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บทคัดย่อ การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพที่ได้ รับจากโรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายด้ านการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มตัวอย่างเป็ น
โรงพยาบาลทุกแห่งใน 8 จังหวัด ที่ได้ จากการสุ่มด้ วยวิธี stratify random sampling ภาคละ 2 จังหวัด ท�ำการเก็บ
ข้ อมูลจากระบบบัญชีการจ่ายค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพในเดือนมกราคม 2558 ซึ่งเป็ นข้ อมูลทุตยิ ภูมขิ องแต่ละ
โรงพยาบาล จากโรงพยาบาล 105 แห่ง มีจ�ำนวนข้ อมูลค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพ 10,014 ชุด และบันทึกในแบบ
ส�ำรวจอีเล็กทรอนิกส์ท่นี ักวิจัยสร้ างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนา ด้ วยโปรแกรม Stata statistic release
11 ผลการศึกษา พยาบาลวิชาชีพได้ รับค่าตอบแทนเฉลี่ย 38,581 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.8 เป็ น
เงินเดือน/ค่าจ้ าง รองลงมาเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ ค่าเวรบ่าย/ดึก ค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบตั งิ านร้ อยละ 18.8 ค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญและพื้นที่ร้อยละ 6.6 ค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มเป็ นรายเดือน
ร้ อยละ 6.5 และค่าสวัสดิการร้ อยละ 1.2 ทั้งนี้ วิสญ
ั ญีพยาบาลได้ รับค่าตอบแทนสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพกลุ่มอื่น โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จ่ายค่าตอบแทนพยาบาลต่อคนต่อเดือนในอัตราที่ใกล้ เคียง
กัน เมื่อจ�ำแนกตามประเภทค่าใช้ จ่าย พบว่า เงินเดือน/ค่าจ้ าง และค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มรายเดือน(เงินประจ�ำ
ต�ำแหน่ง และเงินเพิ่มรายเดือน) มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นตามอายุและอายุงานที่เพิ่ม ส่วนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ค่าเวรบ่าย/ดึก มีแนวโน้ มลดลงเมื่ออายุและอายุงานที่เพิ่มขึ้น ข้ อเสนอเชิงนโยบายควรปรับอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการจากแบบคงที่เป็ นแบบผันแปรตามความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การท�ำงาน
เพื่อจูงใจให้ ผ้ ูมคี วามเชี่ยวชาญปฏิบตั งิ านนอกเวลา โดยเฉพาะในยามวิกาลซึ่งมีบุคลากรจ�ำกัดเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ป่วยและผู้รับบริการ และควรศึกษาค่าตอบแทนส�ำหรับบุคลากรสายงานพยาบาลวิชาชีพ เปรียบเทียบกับพยาบาลใน
สังกัดอื่นๆ ร่วมด้ วย เพื่อเป็ นข้ อพิจารณาส�ำหรับกระทรวงสาธารณสุขในการปรับค่าตอบแทนให้ เป็ นธรรม สอดคล้ อง
กับตลาดแรงงาน และสามารถสร้ างแรงจูงใจในการท�ำงาน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการแก้ ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล
ในกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: พยาบาลวิชาชีพ, ค่าตอบแทน, โรงพยาบาลรัฐ, ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็ นปัญหาส�ำคัญของ
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมากว่า 50 ปี และในช่วง
20 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ สนับสนุ นให้ เพิ่มการผลิตมา
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั (ยกเว้ นหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
พ.ศ.2540-2547 ที่ยุตกิ ารเพิ่มผลิต ปัจจุบนั ในภาพรวม
ของประเทศมีการผลิตพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ถึง
10,000-12,000 คนต่อปี แต่ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้ องการด้ านสุขภาพเนื่องจากความต้ องการด้ านสุขภาพ
ของประชาชนเพิ่ ม ขึ้ น) (1) ผลการศึ ก ษาของสภาการ
พยาบาล ปี 2558 พบว่า ยังมีความขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพอยู่ประมาณ 30,000 คนเป็ นความขาดแคลนใน
กระทรวงสาธารณสุขประมาณ 20,000 คน สถานการณ์
การกระจายพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระบบบริการ
