
บทสรุปผู้บริหาร 

การศึกษาภาระงานและผลิตภาพก าลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการจัดบริการที่มุ่งเพ่ิมคุณภาพบริการ และการเข้าถึงบริการที่จ าเป็น
ของประชาชนซึ่งส่งผลให้เกิดการปรับแนวคิดการจัดบริการ รพสต. ให้เป็นหน่วยบริการด่านหน้า (Gate Keeper) 
โดยเฉพาะในการควบคุมป้องกันโรคเรื้อรังต่าง  ๆรวมทั้งการเป็นหน่วยบริการดูแลต่อเนื่องและการดูแลระยะยาว ในชุมชน  
ดังนั้นการก าหนดกรอบอัตราก าลังขั้นต่ าตามปัจจัยขนาดประชากรเพียงอย่างเดียวอาจไม่สอดคล้องกับภาระงานใน
ปัจจุบัน และการตอบสนองนโยบายการจัดบริการสุขภาพในอนาคต 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสม ทั้งการส ารวจเชิงปริมาณ 
และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือเพ่ือ 1) ทบทวนและวิเคราะห์งาน และปัจจัยก าหนด
ผลิตภาพ ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบาล (รพ.สต.) 2) ศึกษาความ
สอดคล้องของภาระงานและอัตราก าลังที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 3) สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านก าลังคน
และการก าหนดกรอบอัตราก าลังส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบาล (รพ.สต.) กลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วย บุคลากรทุกต าแหน่ง/ทุกคนที่ปฏิบัติงานจริง ใน รพ.สต. ที่ถูกสุ่มโดยวิธี  
Stratified Random Sampling โดยเลือกให้กระจายทุกเขตสุขภาพ(12เขต) เขตละ 1 จังหวัด (12จังหวัด) และ
ในแต่ละจังหวัดคัดเลือก รพ.สต. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาก Sampling frame ที่มรีพ.สต. ที่แบ่งตามขนาดประชากร
( S, M, L, Extraและ พิเศษ)  ท าการสุ่มคัดเลือก รพสต.ระดับละ 1 แห่ง รวม รพสต. ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
48 แห่ง ซึ่งมีบุคลากรรวม 336 คน ที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นบันทึกด้วยตนเอง ประกอบด้วย ข้อมูลการ
ใช้เวลาในการท างานแต่ละวัน(Time Daily record) และการบันทึกภาระงาน เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังกล่าว ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านและ ผู้วิจัยท าการฝึกอบรมให้กลุ่ม
ตัวอย่างท าการบันทึกกิจกรรม เวลาการท างาน และผลงานในแต่ละวันทุกวัน ก่อนเก็บข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน
คือ มีนาคม, พฤษภาคม และ กรกฎาคม ปีงบประมาณ 2560  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกตและการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยใช้แบบสังเกต
แบบมีโครงสร้างและประเด็นในการสนทนากลุ่ม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นบุคลากรที่
ปฏิบัติงานจริง ใน รพ.สต. คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  จาก รพ.สต.ที่ได้รับรางวัลดีเด่นในแต่ละภาค รวม 4 
ภาคได้แก่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าการคัดเลือก รพสต ภาค ละ 2 แห่ง 
รวม 8 แห่ง  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงบรรยายได้แก่ การแจกแจงความถี่ และการวิเคราะห์ 
Linear Regression  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือการศึกษาภาระ
งาน มีบุคลากรได้แก่ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทันตสาธารณสุข แพทย์แผน
ไทย และบุคลากรสายสนับสนุนรวม 4-11 คน เฉลี่ย 7.14 คน/แห่ง แต่มีเพียงร้อยละ 14.28 เท่านั้นที่มีบุคลากร
ปฏิบัติงานครบทุกต าแหน่ง ในจ านวนเฉลี่ย 7.14 คน/แห่งนี้ มีต าแหน่ง เจ้าพนักงาน/นักวิชาการสาธารณสุข 
2.64±0.74 คน พยาบาลวิชาชีพ 1.43±1.16คน ทันตบุคลากร 1±0.68 คน แพทย์แผนไทย 0.86 คน บุคลากร
สายสนับสนุน0.86  คน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 0.36 คน และเมื่อวิเคราะห์ภาระงานจากภารกิจ บริหาร 
เภสัชกรรม ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ ทันตกรรม Palliative care  แพทย์แผนไทย 



