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บทที่ ๒ 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาความต้องการอัตราก าลังเพ่ือวางแผนก าลังคนของสถานบริการในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งนี้เป็น Descriptive study มีรายละเอียดการด าเนินการศึกษา ดังนี้  
๑.ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ ๒๕ สายงานของสถานบริการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง จ านวน ๘๙๐ แห่ง 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ เป็น Microsoft Excel Spread sheet ที่มีการก าหนดตัวแปร และเขียน
ชุดค าสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง ในตามวิธีการวิเคราะห ์๓ วิธี ดังนี้ 

๑. วิธีการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังจากการใช้บริการสุขภาพของประชาชน (Health 
Demand or Health utilization Method) หน่วยนับความต้องการก าลังคน นับเป็น FTE (Full Time 
Equivalent) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel ค านวณภาระงานจากเวลามาตรฐานที่ใช้ในการ
ให้บริการที่ได้จากข้อเสนอของทีมวิชาชีพ และน าภาระงานนั้นมาแปลงเป็นอัตราก าลังที่ต้องการ ดังสูตร 

 
  
 
 
 
 โดยก าหนด ให้ ๑ FTE มีเวลาท างาน ๗ ชั่วโมงต่อวัน และ ๒๔๐ วัน ต่อปี รวมจ านวนเวลาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในการให้บริการ เท่ากับ ๑,๖๘๐ ชั่วโมงต่อปี 

๒. วิธีการก าหนดเป้าหมายของบริการ (Service Target Method) หรือ วิธี Service Based 
หมายถึง การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังคน ขั้นต่ าที่ควรมีเพ่ือให้บริการประชาชนได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานอัตราก าลังใน Service plan 

๓. วิธีการอัตราส่วนบุคลากรสุขภาพต่อประชากร (Population ratio method) โดยก าหนดให้ใช้
ในการคิดอัตราก าลังส าหรับงานบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคในบริการปฐมภูมิโดยอ้างอิงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

อัตราก าลัง FTE ที่ต้องการ =  ปริมาณงานXเวลาที่ใช้ต่อหน่วย 
                                         ชั่วโมงการท างานของบุคลากร ๑ คน ใน ๑ ปี(๑,๖๘๐ ชั่วโมง) 
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   สรุป วิธีการวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังแต่ละสายงาน ดังนี้ (รายละเอียดวิธีการ
วิเคราะห์ของวิชาชีพ ในบทที่ ๔) 
 

กลุ่มที่ วิชำชีพ/สำยงำน 

กลุ่มท่ี ๑ วิธีการเคราะห์อัตราก าลัง
Full Time Equivalent : FTE  
(รวมภาระงานอ่ืนๆ และงานส่งเสริม
สุขภาพของสถานบริการ)  

๑.นายแพทย์ 
๒.ทันตแพทย์ 
๓.เภสชักร 
๔. พยาบาลวิชาชีพ 
๕. นักกายภาพบ าบัด 
๖. นักเทคนิคการแพทย์ 
๗. นักรังสีการแพทย์ (รังสีวินิจฉัย) 

กลุ่มท่ี ๒ วิธีการเคราะห์อัตราก าลัง
Service Based 

๑. นักรังสีการแพทย์ (รังสีรักษา) 
๒. นักรังสีการแพทย์ (เวชศาสตร์นิวเคลียร์) 
๓. นักจิตวิทยา/ นักจิตวิทยาคลินิก 
๔. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(สาขาการพูดสาขาการได้ยิน) 
๕. นักกายอุปกรณ์ และช่างกายอุปกรณ์  
๖. นักกิจกรรมบ าบัด 
๗. นักปฏิบัติงานฉุกเฉินการแพทย์/เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
(เวชกิจฉุกเฉิน) 
๘. แพทย์แผนไทย 
๙.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา/นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
ช่างภาพการแพทย์  
๑๐. นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)/เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
๑๑.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 
๑๒.นักโภชนาการ/นักก าหนดอาหาร/โภชนากร 
๑๓.นักสังคมสงเคราะห์ 
๑๔. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(พยาธิกายวิภาค เซลล์วิทยา) 