สุขภาพ พบว่า กว่าร้ อยละ 70.0 อยู่ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยปฏิบัติงานในหน่ วยบริการสุขภาพใน
ภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่ ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่เป็ นหน่ วยบริ การใกล้ ชิด
ประชาชนมากที่สดุ ในระดับต�ำบล โรงพยาบาลชุมชนใน
ระดับอ�ำเภอ และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปใน
ระดับจังหวัด ที่เป็ นก�ำลังส�ำคัญในการให้ บริการสุขภาพ
ผสมผสาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้ องกันโรค รักษา
พยาบาลและการฟื้ นฟูสภาพ ทีไ่ ด้ มาตรฐานและสอดคล้ อง
กับความต้ องการของประชาชนแต่ละกลุ่มวัย(2)
การเข้ าสูส่ งั คมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงด้ านระบาด
วิทยา ที่ท �ำให้ ปัญหาสุขภาพของประชาชนมีความซับซ้ อน
และแนวโน้ มการป่ วยด้ วยโรคเรื้อรังที่เพิ่มมากขึ้น จึงมี
ความต้ องการพยาบาลวิชาชีพที่มที กั ษะเฉพาะทางมากขึ้น
ประกอบกับการพั ฒนาสังคมเศรษฐกิจ ที่ท �ำให้ ตลาด
แรงงานด้ านสุขภาพขยายตัว บุคลากรสุขภาพมีโอกาสใน
การท�ำงานที่หลากหลาย ซึ่งส่งผลต่อระบบการจ้ างงาน
และการบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ ได้ อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขยังประสบ
ปั ญหาขาดแคลนต�ำแหน่ งการจ้ างงาน(3) ดังนั้นการแก้
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ปัญหาความขาดแคลนพยาบาล จ�ำเป็ นต้ องมีมาตรการที่
จะจูงใจให้ บุคลากรที่มอี ยู่สามารถท�ำงานได้ เต็มศักยภาพ
เพื่อให้ มกี �ำลังคนเพียงพอกับภาระงานทีเ่ กิดขึ้น การศึกษา
ของ จิราภรณ์และคณะ พบว่า ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์
กับการลาออกของพยาบาล(4) ซึ่งการบริหารค่าตอบแทน
เป็ นมาตรการหนึ่งที่มคี วามส�ำคัญ ทั้งในมิตทิ ่เี ป็ นสิ่งจูงใจ
ให้ บุคลากรเพิ่มผลิตภาพการท�ำงาน และมิติด้านภาระ
ด้ านการเงินของหน่วยงาน โดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบนั ที่
หน่ วยบริ การต้ องใช้ เงินบ�ำรุงในการจ้ างบุ คลากรเป็ น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้ างชั่วคราว(5) นอก
เหนือจากการมีต�ำแหน่งข้ าราชการ และพนักงานราชการ
ข้ อมูลปี พ.ศ. 2555 พบว่า มีลกู จ้ างชั่วคราวเฉพาะสาย
บริการสุขภาพและสนับสนุนบริการในหน่วยบริการในสังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทัว่ ประเทศจ�ำนวนกว่า
32,000 คน(6) หากพิจารณาเฉพาะค่าตอบแทนประเภท
ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขที่จ่ายให้ พยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบตั งิ านในหน่วยบริการ นอกเหนือจากเงินเดือน/ค่า
จ้ าง เงินประจ�ำต�ำแหน่ง มีหลายประเภทประกอบด้ วย ค่า
ตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในโรงพยาบาลชุมชน(7) ค่า
ตอบแทน พ.ต.ส.(8) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านในหน่วย
บริการ เช่ น ค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานล่ วงเวลา ค่ า
ตอบแทนผลัดบ่าย ดึก(9) ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านใน
โรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย(10) ค่าตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านใน โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป(11) ค่า
ตอบแทนการคุณภาพและปริมาณงาน (pay for performance หรือ P4P)(12,13)
อย่างไรก็ตาม ความรู้เกี่ยวกับการจ่ ายค่ าตอบแทน
พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังมีจ�ำกัด จึงจ�ำเป็ นต้ องมีการศึกษาค่าตอบแทนส�ำหรับ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ สังกัด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัดเพื่อน�ำไปสู่
การพัฒนาข้ อเสนอเชิงนโยบายส�ำหรับผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุขต่อไป
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ค่าตอบแทนส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลรัฐ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด

