บทสรุปผูบริหาร
การดําเนินงาน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพดวยหลักฐานเชิง
ประจักษ ในปที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) เปนการดําเนินงานตอเนื่องมาจากปที่ ๑ โดยมุงเนนการพัฒนานโยบายการ
วางแผนกําลังคนดานสขภาพของประเทศในอีก ๑๐ ปขางหนา โดยใชกระบวนการทางวิชาการอาศัยหลักฐาน
เชิงประจักษ และกระบวนการการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของภายใตคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคน
ดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) และคณะทํางานยอยของวิชาชีพและ setting
ตางๆ อีกจํานวน ๑๕ ชุด ผานกระบวนการสัมนาเชิงปฏิบัติการ ๕ ครั้ง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทาง
เทคนิค ๒ ครั้ ง และการทํ า ประชาพิ จ ารณในวงกวาง ๑ ครั้ง ไดขอสรุป ที่เปน สาระสําคัญ ในการวางแผน
กําลังคนของประเทศในทศวรรษหนาดังนี้
๑. อุปทาน(Supply)
๑.๑ ขอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ พิจารณาแผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในอนาคต ให
สอดคลองกับคาดการณอุปสงคและอุปทานของกําลังคนดานสุขภาพสาขาตางๆ ดังนี้
๑.๑.๑ ในวิชาชีพสาธารณสุข มีการผลิตที่มากเกินความตองการของประเทศในปจจุบัน และหากคงอัตรา
การผลิตไวเชนนี้ ในอนาคตจะมีจํานวนเกินความตองการของประเทศมาก ดังนั้นมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะทบทวนจํานวนการผลิต และเรงปรับสมรรถนะบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการ
ของระบบสุขภาพมากขึ้น
๑.๑.๒ ในวิชาชีพชีพแพทย ทันตแพทย กายภาพบําบัด และแพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกต ในอีก ๑๐
จะมีความเพียงพอจนถึงเกินความตองการของประเทศ ดังนั้น การเพิ่มการผลิตในวิชาชีพเหลานี้
จําเปนตองใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
๑.๑.๓ ในวิชาชีพพยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย และสัตวแพทย แมวาจํานวนบุคลากรในอีก ๑๐ ป
ขางหนา จะยังต่ํากวาจํานวนบุคลากรที่ประเทศตองการ แตพบวาต่ํากวาในสัดสวนที่ไมมากนัก
นโยบายการผลิตบุคลากรเหลานี้เพิ่มจากอัตราการผลิตรวมในปจจุบัน อาจจะไมมีความจําเปน
แตสามารถใชการบริหารจัดการ เชน การเพิ่มผลิตภาพ หรือใชมาตราการลดอัตราการสูญเสียของ
บุคลากร ก็จะสามารถจัดการความขาดแคลนได
๑.๒ การผลิตกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ จําเปนตองมุงเนนการผลิตเพื่อแกปญหาการกระจายกําลังคน
เพื่อใหเกิดการเขาถึงการบริการโดยกําลังคนดานสุขภาพที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมของประชาชน โดย
ขอให ค ณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ สถาบั น การผลิ ต ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และกระทรวง
สาธารณสุข ดําเนินการดังตอไปนี้
๑

๑.๒.๑ ปรับระบบการรับผูเขาเรียน ใหเนนการรับนักเรียนจากพื้นที่ขาดแคลนใหมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ส า ข า อ า ชี พ ที่ มี ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว อ ย า ง ไ ม เ ห ม า ะ ส ม ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร ( Geographical
maldistribution) ใหนักเรียนเหลานั้นเขาศึกษาในสถาบันการผลิตที่อยูใกลภูมิลําเนาตนเอง และ
เมื่อจบการศึกษามีการจัดระบบใหนักเรียนไดกลับไปทํางานในภูมิลําเนาของตนเอง
๑.๒.๒ สงเสริมระบบการรับบุคลากรสายสุขภาพที่ปฏิบัติงานอยูแลวเขามาศึกษาตอยอดในสาขาอาชีพที่
ขาดแคลน และ/หรือมีการกระจายตัวไมเหมาะสม และมีระบบจัดการใหบุคลากรเหลานั้นกลับไป
ปฏิบัติงานในในพื้นที่ที่ขาดแคลน
๑.๒.๓ ภาครัฐยังจําเปนตองสนับสนุนงบประมาณในการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมที่รับ
ตรงจากพื้ น ที่ ข าดแคลน และมี ก ารปรั บ ระบบสนุ น สนุ น งบประมาณให ผ า นทางกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะผูใช (Demand side financing) โดยใหกําลังคนดานสุขภาพเหลานั้นทํา
สัญญาการทํางานโดยตรงกับกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อมีการฝาฝนสัญญาการทํางานใหนําเงิน
คาปรับเขากระทรวงสาธารณสุข
๑.๓ ขอใหคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร พัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่
๒๑ รวมกับสถาบันการผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปฏิรูประบบการผลิตทั้งในเรื่องการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยกระบวนการ transformative learning และใหมีการปฏิรูปหลักสูตร/กระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับความตองการสุขภาพของประชาชนและบริบทของสังคมไทย
๒. ดานอุปสงค (Demand)
๒.๑ เพื่อใหการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอใหกระทรวงสาธารณสุขใน
ฐานะเปน National Heath Authority ดําเนินการดังนี้
๒.๑.๑ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี การจัดบริการตองอยูบนฐานของการมีสัดสวนวิชาชีพ (Skill
mix) ที่เหมาะสม และมีระบบสนับสนุนการถายโอนภารกิจบางอยางที่ไมจําเปนตองทําโดย
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ (Task shifting) ไปยังบุคลากรกลุม informal เชน อาสาสมัคร ผูดูแล
สุขภาพ รวมทั้งบุคลากรภายนอกสายสุขภาพ
๒.๑.๒ ส งเสริ มความเขมแข็งในการจัดระบบบริการปฐมภูมิ ภายใต การมีสว นรวมของประชาชน, ผู
ใหบริการสาธารณสุขทุกภาคสวนและองคกรที่เกี่ยวของในทุกระดับ โดยมุงเนนการสรางเสริม
สุขภาพ และถายโอนผูรับบริการที่พนระยะวิกฤติจากหนวยบริการระดับทุติยยภูมิหรือจากระดับ
ตติยภูมิมารับบริการที่ใกลบานมากขึ้น เพื่อเปนการใชทรัพยากรสุขภาพทั้งกําลังคน เครื่องมือ
อุปกรณ รวมทั้ง facility ของโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลดรายจายของประชาชน
เพื่อเปนการสรางความยั่งยืนดานการคลังสุขภาพในระยะยาว
๒

๒.๑.๓ เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของกําลังคนดานสุขภาพ โดยสนับสนุนการใชเทคโนโลยีทดแทน
หรือกําลังคนทดแทน เพื่อใหมีการใชประโยชนจากกําลังคนวิชาชีพดานสุขภาพอยางเหมาะสม
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ งกระบวนการทํ า งานเพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย รวมทั้ งให มีร ะบบ
ประเมินผลิตภาพและจัดใหมีระบบการพัฒนากําลังคนอยางตอเนื่อง ตลอดจนการการสนับสนุน
การพัฒนานวตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
๒.๑.๔ จัดใหมีมาตรการในการธํารงรักษากําลังคนดานสุขภาพในพื้นที่ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยประกอบดว ยมาตรการที่ห ลากหลาย ไดแก ระบบการจางงาน ระบบคาตอบแทน ระบบ
ความกาวหนา
๒.๒ ขอใหสถานบริการภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการทําแผนจัดบริการแก
ประชาชนของแตละเขตบริการ เพื่อเปนการใชทรัพยากรดานสุขภาพรวมกัน และเปนการแกไขปญหาการ
กระจายกําลังคนดานสุขภาพที่ไมเหมาะสม

๓. ดานการควบคุมกํากับ (Regulator)
เพื่อใหกลไกควบคุมกํากับมาตรฐานการทํางานของกําลังคนดานสุขภาพ สอดคลองกับบริบทความตองการ
ดานสุขภาพของประชาชนและเอื้อใหเกิดการทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพของกําลังคนดานสุขภาพ ขอใหสภา
วิชาชีพดําเนินการทบทวนการกําหนดสมรรถนะ (Competency) ของบัณฑิต ทบทวนขอจํากัดและเงี่อนไขใน
การประกอบวิชาชีพใหเอื้อตอการทํางานรวมกันของวิชาชีพ (Inter-professional collaboration)

โดยขอเสนอดังกลาวไดมีการนําไปใชทางนโยบายดังนี้
๑. นําเขาพิจารณาในคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
๒. นําเสนอในที่ประชุมวิชาการประจําประดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ” เมื่อ
วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยผูเขารวมประชุมเปนผูบริหารของกระทรวงสาธารณสุข ผูบริหาร
สถาบันการศึกษา และคณะจารยสถาบันการศึกษาในสายวิชาชีพตางๆ
๓. นํ า เสนอในคณะกรรมการกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพแห ง ชาติ และมี ก ารร ว มมื อ ต อ เนื่ อ งกั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ในการนําแผนไปกําหนดนโยบายการผลิตในสาขาอาชีพตางๆ

๓

รายงานผลการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
บุคลากรดานสุขภาพดวยหลักฐานเชิงประจักษ ในปที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล
กําลังคนดานสุขภาพ เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในระบบสุขภาพ โดยองคการอนามัยโลก (World
Health Organization) กํ าหนดให เปนหนึ่งใน ๖ องคป ระกอบของระบบสุขภาพ โดยเปน ปจ จัย แห ง
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานดานสุขภาพ อีกทั้งเปนผูบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ
เพื่อให เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในหมูประชาชน กําลังคนดานสุขภาพ มิไดหมายถึงแคบุคลกรดานสาธารณสุ ข
ที่ปฏิบัติหนาที่ใหบริการดานสุขภาพ โดยมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอกําหนดรองรับเทานั้น แตยังครอบคลุม
บุคคลและกลุมบุคคลอื่นที่แมยังไมมีกฎหมาย ระเบียบตางๆรองรับ แตสามารถใหบริการดานสุขภาพอยาง
ผสมผสานและมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ตามประเทศไทยไดประสบกับปญหาดานกําลังคนดานสุขภาพมาอยางยาวนาน ทั้งในเรื่อง
ความขาดแคลน การกระจายไปยังพื้นที่ขาดแคลนในชนบท และการธํารงรักษาบุคลากรในพื้นที่ทุรกันดาร
นอกจากนี้ในปจจุบันระบบบริการสุขภาพของประเทศมีความซับซอน อีกทั้งความตองการดานสุขภาพของ
ประชาชนไทยเพิ่มมากขึ้น จากปจจัยตางๆ เชน การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
ทํา ให แบบแผนของความเจ็ บป วยประชาชนเปลี่ย นจากโรคติดเชื้อ เปนกลุมโรคไมติดเชื้อ การเติบ โตทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ทํ า ให ป ระชาชนมี ค วามรู และความต อ งการบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐานมากขึ้ น
นอกจากนี้ความเปนโลกาภิวัติทําใหสังคมโลกแคบลง ความมีอิสระในการเคลื่อนยายทั้งผูปวยและบุคลากร
ทางการแพทยระหวางประเทศมีมากขึ้น ปจจัยเหลานี้ลวนสงผลใหทั้งปริมาณและคุณภาพบริการทางดาน
สุขภาพสูงขึ้น ซึ่งในที่สุดยอสงผลกระทบตอกําลังคนดานสุขภาพอยางหลีกเลี่ยงมิได
ในชวงเวลาหลายทศวรรษที่ผานมาภาครัฐ และกระทรวงสาธารณสุขไดมีมาตรการตางๆ อยางตอเนื่อง
ในการแกไขปญหากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ อยางไรก็ตามการตอบสนองนโยบายภาครัฐอาจจะไมทัน
ตอสภาพปญหาที่ซับซอนในปจจุบัน โดยสรุปสภาพปญหากําลังคนดานสุขภาพของประเทศไดดังนี้
๑. มีนโยบายและยุทธศาสตร รวมทั้งโครงสรางการดําเนินการขับเคลื่อน ทุกระดับ แตยังมีปญหาเรื่อง
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความต อ เนื่ อ ง และความยั่ ง ยื น ของกลไกเลขานุ ก ารกิ จ ทั้ ง สอง
คณะกรรมการ รวมทั้งขีดความสามารถ(บุคคล สถาบัน และเครือขาย) ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. มีการพัฒนางานวิจัยระบบขอมูลดานบุคลากรสุขภาพ แตยังกระจัดกระจาย ไมสมบูรณ ไมตอเนื่อง
ไมตรงตามความตองการและความจําเปนดานนโยบาย
๓. พลวัตของการเปลี่ยนแปลงความพยายามและสิ่งที่เกิดขึ้น ไมทันกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และแนวโนมความรุนแรงของสถานการณ

๔

แนวทางแกไขปญหาหนึ่งคือการใชองคความรู และหลักฐานเชิงประจักษ เปนเครื่องมือหลักในการ
พั ฒ นานโยบายแก ไ ขป ญ หากํ า ลั งคนของประเทศ ในขณะเดีย วกัน การพัฒ นานักวิช าการที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในเรื่องกําลังคนดานสุขภาพ ตลอดจนสรางเครือขาย และพัฒนากลไกในการผลักดันนโยบาย ควบคุม
ติดตามกํากับ จะเปนแนวทางที่ยั่งยืนในการแกไขปญหากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ
แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพดวยหลักฐานเชิงประจักษ ไดรับการ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อเปนจุดเริ่มตนของแนวทางแกไขปญหาดังกลาว โดย สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพ (สวค.) เปนหนวยงานปฏิบัติ ในรอบปที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ทางสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ไดใหทุนสนับสนุนการดําเนินการโดยเฉพาะอยางยิ่ง ภารกิจในการจัดทําขอเสนอแนะทางนโยบาย โดยผาน
กลไก “คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ” โดยใชแนวคิดการสนับสนุนดานวิชาการในการขับเคลื่อน
การพัฒนา (Support academic work for HRH movement mechanism) โดยไดเกิดผลงานตามภารกิจ
ที่ไดตั้งไวในการดําเนินงานในปแรกดังนี้
ตารางที่ ๑ ผลการดําเนินงานในปที่ ๑ โดยสรุป
พันธกิจ

ผลการดําเนินการ

๑. การสนั บ สนุ น งานเลขานุ ก ารกิ จ แก • จัดประชุมคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ จํานวน
คณะกรรมการกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ
๒ ครั้ง ในวันที่ ๖ กรกฎาคม และ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
แหงชาติ
• ดํ า เนิ น การคณะอนุ ก รรมการวางแผนกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ
ในทศวรรษหนา
๒. การสนั บสนุน วิชาการในการขับ เคลื่อน • พัฒนาขอเสนอระบบสุขภาพที่พึงประสงคในอีก ๑๐ ปขางหนา
นโยบายกําลังคนดานสุขภาพ
• พัฒนาขอเสนอการปรับระบบการผลิตเพื่ อสนับสนุน การธํารง
อยูของบุคลากรในพื้นที่ชนบท

และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่อง ทางสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.)
ไดเสนอแผนการดําเนินงานในรอบปที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙) ดังตอไปนี้
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ วัตถุประสงคหลัก
เพื่อพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายที่สามารถนําไปสูการแกไขปญหาบนพื้นฐานของการมีขอมูลสนับสนุนทาง
วิชาการที่ดี โดยผานชองทางคณะกรรมการกําลังดานสุขภาพแหงชาติ
๒.๒ วัตถุประสงคยอย
๑. พัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ
๒. พัฒนากลไกในการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของในเรื่องกําลังคนดานสุขภาพ
๕

๓. กรอบการทํางาน

สถานการณกําลังคนดาน
สุขภาพของประเทศ

แผนยุทธศาสตรทศวรรศกําลังคน
ดานสุขภาพ ป 2559-2560

ประเด็นปญหาระดับ
Macro

การสรางและจัดการ
ความรู

1.
2.
3.
4.
5.

5 ยุทธศาสตรหลัก
การพัฒนากลไกกําหนดนโยบาย
การพัฒนาระบบการผลิต
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
การพัฒนาการจัดการความรู
การพัฒนาบทบาทของชุมชน

ประเด็นปญหาระดับ
Micro

การจัดการ
ความรูระดับพื้นที่

การสนับสนุนวิชาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

นโยบาย/ขอเสนอแนะการแกไข
ปญหากําลังคนดานสุขภาพของ
ประเทศ

คณะกรรมการกําลังคนดาน
สุขภาพแหงชาติ

คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษา

กระทรวงสาธารณสุข

หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๖

การดําเนินงานจะใชยุทธศาสตรการสรางและจัดการความรู รวมกับยุทธศาสตรการขับเคลื่อนนโยบาย
เพื่ อที่ จ ะนํ า ไปสู การผลั กดั น นโยบายเพื่ อแกไขปญหากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ โดยการสรา งและ
จัดการความรู ดําเนินการโดยผานกระบวนการทางวิชาการ โดยใชการวิจัยทั้งในภาพรวมระดับ Macro และ
การถอดบทเรียนความสําเร็จตางๆ ที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ (Area-based) นํามาสูการสังเคราะหขอเสนอเชิง
นโยบาย หลังจากนั้นจะนําไปสูกระบวนการผลักดันนโยบายผานชองทางกลไกนโยบาย (Policy platform)
ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง “คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ” ที่เปนกลไกที่อยูภ ายใต
คณะกรรมการสุ ขภาพแห งชาติ (คสช.) อยางไรก็ตามการผลักดันนโยบายสามารถดําเนินการได โดยผาน
ชองทางอื่นๆ เชน คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อปฏิรูปการศึกษาสําหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษ
ที่ ๒๑ กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๔. กิจกรรมการดําเนินงานในป ๒๕๕๙
๔.๑ การขับเคลื่อนงานวิชาการ
๑. สนับสนุนงานเลขานุการกิจดานวิชาการ ใหแกคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
ทั้งนี้การสนับสนุนทางวิชาการใหครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตรทั้ง การวางแผน การพัฒนา และการ
บริหารจัดการ กําลังคนดานสุขภาพ ตามที่ระบุไวใน “แผนยุทธศาสตรทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพ พ.ศ.
๒๕๔๙-๒๕๕๙” เพื่อนําไปสูการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ
สนับสนุนทางวิชาการกับคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ที่แตงตั้งขึ้นจากคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพ
ไดแก
๑.๑ คณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ใชการทํางานรวมกับคณะทํางานยอยในสวนวิชาชีพ และ Setting จํานวน ๑๖ ชุด โดยมีผลลัพธการ
ทํางานที่สําคัญ คือ ขอเสนอแนะในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ในอีก ๑๐ ปขางหนา โดยครอบคลุม ๕
เรื่อง ดังนี้
๑. ประเภทของวิชาชีพ
๒. จํานวนที่ตองการ
๓. Competency
๔. มาตรการในการกระจาย และ
๕. มาตรการในการธํารงรักษา

๗

๔.๒ การบริหารจัดการ
๑. สนับสนุนงานเลขานุการกิจในดานการบริหารจัดการใหแกคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
โดยมีขอบเขตดังนี้
๑.๑ การจัดทําวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
๑.๒ การสรุปรายงานการประชุม
๑.๓ การนัดหมายการประชุม ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดการประชุม
โดยคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ มีวาระการประชุม ทุก ๔ เดือน
๒. สนับสนุนงานเลขานุการกิจในดานการบริหารจัดการใหแกคณะอนุกรรมการที่แตงตั้งโดย
คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ โดยบทบาทหนาที่ตามที่ไดกลาวแลวขางตน
๓. แผนงานฯ มีหนาที่จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน และงบประมาณ เพื่อใหทางสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพทราบ เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานประจําป
๕. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. ขอเสนอแนะในการวางแผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ ในอีก ๑๐ ปขางหนา
๒. ขอเสนอในการบริหารบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ

๘

ตารางที่ ๒ สรุปกิจกรรมและเปาหมายในป ๒๕๕๙
กิจกรรม

จํานวน

เปาหมายผลงาน

๑. สนับสนุนงานเลขานุการกิจดานบริหารจัดการ
๑.๑ จัดการประชุมคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ

ปละ ๓ ครั้ง

• รายงานการประชุมคณะกรรมการ

๑.๒ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ

ปละ ๖ ครั้ง

• รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ

๒.๑ การพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑ เรื่อง

๑. ขอเสนอเชิงนโยบายในวางแผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ
ในอีก ๑๐ ปขางหนา

๒.๒ การจัดทํา policy brief

๑ เรื่อง

๑. ขอเสนอในการกระจายและธํารงรักษาบุคลากรดานสุขภาพ

๒. การสนับสนุนงานวิชาการ

๙

เอกสารผนวก ๑
การประชุมคณะกรรมการกําลังคน
ดานสุขภาพแหงชาติ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ณ หองประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
-----------------------กรรมการที่เขาประชุม
๑. นพ.มงคล ณ สงขลา
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
๒. นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
ผูทรงคุณวุฒิ
รองประธาน
๓. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๔. นายบัญชา อาภาศิลป
แทน เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
๕. นางสาวประสพศรี รักความสุข
แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
๖. นางสาววัฒนาพร สุขพรต
แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๗. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
แทน เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๘. นพ.ชวินทร ศิรินาค
แทนรองปลัดกรุงเทพมหานคร
๙. นายภูวเนธ มะลินิล
แทน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑๐. นางสาวนันทพร อังอติชาติ
แทน ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
๑๑. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย
แทน นายกสภากายภาพบําบัด
๑๒. รศ.สุปาณี เสนาดิศัย
แทน นายกสภาการพยาบาล
๑๓. นายธาดา วรรธนปยกุล
ประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย
๑๔. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท
ประธานมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
๑๕. ศ.วีระพงษ ปรัชชญาสิทธิกุล
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๖. นายเจษฎา มิ่งสมร
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
๑๗. นายสุรพันธ ปุสสเด็จ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
๑๘. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เลขานุการ
๑๙. นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข ผูชวยเลขานุการ
๒๐. นพ.ฑิณกร โนรี
ผูจัดการสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
ผูชวยเลขานุการ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. ดร.ภญ.ธิดาพร จิระวัฒนไพศาล
๒. ดร.นาตยา พรหมทอง
๓. นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
๔. นายโยธิน ถนอมวัฒน
๕. นางสาวปริญดา เสนียรัตนประยูร
๖. นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน

สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๕๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ กลาวเปดการประชุม และหารือปญหา
เรื่องกําลังคนที่มีปญหาอยูในทุกๆ ประเทศ รวมถึงความสําคัญของการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
ที่ตองมีความรวมมือกันจากทุกภาคสวน เพื่อใหไดประโยชนกับประเทศชาติสูงสุด โดยมองภาพรวมของการ
บริหารกําลังคนดานสุขภาพรวมกัน
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากรายงานการประชุม ดังนี้
หน า ๓ ข อ ๗ ควรมี ก ารรายงานความเคลื่ อ นไหวการทํ า งานของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการฯ, ขอมูลการเคลื่อนไหวดานกําลังคนดานสุขภาพจากทั่วโลก และควรมีชองทางในการสื่อสาร
เชน จดหมายขา ว (Newsletter) ในการรับ ขอมูล จากหนว ยงานตางๆ โดยตองมีหนวยงานกลางในการ
วิเคราะหขอมูลแบบ real time ในการวิเคราะหและชี้แนะขอมูลตอผูกําหนดนโยบายและสาธารณะ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ แนวทางการทํางานในการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพระดับพื้นที่
นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย นําเสนอแนวทางการทํางานในการพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพระดับพื้น ที่ โดยเปนการสรางกระบวนการใชงานวิชาการและการบริหารจัดการในการดําเนิน การ
เพื่อใหไดแผนกําลังคนระดับเขตที่สามารถแกปญหาไดจริง ซึ่งจะมีการจัดทําการประชุมเชิงปฏิบัติการใหกับ
Chief Human Resources Officer (CHRO) ในแตละเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยทดลองทํา
กับ ๔ เขต มีเปาหมายในการวางแผนและบริหารจัดการกําลังคนในระดับเขต และขยายผลตอไป จึงเสนอมา
เพื่อคณะกรรมการฯ ทราบ และใหคําแนะนําในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ที่ประชุมไดมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
1. ใหมีแนวทางในการดําเนินงานจากระดับกระทรวงถึงระดับทองถิ่นดวย โดยสนับสนุนให
มีกลไกการทํางานรวมกันภายในระดับเขต
2. การมีผูแทนทองถิ่นในระดับเขต ตองมีกระบวนการในการแลกเปลี่ยนกันเองภายในเขต
ในระดับทองถิ่น เพื่อเชื่อมตอการทํางานของภาคเขตกับกระทรวงสาธารณสุข
3. การทําความเขาใจใหชัดเจนของคําวา “เขตบริการสุขภาพ” ที่มีพื้นที่ในการทํางานที่
ทับซอนกัน เปนพื้นที่ในการทํางานที่เดียวกัน โดยใชพื้นที่ของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเปนตัวกลาง
ในการประสานงาน ที่นพ.ศุภกิจเปนผูดูแลรับผิดชอบ เปนพื้นที่ในการพูดคุยหรือทํากิจกรรม
4. ใหเนนการพัฒนาใน ๔ สวน ดังนี้ ๑) hard skill ๒) soft skill ๓) ability และ
๔) Career path
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มติ ที่ ป ระชุ ม ทราบ และมอบฝ า ยเลขานุ ก ารรั บ ข อ เสนอแนะจากที่ ป ระชุ ม ไปประสานกั บ
คณะอนุกรรมการฯ จัดการกําลังคนในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการทํางานตอไป
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๒ แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร นําเสนอแผนการดําเนินงาน
เกี่ยวกับบุคลากรดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขใน ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. People strategy คือ กลยุทธในการบริหารจัดการกําลังคนอยางเปนระบบ ประกอบ
ดว ย แผนปฏิบั ติการ ระยะเวลา และการวัดผลสําเร็จ เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตร
ของหนว ยงาน โดยยกตัว อยางของประเทศออสเตรเลีย ที่ตองเขาใจใน ๓ แกนหลัก
คือ “Who We Are” “What We Do” “How We Do It” เพื่อนํามาปรับใหเขากับ
บริบทของประเทศไทย
๒. กรอบยุ ท ธศาสตร ค วามร ว มมื อ ระหว า งกระทรวงสาธารณสุ ข กั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดย
เบื้ อ งต น กระทรวงสาธารณสุ ข ได มี ก ารหารื อ กั บ หน ว ยงานสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และคณะแพทยจากมหาวิทยาลัยตางๆ ใน ๕ ประเด็น ดังนี้
(๑) (ราง) ยุทธศาสตรการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศทางการแพทยของหนวยงาน
ภาครัฐ ใน ๓ สวน คือ ดานบริการ ดานบุคลากร และดานวิจัย
(๒) ความรวมมือระหวางเขตสุขภาพกับมหาวิทยาลัย
(๓) การจัดระดับและเกณฑมาตรฐานศูนยความเปนเลิศแตละสาขา
(๔) คาเปาหมายในการพัฒนาศูนยความเปนเลิศและความครอบคลุม
(๕) กลไกการดําเนินการรว มกัน ในการพัฒ นาศูนยความเปนเลิศระหวางเขต
สุขภาพและมหาวิทยาลัย
๓. ทิศทาง people strategy กสธ. ในอนาคต นํารองใน ๔ เขต ไดแก เขต ๒, ๔, ๘ และ
๑๒ และขยายผลใหครบ ๑๒ เขตในอนาคต โดยบูรณาการการทํางานรวมกับสํานักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
ที่ประชุมไดมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑. การจางทีม consultant ในการทํางาน แตตองมีทีมที่มีความเขมแข็ง ในดาน หลักการ
(concept) และเนื้อหา (content) ในการตรวจสอบขอมูล หรือการสราง knowhow ในการทํางาน
ขึ้นมาในแบบของเราเอง โดยไมตองจาง consultant โดยผนึกกําลังในการทํางานรวมกันระหวางรัฐ
และเอกชน เพื่อเปาหมายในการทํางานระดับประเทศ
๒. ในเบื้องตนควรเชิญอาจารยสุรพันธ ปุสสเด็จ มาเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงาน เพื่อชวย
ชี้แนะและเสนอขอคิดเห็น รวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติดวยและสงใหคณะกรรมการกําลังคน
ดานสุขภาพรับทราบความคืบหนาตอไป หรือ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ consultant ขึ้นมาอีกคณะ
ในการทํางาน
๓. การมีหนวยงานที่เกี่ยวของในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพรวมกัน เชน รพ.เอกชน,
รพ.มหาวิทยาลัย, รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม
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มติที่ประชุม ทราบ และมอบฝายเลขานุการรับขอเสนอแนะจากที่ประชุม โดยรายงานความ
คืบหนาการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบอยางตอเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง
๔.๑ ผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) นพ.ฑิณกร โนรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ นําเสนอผลการดําเนินงาน
ที่สําคัญ โดยไดมีการจัดประชุมการทํางานรวมกันระหวางคณะทํางานดานระบบบริการ (service setting)
และคณะทํ า งานวิ ช าชี พทั้ ง ๑๖ คณะทํ า งาน เพื่อกําหนดกรอบระบบบริการในอนาคต ตลอดจนกํ า หนด
ขอบเขตงานของแตละวิชาชีพที่สอดคลองกับบทบาทหนาที่ของระดับบริการ มีการใชรูปแบบการคาดการณ
กําลังคนที่หลากหลาย เชน การใชสัดสวนประชากร, การใชบริการสุขภาพ, ความจําเปนดานสุขภาพ และ
กําหนดเปาหมายบริการ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละวิชาชีพและ setting โดยมีแผนจะจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานของแตละคณะทํางาน ในวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ที่ประชุมไดมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑. เพิ่มคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานวิชาชีพพยาบาล และคณะทํางานวิชาชีพกายภาพบําบัด
เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม ทราบ และมอบฝายเลขานุการรับขอเสนอแนะจากที่ป ระชุม โดยรายงานความ
คืบหนาการดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบอยางตอเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๕ การทบทวนแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๙
ไมมีการพิจารณาตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นัดหมายการประชุมครั้งตอไป (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙)
วันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดการประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.
นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายแพทยฑิณกร โนรีผูตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ณ หองประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
-----------------------กรรมการที่เขาประชุม
๑. นพ.มงคล ณ สงขลา
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
๒. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓. นางสาวประสพศรี รักความสุข
แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
๔. นางสาววัฒนาพร สุขพรต
แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๕. นพ.วงวัฒน ลิ่วลักษณ
แทน รองปลัดกรุงเทพมหานคร
๖. นางสาวบุรณี แพรโรจน
แทน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๗. นางสาวนันทพร อังอติชาติ
แทน ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
๘. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
แทน นายกแพทยสภา
๙. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย
แทน นายกสภากายภาพบําบัด
๑๐. รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
แทน นายกสภาการพยาบาล
๑๑. นายธาดา วรรธนปยกุล
ประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย
๑๒. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท
ประธานมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
๑๓. ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๔. ศ.วีระพงษ ปรัชชญาสิทธิกุล
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
๑๖. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแกว
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๗. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เลขานุการ
๑๘. นพ.สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม
แทน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข ผูชวยเลขานุการ
๑๙. นพ.ฑิณกร โนรี
ผูจัดการสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
ผูชวยเลขานุการ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางธิติภัทร คูหา
๒. นางสาวมานิดา นุยเล็ก
๓. นางสาวอตินารถ พึ่งความชอบ
๔. นายศุภวัฒน โพธิ์ทอง
๕. ดร.นาตยา พรหมทอง
๖. นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แพทยสภา
แพทยสภา
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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๗. ดร.นารีรัตน ผุดผอง
๘. ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
๙. นางตวงทิพย ธีระวิทย
๑๐. นายโยธิน ถนอมวัฒน
๑๑. นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน
๑๒. นางสาวนําพร สามิภักดิ์
๑๓. นางสาววิภาณี มีศิลป