วิชาการ บันทึกข้อมูล พบว่า รพ.สต.กลุ่มตัวอย่างยังขาดอัตราก าลังประมาณ ร้อยละ 20 ของที่ควรจะมี ซึ่งเป็น
ความขาดแคลนในระดับที่ไม่รุนแรง และสามารถบริหารจัดการเพ่ือให้บุคลากรมีการท างานล่วงเวลา โดยมี
ค่าตอบแทน หรือให้มีการจ้างงานเป็นบางเวลาเพ่ือเป็นอัตราก าลังเสริมในช่วงที่มีภาระงานเพ่ิมสูงกว่าปกติ  

2. ในด้านการใช้ประโยชน์จากก าลังคน พบว่า บุคลากร รพ.สต.ต้องท างานที่ไม่ได้อยู่ในหรือเกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพของตนเลย ตัวอย่างเช่น นักวิชาการทันตสาธารณสุข, พยาบาลเวชปฏิบัติ และ นักวิชาการสาธารณสุข 
ต้องท างานการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง งานพัสดุ และใช้เวลากว่าร้อยละ ๓๐ ของบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องมา
รับผิดชอบงานเหล่านี้ แทนที่จะได้ไปท างานด้านบริการสุขภาพตามบทบาทของตนเอง ซึ่งหากบริหารจัดการ
ภาระงานในส่วนนี้ได้ จะท าให้บุคลากรสายวิชาชีพเหล่านี้สามารถรับภาระงานบริการวิชาชีพได้อย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ยังพบว่าในบาง รพ.สต.พยาบาลต้องไปท างานด้านแพทย์แผนไทย และ ยังพบอีกว่า บุคลากร รพ.สต.
ยังต้องท างานซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะของวิชาชีพอ่ืนที่ไม่ใช่วิชาชีพตน และไม่ใช่ skill mix ของ ทีมงานใน 
รพ.สต.เช่น งานจัดการคลังเวชภัณฑ์ งานเภสัชกรรมบ าบัด งานคุ้มครองผู้บริโภค งานยาเสพติด และ งาน
อุบัติเหตุ ถึงแม้ว่างานจะถูกจัดการให้ลุล่วงไปได้ แต่ประเด็นของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรบุคคลที่ว่า put the right man on the right job ถือได้ว่าไม่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยัง
พบว่าบุคลากรวิชาชีพทุกคนใน รพ.สต.ต้องใช้เวลาประมาณร้อยละ ๑๐ ไปกับการลงข้อมูลและจัดท ารายงาน
ต่างๆที่ต้องน าส่งกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นนี้ควรได้รับความสนใจอย่างยิ่งเพ่ือเพ่ิมความคุ้มค่าของการใช้
ทรัพยากรบุคคลของ รพ.สต. 

3. การกระจายเวลาการท างานของบุคลากร ในแต่ละงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  พบว่า 5 
อันดับแรกของการใช้เวลาในการท างาน มากที่สุดถูกใช้ไปในงานด้านรักษาพยาบาล ร้อยละ 26.1 รองลงมาคือ
งานบริหาร ร้อยละ 16.4 งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ร้อยละ 14.5 งานเภสัชกรรม ร้อยละ 12.1 และงาน
บันทึกข้อมูล ร้อยละ 9.2 ตามล าดับ และงานที่มีเวลาท าน้อยที่สุด คือ งานPalliative care และงานฟ้ืนฟูสภาพ 
ซึ่งอาจเนื่องจากการที่รพสต. มีอัตราก าลังพยาบาลซึ่งเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วย Palliative ไม่เพียงพอ 
ดังจะเห็นได้จากศึกษาครั้งนี้พบว่า มีรพสต ในกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 7 ที่ไม่มีพยาบาลอยู่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 64.28 
มีพยาบาลเพียงคนเดียว ร้อยละ21.43 มีพยาบาล 2 คน และร้อยละ 7.14 มีพยาบาลมากกว่า 2 คน ซึ่งสะท้อน
ถึงปัญหาของการบริหารจัดการสรรหา และการกะจายก าลังคน ที่อาจต้องมีการด าเนินการให้มีการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือท างานในลักษณะทีมทักษะผสม และมีความจ าเป็น ที่ต้องสร้างทักษะด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นเพ่ือให้บุคลากรสายวิชาชีพสาธารณสุขให้สามารถท างานทดแทนกันได้เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อร้องเรียน
ว่าผู้ป่วยมา รพ.สต.แล้วเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นไม่ได้เลยเวลาพยาบาลไม่อยู่ นอกจากนี้ยัง
พบว่า นวก./จพง. ทันตสาธารณสุข ยังมีความจ าเป็นที่จะต้องให้การรักษาด้านทันตกรรมแก่ประชาชนด้วยซึ่งจุด
นี้คงต้องหาทางช่วยให้คนท างานด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุขท างานได้อย่างถูกต้องและได้รับความ
คุ้มครองในเชิงกฎหมายด้วย  