วิธีการศึกษา

2. เก็บข้ อมูลจากระบบรายงานของโรงพยาบาล
3. นักวิจยั ตรวจสอบความถูกต้ อง ครบถ้ วนของข้ อมูล
การศึกษาครั้ งนี้เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ ใช้ ข้อมูล
4. วิเคราะห์ ข้อมู ล สรุปผลการศึกษา และเขียน
ทุติยภูมิในระดับหน่ วยงานที่ไม่ เชื่อมโยงกับข้ อมูลราย
บุคคลของบุคลากร ใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยแบบพรรณนาภาค รายงานการศึกษา
ตัดขวาง
ผลการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของโรงพยาบาลและพยาบาล
่
เลือกจังหวัดจาก 4 ภาค โดยการสุ่มตัวอย่างจังหวัด
เป้ าหมายด้ วยวิธี Stratified Random Sampling สุ่มเลือก วิชาชีพ
โรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 105 แห่ ง
ภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดแรกเป็ นจังหวัดที่มโี รงพยาบาล
เป็ นโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) มากที่สดุ จ�ำนวน 94 แห่ง
ศูนย์ จังหวัดที่ 2 เป็ นจังหวัดไม่มีโรงพยาบาลศูนย์
ประชากรกลุ่มตัวอย่ างเป็ นโรงพยาบาลศูนย์ โรง- โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 7 แห่ ง โรงพยาบาลศูนย์
พยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัด (รพศ.) 4 แห่ง มีชุดข้ อมูลค่าใช้ จ่ายด้ านบุคคลที่จ่ายให้
เป้ าหมายที่ยินดีให้ ข้อมู ลตอบกลับ โรงพยาบาลกลุ่ ม กับพยาบาลวิชาชีพจ�ำนวนทั้งสิ้น 10,014 ชุด จาก รพช.
ตัวอย่ างมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 105 แห่ งประกอบด้ วย โรง- มากที่สดุ จ�ำนวน 5,401 ชุด (ร้ อยละ 53.9) รพศ. จ�ำนวน
พยาบาลศูนย์ 4 แห่ ง โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ ง และ 2,792 ชุด ร้ อยละ 27.9 รพท. จ�ำนวน 1,821 ชุด ร้ อยละ 18.2 โดยพยาบาลวิชาชีพอยู่ในช่วงอายุ 25-29 ปี
โรงพยาบาลชุมชน 94 แห่ง
มากที่สดุ (ร้ อยละ 20.6) มีอายุการท�ำงานน้ อยกว่า 5 ปี
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นแบบส�ำรวจที่ มากที่สุด (ร้ อยละ 32.9) เป็ นพยาบาลวิชาชีพทั่วไป
เป็ นโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์สร้ างจาก Excel spread sheet จ�ำนวนมากที่สดุ (มากกว่า 3 ใน 4) ส่วน 1 ใน 4 เป็ น
ซึ่งผู้วิจัยสร้ างขึ้นตามประเภทของรายจ่ายประกอบด้ วย พยาบาลเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมเพิ่มเติม/พยาบาล
ั ญี/พยาบาลส�ำเร็จการศึกษาปริญญาโท/เอก และ
เงินเดือน เงินประจ�ำต�ำแหน่ งค่ าจ้ าง ค่ าตอบแทนการ วิสญ
ปฏิบัติงานเงินเพิ่มพิเศษต่างๆ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เป็ นข้ าราชการมากที่สดุ (ร้ อยละ 83.3) (ตารางที่ 1)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าตอบแทนรวมเฉลีย่ ต่อคน
และฝึ กอบรม ค่าสวัสดิการต่างๆ แบบส�ำรวจประกอบ
ด้ วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของโรงพยาบาล ส่วน ต่อเดือนของพยาบาลวิชาชีพ
ค่าตอบแทนรวมทุกประเภทของพยาบาลวิชาชีพเฉลี่ย
ที่ 2 ข้ อมู ลค่ าใช้ จ่ายด้ านบุคคลที่โรงพยาบาลจ่ ายให้
38,581บาทต่อเดือน โดยกลุ่มอายุต่ำ� กว่า 25 ปี ได้ รับ
พยาบาลวิชาชีพ
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนน้ อยที่สดุ 27,871 บาท กลุ่ม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ด�ำเนินการ 5 เดือน ระหว่างเดือนมกราคม - พฤษภา- อายุ มากกว่ า 50 ปี ได้ รับค่ าตอบแทนเฉลี่ ยมากที่สุด
คม 2558 ทั้งนี้ผ้ ูวจิ ยั ควบคุมคุณภาพการวิจยั โดยด�ำเนิน 49,984 บาท และเมื่อจ�ำแนกตามอายุการท�ำงาน พบว่า
ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนที่พยาบาลวิชาชีพ มีแนวโน้ มสูง
การดังนี้
1. จัดอบรมเพื่ อเตรี ยมความพร้ อมของผู้ จัดเก็บ ขึ้นตามอายุงานที่เพิ่มขึ้น กลุ่มที่ปฏิบตั งิ านน้ อยกว่า 5 ปี
ข้ อมูล ซึ่งคัดเลือกจากโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่ างโรง- มีค่าตอบแทนเฉลี่ยต่ำ� สุด 29,486 บาทต่อเดือน กลุ่ม
พยาบาลละ 2 คน โดยท�ำความเข้ าใจและฝึ กปฏิบตั กิ าร อายุงาน 30-34 ปี มีค่าตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สดุ 51,264
เก็บข้ อมูลทุตยิ ภูมิ ซึ่งเป็ นข้ อมูลเดือนมกราคม 2558 และ บาทต่อเดือน ส่วนกลุ่มอายุงานมากกว่า 35 ปี ค่าตอบแทน
เฉลี่ยลดลงต�่ำกว่ากลุ่มอายุงาน 30-34 ปี เล็กน้ อย เมื่อ
บันทึกข้ อมูลในโปรแกรมเก็บข้ อมูล
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562 ปี ที ่ 28 ฉบับเพิ่มเติม 1
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ตารางที่ 1 จ� ำนวนโรงพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง (n=10,014)
ข้ อมูลทั่วไป

