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ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

ประเด็นส าคัญ 

แนวโน้มงบประมาณและการคลังด้านสุขภาพของไทย พบว่า หลังจากรัฐบาลประกาศใช้นโยบาย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา มีการจัดสรรงบประมาณด้านสุขภาพของรัฐเพ่ิมขึ้น 

ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณเพ่ิมเช่นเดียวกันขึ้นจาก 28,987 ล้านบาทในปี 

พ.ศ. 2546 เป็น 70,110 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554  แต่ในด้านค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านสาธารณสุขในหมวด

เงินเดือนมีแนวโน้มลดลงเนื่องมาจากผลของการลดอัตราก าลังข้าราชการจากมาตรการจ ากัดขนาดก าลังคน

ภาครัฐ แต่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส่วนอื่นที่จ่ายเป็นค่าจ้าง ค่าตอบแทน และงบด าเนินการกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น 

พบว่า กระทรวงสาธารณสุขมีต้นทุนค่าแรงต่อต้นทุนทั้งหมด ในปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 52.27 

ปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงของบุคลากรด้านสุขภาพในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า  อายุที่เพ่ิมข้ึน  ประเภทของการจ้าง ประเภทวิชาชีพด้านสุขภาพ  

การมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลักษณะของโรงพยาบาล  การอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน มีผลต่อค่าแรง

ของบุคลากรด้านสุขภาพ จ านวนบุคลากรประเภทเดียวกันในโรงพยาบาล และผลงานการให้บริการ จะเห็นว่า

ปัจจัยส่วนใหญ่ไม่มีผลต่อบริการที่ประชาชนจะได้รับ ยกเว้นปัจจัยผลงานการให้บริการ  แต่แม้กระทั่งปัจจัย

ผลงานการให้บริการก็ยังพบข้อเท็จจริงว่า ส่วนใหญ่ยิ่งให้บริการผู้ป่วยในมาก กลับมีการจ่ายค่าแรงน้อย บ่ง

บอกให้เห็นถึงระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เน้นผลงาน ซึ่งบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

แนวทางการแก้ปัญหา กระทรวงสาธารณสุข ควรพัฒนาระบบการจ่ายค่าแรง ค่าตอบแทน ที่สามารถ

สะท้อนผลผลิตของการท างานได้อย่างจริงจัง และพัฒนาระบบการจ่ายค่าแรงที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับ

บริบทและสภาพของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง รัฐบาลเองก็ควรมีวิธีการบริหารบุคลากรด้านสุขภาพโดยเฉพาะ 

เช่น การจ้างงานแบบใหม่ การก าหนดเงื่อนไขในการเกษียณอายุใหม่ เป็นต้น และควรเพ่ิมความส าคัญให้กั บ

การสร้างแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน 

 

 

 

 



2 

บทน า 

การขาดแคลนและการกระจายบุคลากรสาธารณสุขเป็นปัญหาส าคัญ ของระบบสาธารณสุขของ

ประเทศไทย ที่มีมานาน ในภาพรวมของประเทศมีบุคลากรสาธารณสุขวิชาชีพหลักน้อยกว่าจ านวนความ

ต้องการตามแผนแม่บทก าลังคนด้านสาธารณสุข และจากนโยบายรัฐบาลในการจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ 

นับว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้มีความขาดแคลนก าลังคนด้านสาธารณสุขในภาครัฐ ทั้งนี้เนื่องจากการจ ากัด

จ านวนอัตราก าลังข้าราชการท าให้มีการบรรจุข้าราชการลดลง ก าลังคนที่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวขาดความ

มั่นคง มีการสูญเสียจ านวนมาก ในขณะที่นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยบริการต้องมีภาระงานเพ่ิมขึ้น หน่วยบริการใน

สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่งต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วย

เงินบ ารุงของหน่วยบริการ จากข้อมูลปี พ.ศ.  2555  พบว่า มีลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินบ ารุงของหน่วย

บริการ เฉพาะสายบริการสุขภาพและสนับสนุนบริการในหน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขทั่วประเทศจ านวนกว่า 32,000 คน นอกจากนี้บุคลากรที่อยู่ในสถานะลูกจ้างชั่วคราวมีโอกาสใน