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๔๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการกํ า ลัง คนดา นสุข ภาพแหง ชาติ เปด การประชุ ม และหารือป ญ หาเรื่อ ง
กํ า ลั ง คนที่ มี ป ญ หาอยู ใ นทุ ก ๆ ประเทศ รวมถึ ง ความสํ า คั ญ ของการบริ ห ารจั ด การกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ
ที่ตองการความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อใหไดประโยชนกับประเทศชาติสูงสุด โดยมองภาพรวมของการ
บริหารกําลังคนดานสุขภาพรวมกัน
การศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวของกับงานดานกําลังคนใน
เรื่องของ Efficiency and availability โดยฝากกระทรวงสาธารณสุขชวยเหลือโรงพยาบาลในดานเทคนิค
รวมถึงการใชทรัพยากรกําลังคนในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยตองมองถึงประโยชนของ
คนไขที่จะไดรับบริการอยางแทจริงจากกําลังคนที่มีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่
๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑
การวางแผนกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพของประเทศในทศวรรษหน า
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)
นพ.ฑิณกร โนรี นําเสนอผลความคืบหนาผลการดําเนินงานการวางแผนกําลังคนฯระหวาง
เดื อนกุ มภาพั นธ – พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผานมา โดยไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวัน ที่
๑-๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ซึ่งสวนใหญใชวิธีการคาดการณโดยใช Service utilization approach สวนการ
คาดการณจํานวนกําลังคนสาขาตางๆ (supply projection) จะใชฐานขอมูลจากสภาและองคกรวิชาชีพตางๆ
โดยกําหนดแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งตอไป ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และการทํ า
ประชาพิ จารณเ พื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนเกี่ย วของ ประมาณเดือนสิง หาคม เพื่อนําขอเสนอเชิง
นโยบายการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพ และ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติตอไป
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ที่ประชุมไดมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑. กระบวนการทํ า ประชาพิ จ ารณ ใ ห เ ชิ ญ คณะกรรมการกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ และ
คณะกรรมการแตละสาขาวิชาชีพเขารวมดวย ใหเกิดการมีสวนรวมของทุกฝาย เพื่อจะได
ปรับแกในสวนที่เปนสาระสําคัญ (trigger point) ที่จําเปนตองแกไข
๒. Scenario ยังไมไดสรุปวาจะใชรูปแบบใด เนื่องจากตองมีกระบวนการในการสรุปภาพ
สุดทาย ซึ่งตองรอขอมูลนําเขาที่สําคัญจากกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของแผนบริการ
สุขภาพ (service plan) ที่จะกระทบภาพรวมของระบบบริการทั้งประเทศ ซึ่งมีนโยบาย
บางอยางของกระทรวงที่มีผลกระทบตอภาพรวม เชน primary care cluster
๓. ขณะนี้อํานาจในการจัดการยังรวมอยูที่ศูนยกลาง ในอนาคตหากเกิดการเปลี่ยนแปลง
มีการกระจายอํานาจไปสูภูมิภาค จะมีวิธีการรับมืออยางไร เชน โรงพยาบาลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดที่จะคอยๆ เพิ่มขึ้น ภาคเอกชนที่จะเขมแข็งขึ้น จะคํานวณหรือสราง
scenario ที่เหมาะสมอยางไร รวมถึงการกระจายอํานาจ ที่อิงกับกระทรวงศึกษาธิการ
ดวย
๔. ฝายเลขานุการเรียนเชิญคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพทุกทานเขารวมประชุมเชิง
ปฏิ บั ติการการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ ระหวางวัน ที่ ๑๒-๑๓
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวมรับฟงและใหขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝายเลขานุการรับขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปดําเนินการตอไป
๓.๒ การดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
นพ.สุ วิ ช า ศฤงคารพู น เพิ่ ม รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข นําเสนอแผนในการดําเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในอีก ๒๐ ปขางหนา โดยมี ๔ ยุทธศาสตร
หลัก ดังนี้ ๑)P&P Excellence ๒) Service Excellence ๓) People Excellence ๔) Governance
Excellence โดยมีเปาหมายการปฏิรูปดานสาธารณสุข ระยะ ๑๘ เดือน มีแผนในการดําเนินงาน ดังนี้
• การมี HR team ในระดับกระทรวง/ระดับเขต/ระดับจังหวัด
• HRIS (Human Resource Information System)
• Service Package : primary, secondary, tertiary, excellent, ความรวมมือ
นอกสธ., health reform โดยตองเนนระบบปฐมภูมิใหเขมแข็ง
• การปรับระบบงานใหใชบุคลากรลดลง และทําความตองการของประชาชนใหลดลง
ทําความเชื่อมั่นใหสูงขึ้น
• โดยเริ่มนํารองในเขต ๒ และเขต ๘ ในเบื้องตนกอน
ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท เสนอวาการเชื่อมโยงกันในยุทธศาสตรที่ ๓ ระหวางกระทรวง
สาธารณสุ ขกั บ คณะกรรมการฝ า ยการศึ กษา จะต องมี ก ระบวนการและกลไกทํางาน
รวมกันได ทั้ง ๓ ยุทธศาสตร เพื่อประสานงานตรงนี้ใหดียิ่งขึ้น โดยตองสอดคลองกับ
service plan ของกระทรวง
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๒. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท เสนอใหเพิ่มประเด็นความเชื่อมโยงการบูรณาการของแตละ
ยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข, คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหมีความสอดคลอง เพื่อใหขับเคลื่อนไดอยางครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น และการเพิ่มประเด็นความปลอดภัยในดานอาหาร โดยเฉพาะอาหารที่เปน
ผลิตผลทางการเกษตร
๓. นางสาววั ฒ นาพร สุขพรต ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา(สกอ.)
มีขอมูล ตัวเลขของการผลิตบุคลากรในแตล ะวิช าชีพ โดยทางสกอ.ไดดําเนินการเรื่อง
“แผนยุทธศาสตรกําลังคนดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข” โดยเนนใหตองมอง
กํ า ลั ง คนในภาพรวมของทั้ ง ประเทศ ไม เ ฉพาะกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพของกระทรวง
สาธารณสุขเทานั้น แตตองครอบคลุมกําลังคนในทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน, มหาวิทยาลัย,กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม เปนตน รวมถึงหนวยงานที่
ทําขอมูลเรื่องความตองการของกําลังคนดานสุขภาพของทั้งประเทศ ที่จะมาเชื่อมโยงกับ
การวางแผนความตองการกําลังคนดานสุขภาพ
๔. ประธานเสนอแนะวานอกเหนือจากเรื่องกําลังคนดานสุขภาพที่ตองคํานึงถึงหลักการแลว
ตองคํานึงถึงเครื่องมืออุปกรณที่เพียงพอกับจํานวนบุคลากรเหลานั้นดวย เพื่อไมใหเกิด
การสู ญ เสี ย บุ ค ลากรรวมถึ ง การสร า งความผู ก พั น ระหว า งบุ ค ลากรด า นสุ ข ภาพกั บ
ประชาชนที่มารับบริการ การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางวิชาชีพในการดูแล
ประชาชน ทั้งในระดับสวนกลางและในระดับพื้นที่ โดยเสนอใหเชิญ นพ.ศุภกิจ ศิริ
ลักษณ ผูตรวจราชการเขต ๒ มาใหความเห็นเรื่องการจัดการกําลังคนดานสุขภาพใน
ระดับพื้นที่
๕. รศ.ดร.สุปาณี เสนาดิสัย เสนอวาควรตองมีการขยายบทบาทของกําลังคนดานสุขภาพ เชน
พยาบาลเวชปฏิบัติ แตตองมีกฎหมายรองรับดวย
๖. ศ.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล เสนอใหมีกระบวนการลดความตองการ(want) ดานสุขภาพ
ของคนไทย โดยผานกลไกทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการสรางความรูใหกับประชาชน
ผานทางสื่อตางๆ รวมกันระหวางสถาบันการผลิตและกระทรวงสาธารณสุข
๗. รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท เสนอวาการที่จะลดความตองการ(want) ของประชาชน
ใหไดนั้น ควรจะมุงเนนไปที่เรื่องยาและผลิตภัณฑสุขภาพ ซึ่งเปนหัวใจหลักที่จะชวยลด
want ของประชาชนได
๘. นางสมใจ ลื อ วิ เ ศษไพบู ล ย เสนอว า อยากให ม องในส ว นของการใช ชุ ม ชนเป น ฐาน
(community base) มากขึ้น การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพไมเฉพาะแควิชาชีพ
เทานั้น แตอยากใหพิจารณากําลังคนดานสุขภาพอื่นๆ ที่ไมใชวิชาชีพดวย
มติที่ประชุม รับทราบ โดยใหฝายเลขานุการรายงานความคืบหนาการดําเนินงานใหคณะกรรมการ
ทราบอยางตอเนื่อง
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การตออายุใ บประกอบวิชาชีพเวชกรรม รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายก
แพทยสภา นําเสนอการดําเนินการเกี่ยวกับการตออายุใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป
๒๕๔๔ โดยมีแนวคิดในการตออายุใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการคุมครองความ
ปลอดภัยใหกับคนไขในการไดรับการดูแลที่มีมาตรฐานเพียงพอ โดยใบอนุญาตมีอายุ ๕ ป และใหตออายุไดตาม
หลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบังคับแพทยสภา ซึ่งขณะนี้ทางแพทยสภาไดดําเนินการขอแก
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรมเพิ่มเติม อยูในกระบวนการที่คณะรัฐมนตรีพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑
ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแกว มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ(ศสช.) นําเสนอความเปนมาของ
คณะทํางานในการเชื่อมโยงยุทธศาสตรระหวางผูใช และผูผลิต โดยกระบวนการทํางานสอดคลองกับกระทรวง
สาธารณสุข มุงเนนไปที่ ๑) primary care ใหเกิดการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ๒)การเรียนการสอนที่เนน
community base โดยเนนโรงพยาบาลชุมชนเปนฐานในการเรียนการสอน มีการเชื่อมตอกับ secondary
and tertiary care สิ่งที่คาดหวังในอีก ๒ ปขางหนาคือ การเกิด family care team ใหสามารถ support ได
ในอัตราสวน ๑: ๑๐,๐๐๐ ประชากร การใช Knowledge Management(KM) มาทําใหเกิดการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนในแตละพื้นที่ การมีเครือขายของระบบบูรณาการดานการศึกษาเชื่อมโยงในระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก
ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑. รัฐบาลมี นโยบายขยายกรอบอัตราการบรรจุขาราชการใหม ซึ่งจะมีป ระโยชนตอการ
วางแผนกําลังคน แตมีปญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลและการบรรจุของแตละกระทรวง
๒. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทําใหเด็กที่จะเขาสูระบบการศึกษาลดลง จึงตองมีการปรับ
หลักสูตรใหเขากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิตอลที่เขามา
มติที่ประชุม ทราบ โดยใหฝายเลขานุการรายงานความคืบหนาการดําเนินงานใหคณะกรรมการ
ทราบอยางตอเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การทบทวนแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๐๒๕๕๙) นพ.ฑิณกร โนรี ซึ่งใชเปนกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ โดย
กําหนดเปาหมายสําคัญ คือ กําลังคนดานสุขภาพที่เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ มีการกระจายตัวที่เปน
ธรรม สามารถทํ า งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามสุ ข เนื่ อ งจากการดํ า เนิ น ของแผนยุ ท ธศาสตร
ดําเนิ นการมาถึ งปที่ ๑๐ ซึ่ งเป น ป สุดท า ย จึงไดมีการประเมิน ผลการดําเนินงานของแผน เพื่อนําไปสูการ
สังเคราะหแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพ ในระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) ตอไป
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ที่ประชุมไดมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑. ประธานเสนอใหกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน stakeholder สําคัญเกี่ยวของกับเรื่องนี้
โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานอนุกรรมการยก
รางแผนดังกลาว และมอบหมายใหทีมเลขานุการเสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯ และ
แจงใหคณะกรรมการทราบผานความคืบหนาผานทาง group mail
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให ดํ า เนิ น การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร ท ศวรรษกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙ และแตงตั้งคณะอนุกรรมการฯเพื่อดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นัดหมายการประชุมครั้งตอไป (ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙)
วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
๖.๒ ฝายเลขานุการเชิญตัวแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มา
นําเสนอ "สถานการณการผลิตของสถาบันอุดมศึกษา" ในการประชุมครั้งตอไปในระเบียบวาระแจงเพื่อทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดการประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายแพทยฑิณกร โนรี ผูตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันจันทรที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ณ หองประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
-----------------------กรรมการที่เขาประชุม
๑. นพ.มงคล ณ สงขลา
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
๒. นางสาวประสพศรี รักความสุข
แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. นางสาววัฒนาพร สุขพรต
แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔. นางสาวลักขณา แกวธรรม
แทน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๕. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๖. นายอนุวัฒน วงศาวิวัฒน
แทน ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
๗. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย
แทน นายกสภากายภาพบําบัด
๘. รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
แทน นายกสภาการพยาบาล
๙. นายชัยวัฒน ภูทอง
แทน ประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย
๑๐. ศ.วีระพงษ ปรัชชญาสิทธิกุล
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๑. นายเจษฎา มิ่งสมร
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
๑๒. พญ.ประภา วงศแพทย
ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
๑๓. นายสุรพันธ ปุสสเด็จ
ผูทรงคุณวุฒิ
๑๔. นพ.พลเดช ปนประทีป
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เลขานุการ
๑๕. นางธิติภัทร คูหา
แทน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข ผูชวยเลขานุการ
๑๖. นพ.ฑิณกร โนรี
ผูจัดการสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
ผูชวยเลขานุการ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๒. นพ.อดุลย บํารุง
๓. รศ.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ
๔. ผศ.จรวยพร ศรีศศลักษณ
๕. ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
๖. ทพญ.วรารัตน ใจชื่น
๗. นายวรวิช ลิ้มมณีวิจิตร
๘. ดร.นาตยา พรหมทอง

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สํานักทันตสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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๙. นางสาวทิพิชา โปษยานนท
๑๐. นางสาวอุษา รุงวัฒนไพบูลย
๑๑. นางสาวเกวลี รัตนา
๑๒. นางสาวปณณพร แซแตง
๑๓. นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
๑๔. นางสาวนารีรัตน ผุดผอง
๑๕. นางสาวธัญธิตา วิสัยจร
๑๖. นายโยธิน ถนอมวัฒน
๑๗. นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน
๑๘. นางสาววาริสา ทรัพยประดิษฐ
๑๙. นางสาวนําพร สามิภักดิ์
๒๐. นางสาววิภาณี มีศิลป

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ผูสื่อขาว
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจงที่ประชุมทราบ
๑.๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ประธานกรรมการกํ า ลั งคนดานสุขภาพแหงชาติ เปดการประชุม และแจงระเบีย บวาระ
สํ า คั ญ เพื่ อ ให ค ณะกรรมการพิ จ ารณา ๒ ระเบี ย บวาระ เพื่ อ นํ า มติ จ ากที่ ป ระชุ ม เสนอเข า พิ จ ารณา
ในคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการฯ ครั้ ง ที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมีความเห็นปรับแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ แกไขชื่อจาก รศ.ดร.สุปาณี เสนาดิสัย
เปน รศ.สุปาณี เสนาดิสัย และแกไขวันนัดหมายการประชุมครั้งตอไปจากวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เปนวันที่
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๓.๑ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร โดย นางสาววัฒนาพร สุขพรต
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ด ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาอยู ร ะหว า งจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
อุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔) และไดเชิญรองศาสตราจารย ดร.วรเวศม สุวรรณระดา
คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมาบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
โดยมีสาระสําคัญ สรุปไดดังนี้
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๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
• จํานวนและสัดสวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น ปจจุบันประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุคือมีสัดสวนของ
ผูสูงอายุอยูที่ รอยละ ๑๕ ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อจําแนกตาม
ชวงวัยของผูสูงอายุ พบวา จํานวนและสัดสวนประชากรสูงอายุวัยกลาง (๗๐-๗๙ ป) และวัยปลาย
(๘๐ ป ขึ้นไป) เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสงผลตอปญหาดานสุขภาพและการชวยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน
• จํ านวนและสั ด ส ว นประชากรวั ย ทํางานและวัย เด็กลดลง พบวาประชากรวัย ทํางานชว งกลุมอายุ
๒๕-๔๙ ป มีแนวโนมลดลง ขณะเดียวกันกลุมอายุ ๕๐-๕๙ ป ซึ่งเปนกลุมที่ใกลออกจากตลาดแรงงาน
มีแนวโน มเพิ่ มขึ้ น มากกว า กลุ มอายุ ๑๕-๒๔ ป ที่กําลังเขาสูตลาดแรงงาน เมื่อพิจารณากลุมอายุ
๑๕-๑๙ ปและ ๒๐-๒๔ ป ที่เปนวัยศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบวา มีแนวโนมลดลงสงผลใหฐาน
นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลง เมื่อเปรียบเทียบจํานวนประชากรวัยทํางานตอประชากรผูสูงอายุ
๑ คน พบวาจากเดิมในป ๒๕๕๓ ประชากรวัยทํางาน ๕.๐๘ คน ตอประชากรผูสูงอายุ ๑ คน แตในป
๒๕๘๓ จะลดลงเหลือ ๑.๗๑ คน ตอประชากรผูสูงอายุ ๑ คน ทําใหวัยทํางานตองแบกรับภาระในการ
ดูแลผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น
• อายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (อายุยืน) ทั้งในเพศหญิงและเพศชาย และมีการกระจายตัวของผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
ในทุกจังหวัด
• อัตราภาวะเจริญพันธุลดลงต่ํากวาระดับทดแทน&มีแนวโนมลดลง จากเดิมที่สตรีวัยเจริญพันธุจะมีบัตร
ตลอดชีวิตเฉลี่ยอยูที่ ๔.๙ คน ลดลงเหลือ ๑.๖ คน ทําใหประชากรวัยเด็กและวัยทํางานลดลง และ
เติบโตทดแทนไมทันวัยสูงอายุที่ออกจากตลาดแรงงาน
• ขนาดของครัวเรือนมีแนวโนมเล็กลง และครัวเรือนผูสูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นและมีรูปแบบหลากหลาย
๒. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร สงผลกระทบในดานตางๆ
คื อ วงจรชี วิ ตของป จ เจกบุ ค คล กํ า ลั งแรงงาน การออม ผลกระทบตอศั กยภาพการเติบ โตทางเศรษฐกิ จ
มาตรการตอบสนองตอการเขาสูสังคมสูงวัย งบประมาณและคาใชจายภาครัฐ บทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผลกระทบระดับพื้นที่ และโอกาสของธุรกิจและอุตสาหกรรม
• สภาพตลาดแรงงานในปจจุบัน การที่มีจํานวนประชากรในวัยทํางานที่ลดลงสงผลตอศักยภาพการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลอาจตองหาแนวทางในการสงเสริมการทํางานในผูสูงอายุมากขึ้น หรือการ
ปรับปรุง/ขยายชวงอายุวัยทํางานและขยายอายุเกษียณ (๖๕ ป) เพื่อดึงผูสูงอายุกลับสูตลาดแรงงาน
มากขึ้น
• ผลกระทบตอระดับบุคคลและครอบครัว เรื่องคาใชจายในการดูแลบุพการี หลักประกันทางการเงิน
ยามชราภาพ และคาใชจายยามชราภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้น อีกทั้งสังคมปจจุบันนิยมจางผูดูแลผูสูงอายุ
มากขึ้น ทําใหวัยแรงงานตองแบกรับคาใชจายในสวนนี้
• ผลกระทบตองบประมาณและคาใชจายภาครัฐ เรื่องภาระทางการเงินการคลังของรัฐบาลพี่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งงบประมาณเพื่อบําเหน็จบํานาญ งบประมาณดานการรักษาพยาบาล
23

• ผลกระทบต อ องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น แม ยั งมิไ ดร วมหน าที่ใ นดา นการดูแ ลคุณ ภาพชีวิต ของ
ผูสูงอายุไวอยางชัดแจง แตปจจุบันรอยละ ๖๐ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มมีการจัดบริการ
ดูแลผูสูงอายุในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
• โอกาสและความท า ทายสํ า หรั บ การปรั บ ตัว ของธุร กิจ และอุ ตสาหกรรม เห็น ไดจ ากเริ่มมีการวาง
รูปแบบการออมเงินระยะยาว การจัดบริการดูแลผูสูงอายุที่บานและการจัดบริการดูแลผูสูงอายุใน
สถาบัน การพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของการดูแลผูสูงอายุ
๓. ขอสังเกตเบื้องตนเกี่ยวกับผลกระทบตออุดมศึกษาของไทย
• ผลกระทบทางตรงคือ ฐานนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลดลงเรื่อยๆ อาจนําไปสูปญหาการขาด
แคลนแรงงานหรือจํานวนผูเขาเรียนต่ํากวาจนนวนที่นั่งที่สามารถรับไดจริง
• ผลกระทบทางออมคือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาของภาครัฐบาลจะนอยลง เนื่องจากตอง
จัดสรรงบไปรองรับในเรื่องการดูแลผูสูงอายุมากขึ้น
• สถาบันอุดมศึกษาตองเพิ่มบทบาทเรื่องหลักสูตรเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ มหาวิทยาลัยมีบทบาทกับ
การดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชุมชน บทบาทเพื่อรองรับการปรับตัวของตลาดแรงงาน
ในอนาคต ที่ประชากรวัยทํางานจะทํางานตอเนื่องยาวขึ้น
• ขณะนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหทุกมหาวิทยาลัย re-profile ตัวเอง ใหผลิตในสาขา
ที่เชี่ยวชาญ ทบทวนศักยภาพในการผลิตของตัวเอง ตอบสนองตอยุทธศาสตรและปญหาของพื้นที่
เปนกลไกภาครัฐในการจัดสรรงบประมาณใหมหาวิทยาลัย
• การเขาสูสังคมดิจิตอล การพัฒนาศักยภาพของเด็กเพื่อปรับตัวกับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
• รัฐบาลเรงผลิตกําลังคนระดับวิชาชีพเพื่อปอนภาคอุตสาหกรรม มากกวาการผลิตระดับปริญญาตรี
• เขตพื้นที่บริการสุขภาพรวมกับมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยมียุทธศาสตรคือ ลดความ
เหลื่ อ มล้ํ า เสริ ม สร า งความเข ม แข็ ง เพิ่ ม การแข ง ขั น อาจทํ า ให กํ า ลั ง คนในระบบสาธารณสุ ข
เปลี่ยนแปลงไป
ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑. การขยายของการคมนาคมจากเมืองสูชนบท นําไปสูการขยายของภาคอุตสาหกรรมและ
การบริการในชนบท ระบบบริการของสาธารณสุขอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวกับการเปน
สังคมเมืองที่มากขึ้น
๒. ปญหาเรื่อง ครูที่จบมามีความรูตรงกับที่สอนมีไมถึงรอยละ ๕๐, จํานวนครูขาดแคลน
ขณะนี้ภาคเอกชนเขามามีสวนชวยในการปรับเปลี่ยน เพิ่มศักยภาพและแกปญหาใหกับครู ๓,๐๐๐
โรงเรียน
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๓. การปฏิวัติระบบการศึกษาของไทยเปนสิ่งที่จําเปน การสรางตัวแทนการเปลี่ยนแปลง
(change agents ) โดยมี facilitators เพื่อสรางcapability/competency ของกําลังคนใหสอดคลอง
กับบริบท ทิศทางของประเทศ
๔. การสูญเสียกําลังคนดานสุขภาพเกิดขึ้นตลอดทาง (track) หาวิธีการสํารวจเพื่อหา ตัวเลข
กําลังคนที่ปฏิบัติงานที่แทจริง จากจํานวนทั้งหมดในรายงานที่เสนอมา
๕. การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุใหแข็งแรงทั้งกายและใจ เพื่อใหสามารถทํางานไดมากที่สุด
จะลดภาระเรื่องการดูแลของลูกหลานซึ่งจะมีจํานวนลดลงดวยในอนาคต
๖. การลงทุ น เพื่ อที่ อยูอาศัย สําหรับ ผูสูงอายุ และดึงภาคเอกชนเขามามีสว นรว มในการ
จัดบริการสุขภาพรวมกับสถานบริการภาครัฐ
๗. จํานวนคนและการลงทุนเรื่องผูดูแลผูสูงอายุ ทั้งผูดูแลคนไทยและจากประเทศเพื่อนบาน
เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ยังไมมีการกลาวถึง
๘. การแยกสถานบริการระดับ เรื้อรัง(chronic care), เฉียบพลัน(acute care) และระยะ
ยาว(long term care )ใหชัดเจน เพื่อการลงทุนในระดับตางๆ ทั้งในเรื่องคน โครงสรางพื้นฐาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๙) โดย นพ.ฑิณกร โนรี เลขาคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา
สืบเนื่องจากคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ไดมีมติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เห็ น ชอบให แต งตั้ งคณะอนุ กรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน า
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) โดยมีนายแพทยสุวิทย วิบุลผลประเสริฐ เปนประธานอนุกรรมการดังกลาว วัตถุประสงค
หลัก คือ เพื่อสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความตองการกําลังคนดานสุขภาพในทศวรรษหนา
๑.
๒.
๓.

๔.

ขั้นตอนการดําเนินงาน ประกอบไปดวย
จัดตั้งคณะทํางานจํานวน ๑๕ ชุด ทั้งในสวนวิชาชีพ ๙ ชุด และ Setting ๖ ชุด
คาดการณระบบสุขภาพที่พึงประสงคในอนาคต
วางแผนกําลังคนโดยคณะทํางานตางๆ
๓.๑ คาดการณความตองการในอนาคต (Demand projection)
๓.๒ คาดการณกําลังคนที่จะมีในอนาคต (Supply projection)
๓.๓ การวางแผนจัดการสวนตางระหวาง Demand และ Supply
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดําเนินงานและพัฒนาศักยภาพในการวางแผนกําลังคนให
แตละคณะทํางาน จํานวน ๗ ครั้งและจัดประชาพิจารณ ๑ ครั้ง ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
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๑.
๒.

๓.
๔.
๕.
๖.

แหลงขอมูล
ขอมูลการบริการไดจากขอมูลพื้นฐานกระทรวงสาธารณสุขฐานป ๒๕๕๖
ขอมูล Unmet need และสัดสวนสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข รวมทั้งเอกชน ไดจากขอมูลของ Health Welfare Survey ของสํานักงานสถิติแหงชาติ
ป ๒๕๕๖ รวมกับรายงานขอมูลทรัพยากรสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ป ๒๕๕๖ และการ
สํารวจสถานบริการเอกชนป ๒๕๕๕ ของสํานักงานสถิติแหงชาติ ทั้งนี้โดยใชจุดตัดของสัดสวนสถาน
บริการระหวางทุติยภูมิกับตติยภูมิคือที่รพ.ขนาดเตียง ๑๐๐ เตียง
ขอมูลผลิตภาพกําลังคน (Productivity) ใชขอมูลมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และนํามากําหนดให
เปนชวง (range) อยูที่ +/- ๑๐%
คา Full Time Equivalent (FTE) โดยกําหนดใหบุคลากรทุกประเภททํางาน ๑,๖๘๐ ชั่วโมง (๑,๖๘๐
ชั่วโมง เทากับ ๑ FTE)
ขอมูลการพยากรณประชากรใชจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ขอมูลอื่นๆ ใชการระดมความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ

ผลการศึกษา
๑. ปจจัยที่สงผลกระทบตอระบบสุขภาพ ประกอบไปดวย
• การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
• โรคติดตอ และโรคอุบัติใหม
• Globalization/International trade
• New technology สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
• การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
• การเติบโตของสังคมเมือง
• นโยบายการปฏิรูปตางๆ
• การปฏิรูประบบสุขภาพ
• การกระจายอํานาจ
๒. ระบบสุขภาพที่พึงประสงค
• มุงเนนใหประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง
• สงเสริมบริการระดับปฐมภูมิ
• พัฒนาเครือขายบริการสุขภาพในรูป “เขตบริการสุขภาพ”ทั้งรัฐบาลและเอกชน
• สรางความเขมแข็งใหระบบ Gate keeper
• พัฒนาบริการสุขภาพใหมีคุณภาพและความปลอดภัย
• สงเสริมความมั่นคงทางยาและเทคโนโลยีทางการแพทย
• สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน
• พัฒนาระบบในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน (Crisis response)
• พัฒนาระบบในการดูแลผูปวยระยะยาว
• สงเสริมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
• พัฒนาระบบเพื่อรองรับการมาของผูปวยตางชาติ
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๓. สถานการณกําลังคนดานสุขภาพในปจจุบัน
๑.แพทย
๒.พยาบาล
๓.ทันตบุคลากร
๓.๑ทันตแพทย
๓.๒ทันตาภิบาล
๔.เภสัชกร
๕.เทคนิดการแพทย
๖.กายภาพบําบัด
๗.สัตวแพทย
๘. สาธารณสุข
๘.๑ นักวิชาการสาธารณสุข
๘.๒ จพ.สาธารณสุขชุมชน
๙.แพทยแผนไทย/ประยุกต

จํานวนที่มี
๕๐,๕๗๓
๑๔๙,๐๗๒

สัดสวนตอประชากร
๑,๒๙๒
๔๓๘

๑๑,๕๗๕
๖,๘๑๘
๒๖,๑๘๗
๑๕,๒๐๐
๑๐,๐๖๕
(Active ๔,๓๗๑)
๘,๐๐๐

๕,๖๔๓
๙,๕๘๑
๒,๔๙๔
๔,๒๙๘
๖,๔๙๐
(Active ๑๔,๙๔๔)
๘,๑๖๕

๒๗,๐๓๕
๒๗,๐๐๖
๓๐,๓๗๑

๒,๔๑๖
๒,๔๑๙
๒,๑๕๑

๔. สถานการณการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในปจจุบัน
๑.แพทย
๒.พยาบาล
๓.ทันตบุคลากร
๓.๑ทันตแพทย
๓.๒ทันตาภิบาล
๔.เภสัชกร
๕.เทคนิดการแพทย
๖.กายภาพบําบัด
๗.สัตวแพทย
๘. สาธารณสุข
๙.แพทยแผนไทย/ประยุกต

จํานวนสถาบันที่มี
๒๑
๘๕

อัตราการผลิต/ป
๓,๑๒๑
๑๒,๐๐๐

๑๓
๗
๑๘
๑๒
๑๖
๙
N/A

๖๑๖ (เพิ่มเปน ๘๒๖)
๔๐๐ (มีผูสมัคร ๗๕%)
๒,๐๐๐
๙๑๑
๘๐๐-๙๐๐
๖๕๐
๒๖,๒๐๐

๒๗

๑,๐๘๐
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๕. การคาดการณความตองการและกําลังคนที่จะมีในป ๒๕๖๙
วิธีที่ ๑
วิธีที่ ๒
วิธีที่ ๓
Demand method
๓๐,๖๑๐-๓๗,๖๒๐ ๓๔,๙๑๓-๔๑๔๓๗ ๑๙๔,๒๐๕๒๔๐,๖๐๙
๒๓๗,๘๗๐

Supply
in ๒๕๖๙
๖๒,๗๗๙
๑๘,๖๗๐๖

HWF per Pop
Ratio in ๒๕๖๙
๑,๖๐๑-๒,๑๖๘
๒๗๕-๓๔๑

๓.ทันตบุคลากร
๓.๑ทันตแพทย

๑๖,๔๕๗-๒๐,๕๔๖

๑๙,๖๖๗-๒๐,๙๕๕ ๑๖,๕๕๗

๓,๒๓๐-๔,๐๓๓

๓.๒ทันตาภิบาล
๔.เภสัชกร
๕.เทคนิดการแพทย
๖.กายภาพบําบัด
๗.สัตวแพทย
๘. สาธารณสุข
๙.แพทยแผนไทย/ประยุกต

๑๑,๓๔๕-๑๔,๖๐๓
๑๒,๕๗๑-๑๕,๓๖๓
๕,๗๓๔-๗,๐๐๘
๒๔,๗๓๘-๓๐,๒๙๓
๑๒,๒๗๙-๑๕,๑๗๘

๘,๖๖๙-๑๐,๑๑๕
๕๑,๒๙๗-๖๔,๗๐๐
๒๗,๑๙๘-๒๘,๕๙๒
๘,๕๖๕-๘,๙๓๑
๑๑,๘๓๙
๖๐,๖๐๗
๑๓,๔๕๙-๑๖,๕๕๓

๑๗,๔๑๕
(๑๘,๖๗๕)
๓๙,๙๑๓
๒๓,๙๔๒
๑๑,๑๕๔
๑๐,๒๕๒
๒๖๗,๒๕๕
๑๙,๐๘๐

๑.แพทย
๒.พยาบาล

วิธีที่ ๑
วิธีที่ ๒
Demand method
๑. กลุมควบคุมโรค
(Disease control)
-สสจ.
-สสอ.
-โรงพยาบาล
-อปท.
-กรมควบคุมโรค (คร.)
-ดานของกรม คร.
-กทม.
๒. กลุมอาชีวอนามัย
(Environmental health)
-แพทยอาชีวเวชศาสตร
-พยาบาลอาชีวอนามัย
-นักวิชาการสาธารณสุข
(อาชีวอนามัย)

๕๓,๐๑๓
-

วิธีที่ ๓

Supply
in ๒๕๖๙

๖,๕๖๒-๗,๖๕๗
๑,๐๒๕-๑,๒๙๔
๒,๓๒๑-๒,๔๔๐
๗,๔๓๒-๗,๗๕๐
๕,๖๐๖
๑,๐๙๕-๑,๒๕๐
๔,๐๑๑-๔,๙๓๒

HWF per Pop ratio
in ๒๕๖๙

๒,๒๖๓
๒,๘๘๓
๒,๙๔๓
๒๘,๖๖๒
๗,๐๘๑
๒๖๕
๖๘๓

-

-

๑,๑๓๐
๒,๑๙๒
๑,๒๘๕
๒,๖๘๓
๖,๗๐๗
๑๓๕
๖๘๓

-

๓,๐๕๘
๑๕,๘๗๕
๑๘,๙๗๔

-

-

๑,๔๔๓
๕,๐๗๓
๒๒,๐๑๕

-
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๖. ขอเสนอเชิงนโยบาย
• มาตรการในการบริหารจัดการสวนตางของอุปสงคและอุปทานกําลังคนดานสุขภาพในวิชาชีพ
ตางๆ
o ในวิช าชีพสาธารณสุข มีการผลิตที่มากเกินความตองการของประเทศ ดังนั้นมีความ
จําเปนอยางยิ่งที่จะทบทวนจํานวนการผลิต และเรงปรับสมรรถนะบัณฑิตใหสอดคลอง
กับความตองการของระบบสุขภาพมากขึ้น
o ในวิชาชีพแพทย ทันตแพทย กายภาพบําบัด และแพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกต ใน
อีก ๑๐ จะมีความเพียงพอจนถึงเกินความตองการของประเทศ ดังนั้น การเพิ่มการผลิต
จําเปนตองใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
o ในวิชาชีพวิชาชีพพยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย และสัตวแพทย แมวาจํานวน
บุคลากรในอีก ๑๐ ปขางหนา จะยังต่ํากวาจํานวนบุคลากรที่ประเทศตองการ นโยบาย
การผลิตบุคลากรเหลานี้เพิ่มอาจจะไมมีความจําเปน แตการบริหารจัดการ การเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพคน การปรับ ระบบ การลดคนออกจากวิช าชีพ นาจะเป น มาตรการที่
เหมาะสมมากกวา
• การผลิตกําลังคนดานสุขภาพในอนาคต เพื่อใหมีความสอดคลองกับบริบทตางๆ ที่เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว รวมทั้งสอดคลองกับความตองการทางดานสุขภาพของประเทศ ดังนั้นสถาบันการ
ผลิตจําเปนตอง
o มีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางผูผลิตและผูใช
o สถาบัน การผลิตจํา เปน ตองปฏิรูปกระบวนการจัดการการเรีย นการสอนใหเนนเรื่อง
Transformative education
o กระบวนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพมีความจําเปนตองเนนการใชชุมชนเปนฐานการ
เรียนรู (Community-based learning)
• ควรสนับสนุนใหการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในทุกระดับ ทั้ง
ระดับประเทศและระดับพื้นที่ เพื่อใหศักยภาพในการวางแผนกําลังคนถูกถายทอดไวในองคกร
(Institutionalization) และเชื่อมโยงเปนเครือขาย (Networking) สงผลใหกระบวนการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพมีความยั่งยืน
๗. ขอจํากัดของการศึกษา
• ขอมูลบางสวนเปนการคาดการณจากผูเชี่ยวชาญ
• คา FTE ไมไดลงรายละเอียดในสวนงบประมาณที่ตองใชในการจัดหากําลังคนดานสุขภาพ
• การศึกษายังไมไดลงรายละเอียดในประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ ทั้งการกระจาย การคง
อยู และการจัดการประสิทธิภาพ
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ที่ประชุมไดมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑. ปรับขอมูลจํานวนแหลงผลิตพยาบาล เพิ่มเปน ๘๖ แหง จาก ๘๕ แหงในรายงาน
๒. การคงอยูของพยาบาลเปนมาตรการที่จําเปน มากกวาการผลิตเพิ่ม
๓. เสนอใหทบทวนการคิดคา FTE ของกระทรวงสาธารณสุขใหสะทอนกับภาระงานที่แทจริง
๔. การคิดกําลังคนควรใหครอบคลุมกําลังคนที่ปฏิบัติงานในชวงเวลากลางคืนดวย
5. เสนอใหขอเสนอที่จะนําเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมีการเพิ่มขอเสนอหรือแนว
ทางการแกไขปญหาที่ชัดเจน เชน กรณีวิชาชีพสาธารณสุข
6. รู ป แบบการประสานงานระหว า งผู ผ ลิ ต และผู ใ ช จ ะใช รู ป แบบไหนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(ผูใชและผูผลิตตองมีแผนเดียวกันทั้งความตองการและแผนการผลิต มีจํานวนและ
competency ที่ตองการ)
7. วิชาชีพกายภาพบําบัด คํานวณจากฐานผูสูงอายุที่เขามารับบริการ ยังไมรวมกลุมอายุอื่น
งานสงเสริมสุขภาพ และความตองการกายภาพบําบัดที่อยูในบานและชุมชน
8. ขนาดและสมรรถนะของกําลังคนที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยเปนอยางไร
9. เสนอใหลงรายละเอียดเรื่องแนวทางการจัดการในขอเสนอนโยบายใหชัดเจน
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการศึกษาเบื้องตน และมอบใหฝายเลขานุการจัดกระบวนการศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความชัดเจนของขอเสนอเชิงนโยบายที่จะเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในประเด็น
ของการบริหารจัดการ การกระจายตัว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ นัดหมายการประชุมครั้งตอไป (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙)
วันจันทรที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ปดการประชุมเวลา ๑๒.๕๐ น.