จ�ำนวน

ร้ อยละ

ประเภทโรงพยาบาล		
โรงพยาบาลชุมชน (94 แห่ง)
5,401
โรงพยาบาลทั่วไป (7 แห่ง)
1,821
โรงพยาบาลศูนย์ (4 แห่ง)
2,792

53.9
18.2
27.9

อายุ (ปี )		
น้ อยกว่า 25
73
25 – 29
2,067
30 – 34
1,235
35 – 39
1,785
40 – 44
1,742
45 – 49
1,216
50 ขึ้นไป
1,896

0.7
20.6
12.3
17.8
17.4
12.1
18.9

อายุการท�ำงาน (ปี )		
น้ อยกว่า 5
3,296
5–9
466
10 – 14
1,190
15 – 19
1,712
20 – 24
1,387
25 – 29
1,070
30 – 34
657
35 ขึ้นไป
236

32.9
4.7
11.9
17.1
13.9
10.7
6.6
2.4

ความเชี่ยวชาญ		
พยาบาลวิชาชีพทั่วไป
พยาบาลเฉพาะทาง
7,774
- จบ ป.โท/เอก สาขาเวชปฏิบตั ทิ ุกประเภท
89
- จบ ป.โท/เอก สาขาอื่น ๆ
334
- ผ่านการอบรมหลักสูตร 4 เดือน สาขาเวชปฏิบตั ทิ ุกสาขา
1,068
- ผ่านการอบรมหลักสูตร 4 เดือน สาขาอื่น ๆ
525
- วิสญ
ั ญีพยาบาล
224

77.6
0. 9
3.3
10.7
5.2
2.2

สถานะการจ้ าง		
ข้ าราชการ
8,339
พนักงานราชการ
6
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1,202
ลูกจ้ างชั่วคราว
467

83.3
0.1
12.0
4.7
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ค่าตอบแทนส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลรัฐ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด

จ�ำแนกตามความเชี่ยวชาญ พบว่า พยาบาลวิชาชีพไม่ได้
ผ่ า นการฝึ กอบรมระยะ 4 เดือ นหรื อศึกษาต่ อ มีค่า
ตอบแทนเฉลี่ยต�่ำที่สดุ 37,294 บาท วิสญ
ั ญีพยาบาลมี
ค่าตอบแทนสูงที่สดุ 48,750 บาท และเมื่อจ�ำแนกตาม
ประเภทโรงพยาบาล พบว่า ค่าเฉลี่ยและของค่าใช้ จ่ายด้ าน
บุคคลส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพต่ อคนต่ อเดือนของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
ใกล้ เคียงกันอยู่ในช่วง 38,156-39,604 บาท ตารางที่
2 และค่ามัธยฐานใกล้ เคียงกัน (ภาพที่ 1)
เมื่อจ�ำแนกค่าใช้ จ่ายของโรงพยาบาลส�ำหรับพยาบาล
วิชาชีพเป็ น 5 ประเภท ประกอบด้ วย
1) เงินเดือน/ค่าจ้ าง
2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มเป็ นรายเดือน เช่ น เงิน
ประจ�ำต�ำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน
3) ค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญและพื้นที่ เช่น ค่า
ตอบแทน พ.ต.ส. ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
4) ค่าตอบแทนตามการปฏิบตั ิ เช่น ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่ าเวรผลัดบ่ าย/ดึก ค่ า
ตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (คุณภาพและปริมาณ
งาน: P4P)
5) ค่าสวัสดิการ เช่น ค่าเช่าบ้ าน ค่าการศึกษาบุตร
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าฝึ กอบรม ค่ารักษาพยาบาล (ไม่
รวมส่วนที่เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง)
ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ านบุ ค ลากรส�ำหรั บ
พยาบาลวิชาชีพเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน จ�ำแนกตามประเภท
ของค่าใช้ จ่าย เป็ น 5 ประเภทมีดงั นี้
1. ค่าเฉลี่ยค่าใช้ จ่ายส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพต่อคนต่อ
เดือน 38,581 บาท เป็ นเงินเดือน/ค่ าจ้ างมากที่สุด
25,788 บาท ร้ อยละ 66.8 รองลงมา เป็ นค่าตอบแทน
ตามการปฏิบตั ิ ค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญและพื้นที่
ค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มเป็ นรายเดือน ค่าสวัสดิการ 7,251
บาท (ร้ อยละ 18.8) 2,559 บาท (ร้ อยละ 6.6) 2,524
บาท (ร้ อยละ 6.5) และ 459 บาท (ร้ อยละ 1.2) ตาม
ล�ำดับ (ภาพที่ 2)

