอ้ ยลง
ส่ ว นใหญ่ ผู้รับ บริ ก ารจะเป็ น ผู้ป่ว ยโรคเรื้อ รั ง ที่มีก ารส่ ง ตั ว
กลับลงมารับการรักษาในชุมชน มีผ้รู ับบริการผู้ป่วยนอกเพิ่ม
มากขึน้ สถานการณ์บคุ ลากรยังขาดแคลนและคุณภาพบริการ
โรคเรื้อรังยังไม่ดีข้ึน4 ทำ�ให้ทิศทางการทำ�งานเปลี่ยนไปตาม
บริบทของการปฏิบตั งิ านจริง สอดคล้องกับสภาพปัญหาทีเ่ กิด
ขึน้ ทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านไม่สอดคล้องกับภารกิจของ รพ.สต. ทีเ่ น้น
การสร้างเสริมสุขภาพมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้
ยังพบว่าบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านรพ.สต.ไม่ตรงกับงานทีร่ บั ผิดชอบ
ไม่ตรงตามโครงสร้างกรอบอัตรากำ�ลัง สอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของอลิสา ศิรเิ วชสุนทร ทีพ่ บว่า เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลประสบปัญหานโยบายไม่สอดคล้องกับ
การปฏิบตั แิ ละความคาดหวัง 5
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณภาระ
งานของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ประกอบ
ด้วย 1) ภาระงานทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาเพิม่ มากขึน้ เช่น งานการ
เงิน การป้อนข้อมูลตัวชีว้ ดั ในระบบ 2) งานเอกสารทีค่ อ่ นข้าง
มาก 3) ขาดงบประมาณในการจ้างเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน
4) การส่งต่อผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังกลับมารับบริการทีโ่ รงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บล 5) ภาระงานตามตัวชีว้ ดั ทีร่ บั ผิดชอบค่อน
ข้างมาก 6) การโยกย้าย ลาออก หรือเปลี่ยนสายงานของ
บุคลากร 7) การทำ�งานทีไ่ ม่ตรงกับสายงาน 8) งานบางอย่าง
เป็นงานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระทรวงอืน่ และ 9) ภาระทีน่ อกเหนือ
จากงานประจำ� และงานตามนโยบาย อย่างไรก็ตามถึงแม้
บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จะมีภาระงานที่
มากและมีหลายด้านแล้ว ยังมีปัจจัยที่สนับสนุนการทำ�งาน
ได้แก่ การทีม่ ภี าคีเครือข่ายเข้มแข็ง การได้รบั ความช่วยเหลือ
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จากชุมชน และการได้รบั ความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทัง้ ในเรือ่ งการสนับสนุนงบประมาณ การมีทมี การ
ทำ�งานที่ดี และการทำ�งานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมูบ่ า้ นทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเข้าใจนโยบาย สอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด การจั ด บริ ก ารสำ � หรั บ หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิท่ีมี
ลักษณะการจัดบริการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการ
แบบองค์รวม ต่อเนือ่ ง ทำ�งานเป็นเครือข่าย ให้ประชาชนและ
ชุมชน มีสว่ นร่วม สร้างเครือข่าย และสร้างการมีสว่ นร่วม6 และ
สอดคล้องกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพโดยการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการรณรงค์ให้ผรู้ บั
บริการและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน
การร่วมทำ�กิจกรรม และประเมินผล5
2. อัตรากำ�ลังและการบริหารกำ�ลังคนในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
จากการศึกษาความเหมาะสมของปริมาณภาระงาน
และอัตรากำ�ลังของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลทีป่ ฏิบตั จิ ริง พบว่า ภาระงานในปัจจุบนั ทีม่ ากขึน้ มีผลจาก