นางสาววาริสา ทรัพยประดิษฐ ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายแพทยฑิณกร โนรี ผูตรวจรายงานการประชุม
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สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการที่เขาประชุม
๑. นพ.มงคล ณ สงขลา
๒. นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๓. นางสาวแกวตา ศรีสังข
๔. นางสาวประสพศรี รักความสุข
๕. นางสาววัฒนาพร สุขพรต
๖. นพ.สินชัย ตอวัฒนกิจกุล
๗. นพ.วงวัฒน ลิ่วลักษณ
๘. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๙. นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย
๑๐. รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
๑๑. นายธาดา วรรธนปยกุล
๒๑. ศ.วิภาดา คุณาวิกติกุล
๒๒. ศ.วีระพงษ ปรัชชญาสิทธิกุล
๒๓. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท
๒๔. นายเจษฎา มิ่งสมร
๒๕. นพ.ปยะ หาญวรวงศชัย
๒๖. นายสุรพันธ ปุสสเด็จ
๒๗. ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
๒๘. นพ.ฑิณกร โนรี

ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
รองประธาน
แทน เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
แทน เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แทน รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
แทน ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
แทน นายกสภาการพยาบาล
ประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ
แทน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เลขานุการ
ผูจัดการสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
ผูชวยเลขานุการ
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ผูลาประชุม(ติดภารกิจ)
๑. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป
๒. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๓. นายกแพทยสภา
๔. นายกสภากายภาพบําบัด
๕. ประธานมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
๖. ดร.พญ.ประภา วงศแพทย
๗. นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ
๘. ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๒. ดร.ทิพิชา โปษยานนท
๓. น.ส.นภินทร ศิริไทย
๔. นพ.รายิน อโรรา
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ทพ.จารุวัฒน บุษราคัมรุหะ
ทพญ.วรารัตน ใจชื่น
นายบุญเรือง ขาวนวล
นายวรวิช ลิ้มมณีวิจิตร
นายจิรภัทร กุลบุตร

๑๐. ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
๑๑. นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน
๑๒. นางสาววาริสา ทรัพยประดิษฐ
๑๓. นางสาวนําพร สามิภักดิ์
๑๔. นางสาววรณัน วิทยาพิภพสกุล

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่ม
เพื่อชาวชนบท
สํานักการบริหารสาธารณสุข
สํานักทันตสาธารณสุข
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และสังคมแหงชาติ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

เปดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นพ.มงคล ณ สงขลา เปดการประชุม และแจงที่ประชุมเรื่องระเบียบวาระสําคัญในการ
พิ จ ารณาข อเสนอเชิ งนโยบายการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในวัน นี้ เพื่อนํ ามติจ ากที่ป ระชุมเสนอเข า
พิจารณาในคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ที่ป ระชุ มรั บ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวัน จั น ทร ที่
๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
๓.๑ นําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) โดย นพ.ฑิณกร โนรี เลขานุการคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา
จากการประชุ ม คณะกรรมการกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพแหง ชาติ ครั้ งที่ ๓/๒๕๕๙ มี ม ติ
เห็นชอบ ผลการศึกษาเบื้องตน และมอบใหฝายเลขานุการจัดกระบวนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความ
ชัดเจนของขอเสนอเชิงนโยบายที่จะเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในประเด็นของการบริหารจัดการ
การกระจายตั ว โดยคณะเลขานุ ก ารร ว มกับ คณะเลขานุการคณะทํา งานทั้ง ๑๕ ชุด ได มีการประชุม เพื่ อ
สังเคราะหขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้
ขอเสนอเชิงนโยบาย
๑. ดานอุปทาน (Supply)
๑.๑ ขอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในอนาคตใหสอด
คลองกับการคาดการณอุปสงคและอุปทานของกําลังคนดานสุขภาพสาขาตางๆ ดังนี้
๑.๑.๑ ในวิชาชีพสาธารณสุข มีการผลิตที่มากเกินความตองการของประเทศในปจจุบัน และ
หากคงอัตราการผลิตไวเชนนี้ ในอนาคตจะมีจํานวนเกินความตองการของประเทศมาก ดังนั้น มีความจําเปนอย
างยิ่ งที่ จะทบทวนจํ านวนการผลิต และเรงปรับ สมรรถนะบัณฑิตให สอดคลองกับความตองการของระบบ
สุขภาพมากขึ้น
๑.๑.๒ ในวิ ช าชี พ ชี พ แพทย ทั น ตแพทย กายภาพบํ า บั ด และแพทย แ ผนไทย/แผนไทย
ประยุกต ในอีก ๑๐ ปขางหนา จะมีความเพียงพอจนถึงเกินความตองการของประเทศ ดังนั้น การเพิ่มการผลิต
ในวิชาชีพ เหลานี้จําเปนตองใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
๑.๑.๓ ในวิชาชีพพยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย และสัตวแพทย แมวาจํานวนบุคลากร
ในอีก ๑๐ ปขางหนา จะยังต่ํากวาจํานวนบุคลากรที่ประเทศตองการ แตพบวาต่ํากวาในสัดสวนที่ไมมากนัก
นโยบายการผลิตบุคลากรเหลานี้เพิ่มจากอัตราการผลิตรวมในปจจุบัน อาจจะไมมีความจําเปน แตสามารถใช
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การบริหารจัดการ เชน การเพิ่มผลิตภาพ หรือใชมาตรการลดอัตราการสูญเสียของบุคลากร ก็จะสามารถ
จัดการความขาดแคลนได
๑.๒ การผลิตกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ จําเปนตองมุงเนนการผลิตเพื่อแกปญหาการกระจาย
กําลังคน เพื่อใหเกิดการเขาถึงการบริการโดยกําลังคนดานสุขภาพที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมของประชาชน โดย
ขอให ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สถาบั น การผลิ ต ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และกระทรวงสาธารณสุ ข
ดําเนินการดังตอไปนี้
๑.๒.๑ ปรับ ระบบการรับ ผูเขาเรียนใหเนน การรับนักเรีย นจากพื้นที่ขาดแคลนให มากขึ้น
โดยเฉพาะในสาขาอาชี พ ที่ มี ก ารกระจายตั ว อย า งไม เ หมาะสมทางภู มิ ศ าสตร (Geographical
maldistribution) ใหนักเรียนเหลานั้นเขาศึกษาในสถาบันการผลิตที่อยูใกลภูมิลําเนาตนเอง และเมื่อจบ
การศึกษามีการจัดระบบใหนักเรียนไดกลับไปทํางานในภูมิลําเนาของตนเอง
๑.๒.๒ สงเสริมระบบการรับบุคลากรสายสุขภาพที่ปฏิบัติงานอยูแลวเขามาศึกษาตอยอดใน
สาขาอาชีพที่ขาดแคลน และ/หรือมีการกระจายตัวไมเหมาะสม และมีระบบจัดการใหบุคลากรเหลานั้นกลับไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ขาดแคลน
๑.๒.๓ ภาครัฐยังจําเปนตองสนับสนุนงบประมาณในการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในกลุมที่รับตรงจากพื้นที่ขาดแคลน และมีการปรับระบบสนับสนุนงบประมาณใหผานทางกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะผูใช (Demand side financing) โดยใหกําลังคนดานสุขภาพเหลานั้นทําสัญญาการทํางานโดยตรงกับ
กระทรวงสาธารณสุข และเมื่อมีการฝาฝนสัญญาการทํางานใหนําเงินคาปรับเขากระทรวงสาธารณสุข
๑.๓ ขอใหคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ
ในศตวรรษที่ ๒๑ ร วมกับสถาบันการผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปฏิรูประบบการผลิตทั้งในเรื่องการ
บริห าร จัด การการศึ กษาโดยกระบวนการ transformative learning และใหมีการปฏิรูปหลักสูตร/
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการสุขภาพของประชาชนและบริบทของสังคมไทย
๒. ดานอุปสงค (Demand)
๒.๑ เพื่อใหการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอใหกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะเปน National Heath Authority ดําเนินการดังนี้
๒.๑.๑ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดบริการตองอยูบนฐานของการมีสัดสวนวิชาชีพ
(Skill mix) ที่เหมาะสม และมีระบบสนับสนุนการถายโอนภารกิจบางอยางที่ไมจําเปนตองทําโดยบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพ (Task shifting) ไปยังบุคลากรกลุม informal เชน อาสาสมัครผูดูแลสุขภาพ รวมทั้งบุคลากร
ภายนอกสายสุขภาพ
๒.๑.๒ สง เสริ มความเขม แข็ งในการจัดระบบบริก ารปฐมภู มิ ภายใต การมีส  ว นร ว มของ
ประชาชน ผูใหบริการสาธารณสุขทุกภาคสวนและองคกรที่เกี่ยวของในทุกระดับ โดยมุงเนนการสรางเสริม
สุขภาพ และถายโอนผูรับบริการที่พนระยะวิกฤตจากหนวยบริการระดับทุติยภูมิหรือระดับตติยภูมิมารับบริการ
ที่ใกลบานมากขึ้น เพื่อเปนการใชทรัพยากรสุขภาพทั้งกําลังคน เครื่องมือ อุปกรณ รวมทั้ง facility ของ
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โรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลดรายจายของประชาชน เพื่อเปนการสรางความยั่งยืนดานการคลัง
สุขภาพในระยะยาว
๒.๑.๓ เพิ่ มผลิ ตภาพ (Productivity) ของกํา ลัง คนด า นสุข ภาพ โดยสนับ สนุน การใช
เทคโนโลยีทดแทน หรือกําลังคนทดแทน เพื่อใหมีการใชป ระโยชน จากกําลังคนวิช าชีพด านสุขภาพอยาง
เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อลดการสูญเสีย รวมทั้งใหมีระบบประเมิน
ผลิตภาพและจัดใหมีระบบการพัฒนากําลังคนอยางตอเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
๒.๑.๔ จัดใหมีมาตรการในการธํารงรักษากําลังคนดานสุขภาพในพื้นที่ใหเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ โดยประกอบดวยมาตรการที่หลากหลาย ไดแก ระบบการจางงาน ระบบคาตอบแทน ระบบ
ความกาวหนา
๒.๒ ขอใหสถานบริการภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการทําแผนจัดบริการ
แก ประชาชนของแตละเขตบริการ เพื่อเปนการใชทรัพยากรดานสุขภาพรวมกัน และเปนการแกไขปญหาการ
กระจายกําลังคนดานสุขภาพที่ไมเหมาะสม
๓. ดานการควบคุมกํากับ (Regulator) เพื่อใหกลไกควบคุมกํากับมาตรฐานการทํางานของกําลังคน
ดานสุขภาพสอดคลองกับบริบทความตองการดานสุขภาพของประชาชนและเอื้อใหเกิดการทํางานอยางเต็ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ ขอให ส ภาวิ ช าชี พ ดํ า เนิ น การทบทวนการกํ า หนดสมรรถนะ
(Competency) ของบัณฑิต ทบทวนขอจํากัด และเงี่อนไขในการประกอบวิชาชีพใหเอื้อตอการทํางานรวมกัน
ของวิชาชีพ (Interprofessional collaboration)
ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไมมีอํานาจในเรื่องการวางแผนการผลิต แตมีบทบาท
ในการวางนโยบายและขอเสนอแนะ การวางแผนการผลิตเปนหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย เสนอแผนการผลิต
และงบประมาณโดยตรงที่รัฐมนตรี สําหรับเรื่องงบประมาณจะไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณเปน
คาใชจายรายหัวสําหรับการผลิต และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจะเกี่ยวของในเรื่องเงื่อนไขใน
การชดใชทุน การเพิ่มหรือลดอัตราการผลิตกําลังคนนั้น จําเปนตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ เริ่มจาก
มหาวิทยาลัยจัดเตรียมมาตรฐานหลักสูตร จัดเตรียมผูสอน เครื่องมือ อาคาร ใชระยะเวลาอยางนอย ๔ ป
ดั งนั้ น หากลดการผลิ ต แล ว ต องการจะเพิ่มการผลิ ตในภายหลั ง จะเปน เรื่ องที่ทํ าไดย ากและตอ งใชเ วลา
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหขอมูลเพิ่มเติมวา
ขณะนี้วิชาชีพแพทย ทันตแพทย พยาบาล มีการนําเสนอโครงการขอเพิ่มการผลิตเขามา
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อาจารย สุ ร พั น ธ ปุ ส สเด็ จ เสนอให พิ จ ารณาและเตรี ย มข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในการนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ในประเด็นตอไปนี้
size หมายถึง จํานวนคนที่ตองการ โดยขึ้นกับสถานการณการเจ็บปวย เมื่อคนเจ็บปวยมาก ก็
ตองการบุคลากรทางการแพทยมากขึ้น
skill หมายถึง ความสามารถที่ตองการ โดยความสามารถของกําลังคนในอนาคตจะขึ้นกับความ
ซับซอนของโรค และตองการการบูรณาการจากหลากหลายสาขาวิชาชีพมากขึ้น
site หมายถึง ตําแหนงของกําลังคนที่ปฏิบัติงาน โดยจัดใหมีการกระจายตัวของบุคลากรในพื้นที่
ตางๆ เพื่อการเขาถึงการบริการสุขภาพอยางเทาเทียมกัน
financial system หมายถึง ระบบการจายเงิน กําลังคนดานสุขภาพที่ตองการในอนาคตจะมีกลไก
การเงินการคลังในการจางบุคลากรเหลานั้นอยางไร
retention หมายถึง การธํารงรักษาใหคนอยูในระบบ โดยปจจุบันตองคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
ชวงอายุ (generation gap) ที่มีลักษณะการจูงใจในการทํางานที่ไมเหมือนกัน
governance system หมายถึง ระบบอภิบาล โดยใครจะเปนผูดูแลระบบ และมีอํานาจในการ
จัดการทั้งหมด
ทางสํานักงานผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท อภิปรายเพิ่มเติมวาการผลิตในสวนของโครงการผลิต
แพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) คํานวณความตองการตามวิธี Demand method พบวากระทรวง
สาธารณสุขตองการแพทยเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งโดยปกติจะมีการบรรจุแพทยจบใหมเขาทํางานที่กระทรวง
สาธารณสุ ข ป ล ะ ๒,๐๐๐ คน ในระยะเวลา ๕ ป ก็ จ ะครบตามจํ า นวนที่ ต อ งการ อย า งไรก็ ต าม วิ ธี ก าร
คาดการณโดยใช Demand method จะไมไดระบุเรื่องคุณภาพการใหบริการตามมาตรฐานของแพทยสภา ซึ่ง
แพทยอาจตองใชเวลาในการตรวจเพิ่มขึ้น โดยสรุปผลการศึกษาในหลายๆ สวนมาในทิศทางเดียวกันคือ ถา
ผลิตเพิ่มตอไปมีแนวโนมเกินความตองการ การคงอัตราการผลิตไวจึงเปนสิ่งที่เหมาะสมมากกวา
ที่ประชุมใหขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการผลิตบุคลากรจากวิทยาลัยชุมชน เชน ที่จังหวัดตาก แตบุคลากร
กลุมนี้ไมไดรับการบรรจุเปนขาราชการ ทําใหอาจขาดตัวเลขในสวนนี้ไป ซึ่งวิทยาลัยชุมชนใชตนทุนในการผลิต
ต่ําและบุคลากรที่จบจากวิทยาลัยชุมชนสวนใหญจะปฏิบัติงานอยูในชนบท
ที่ประชุมอภิปรายในเรื่องขอเสนอการกระจายและการจัดการกําลังคน ปญหาการกระจายในปจจุบัน
พบวา ในผูปวยที่ซับซอนภายหลังไดรับการรักษาจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแลว ไมมีการสงตอกลับมาดูแล
ในระดับปฐมภูมิ ทําใหเกิดความแออัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ดังนั้น การมีแพทยเฉพาะทางสาขาที่จําเปน
ปฏิ บั ติ ง านในระดั บ ปฐมภู มิ จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ เพื่ อ ให ส ามารถส ง ต อ ผู ป ว ยที่ พ น ระยะวิ ก ฤตกลั บ มาดู แ ลใน
สถานพยาบาลใกลบานได ซึ่งจะเปนการชวยลดความแออัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิได สวนเรื่องการธํารง
รักษากําลังคนยังมีทางเลือกอีกหลายวิธี นอกเหนือจากการชดใชทุน เชน โรงพยาบาลเอกชนจางแพทยโดยจาย
คาตอบแทนโดยวัดจากผลงานการรักษา สามารถลดคาใชจายได ตองมองผลิตภาพ (productivity) คูกับการ
ธํารงรักษาดวย
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นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนฯ สรุปเปาหมายหลักของ
การศึกษา ออกเปน ๔ ประเด็น คือ
๑. ประเภท - ในอนาคต เราตองการบุคลากรสุขภาพอะไรบาง ทั้งในสาขาหลัก และสาขายอยอื่นๆ
เชน Audiologist, Occupation Therapist แตการศึกษานี้ยังไมไดศึกษาในสาขายอยดังกลาวนั้น
๒. สมรรถนะกําลังคนที่ตองการ - การศึกษาครั้งนี้ไมครอบคลุมในสวนนี้ แตสามารถอางอิงสมรรถนะ
ของคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑
๓. การคาดการณ Demand และ Supply ในอนาคต ซึ่งเปนจุดเดนของการศึกษานี้
๔. ขอสรุปที่ควรจะนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) เปนเรื่องแผนการผลิต
บุคลากรดานสุขภาพในสาขาตางๆ ของประเทศไทย โดยแบงออกเปน ๓ กลุมหลัก ดังนี้
๑) สาขาวิชาชีพที่เกินความตองการในอนาคต ซึ่งจําเปนตองพิจารณาลดอัตราการผลิต
๒) สาขาที่นาจะเพียงพอแลว หรืออาจมีแนวโนมมากเกินความตองการในอนาคต ดังนั้น จึง
ไมควรผลิตเพิ่ม หรือถาจะผลิตเพิ่ม ตองเปนการผลิตเพื่อสนับสนุนการกระจายไปในพื้นที่ที่ขาดแคลน
๓) สาขาที่ขาดแคลนเล็กนอย และใกลจะเพียงพอในอนาคต ถาจะมีการผลิตเพิ่มตองผลิต
ดวยความระมัดระวัง
ที่ประชุมเห็นวาควรจะทําการศึกษาการวางแผนกําลังคนในอนาคตรอบใหมในอีก ๒-๓ ป ในระหวาง
นั้ น ควรจะทํ า การศึ ก ษาข อ มู ล ที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นการคาดการณ เช น อัต ราการสู ญ เสี ย รายป เพื่ อ ให ก าร
คาดการณในรอบตอไปมีความแมนยํามากขึ้น และควรมีการศึกษาในสาขาวิชาชีพใหมๆ ที่มีความจําเปนใน
อนาคต
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นสมควรเสนอเฉพาะแผนการผลิตบุคลากรในสาขาตางๆ ที่สอดคลองกับ
ความตองการกําลังคนในอีก ๑๐ ปขางหนา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ
๔.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการวางแผนกําลังคนด านสุขภาพในอีก ๑๐ ป ข างหน า
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) จะเขาที่ประชุม คสช. ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
๔.๒ นัดหมายการประชุมครั้งตอไป (๒/๒๕๖๐) ขอหารือและแจงใหทราบทาง E-mail
อีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
นางสาววาริสา ทรัพยประดิษฐ
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายแพทยฑิณกร โนรี
ผูตรวจรายงานการประชุม
37

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ หองประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข
กรรมการที่เขาประชุม
๑. นพ.มงคล ณ สงขลา
๒. นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๓. นางสาวแกวตา ศรีสังข
๔. นางสาวจินางคกูร โรจนนันต
๕. นางสาววัฒนาพร สุขพรต
๖. นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท
๗. นพ.วงวัฒน ลิ่วลักษณ
๘. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๙. นางพรทิพย จิรศรีสกุล
๑๐. นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์
๑๑. นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย
๑๒. ผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ
๑๓. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร
๑๔. นายธาดา วรรธนปยกุล
๑๕. รศ.ดร.จันทรเพ็ญ วิวัฒน
๑๖. ศ.วิภาดา คุณาวิกติกุล
๑๗. อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย
๑๘. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท
๑๙. นายเจษฎา มิ่งสมร
๒๐. ดร.พญ.ประภา วงศแพทย
๒๑. นพ.ปยะ หาญวรวงศชัย
๒๒. นายมานพ เชื้อบัณฑิต
๒๓. ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
รองประธาน
แทน เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
แทน เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
แทน รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
แทน อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
แทน ผูอํานวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ
แทน นายกสภากายภาพบําบัด
แทน นายกสภาการพยาบาล
ประธานมูลนิธิเครือขายหมออนามัย
ประธานมูลนิธิเพื่อผูบริโภค
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
แทน ศ.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
ผูทรงคุณวุฒิ
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลําภู
แทน เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
เลขานุการ
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๒๔. นางธิติภัทร คูหา
๒๕. นพ.ฑิณกร โนรี

ผูลาประชุม (ติดภารกิจ)
๑. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป
๒. นายกแพทยสภา
๓. นายสุรพันธ ปุสสเด็จ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑. ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแกว
๒. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๓. ดร.ทิพิชา โปษยานนท
๔. น.ส.นภินทร ศิริไทย
๕. นางเดือนเพ็ญ โยเฮือ
๖. นายวรวิช ลิ้มมณีวิจิตร
๗. ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
๘. นายจิรภัทร นอยเพ็ง
๙. นางสาวดุสิตา กระวานชิด
๑๐. นางสาววาริสา ทรัพยประดิษฐ
๑๑. นางสาววรณัน วิทยาพิภพสกุล
๑๒. นางสาวนําพร สามิภักดิ์
๑๓. นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน
๑๔. นางสาวพัชรี เพชรทองหยก

แทน ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูจัดการสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
ผูชวยเลขานุการ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
ผูทรงคุณวุฒิ

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ(ศสช.)
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

เปดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
นพ.มงคล ณ สงขลา เปดการประชุมดวยการอวยพรเนื่องในโอกาสวันปใหมไทยหรือวันสงกรานต
แกคณะกรรมการฯ และผูเขารวมประชุม ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี เปนตัวแทนที่ประชุมมอบพวงมาลัยให
ประธาน จากนั้นประธานแจงความคืบหนาเกี่ยวกับขอเสนอเชิงนโยบายการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของ
ประเทศในทศวรรษหนาซึ่งไดนําเขาเสนอตอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) โดยขอเสนอฯ ไมไดรับ
ความเห็นชอบจาก คสช. อยางไรก็ตาม เนื่องจากการผลิตบุคลากรเกินความตองการจะทําใหเกิดการสูญเสีย
ทรัพยากรของประเทศอยางมาก จึงจําเปนตองมีการอภิปรายรวมกันอีกครั้งเพื่อกําหนดทิศทางที่จะขับเคลื่อน
ตอไป

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจงเพื่อทราบ
๓.๑ บันทึกความรวมมือ (MOU) เรื่องการพัฒนาบุคลากรสุขภาพเพื่อตอบสนองตอนโยบายการ
พัฒนาระบบสุขภาพและความตองการของประชาชน โดย ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแกว มูลนิธิเพื่อการพัฒนา
การศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.)
ระหวางการประชุมวิชาการประจําประดับชาติ “การพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพ”
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผานมา ไดมีการลงนามความรวมมือเรื่อง “การพัฒนาบุคลากร
สุขภาพเพื่อตอบสนองตอนโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และความตองการของประชาชน” จาก ๘
องคกร โดยมีสาระสําคัญคือเพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรสุขภาพที่สามารถตอบสนองตอระบบบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพ เสมอภาค และมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนสงเสริมระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนของ MOU นี้คือการผลักดันนโยบายจากหลักฐานเชิงประจักษเพื่อใหเกิด
Instructional & Institutional reform ใน ๙ สาขาวิชาชีพ ผานการทํางานรวมกันของเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศ
เปาหมายของการพัฒนาคือการเชื่อมระบบการศึกษาและระบบสุขภาพเขาดวยกัน โดยมีผูเกี่ยวของ
จากฝงผูผลิตคือ สภาวิชาชีพทั้ง ๙ วิชาชีพ สถาบันการศึกษาทั้งหมด ทํางานรวมกับฝงระบบสุขภาพซึ่งเปนผูใช
โดยขณะนี้ทางเครือขายทํางานรวมกับระบบเครือขายสุขภาพอําเภอ (District health system) เพื่อสราง
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District health system academy คือการเชื่อมสถาบันการศึกษา ศูนยแพทย และโรงพยาบาลชุมชนเพื่อ
การผลิ ต บุ ค ลากรสุ ขภาพโดยใช โ รงพยาบาลชุ มชนเปน ฐานการเรีย นรู โดยมี ก ารเตรี ย มความพร อมของ
โรงพยาบาลชุมชนใหสอดคลองกับมาตรฐานของหลักสูตรแตละวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขในการสรางทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบดวยแพทยเวชศาสตรครอบครัว พยาบาล
กายภาพบําบัด และวิชาชีพอื่นๆ โครงการนี้มีเปาหมายทั้ง ๑๓ เขต โดยดําเนินการแลวในปแรกจํานวน ๖ เขต
โครงการนี้มีเปาหมายในระยะยาวคือเพื่อใหเกิดความเสมอภาคทางสุขภาพ และสอดคลองกับยุทธศาสตรโลก
คือ Universal Health Coverage และ Sustainable Development Goals
แนวทางการขับเคลื่อน MOU ไดแก
๑) มีกลไกการประสานงานผานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ (ศสช.) และ สํานัก
งานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.) มีการขยายผลไปยังเครือขายของแตละองคกร
๒) มีกลไกการเชื่อมโยงหนวยงานของผูกําหนดนโยบาย เพื่อทบทวนสถานการณและระดมความ
คิดเห็นเพื่อเสนอประเด็นการดําเนินงาน และสงเสริมใหเกิดการสนับสนุนจากรัฐบาล
๓) องคกรในเครือขายทั้ง ๘ มีการประชุมหารือกันเปนระยะอยางตอเนื่อง มีการเผยแพรขอมูลผาน
ทางเว็บไซต http://www.healthprofessionals21thailand.org มีการทํางานแบบ goal-oriented ที่
สามารถประเมินผลได (evaluation) กําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหสัมพันธ และเชื่อมโยงกับบทบาท
ยุทธศาสตร และพันธกิจของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ ขยายเครือขายการดําเนินงานไปยังหนวยงานผูมีสวน
ไดสวนเสีย (stakeholders) มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาหมายและยุทธศาสตรตางๆ มีการรายงาน
ผลอยางตอเนื่อง
ประเด็นความทาทายที่เครือขาย MOU เลือกมาดําเนินการ ไดแก primary care cluster ระบบ
สุขภาพใน ๒๐ ป ขางหนา district health system กําลังคนทางสุขภาพ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเตรียม
ความพรอมสําหรับการลดลงของการเติบโตของประชากร นวัตกรรมชุมชน สุขภาพ การศึกษา และความ
หลากหลายของชุมชน เปนตน
ขอสังเกตดานชองวางของระบบสุขภาพในปจจุบัน คือ ประเทศไทยยังไมมีภาพอนาคตที่ชัดเจนในอีก
๒๐ ป ขางหนา กระทรวงสาธารณสุขไมมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนดาน DHS academy สงผลตอการสราง
และพัฒนาบุคลากรสุขภาพ การขาดแคลนผูเรียนในสาย Allied Health Sciences (เชน รังสีเทคนิค
กายภาพบําบัด) การมีหนวยงานกําลังคนหลากหลาย เกิดความซ้ําซอน ไมชัดเจนในการพัฒนา และขาดการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภายนอก
ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) ทั่ ว โลกมี ก ารเคลื่ อ นไหวด า นกํ า ลั ง คนน อ ย สาระของ MOU เน น ระบบสุ ข ภาพอํ า เภอที่
โรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขทํางานรวมกันเปนหนึ่งเดียว ใช DHS เปนที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร เปน
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ลักษณะเฉพาะของประเทศไทย ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนไทยจะมีแพทยหนึ่งคนที่สามารถดูแลและสงตอคนไขไป
หาผูเชี่ยวชาญแตละสาขาได อยางไรก็ตาม เราควรหันมาสนใจสุขภาพของคนเมืองควบคูกันไปดวย เนื่องจาก
คนมาอยูในเขตเมืองมากขึ้น แตในเขตเมืองกลับไมมีระบบบริการปฐมภูมิที่ชัดเจนเหมือนในชนบท MOU นี้อาจ
เปนจุดเริ่มตนสําคัญที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ซึ่งควรไดรับการสนับสนุน
๒) การบู รณาการระบบการศึ กษาและระบบสุขภาพเขาดวยกัน เปน นิมิตหมายอัน ดีที่จ ะชว ยลด
ชองวาง ลดความไมเชื่อมโยงของแตละวิชาชีพลง การใหนักศึกษาเขาไปเรียนรูในชุมชนอาจเปนโอกาสให
ประเทศไทยสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพไดดีกวาที่อื่นๆ นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับ promotion
& prevention เพื่อลดจํานวนคนปวยลงซึ่งเปนการควบคุมคาใชจายในการรักษาอีกทางหนึ่ง
๓) โครงการ district health system academy ไมใชโครงการผลิตบุคลากรแตเปนการเพิ่ม
คุณภาพผานการเรียนรูในบริบทจริง (context-based learning) เพื่อใหนักศึกษาเขาใจบริบทของชุมชน
สามารถตอบสนองต อความต องการของชุมชนได ดีขึ้น รวมถึงชว ยเพิ่มการคงอยู และการกระจายตัว ของ
บุคลากรสุขภาพในชนบทใหดีขึ้น
๔) การเรียนรูในชุมชนเปนทิศทางการพัฒนาที่ถูกตอง ควรมีการกําหนดเปาหมายใหชัดเจนวาจะทํา
ในกี่ DHS
๕) ปญหาที่สําคัญในระบบการศึกษา คือ ที่ผานมาสถาบันการศึกษาสอนเฉพาะ basic science
และ clinical science ทําใหนักศึกษาขาดความรูเรื่องระบบสุขภาพ มีการตีพิมพใน JAMA วาจําเปนตองมี
health system science เขามาเติมเต็มดวย สําหรับการเรียนรูในชุมชนควรเนน clinical & health system
science
๖) คณะกายภาพบําบัดมีประสบการณเรื่องการเรียนรูในชุมชนมาเปนเวลา ๗-๘ ป แลว โดยมีวิชา
บังคับคือวิชากายภาพบําบัดชุมชนที่ใหนักศึกษาเขาไปอยูในชุมชนอยางนอย ๑ เดือน และมีนักกายภาพบําบัด
ในโรงพยาบาลชุมชนมาชว ยดูแลนักศึ กษา พบวาประสบความสําเร็จ มาก นักศึกษาเขาใจ รูบ ทบาท และ
สามารถทํา งานในชุ มชนไดดี นอกจากนี้ยังเกิดแรงบัน ดาลใจที่จ ะเขาไปปฏิบัติงานในชุมชน ปจจุบัน มีนัก
กายภาพบําบัดเขาไปทํางานในโรงพยาบาลชุมชนมากขึ้นและยังสามารถดูแลผูปวยไดนอกเหนือจากการฟนฟู
๗) นโยบายสรางความเขมแข็งใหกับระบบบริการปฐมภูมิ นอกจากแพทยเวชศาสตรครอบครัวแลว
ควรใหความสําคัญกับบุคลากรสาขาอื่นดวย เชน เภสัชกร กายภาพ พยาบาล และตองมีความตอเนื่องของ
นโยบาย จึงจะประสบความสําเร็จ
๘) บางมหาวิทยาลัย เชน มหิดล มีเปาหมายมุงไปสูความเปนเลิศระดับนานาชาติ ไมเนนเรื่องชุมชน
เทาที่ควร ทําอยางไรจึงจะสื่อสารกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหตระหนักเรื่องชุมชนมากขึ้น และใหเปนหนึ่ง
ในตัวชี้วัดของสถาบันการศึกษา
๙) การที่แพทยไดลงชุมชน จะไดรับประสบการณตรงในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางแพทย ทีมสห
สาขา และชุมชน เกิดความสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น อาจทําใหอยากอยูในชุมชนดวยตัวเอง อยางไรก็ตาม การ
ทํางานรวมกันของหลายองคกร ทั้งระหวางสวนกลางและ district health system ตองกาวผานความเปน
เจาของของแตละองคกรไปใหได ควรมีการประเมินเปนระยะวามีความยั่งยืนหรือไม ประสบการณที่ผานมาของ
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คปสอ. งบประมาณลงไปที่ CUP แตไมถูกกระจายตอให รพสต. ทําใหงาน P&P ไมคืบหนา การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรในครั้งนี้ ตองใหมีระบบไปจัดการการกระจายทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ เสมอภาคมากขึ้น
๑๐) ภาคเอกชนอาจมีสวนรวมในดานที่มีความเชี่ยวชาญ ปจจุบันโรงพยาบาลเอกชนมีสวนในโครงการ
CSR ในรูปมูลนิธิ เชน โครงการสูงวัยไมลม ดวยความรวมมือจาก สสส. และมีการลงชุมชนที่หวยขวาง ดังนั้น
สวนกลางอาจประกาศใหเอกชนมีสวนรวมในบางสาขา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ แผนการผลิตบุคลากรสายสุขภาพในอนาคต โดย อ.วัฒนาพร สุขพรต ผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ. วัฒนาพร นําเสนอแผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพสาขาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร ทันต
แพทยศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด/กิจกรรมบําบัด รังสีเทคนิค การแพทยแผนไทย/
ประยุ กต สาธารณสุ ข/สารธารณสุ ขชุ มชน การแพทย แผนจี น การแพทย แผนตะวั น ออก โภชนาการและ
โภชนาการบําบัด มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร และทันตสาธารณสุข แสดงเปาหมายการผลิต โดยไม
ระบุถึงวิธีการและรูปแบบการผลิต และชี้แจงวา สกอ. ไมมีอํานาจในการกําหนดจํานวนการผลิต ขึ้นอยูกับ
มหาวิทยาลัย สกอ. ทําหนาที่รวบรวมตัวเลขเทานั้น ในปจจุบัน ทิศทางยังคงเปนการเพิ่มกําลังการผลิตโดยไมมี
การคํานึงถึงขนาดประชากรที่กําลังจะลดลง
ในการผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายอาจจะตองคํานึงถึงประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยคานวาเปนการผลิต
เพื่ อตอบสนองตลาดทุ กภาคส ว น (รัฐ เอกชน ตางประเทศ) ในขณะที่ป ริมาณในขอเสนอฯ มุงตอบสนอง
ตอภาครัฐเทานั้น สําหรับวิชาชีพที่มีการผูกพันกับการชดใชทุน มักเปนปญหาเมื่อมีการขอผลิตเพิ่มเนื่องจาก
กระทรวงสาธารณสุขอาจไมมีตําแหนงรองรับเพียงพอ หากเปนกรณีสัญญาปลายเปดก็จะแกไขปญหานี้ได
ระดับหนึ่ง
ปจจัยที่มีผลตอการผลิตบุคลากรในแตละสาขาอาจแตกตางกันไป เชน แพทยใชการลงทุนสูงจึงไมควร
สูญเสียไปประกอบอาชีพอื่น เภสัชศาสตรผลิตตอบสนองทั้งโรงพยาบาล รานยา และอุตสาหกรรมยา แพทย
แผนไทยมีการผลิตมากเนื่องจากลงทุนไมสูงแตอาจมีปญหาเรื่องคุณภาพ ทันตแพทยมีการผลิตเพื่อเอกชนหรือ
medical tourism มากขึ้น รังสีเทคนิคผลิตนอยเพราะลงทุนสูง สาธารณสุขผลิตไดมากทั้งรัฐและเอกชน
แตละวิชาชีพมีลักษณะการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตางกัน เชน ทันตแพทยทํางานในภาคเอกชนมาก
ทั น ตแพทย เ ฉพาะทางจะอยู ใ นเขตเมื อ งเพราะระดั บ ชุ ม ชนไม มี เ ครื่ อ งมื อ เภสั ช กรสามารถทํ า งานในได
นอกเหนือจากโรงพยาบาล พยาบาลอายุการทํางานสั้น กายภาพบําบัดสามารถเปดคลินิกเพื่อตอบสนองสังคม
ผูสูงอายุ แพทยแผนไทยอยูกับชุมชนมากเนื่องจากเปนการใชสมุนไพรไทย
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สกอ. จะไมคัดคานเรื่องการเพิ่มกําลังการผลิตในบางกรณี เชน หากเปนการผลิตที่เอกชนลงทุนเอง
หลักสูตรนานาชาติ (มหิดล) มีความตองการสูงในภาคเอกชน (ทันตแพทย) สําหรับแพทย สกอ. พยายามไมใหมี
การเพิ่มกําลังการผลิตเนื่องจากลงทุนสูงและมีสัญญาชดใชทุน
สกอ. มีนโยบายใหมหาวิทยาลัยทบทวนวาจะตอบสนองตอความตองการในทองถิ่นอยางไร แตยังไม
ประสบความสําเร็จนัก เนื่องจากธรรมชาติของมหาวิทยาลัยมักจะมุงทําสิ่งที่ตนมีความเชี่ยวชาญอยูแลว
ที่ประชุมมีประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) จากปริ มาณกํ าลังการผลิ ต ควรมีการเผื่อการสูญ เสียไวระดับหนึ่ง เชน แพทยระดับ อาวุโ ส
เปลี่ยนไปเปนผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน พยาบาลเลิกทํางานดูแลคนไขที่อายุประมาณ ๔๐ เภสัชกรไปทํา
ธุรกิจสวนตัว
๒) การผลิตกายภาพบําบัดกับกิจกรรมบําบัดตองแยกออกจากกัน เนื่องจากกิจกรรมบําบัดผลิตได
นอย ถารวมกันจะทําใหดูเหมือนวามีจํานวนมากแลวสงผลใหขยายการผลิตไดยาก
๓) กฎกระทรวงกําหนดใหมีกายภาพบําบัด ๒๔ ชั่วโมง และรังสีเทคนิค ๑:๖๐ เตียง ซึ่งในความเปน
จริงมีไมเพียงพอ
๔.๒ ขอเสนอการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙)
โดย ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ผศ.ดร.ทพ.วี ร ะศั กดิ์ รายงานผลการนําขอเสนอเชิงนโยบายการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพใน
ทศวรรษหนาเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) โดยที่ประชุมมีมติใหนํา
ขอเสนอไปทบทวนใหเกิดความชัดเจนและนํามาเสนอตอ คสช. อีกครั้ง โดยมีประเด็นการทบทวนดังนี้