การลาออกมากกว่าปกติโดยเฉพาะในกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ  

ข้อมูลจากการศึกษาแนวโน้มงบประมาณและการคลังด้านสุขภาพของไทย พบว่า งบประมาณ

ภาพรวมด้านสุขภาพของประเทศไทยในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2544 แปรผันตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ และ

หลังจากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา มีการจัดสรร

งบประมาณด้านสุขภาพของรัฐเพ่ิมขึ้น ส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณเพ่ิม

เช่นเดียวกันขึ้นจาก 28,987 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2546 เป็น 70,110 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554  แต่ในด้าน

ค่าใช้จ่ายบุคลากรด้านสาธารณสุขในหมวดเงินเดือนมีแนวโน้มลดลงเนื่องมาจากผลของการลดอัตราก าลัง

ข้าราชการจากมาตรการจ ากัดขนาดก าลังคนภาครัฐ แต่ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส่วนอ่ืนที่จ่ายเป็นค่าจ้าง 

ค่าตอบแทน และงบด าเนินการกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น หน่วยบริการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

มีที่มาของงบประมาณด้านบุคคลจาก 2  แหล่งหลัก คือ งบประมาณบุคลากรที่ ได้รับจัดสรรตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือเบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง  แหล่งที่สองคือเงินบ ารุงหน่วย

บริการ ซึ่งเป็นเงินที่หน่วยบริการได้รับเนื่องจากการด าเนินงานของหน่วยบริการที่เรียกเก็บจากค่าบริการทาง

การแพทย์ได้ และงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  ทั้งนี้ การใช้เงิน

บ ารุงส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาจากหลายสาเหตุ เช่น การจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

มาตรการการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมพิเศษต่าง ๆ เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรไว้ในระบบ ซึ่งมีหลายประเภท และ

อัตราการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละวิชาชีพ เช่น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ค่าตอบแทน พ.ต.ส. เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว เป็นต้น และกระทรวง

สาธารณสุขยังมีการปรับเพ่ิมค่าตอบแทนเป็นระยะ อีกทั้งค่าตอบแทนบางประเภทจ่ายในอัตราค่อนข้างสูง 

และมีความแตกต่างกันในแต่ละวิชาชีพ ด้วยระเบียบค่าตอบแทนบางส่วนเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลแต่ละแห่ง

สามารถก าหนดค่าตอบแทนมากหรือน้อยแตกต่างกันไป เช่น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เป็นต้น ทั้งนี้ก็เป็นไปเพ่ือการพยายามธ ารงรักษาบุคลากรไว้ในระดับโรงพยาบาลของตน ซึ่งประเด็นเหล่านี้

ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ิมสูงขึ้น  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ทางการเงิน ข้อมูลในปี 2554 พบว่า กระทรวง

สาธารณสุขมีต้นทุนค่าแรงต่อต้นทุนทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 50.42 ในปี 2555 เพ่ิมเป็นร้อยละ 51.55 และในปี 

2557 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 52.27 โดยมีมูลค่าต้นทุนค่าแรงรวมสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ในปี 

2554 จ านวน 73,630.08 ล้านบาท และเพ่ิมเป็น 94,959.94 ล้านบาท หากจ าแนกต้นทุนค่าแรงตามระดับ

โรงพยาบาล พบว่าระดับโรงพยาบาลศูนย์มีต้นทุนค่าแรงต่อต้นทุนทั้งหมด ร้อยละ 46  โรงพยาบาลทั่วไป ร้อย

ละ 54 และโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 60  

 จากภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ความหลากหลายในวิธีการจ่ายค่าตอบแทน ส่งผลให้ค่าแรง

บุคลากรสาธารณสุขเป็นภาระท่ีมีความจ าเป็นของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น Policy Brief ฉบับ

นี้เน้นเสนอมุมมองเก่ียวกับการบริหารค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการต่อไป 

ข้อมูลทั่วไป  

 ค่าแรงของบุคลากรด้านสุขภาพในโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบไป

ด้วยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนที่หลากหลายประเภท อ้างอิงระเบียบที่หลากหลาย ทั้งระเบียบของ