มีตวั ชีว้ ดั จำ�นวนมาก มีการเปลีย่ นแปลงนโยบายบ่อย ปริมาณ
งานไม่สอดคล้องกับจำ�นวนคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลมีเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ ต้องทำ�งานหลายอย่างพร้อมกัน
บางครัง้ ต้องช่วยงานอืน่ นอกเหนือจากงานทีต่ นเองรับผิดชอบ
แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานตามบทบาทในแต่ละวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลนั้น พบว่า มี
ความเหมาะสม แต่อตั ราส่วนภาระงานในการทำ�งานไม่เหมาะสม
ตามมิติของการดูแล เช่น พยาบาลวิชาชีพทำ�งานด้านรักษา
พยาบาลมากกว่ างานสร้างเสริม ป้องกัน และทำ�งานด้ า น
เภสัชกรรมด้วย และบางครัง้ ทุกวิชาชีพต้องมาบันทึกข้อมูลและ
ทำ�งานด้านเอกสาร เพราะไม่มเี จ้าหน้าทีธ่ รุ การและเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลที่เพียงพอ หรือบางครั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
มาทำ�งานรักษาพยาบาล ทั้งนี้จะเห็นว่างานสาธารณสุขที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลดำ�เนินการ มีครบทุกพันธกิจ
ครอบคลุมด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การ
รักษา และการฟื้นฟูสภาพ อย่างไรก็ตามจากผลวิจัย พบว่า
ลักษณะภาระงาน กิจกรรม สิง่ ทีป่ ฏิบตั ใิ นแต่ละงานมีจ�ำ นวน
มาก ขึ้นอยู่กับแผนและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
เช่น งานตามแผนบริการสุขภาพ (Service plan) งานและ
ภาระงานตาม Primary care cluster งานตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลติดดาว (รพ.สต. ติดดาว) และ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary care award:
PCA) ทำ�ให้ผลงานตามตัวชีว้ ดั ต่างๆ คุณภาพชีวติ และสุขภาพ
ของผู้รับบริการอาจยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่วางไว้ คุณภาพ
และการประกันคุณภาพของงานสาธารณสุขตามหลักของ
Donabedian7 เน้นที่โครงสร้าง (Structure) กระบวนการ
(Process) และผลลัพธ์ (Outcome)
แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ได้มกี ารบริหารกำ�ลังคนใน รพ.สต. เพือ่
ให้เกิดผลลัพธ์ของงานตามเป้าหมาย โดยการบูรณาการการ
ทำ�งานในหลายๆ งานเข้าด้วยกัน สร้างแนวปฏิบตั ิ โดยการจัด
ทำ�คู่มือในการทำ�งานเพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ตามคู่มือที่กำ�หนด มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทำ�งานเพื่อลดเวลาการให้บริการ จัดระบบการป้อนข้อมูล
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ เ กิ ด ความซ้ํ า ซ้ อ นในการดำ � เนิ น งาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบางแห่งมีการหมุนเวียนบุคลากร
มาปฏิบตั งิ าน ในกรณีทบ่ี คุ ลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลจำ�เป็นต้องเข้าร่วมการประชุม ทำ�ให้ขาดกำ�ลังคนที่ทำ�
หน้าทีใ่ นการให้บริการ รวมทัง้ มีการเชิญชวนจิตอาสา มาช่วย
ปฏิบัติงาน ซึ่งการบริหารอัตรากำ�ลังเหล่านี้ถือว่าเป็นความ
สามารถที่ท้าทายของผู้ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บลทีม่ แี หล่งทรัพยากรจำ�กัด ในเรือ่ งการดำ�เนินงาน
ตามนโยบาย เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านได้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้
วัดตามนโยบายนัน้ ยังมีขอ้ สังเกตทีน่ า่ สนใจ คือ ในการปฏิบตั ิ