20,000

ค่าตอบแทนทุกประเภท
40,000
60,000

100,000

ภาพที่ 1 ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพทุกประเภท จ� ำแนกตามประเภทโรงพยาบาล

โรงพยาบาลชุมชน
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ภาพที่ 2 ค่าตอบแทนพยาบาลวิชาชีพจ� ำแนกตามประเภทค่าตอบแทน
1.2%
เงินเดือน/ค่าจ้ าง

6.5%
6.6%

ค่าตอบแทนตามการปฏิบตั งิ าน

18.8%
66.8%

ค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญและพื้นที่

ค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มเป็ นรายเดือน

ค่าสวัสดิการ

2. การวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายประเภทเงินเดือน/ค่าจ้ าง
จ�ำแนกตามอายุและอายุการท�ำงาน พบว่า เงินเดือน/ค่า
จ้ าง มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นเมื่ออายุและอายุงานที่มากขึ้น โดย
ในกลุ่มอายุต่ำ� กว่า 25 ปี มเี งินเดือน/ค่าจ้ างต�่ำสุด 15,601
บาท และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีเงินเดือน/ค่าจ้ างสูงสุด
38,925 บาท กลุ่มที่มอี ายุงานต�่ำกว่า 5 ปี มีเงินเดือนค่า
จ้ างต�่ำสุด 16,623 บาท ส่วนกลุ่มอายุงาน 30-34 ปี มี
เงินเดือน/ค่าจ้ างสูงสุด 40,067 บาท จ�ำแนกตามความ
เชี่ยวชาญ พบว่า พยาบาลวิชาชีพทั่วไปที่ไม่ได้ ผ่านการ
ฝึ กอบรม 4 เดือนหรือศึกษาต่อมีเงินเดือน/ค่าจ้ างต�่ำสุด
24,425 บาท ส่วนกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึ กอบรม 4 เดือน วิสญ
ั ญีพยาบาล ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท/เอก มีเงินเดือน/ค่าจ้ างใกล้ เคียงกันอยู่ในช่วง
29,448 -34,323บาท จ�ำแนกตามประเภทโรงพยาบาล
พบว่า โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้ าง ในอัตราบาทต่อเดือนเฉลี่ย
ใกล้ เคียงกันช่วง 25,210-27,004 บาท ตารางที่ 2
3. ค่าตอบแทนที่จ่ายเพิ่มเป็ นรายเดือน มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ้นตามอายุ และอายุการท�ำงานที่เพิ่มขึ้น พยาบาล
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วิชาชีพที่ท่วั ไปที่ไม่ได้ ผ่านการฝึ กอบรม 4 เดือน/ศึกษา
ต่อ ค่าตอบแทนเพิ่มเป็ นรายเดือนต่ำ� สุด 2,301 บาท ส่วน
กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการฝึ กอบรม 4 เดือน วิสญ
ั ญี
พยาบาล และจบการศึกษาปริญญาโท/เอก ค่าตอบแทน
เพิ่มเป็ นรายเดือนใกล้ เคียงกันอยู่ในช่วง 3,048-4,171
บาท ตารางที่ 2
4. การจ่ายค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญและพื้นที่
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ยกเว้ นกลุ่มอายุ 50 ปี
ขึ้นไป ที่มคี ่าใช้ จ่ายประเภทนี้ลดต�่ำกว่ากลุ่มอายุ 45-49
ปี ส่วนค่าใช้ จ่ายส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพกลุ่มอายุงานน้ อย
กว่า 5 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี มีค่า
เฉลี่ยใกล้ เคียงกันอยู่ในช่วง 2,548-3,015 บาท ส่วนค่า
ใช้ จ่ายส�ำหรับกลุ่มอายุ 25-29 ปี 30-34 ปี และ 35 ปี
ขึ้นไป มีแนวโน้ มลดลงคือ 2,351, 2,294 และ 1,852
บาท ตามล�ำดับ ค่าใช้ จ่ายของ รพช. 3,307 บาท สูงกว่า
รพศ และ รพท. 1,990 และ 1,483 บาทตามล�ำดับ
ตารางที่ 2
5. การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานมีแนวโน้ มลด
ลงในพยาบาลที่มีอายุและอายุงานเพิ่มขึ้น แต่มีการจ่าย
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ค่าตอบแทนส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลรัฐ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ของชุดข้อมูลพยาบาลวิชาชีพจ� ำแนกตามประเภทค่าตอบแทน
ตัวแปร