4. การจัดการกระบวนการท างานใน รพสต.อาจจะยังขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งการมอบหมายงานและ
การก ากับการท างานเป็นทีมอาจไม่ชัดเจน จากการที่พบว่าบุคลากรทุกต าแหน่งรายงานว่ามีภาระงานบริหาร ที่
ใช้เวลา เกือบ 1 ใน 5 ของเวลาท างานทั้งหมด รวมทั้งเมื่อวิเคราะห์ภาระงานรายต าแหน่งพบว่า ผอ. รพ สต ใช้
เวลาเพ่ือท างานบริหารเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาท างานทั้งหมด พยาบาลวิชาชีพ ใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของเวลา
ท างานทั้งหมด ในการรักษาพยาบาลและงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค  ในขณะที่ เจ้าพนักงาน/นักวิชาการ



สาธารณสุข ใช้เวลากับงานนี้เพียงร้อยละ 36 และท างานบริหารร้อยละ 21 
5. ปัจจัยก าหนดผลิตภาพของบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

(รพ.สต.) คือ จ านวนและโครงสร้างประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประเภทและจ านวนของบุคลากรใน รพ.สต. 
รวมไปถึง ตัวชี้วัดจากกระทรวงสาธารณสุข และ ผลการด าเนินงานที่ต้องมีเพ่ือเบิกงบประมาณจาก สปสช. 
เมื่อหน่วยงานต้องถูกประเมินด้วยตัวชี้วัดและงบประมาณทีผู่กไว้กับผลงาน ดังนั้น รพ.สต.ก็ต้องบริหารจัดการ
ให้เกิดการด าเนินงานที่สามารถตอบตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดมาและสามารถเบิกเงินได้เพียงพอกับการด าเนินงาน
ให้ได้ ดังนั้นรูปแบบการด าเนินงานของ รพ.สต. ตลอดปีงบประมาณจะถูกออกแบบให้งานที่ท าในแต่ละ
ช่วงเวลาสามารถเรียงร้อยต่อกันได้และตอบตัวชี้วัด หรือการประเมินได้ทันเวลาที่ต้องส่งเบิกหรือต้องถูก
ประเมิน ผลลัพธ์ของงานส่วนใหญ่คือการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดปีละครั้ง จะมีแต่งาน
รักษาพยาบาลเท่านั้นที่มีการด าเนินงานตลอดเวลาท าการเพ่ือป้องกันข้อร้องเรียน ด้วยจ านวนบุคลากรที่มีอยู่
จ ากัดงานบางงานที่ รพ.สต.ควรท าก็จะไม่ได้ท า ดังนั้นหากมีการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่จะช่วยให้การท างานคล่องตัวลดระยะเวลาการท างานและการออกรายงาน รวมทั้งมีบุคลากร
บางสาขาสายสนับสนุนที่จ าเป็น เช่น เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือรับผิดชอบงานที่เกินขอบเขต
วิชาชีพ อันเป็น skill mix ของทีมงานที่มีอยู่ อาจจะช่วยให้การด าเนินงานของ รพ.สต.มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

6. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในรพ.สต. สะท้อนถึงปัญหาที่ท าให้ขาดขวัญก าลังใจที่ ส าคัญคือ บุคลากร
ปฏิบัติงาน ไม่ตรงกับงานที่รับผิดชอบ ไม่ตรงตามโครงสร้าง ซึ่งจะมีผลต่อความก้าวหน้า และการขาดบันได
ความก้าวหน้า และข้อจ ากัดของการบริหารจัดการต าแหน่ง ที่ไม่สามารถท าให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานจริง และ
ธ ารงรักษาไว้ได้  