๑) ระบบสุขภาพในอนาคตที่นํามาพยากรณความตองการกําลังคนยังมีความไมชัดเจน
๒) ความตองการกําลังคนดานสุขภาพในอนาคต นาจะเพิ่มขึ้นจากสังคมผูสูงอายุ การใหบริการผูปวย
ชาวตางชาติ และการที่บุคลากรไหลออกไปทํางานตางประเทศ
๓) ปญหาการกระจายบุคลากรไมเหมาะสม การกระจุกตัวอยูในกรุงเทพและเมืองใหญยังดํารงอยู
๔) ความตองการแพทยเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตอนโยบายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
๕) ควรสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามารวมบริหารจัดการ
เนื่ อ งจากข อ เสนอดั งกล า วมี ค วามสํา คั ญ ทาง สช. จึ งได จั ดให มีก ารสื่อ สารผ า นทางสื่ อ โทรทั ศ น
หนังสือพิมพ และสังคมออนไลนเพื่อใหสังคมรับรูและพิจารณา โดยเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ที่ผานมาไดจัดรายการ
สช.เจาะประเด็น หัวขอ “ลนตลาดหรือขาดแคลน! ถึงเวลา ‘สแกน’ กําลังคนดานสุขภาพ” และมี ผศ.ทพ.
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วีระศักดิ์ พุทธาศรี นพ.ฑิณกร โนรี นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ดร.กฤษดา แสวงดี และคุณศุภกร โคมทอง เขา
รวมเวทีสนทนา
สืบเนื่องจากวาระ ๔.๒ ทางทีมเลขาฯ ของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติควรทํางาน
รวมกับ สกอ. ในการเสนอเปาหมายการผลิตบุคลากรสุขภาพตอคณะรัฐมนตรี
จากนั้ น ที่ ป ระชุ ม ได ร ว มอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ การแก ไ ขข อ เสนอฯ ว า สมควรเพิ่ ม เติ ม ประเด็ น อื่ น
นอกเหนือจากตัวเลขเชิงปริมาณเพื่อความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้นหรือไม โดยมีประเด็น ดังนี้
๑) จากขอเสนอพบวาตัวเลขของกายภาพบําบัดคิดมาจาก health demand ของคนที่เขารับบริการ
ในปจจุบัน ซึ่งความเปนจริงยังมีคนเขาไมถึงบริการอีกมาก ทําใหการศึกษาอาจไมสะทอนความจริงที่ประชาชน
เห็ น ว าขาดแคลน หากเป น การผลิ ตเพื่ อกระทรวงนั้ น อาจดูวาเพีย งพอ แต ห ากผลิตเพื่ อดูแลประชาชนไม
เพียงพอและอาจมีปญหาในการดูแลผูสูงอายุในอนาคต ควรมีการทบทวนตัวเลขอีกครั้ง
๒) การมี ส วนรว มของเอกชนในระบบบริการสุขภาพ ถึงแมวาจะสามารถชว ยแบงเบาภาระของ
ภาครัฐได แตอาจทําไดยาก เนื่องจากงบประมาณรายหัวอาจจะต่ําเกินไปสําหรับความคาดหวังของเอกชน
นอกจากนี้ หากประชาชนไปใช บริ การเอกชนมากและใชบ ริการภาครัฐ นอย โรงพยาบาลรัฐ จะยิ่งขาดทุน
เนื่องจากมีเงินหมุนเวียนนอยลง
๓) ประเด็นเรื่องความแมนยําของตัวเลขเปาหมายนั้น ตองเขาใจวาการคาดการณอนาคตในอีก ๒๐
ปขางหนาเปนเรื่องที่ทําไดยาก การศึกษานี้คํานึงถึงสถานการณปจจุบัน การเขาสูสังคมผูสูงอายุ และขนาด
ประชากรในการประมาณการ และมีทีมนักวิจัยจากทั้งฝงผูผลิตและผูใชทํางานรวมกัน โดยนําเสนอตัวเลขเปน
ชวงเพื่อใหมีการผิดพลาดนอยลง อยางไรก็ตาม ยังไมทราบวาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยที่ยัง
คาดไมถึงหรือคาดไมถูกหรือไม เชน เทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งจะมีผลใหตัวเลขเปาหมายเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึง
ตองมีการปรับแกเปนระยะๆ นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงความเปนจริงเรื่องงบประมาณดวย หากอีก ๑๐-๒๐ ป
ประเทศไทยยังไมเขาสูระดับประเทศรายไดสูง แลวมีสัดสวนแพทยตอประชาชน ๑:๖๐๐ เงินประมาณรายหัว
จะถูกหักไปเปนเงินเดือนบุคลากรในสัดสวนที่มาก สงผลใหคุณภาพของบริการแยลง ดังนั้น การผลิตนอยกวา
ความตองการจริงเล็กนอยจะปลอดภัยกวาในแงการบริหารจัดการทรัพยากร
๔) ควรเพิ่มเติมกลุม allied health science และอาสาสมัครดวย เนื่องจากเปนกําลังสําคัญในการ
ดูแลประชาชนเหมือนกัน
๕) อาจเพิ่มความนาเชื่อถือของการศึกษานี้ดวยการตีพิมพในวารสารวิชาการ
๖) ใหทีมเลขาฯ ของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติทํางานรวมกับ สกอ. ในการ
จัดเตรียมและนําเสนอขอเสนอเชิงนโยบายการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในทศวรรษหนาตอคณะรัฐมนตรีได
เลยโดยไมตองนําเขาที่ประชุมกอน เมื่อแลวเสร็จจึงมารายงานผลตอที่ประชุมภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป (๓/๒๕๖๐) ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ปดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

นางสาววรณัน วิทยาพิภพสกุล
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายแพทยฑิณกร โนรี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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เอกสารผนวก ๒
การประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคน
ดานสุขภาพ
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สรุปรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๙) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมเบญจกิติ ไอบิส ริเวอรไซต เจริญนคร
-----------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
๑. นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
๒. นพ.วีระพันธ สุพรรณไชยมาตย
๓. ภญ.บุษกร เลิศวัฒนสิวลี
๔. ดร.กฤษดา แสวงดี
๕. พญ.วณิชา ชื่นกองแกว
๖. ดร.นพ.ปยะ หาญวรวงศชัย
๗. นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ
๘. นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
๙. ผศ.ดร.ภญ.รุงเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป
๑๐. ทพญ.ศันสณี รัชชกูล
๑๑. ศ.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล
๑๒. รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
๑๓. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย
๑๔. รศ.ดร.สถิรกร พงศพานิช
๑๕. ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิริ
๑๖. นพ.อดุลย บํารุง
๑๗. ดร.เบญจพร รัชตารมย
๑๘. ดร.กมลนัทธ มวงยิ้ม
๑๙. อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย
๒๐. ผศ.ดร.สพ.ญ.ศุกลรัตน บุณยยาตรา
๒๑. ดร.รัชนี จันทรเกษ
๒๒. นายไพโรจน พรหมพันใจ
๒๓. ดร.อรพันธ อันติมานนท
๒๔. นายโกวิทย บุญมีพงศ

ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกลุม Drug Industry
สถาบันพระบรมราชชนก
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเวชศาสตรปองกันและสังคม คณะแพทยศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประธานกลุม General Industry
ประธานกลุม Disease Control
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยการสาธารณสุขศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํ า นั ก งานบริ ห ารโครงการร ว มผลิ ต แพทย เ พิ่ ม เพื่ อ
ชาวชนบท
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชําสูง จังหวัดขอนแกน
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
รองคณบดีฝายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สํานักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
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๒๕. พญ.วรรณาหาญเชาววรกุล
๒๖. ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
๒๗. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย
๒๘. ดร.สาริณี แกวสวาง
๒๙. นางณิชากร ศิริกนกวิไล
๓๐. ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ
๓๑. ดร.นาตยา พรหมทอง
๓๒. ดร.นงลักษณ พะไกยะ
๓๓. อาจารยบุญเรือง ขาวนวล
๓๔. รศ.ดร.ภญ.นุศราพรเกษสมบูรณ
๓๕. ดร.ภญ.กุลจิรา อุดมอักษณ
๓๖. ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม
๓๗. ทพญ.วรารัตน ใจชื่น
๓๘. ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร
๓๙. นพ.ฑิณกร โนรี
๔๐. นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
๔๑. ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
๔๒. นางตวงทิพย ธีระวิทย
๔๓. น.ส.ปริญดา เสนียรัตนประยูร
๔๔. นายโยธิน ถนอมวัฒน
๔๕. น.ส.กานตวรินต กองกุลวัฒน
๔๖. นายณัฐสุชน อินทราวุธ
๔๗. นายวรวิช ลิ้มมณีวิจิตร
๔๘. น.ส.ศรัณยา จันษร

ผูอํานวยการสํานักจัดการความรู กรมควบคุมโรค
สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
สภากายบําบัด
สภากายบําบัด
รองผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สํานักงานทันตสาธารณสุข
สํานักงานทันตสาธารณสุข
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแหงชาติ
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
ประธานที่ประชุม นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ กลาวเปดการประชุม โดยเนนย้ําเรื่องผลลัพธสุดทาย
ของการดําเนินงานครั้งนี้ไมควรมีแคตัวเลขคาดประมาณกําลังคนในแตละวิชาชีพ ๒๐ ปขางหนา แตควรมีการ
ขับเคลื่อนที่นอกเหนือจากสิ่งที่ทําอยู เชนการทํางานกับนักประชากรศาสตร เพื่อดูโครงสรางอายุกําลังคนดาน
สุ ข ภาพว า มี ผ ลกระทบต อการประกอบอาชี พ ๒๐ ป ขา งหน า อย างไร และที่ สํ า คั ญ คื อ การสร า งเครื อข า ย
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ศักยภาพ รวมถึงการทํางานรวมกันระหวางวิชาชีพ เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของ Health Professional
Education for the 21st century
นพ.ฑิณกร โนรี ในฐานะทีมเลขาฯ กลาวถึงขอบเขต/ภาพรวมของการประชุมทั้ง ๒ วัน โดยในวันแรก
(๑ มีนาคม ๒๕๕๙) เนื้อหาจะเกี่ยวของกับ setting เปนหลัก สวนวันที่สอง (๒ มีนาคม ๒๕๕๙) เนื้อหาจะเปน
เรื่องวิชาชีพ ตามตาราง matrix นอกจากนี้ทีมเลขาฯ ยังไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมาของอนุกรรมการ
วางแผนกํ าลั งคนด า นสุ ขภาพ ที่มี นพ.สุวิทย วิบุล ผลประเสริฐ เปน ประธาน ซึ่งอยูภ ายใตคณะกรรมการ
วางแผนกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ โดยมี นพ.มงคล ณ สงขลา เปนประธาน คณะอนุกรรมการชุดดังกลาว
ยังทํางานรวมกับ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสําหรับ บุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มี ศ.นพ.
วิจารณ พานิช เปนประธาน และ ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแกว เปนเลขาฯ
คณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพประกอบดวยคณะทํางานยอย ๑๖ ชุด ตาม setting
และวิชาชีพ โดยทํางานรวมกันเปน Joint secretariat มีหนาที่เสนอแนะขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพครอบคลุมเรื่อง ๑) ประเภท (skill mix) ๒) จํานวน (Quantity) ๓) คุณภาพ
(Competency) ๔) การกระจาย (Distribution) และ ๕) การธํารงรักษา (Retention) นอกจากนี้ยังเนนเรื่อง
การสรางศักยภาพ (Capacity building) การสรางเครือขาย (Networking) รวมถึงการตีพิมพผลงาน
(Publication) ที่เกี่ยวของ โดยภาพรวมของการนําเสนอทั้งสองวันจะเนนเฉพาะเรื่องของ skill mix และ
จํานวน
กรอบในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพครั้งนี้ พิจารณาจากปจจัย/องคประกอบดังตอไปนี้ ๑) ระบบ
สุขภาพในอนาคต (Future Health System) ๒) Demand forecast ๓) supply forecast ๔) Mismatch
๕) การกําหนด competency และ ๖) action plan เชน กรณี demand มากกวา supply จะมีวิธีการ
จัดการอยางไร สวนวิธีการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพ (Demand projection) ที่นิยมใชในปจจุบัน
หลักๆ มีอยู ๔ วิธี คือ ๑) Population ratio ๒) Health need อาจเหมาะสําหรับการคาดประมาณกําลังคน
ดานทันตสาธารณสุข ๓) Health demand อาจเหมาะสําหรับการคาดประมาณกําลังคนในสวนของ service
setting และ ๔) Service target อาจเหมาะสําหรับการคาดประมาณกําลังคนในสวนของ general industry
และอาชีวอนามัย ซึ่งแตละวิธีตางมีขอดีขอเสียที่แตกตางกัน โดยประธานเสนอใหแตละวิชาชีพมีการใชวิธีการ
คาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพที่หลากหลาย แลวนํามาเรียนรูรวมกันระหวางคณะทํางาน สําหรับ Supply
projection คํานวณไดจากสูตร จํานวนกําลังคนดานสุขภาพที่มีอยูในอนาคต = [จํานวนกําลังคนดานสุขภาพที่
มีอยูในปจจุบัน + กําลังคนดานสุขภาพที่เขามาใหม] – จํานวนกําลังคนดานสุขภาพที่สูญเสีย
ที่ผานมาคณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพไดจัดประชุมไปแลว ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่อาคารสุขภาพแหงชาติ พูดเรื่องระบบสุขภาพที่พึงประสงคเปนหลัก ครั้งที่ ๒ จัดเปน
Technical workshop เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยนําเสนอเทคนิค/วิธีที่ใชในการคาดประมาณความ
ตองการกําลังดานสุขภาพทั้งหมดกับทีมเลขาแตละวิชาชีพ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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ที่โรงแรมไมดา โดยใหทีมเลขาแตละวิชาชีพมานําเสนอผลการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพเบื้องตน
สําหรับวันนี้เปนการจัดประชุมครั้งที่ ๔ มีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพ (demand and supply
projection)
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู/ประสบการณการดําเนินงานระหวางทีมเลขาแตละวิชาชีพ
๓. กําหนดแผนการดําเนินในครั้งตอไป
ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร พูดถึงการจัดการขอมูลและ model ที่ใชวิเคราะห ซึ่งเปน model ที่ไดรับ
การพัฒนารวมกันระหวางทีมเลขาแตละวิชาชีและ setting ภายใตแนวคิด utilization based คือจํานวนผูมา
รับบริการทั้งหมดเปนเทาไร แลวนํามา match กับภาระงาน (workload) วิเคราะหเปน Full Time
Equivalent (FTE) ตามลําดับ
โดยเบื้องตนจะเริ่มจากจํานวนผูมารับบริการสุขภาพจําแนกตามชนิดของบริการ เชน OPD, IPD, หรือ
ผาตัด ในแตละป แลวนํามา match กับจํานวนภาระงาน เชน OPD มีเจาหนาที่ประเภทใดเกี่ยวของบาง เชน
แพทย เภสัช พยาบาล และแตละวิชาชีพใหบริการผูปวยนอกแตละรายใชเวลานานเทาไร (นาที) หลังไดชั่วโมง
การทํางานจะนํามาคูณกับจํานวนผูปวยนอกหนวยที่ไดออกมาจะเปนจํานวนชั่วโมงการทํางานของแตละวิชาชีพ
ที่ใชดูแลผูปวยนอกในปนั้นๆ จําแนกตามบุคลากร (วิชาชีพ) และประเภทของบริการสุขภาพ ยกเวนการผาตัด
จะใชแพทย ๑.๕ คน เชน วิสัญญีแพทยไมไดดูแลผูปวยตลอดการผาตัด วิสัญญีแพทย ๑ คนอาจดูแลผูปวย
ผาตัด ๓ คน เปนตน ดังนั้น จากความเห็นผูเชี่ยวชาญจึงคิดจํานวนบุคลากรแพทยที่เกี่ยวของเปน ๑.๕ คน
คูณกับจํานวนบริการผาตัดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปที่ศึกษา
พอไดจํานวนชั่วโมงภาระงานตอปจําแนกตามประเภทบุคลากรและบริการสุขภาพ หลังจากนั้นจะ
นํามาคํานวณหาจํานวนบุคลากรที่ตองการหรือ FTE โดยคํานวณจากจํานวนชั่วโมงทั้งหมดที่บุคลากรแตละ
วิชาชีพทํางานตอป (เศษ) หารดวย ๑,๖๘๐ ชั่วโมง (๒๔๐ วัน x ๗ ชั่วโมง; สวน) จะไดผลลัพธออกมาในรูปของ
FTE (ชั่วโมง) ไมใชจํานวนคน สาเหตุเพาะหนึ่งคนอาจจะทํางานมากวาหรือนอยกวาหนึ่ง FTE ก็ได หลังจาก
นั้นนํา FTE ของแตละบริการสุขภาพมารวมกัน ก็จะไดจํานวนบุคลากรดานสุขภาพที่ตองการทั้งหมดภายในป
นั้นๆ ขอจํากัดของการคํานวณดวยวิธีนี้ คือ ขอมูล เราไมทราบวาจํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัดทั้งปมีจํานวน
กี่ราย เนื่องจากขอมูลที่มีอยูไดมาจากกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีแตขอมูลการใหบ ริการภาครัฐ ไมมีขอมูล
ภาคเอกชน ดังนั้นการคิดขอมูลจํานวนผูปวยผาตัดจึงตองตั้งอยูบนสมมุติฐาน (assumption) บางอยางเพื่อ
top up ขอมูลภาคเอกชน จะเห็นไดวาวิธีคิดดังกลาวยังไมรวมวันหยุดหรือวันลาปวย ดังนั้น ถาจะคิดวันหยุด
หรือวันลาปวยรวมดวยจํานวนหารที่เปนชั่วโมงจะลดลง
ผลที่ไดจากการคํานวณจะเปนภาระงานหรือ FTE ในปที่ทําการศึกษา ดังนั้นจะพยากรณไปในอนาคต
อีก ๑๐ ปขางหนาไดอยางไร ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบวามี ๒ วิธีหลักๆ คือ ๑) Population ratio
เปนการพยากรณปลายทาง คือ นําขอมูลจํานวนแพทยตอประชากรในปที่ทําการศึกษา (ปปจจุบัน) คูณดวย
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จํา นวนประชากรในป ที่ ต องการพยากรณ (เที ย บบั ญ ญั ติ ไ ตรยางค ) หรื อ อาจเที ย บเป น รายกลุ ม อายุ ต าม
โครงสรางอายุประชากรเพื่อสะทอนจํานวนความตองการกําลังคนดานสุขภาพไดดีขึ้น เชน จํานวนบุคลากร
ดานสุขภาพตอผูสูงอายุ โดยใชวิธี Population ratio จําแนกตามกลุมอายุ แตก็มีขอจํากัดที่สําคัญ คือตองการ
ขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น เชน ขอมูล OPD จําแนกตามกลุมอายุ ขอมูลประชากรจําแนกตามกลุมอายุ ซึ่งขอมูล
ประชากรจําแนกตามกลุมอายุ สภาพัฒนฯ ไดทําการพยากรณลวงหนาไวแลว ๓๐ ป และ ๒) เปนการพยากรณ
ตั้งแตตนทาง คือ จํานวนไปรับบริการสุขภาพจําแนกรายประเภทจะเปลี่ยนแปลง/เพิ่มขึ้นเปนเทาไรในอนาคต
หลังจากนั้นใชแนวคิดวิเคราะหแบบเดิม ซึ่งในทางสถิติคิดไดหลายแบบ จําแนกตามประเภทของขอมูล ไดแก
๑) cross-sectional data analysis เปนขอมูลภาคตัดขวางที่ไดจากการสํารวจ เชน Health Welfare
Survey; HWS เปนขอมูลที่สํารวจครั้งเดียวรายป ไมมีความคาบเกี่ยวดานเวลา แตพบวามีความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรกับจํานวนครั้งของการไปรับบริการสุขภาพ เชนรายได และอายุ ซึ่งจะนําไปใชพยากรณการรับ
บริการสุขภาพในอนาคต ๒) Time series เปนการใชแนวโนมของขอมูล OPD, IPD ที่กระทรวงสาธารณสุข
เก็บรวบรวม ๑๐-๒๐ ปยอนหลัง โดยพิจารณาขอมูลเปนรายป ถาขอมูลการรับบริการสุขภาพแตละปเพิ่มขึ้น
สามารถพยากรณไดวาแนวโนมการไปรับบริการในอนาคตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย ๓) Panel data เปนการ
รวมขอมูล Cross-sectional data analysis และ Time series เขาดวยกัน เชนใชขอมูลรายจังหวัด ๗๗
จังหวัด ใชชวงหนึ่งปยอนหลัง ๑๐ ป อยางไรก็ตามการวิเคราะหทางสถิติโดยใชขอมูลยอนหลังก็มีขอจํากัด
ที่ตองพึงระวัง คือ ถาใชจํานวนขอมูลยอนหลังนอย โอกาสที่ผลการวิเคราะหจะผิดพลาดก็มีสูง
ขอมูลความตองการใชบริการสุขภาพ ๑) ปจจุบันใชขอมูล FTE ของกระทรวงสาธารณสุขเปนสําคัญ
ซึ่งมีขอจํากัดที่ขอมูลทั้งหมดเปนการใหบริการในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขาด
ขอมูลการใหบริการภาคเอกชน หรือภาครัฐอื่น ๆ และไมรวม Un-met need ๒) ชั่วโมงการทํางานของ
บุคลากรแตละประเภท ใชขอมูลการวิเคราะห FTE ของกระทรวงสาธารณสุขเชนกัน โดยมีขอจํากัดที่แพทย
ในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนใชตัวเลขระยะเวลาการใหบริการผูปวยนอกเทากัน คือ ๕ นาที
รวมถึงการนําเขาขอมูลจํานวนผูปวยตางชาติที่เขามารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งถือเปนภาระงานของ
บุคลากรทางการแพทย ขอมูลการใหบริการทางวิชาการ การสอนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการ
สุขภาพระดับตติยภูมิ นอกจากนี้ขอมูลบางสวนยังไดมาจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละวิชาชีพ
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุมในชวงเชา:
๑. จากการดําเนินมาตรการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค (Prevention and promotion) ของ
กระทรวงสาธารณสุขดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอใหมีการคิดสัดสวนเพื่อลดจํานวนการเขารับบริการผูปวย
นอกในอนาคต (พิจารณาขอมูลในอดีตปรากฏวาแนวโนมการเขารับบริการผูปวยนอกไมลดลง) และ
นําเขาสมการการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพ โดยตั้งอยูบนสมมุติฐานที่วาการดําเนินมาตรการ
ดังกลาวประสบผลสําเร็จ ประชาชนมีสุขภาพดี
๒. จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนแนวโนมการเขารับบริการสุขภาพในอนาคต เชน นโยบาย
การเลิกสูบบุหรี่ ซึ่งคาดวานโยบายดังกลาวจะลดจํานวนครั้งของการเขารับบริการแบบผูปวยในลง
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๓. ประธานเสนอใหมีการทํา sensitivity analysis ควบคูกับการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพใน
แตละวิชาชีพ เพื่อดูจํานวนความตองการกําลังคนที่ระยะเวลาใหบริการผูปวยนอกแตกตางกัน
ดร.นงลักษณ พะไกยะ (กลุม Primary care)
นําเสนอรายละเอียดใน ๖ ประเด็นเกี่ยวกับการคาดประมาณกําลังดานสุภาพในหนวยบริการระดับ
ระดับปฐมภูมิ คือ
๑. ระบบสุขภาพที่พึงประสงค
๒. ขอตกลงเบื้องตนในการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพ
๓. การคาดประมาณโดยใชวิธี Health need
๔. การคาดประมาณโดยใชวิธี Health demand
๕. นําเสนอผลการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพในปจจุบันและอนาคต ๑๐ ป
๖. ปญหาและขอจํากัด
๑. ระบบสุขภาพที่พึงประสงค
ประกอบด วย ๑๒ เขตสุ ขภาพ และ ๑ กรุงเทพมหานคร สอดคลองกับ เขตสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข โดยในแตละเขตสุขภาพยังประกอบดวยหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
และในแตละหนวยบริการยังมีภาพที่หลากหลาย เชน เปนเขตชนบท กึ่งเมือง กึ่งชนบท และชุมชนเมือง โดยใน
ระดั บ จั ง หวั ด ถ า เป น เขตเมื อ งจะเป น ที่ ตั้ ง ของโรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลศู น ย โรงพยาบาลเอกชน
ศูนยบริการสาธารณสุขเขตเมือง รานยา ถาเปนกึ่งเขตเมือง เขตชนบท จะมีโรงพยาบาลชุมชน รพ.สต. คลินิก
รานยา สวนในชนบทจะมี รพ.สต., รพช. และรานยา (หากมีขอมูล)
๒. ขอตกลงเบื้องตนในการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพ
 หนวยบริการปฐมภูมิจะใช ๒ วิธี ในการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพ คือ ๑) Health
need สําหรับบริการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสุขภาพ และ ๒) Health
demand สําหรับบริการรักษาพยาบาล
 หนวยบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ การคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพจะใช
Health demand วิธีเดียว
 ใช skill mix และการกระจายงานในการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพ
• งานรักษาพยาบาล: บุคลากรที่เกี่ยวของประกอบดวยแพทย พยาบาล เจาหนาที่
สาธารณสุข เภสัช และเทคนิคการแพทย โดยขอมูลการแบงสัดสวนภาระงานจําแนกตามประเภทสถานบริการ
ไดมาจากการประชุมระดมสมองของคณะทํางาน ดังนี้
 หนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
- แพทย คิดเปนรอยละ ๒๐
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- พยาบาล คิดเปนรอยละ ๘๐
- เจาหนาที่สาธารณสุข คิดเปนรอยละ ๒๐
- เภสัช คิดเปนรอยละ ๒๐
- เทคนิคการแพทย คิดเปนรอยละ ๘ ของงานบริการผูปวยนอก
• งานทันตกรรม: ประกอบดวยทันตบุคลากร (ทันตแพทยและทันตาภิบาล)
• งานสงเสริมสุขภาพ: เปนการทํางานรวมกันระหวางพยาบาล (๕๐%) และเจาหนาที่
สาธารณสุข (๕๐%)
• งานเยี่ยมบาน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยติดบานติดเตียง ผูปวยโรคเรื้อรัง: เปนการ
ทํ า งานร ว มกั น ระหว า งพยาบาล (๕๐%) เจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข (๕๐%) และ
กายภาพบําบัด (๑๐๐%)
• งานอนามัยโรงเรียน: เปนการทํางานรวมกันระหวางพยาบาล (๕๐%) เจาหนาที่
สาธารณสุข (๕๐%) และทันตสาธารณสุข (๑๐๐%)
• การพัฒนาสุขภาพชุมชน: เจาหนาที่สาธารณสุข ๑๐๐%
• อนามัยสิ่งแวดลอม งานควบคุมโรค: เจาหนาที่สาธารณสุข ๑๐๐%
• งานสุ ขศึกษาและการสื่อสาร: ทันตสาธารณสุข ๑๐๐% (ถาไมใชตัดสวนนี้ใหกับ
เจาหนาที่สาธารณสุข)
• งานคุมครองผูบริโภค: เภสัชกร ๑๐๐%
• งานแพทยแผนไทย: แพทยแผนไทย สําหรับการวินิจโรค และผูชวยแพทยแพทยไทย
สําหรับทําหัตการ
 ผลิ ต ภาพกํ า ลั ง คน (Productivity) ได ม าจากการตารางของ ดร. พุ ด ตาน พั น ธุ เ ณร
ยกตัวอยางเชน พยาบาล ๑ หนึ่งคนใชเวลาดูแลผูปวยนอก ๑๕ นาที ภาระงานผูปวยนอก
เทากับ ๓๐,๐๐๐ ดังนั้น workload เทากับ ๓๐,๐๐๐ x ๑๕ / ๖๐ = ๗,๕๐๐ ชั่วโมง
หลังจากนั้นแปลงเปนความตองการกําลังคน เทากับ ๗,๕๐๐/๑,๖๘๐ = ๔.๕ FTE
 ผลิตภาพกําลังคนมี ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภทที่นํามาคิดเปน FTE จะสามารถนับเปน
ผลผลิ ต ได เช น จํ า นวนผู ป ว ยนอกคิ ด เป น กี่ visit จํ า นวนวั น นอนโรงพยาบาล จํ า นวนการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ หรือจํานวนใบสั่งยา ๒) ประเภทที่นับผลผลิตไมได เชน งานวิชาการ งานสอน งานบริหาร จะ
คิดเปนสัดสวนเวลา โดยการสํารวจใน ๑๒ เขตสุขภาพ ป ๒๕๕๖ จะใหบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพทํา Time
diary เปนเวลา ๒ สัปดาห เริ่มตั้งแต ๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. (๗ ชั่วโมงตอวัน) แลวนําเวลาของการทํา
กิจกรรมแตละประเภทมาคิดสัดสวนเวลาของการทํางาน พบวา แพทยที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการระดับทุติย
ภูมิและตติยภูมิใชเวลาทํางานวิชาการประมาณ ๒๐% และ ๒๕% ตามลําดับ ทันตแพทยใชเวลา ๓๕ % และ
๓๐% ตามลําดับ เภสัชกรใชเวลา ๓๕% และ ๕๐% ตามลําดับ โดยคิดเฉพาะใบสั่งยา พยาบาลใชเวลา ๒๐%
และ ๑๕% ตามลําดับ และกายภาพบําบัดใชเวลา ๒๐% และ ๑๕% ตามลําดับ ซึ่งแตกตางจากระทรวง
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สาธารณสุขที่คิดคา allowance ของทุกวิชาชีพที่ ๑๕% ทางคณะทํางานจึงขอใชตัวเลขของกระทรวง
สาธารณสุข ยกเวนพยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข และแพทยแผนไทยที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ
คณะทํางานขอใชคา allowance ที่ ๒๐%, ๓๕% และ ๓๐% ตามลําดับ เพื่อคิด Top up หลังวิเคราะห
กําลังคนดานสุขภาพไดแลว
๓.การคาดประมาณโดยใชวิธี Health need
มาจากบริการปญหาสุขภาพและความเห็นจากผูเชี่ยวชาญแตละวิชาชีพ หลังจากนั้นนํามาวิเคราะห
วาปญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจะจัดประเภทบริการแบบไหน จํานวนเทาไร เพื่อกําหนดเปาหมายและผูใหบริการ
โดยใชผลิตภาพกําลังคนแปลงใหเปนความตองการกําลังคน และเพื่อความงายในการคาดประมาณกําลังคน
ในอีก ๑๐ ปขางหนา หลังจากวิเคราะห Health need แลวก็ผันกลับไปเปนอัตราสวนตอประชากร เชื่อมโยง
กับประชากรในอีก ๑๐ ปขางหนา
สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ภ าระงานหลักของ รพ.สต. จะแบงเป น งานรักษาพยาบาลจะใชวิธี Health
demand สวนงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และฟนฟูสภาพจะใชวิธี Health need หลังจากนั้นดําเนินการ
สํารวจขอมูลภาระงาน รพ.สต. ๔๒ แหงจากทุกเขตบริการ พัฒนารูปแบบการวิเคราะหความตองการกําลังคน
ดําเนินการวิเคราะหความตองการกําลังคน ผันกลับใหเปนสัดสวนกําลังคนตอประชากร แลววิเคราะหความ
ตองการกําลังคนภาพรวมทั้งประเทศ
หลังจากวิเคราะหภาระงาน รพ.สต. ทั้ง ๔๒ แหง พบวา งานสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค และ
ฟนฟูสภาพตองการเจาหนาที่สาธารณสุขประมาณ ๖๓-๖๔ คน พยาบาล ๔๓ คน ทันตาภิบาล ๒๑ คน เภสัช
๓ คน แลวผันกลับเปนสัดสวนกําลังคนตอประชากร และวิเคราะหความตองการกําลังคนภาพรวมทั้งประเทศ
ตอไป
๔. การคาดประมาณโดยใชวิธี Health demand
สําหรับงานรักษาพยาบาลใชวิธี Health demand method โดยใชอัตราการเขารับบริการเปนตัวตั้ง
ซึ่ ง นํ า ข อ มู ล มาจากกระทรวงสาธารณสุ ข หลั ง จากนั้ น จะดู ว า การเข า ใช บ ริ ก ารสุ ข ภาพในแต ล ะประเภท
มีบุคลากรวิชาชีพใดบางเขาไปเกี่ยวของ แลวจะนําผลิตภาพกําลังคนเขามา convert ใหเปนจํานวนความ
ตองการกําลังคนดานสุขภาพในแตละวิชาชีพ ขอมูลภาระงาน/ผลิตภาพกําลังคนสวนใหญไดมาจากกระทรวง
สาธารณสุข ยกเวนขอมูลอัตราการใชบริการแพทยแผนไทย นํามาจากกรมแพทยแผนไทย อัตราการใชบริการ
หองปฏิบัติการใชความคิดเห็นจากทีมเทคนิคการแพทย เพื่อใหไดขอมูลในภาพรวมของประเทศการวิเคราะห
ครั้งนี้ ไดเพิ่มขอมูลอัตราการเขารับบริการจากหนวยงานภาครัฐอื่นๆ นอกกระทรวงสาธารณสุข การเขารับ
บริการภาคเอกชน รวมถึง Un-met need ซึ่งการคํานวณโดยวิธีนี้จะเนนการวิเคราะหภารกิจหลัก ศึกษา
วิเคราะหผลิตภาพกําลังคน เปลี่ยนภาระงานใหเปนชั่วโมงการทํางาน หลังจากนั้นใชเวลามาตรฐาน ๑,๖๘๐
ชั่วโมงมาหาร ไดจํานวนความตองการกําลังคน แลวคูณดวยคา Top up ของแตละสาขาวิชาชีพตามขอตกลง
ขางตน
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๕. นําเสนอผลการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพในปจจุบันและอนาคต ๑๐ ป
ซึ่งจากตัวอยางการวิเคราะห พบวา ถาภาระงานของแพทยในหนวยบริการปฐมภูมิเทากับ ๒๐%
ความตองการแพทยจะประมาณ ๒,๐๐๐ คน ภาระงานของพยาบาล ๘๐% ความตองการพยาบาลจะประมาณ
๑๘,๐๐๐ คน ภาระงานของเภสัชกร ๒๐% ความตองการเภสัชกรจะประมาณ ๘๓๘ คน ขณะเดียวกันภาระ
งานของเจาหนาที่สาธารณสุขเทากับ ๒๐% ความตองการเจาหนาที่สาธารณสุขจะประมาณ ๔,๐๐๐ คน สวน
ภาระงานของแพทยแผนไทยเทากับ ๒๐% ความตองการแพทยแผนไทยจะประมาณ ๔,๙๖๙ คน ภาระงาน
ของผูชวยแพทยแผนไทยเทากับ ๑๘% ความตองการผูชวยแพทยแผนไทยจะประมาณ ๑๒,๔๒๓ คน ภาระงาน
ของเทคนิคการแพทยเทากับ ๘% ความตองการเทคนิคการแพทยจะประมาณ ๒๙๑ คน ภาระงานของ
กายภาพบําบัดเทากับ ๑.๘% ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นความตองการกายภาพบําบัดจะประมาณ ๔,๓๗๑
คน
นอกจากนี้ยังมีความพยายามที่จะคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพภายใต ๓ ฉากทัศน (Scenario)
คือ ๑) ลักษณะการเขารับบริการดําเนินไปตามปกติ ๒) เนนการใหบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ
๓) ไมมีแผนกผูปวยนอกในหนวยบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ โดยบริการดังกลาวจะถูกยายมาที่หนวยบริการ
ระดับทุติยภูมิและปฐมภูมิ ซึ่งขณะนี้ยังไปไมถึงฉากทัศนที่ ๒ และ ๓ สําหรับฉากทัศนที่ ๑ จํานวนแพทยได
ถูกบวกเพิ่ม (Top up) ๑๕% แลว มีจํานวนความตองการแพทยเทากับ ๒,๓๐๐ คน พยาบาลบวกเพิ่ม ๒๐%
เทากับ ๒๒,๐๐๐ คน เจาหนาที่สาธารณสุขบวกเพิ่ม ๓๕% เทากับ ๖, ๐๐๐+ คน ทันตแพทยบวกเพิ่ม ๑๕%
เทากับ ๕,๙๐๐ คน แพทยแผนไทยบวกเพิ่ม ๓๐% เทากับ ๔,๙๐๐ คน ผูชวยแพทยแผนไทยเทากับ ๑๒,๐๐๐
คน กายภาพบํ า บั ด บวกเพิ่ ม ๑๕% เทา กับ ๔,๓๐๐ คน เภสั ช กร บวกเพิ่ม ๑๕% เท ากั บ ๙๖๓ คน
และ เทคนิคการแพทยบวกเพิ่ม ๑๕% เทากับ ๓๙๑ คน รวมถึงกลุมที่จะทํางานสงเสริมปองกัน แลวแปลงเปน
อัตราสวนกําลังคนดานสุขภาพตอประชากร (Population ratio) และจาก Population ratio ก็นํามา
พยากรณเปนภาพรวมของประเทศในป ๒๕๕๘ สวนการวิเคราะหความตองการกําลังคนดานสุขภาพใน ๑๐ ป
ขางหนา (ป ๒๕๖๙ และ ๒๕๗๙) ภาพจะออกมาแปลกๆ เนื่องจากจํานวนประชากรลดลง
๖.ปญหาและขอจํากัด
๖.๑ ปญหาเรื่องฐานขอมูลของแตละ setting จึงตัดสินใจใชขอมูล FTE ของกระทรวงสาธารณสุข
๖.๒ ขอจํากัดเรื่องเวลาและงบประมาณจึงไมสามารถวิเคราะหความตองการกําลังคนในระดับพื้นที่ได
๖.๓ การกระจายภาระงานของ skill mix มีการเปลี่ยนแปลงแอยูตลอดเวลา ดังนั้นการคาดการณ
ตั้งอยูบนสถานการณปจจุบันเทานั้น
ขอเสนอแนะจากที่ประชุม:
๑. เสนอใหมีการนําโครงสรางประชากรเขาไปรวมวิเคราะหในรูปแบบการคาดประมาณกําลังคนดาน
สุขภาพดวย เนื่องจากในอนาคตโครงสรางประชากรจะเปลี่ยนเปนผูสูงอายุมากขึ้น ขณะที่วัยเด็ก
ลดลง (อยูระหวางการดําเนินงาน)
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๒. ประเด็นการคิดเปอรเซ็นต Top up คิดจากจํานวนชั่วโมงที่มากที่สุดและมีความสม่ําเสมอในการ
เรียนการสอนใชหรือไม เนื่องจากสถานการณจริง คาดังกลาวอาจมีความแปรปรวนและเบี่ยงเบน
ได ดังนั้นจึงควรใช FTE student (FTES) เขามาคิดภาระงานในการสอน มากกวาการใชคาคงที่
ตลอดทั้งป โดยแยกภารกิจออกมา ซึ่งจะตัดปญหาเรื่องความไมสม่ําเสมอของการสอนได
๓. รูป แบบการคํ านวณความตองการกําลังคนดานสุขภาพควรจะมีการนํามาทดลองใชกับ สถาน
บริการสุขภาพที่ตั้งอยูในเขตเมืองอยางกรุงเทพมหานครดวย เนื่องจากรูปแบบดังกลาวถูกพัฒนา
มาจากพื้นฐานการคํานวณขอมูลจากพื้นที่ชนบท
๔. รูปแบบการคํานวณดังกลาวยังขาดการนําเขาขอมูลเทคโนโลยีทางดานสุขภาพ เชนเทคโนโลยีดาน
การสงเสริมปองกันโรค ซึ่งอาจจะชวยลดปริมาณความตองการกําลังคนลงได
๕. รูปแบบการคํานวณดังกลาวยังขาดการนําเขาตัวแปรดาน sub-professional รวมถึงกําลังคนดาน
สุขภาพในชุมชน ที่สามารถผลิตเพิ่มเพื่อทดแทนกําลังคนที่เปนวิชาชีพหลัก
๖. หลั ง จากได จํ า นวนกํ า ลั ง คนดานสุข ภาพในภาพรวมของประเทศเทศแลว ใหล องทํ า Reality
check โดยคิดเงินเดือนของแตละสาขาวิชาชีพวาคิดเปนเทาไรของ GDP หากเกิน ๖% ของ GDP
แสดงวาขอมูลเชื่อถือไมได
นพ.อดุลย บํารุง (กลุม Tertiary care)
สถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ ๑) M ไดแก โรงพยาบาลที่ไดรับการสง
ตอ ๒) S ไดแกโรงพยาบาลใน Service plan และ ๓) A ไดแก advance hospital ซึ่งทั้ง ๓ ระดับจะไมรวม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สถานการณปจจุบัน โรงพยาบาลศูนยระดับ A, S และ M รวมกันเทากับ ๑๑๖ แหง
แบงเปนโรงพยาบาลระดับ A ๓๓ แหง ระดับ S ๔๘ แหง และระดับ M๑ ๓๕ แหง โดยแบงประเภทบริการ
สุขภาพในสถานบริการระดับตติยภูมิไดดังนี้ การรักษาพยาบาลทั้ง OPD และ IPD การผาตัดทั้ง Minor and
Major operation การคลอด Special investigation การทําหัตถการตางๆ บริการสงเสริมสุขภาพ เชน การ
ปองกันและฟนฟูสภาพ ซึ่งขอมูลที่สามารถหาไดประกอบดวยขอมูลจํานวนผูปวยที่เขารับบริการแผนกผูปวย
นอกและผูปวยใน ขอมูลการคลอด สวนขอมูลการเขารับบริการอื่นๆ ไมสามารถหาได นอกจากนี้ยังพบวา
ประเภทของการใหบริการสุขภาพในหนวยบริการระดับตติยภูมิจะมีลักษณะใกลเคียงกับระดับทุติยภูมิ
สําหรับการคํานวณความตองการกําลังคนดานสุขภาพในหนวยบริการระดับตติยภูมิจะใชขอมูลจํานวน
แพทย พยาบาล เภสัชกร จํานวนผูปวย และหัตถการที่จําเปนรวมกัน สวนทันตแพทยจะใชขอมูลทันตแพทย
ทั่วไป ทันตแพทยเฉพาะทาง ทันตแพทยผูปวยใน, เทคนิคการแพทยจะใชขอมูลนักเทคนิคการแพทยสาขาเคมี
โลหิต และอื่นๆ, นักกายภาพบําบัดจะใชขอมูลนักกายภาพบําบัด musculo, neuro, cardio และอื่นๆ, แพทย
แผนไทยจะรวมการวินิจฉัยและทําหัตการ โดยจะไมรวมสาขาวิชาชีพ ดังตอไปนี้ เจาหนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
เจาพนักงานโสต ชางภาพ นักวิชาการสาธารณสุข นักรังสีวิทยา นักกายอุปกรณ นักจิตบําบัด ซึ่งมีจํานวนนอย
การคาดประมาณกําลังดานสุขภาพสําหรับหนวยบริการระดับตติยภูมิจะใชวิธี Health demand
method โดยมีหลักการ คือ จํานวนบุคลากรที่ตองการตอป ซึ่งเปนผลคูณระหวาง ๒ สวน คือภาระงานในการ
57

ใหบริการทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน บริการคลอด การทําหัตการตางๆ ปริมาณคนคูณดวยเวลา ปริมาณคนหรือ
แพทยที่ตองการในหนวยนั้น แลวหารดวย ๑,๖๘๐ ผลลัพธที่ได คือ จํานวนบุคลากรสุขภาพแตละประเภทที่
ตองการภายในหนึ่งป
ขอพื้นฐานที่ใชในการคํานวณ คือ ขอมูลจํานวนผูรับบริการของกระทรวงสาธารณสุขในป ๒๕๕๖ หรือ
ขอมูล FTE สาเหตุที่ใชขอมูลในป ๒๕๕๖ เนื่องจากมีขอมูลการสํารวจของ Health Welfare Survey ทําให
ทราบจํ า นวนผู ป ว ยนอกรวม และจํ า นวนวั น นอนรวมของผู ป ว ยใน ของสถานพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข ที่เปนตติยภูมิ นอกจากนี้ขอมูลของ HWS ยังทําใหทราบขอมูลการกระจายของจํานวนผูปวย
ตามประเภทสถานพยาบาลตางๆ
จากข อมู ล HWS พบว า มี การกระจายของผู ปว ยนอกในสถานบริก ารสุขภาพสังกั ดกระทรวง
สาธารณสุข จํานวน ๖๙.๒๖% ภาคเอกชน จํานวน ๒๒.๙๔% สถานบริการสังกัดมหาวิทยาลัย จํานวน
๑.๗๘% และอื่นๆ จํานวน ๖.๐๒% ซึ่งแตกตางจากผูปวยในสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจะมีสัดสวนที่สูง
กวา ขอมูลพื้นฐานอื่นๆ ไดแก สัดสวนการรับบริการผูปวยนอกในสถานบริการระดับตติยภูมิที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุ ข มี ๓๖% ของผูมารับบริการผูป วยนอก ในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด
โดยขอมูลดังกลาวจะถูกนําไปวิเคราะหเพื่อคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพ หลังจากนั้นจึง Top up ดวย
Un-met need ของผูปวยนอกที่ ๑.๕% ของการรับบริการทั้งหมด
สัดสวนการรับบริการสุขภาพของผูปวยในในสถานบริการระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาลชุมชน), ตติยภูมิ,
เอกชน และอื่นๆ เทากับ ๒๙%, ๔๕%, ๑๕% และ ๙.๗% ตามลําดับ อยางไรก็ตาม ปจจุบันพบวาโรงพยาบาล
เอกชนมีแนวโนมที่จะเปนสถานบริการระดับตติยภูมิมากกวาทุตติยภูมิ จากขอมูลขางตนนําไปสูสมมุติฐานที่วา
สัดสวนผูรับบริการในสถานบริการระดับตติยภูมิ เทากับทุตยภูมิและปฐมภูมิในสถานบริการภาคเอกชน และ
Un-met need ของผูปวยใน เทากับ ๐.๑๔%
สรุป จากการวิเคราะหคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพในสถานบริการระดับตติยภูมิ พบวา มีความ
ตองการแพทย พยาบาล เภสั ช ทั น ตแพทย นักเทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด และแพทยแผนไทย
เทากับ ๑๕,๒๗๘, ๘๘,๓๒๒, ๔,๒๑๒, ๒,๑๒๓, ๖,๗๓๒, ๑,๗๑๓ และ ๑,๑๓๕ คน ตามลําดับ รวมเปนความ
ตองการกําลังคนดานสุขภาพในแตละวิชาชีพทั้งสิ้น ๑๒๔,๕๙๑ คน
ขอจํากัดของการศึกษาครั้งนี้ คือขาดขอมูลโรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัย ไมมีขอมูลของแพทย
ที่ทํางานวิจัย การเรียนการสอน หรืองานบริหาร ซึ่งตองใชวิธีการ Top up นอกจากนี้ยังขาดขอมูลวิชาชีพอื่นๆ
เช น เวชกิ จ ฉุ ก เฉิ น และบริ ก ารบางอย า งมี ค วามซ้ํ า ซ อ นระหว า งผู ป ว ยและผู ป ว ยใน เช น Ultrasound
ฐานขอมูลที่ใชคํานวณมาจาก ๒ แหลง อาจขาดความนาเชื่อของขอมูลหรือขอมูลไมตรงกัน การคํานวณไมมี
การรวมจํานวนผูปวยตางชาติ ซึ่งคาดวาจะถูกนับรวมไปกับจํานวนผูปวยทั้งหมดที่มารับบริการแลว
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ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร (กลุม Secondary care)
การคาดประมาณกํ า ลั ง ด า นสุ ข ภาพในหน ว ยบริ การระดับ ทุติ ย ภูมิ จ ะคล า ยคลึง กับ ระดั บ ตติย ภู มิ
โดยเบื้องตนจะใชวิธี Population ratio ในการพยากรณ และในอนาคตถาวิเคราะหแยกเปนรายกลุมอายุ
จะทําใหไดขอมูลกําลังคนดานสุขภาพที่ตองการดีกวา โดยขอมูลสวนใหญที่ใชคํานวณ เชน FTE ไดมาจาก
กระทรวงสาธารณสุข บวกกับขอมูลอื่นๆ ภาคเอกชน ภาครัฐอื่น ๆ และขอมูล UN-met need ซึ่งขอมูล
ดังกลาวประกอบดวย จํานวนผูเขารับบริการผูปวยนอก ผูปวยใน การผาตัดใหญ คลอดปกติ คลอดผิดปกติ
ทันตกรรม กายภาพบําบัด เปนตน สวนเภสัชกรใชภาระงาน ๗๐% ของผูปวยนอกตามใบสั่งยา แพทยแผนไทย
แยกเปนงานตรวจวินิจฉัย ๑๗.๕% ของผูปวยนอก ทําหัตการ ๕๐% ของ ๑๗.๕% คิดเปน ๘.๘% และหัตการ
จากคําแนะนําของแพทย ๒๕% ผูชวยแพทย ๗๕% แตการตรวจวินิจฉัยเปนของแพทย ๑๐๐% ขอมูลการเขา
รับบริการทันตกรรมในภาคเอกชน คิดเปน ๔๑.๔๔% ภาครัฐ อื่นๆ ประมาณ ๔.๔๑% แตถาเปนทันตกรรม
เฉพาะทางจะเปนภาคเอกชน ประมาณ ๗๑% อื่นๆ ประมาณ ๔% Un-met need ใชที่ประมาณ ๑.๕% ของ
ผูปวยนอก และ ๐.๑๔% ของผูปวยใน
ขอมูลการไปใชบริการผูปวยนอกในหนวยบริการระดับทุติยภูมิ ประมาณ ๗๕ ลาน จาก FTE ผูปวยใน
ประมาณ ๙ ลาน ผาตัดประมาณ ๘ หมื่น คลอดปกติประมาณ ๒ แสน การสั่งยาประมาณ ๗๐% ของผูปวย
นอก คิดเปน ๕๒ ลาน ทันตกรรมทั่วไปประมาณ ๙ ลาน ทันตกรรมเฉพาะทางประมาณ ๔ แสน ทันตกรรม
ผูปวยในประมาณ ๙ พัน เทคนิคการแพทยแยกเปนเก็บตัวอยาง โลหิตวิทยา งานจุลชีวะ เตรียมเลือดใหผูปวย
กายภาพบําบัดแยกเปน musculo neuro cardio และอื่น สําหรับแพทยแผนไทยแยกเปนตรวจวินิจฉัย
คิดเปน ๑๘% ของผูปวยนอก และหัตถการ ประมาณ ๙% นอกจากนี้ยังมีการผลิตยา ซึ่งยังไมไดนําเขาไปใน
การคํานวณ สวนขอมูลอื่นๆ คือจํานวนบุคลากรแตละประเภทที่ใหบริการ ซึ่งเปนขอมูลที่มาจากความเห็น
ผูเชี่ยวชาญ เชน ตรวจผูปวยนอกใชแพทยหนึ่งคน ผาตัดใหญใชแพทย ๑.๕ คน พยาบาล ๒.๕ คน เปนตน
ขอมูลเวลาที่ใชในการใหบริการเปนขอมูล FTE ของกระทรวงสาธารณสุข รวมกับความเห็นผูเชี่ยวชาญ และ
ตัวหารคือเวลาทํางานเปนชั่วโมงตอป คือ ๑,๖๘๐ ชั่วโมง
ผลการศึกษา จากขอมูลจํานวนการไปใชบริการตอป รวมกับขอมูลภาระงานหรือชั่วโมงการทํางาน
พบวาจํานวนแพทยที่ตองการ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ คน ทันตแพทยประมาณ ๕,๐๐๐ คน พยาบาลประมาณ
๗๘,๐๐๐ คน เภสัชประมาณ ๕,๐๐๐คน เทคนิคการแพทยประมาณ ๕,๐๐๐ คน แพทยแผนไทยประมาณ
๔,๐๐๐ คน ผู ชว ยแพทยแผนไทยประมาณ ๓,๐๐๐คน กายภาพบําบัดประมาณ ๒,๐๐๐คน การคํานวณ
ดังกลาวใช Population ratio ปกติ ซึ่งถาหากตองการพยากรณจํานวนความตองการกําลังคนดานสุขภาพ
ใน ๑๐ ป ขางหนา ก็นํา กําลั งคนดานสุ ขภาพในป ๒๕๕๘ หารดวยประชากรทั้งหมดในปนั้น แลวคูณดว ย
ประชากรในป ๒๕๖๙ และในทางที่ดีควรมีการคํานวณความตองการกําลังคนตามกลุมอายุโครงสรางประชากร
เพื่อใหไดขอมูลที่แมนยําและตรงกลุมเปาหมายมากขึ้น
ขอจํากัดของการศึกษาคือ ไมมีการแยกขอมูลแพทยเฉพาะทางในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ไมมีการ
นําเขาภาระงานดานอื่นที่ไมใชการใหบริการทางการแพทย และในอนาคตบทบาทของโรงพยาบาลชุมชนจะ
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เปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก แต Model ยังไมมีการปรับเพื่อรองรับการพยากรณ เชน จํานวนผูรับบริการ
OPD IPD ที่เพิ่มมากขึ้น/ลดลง การมีเทคโนโลยีทางการแพทยใหม การมีแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว บทบาท
ของโรงพยาบาลชุมชนในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เปนตน
ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม
๑. จากการคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพทั้ง ๓ service setting ป ๒๕๕๘ ในภาพรวม พบวา มีความ
ตองการแพทย พยาบาล ทันตแพทย + ทันตาภิบาล แพทยแผนไทย+ผูชวย กายภาพบําบัด เภสัชกร นัก
เทคนิคการแพทย และเจาหนาที่สาธารณสุข ประมาณ ๒๙,๐๐๐, ๑๗๐,๐๐๐, ๗,๐๐๐+ ๖,๐๐๐,
๙,๖๐๐+๑๖,๐๐๐, ๗,๘๐๐, ๑๐,๐๐๐, ๑๑,๐๐๐ และ ๒๔,๐๐๐ คน (FTE) ตามลําดับ ซึ่งสามารถนํา
ขอมูลสวนนี้มา convert เปน population ratio แลวทําการพยากรณจํานวนความตองการกําลังคนดาน
สุขภาพในป ๒๕๖๙ ได
๒. รูปแบบการพยากรณความตองการกําลังคนดานสุขภาพมีสมมุติฐานคอนขางมาก จึงมี ประเด็น วาทํา
อยางไรจะใหคนอื่นๆ เชื่อในขอมูลหรือตัวเลขที่ไดจากการพยากรณ และนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชน
๓. สัดสวนจํานวนผูรับบริการผูปวยนอก ในอดีตจะเปนสามเหลี่ยมหัวกลับ คือผูปวยสวนใหญจะไปรับบริการ
ที่โรงพยาบาลจังหวัด มีเพียงสวนนอยที่จะไปรับบริการที่สถานีอนามัย แตหลังจากที่มีการสรางสถานี
อนามั ย เพิ่ ม ขึ้ น สั ด ส ว นผู รั บ บริ ก ารในสถานี อ นามั ย ก็ เ พิ่ ม ตามไปดว ย ขณะที่ สั ด ส ว นผู รั บ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลจังหวัดลดลง สงผลใหรูปแบบการรับบริการกลายเปนสามเหลี่ยมหัวตั้ง ประธานขอใหกลับไป
ตรวจสอบขอมูลประกอบการนําเสนอวาถูกตองหรือไม
๔. ประธานเสนอใหมีการทําวิจัยเรื่องจํานวนผูรับบริการผูปวยนอกภาคเอกชน วาไปรับบริการที่ไหนบางและ
เปนสถานบริการระดับใด (ทุติยภูมิ ตติยภูมิ)
๕. ใหทําขอตกลงรวมกันเรื่อง assumption ที่ใช รวมถึง บทบาทของแตละวิชาชีพ (skill mix) ในแตละ
ระดับของหนวยบริการสุขภาพวาใครทําหนาที่อะไร เพื่อสรางมาตรฐานกลางและเปนที่ยอมรับของทุก
ฝาย
๖. ใหศึกษาองคประกอบของการใหบริการแผนกผูปวยนอกและผูปวยในเพิ่มเติมวาเปนบริการประเภทใด
ผูรับบริการสวนใหญคือใคร เชน ผูรับบริการผูปวยนอกสวนใหญเปนผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง จะชวยใน
เรื่ อ งการกํ า หนดฉากทั ศ น แ ละทํ า ให ก ารพยากรณ กํ า ลั ง คนในอนาคตมี ค วามน า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น
นอกเหนือจากการใช Population ratio เพียงอยางเดียว
๗. จุดออนของการใช FTE คือการอางอิงสถิติการใชบริการในปจจุบัน ทําอยางไรจึงจะสามารถเพิ่มจุดออน
เขาไปใน Model การวิเคราะห ได
๘. ระดับโลกมีการสงเสริมใหผูสูงอายุทั้งที่อยูในสายวิชาชีพสุขภาพและนอกวิชาชีพ เขามามีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานในหนวยบริการสุขภาพ ซึ่งจะชวยลดอัตรากําลังที่ตองผลิตเพิ่มไดสวนหนึ่ง ซึ่งประเด็นนี้นาจะ
ตองนํามาพิจารณาในขั้นตอนการทํา supply forecast
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รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ (กลุมอุตสาหกรรมยา)
ในสวนของอุตสาหกรรมยา มีคณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยคณะเภสัชศาสตรและศูนยประสานงาน
การศึกษาเภสัชศาสตรทําหนาที่ในการหาขอมูลรวมกัน โดยแบงขอมูลออกเปน ๔ สวน คือ
๑. การวิ เ คราะห ส ถานการณปจ จุบัน ที่ผานมามีการทําขอมูล เปน ระยะ โดยใชความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญเปนหลัก
๒. ทําการรวบรวมขอมูล เพื่อดูขอมูลปจจุบัน ป ๒๕๕๘ ในระดับประเทศ
๓. คาดประมาณกําลังคนโดยใช FTE
๔. กําหนดสมรรถนะของเภสัชอุตสาหกรรมและนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตใน
อนาคต
โดยกระบวนการศึกษาและเก็บขอมูล ทางผูสัมภาษณไดมีการนําเสนอฉากทัศนของระบบสุขภาพ
ที่พึงประสงคในอีก ๑๐ป ขางหนาตอผูใหสัมภาษณ ประกอบกับขอมูล cluster ที่เกี่ยวของกับ life science
ที่ ได จ ากการระดมความคิ ดเห็ น และนํ า เสนอตอรัฐ บาลวาจะมีความเชื่อมโยงกับ การพัฒ นาเศรษฐกิจ ของ
ประเทศไดอยางไร ซึ่งอุตสาหกรรมฉากทัศนของระบบสุขภาพจะประกอบไปดวยยา เครื่องมือแพทย สมุนไพร
และ Biological products รวมเปน Value chain ของ Life science cluster โดยแตละผลิตภัณฑอาจจะมี
supply chain หรือชองวางที่ตางกัน ดังนั้นในการศึกษาเรื่องกําลังคนจะตองพิจารณาความตองการและ
สมรรถนะของกําลังคนที่สอดคลองกับแตละหวงโซของ Supply chain
ฉากทัศนของอุตสาหกรรมยาไมเพียงจะตอบสนองตอความตองการของคนภายในประเทศเทานั้น
แตยังมุงเนนที่จะตอบสนองตอความตองการของตางประเทศ ดังจะเห็นไดวารัฐบาลมียุทธศาสตรที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศ และหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มองวาเปน New S curve คือ Medical tourism และ
ตอเนื่องไปจนถึง Medical hub ซึ่งทั้งสองรูปแบบไมไดมีแคบริการสุขภาพเทานั้น แตยังมองไปถึงภาคการผลิต
การจัดหาเครื่องมือแพทยและยา ดังนั้น Life science จึงเปนสวนหนึ่งที่นํามาซึ่งการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศดวย อีกประการหนึ่ง คือ หากประเทศไทยตองการเปนผูนําในดาน Life science จําเปนตอง
มองไปถึงการเปดประตูสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดวย เนื่องจากจะมีการเคลื่อนยายบุคลาการและผูปวย
ระหวางประเทศ
ใน Life science ยังประกอบไปดวย sector ยอยๆ ที่ตองการกําลังคนและสมรรถนะที่ตางกัน
เริ่มตั้งแตการเริ่มคิดนวัตกรรม การคนพบยา (Drug discovery) การวิจัยทางคลินิก (Clinical research) การ
กํากับดูแล (Regulatory) การผลิต (Manufacturing) และการขนสง (Logistic)
การคาดประมาณจํ า นวนเภสั ช กรในอุตสาหกรรมยาใชวิธี FTE ที่ไดจ ากการสัมภาษณโ รงงาน
อุตสาหกรรม แลวนําขอมูลมาแจกแจงภารกิจของเภสัชอุตสาหกรรม คํานวณภาระงาน โดยการสัมภาษณ
โรงงานอุ ตสาหกรรมจะดู ตั้งแตการวิจั ยพัฒนา การผลิต และการขึ้นทะเบียน สวนบริษัทยาจะดําเนิน การ
สัมภาษณตอไป ในการคํานวณผลิตภาพจะนําภาระงานคูณดวยเวลามาตรฐาน
61