งานบริการปฐมภูมิยังมีปัญหาในประเด็นการจัดการกำ�ลังคน
การได้ ก ารสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรทั้ง เชิ ง การบริ ห าร จั ด การ
งบประมาณ การวางแผนและเสริมศักยภาพบุคลากร ตลอดจน
บริการและระบบสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่ง
สะท้อนปัญหาของภาระงานและอัตรากำ�ลังทีเ่ ป็นปัจจุบนั รวม
ทั้งการจัดบริการตามแนวทางปฏิบัติงานที่เน้นงานเชิงรุกที่มี
คุณภาพสมดุลกับงานบริการลักษณะตัง้ รับภายในหน่วยบริการ
ดังนั้น ถ้าต้องการแก้ไขอัตรากำ�ลังคนและต้องการ
เพิม่ ผลิตภาพการปฏิบตั งิ าน ณ รพ.สต. เพือ่ บรรลุเป้าหมายของ
การบริการสาธารณสุขคือ ความปลอดภัย (Safe) ความมี
ประสิทธิผล (Effective) ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patientcentered) บริการด้วยเวลาทีเ่ หมาะสม (Timely) มีประสิทธิภาพ
(Efficient) และมีความเท่าเทียมกัน (Equitable)8 ต้องมีการ

182 Journal of Health and Nursing Research Vol.35 No.2 May-August 2019
เพิ่ ม จำ � นวนและประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � งานของบุ ค ลากร
สาธารณสุขให้สอดคล้องกับภาระงาน และบริหารจัดการลด
ภาระงานที่ ส ามารถทดแทนด้ ว ยระบบและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น งานเอกสาร งานบริหาร และการทำ�รายงาน
ต่างๆ ซึง่ World Health Organization. Regional Office for
South-East Asia ยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้วา่ ในการเพิม่ จำ�นวน
และประสิทธิภาพกำ�ลังคนในหน่วยบริการสุขภาพที่ใกล้ชิด
ประชาชน (Peripheral health care setting) ซึง่ กำ�ลังคน
ที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านสุขภาพระดับกลาง
(Mid level health workforce) ทีท่ �ำ หน้าทีแ่ ทนแพทย์ได้นน้ั
ควรจัดให้มีการศึกษาและอบรมที่เพียงพอ ให้การสนับสนุน
กำ�ลังใจ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม การผสมผสานบทบาทใหม่
เช่น เพิม่ นักสาธารณสุขในระบบการดูแลในทีมสุขภาพและให้
ทำ�งานในบทบาทที่เหมาะสม มีการควบคุมการปฏิบัติทาง
วิชาชีพทีด่ ี มีนโยบายทีเ่ อือ้ ต่อการทำ�งาน 9

ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจยั ไปใช้

เพือ่ รองรับภาระงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล ในอนาคต ทัง้ ด้านการบริหาร งานบริการและเวชปฏิบตั ิ
ครอบครัว งานแผนงานโครงการ และงานวิชาการ จำ�เป็นทีจ่ ะ
ต้องดำ�เนินการแก้ปญ
ั หาทีป่ จั จัยกำ�หนดผลิตภาพของบุคลากร
สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ซึง่ ประกอบด้วย
1. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของ
รพ.สต. ซึง่ ยังมีบคุ ลากรแต่ละประเภทไม่เพียงพอทัง้ อัตราและ
ตำ � แหน่ ง เมื่อ เที ย บกั บ กรอบอั ต รากำ � ลั ง ที่สำ� นั ก งานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด โดยเฉพาะการมีพยาบาลวิชาชีพ
และนักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เพียงครึง่ หนึง่
ของกรอบอัตรากำ�ลังทีม่ ี รวมทัง้ การขาดเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
ทันตบุคลากร และแพทย์แผนไทยโดยการบริหารจัดการเกีย่ ว
กับการกระจายตำ�แหน่งไปยังที่ขาดแคลน หรือการจัดการ
บริหารกำ�ลังคนร่วมภายในเครือข่ายปฐมภูมิ (Primary Care
Cluster)
2. การจัดการเกีย่ วกับกระบวนการการทำ�งาน โดย
เฉพาะงานบริหาร และงานบันทึกข้อมูล ที่ทำ�ให้บุคลากรทุก
ตำ�แหน่งต้องใช้เวลาเกือบ 1 ใน 5 ของเวลาในการทำ�งาน