กลุ่มท่ี ๓ วิธีการเคราะห์อัตราก าลัง
Population Ratio 
ใช้เฉพาะในงานบริการปฐมภูมิ 
 

๑. พยาบาลวิชาชีพ 
๒. แพทย์แผนไทย  
๓.นักวชิาการสาธารณสุข/เจา้พนักงานสาธารณสุข 
๔. นักวชิาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)/เจ้าพนักงานทันต 
สาธารณสุข 
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๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 
๓.๑ ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์อัตราก าลังด้วยวิธีภาระงาน(FTE) 
 ๓.๑.๑ ภาระงานของวิชาชีพวิเคราะห์จากผลผลิตในงานบริการหลักที่ต้องใช้ก าลังคนส่วน

ใหญ่ของแต่ละวิชาชีพ(Production Line) ซึ่งก าหนดโดยคณะท างานของแต่ละวิชาชีพและเป็นข้อมูลที่มี 
การจัดเก็บในระบบข้อมูลของโรงพยาบาล เช่น แพทย์ พยาบาลก าหนดจาก จ านวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วย
นอก(OP visit) จ านวนวันนอนผู้ป่วยใน ผู้ป่วยวิกฤต แล้วให้ก าหนดเวลามาตรฐานในการให้บริการผู้ป่วยแต่ละ
ประเภท ซึ่งได้จากมาตรฐานแต่ละวิชาชีพ และปรับด้วยเวลาที่ใช้จริง จากการวิเคราะห์เวลาในการท างาน  
ในปัจจุบันที่ได้จากการบันทึกการใช้เวลาของบุคลากรใน ๑ สัปดาห์(Time Daily report) และ Productivity 
assessment 

กรณี ที่ระบบข้อมูลของโรงพยาบาลไม่ได้จัดเก็บข้อมูลไว้ ก าหนดให้ใช้ ข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจปริมาณงาน จากโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างในเขต ๑ และเขต ๕ มาใช้ในการค านวณเป็นสัดส่วน 
การให้บริการ ต่อ จ านวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอก หรือ จ านวนวันนอนผู้ป่วยใน เรียก สัดส่วนนี้ว่า proxy  
เช่น ปริมาณใบสั่งยาผู้ป่วยนอก ค านวณจาก สัดส่วนผู้ป่วยที่มีใบสั่งยาต่อผู้ป่วยนอกทั้งหมด  

 ๓.๑.๒ ออกแบบเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะ Web base Survey ให้แต่ละโรงพยาบาล
กรอกข้อมูล โดยให้ตรวจสอบข้อมูลในระดับจังหวัดและเขตก่อนส่งให้ส่วนกลางเป็นล าดับต่อไป 

 ๓.๑.๓ ทีมผู้แทนวิชาชีพและทีมงานส่วนกลางร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ 
feedback กับผู้รับผิดชอบในพ้ืนที ่
  ๓.๒ ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังด้วยวิธีService base 

 ๓.๒.๑ คณะท างานแต่ละวิชาชีพท าการวิเคราะห์งานบริการที่จ าเป็นในสถานบริการสุขภาพ
แต่ละประเภท แต่ละระดับ โดยใช้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) เป็นปัจจัยก าหนดศักยภาพ
ของโรงพยาบาล 

 ๓.๒.๒ คณะท างานแต่ละวิชาชีพท าการส ารวจการปริมาณงานที่ให้บริการในปัจจุบัน เพ่ือ
ก าหนดอัตราก าลังขั้นต่ าที่จะให้บริการได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และแผนเพ่ิมขีดความสามารถของสถานบริการ
สุขภาพแต่ละระดับในอนาคต 

 ๓.๒.๓ ค านวณความต้องการก าลังคนรวมของแต่ละวิชาชีพในโรงพยาบาลแต่ระดับโดยใช้
ข้อมูลระดับสถานบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เช่น เภสัชกรในงานผลิตโรงพยาบาล
ระดับ A ควรมี ๔ คนต่อแห่ง มีโรงพยาบาลทั้งหมด ๓๓ แห่ง ดังนั้น รวมควรมีเภสัชกรในงานผลิตของ
โรงพยาบาลระดับ A ทั้งหมด ๑๓๒ คน  