ส านักงานข้าราชการพลเรือน กระทรวงการคลัง และระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเอง  ในการวิเคราะห์

ต่อไป จะจ าแนกประเภทค่าแรงออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะและเงื่อนไขการจ่ายค่าแรง ได้แก่ 

1. ค่าแรงประเภทเงินเดือน ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้างที่จ่ายเป็นรายเดือน รวมถึงเงินประจ าต าแหน่ง 
ค่าชดเชยรายเดือนอ่ืนๆ ที่จ่ายให้บุคลากรรายเดือนตามการจ้าง 

2. ค่าแรงที่จ่ายเพ่ิมเติม (On-top) ให้บุคลากรแต่ละประเภทตามเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ที่มีการจ่ายใน
ลักษณะการจ่ายเพ่ิมจากเงินเดือนปกติเป็นรายเดือน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว ส าหรับวิชาชีพ
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.) เป็นต้น 
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3. ค่าแรงที่จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับระยะเวลาการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าแรงที่จ่ายเพ่ิมเติมให้โดยนับตาม
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
เวรบ่าย-ดึก เป็นต้น 

4. ค่าแรงที่จ่ายเพ่ิมเติมตามปริมาณงาน (Workload) หมายถึง ค่าแรงที่จ่ายเพ่ิมเติมให้นอกเหนือจาก
ค่าแรงอ่ืน โดยจ่ายตามปริมาณงานที่เกิดขึ้น เช่น ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) 
ค่าตอบแทนการท าหัตถการนอกเวลาราชการ เป็นต้น 

5. ค่าแรงอ่ืนๆ ที่มีการจ่ายให้บุคลากรนอกเหนือจากค่าแรงข้างต้น เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร ค่า
รักษาพยาบาล เป็นต้น 
 
แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลค่าแรงเฉลี่ยบุคลากรด้านสุขภาพ จ าแนกรายวิชาชีพ และประเภทค่าแรง 
  

 

 จากข้อมูลข้างต้นพบว่าแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีค่าแรงเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นทันตแพทย์ เภสัชกร 

และพยาบาล ในขณะที่นักโภชนาการมีค่าแรงเฉลี่ยต่ าที่สุด รองลงมา ได้แก่ แพทย์แผนไทย และนักจิตวิทยา  

และพบว่า แต่ละวิชาชีพจะได้รับค่าแรงในแต่ละประเภทแตกต่างกันไป โดยค่าแรงในกลุ่มเงินเดือนจะมีความ

แตกต่างกันระหว่างวิชาชีพไม่มากนัก แต่เมื่อรวมกับค่าแรงประเภทอ่ืนๆ ที่ได้รับจะท าให้ค่าแรงเฉลี่ยของบาง

วิชาชีพแตกต่างออกไปมาก เช่น กรณีของวิชาชีพแพทย์ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของ
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บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของภาคเอกชน พบว่า นอกจากวิชาชีพแพทย์ และทันตแพทย์ อัตรา

ค่าตอบแทนของภาครัฐและเอกชนไม่แตกต่างกันนัก  

เมื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อค่าแรงของบุคลากรด้านสุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ พบว่า  อายุที่

เพ่ิมขึ้น  ประเภทของการจ้าง  ประเภทวิชาชีพด้านสุขภาพ  การมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลักษณะของ

โรงพยาบาล  การอยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน มีผลต่อค่าแรงของบุคลากรด้านสุขภาพ จ านวนบุคลากร

ประเภทเดียวกันในโรงพยาบาล จ านวนการให้บริการผู้ป่วยนอก และค่าเฉลี่ย Case-mix Index (CMI) มีผล

ต่อค่าแรงของบุคลากรด้านสุขภาพ  แต่ที่น่าแปลกก็คือ ค่าเฉลี่ย Case-mix Index (CMI) มีค่า coefficience 

ติดลบ นั่นหมายความว่ายิ่งให้บริการผู้ป่วยที่มีความรุนแรงมาก ค่าตอบแทนยิ่งต่ าลง ในขณะที่กรณี ผลงาน