ทัง้ หมดเพือ่ ทำ�งานดังกล่าว ซึง่ ควรมีการวิเคราะห์เพือ่ ปรับปรุง

กระบวนการทำ�งาน และการพัฒนาระบบงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ช่วยการทำ�งาน
และการบูรณาการตัวชีว้ ดั ของหน่วยงานกลางแต่ละหน่วยรวม
ทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลที่ตอบตัวชี้วัดให้เป็นระบบเดียวกัน
เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการใช้ขอ้ มูลจากตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมือนกัน
หรืออาจใช้การบริหารจัดการในรูปเครือข่ายในลักษณะ One
Cluster One Administration System เพือ่ ลดการใช้เวลาที่
ไม่จ�ำ เป็นของบุคลากรแต่ละคนลง
3. การบริหารจัดการทั้งการสรรหาบุคลากรให้มี
ครบตามกรอบอัตรากำ�ลัง และการบริหารจัดการให้มีการ
กระจายตัวของบุคลากรไม่ให้มีการล้นเกินในบางแห่ง และ
ขาดแคลนในบางแห่ง เพือ่ ให้มบี คุ ลากรทำ�งานครบทุกตำ�แหน่ง
ในจำ�นวนทีส่ อดคล้องกับกรอบอัตรากำ�ลังทีก่ �ำ หนด เป็นเรือ่ ง
เร่งด่วนทีค่ วรมีการดำ�เนินการแก้ปญ
ั หา
4. เร่งรัดการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารให้
กับผูอ้ �ำ นวยการรพ.สต.ให้มคี วามสามารถในการบริหารจัดการ
กำ�ลังคนในหน่วยงาน โดยเฉพาะเกีย่ วกับ
		 4.1 การบริหารจัดการเพื่อการมอบหมายงาน
แก่บคุ ลากรในรพ.สต. เพือ่ สนับสนุนการทำ�งานอาจจำ�เป็นต้อง
จัดทีมบุคลากรเป็นทีมทักษะผสมหลากหลายวิชาชีพ
4.2 การวิเคราะห์งาน และภาระงาน รวมทั้ง
การกำ�หนดภารกิจหลัก ภารกิจรองของบุคลากรแต่ละวิชาชีพ
ให้ชดั เจน ร่วมกับจัดให้มกี ารฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้บุคลากรแต่ละตำ�แหน่งมีทักษะเพียงพอ และ
สามารถทำ�งานได้หลากหลายหน้าที่ ในลักษณะของ Task
sharing โดยมีผรู้ บั ผิดชอบหลัก
5. ด้านนโยบายด้านกำ�ลังคนและการกำ�หนดกรอบ
อัตรากำ�ลังของกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการทบทวนกรอบ
อัตรากำ�ลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลแต่ละขนาด
โดยคำ�นึงถึงความเฉพาะเจาะจงของบริบทในแต่ละพืน้ ที่ และ
ภาระงานร่วมด้วย เพื่อให้สามารถวางแผนสรรหา และการ
จัดการกระจายได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลัก
ลักษณะงานและปริมาณงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล นอกจากนัน้ ควรดำ�เนินมาตรการการธำ�รงรักษากำ�ลังคน
ไว้ใน รพสต.โดยการจัดระบบความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน
รวมทั้งการจัดระบบการสร้างขวัญและกำ�ลังใจให้กับบุคลากร
รวมทัง้ การสร้างสุขให้เกิดขึน้ ในองค์กร
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในอนาคต
ไปนี้

จากผลการวิจัย ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นต่อ

1. ควรมีการศึกษาในบุคลากรสุขภาพทีป่ ฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทุกขนาดและในจำ�นวน
กลุม่ ตัวอย่างทีม่ ากขึน้
2. ควรศึกษากระบวนการพัฒนารูปแบบการบริหาร
อัตรากำ�ลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กิตติกรรมประกาศ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จาก
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีช่ ว่ ยตรวจสอบเครือ่ งมือในการวิจยั ตลอดจนผูเ้ ข้าร่วมในการ
วิจยั ทุกท่านในครัง้ นี้ ซึง่ ทำ�ให้การดำ�เนินงานการวิจยั ให้ส�ำ เร็จ
ลุลว่ ง ตามวัตถุประสงค์ทก่ี �ำ หนดไว้
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