ผลจากการสัมภาษณโ รงงานอุต สาหกรรมขนาดกลางหนึ่งแหงที่ส ามารถตรวจสอบขอมูลไดเมื่อป
๒๕๕๘ เมื่อนํามาคํานวณจํานวนความตองการเภสัชกรรมอุตสาหกรรม พบวา ไดคา FTE ต่ําสุด-สูงสุด เทากับ
๑๓ และ ๔๓ ตามลําดับ ตามประเภทของตําแหนงงาน หลังจากนั้นไดทําการตรวจสอบขอมูลตัวเลขที่ไดจาก
การคํานวณกับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ไดจากการศึกษาลาสุดที่ผานมาของกลุมอุตสาหกรรมยา ปรากฏ
วาถาเปนโรงงานขนาดกลางจะใชตัวเลข ๑๓ FTE และโรงงานขนาดใหญจะใชตัวเลข ๔๓ FTE ภาพรวมได
๒,๘๑๕ FTE ซึ่ งใกล เ คี ย งกั บ ผลการศึกษาลาสุดที่ทําในป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ที่คาดประมาณจํานวนเภสัช
อุตสาหกรรมถึงป ๒๕๖๒ ที่ ๓,๐๐๐ FTE
สิ่งที่จะตองทําตอไปคือการเก็บขอมูลโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดใหญ บริษัทยา และกําหนด
ฉากทัศน เพื่อไปใหถึงเปาหมายที่ตั้งไว รวมถึงการเก็บขอมูลสมุนไพรในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเก็บขอมูล
๒ สวน คือ FTE ในปจจุบันและคาดการแนวโนม FTE ในอนาคตตามฉากทัศนที่ตั้งไว และขณะเดียวจะทําการ
ตรวจสอบขอมูลกับเภสัชกรที่ทํางานในโรงงาน
ขอเสนอแนะจากที่ประชุม
๑. การศึกษาครั้งนี้ยังไมครอบคลุมเครื่องสําอางและอาหาร เนนเฉพาะกําลังคนในโรงงานอุสาหกรรมยา
และบริษัทยา
วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ดร.ภญ.กุลจิรา ไดสรุปการสัมมนาในวันแรกวา ประธานไดแจงใหที่ประชุมรับทราบวาการทํางานจะ
ไมไดหยุดอยูแคตัวเลขแตเปนการสราง Network และกลุมคนที่จะมาชวยเรื่องเหลานี้หลังจากนั้นไดสรุปใน
สวนของการจัดการขอมูล และ Model การคาดการณกําลังคน โดยใช Utilization base approach ปริมาณ
การการบริการใชของกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งตน ตามFTE และมีเรื่องของวิธีการforecasting มีทั้งตนทาง
วิธี regression baseในการทํานายอนาคต รวมถึงเรื่องของ Time series, Population ratioและ panel
Analysis ขอมูลภาคตัดขวางที่มีขอมูลตอเนื่องหลายๆ ป นอกจานี้ทาง นพ.ปยะไดแนะนําในเรื่อง System
dynamic.Model หลักควรมีการทํา sensitivity analysis ที่มีการเปลี่ยนตัวแปรสําคัญที่ใชแต Model หลักนี้
ไมไดทําดูปจจัยหลักที่ทําการเปลี่ยนแปลงscenario analysis
ดร.นงลักษณ ไดนําเสนอเรื่องของ Primary setting มี ๒ วิธีหลัก คือ ๑) Need base approach
สําหรับกิจกรรมฟนฟูสงเสริม ๒) Health Utilization base (Health Demand) สําหรับการักษาพยาบาล
สําหรับทางตติยภูมิจะใช Utilization base approach เปนหลัก
นพ.ปยะแนะนําใหทํา Identify big impact factor ที่เปน big trendsออกมา และcomponent
สําคัญที่ถูกกระทบ รวมถึงเรื่องการใชเปอรเซ็นตเดียวกันในการ judge across the broad
เรื่องของ Drug industry ใชวิธีการ FTEsดวยการสํารวจ (survey) จากกลุมตัวอยางจริง โดยการสง
แบบสอบถามไปยังบริษัทยา ขอตัวเลขเพื่อจะนํามา validate และจะทําการสํารวจในsmall size และ big
size อยางละหนึ่งที่ เปรียบเทียบกับแบบสํารวจที่ไดรับการ validate
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อาจารยทางคณะสัตวแพทยไดฝากประเด็น Animal drug testing ในอุตสาหกรรมยา เนื่องมาจาก
วามีกิจกรรมบางอยางที่จะตองทําเปน skill mixที่ไมจําเปนจะตองเปนเฉพาะเภสัชกรได ดังนั้นทางทีมจะรับไป
วิเคราะหเพิ่มเติม
กรมควบคุมโรคแยกแยะตัว function ตางๆ ของกรมอยางชัดเจนและใช service targetในการ
คาดการณกําลังคน นอกจากนี้พบวางานของกรมสวนใหญจะเปน skill mix ไมไดเจาะจงวิชาชีพใด แตควรจะ
แยกวางานไหนที่ตองการ specialist ที่มีความรูเฉพาะและ งานไหนที่ไมตองการ เพื่อที่จะวางแผนกําลังคนที่ไม
ตองยึดติดอยูกับวิชาชีพ
การคาดการณกําลังคนวิช าชีพพยาบาล ไดนําเสนอวา demand side ไดใชวิธี Utilization
approachและทํานายไปในอนาคต ใชวิธีแบบตนทาง ใชตัวแปร timeสิ่งที่นาสนใจคือ supply side มีขอมูลที่
สมบูรณและทําตาราง survival table และ working life spanจาก ๒๒ ป เหลือ ๑๙.๙๗ ป รวมถึงพยาบาล
เด็กๆมีการลาออกเพิ่มขึ้น การใชคา lost rate กับทุกรุนนั้น ไมได ควรจะ attach อยูกับรุนของแรงงานนั้นๆ
นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ (กลุมอาชีวอนามัย)
นําเสนอเรื่องการบริหารการจัดการกําลังคนดานอาชีวอนามัย สําหรับเปาหมายนั้น แบงเปน ๑)กลุม
ผูประกอบอาชีพ เชน ภาคอุตสาหกรรม, เกษตรกรรม และบริการ ๒)ผูรับผลกระทบจากสิ่งแวดลอม การ
จัดบริการในสวนผูประกอบอาชีพ จะเรียกเปน บริการอาชีวอนามัย และ การดูแลจากสิ่งแวดลอมเปน บริการ
เวชกรรมสิ่งแวดลอม วัตถุประสงค คือ เพื่อทบทวนผลการศึกษาและวางแผนกําลังคนทางดานสาธารณสุข
อนามัยและสิ่งแวดลอม วิธีการศึกษา โดยการทบทวนวรรณกรรมทั้งไทยและตางประเทศ รวบรวมขอมูลและ
สถิติตางๆ โดยใชวิธีการคํานวณหลักของ service targeted approach วิธีการเก็บขอมูล นั้น แยกเปน ๓
กลุม คือ ๑) บุคลากรหนวยงานภาครัฐ เชน หนวยงานวิชาการ ๒) บุคลการจาก service provider และ๓)
ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย วิธีการคํานวณ โดย จํานวนที่ตองการและจํานวนคนที่มีอยูในปจจุบัน โดยไปหา
จํานวนที่ตองการเพิ่ม ใชขอมูลกรอบหลักที่ไดจากการคํานวณ นอกจากนี้ นพ.สมเกียรติ ไดนําเสนอการศึกษา
การบริหารจัดการกําลังคนในงานวิจัยตางประเทศ โดยพบวา ในประเทศอเมริกามีการสํารวจนายจางสัมภาษณ
ทางโทรศัพท และ provider survey ไดสอบถามทางwebsiteสําหรับประเทศอังกฤษเปนการคาดการณและ
วางแผนในเรื่องอาชีวอนามัยในระยะเวลา 20 ป โดยเปนการทบทวนวรรณกรรม ประชุมสัมมนาวิสัยทัศน
นพ.สมเกียรติ ไดนําเสนอคําจํากัดความ ของแพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาลชีวอนามัย นักวิชาการ
สาธารณสุ ขและเจ า หน า ที่ ความปลอดภัย วิชาชีพ หลังจากนั้น ไดนําเสนอผลการศึกษา ในเรื่องของความ
ตองการภาครัฐ ซึ่งตามกรอบโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุข ไมไดมีการระบุจํานวน สวนโรงพยาบาล
ชุมชนนั้นควร จะมีอยางนอยพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข และ รพ.สต. ควรจะมีพยาบาลผานการ
อบรมพยาบาล อาชีวอนามัย ๖๐ ชม. /๑ คน นอกจากนี้พบวาใชอีกวิธีการหนึ่ง คือการกําหนดตามเกณฑ GIS
ในภาคเอกชน แบ งได ๒ ประเภท คือ ๑) สถานประกอบการขนาดใหญ ใชกรอบตามกฎหมายกระทรวง
แรงงาน ๒) โรงพยาบาลเอกชน ตามกรอบโครงสรางโรงพยาบาลภาครัฐที่ตามจํานวนเตียง ดาน Supply นั้น
มีหลักสูตรในการผลิตแพทยอาชีวเวชศาสตร แพทยอาชีวเวชศาสตรหลักสูตร ๒ เดือน พยาบาลอาชีวเวช
ศาสตร ปริญญาโท, หลักสูตร ๔ เดือน๖๐ ชั่วโมง และ นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุดทายใน
เรื่องขอจํากัด พบวา ๑) ไมสามารถทําไดในทุกวิชา ๒) จํานวนที่คาดการณเปนปจจุบัน ๓) กรอบการคิดเปน
63

เรื่องของการดูแลปองกันโรค ดังนั้นควรเพิ่มในเรื่องของความเชี่ยวชาญวิชาชีพอื่นๆ ๔) การคิดกรอบอัตรากําลัง
อยูภายใตกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก
พญ.วรรณา ไดชี้แจงประเด็นจํานวนบุคลากรใน สสจ จะคิด base on งานอาชีวอนามัยไมได ควร
base on กรมควบคุมโรคและความตองการของสถานปฎิบัติการตองการหรือไม และมีกําลังคนรองรับหรือไม
นอกจากนี้ ดร.นงลักษณ พูดถึงประเด็นความซ้ําซอนของการคํานวณของงานควบคุมโรค ประธานไดพูดเรื่อง
ของการสํารวจจากหนางานเปนสิ่งที่ดี แตควรระวังในเรื่องของ over demand และใหนําเรื่องของ labor
market เขามาเกี่ยวของ
นพ.ฑิณกร โนรี (วิชาชีพแพทย)
นําเสนอในสวนวิช าชีพแพทยดานsupply สําหรับดานความตองการนั้นไดทําการตกลงวาจะ
ทําการศึกษาตาม setting โดยการศึกษานั้นมีมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๑๕ – ๒๕๔๗ ใชวิธีการหลักๆ คือ population
ratio และ service targeted ตอมาไดเพิ่มวิธี health demand สําหรับการคิด supply forecasting นั้น
ควรจะประกอบดวย ๑) baseline physician supply ดูวาปจจุบันมีแพทยจํานวนเทาไหร ๒) annual
supply มีแพทยที่เติมเขามาในระบบจํานวนเทาไหร ๓) annual loss อัตราการสูญเสีย
จากขอมูลสภาวิชาชีพ พบวา มีจํานวน ๘๓% ของแพทยที่ active ที่ไดลงทะเบียนไวกับสภา
สวนการศึกษาของ นพ.ทักษพล ในป พ.ศ.๒๕๔๘ พบวามีจํานวนของแพทยที่ป ฎิบัติงานเพียง ๙๒% จาก
๘๓% นอกจากนี้ พบว า ขอมู ลในป พ.ศ. ๒๕๕๕ พบวามีคณะแพทยศาสตร ทั้งหมด ๑๙ แหง ซึ่งมีเอกชน
๑ แหง อัตรการผลิตได ๒๕๐๐ คนตอป แพทยที่จบการศึกษาจะตองผานการสอบ national licensing เพื่อ
เปนผูประกอบโรคศิลปะ อัตราการสูญเสียอยูที่ประมาณ ๑ เปอรเซ็นต ขอจํากัดพบวามี ๑)ฐานขอมูลที่ใชอยู
มาจากแพทยสภา ซึ่งมีปญหาในเรื่องของการครอบคลุมแพทยทั้งหมดได ๒) ขอมูลของแพทยที่ผาน license
เปนขอมูลเกาอาจจะตองมีการปรับ ๓) อัตราการสูญเสียมีการเปลี่ยนแปลง มาจาก labour market และเรื่อง
ของแพทยที่เปนสตรีเพิ่มขึ้น
พญ.วณิชา ไดยกประเด็น ๑)แพทยที่ activeและ inactive อาจจะดูไดจาก role แพทยสภา
สําหรับในเรื่องของแพทยที่ทําเรื่องความสวยงาม ถือวายังคงปฎิบัติงานอยูในหนาที่แพทยหรือไม นพ.สมเกียรติ
ไดสอบถามเรื่องของAECมีผลกระทบอยางไรบางและ มีขอสันนิษฐานหรือไม ประธานการประชุมแนะนําใหทีม
เช็คตัวเลขของแพทยใหมอีกครั้ง และใหทําPopulation structure สวนเรื่องของdemand จะมีอยู ๓ คํา
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ๑) need ๒) demand ภาษาเศรษฐศาสตร ๓) requirement ความต อ งการที่ เ หมาะสม
นอกจากนี้แนะนําเรื่องของวิธี GPP per capita กับ population ratio โดยทํานายไปยังอนาคตวาจะมีความ
ตองการเทาไหร
สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน (วิชาชีพสัตวแพทย)
นําเสนองานของทีมสัตวแพทย โดยสามารถแบงงานไดเปน ๖ ประเภท ๑) งานดานสุกรและสัตว
ป ก ๒)งานสั ต ว เ ล็ ก ๓)งานรั ฐ หรื อ กองพั น ธุ สั ต ว ป า และกระทรวงสาธารณสุ ข บางส ว น ๔)งานวิ จั ย
๕)หนวยงานอื่นๆที่ทํางานเกี่ยวของกับสัตว เชน รัฐวิสาหกิจ ฟารมโคนม ๖) กลุมที่ไมไดทํางานในวิชาชีพ
การคํานวณ ใชวิธีการ trend analysis ที่พยากรณจํานวนสัตวแพทยในไกและสุกจากสมาคม
สัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกรและสัตวปก โดยดูวาแตละปจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเทาไหร ของสัตวเล็กไดขอ
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ตัวเลข ยอนหลัง ๕ ป จากสมาคมผูประกอบการบําบัดโรคสัตว ที่มีตัวเลขของสัตวแพทยที่ทํางานในคลินิค หรือ
โรงพยาบาลสัตว วิธีการคือ นําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกับตัวเลขจริง ของงานราชการ สวนมากอยูในกรม
ปศุสัตว การคาดการณจึงไดมาจากตัวเลขที่แนนอนเนื่องมาจากบุคคลเหลานี้จะทดแทนอัตราที่เกษียณอายุ ได
ตัวเลขจากกรมประมง จากสถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร(สพสว)ดาน supply
ขอขอมูลจากสถาบันภาคี ๖ สถาบัน พบวา ครึ่งหนึ่งทํางานในคลินิคสัตวเล็ก ๒๕%ทํางานสัตวปกและสุกร
มีจํานวน ๘% ในกลุมที่เรียนตอ เปนอาจารย และ ในกลุมราชการ และหนวยงานอื่นๆ สุดทาย๒%ที่ สูญเสีย
ข อมู ล ที่ ได ตัว เลขจากสภาพั ฒ น ทํานายไดวาจะมี สัตวแพทย ๑๒ ๑,๐๐๐ คน

๑๘ คน ต อประชาการ

สพ.ปานเทพ มีประเด็นเรื่องของการนับจํานวนสัตวแพทยที่สงออกไปทํางานตางประเทศ และ เรื่อง
ของ lost ไมไดมีการติดตาม รวมถึงการทดแทนอัตราที่เกษียณไป ศ.วีระพงษ ไดชี้ประเด็นในเรื่องของการ
เลี้ยงสัตวเพื่อการรักษา การผลิตยา ที่ไมไดนํามารวมในการคํานวณครั้งนี้ นพ.สมเกียรติเสนอเรื่องการใชสัตว
บาลหรือวิ ช าชี พอื่ นๆ ประธานได ให พูด ในประเด็น นี้ วา ๑) การศึกษานี้เปน การทํางานระหวาง human
health และ animal health ที่มีการเฝาระวังรวมกัน ๒) มีการทํางานรวมกันระหวาง อย. และ กรมปศุสัตว
มีลักษณะเปน one health
ทพญ.วรารัตน (วิชาชีพทันตแพทย)
ไดชี้แจงวาคณะทํางานประกอบดวยเกือบทุกภาคสวน ยกเวนจากเอกชน และ ขอเปลี่ยนคําจาก
dentistเปน dental personnel ที่รวมถึงทันตภิบาลผูชวยรวมถึงสรางทันตกรรมสวนที่เกี่ยวของกันทันตกรรม
จะมี primary secondary, tertiary disease control และ academia และจะนําเสนอในสวนของ health
demand นอกจากนี้ทางทีมไดใชวิธีการที่แตกตางจากวิชาชีพอื่น เนื่องมาจากสถานการณของทันตบุคลากร
นั้น ๕๐%ทํางานในภาคเอกชน และ ไดจากการใชบริการทันตสาธารณสุข มีขอมูลมาจากสํานักงานสถิติและ
สํานักงานปลัด ขอมูลดาน supply มีสถาบันที่ผลิตมีทั้งหมด ๑๓ แหง เปนรัฐ ๑๑ แหง และเอกชน ๒ แหง
ขอมูลกําลังการผลิตระหวางป พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๓ มีแผนการผลิตจากภาครัฐ ประมาณปละ ๕๐๐ คน
มีโครงการผลิตทัน ตแพทยเ พิ่มของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ ๒ เพิ่มปละ ๒๑๐ คน
ภาคเอกชน มีแผนการผลิตปละ ๒๐๐ คน คณะทันตแพทยภาครัฐเปดใหม รวมปละ ๙๐ คน ดาน demand
ใชวิธี health demand method (FTE) และ service target (เพิ่มการเขาถึงบริการ) สําหรับกระทรวง
สาธารณสุขมีความตองการที่จะมี excellent center ในป พ.ศ.๒๕๖๙ โดยมีความตองการทันตแพทย ๓๖๔
คน สําหรับทันตภิบาลมีการคิด supply projection จากสถานการณ ๒ แบบ คือ ๑) จากผูสมัครเรียนไมเต็ม
แผนผลิต ๒) ผูสมัครเต็มแผนผลิต ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ และ การสูญเสีย โดยคิดจาก ๑) เกษียณอายุ
๒) ทันตแพทยสวนกลาง สสจ. ๓) สูญเสียอื่นๆ เชน ๓.๔% หรือ ๑% demand projection ของทันตภิบาล
ใช ๔ วิธี คือ ๑) service target ๒) วิธีที่ ๑ + allowance ๑๕% ๓) วิธีที่๑ + งานรักษา ๒๐% ๔) วิธีที่ ๓ +
allowance ๑๕ %
ปญหาและอุปสรรคของการศึกษาครั้งนี้ Demand: ขาดขอมูลproductivity ภาคเอกชนและรัฐอื่น,
ขอมูลมีหลายแหลงและไมตรงกัน, ภาระงานของทันตแพทยและทันตภิบาลยังไมชัดเจน, projection โดยการ
ตั้งเปาเพิ่มการเขาถึงบริการ ควรตองมีการประเมิน Supply: ขาดฐานขอมูลเอกชน, การสูญเสียทันตภิบาล
อาจมีเปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ
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ศ.วีระพงษ ไดเสนอประเด็นเรื่องของการสงเสริมทันตอนามัยในเขตเมือง มากกวาเรื่องการมุงเนน
การผลิตทันตแพทยเพิ่ม ดร.นงลักษณ สอบถามในประเด็นการพยากรณใน scenario แรก ที่คํานวณทันต
แพทยทํางานในสวนทันตภิบาล ไมมีทันตภิบาลไมทราบวาในปฐมภูมิใครจะเปนคนทํา ประเด็นที่ ๒ การเขาถึง
ทันตแพทยมีปจจัยหลายอยาง อยากใหเนนเรื่องการบริหารจัดการระบบเพื่อแกปญหาความตองการทันต
แพทย ประธานใหขอมู ล เพิ่ มเติ มว า มี งานวิจัย ของ อ.คมสั น ตที่ไดเสนอวิธีการคาดการณไว ๓ วิธี คือ ใช
population ratio, ของ WHO ที่เปน need base มองจากปญหาเปลี่ยนเปนงานและคนและ system
dynamic เอาเศรษฐกิจและสังคมมา project ผลทั้งสามวิธีพบวา supply over demand ทั้งหมด
อ.ดร.เลิศยศ (วิชาชีพเทคนิคการแพทย)
ไดใหขอมูลสถานการณกําลังคนในสาขานี้วา มีทั้งหมด ๑๕,๒๑๕ คน สําหรับ scenario ในทศวรรษ
หนาสามารถแบงได ๔ ประเภท คือ ๑) เทคนิคการแพทยครอบครัว ๒) เทคนิคการแพทยที่มีอยูในปจจุบัน
๓) MT ในเชิงอุตสาหกรรม และเกี่ยวกับการนําเขาอุปกรณและน้ํายา ๔) academic ๕) ทุกกลุมที่มี
ความสามารถในการวิจัย สําหรับการทําdemand projectionนั้นใชวิธีทํางานรวมกับ ๓ setting โดยเริ่มที่
status quoการคาดการณกําลังคนใชวิธี health demand method แตถาเปนระดับปฐมภูมิ จะใชระหวาง
health demand and health needs methodsในสวนของ supply projection นั้นดูไดจากการเพิ่มขึ้น
และลดลงของกําลังคนดานสุขภาพ
ป ญ หาและอุ ป สรรค ข อ จํ า กั ด ในการศึ ก ษา คื อ ยั ง ขาดข อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ เ กี่ ย วกั บ กํ า ลั ง คนด า น
Entrepreneur MT/technology distributor สําหรับแนวทางการดําเนินงานในอนาคต จะทําการคาดการณ
กําลังคนโดย scenario ของแตละงานใหเดนชัด มีการจัดทํา competency ของวิชาชีพใหรองรับกับความ
ตองการในอนาคต และจัดทําแผนกําลังคนของเทคนิคการแพทย วิธีการกระจายและการธํารงรักษา
นพ.สมเกียรติ สอบถามเรื่องมุมมองระหวางความแตกตางระหวางวิทยาศาสตรการแพทยและเทคนิค
การแพทย อนาคตมีการมองภาพรวมในวิชาชีพเหลานี้อยางไร ในประเด็นถัดมา เปนเรื่องของการตรวจสอบ
ทางเคมีและ ฟสิกส ประเด็นเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ
ทพ.ญ.สุณี สอบถามในเรื่องของสัดสวนของบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน มีแนวโนมเทาๆ กัน
หรือไม และปริมาณงานมีความแตกตางไหม ประธานไดพูดถึง ประเด็นของการตอบสนองตอ supply induce
demand วาจะทําไดอยางไร ศ.วีระพงษ ไดใหขอมูลเสริมวาควรจะมีการสรางเครื่องมือ เพื่อตอบสนองความ
ตองการและเปนการตรวจสอบไดเบื้องตน
อาจารยบุญเรือง ขาวนวล (วิชาชีพสาธารณสุข)
นําเสนอในนามตั วแทนวาประกอบดวย ๖ กลุมย อย คือ ๑) สาธารณสุขชุมชน ๒) อาชี วอนามัย
๓) โภชนวิทยา ๔) อนามัยสิ่งแวดลอม ๕) สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ๖) ระบาดวิทยา สําหรับการผลิต
กําลังคนนั้น มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตอยางนอย ๕๕ แหง คือ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ และ
มหาวิทยาลัยเอกชน ดานความตองการกําลังคนในอีก ๑๐ ป ขางหนา พบวา จะมีจํานวนกําลังคนสาธารณสุข
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน
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สํ า หรั บ กํ า ลั งคนด า นสุ ขภาพกลุมอาชีว อนามัย สถาบัน ที่ ผ ลิตมีทั้งสิ้ น ๒๙ แห ง และมี แผนผลิ ต
กําลังคน ๑,๕๐๐ คน /ป กําลังคนดานสุขภาพกลุมโภชนวิทยา มีอยางนอย ๔ สถาบัน กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม
มีทั้งสิ้น ๑๓ สถาบัน กลุมสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ มี ๗ สถาบัน กลุมระบาดวิทยา มี ๑ สถาบัน คือ
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอจํากัด คือ ขาดขอมูลที่เปนปจจุบันในเรื่องของจํานวนกําลังคน การยาย เปลี่ยนสาย
งาน รวมทั้งการสูญเสียกําลังคนไมไดมีการคํานวณเพิ่ม
นพ.สมเกี ย รติ เสนอเรื่ องระบบสุขภาพที่พึงประสงค และ เรื่องการศึกษาตําแหนงดาน public
health ที่มาทํางานในระดับประเทศ นอกจากนี้เปนประเด็นเรื่องของตําแหนงที่เปดรับไมตรงกับความตองการ
จะสงผลตอเรื่องของการ retention เรื่องของการแรงจูงใจใหเอกชนมาทํางานเชิงปองกัน
ศ.พญ.วณิชา ชื่นกองแกว
นําเสนอในเรื่องสมรรถนะของบุคลากรดานสุขภาพที่พึงประสงคในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสมรรถนะ
ประกอบดวย ๓ องคประกอบ คือ ๑) ความรู ๒) ทักษะ ๓) พฤตินิสัยที่พึงปรารถนา สําหรับ การเกิดเปน
change agent จะตองมี transformative learning governance ที่ประกอบดวย ๑) informative ๒)
formative ๓) performative ๔) transformative นอกจากนี้ตองการคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑
ดังตอไปนี้ ๓r เรื่องของ reading, writing, arithmetic*7c เรื่องของcross disciplinary, creativity, critical
thinking, communication, cultural competence, literacy, content *2l เรื่องของ life skill and
leadership สําหรับ future competence นั้น ควรจะมีทั้ง individual competence and collective
competence
ดร.ภญ.กุลจิรา อุมอักษร (วิชาชีพเภสัชกร)
นําเสนอในสวนของ hospital pharmacists คิดจาก FTE based มาจากงานบริการจายยาผูปวย
นอก/ใน และในสวน Service based จากระดับสถานพยาบาล งานของเภสัชกรสามารถแบงได ๔ ประเภท
๑) งานจายยา ๒) งานบริบาลเภสัชกรรม ๓) งานบริบาลผูปวยใน ๔) งานอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับผูปวย เรื่อง
ของ community pharmacists มีการคาดการณจํานวนรานยาทั่วประเทศ ที่เปน ขย.๑ จะมีเภสัชกร ๒ คน
เพิ่มขึ้น ๑% ของรานทั้งหมดทุกๆ ๕ ป ขอจํากัดที่เกิดขึ้น คือ การพยากรณควรจะมีขอมูลที่มากขึ้น และ การ
บงชี้และบอกจํานวนของแนวโนมเพื่อที่ตองการวิเคราะห scenario นั้น ทําอยางไรที่จะเพิ่มผลกระทบเหลานี้
มาใน modelใหได และสิ่งที่จะทําในขั้นตอนตอไป คือ การวิเคราะหความสําคัญของแนวโนมที่จะเกิดขึ้น
ตอไป และ การวิเคราะห scenario
ศ.วีระพงษ ไดเสนอเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพในอนาคตทางดานเภสัชกรรม โดย
การใชเครื่องมือมาชวยในการจายยา ผศ.ดร.ภญ.รุงเพ็ชร ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ชวงนี้เภสัชกร เปนชวงการ
เปลี่ยนผานจากหลักสูตร ๕ ป เปน ๖ ป ทําใหการทํานายไปยังอนาคตไมแข็งแรงเนื่องมาจากการขาดขอมูลที่
จะนํามาใช ทําใหตัวเลขที่ไดมาไมแมนยํา สุดทายประธานเนนย้ําใหทีมและทาง สวรส. ควรจะทํา continuity
of wisdom เพื่อไมใหขอมูลขาดหายและมีการเชื่อมโยงการทํางานของคนกอนหนานี้และคนรุนใหมๆ
ดร.สาริณี (วิชาชีพกายภาพบําบัด)
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ได นํ า เสนอข อ มู ล ว า สถาบั น การศึ ก ษามี ทั้ ง สิ้ น ๑๖ แห ง โดยส ว นมากตั้ ง อยู ที่ ภ าคกลางและ
กรุงเทพมหานคร สําหรับกําลังการผลิตประมาณ ๑,๒๐๐ คน ตอป กําลังคนสวนใหญจะอยูที่อายุ ๒๐ – ๓๙
ป สําหรับดาน supply projection ในป พ.ศ. ๒๕๖๘ พบอัตรา ๑: ๑๑,๖๗๘ ตอประชากร วิธีการที่ใช
คาดการณ ความต องการกํ าลั งคน มี ๔ วิ ธี คือ ๑) การกําหนดสัดสว นกําลังคนตอจํานวนประชากรที่ตอง
รับผิดชอบ ๒) การวิเคราะหความจําเปนดานสุขภาพ ๓) การวิเคราะหความตองการใชบริการ ๔) การวิเคราะห
เปาหมายบริการ สําหรับ demand projection ในปพ.ศ. ๒๕๖๘ พบวาจะมีจํานวนนักกายภาพบําบัด
ประมาณ ๘,๕๔๒ คน แนวทางการดําเนินงานในอนาคต ที่จะทําคือ การพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลเชื่อมโยง
มีการสรางทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู สนับสนุนการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ และมีการวางแผนกําลังคนของวิชาชีพ
นพ.สมเกียรติ ไดระบุประเด็นของการพัฒนาการตอยอดของวิชาชีพนั้น หรือ การสรางคนใหมๆ ใน
วิชาชีพ วาอยางไรจะดีกวาและมีประโยชนมากกวา
ประธานไดสรุปประเด็นวาวิชาชีพกายภาพมีอัตราการสูญเสียสูงมาก เปนประเด็นที่นาจะศึกษา
อยางเปนระบบ สภาวิชาชีพควรนําไปพิจารณา
ดร.รัชนี จันทรเกษ (วิชาชีพแพทยแผนไทย)
ไดนําเสนอวาการวิเคราะหกําลังคน แบงได ๓ สวน คือ ๑) กําลังการผลิต ๒) สถานการณขอมูล
แพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกต ๓) ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย การคาดการณกําลังคนดานความตองการ
วิชาชีพแพทยแผนไทย ระยะ ๑๐ ป โดยใชวิธี health demand method มีจํานวน ๑๑,๒๖๔ คน สําหรับการ
เปรียบเทียบความตองการและการผลิตในระยะ ๑๐ ป พบวา มีความตองการทั้งหมด ๒๒,๕๒๘ คน และ ดาน
อุปทาน คือ ๑๐,๗๙๗ คน
นพ.ขวัญประชา สอบถามเรื่องของ competency ของแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกต
มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร รวมถึงมีผลตอการจางงานหรือไม
ประธานไดสรุปประเด็นเรื่องของวิชาชีพแพทยแผนไทยวา มีทั้งหมด ๓ สาย คือ สาย (ก) เปนพวกที่
ฝากตัวเปนศิษย สามารถสอบใบวิชาชีพได สาย (ข) เปนพวกปริญญาตรีและแพทยแผนไทยประยุกต สาย (ค)
เปนพวกแพทยพื้นบาน ที่มีความรูดานสมุนไพร
การประชุมครั้งตอไป คือ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยเปนเรื่องของการปรับในเรื่องของ setting
และ across ๓ setting และวิชาชีพ รวมถึง scenario สําหรับสถานที่การจัดประชุมจะแจงใหทราบใน
ภายหลัง
ปดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นายโยธิน ถนอมวัฒน
นางสาวปริญดา เสนียรัตนประยูร
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายแพทยฑิณกร โนรี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิค
“การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา” ครั้งที่ ๑
วันศุกรที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ
-----------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
๑. รศ.ทพ.ดร.สุวิทย อุดมพาณิชย
๒. รศ.ดร.ภญ.นุศราพรเกษสมบูรณ
๓. ดร.ภญ.กุลจิรา อุดมอักษร
๔. อ.ภญ.กนกกาญจน ไชยกาล
๕. อ.ภญ.พิชญา นวลไดศรี
๖. ทพญ.สุณี วงศคงคาเทพ
๗. ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม
๘. ทพ.จารุวัฒน บุษราคัมระหุ
๙. ทพญ.วรารัตน ใจชื่น
๑๐. อ.ดร.ลิขิต ปรียานนท
๑๑. ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิริ
๑๒. อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย
๑๓. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตรย
๑๔. ผศ.ดร.ไชยยงค จรเกตุ
๑๕. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย
๑๖. ดร.สาริณี แกวสวาง
๑๗. ดร.รัชนี จันทรเกษ
๑๘. นางสาวศรัณยา จันขร
๑๙. นางสาวเกศินี กําพุฒ
๒๐. ดร.นงลักษณ พะไกยะ
๒๑. อาจารยบุญเรือง ขาวนวล
๒๒. นพ.อดุลย บํารุง
๒๓. นายโกวิทย บุญมีพงศ
๒๔. ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
๒๕. ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร
๒๖. นายพีรวิชญ จุลเรือง
๒๗. นางสาวกมลชนก สุขอนันต
๒๘. ทพญ.นิภาพร เอื้อวัณณะโชติมา
๒๙. ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