การให้บริการผู้ป่วยนอก ยิ่งให้บริการผู้ป่วยจ านวนมาก จะมีค่าแรงให้บุคลากรมากขึ้น แสดงให้เห็นว่ามีผลงาน

บางด้านเท่านั้นที่มีผลบวกต่อค่าแรง 

สภาพปัญหาที่ควรเร่งแก้ไข  

ภายใต้ภาระงบประมาณท่ีมีค่าแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และข้อจ ากัดเรื่องการจ้าง

งานข้าราชการที่ถูกก าหนด ผนวกกับบริบทความต้องการบริการสุขภาพของประชาชนที่ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง

แตอ่ย่างใด กระทรวงสาธารณสุขจึงถูกตั้งค าถามถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการให้บริการสุขภาพแก่

ประชาชน ต้นทุนค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นส่งผลต่องบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณ

กลาง หรืองบประมาณจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวคือค่าแรงที่เพ่ิมขึ้นจะไปเบียดลด

งบประมาณจนท าให้เหลืองบประมาณส าหรับการด าเนินงานอ่ืนๆ ลดลง จึงไม่มีทางเลือกอ่ืน นอกจากการที่

กระทรวงต้องพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพจากบุคลากรที่มีอยู่ 

อนึ่ง ภายใต้บริบทความหลากหลายของวิชาชีพในการให้บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  

และระบบบริหารบุคลากรและระบบบริหารค่าตอบแทนที่พยายามให้สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงงานได้ใน

ระดับหนึ่ง ส่งผลทางอ้อมให้เกิดความรู้สึกถึงความเหลื่อมล้ าระหว่างวิชาชีพ ความเหลื่อมล้ าระหว่างประเภท

การจ้างงาน น าไปสู่ปัญหาและความขัดแย้งของบุคลากรในระบบ ระบบบริหารบุคลากรและระบบบริหาร

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ต้องพยายามพัฒนาให้เกิดขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะ 

 1. กระทรวงสาธารณสุข ควรพัฒนาระบบการจ่ายค่าแรง ค่าตอบแทน ที่สามารถสะท้อนผลผลิต

ของการท างานได้อย่างจริงจัง หรือให้ความส าคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถสะท้อนผลผลิตของการ

ท างานได้อย่างจริงจังเป็นพิเศษ เพ่ือบริหารค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ในทาง

ปฏิบัติการปรับลดค่าแรงเป็นเรื่องยากและส่งผลด้านขวัญและก าลังใจของบุคลากรในระบบเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น

การปรับลดค่าแรงดังกล่าวจึงเป็นทางเลือกของการเพ่ิมประสิทธิภาพที่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี ทางเลือกที่ดีกว่า

น่าจะเป็นการพยายามพัฒนาระบบการจ่ายค่าแรง ค่าตอบแทน ที่สามารถสะท้อนผลผลิตของการท างานได้

อย่างจริงจัง ให้สัดส่วนของค่าแรงประเภทการจ่ายตามปริมาณงานเพ่ิมขึ้น พยายามลดสัดส่วนค่าแรงที่แปรผัน

ตามอายุและค่าแรงส่วน On top หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่ปรับเพ่ิมขึ้นอีก  ในส่วนของค่าแรงประเภทที่จ่ายตาม

ระยะเวลาการท างาน แม้จะมีลักษณะคล้ายกับการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงาน แต่จริงๆแล้วก็มีความ

แตกต่าง เนื่องจากในหลายกรณีเวลาท างานท่ีจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว เกิดจากการจัดตารางการท างานซึ่งอาจ

ไม่สอดคล้องกับภาระงานและปริมาณงานที่มีอยู่จริง การปรับปรุงและพัฒนาค่าแรงประเภทที่จ่ายตาม

ระยะเวลาการท างานจึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีความจ าเป็นต้องสนใจ ทั้งนี้การพยายามปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

จะส่งผลเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน ลดความแตกต่างของค่าแรงจากเหตุผลที่อธิบาย

ไม่ได้ แต่เพ่ิมความแตกต่างของค่าแรงจากเหตุผลที่สามารถอ้างอิงได้ เช่น ความยากง่ายของงาน ภาระงานที่