เงินเดือน/ค่าจ้ าง ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนตาม ค่าตอบแทน สวัสดิการ รวม
ที่จ่ายเพิ่ม ความเชี่ยวชาญ ตามการ
เป็ นรายเดือน และพื้นที่
ปฏิบตั งิ าน

อายุ (ปี )			
น้ อยกว่า 25
15,601
173
25 – 29
16,262
674
30 – 34
18,095
1,012
35 – 39
22,702
2,529
40 – 44
26,353
3,274
45 – 49
33,640
3,649
50 ขึ้นไป
38,925
4,199

1,821
2,513
2,953
2,540
2,641
2,610
2,293

10,197
9,766
8,745
8,472
7,126
5,212
3,695

81
122
288
402
506
610
871

27,871
29,337
31,092
36,644
39,899
45,722
49,984

อายุการท�ำงาน (ปี )						
น้ อยกว่า 5
16,623
780
2,637
9,296
150
5–9
19,439
719
3,015
9,871
552
10 – 14
23,696
2,969
2,548
8,532
435
15 – 19
26,420
3,386
2,534
7,082
477
20 – 24
31,884
3,614
2,671
5,536
596
25 – 29
38,415
3,851
2,351
3,830
733
30 – 34
40,067
4,403
2,294
3,411 1,089
35 ขึ้นไป
39,457
4,284
1,852
4,554
818

29,486
33,596
38,180
39,899
44,301
49,178
51,264
50,964

ความเชี่ยวชาญ						
พยาบาลวิชาชีพทั่วไป
24,425
2,301
2,509
7,670
388
พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง						
- ป.โท/เอก สาขาเวชปฏิบตั ิ
30,942
3740
3,555
4,060
374
- ป.โท/เอก สาขาอื่น ๆ
34,323
4,172
2,785
3,780
740
- หลักสูตร 4 เดือนสาขาเวชปฏิบตั ทิ ุกสาขา 29,443
3,072
2,850
5,117
711
- หลักสูตร 4 เดือนสาขาอื่น ๆ
29,783
3,048
2,301
6,745
842
- สัญญีพยาบาล
31,517
3,471
2,784
10,509
470

37,294
4,2671
45,799
41,193
42,718
48,750

ประเภทโรงพยาบาล						
โรงพยาบาลชุมชน
25,210
2,575
3,308
6,639
425 38,156
โรงพยาบาลทั่วไป
27,004
3,008
1,990
5,909
365 38,276
โรงพยาบาลศูนย์
26,112
2,109
1,483
9,310
591 39,604

ค่าตอบแทนประเภทนี้ส �ำหรับวิสญ
ั ญีพยาบาลสูงทีส่ ดุ และ และ 3,780 ตามล�ำดับ และพบว่าโรงพยาบาลทัว่ ไปมีการ
พยาบาลวิชาชีพที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท/เอกสาขา จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านใกล้ เคียงกับโรงพยาบาลอื่นๆ ต่ำ� ที่สดุ เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนประมาณ 10,509 บาท ชุมชน 5,909 บาท และ 6,639 บาท ตามล�ำดับ ส่วน
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562 ปี ที ่ 28 ฉบับเพิ่มเติม 1
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โรงพยาบาลศูนย์จ่ายค่าตอบแทนสูงที่สดุ 9,310 บาท
6. ค่าใช้ จ่ายประเภทสวัสดิการ ค่าใช้ จ่ายอยู่ในช่วง
81-1,088 บาทต่อคนต่อเดือนและมีแนวโน้ มสูงขึ้นเมื่อ
อายุมากขึ้น และรพช., รพท., รพศ. มีรายจ่ายในส่วนนี้
ใกล้ เคียงกัน อยู่ในช่วง 361–591 บาทต่อคนต่อเดือน
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2