ผูทรงคุณวุฒิ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สํานักงานทันตสาธารณสุข
สํานักงานทันตสาธารณสุข
สํานักงานทันตสาธารณสุข
สํานักงานทันตสาธารณสุข
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงพยาบาลหาดใหญ จังหวัดสงขลา
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
สภากายบําบัด
สภากายบําบัด
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
โรงพยาบาลชําสูง จังหวัดขอนแกน
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
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๓๐. นพ.ฑิณกร โนรี
๓๑. ดร.นารีรัตน ผุดผอง
๓๒. นางตวงทิพย ธีระวิทย
๓๓. น.ส.ปริญดา เสนียรัตนประยูร
๓๔. น.ส.กานตวรินต กองกุลวัฒน

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
รศ.ทพ.ดร.สุวิทย นําเสนอเรื่องของการคิดเชิงระบบ (System thinking) โดยเริ่มจากความหมาย
ของความคิด ความคิดสรางสรรคและอุปสรรคของความคิดสรางสรรค ตอจากนั้นไดพูดถึงประเด็นของประเภท
ระบบที่มีทั้งระบบเปดและระบบปด ที่มีทั้งPositive feedback system และ Negative feedback system
โครงสรางของระบบ ประกอบดวย ๑) System boundary ที่มีเรื่องของFeedback dynamics System
conditions และ Equilibrium ๒) โครงสรางระบบยอย วิธีคิดเชิงระบบ แบงเปน ๑) วิธีคิดเชิงเหตุผล ๒) วิธี
คิดถึงผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นตามมา เครื่องมือที่ใชทําแผนที่ยุทธศาสตร คือ Balance Score Card การ
ประเมินผลโดยใช CIPP Model
หลักการการเขียนวงจรที่มี Conceptualization โดยใหเริ่มจากเรื่องของปญหาที่ศึกษา และเชื่อม
องคประกอบ องคประกอบที่จะนํามาใสในmodel จะตองเขียนออกมาใหได
ทพญ.วรารัตน นําเสนอ Health Need Method การคาดการณกําลังคนจากความความจําเปนที่
ประชาชนต องได รั บ บริ การด า นสาธารณสุข ขอ มูล พื้น ฐานที่ตอ งใช คื อ ๑) ความจํ า เป น ที่ ต อ งรั บ บริ การ
๒) มาตรฐานบริการ ซึ่งถูกกําหนดโดยวิชาชีพ
ขั้นตอนการคํานวณ โดย ๑) กําหนดอายุเฉลี่ยของประชากร เพื่อหาระยะเวลาที่ตองใหบริการตลอด
ชีวิต ๒) แบงประชากรเปน age cohort โดยหลักการแบงคือ มีสภาวะทันตสุขภาพและบริการที่จําเปนตอง
ไดรับใกลเคียงกัน ๓) กําหนดกิจกรรมบริการในแตละ age cohort ๔) กําหนดเวลาที่ใชในแตละกิจกรรม ๕)
การคาดการณการกระจายของโรค ๖) หาเวลาเฉลี่ยที่ตองใหบริการแตละกิจกรรม สําหรับประชากร ๑ คน/ป
๗) กําหนดขอบเขตบริการของบุคลากรแตละระดับ ๘) ตั้งเปาหมายบริการ ความครอบคลุมบริการในแตละ
กลุมอายุ ๙) หาจํานวนประชากรตามกลุมอายุในอนาคต ๑๐) คํานวณหาภาระงานของบุคลากรแตละระดับ
จุดออนของการใชวิธีนี้ คือ ๑) ตองใชขอมูลจํานวนมาก และเหมาะกับโรคที่เปลี่ยนแปลงไมมาก/ใช
เวลาในการเปลี่ ย นแปลง หรื อต อ งใช ขอมูล หลายๆชุด เพื่อดูแนวโนม การเปลี่ย นแปลงของโรค ๒)คิดว า
ประชากรทุกคนมีชีวิตจนสิ้นอายุขัย ๓) คิดวาเทคโนโลยี/วิธีรักษาเหมือนเดิม ๔) ความจําเปนในการรับบริการ
แตละชนิดกิจกรรม มีปจจัยเพิ่มลดแบบวิธีคิดของ System dynamic แตวิธีนี้ไมไดดูจากปจจัยเหลานั้น
สําหรับงาน Service Targets Method ใชสําหรับการคาดการณกําลังคนจากเปาหมายดานการ
บริการสาธารณสุ ข มี การพิ จารณาจากความจําเปน การเรียกรองบริการและรูปแบบระบบบริการ รวมถึ ง
มาตรฐานจะกําหนดโดยความตองการของชุมชนและผูใหบริการ การคํานวณไมไดดูไปจนถึงสิ้นอายุขัย
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ทั้งสองวิธีคิดจากความตองการและปริมาณงานมีเทาไหร ซึ่งไมไดคิดจาก supply ปจจุบันทําได
เทาไหรและปรับลดหรือไม ทางรศ.ทพ.ดร.สุวิทย ไดใหขอคิดเห็นในสวนของวิชาชีพทันตแพทยวาวิธีคิดนี้มี
งานวิ จั ย อยู ห ลายฉบั บ เรามี กํ า ลั ง คนเท า ไหร แ ละสามารถทํ า ได เ ท า ไหร รวมถึ ง มองภาพประชาชนและ
องคประกอบอื่นที่มีผลกระทบ
นพ.ฑิณกร ไดกลาวถึงความเปนมาในเรื่องของการวางแผนกําลังคน ๑๐ ป และบทบาทหนาที่ โดย
พัฒ นากรอบระบบสุขภาพที่ พึงประสงค มีการกําหนดปจ จัย ที่มีผ ลตอความตองการกําลังคน และกําหนด
เครื่องมือรวม หลังจากนั้นไดกําหนดคณะทํางานยอยรายวิชาชีพ และราย Setting จํานวน 16 ชุด กรอบ
ผลลัพธ ประกอบดวย ๑) ประเภทบุคลากรที่ตองการ (Skill mix) ๒) จํานวน (Number) ๓) สมรรถนะ
(Competency) ๔) แนวทางการกระจาย (Distribution) ๕) แนวทางการธํารงรักษา (Retention)
ดร.นงลักษณ ไดชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมวานอกจากปจจัยที่มีผลกระทบตอระบบสุขภาพในอนาคต
แลวนั้น ใหคิดถึงเรื่องของสมรรถนะ (Competency) ดวย
ขอสรุปจากที่ประชุม ใหทุกวิชาชีพใชวิธีตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ System Dynamic, Health Need,
Modify Population Ratio ในการ project กําลังคน โดยลองใหทุกวิชาชีพทํามาเพื่อนําเสนอในการประชุม
ครั้งถัดไป

นางสาวปริญดา เสนียรัตนประยูร
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิค
"การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยในทศวรรษหนา" ครั้งที่ ๒
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ หองประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแหงชาติ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข
-----------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
๑. รศ.ทพ.ดร.สุวิทย อุดมพาณิชย
๒. นพ.ฑิณกร โนรี
๓. ดร.นงลักษณ พะไกยะ
๔. พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล
๕. ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิริ
๖. รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ
๗. ดร.ภญ.กุลจิรา อุดมอักษร
๘. ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร
๙. อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย
๑๐. ผศ.ดร.สพ.ญ.วลาสินี มูลอามาตย
๑๑. ผศ.น.สพ.ดร.เจษฎา จิวากานนท
๑๒. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
๑๓. ทพญ.วรารัตน ใจชื่น
๑๔. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย
๑๕. ดร.รัชนี จันทรเกษ
๑๖. น.ส.เกศิณี กําพุฒ
๑๗. อาจารยบุญเรือง ขาวนวล
๑๘. ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
๑๙. ดร.อรพันธ อันติมานนท
๒๐. ดร.นารีรัตน ผุดผอง
๒๑. ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
๒๒. นายโยธิน ถนอมวัฒน
๒๓. น.ส.ปริญดา เสนียรัตนประยูร
๒๔. น.ส.กานตวรินต กองกุลวัฒน

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน
สํานักจัดการความรู กรมควบคุมโรค
สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อ
ชาวชนบท
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สํานักงานทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สภากายภาพบําบัด
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
สํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
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ระเบียบวาระที่ ๑ ฉากทัศนตางๆ ของระบบสุขภาพที่พึงประสงค โดย นพ.ฑิณกร โนรี และ นําเสนอ
โมเดลภาพระบบสุขภาพที่พึงประสงค โดยดร.ภญ.ธิดาพร จิระวัฒนะไพศาล
นพ.ฑิณกร ชี้แจงวัตถุประสงคและระยะเวลาในการดําเนินงานของทีมเลขา เพื่อนําเสนอ output ตอ
คณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพฯ ประมาณเดือนมิถุนายน โดยมี output ที่ตองการ ๒ เรื่อง
คือ ๑.กรอบของ Scenario เพื่อทํางานตอในการลงตัวเลข ๒.กําหนดปจจัยที่มีผลตอความตองการกําลังคน
ดานสุขภาพ โดยใหสอดคลองกับแผนการทํางานของกระทรวงสาธารณสุข
• ปจจัยที่กระทบตอกําลังคนดานสุขภาพและระบบสุขภาพที่พึงประสงค
๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
๒. โรคติดตอที่ยังเปนปญหาและโรคติดตออุบัติใหม
๓. กระแสแหงโลกาภิวัตน การคาระหวางประเทศ และเริ่มตนของประชาคมอาเซียน
๔. การพัฒนาและการใชเทคโนโลยีใหมที่มีราคาแพงมาก ทําใหคาใชจายสุขภาพสูงขึ้นเร็วกวาการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
๕. การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ
๖. การเติบโตของสังคมเมือง
๗. การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการปฏิรูปตางๆ
๘. ทิศทางการสงเสริมสุขภาพ
๙. การกระจายอํานาจ
ความเห็นและขอเสนอแนะ
- การทําภารกิจในการดูแลคนไขรวมกันจากหลายๆ วิชาชีพ ในแตละระดับ (skill mix) ในระดับปฐมภูมิ
ซึ่งจะนําไปสูการคาดการณกําลังคนในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิในอนาคตได
- ขาดขอมูลสถิติจริงเพื่อนํามาใสเปนขอมูล
- แผนภาพ System Dynamic Model มีวัตถุประสงค คือ Dynamic ของการรักษาพยาบาลของระบบ
การรักษาพยาบาลวาไปในทิศทางไหนไดบาง แตหากจะนํามาใชในการคาดการณกําลังคนจะตองมีตัว
แปรที่แตกตางออกไป เพื่อนํามาบงชี้หรือวิเคราะหการคาดการณกําลังคนได
- โดยจะตองมององคประกอบของปญหาที่มีอยูใหครบกอน ถาเราเขาใจระบบ เขาใจความสัมพันธของ
แตละตัวแปรแลว เราจะสามารถควบคุมระบบได
- การกําหนด service target และ service setting ขึ้นอยูกับแตละวิชาชีพและแตละ setting ซึ่งมี
dynamic ที่แตกตางกัน การคาดการณกําลังคนฯ จะไดผลจาก ๒ ตัวเลข คือ ๑.ตัวเลขจาก setting ที่
ไดทํากระบวนการกันมาบางแลว ๒.ตัวเลขที่ไดจาก system dynamic โดยนพ.สุวิทย วิบุลผล
ประเสริฐ ตองการใหทําเรื่อง modify population โดยเอาขอมูล GDP มาดูสัดสวนกับขอมูลแพทย
ซึ่งอาจจะเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะชวยในการชวย guide ระบบตอไป
ระเบียบวาระที่ ๒ System dynamic ของวิชาชีพทันตแพทย โดย ทพญ.วรารัตน ใจชื่น และ System
dynamic ของวิชาชีพเภสัชกร โดย ดร.ภญ.กุลจิรา อุดมอักษร
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ความเห็นและขอเสนอแนะ
- วิชาชีพทันตแพทยใช ๒ ปจจัยที่กระทบตอกําลังคนดานสุขภาพ เขามามีสวนในการคิด คือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางประชากร และอุบัติการณของการเกิดโรค โดยอยากใหมองถึงปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานทันตก
รรมเพื่อใหสามารถนํามาเขากับสมการ
- หลังจากพิจารณาปจจัยทั้ง ๙ ปจจัยแลว ควรจะตองคํานึงถึงวามีผลกระทบอยางไรกับระบบ และลอง run
program ใหมอีกครั้ง และจะมีผลกับความตองการกําลังคนสุดทายอยางไร
- โดยสวนกลางสนับสนุนทางดาน technical
- ปญหาไมไดหมดไป อยูที่วาเราตองการใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตแบบไหน การวางแผนกําลังคนตองคิด
แบบนั้น
- การเรียนรู program Dynamo program กับอาจารยจิรพล ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดาน system dynamic
เพื่อศึกษา model และวิธีใช
ระเบียบวาระที่ ๓ Scenario setting โดยดร.นงลักษณ พะไกยะ
ความเห็นและขอเสนอแนะ
- การวิเคราะหแบบ primary care ควรจะเริ่มจากการวิเคราะหเปน function โดยไมไดเอาวิชาชีพ
เปนตัวตั้ง
- อยากใหดูหนางาน primary care ของแตละวิชาชีพ วาควรจะเปนสัดสวนเทาไหร เพราะการจะทํา
full primary care จริงๆ ทุกวิชาชีพควรจะตองเขาไปมีสวนรวมทั้งหมด
- การใชตัวอยางจาก primary care cluster ในการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู และคุมครอง โดยให
แตละวิชาชีพไปศึกษารายละเอียดกิจกรรมยอย ทําอยางไร สัดสวนแคไหน และมาพิจารณารวมกันอีก
ครั้ง
- การทํา need base และ service target ใหตรงกัน เพื่อตอบคําถามเรื่องระบบบริการ service plan
- การประชุมครั้งตอไปมอบหมายใหแตละวิชาชีพ นําเสนอ System dynamic ในแตละวิชาชีพ และ
เคลียรเรื่อง skill mix ของงานที่ซอนกันของแตละวิชาชีพ
ระเบียบวาระที่ ๔

นัดหมายการประชุมครั้งตอไป

- นัดประชุมครั้งตอไป ในวันจันทรที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ปดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
น.ส.กานตวรินต กองกุลวัฒน ผูบันทึกรายงานการประชุม
นพ.ฑิณกร โนรี ผูตรวจรายงานการประชุม

74

สรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙”
ระหวางวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอรไซด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

------------------------------------------------------

นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ
นพ.คํานวณ อึ้งชูศักดิ์
ทพญ.ศันสณี รัชชกูล
ศ.วีระพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล
รศ.ดร.สถิรกร พงศพานิช
ผศ.ดร.ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ
ผศ.(พิเศษ) นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิริ

ผูทรงคุณวุฒิ
ประธาน
มูลนิธิศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ
ประธานกลุม General Industry
ประธานกลุม Disease Control
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยการสาธารณสุขศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
สํ า นั ก งานบริ ห ารโครงการร ว มผลิ ต แพทย เ พิ่ ม เพื่ อ
ชาวชนบท
๑๐. นพ.อดุลย บํารุง
ผูอํานวยการโรงพยาบาลชําสูง จังหวัดขอนแกน
๑๑. ดร.เบญจพร รัชตารมย
สถาบันพระบรมราชชนก
๑๒. ดร.กมลนัทธ มวงยิ้ม
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
๑๓. อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๔. อ.ดร.ลิขิต ปรียานนท
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๕. ผศ.ดร.สพ.ญ.ศุกลรัตน บุณยยาตรา คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๖. ผศ.สพ.ญ.ดร.กนกอร เอื้อเกษมสิน คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
แอนดราดรึ รึคิซะ ฟเรยระ
๑๗. ดร.รัชนี จันทรเกษ
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
๑๘. นายสมชาย ชางแกวมณี
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
๑๙. น.ส.ศรัณยา จันษร
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
๒๐. นางเอื้อมพร จันทรทอง
สํานักบริหารยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
๒๑. นายโกวิทย บุญมีพงศ
๒๒. พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ผูอํานวยการสํานักจัดการความรู กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

๒๓. นายไพโรจน พรหมพันใจ

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ กรม
ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
สํานักวัณโรค กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
สภากายบําบัด

๒๔. ดร.ภญ.ธิดาพร จิรวัฒนะไพศาล
๒๕. นางสมใจ ลือวิเศษไพบูลย
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๒๖. ดร.สาริณี แกวสวาง
๒๗. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
๒๘. ดร.นาตยา พรหมทอง
๒๙. อาจารยบุญเรือง ขาวนวล
๓๐. รศ.ดร.ภญ.นุศราพรเกษสมบูรณ
๓๑. ดร.ภญ.กุลจิรา อุดมอักษร
๓๒. ทพญ.สุณี ผลดีเยี่ยม
๓๓. ทพญ.วรารัตน ใจชื่น
๓๔. ผศ.ดร.พุดตาน พันธุเณร
๓๕. พญ.วณิชา ชื่นกองแกว
๓๖. ดร.พญ.ประภา วงศแพทย
๓๗. รศ.สุปาณี เสนาดิสัย
๓๘. นางศรีมาลา ตุงคะเตชะ
๓๙. น.ส.ปยจิตต แสงครุฑ
๔๐. น.ส.อตินารถ พึ่งความชอบ
๔๑. น.ส.ประภาพร โพธิ์ออน
๔๒. ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี
๔๓. นพ.ฑิณกร โนรี
๔๔. นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย
๔๕. ดร.นารีรัตน ผุดผอง
๔๖. ดร.ธัญธิตา วิสัยจร
๔๗. นางตวงทิพย ธีระวิทย
๔๘. นายโยธิน ถนอมวัฒน
๔๙. น.ส.กานตวรินต กองกุลวัฒน
๕๐. น.ส.วาริสา ทรัพยประดิษฐ
๕๑. น.ส.นําพร สามิภักดิ์
๕๒. น.ส.วิภาณี มีศิลป

สภากายบําบัด
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สํานักงานทันตสาธารณสุข
สํานักงานทันตสาธารณสุข
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
ที่ปรึกษาสภาการพยาบาล
สํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
แพทยสภา
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
นําเสนอความคืบหนาของการดําเนินงานแยกราย service setting
• Secondary care (ผศ.ดร.พุดตาล พันธุเณร)
o ดําเนินการปรับปรุง Model ตามขอเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แลว
o เพิ่มการทํา sensitivity analysis
76

o เพิ่มการพยากรณโดยใชโครงสรางอายุประชากร (age structure) ซึ่งแตเดิมใชเพียง
population ratio รวมถึงการใชเทคนิควิเคราะหอื่น ๆ เชน time series analysis เพื่อดูแนวโนม
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนผูรับบริการทั้งแบบผูปวยนอกและผูปวยใน โดยไมมีปจจัยอื่น ๆ เขา
มาเกี่ยวของ และ regression เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยและตัวแปรผลผลิต พบวา
เศรษฐกิ จ และผู สู งอายุ ไม มี ผ ลตอจํานวนผูปว ยที่เขาไปรับ บริการทั้ง แบบผูปว ยนอกและผูปว ยใน
(simple regression)
o เพิ่มการทํา reality check บางสวน
o เพิ่มปจจัยที่สงผลตอการประมาณการจํานวนบุคลากรที่ตองการ เชน ระยะเวลาของ
การใหบริการผูปวยนอก และนโยบายตาง ๆ เชน เพิ่มระยะเวลาการใหบริการผูปวยนอกเปน ๒๐
นาทีตอราย หรือนโยบายสงเสริมสุขภาพปองกันโรค เปนตน
o การพยากรณใชฐานขอมูลจาก Health Welfare Survey เนื่องจากฐานขอมูล FTE
มีเฉพาะสถานบริการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แตขาดขอมูลสถานบริการภาคเอกชน
o ขอมูล Unmet need ใชจากฐานขอมูล Health Welfare Survey
o ขอมูลบุคลากรแตละประเภทในการใหบริการสุขภาพมาจากความเห็นผูเชี่ยวชาญ
เชนการผาตัด การใหบริการผูปวยนอก ตองการบุคลากรแตละประเภทจํานวนเทาไร
o ๑,๖๘๐ ชั่วโมง เทากับหนึ่ง FTE
o ผลการศึ กษา พบวาจํานวนบุคลากรที่ตองการ เปลี่ยนแปลงไปตามเทคนิคที่ใช
วิเคราะห
o คาใชจายดานเงินเดือนของแพทยในโรงพยาบาลชุมชน คิดเปน ๐.๑% ของคาใชจาย
ทางดานสุขภาพของประเทศไทย
o ขอจํากัดของการศึกษา คือ ขอมูลไมสมบูรณ เชน สัดสวนผูรับบริการผูปวยนอกผูปวยในตามโครงสรางอายุไมสามารถแยกเปนราย service setting ได และขอมูลสวนใหญเปน
คาเฉลี่ย
ขอเสนอแนะ:
- การวิเคราะหโดยใช age structure และ simple regression เปนวิธีที่เหมาะสม
ที่สุด
- FTE ๑,๖๘๐ ชั่วโมงตอป ไมสะทอนจํานวนชั่วโมงการปฏิบัติงานจริงของแพทยหรือ
วิชาชีพอื่น ๆ เนื่องจากมีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน เชน อยูเวร ทํางาน
นอกเวลา เปนตน ซึ่งจะทําใหชั่วโมงในการปฏิบัติงานจริงมากกวา ๑,๖๘๐ ชั่วโมงตอป โดยใหใสเปน
หมายเหตุในรายงานผลการศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาเปนจํานวน FTE ไมใชจํานวนบุคลากรที่
ตองการ
- ให วิ เ คราะห แ ละนํ าเสนอข อมูล เปน ชว ง (range) เพื่อ ใหผ ลการศึก ษามี ความ
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ไมควรเปนตัวเลขตัวเดียว
77