 ๓.๒.๔ ก าหนดกรอบอัตราก าลังขั้นต่ า เพ่ือสนับสนุนการให้บริการในระดับปฐมภูมิตาม
แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) เช่น เภสัชกร ๑ คน ต่อ ๑ CUP  แพทย์ ๑ คน ต่อ ๕ รพ.สต. 
แพทย์ ๑-๒ คน ต่อ ๑ ศสม.  พยาบาล ๔ คน ต่อ แพทย์ ๑ คน ใน ศสม. 

 ๓.๒.๕ ก าหนดกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าและแผนการกระจายบุคลากร ในสายงานที่ผลิต
ก าลังคนได้น้อย โดยก าหนดอัตราก าลังขั้นต่ าเพ่ือให้รองรับงานบริการตามขีดความสามารถของสถานบริการ 
เช่น นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ก าหนดไว้ที่ศูนย์หัวใจระดับ ๑ แห่งละ จ านวน ๖ - ๘ คน และศูนย์หัวใจ
ระดับ ๒ ก าหนดไว้ที่ จ านวน ๒ - ๓ คน  
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 ๓.๒.๖ ก าหนดกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าตาม Active bedเช่น นักโภชนากร ก าหนดให้มี
อัตราก าลัง ๑ คน ต่อ ๗๕  Active bed เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์(A) และโรงพยาบาลทั่วไป(S) มีจ านวน
เตียงแตกต่างกันมามาก จึงได้แบ่งโรงพยาบาลศูนย์ (A) และโรงพยาบาลทั่วไป(S) ตามจ านวน Active bed 
(รายละเอียดในภาคผนวกตามหนังสือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่ี สธ 0228.07/24244 ลงวันที่ 
15 มิถุนายน 2558)   

 
  โรงพยาบาลศูนย์ (A) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ที่ม ีActive bed>700 

โรงพยาบาลศูนย์ (a) หมายถึง โรงพยาบาลศูนย์ที่มี Active bed<7๐0 
โรงพยาบาลทั่วไป (S) หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไปที่มี Active bed>๓00 
โรงพยาบาลทั่วไป (s) หมายถึง โรงพยาบาลทั่วไปที่มี Active bed<๓๐0 

  ๓.๓ ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังด้วยวิธี Population Ratio 
   ๓.๓.๑ รวบรวมข้อมูลประชากร ๔ สิทธิ ได้แก่ สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วน และสิทธิอ่ืนๆ (แรงงานต่างด้าว ) ในเขตพ้ืนที่ของโรงพยาบาลหรือเขตพ้ืนที่ของ   
รพสต.รับผิดชอบ   
   ๓.๓.๒  ก าหนดกรอบอัตราก าลังตามสัดส่วนประชากร เช่น  พยาบาลวิชาชีพต่อประชากร  
๑: ๑,๒๕๐นักวิชาการสาธารณสุข ๑ :๒,๕๐๐   
 
  ๓.๔  เปรียบเทียบความต้องการ และอัตราก าลังคนที่มีรองรับ  โดยใช้ข้อมูลก าลังคนที่มีอยู่ปัจจุบัน 
ณ.วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ จากกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ และใช้ข้อมูลบุคลากรจากสถานบริการ รพศ./รพท./รพช.และรพ.สต. ทุกแห่งเพ่ือเปรียบเทียบ 
 
๔. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล 
  ๔.๑ ผู้รับผิดชอบของจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนข้อมูลของสถานบริการทุกแห่งในจังหวัด 
  ๔.๒ CHRO เขตสุขภาพตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลระดับจังหวัดและเขต 
  ๔.๓ ทีมงานจากส่วนกลาง และทีมวิชาชีพร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลราย
วิชาชีพจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง 