วิจารณ์

การศึ ก ษาค่ า ตอบแทนส�ำหรั บ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่
ปฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลรั ฐ สั ง กั ด ส�ำนั ก งานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัดครั้งนี้ มีข้อค้ นพบที่ส �ำคัญ
ดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพภาครัฐได้ รบั ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย
ต่ อคนต่ อเดือน 38,581 บาทโดยค่ าตอบแทนเกือบ
ทั้งหมดกว่า 2 ใน 3 เป็ นเงินเดือน/ค่าจ้ าง ส่วนอีก 1 ใน
3 เป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ าน ค่าตอบแทนตามความ
เชี่ยวชาญ (พ.ต.ส.) ค่ าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ าย
ส�ำหรั บ รพช. และค่ าตอบแทนที่จ่ายเพิ่ มเงินประจ�ำ
ต�ำแหน่ง และค่าตอบแทนรายเดือน และค่าสวัสดิการ
2. พยาบาลวิชาชีพภาครัฐได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา
คงที่ (fixed rate) เป็ นส่วนใหญ่ (ยกเว้ นเงินเดือน/ค่าจ้ าง
ที่เพิ่มขึ้นตามอายุท่มี ากขึ้น) อาทิ เช่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ได้ รับในอัตรา
คงที่ 600 บาท ต่อเวร 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิ
งานผลัดบ่าย/ดึก ได้ รับในอัตรา 240 บาทต่อเวร โดย
จ่ายในอัตราที่เท่ากันทุกคนซึ่งอัตราการจ่ายดังกล่าวไม่ได้
สัมพันธ์กบั ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญและวุฒิการ
ศึกษาที่สงู ขึ้นที่เพิ่มขึ้น จึงไม่จูงใจให้ พยาบาลที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ จึงควรมีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการมากขึ้นตามความเชี่ยวชาญที่สงู ขึ้น
ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลควรพิจารณาปรับตาราง
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ เหมาะสมสอดคล้ อง
กับประเภทผู้ป่วย
3. ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ าน เช่น ค่าตอบแทนนอก
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เวลาราชการ เวรผลัด บ่าย/ดึก ค่าตอบแทนตามคุณภาพ
และปริมาณงาน (P4P) มีแนวโน้ มลดลงเมื่ออายุและอายุ
งานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพราะกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ท �ำงานไม่
นานปฏิบัติงานเวรบ่ าย ดึก และปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการมากกว่ากลุ่มพยาบาลที่ปฏิบตั งิ านมานาน สัดส่วน
ของค่าตอบแทนจากการท�ำงานนอกเวลาราชการของกลุ่ม
พยาบาลที่ท �ำงานไม่นานจึงสูงกว่ากลุ่มพยาบาลที่ท �ำงาน
มานาน ดังแสดงในสัดส่วนของรายได้ ท่มี าจากการท�ำงาน
นอกเวลาของกลุ่มพยาบาลจบใหม่จะสูงกว่ากลุ่มพยาบาล
ที่ท �ำงานมานาน ส่วนค่าตอบแทนตามความเชี่ยวชาญและ
พื้นที่ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้นตามอายุและอายุงานที่เพิ่มขึ้น แต่
เริ่มลดลงเมื่ออายุ 50 ปี ขึ้นไปและอายุการปฏิบัติงาน
มากกว่า 25 ปี อาจเนื่องมาจากกลุ่มที่อายุมากกว่า 50 ปี
ขึ้นไปมีการย้ ายแผนกการปฏิบัติงานหรือย้ ายไปปฏิบัติ
งานที่ไม่ซับซ้ อน เช่น งานผู้ป่วยนอกหรืองานวิชาการเป็ น
งานอื่นๆ ที่ท �ำให้ ค่าตอบแทน พ.ต.ส. ลดลง
4. เมื่อจ�ำแนกตามความเชี่ยวชาญ พบว่า ค่าตอบแทน
การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ วิสญ
ั ญีพยาบาลได้ รับค่า
ตอบแทนสูงกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากได้ รับค่าตอบแทนตาม
ผลการปฏิบตั งิ าน ตามอัตราค่าตอบแทนฉบับที่ 5(9) ที่ได้
รับค่าตอบแทนตามจ�ำนวนผู้ป่วยทีร่ บั การผ่าตัด 120 บาท
ส�ำหรับการผ่าตัดเล็ก 240 บาทส�ำหรับการผ่าตัดใหญ่และ
ค่าตอบแทน พ.ต.ส. ในอัตราที่สงู กว่ากลุ่มอื่น
5. ส่วนประเภทโรงพยาบาล พบว่ า ค่ าตอบแทน
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์สูงกว่ า โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลชุมชน เล็กน้ อย อาจเนื่อง
มาจากภาระงานพยาบาลเฉลี่ ย ต่ อ พยาบาลหนึ่ ง คนที่
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลศูนย์ สูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไป
สูงกว่าโรงพยาบาลชุมชน(14) ท�ำให้ มีการขึ้นปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการบ่ อ ยครั้ ง กว่ า และอาจเนื่ อ งมาจาก
โรงพยาบาลศูนย์จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลา
ราชการในอัตราที่สงู กว่าเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานพยาบาล อีกทั้งอัตราค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
โรงพยาบาลชุ มชน กับค่ าตอบแทนการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแตกต่ างกันไม่ มาก
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ค่าตอบแทนส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลรัฐ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด

ท�ำให้ ตอบแทนพยาบาลของโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน มีความแตกต่างกันไม่มากนัก
แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทน
พยาบาลในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เทียบกับพยาบาลในสังกัดอื่นๆ ร่ วมด้ วย เพื่อเป็ นข้ อ
พิ จ ารณาส�ำหรั บ กระทรวงสาธารณสุข ในการปรั บ ค่ า
ตอบแทนทีม่ คี วามเป็ นธรรมในวิชาชีพพยาบาลในอนาคต
เพราะในปั จ จุ บั น มี ก ารเคลื่ อ นย้ ายแรงงานระหว่ า ง
กระทรวงหรื อ ภาครั ฐ และเอกชนได้ ง่ า ยขึ้ น และการ
ก�ำหนดค่ า ตอบแทนในแต่ ล ะส่ ว นมี ผ ลกระทบซึ่ ง กัน
และกัน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ควรปรับค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาให้ เพิ่ม
ขึ้นตามประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญของพยาบาล
วิ ช าชี พ เพื่ อ จู ง ใจให้ พยาบาลวิ ช าชี พ กลุ่ ม ที่มี ค วาม
เชี่ยวชาญขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลาเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อ
การเพิ่มคุณภาพบริการ
ข้อเสนอในการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป
ควรศึกษาวิจัยค่าตอบแทนส�ำหรับพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลรัฐอื่นๆ และโรงพยาบาลเอกชน
เพื่อเป็ นข้ อมูลในการปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้ เป็ นไปตาม
กลไกตลาด

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขที ่
ให้ก ารสนับ สนุ น งบประมาณในการศึ ก ษาครัง้ นี้ ขอ
ขอบคุณส�ำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลและผูเ้ ก็บข้อมูลภาค
สนาม จากทุกหน่ วยงานที ใ่ ห้ขอ้ มูลที ม่ ี คุณค่ าและเป็ น
ประโยชน์แก่การวิจยั และสนับสนุนให้การศึ กษานี้ลลุ ่วง
ด้วยดี และขอขอบคุณคุณณิชากร ศิริกนกวิไล นพ. ขวัญประชา เชียงชัยสกุลไทย คุณรสสุคนธ์ กังวานเลิศ ทีก่ รุณา
ให้ค�ำปรึกษาจนการศึกษาครัง้ นี้สำ� เร็จลุล่วงด้วยดี
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562 ปี ที ่ 28 ฉบับเพิ่มเติม 1
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Abstract: Financial Compensation for Professional Nurses Working in Hospitals under Ministry of Public Health in
8 Provinces
Wilailuk Ruangrattanatrai, Ph.D.*; Krisada Sawaengdee, Ph.D.**
* Strategy and Planning Division, The Office of permanent Secretary, Ministry of Public Health;
** Health Technical Office, Office of the Permanent Secretary, and International Health Policy Program,
Ministry of Public Health, Thailand
Journal of Health Science 2019;28(Suppl 1):S177-S187.
This study aimed to explore financial compensation paid to professional nurses working in hospitals under the Ministry of Public Health to contribute to the formulation of policy on human resource
development. It was conducted by selecting samples from all hospitals located in 8 provinces using stratify
random sampling method to get 2 provinces from each region of Thailand. Data on monthly financial
compensation paid to 10,014 professional nurses from 105 studied hospitals were collected and recorded
in January 2015 using electronic questionnaires. The collected data were analysed by using STATA static
Release 11 descriptive statistic method. The study revealed that individual professional nurse received an
average financial compensation of 38,581 baht monthly, most of which was salaries (66.8%); followed
by overtime, evening/night shift and workload compensation of 18.8%; expert and area compensation
(6.6%); increased monthly compensation (6.5%) and welfare benefits (1.2%). Anaesthetist nurse obtained highest compensation. An average of total compensation for professional nurse in regional hospital
general hospital and community hospital was at similar rate. In regard to types of compensation, it was
shown that salaries and fixed compensation climbed up in relation to age and duration of in-service while
compensation for nurse speciality types and type of facilities declined in the long run. The findings from
this study suggested that should adjust the rate of compensation for non-official working hours from the
fix rate to a variable rate in accordance with the specialization and working experiences, particularly at
night time when personnel for safety of patients were limted. In addition, comparative studies on compensation rate for professional nurses in hospitals under other sectors should be conducted in order to propose
to the Ministry of Public Health to adjust appropriate compensation that would be consistent with that of
the labour market. Such approach could be a motivatation for work which would mitigate the problem of
shortage of nurse in the Ministry of Public Health.
Keywords: professional nurses, compensation, hospitals, Ministry of Public Health
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