เพ่ิมข้ึน หรือคุณภาพงานที่เพ่ิมข้ึน หรือการต้องอยู่ในพื้นท่ีที่ยากล าบาก เป็นต้น 

 2. กระทรวงสาธารณสุข ควรพัฒนาระบบการจ่ายค่าแรงที่มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทและ

สภาพของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง จากการศึกษาพบว่า มีแนวโน้มว่า การจ่ายค่าแรง ค่าตอบแทนของ

โรงพยาบาลแต่ละแห่ง จะตอบสนองปัญหาเรื่องการบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพของพ้ืนที่  อาทิเช่น ใน

พ้ืนที่ที่มีการขาดแคลนบุคลากรบางสาขาวิชาชีพ จะมีการจ่ายค่าตอบแทน ค่าแรง ให้บุคลากรนั้นสูงกว่า เมื่อ

เทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือในพื้นที่ท่ีมีอัตราก าลังบุคลากรมากเกิน จะมีการจ่ายค่าแรง ค่าตอบแทนน้อยกว่าพ้ืนที่

อ่ืนๆ โดยจะมีค่าตอบแทนในส่วน ค่าแรงที่จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับระยะเวลาการปฏิบัติ งานลดลง เพราะมี

อัตราก าลังมาก และอาจมีค่าแรงตาม Workload ลดลง เป็นต้น แต่ไม่ใช่ทุกพ้ืนที่ที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ ซึ่ง

ลักษณะดังกล่าวเป็นข้อดี เพราะแสดงถึงความยืดหยุ่นของระบบการจ่ายค่าแรงที่สอดคล้องกับบริบทและ

สภาพของโรงพยาบาล ประเด็นส าคัญอยู่ที่ความยืดหยุ่นดังกล่าวเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจในการท างานใน

โรงพยาบาลหรือไม่ และการพัฒนาให้ความยืดหยุ่นดังกล่าวสามารถเกิดข้ึนได้ในโรงพยาบาลทุกแห่ง  
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3. รัฐบาลควรมีวิธีการบริหารบุคลากรด้านสุขภาพโดยเฉพาะ  รัฐบาลควรปรับมุมมองที่มีต่อ

บุคลากรด้านสุขภาพ ให้เห็นลักษณะการท างานที่แตกต่างจากบุคลากรอ่ืนๆ  บุคลากรด้านสุขภาพเองเป็นทั้ง

บุคลากรที่มีภูมิปัญญา แต่ขณะเดียวกันก็เป็นบุคลากรที่ต้องใช้แรงงานในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการ

ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง การบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพด้วยระเบียบวิธีเดียวกับบุคลากร

ด้านอื่นๆ มีหลักฐานค่อนข้างชัดเจนว่าไม่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลให้ไม่สามารถคงบุคลากรไว้ในระบบ ควร

มีวิธีการบริหารบุคลากรด้านสุขภาพโดยเฉพาะ เช่น อาจมีการปรับช่วงอายุการเกษียณอายุใหม่ส าหรับ

บุคลากรที่ต้องใช้แรงงานในการปฏิบัติงาน ในให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง แต่ขณะเดียวกันก็ต้องปรับ

เพ่ิมการจ้างบุคลากรอาวุโสที่จะเป็นคลังสมองของหน่วยงาน หรือการจ้างงานแบบใหม่ เป็นต้นทั้งนี้เพ่ือให้การ

บริหารจัดการบุคลากรด้านสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน และไม่บั่นทอนก าลังใจ

ผู้ปฏิบัติงาน 

4. กระทรวงสาธารณสุขควรให้ความส าคัญกับแรงจูงใจที่ไ ม่ใช่ตัวเงิน เพ่ิมขึ้น เนื่องจาก

ตลาดแรงงานด้านสุขภาพมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภาครัฐเองจะมีขีดจ ากัดด้านงบประมาณสูงจนไม่

สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนได้ แรงจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ประกอบกันเข้ากับค่าแรง อาจจะสามารถท าให้

บุคลากรมีแรงจูงใจในการท างานในโรงพยาบาลของรัฐได้ 

 

 

 