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. เพ่ือรองรับภาระงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอนาคต ทั้งด้านการบริหาร  งาน
บริการและเวชปฏิบัติครอบครัว   งานแผนงานโครงการ และ  งานวิชาการ จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
แก้ปัญหาที่ปัจจัยก าหนดผลิตภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซ่ึง
ประกอบด้วย 1) การขาดแคลนบุคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน โดยเฉพาะ พยาบาลวิชาชีพ ทันตบุคลากร และ
แพทย์แผนไทย 2) การจัดการเกี่ยวกับกระบวนการการท างาน โดยเฉพาะงานบริหาร และงานบันทึกข้อมูล ที่
ท าให้บุคลากรทุกต าแหน่งต้องใช้เวลาเกือบ 1 ใน 5 ของเวลาในการท างานทั้งหมดเพ่ือท างานดังกล่าว ซึ่งควร
มีการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน และการพัฒนาระบบงาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือช่วยการท างาน และพัฒนาฐานข้อมูลที่ตอบตัวชี้วัดให้เป็นระบบเดียวกัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดที่เหมือนกัน หรืออาจใช้การบริหารจัดการในรูปเครือข่ายในลักษณะ One Cluster One 
Administration System เพ่ือลดการใช้เวลาที่ไม่จ าเป็นของบุคลากรแต่ละคนลง 

2. การบริหารจัดการทั้งการสรรหาบุคลากรให้มีครบตามกรอบอัตราก าลัง และการบริหารจัดการให้มี
การกระจายตัวของบุคลากรไม่ให้มีการล้นเกินในบางแห่ง และขาดแคลนในบางแห่ง เพ่ือให้มีบุคลากรท างาน
ครบทุกต าแหน่ง ในจ านวนที่สอดคล้องกับกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ควรมีการด าเนินการ
แก้ปัญหา  



3. การบริหารจัดการเพ่ือการมอบหมายงานแก่บุคลากรในรพสต. เพ่ือสนับสนุนการท างานอาจ
จ าเป็นต้องจัดทีมบุคลากรเป็นทีมทักษะผสมหลากหลายวิชาชีพ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการก าหนด
ภารกิจหลัก ภารกิจรองของบุคลากรแต่ละวิชาชีพให้ชัดเจน ร่วมกับจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรแต่ละต าแหน่งมีทักษะเพียงพอ และสามารถท างานได้หลากหลายหน้าที่ ในลักษณะ
ของ Task sharing โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก และจัดให้มีมีระบบ Coaching หรือระบบการให้ค าปรึกษา เพ่ือ
การช่วยการตัดสินใจ  

 4. นโยบายด้านก าลังคนและการก าหนดกรอบอัตราก าลังของกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการทบทวน
กรอบอัตราก าลังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแต่ละขนาด โดยค านึงถึงความเฉพาะเจาะจงของบริบท
ในแต่ละพ้ืนที่ และภาระงานร่วมด้วย เพ่ือให้สามารถวางแผนสรรหา และการจัดการกระจายได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจหลัก ลักษณะงานและปริมาณงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เกณฑ์ในการ
จัดสรรก าลังคนควรก าหนดตามลักษณะของงาน อันประกอบด้วย 1) งานที่ให้บริการเป็นรายบุคคล ควรใช้ 
เกณฑ์ FTE ตามมาตรฐานงานวิชาชีพนั้นๆ เช่น งานรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก งานทันตกรรมรักษา งาน
รักษาพยาบาลด้วยแพทย์แผนไทย เป็นต้น 2) งานที่เป็นการบริการเพ่ือสาธารณะ ควรใช้ เกณฑ์ population 
ratio เช่น งานระบาดวิทยา งานควบคุมโรค 3) งานบริหารจัดการซึ่งเป็นงานสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ 
เช่น ผู้อ านวยการ การเงิน และ พัสดุ ควรใช้เกณฑ์ job specific criteria เพ่ือเอ้ือให้การบริการระดับปฐมภูมิ
เป็น gate keeper ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นควรด าเนินมาตรการการธ ารงรักษาก าลังคนไว้ใน รพสต.โดย
การจัดระบบความก้าวหน้าในแต่ละสายงาน รวมทั้งการจัดระบบการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร 
รวมทั้งการสร้างสุขให้เกิดข้ึนในองค์กร  

 