- ใหมีการสํารวจขอมูลสถานบริการภาคเอกชน แลวนํามาวิเคราะหในโมเดลรวมดวย
เพื่อสะทอนความตองการกําลังคนภาพรวมของประเทศ
• Tertiary care (นพ.อดุลย บํารุง)
o การวิเคราะหขอมูล ใช assumption และขอมูลพื้นฐานเหมือนกับ Secondary
care ยกเวนเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของพยาบาล
o ไม ส ามารถพยากรณ จํ า นวนความต อ งการ specialist ได และข อ มู ล ไม ร วม
โรงพยาบาลที่สังกัดมหาวิทยาลัย
o ในการพยากรณ ไมไดนําปจจัยดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคมารวมวิเคราะห
o คาดการณกําลังคนดานสุขภาพ เฉพาะวิชาชีพแพทย พยาบาล เภสัช ทันตแพทย
เทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด และแพทยแผนไทย
o ใช Health demand เปนวิธีคาดการณกําลังคน และใชเทคนิควิเคราะหอื่น ๆ
เพิ่มเติม เชน time series analysis, simple regression
o ใช FTE มาตรฐาน เทากับ ๑,๖๘๐ ชั่วโมง ขอมูลการใหบริการของกระทรวง
สาธารณสุข ป ๒๕๕๖ รายงานทรัพยากรสาธารณสุข ป ๒๕๕๖ และ Health Welfare Survey ใน
การวิเคราะห
o ขอจํากัดของการศึกษา คือ ขาดขอมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน
ขอมูลของแพทยที่ทํางานฝายบริหาร ศึกษาวิจัยหรือปฏิบัติงานในชุมชนไมไดถูกนํามาวิเคราะห ขาด
ข อมู ล ของวิ ช าชี พอื่ น ๆ ขอบเขตของการใหบ ริก ารมีค วามซ้ํ าซอน การวิ เคราะหไม ไดแยกผูปว ย
ตางชาติ ขอมูลมาจากสองแหลง การพยากรณยังขาดปจจัยกระทบอื่น ๆ เชน IT changes และไม
สามารถพยากรณจํานวนความตองการ specialist ได
ขอเสนอแนะ:
- ใหทํา reality check จํานวน FTE ของแพทย นอยกวาความเปนจริงหรือไม
- การนํา FTE ของแพทยมาเปรียบเทียบกับ FTE ของพยาบาล ที่ประมาณ ๑:๗
จํานวนพยาบาลมากไปหรือไม
- ใหคํานวณภาระเงินเดือนของบุคลลากรตอคาใชจายทางดานสุขภาพ
- ให วิ เ คราะห และนําเสนอข อมูล เปน ช ว ง (range) เพื่อใหผ ลการศึ กษามี ความ
นาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ไมควรเปนตัวเลขตัวเดียว
- การคํานวณใหตัด Specialist ที่ทําหนาที่ฝายบริหารหรือเกษียณอายุออก เพื่อใหได
ตัวเลขที่แทจริงและทําการแยกเปนรายสาขาความเชี่ยวชาญ แตก็มีขอสังเกตวาอาจเกิดปญหาเรื่อง
over counting เนื่องจากมี overlap กันอยู
- ระยะเวลาในการใหบริการและการกระจายสัดสวน OP case ตอ IP case ระหวาง
โรงพยาบาลรัฐและเอกชนเหมือนกันหรือไม
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- การพยากรณใหคํานึงถึง specialist ที่สวนหนึ่งปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลชุมชน
ซึ่งในอนาคตอาจมีการศึกษา Productivity ของ specialist เหลานั้นวาคุมหรือไม
• Primary care (อ.บุญเรือน ขาวนวล)
o อางอิงนิยามของ primary care ตาม service plan คือ การใหบริการสาธารณสุข
แบบผสมผสานระหวางการรักษาพยาบาลเบื้องตน สงเสริม ปองกัน ฟนฟู และการใหบริการเชิงรุก
o มากกวา ๙๐% สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
o ๙๘% เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพในเขตชนบท ที่เหลือเปน primary care
ในเขตเมือง
o กรอบอัตรากําลังของ primary care ประกอบดวย พยาบาล สาธารณสุข ทันตาภิ
บาล แพทยแผนไทย เจาหนาที่ธุรการ สวน primary care ในเขตเมืองจะมีแพทย ทันตแพทย หรือ
กายภาพบําบัด
o ขอบเขตภาระงานหลักของ primary care ประกอบดวย การรักษาพยาบาลเบื้องตน
ทันตกรรมพื้นฐาน บริการรับฝากครรภ งานสุขภาพจิต โรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูพิการ อนามัยโรงเรียน
คุมครองผูบริโภค อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดลอม และควบคุมโรค
o การกระจายภาระงานตาม skill mix อางอิงขอมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและการ
สํารวจ รพ.สต. จํานวน ๔๒ แหง เมื่อป ๒๕๕๖ ซึ่งรวมถึงงานบริหาร วิชาการและอื่น ๆ
o กําหนด ๓ scenario เพื่อใชคาดประมาณกําลังคน ไดแก ๑) ระบบบริการดําเนินไป
ตามปกติ (status quo) ๒) เนนการใหบริการใน primary care และ ๓) ไมมี OPD walk in ในสถาน
บริการระดับตติยภูมิ
o การคาดประมาณกําลังคนใช population ratio
o ขอจํากัดของการศึกษา คือ ฐานขอมูลกําลังคนคนดานสุขภาพ โดยเฉพาะที่สังกัด
สป.ได ม าจากกระทรวงสาธารณสุ ข ไมค รอบคลุ มข อมู ล ในส ว นอื่ น ๆ ความไมส อดคลอ งกั น ของ
ฐานขอมูลที่มาจากหลากหลายแหลง ขาดขอมูลกําลังคนระดับพื้นที่ การกระจายระหวางวิชาชีพ (skill
mix) ยังไมมีความชัดเจน
o ขาดการบูรณาการระหวางทั้งสาม settings ในการดําเนินการคาดประมาณกําลังคน
ดานสุขภาพ เชน การเพิ่มหรือลดสัดสวนภาระงานอยางบางระหวาง setting
ขอเสนอแนะ:
- ใหตรวจสอบขอมูล primary care ที่ตั้งอยูในเขต รพ. อําเภอ (secondary setting)
เพื่อปองกันการนับซ้ํากับ primary setting
- เพิ่ม scenario primary care ในเขตเมือง เพื่อคาดประมาณกําลังคนสําหรับ
family care team รวมถึง scenario การจัดบริการปฐมภูมิในเขตเมืองโดยภาคเอกชน เชน คลินิก
ครอบครัวอบอุน เปนตน
- ตรวจสอบสัดสวนภาระงานของแตละวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. ใหถูกตอง
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• แผนกําลังคนดานการปองกันควบคุมโรค (พญ.วรรณา หาญเชาววรกุล)
o ใช service target ในการคาดประมาณกําลังคน
o จั ดทํ า คํ า จั ดความของ “สมรรถนะ” และกําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคสําหรั บ
กําลังคนดานการปองกันควบคุมโรค
o สํารวจความคิดเห็นของผูเกี่ยวของตอสมรรถนะที่จัดทําทําขึ้นและจัดเวทีรับฟงความ
ความคิดเห็นหนึ่งครั้ง
o การดําเนินตอไป คือ การจัดทํารางผลการศึกษา
o การคาดประมาณกําลังคนในอนาคต ๑๐-๒๐ ปขางหนาไมนาจะมีลักษณะเปน
เสนตรง (Linea) แตควรใชเทคนิค foresight
o เทคโนโลยีจะเปนปจจัยชี้ขาดกําหนดทั้งในเรื่องสมรรถนะและจํานวนของกําลังคน
ดานการปองกันควบคุมโรค
o ภาพรวมของจํานวนประชากรคอนขางคงที่ แตสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น
o ในสังคมเมือง ประชาชนจะเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น ทําใหสามารถดูแลตนเองไดใน
ระดับหนึ่ง
o ความคาดหวังตอบริการจะเพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน
o กฎหมายจะเปนเครื่องมือหลักในการปองกันและควบคุมโรค ทั้งโรคโรคติดตอและ
โรคไมติดตอ รวมถึงโรคจากการประกอบอาชีพ
o กําลังคนภาครัฐไมเพิ่ม (S curve)
o กรอบแนวคิดในการจัดทํากําลังคนดานการปองกันควบคุมโรค คือมีหนวยงานที่ทํา
หนาที่ดูแลเรื่องการปองกันควบคุมโรคระดับประเทศ ไดแก กรมควบคุมโรค ประกอบดวย ๖ กลุมงาน
๕ กลุ มโรค และกลุมงานระบาดวิทยา สวนระดับ สสจ. จะมีการจัดหนว ยงานและกําลังคนให
สอดคลองกับระดับกรมฯ ระดับอําเภอ โรงพยาบาลและทองถิ่นจะมีลักษณะงานบางสวนที่ทับซอนกัน
อยู แตหลักๆ แบงไดเปน ๑) งานเฝาระวัง ๒) งานควบคุมกลุมโรคติดตอ และ ๓) งานควบคุมกลุมโรค
ไมติดตอ
o ขอจํากัดของการศึกษา คือ ไมไดลงไปเก็บขอมูล FTE ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
ระดับจังหวัดหรืออําเภอ ซึ่งขอมูลในสวนนี้ไดมาจากการสํารวจ
o การคํานวณกําลังคนดานการปองกันควบคุมโรคจะทําเฉพาะในสวนของ กรมควบคุม
โรค สสจ. อปท. และ กทม. แต ใ นระดั บ รพ.ชุ ม ชน หรื อ รพ.สต. จะทํ า การคาดประมาณโดย
คณะทํางาน primary care และ secondary care (รอการยืนยันวาใชหรือไม)
o สมรรถนะของกําลังคนดานการปองกันและควบคุมโรค ประกอบดวย ๗ สรรถนะ
หลัก คือ ดานระบาดวิทยา การควบคุมปจจัยเสี่ยง การใหบริการทางการแพทย การสรางเครือขาย
การจัดทําแผนงาน การพัฒนาบุคลากร และการวิจัย
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o ระดับของสมรรถนะแบงออกเปน ๕ ระดับ ตามขอกําหนดของ กพร. ประกอบดวย
มี ความรู สามารถนํ า ความรู ไปสูก ารปฏิบั ติได สามารถวิเ คราะห ได สามารถพั ฒ นาแนวทางการ
ดําเนินงานใหม ๆ และสามารถใหคําปรึกษาและขยายผลการดําเนินงานได
o จากการนําเสนอผลการศึกษา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นใหใช population ratio ใน
การคํานวณความตองการกําลังคนดานการปองกันและควบคุมโรค (สัดสวน community workforce
สําหรับ low and middle income countries เทากับ ๑:๒,๕๐๐; WHO, ๒๐๑๑)
o ในทีมปองกันและควบคุมโรคควรมีวิชาชีพอื่น ๆ ที่จําเปนเพิ่มเติม ไดแก นักระบาด
วิทยา นักกีฏวิทยา นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิทยาศาสตรการกีฬา
นิติกร นักวิทยาศาสตรการแพทย เวชสถิติ และนักกําหนดอาหาร เปนตน
o ขอจํากัดของการศึกษา คือ ขอบเขตของการทํางานควบคุมโรคขาดความชัดเจน ขาด
ขอมูลกําลังคนที่เปนปจจุบัน จํานวนกําลังคนที่คาดการนอยกวากําลังคนที่มีอยู บทบาทและกําลังคน
ที่ของ อปท. ในการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค (อปท. เปน หนว ยงานที่ตองการการศึ กษา
เพิ่มเติม)
ขอเสนอแนะ:
- การตั้งตนดวยการปองกันควบคุมโรค อาจทําใหขาดประเด็นเรื่องการปองกันควบคุม
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ (Social determinants of health) ที่อาจเกี่ยวของกับกรมอื่นๆ เชน กรม
อนามัยซึ่งทําหนาที่ควบคุมกฎหมาย
- ในอนาคต หากมีการขยายบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บทบาทของ
สวนกลางรวมถึงจํานวนบุคลากรตองลดลงหรือไม
• แผนกําลังคนดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ)
o ใชเทคนิค service targeted approach ในการคาดประมาณกําลังคนดานอาชีวอ
นามัยและสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังคํานวณโดยใช FTE ซึ่งอยูระหวางการดําเนินงาน
o องคการอนามัยโลกกําหนดใหมีแพทยตอจํานวนคนงาน ๑: ๒-๓ พันคน พยาบาล
อาชีวอนามัย ๑: ๑-๒ พันคน ตามหลัก population ration นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีวิชาชีพอื่นๆ เชน
สาธารณสุขศาสตรอุตสาหกรรมละความปลอดภัย ซึ่งวิธีการดังกลาวไมเหมาะสมที่จะนํามาใชในครั้งนี้
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยูขณะนี้มีจํานวนนอย
o การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมแค ๓ วิชาชีพหลัก คือ แพทยอาชีวเวชศาสตร พยาบาล
อาชีวอนามัย นักวิชาการสาธารณสุขดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
o ภาคเอกชนหรือโรงงาน การคาดประมาณกําลังคนยึดตามกรอบของกฎมาย
o โรงพยาบาลเอกชน การคาดประมาณกําลังคนใชกรอบของโรงพยาบาลภาครัฐเปน
ตัวตั้ง (จํานวนเตียง)
o สมรรถนะของกําลังคนดานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมที่กระทรวงสาธารณสุขได
รับรองแลวทั้ง ๓ วิชาชีพ ประกอบดวย ๔ สมรรถนะ คือ การปฏิบัติงานทางการแพทย (ตรวจวินิจฉัย
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รักษาโรค ควบคุมโรคที่เกิดจากกการทํางานและสิ่งแวดลอม การศึกษา วิเคราะห วิจัย รวมรวมขอมูล
ประมวลผล) การวางแผน การประสานงาน และการบริการวิชาการ
o ขอจํากัดของการศึกษา คือ ไมสามารถคาดประมาณกําลังคนไดในทุกวิชาชีพ เชน
เจาหนาที่หองปฏิบัติการ organization psychologist ยังไมสามารถคาดการกําลังคนในระยะ ๑๐ ป
ได การคาดการณกําลังคนครั้งนี้ไมรวมภาระงานดานสงเสริมสุขภาพ (Health promotion) นอกจากนี้
มิติของงานอาชีวนามัยคอนขางกวาง ซึ่งกรมอนามัยตองการใหลงลึกในรายละเอียด
o ประเทศไทยมีแรงงานนอกระบบจํานวนมาก ที่ไมมีนายจาง
ขอเสนอแนะ:
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงในงานอาชีวอนามัยกับภาระงานตามมาตรฐานเหมือนหรือ
แตกตางกันหรือไม เนื่องจากในการคาดประมาณพบวามีชองวางของภาระงานและจํานวนบุคลากรที่
ตองการจํานวนมาก
- เชื่อมโยงประกันสังคมใหเขาไปดูแลในโรงงาน และใหโรงพยาบาลในทองถิ่นที่โรงงาน
ตั้งอยูเขามามีบทบาทเรื่องอาชีวอนามัยมากขึ้น
• แผนกําลังคนในอุตสาหกรรมยา (รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกศสมบูรณ)
o กําหนดภาพอุตสาหกรรมยาที่พึงประสงคบนพื้นฐานของระบบสุขภาพที่พึงประสงค
และ Life science cluster (ดานยา)
o เปาหมาย: ความมั่นคงดาน supply ยา (วัคซีน bio-similar สมุนไพร ยาโมเลกุล
เล็ก)ภายในประเทศอีก ๑๐ ขางหนา หมายความวา ประเทศสามารถผลิตไดเอง รวมถึงเปนศูนยกลาง
ดานการวิจัยและพัฒนา (HUB) โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํา clinical research หรือ clinical trial และ
สามารถผลิตยาที่เปนนวัตกรรมในอนาคตขางหนา
o เก็บขอมูลนํารอง สัมภาษณโรงงาน เพื่อคํานวณหา FTE และนํามาใชในการคาด
ประมาณกําลังคน
o จากตัวเลข FTE ขางตน ไดทําการสํารวจอีกครั้ง เนื่องจากการสํารวจครั้งแรกกลุม
ตัวอยางนอย เพื่อใหไดตัวเลขที่มีความแมนยํามากขึ้น ซึ่งกําลังอยูระหวางการรวบรวมขอมูล
o ทํา Qualitative study โดยการสัมภาษณ เพื่อดูสมรรถนะของเภสัชกรและบุคลากร
ที่เกี่ย วของในอุตสาหกรรมยา (ไมมีโ รงงานที่ผลิตยาสัตว) วาในอีก ๑๐ ป ขางหนาควรจะตองมี
สมรรถนะ ที่เหมาะสมอยางไร
o ในอนาคตอาจมี skill mix เกิดขึ้นไดบางเล็กนอยระหวางวิชาชีพที่เกี่ยวของ แตเภสัช
กรก็ยังคงมีบทบาทหลักในอุตสาหกรรมยา
o สมรรถนะแบงออกเปน ๒ สวน คือ Core competency ไดแก technical skill
and soft skill (๒๑st century skill) และ functional competency แยกตาม job description
ของเภสัชกร
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o casual loop diagram คลายกับ conceptual framework มีการเชื่อมโยงและสง
feedback ซึ่งกันและกัน [discrepancy มาก (market opportunity: low/high capacities), if low
needs more investment] แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปร ปญหา/อุปสรรค และชี้แนะแนว
ทางการแกปญหา
o จะใช System dynamic รวมกับ FTE เปน approach ในการวิเคราะหคาด
ประมาณกําลังคน
ขอเสนอแนะ:
- ประเทศมีความมั่นคงดานยาอยางยั่งยืน หมายถึงอะไร (เชน ยาในบัญชียาหลักตอง
เปนยาที่ผลิตในประเทศ หรือยาที่นําเขาตองลดลงกี่เปอรเซ็นต)
- วัตถุประสงคของ Loop หรือของประเทศ คืออะไร (medicine supply security)
เพื่อกําหนดทิศทางในการรัน model ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
 นําเสนอความคืบหนาของการดําเนินงานแยกรายวิชาชีพ
• วิชาชีพเภสัชกร (ดร.ภญ.กุลจิรา อุดมอักษร)
o ใชจํานวนรานยาในการคาดการณ (๑ คน ตอ ๑ ราน, อนาคต ๒ คน ตอ ๑ ราน,
และเพิ่มขึ้น ๑% ทุก ๆ ๕ ป ในอนาคต)
o ใชขอมูล FTE จาก กสธ. (๒๐๑๕) และ utilization rate จาก BPS (สนย.)
ประกอบกับความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งกอนหนานี้ใชวิธี population ratio และในอนาคตจะใช
system dynamic modeling
o แยกภาระงาน (Functional area) ของเภสัชกรออกเปน ๔ ระดับ คือ การจายยา
ตามใบสั่ง การใหบ ริบาลเภสัช กรรมระดับตน ระดับกาวหนา (advance) และการจัดการคลังยา
(Inventory management) เพื่อประโยชนในการทํา task shifting
o เภสัชไมมีขอมูล Supply จึงใชตัวเลขอัตราสูญเสียที่ ๒%
o ใช scenario ในการรัน casual loop diagram ๔ scenarios ดังตอไปนี้
Scenario ๑: promote continuing of care ไปที่รานยา เพื่อลดการกลับไป
รับบริการที่โรงพยาบาล โดยมีเปาหมายที่ ๓๐% จากผูปวยโรคเรื้อรังทั้งหมด ทําใหเภสัชกรใน setting
ลดลงและในรานยาเพิ่มขึ้น
Scenario ๒: under budget constraint ตามความสามารถในการจางเภสัช
กรของกระทรวงสาธารณสุข (Affordable ratio)
- Scenario ๒.๑ private partnership นําใบสั่งยาออกไปที่รานยา หรือ
primary care กรณีที่เปนใบสั่งยาแบบ simple dispensing
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- Scenario ๒.๒ Vertical skill mixed โดยให pharmacy
assistants/technicians เปนผูจายยาแบบผูปวยนอก (OP dispensing) ภายใตการควบคุมกํากับของ
เภสัชกร
- Scenario ๒.๓ Extreme close OP dispensing ปด OPD ใน
โรงพยาบาล แลวนําใบสั่งยาไปที่รานยา (meet affordable ratio ๐.๘๘, but impossible)
การดําเนินงานตอไป
o ทํา data validation เนื่องจาก models ที่ทํามาทั้งหมดยังไมไดผาน
คณะกรรมการพิจารณา
o ทําการทดสอบ scenarios อื่น ๆ เพื่อตอบคําถามเชิงนโยบาย
o จัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการวางแผนกําลังคนดานเภสัชกรรม
ขอเสนอแนะ:
- Scenario บางอยางที่ทําไมได เชน ปดการจายยาที่ OPD ควรตัดออกจาก model
- ระบบคุณภาพในปจจุบันการให pharmacy technician จายยาอาจทําไมได สวน
การจายยาที่รานยาจะมีระบบการควบคุมคุณภาพอยางไร
- เพิ่ม Scenario ระบบ ๓ กองทุนเขาไปใน casual loop เพราะอาจมีปญหาเรื่อง
ระบบการตามจายเงินใหหนวยบริการ เชน รานยา (อาจเปนไปไมได)
- การทํา policy options/recommendations ตองพิจารณาวากฎหมายเอื้อหรือไม
ดูความเปนไปไดของนโยบายที่จะนําเสนอ เชน ใหสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตาม
พรบ. สถานพยาบาล เชนเดียวกับสถานบริการภาคเอกชน
- เพิ่ มข อดี ของแตล ะ scenario เช น ลดระยะเวลาในการรอรับ ยา และให มีการ
เชื่อมโยงระหวางวิชาชีพ (skill mix) กรณีที่มี Task shifting
• วิชาชีพแพทย (นพ.ฑิณกร โนรี)
o เปนการนําเสนอเพื่อใหเห็นภาพของ demand และ supply ซึ่งยังไมสามารถลงลึก
ในรายละเอียดดานสมรรถนะและการธํารงรักษาได
o ใช Health demand approach ตามจํานวนผูมารับบริการทั้งในแผนกผูปวยนอก
และผูปวยในเปนตัวตั้งในการคาดประมาณกําลังคนใน service setting ๓ ระดับ คือ primary,
secondary และ tertiary care ครอบคลุ ม แพทย ทั้ ง ในและนอกกระทรวงสาธารณสุ ข รวมถึ ง
ภาคเอกชน
o ใชฐานขอมูลจาก ๒ แหลง คือ ฐานขอมูลจํานวนแพทยที่มีในรายงานของกระทรวง
สาธารณสุขและการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (Health Welfare Survey) สําหรับแพทยที่
อยูนอก กสธ.
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o สําหรับ primary care จะครอบคลุมแพทยที่ปฏิบัติงานดานการสงเสริมปองกันโรค
งานรักษาพยาบาล สวน secondary และ tertiary care จะครอบคลุมแพทยที่ปฏิบัติงานใน OP และ
IP งานหองผาตัด หองคลอด หองฉุกเฉิน และ ICU
o Status quo คือ ระบบบริการสุขภาพไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ พิจารณาตาม
service utilization ที่มีอยู แลว blow up ตามจํานวนประชากร
o ขอมูล Demand: จํานวนแพทยดังกลาวแสดงเฉพาะ active physicians เทานั้น ไม
รวมแพทยที่ทําหนาที่ administrative position
o ขอมูล Supply: จากแหลงขอมูลจากแพทยสภา ๒๐๑๑ ทอนดวย ๘๓% (active
physician), จาก ๘๓% ที่ active พบวามีเพียง ๙๒% ที่ยังทํา clinical practice อยู, annual loss
rate ๑% จากจํานวนการผลิต ๒,๕๐๐ คน (๓,๐๐๐ คน) ตอป
o จากการทํา Demand and supply matching พบวา มี over supply ของแพทย
และพบปญหาการกระจายอยางไมเปนธรรมระหวางพื้นที่ชนบทและเขตเมือง
การดําเนินงานตอไป:
o เพิ่ม scenario บางอยางเขาไปใน model เชน service plan (specialist and
excellent center) และ primary care cluster ของกระทรวงสาธารณสุข
o วาง status quo ใหชัด เพื่อกําหนดสมรรถนะ (Competency) ที่พึงระสงคของ
วิชาชีพแพทย
o ใช system dynamic ในการทํา modeling เชน เพิ่มหรือลดระยะเวลาในการตรวจ
ของแพทย สัดสวนแพทยที่ลงไปปฏิบัติงานใน primary care เพิ่มขึ้นมากกวา ๒๐%
เปนตน
o พิจารณาเรื่องการกระจายอยางไมเปนธรรมของวิชาชีพแพทยระหวางพื้นที่ชนบท
และพื้นที่เขตเมือง หลังการรัน modeling ดวย scenario ตางๆ
ขอเสนอแนะ:
- การสูญเสียแพทยจากวิชาชีพนาจะมากกวา ๑% และควรตัดแพทยที่ไมไดดูแล
สุขภาพประชาชนออกจากการคํานวณ เชน แพทยที่ดูแลเฉพาะสวน เสริมความงาม เปนตน
- ควรเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการวางแผนเรื่อง Primary care cluster ของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งจะพูดถึงกําลังคนดานสุขภาพที่เขาไปอยูใน family care team ที่ทําควบคูกันระหวาง
secondary care และ tertiary care และจะเปนประโยชนตอการวางแผนกําลังคนในอนาคต (current
goal: family physician ๑:๑๐,๐๐๐, scenario ๑:๖,๕๐๐)
- เสนอใหแยกภาระงานของ specialist ออกจาก generalist และการคิดสัดสวน
แพทยตอประชากรที่ ๑:๑,๕๐๐ สําหรับ generalist อาจไมเหมาะสมกับ specialist
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- ปจจุบันสัดสวนของ specialist ตอ generalist อยูที่ ๘๐ ตอ ๒๐ (แพทยจบใหม)
กรณี over supply จะมีวิธีการอยางไรใหแพทยเหลานี้เปลี่ยนไปเรียน family medicine มากขึ้น เพื่อ
ลดสัดสวนการปฏิบัติงานใน secondary/tertiary care ตอ primary care (๘๐:๒๐)
- เพิ่ม scenario การเคลื่อนยายของแพทยตางประเทศเขาสูประเทศไทย หรือแพทย
ไทยเคลื่อนยายออกตางประเทศ
• ทันตบุคลากร (dental personal): (ทพญ.วรารัตน ใจชื่น)
o แหลงขอมูลไดมาจาก ๒ ที่ คือ ทันตแพทยสภา และ สํานักงานทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย
o ขอบเขตการใหบริการ Dental care service แบงเปน level of care (primary
secondary tertiary) เนื่องจากสถานบริการแตละประเภท (setting) ใหบริการทุกระดับของ Dental
care service อยูแลว ดังนั้น จึงไมไดแยกตาม setting
o ไมสามารถคาดประมาณกําลังคนดานทันตสาธารณสุขที่ทํางานปองกันควบคุมโรค
(Disease control) ได
o การเขาสูระบบของทันตแพทย แบงเปน การผลิตตามแผนปกติและการผลิตเพิ่ม ซึ่ง
การผลิตเพิ่ม แผนแรกสิ้นสุดเมื่อป ๒๕๕๗ และแผนระยะที่ ๒ กําลังอยูระหวางการพิจารณา
o การไหลออกจากระบบ แบงออกเปน ๒ กรณี คือ เกษียณอายุและทันตแพทยที่ไมได
อยูในหนวยบริการ
o ทันตาภิบาล ปจจุบันมีแผนการผลิตเดียว แตปญหาคือไมสามารถผลิตไดเต็มตาม
แผนการผลิต (กําลังการผลิต)
o การสูญเสียทันตาภิบาล แบงอออกไดเปน การเกษียณอายุ ไมอยูในหนวยบริการ
เชน ยายไปอยู สสจ. รวมถึงลาออก
o การคาดประมาณกําลังคนใช Health demand method รวมกับ service target
o สมมุติฐาน: สัดสวนการใชบริการทันตกรรมในหนวยบริการสังกัดตางๆ คงที่ (status
quo) โดยยึดฐานขอมูลจาก HWS ป ๒๕๕๖
o ใชสัดสวนการใชบริการทันตกรรมของ สป สธ เพื่อพยากรณอัตราการเขารับบริการ
ใน รพ. สังกัด สป. รพ. รัฐอื่นๆ และภาคเอกชน
o Scenario ของทันตาภิบาล แบงเปน ๒ สถานการณ คือ ทําทั้งงานรักษาและสงเสริม
ปองกัน กับ ทํางานสงเสริมปองกันอยางเดียว
o Scenario ของทันตแพทย แบงเปน ทํางานรักษาอยางเดียว ๑๐๐% ปรากฏเอกชน
ขาด/รัฐเกิน และทันตแพทยทํางานอื่น ๆ ดวย
o ทันตาภิบาลมีแนวโนมที่ supply and demand จะเทากัน ในกรณีที่สามารถผลิต
ทันตาภิบาลไดเต็มศักยภาพ ๔๐๐ คนตอป ไมวาในสถานการณ (scenario) ใดๆ
o ผลการศึกษาครั้งนี้ไดนําเสนอในที่ประชุมสภาวิชาชีพแลว และที่ประชุมเห็นชอบ
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การดําเนินงานตอไป:
o ใหใชขอมูลของเขตในการคาดประมาณกําลังคน จะใหขอมูลที่แมนยํามากกวาการใช
ขอมูลภาพรวมของประเทศ ยังไมมีการคาดประมาณกําลังคนทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยและกําลังคน
ในแผนงานปองกันควบคุมโรค
o ขอจํากัดของการศึกษา: ขอมูลมีจํานวนมาก และอาจเปนกับดักของความคิด ทําให
คิดวนเวียนอยูที่เดิม
ขอเสนอแนะ:
- อาจตองพิจารณาคา productivity เปรียบเทียบระหวางทันตแพทยที่ปฏิบัติงานใน
สถานบริการภาครัฐและเอกชน
• วิชาชีพสาธารณสุข (อ.บุญเรือง ขาวนวล)
o วิชาชีพสาธารณสุขอยูในระหวางจัดตั้งสภาวิชาชีพ ทําใหการติดตามเรื่องจํานวน
กําลังคนที่มีอยูทั้งหมดเปนไปไดยาก และเปนงานที่ทาทาย โดยคณะทํางานมี รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย
กุล เปนประธานรวมกับทีมตัวแทน สสอ. รพสต. และทีมสถานศึกษา เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมมาก
ที่สุด
o สิ่งที่ไดดําเนินงานไปแลว คือมีการประชุมคณะทํางานยอยเพื่อวางแผนดําเนินงาน
เป น ระยะ และเสนอผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต น ต อ สภาคณบดี ค ณะสาธารณสุ ข แห ง ประเทศไทย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนและใหขอเสนอแนะ โดยไดรับขอเสนอแนะคือ ตัวเลข oversupply เปนตัวเลขที่เชื่อถือได
หรือไมและอัตราการสูญเสียควรใชตัวเลขที่เทาไหร และนําเสนอผลการศึกษาตอเครือขายหมออนามัย
ไดขอคิดเห็นเรื่องสมรรถนะของ รพสต. เกี่ยวกับการจัดการกรณีฉุกเฉิน
o จากนิยามของวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตาม พรบ. ป๒๕๕๖ และการที่ยังไมมีสภา
วิชาชีพรองรับ ทําใหไมสามารถระบุขอบเขตบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุขไดอยางชัดเจน ถาทราบ
และกําหนดบทบาทไดชัดเจนขึ้นจะทําใหกําหนด skill mix ไดงายขึ้น คณะทํางานจึงมีมติกําหนด
สมรรถนะรวมของวิชาชีพขึ้น และจะมีการกําหนดตรวจรับและรับรองหลักสูตรของแตละมหาวิทยาลัย
ใหเปนไปตามมตินี้ตอไป สําหรับการประชุมครั้งนี้จะนําเสนอในสวนของกําลังคนในสวนสาธารณสุข
ชุมชน เปนหลัก
o นักวิชาการสาธารณสุขประมาณ ๙๕ % ปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
และประมาณครึ่งหนึ่งปฏิบัติงานในระบบบริการปฐมภูมิซึ่งอาจมีการทํางานซอนทับกับวิชาชีพอื่นบาง
แตในสวนที่ทํางานในทุติยภูมิและตติยภูมิ จะมีขอบขายงานที่คอนขางชัดเจน เชน กลุมงานเวชปฏิบัติ
ครอบครั ว และชุ มชน กลุ มงานพัฒ นาคุณภาพระบบบริการ สว นองคกรวิช าการและงานวิจัย เช น
กรมควบคุมโรค ก็จะทํางานในบทบาทวิชาการเปนหลัก สวนอีก ๕ % จะอยูในสว นมหาดไทย
โรงพยาบาลเอกชน และอื่นๆ เชน กระทรวงศึกษา เปนตน แผนการผลิตกําลังคนในอีก ๑๐ ปขางหนา
จะมีกําลังคนอยูที่ ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ คน แผนความตองการทั้งประเทศอยูที่ ๕๓,๐๐๐ คน ทําใหมี
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คนเกินในระบบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน สมรรถนะของสาธารณสุขชุมชน คือ เนนในการปองกันโรคใน
ชุมชนเปนหลัก
o ขอจํากัดของการศึกษา คือขอมูลปจจุบันของนักศึกษาไมครบถวน ขอมูลดานการ
ทํางาน การยายงาน การเปลี่ยนสายงาน ไมครบถวน มีแตตัวเลขของขาราชการเทานั้น ขอมูลขาดการ
คํานวณเรื่องการสูญเสียกําลังคนในกรณีที่มีสภาวิชาชีพแลวตองสอบขึ้นทะเบียนกับสภา
การดําเนินงานตอไป
o สํารวจและขอขอมูลจากสถาบันการผลิต ทั้งจํานวน อัตราการมีงานทํายอนหลัง ๑๐
ป จัดประชุม workshop กับสถาบันการผลิต สถานที่ทํางานรัฐบาล เอกชน จัดประชุม Cross cutting
เรื่อง skill mix กับวิชาชีพอื่นๆ
ขอเสนอแนะ:
- ในภาคเอกชน มีจํานวนวิชาชีพสาธารณสุขนอยมาก เนื่องจากไมมีงานที่ตรงกับความ
ตองการของเอกชน
- เสนอใหติดตามผลวา เด็กที่จบไปศึกษาตอในดานอื่นๆ ที่ไมใชสายสาธารณสุขหรือไม
ถาไดมีการติดตามวา ไปศึกษาตอที่ใด ก็จะไดเห็นภาพการสูญเสียการลงทุนที่ไมไดประโยชนของภาครัฐ
- ในสวนการศึกษาตอ มีการศึกษาพบวา มีการตอยอดในสวนอื่นๆมาตลอด แตตัวเลข
จํานวนยังไมแนนอน มีแตตัวเลขของมหาวิทยาลัยมหิดลที่คอนขางครอบคลุม จึงจะใชเปนตัวเลขในการ
จัดทําโมเดล
- สาธารณสุขเปนบุคลากรที่สําคัญในงานสงเสริมปองกัน มีบทบาทใน primary care
team อยางมาก ถาสามารถแสดงบทบาท ตัวเลขใหชัดเจน จะสามารถทํางานควบคูกับทีม primary
care ได
- บทบาทวิชาชีพที่อยูในภาครัฐเปนหลัก ซึ่งเรื่องงบประมาณทําใหมีขีดจํากัดในจํานวน
ที่ จ ะรั บ ได อยากให แ ยกแต ล ะสาขาวา เพีย งพอกั บ จํ า นวนที่ต อ งการหรื อไม เพื่อ สะท อ นกลั บ ไปที่
สถาบันการศึกษาวาตองการสาขาไหนมากนอยเพียงใด
- ถาสามารถสรางใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญในดานสุขภาพแตละบุคคล เปนงาน
ที่ทาทายสาธารณสุข อาจชวยเพิ่ม demand ได
• วิชาชีพเทคนิคการแพทย (อ.ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย)
o สิ่ ง ที่ ไ ด ดํ า เนิ น งานไปแลว คื อ จั ด ประชุ มร ว มกับ สภาคณบดีส ถาบัน ผลิ ตบั ณ ฑิ ต
เทคนิคการแพทยแหงประเทศไทยในเรื่อง การวางแผนการทํางาน กําหนด scenario หนาที่ของวิชาชีพ
เทคนิ คการแพทย ในอนาคต เพื่ อกําหนดความตองการทั้งดาน competency และจํานวนในการ
คาดการณ Demand projection รวมถึง Supply projection
o สถานการณกําลังคนในปจจุบัน อางอิงขอมูลจากสภาเทคนิคการแพทย ปจจุบันมี
๑๕,๒๑๕ คน สวนใหญอายุระหวาง ๒๐-๔๐ ป ลักษณะงานในปจจุบันและที่ตองการในอนาคต แบงเปน
๔ กลุมใหญๆคือ Family MT & MT clinic ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปจจุบัน เพิ่มการทํางานใน
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สวนสงเสริมปองกันมากขึ้น Clinical MT ทํางานในหอง Lab งาน Entrepreneur MT/ Technology
distributor ขายอุปกรณเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย และในสวน Academic ที่เปนอาจารยใน
สถานศึกษา
o Demand projection ใชการคํานวณ status quo - depends on utilization
trend ใชขอมูล FTE ของกระทรวงสาธารณสุขเปนหลัก คิดออกมาเปนจํานวน test ที่ทําได ใชเวลา
เทาไหร แตไมไดสะทอนการทํางานที่แทจริงได เนื่องจากปกติไมไดทําทีละ test แตมีการทําพรอมกันบาง
อาจตองมีการศึกษาเพื่อหาตัวเลขใหม สรุปตัวเลขจาก status quo ป ๒๕๖๙ อยูที่ ๑๔,๘๓๗ คน pop
ratio= ๑:๔,๔๗๔ ตัวเลขจาก Scenario MT ป ๒๕๖๙ อยูที่ ๑๗,๐๕๐ คน รวมกับที่ทํางานใน
Technology distributor และ Academic จะได demand projection ในป ๒๕๖๙ เทากับ ๒๒,๕๑๖
คน Supply อยูที่ ๙๐๐ คน/ป อัตราสูญเสียอยูที่มากกวา ๓% ตอป ตัวเลขในอีก ๑๐ ปขางหนาจะอยูที่
๒๑,๙๘๖ คน ซึ่งใกลเคียงกับจํานวน demand
o Competency ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย ไดมีการจัดทํา มคอ ๑ รวมกับสภา
คณบดีสถาบันผลิตเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย สมาคมเทคนิคการแพทย
แหงประเทศไทย และทีมวิจัย มคอ ๑ เทคนิคการแพทย สรุปไดรางที่ผานประชาพิจารณรอบแรกแลว
โดยเนื้อหาของ มคอ ๑ จะเนนหลักในสวน population health การสงเสริมสุขภาพและบูรณาการ
ความรูเขาสูชุมชน
o ป ญ หา และข อ จํา กัด คือ ยั งขาดข อมลูที่ ส มบรูณ ในหลายด านในการคาดการณ
กําลังคน เชน จํานวนคนดาน Entrepreneur MT/ Technology distributor/ MT clinic ระยะเวลาที่
ใชในการทํา lab ที่ไมสะทอนเวลาการทํางานจริง
การดําเนินงานตอไป
o การจัดทํา scenario ของแตละงานใหชัดเจน และใช System dynamics มา
ประกอบในการวิเคราะหกําลังคน และจัดทําแผนกําลังคนของเทคนิคการแพทย รวมถึงวิธีการกระจาย
และการธํารงรักษา
ขอเสนอแนะ:
- ในภาคเอกชน สามารถขอขอมูลจากสํานักงานสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศิลป ที่โรงพยาบาลตองไปขึ้นทะเบียน โดยสอบถามเปนจํานวนที่ตองการมีกี่ตําแหนง และมีการจัดการคน
อยางไร
- เรื่องการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จําเปนตองมี information นักเทคนิค
การแพทยสามารถเขามาชวยไดเรื่องเครื่องมือและการจัดการขอมูลที่เกี่ยวของกับคุณภาพการรักษา เชน
ในผูปวย DM Kidney disease อยากใหนักเทคนิคการแพทยรุนใหม ตระหนักเรื่องนี้
- การจัดการขอมูล และความนาเชื่อถือของขอมูล เปน สิ่งจําเปน จะทําอยางไรให
ขอมูลในแตละที่มีความนาเชื่อถือเหมือนกัน validation เปนสิ่งสําคัญ ตองมีมาตรฐานเดียวกัน
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- เรื่ อ งอั ต ราการสู ญ เสี ย ต อ งคิ ด ตั ว เลขเผื่ อ ไว ม ากๆ เพราะไปอยู ใ นภาคเอกชน
จํานวนมาก
- เรื่องเทคโนโลยี การนําขอมูลมาใชประโยชนตอทั้งการวินิจฉัยโรค การแปลผล และ
การวิจัย
- การวิจัย เสนอเรื่อง การ screening lab ที่จําเปนสําหรับคนไข
- การนําเสนอขอมูลเปน range จะชวยใหนาเชื่อถือและยอมรับไดมากกวา
- การนําเสนอ Scenario เรื่องการสูญเสียในกรณีตางๆวาแตกตางในมากนอยเพียงใด
• วิชาชีพสัตวแพทย (ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน บุณยยาตรา)
o วิชาชีพสัตวแพทย แบงลักษณะงานเปน ๖ กลุม คือ กลุมผูดูแลสัตวเล็ก กลุมผูดูแล
ฟารม กลุมศึกษาตอเพื่อเปนอาจารย กลุมที่ทํางานในภาครัฐ กลุมที่ทํางานในภาคเอกชน เชน สวนสัตว
กรมปาไม และกลุมอื่นๆ เชน ยายสายงาน โดยวิธีการคํานวณใชขอมูลยอนหลังเพื่อหา trend analysis
o การคํานวณ Demand projection ใชคา FTE มาคํานวณ ไดอยูที่ ๘๐๐-๙๐๐คนตอ
ป และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ Supply อยูที่ ๖๕๐ คน/ป เมื่อใชวิธี system dynamic กําหนดคา visit ที่
แตละฟารมตองพบสัตวแพทย *จํานวนฟารมที่มีอยูในประเทศไทย สวนสัตวเลี้ยงใชจํานวนครัวเรือนกับ
จํานวนครั้งที่ตองพาสัตวมาพบสัตวแพทยตอป จาก model คํานวณแลวพบวา demand เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ขณะที่ supply คงที่ ยังคง over demand สรุปวา ตอนนี้ยังผลิตไดไมทั่วถึงและยังไมทราบวาจะเพียงพอ
เมื่ อใด อี กทั้ งแนวโน มในการดู แลสั ตวในอนาคตที่อาจเปลี่ย นแปลงไปและสงผลกระทบตอ demandsupply projection อีก
ขอเสนอแนะ:
- สัตวแพทยมีตัวเลขยายสายงานมากนอยเพียงใด
- อัตราการสูญเสียจากตัวเลขการสํารวจในวันรับปริญญาอยูที่ ๒%
- จากกราฟ เสนอใหเช็ค demand วาตรงตามตลาดงานจริงหรือไม สอดคลองกับ
ขอมูลหรือไม
- สายอุตสาหกรรมอาหาร ตองใชสัตวแพทยเยอะเพียงใด บทบาทหนาที่เปนอยางไร
อยากใหแยก FTE ในแตละสาขาของงานออกมาใหชัดเจน
- เช็คสายงานใกลเคียงที่อาจจะเขามาทําหนาที่แทนได
- บทบาทของปศุสัตว ในเรื่องของโรคระบาดจากสัตวสูคน การคัดกรอง การควบคุม
โรค สัตวแพทยจะมีบทบาทชัดเจน
• วิชาชีพแพทยแผนไทย (ดร.รัชนี จันทรเกษ)
o การแพทยแผนไทย หมายความวา กระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับการตรวจ
วินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปองกันโรค หรือการสงเสริม และฟนฟูสุขภาพของมนุษย การผดุงครรภ การนวด
ไทย และใหหมายความ รวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและ เครื่องมือทาง
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การแพทยทั้งนี้ โดยอาศัยความรูหรือตําราที่ไดถายทอดและ พัฒนาสืบตอกันมา ความรูตามหลักสูตรจะ
ครอบคลุม ๔ ดานคือ เวชกรรม เภสัชกรรม ผดุงครรภ และนวดไทย competency จะแตกตางกันตาม
level ของ setting สวนใหญอยูในระบบปฐมภูมิ เนนงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
o สถานการณกําลังคนในปจจุบัน ขอมูลจากสภาการแพทยแผนไทย ทั้งกลุมมอบตัว
ศิษย เรียนตามหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิ มีจํานวนทั้งหมดอยูที่ ๓๐,๓๗๑ คน ใหบริการใน รพช.และ รพสต.
เปนหลัก คา pop ratio อยูที่ ๑: ๕,๘๐๐ การกระจายตัว จากนโยบายที่ทุกจังหวัดตองตั้งกลุมงานแพทย
แผนไทย เสร็จสิ้นภายในปนี้ ทําใหมีการกระจายตัวที่ดีขึ้น
o ปญหาและอุปสรรค คือ ระบบขอมูลไมเปนขอมูลปจจุบัน ระบบติดตามบัณฑิตไมได
มีครอบคลุมทุกมหาวิทยาลัย มาตรฐานของแตละสถาบันไมเทากันทําใหนักศึกษาที่จบมาบางคนขาดความรู
และทักษะในการทํางานจริง ทีมสหวิชาชีพยังไมทราบบทบาทในการทํางานของแพทยแผนไทย
การดําเนินงานตอไป
o การเพิ่ม Competency เชน การพัฒ นาความเชี่ย วชาญทั้งระยะสั้นและระยะ
ปานกลาง การมี internship การปรับหลักสูตร ป. ตรี และการจัดการเรียนการสอน การนํา system
dynamic มาใชในการวิเคราะหขอมูล
ขอเสนอแนะ:
- งานในภาคเอกชน ยังไมเห็นบทบาทที่ชัดเจน นาจะทํางานรวมกับวิชาชีพอื่นเชน
กายภาพบําบัด
- เริ่มมีงาน palliative care เขามาเกี่ยวของ ในโมเดลไดคิดในสวนนี้รึเปลา
- palliative care เปน service plan ที่มีเพิ่มมาใหม ยังไมไดคิดในสวนนี้
- มาตรฐานของสมุนไพรไทย มีการทํางานรวมกับเภสัชกรหรือไม ความเชื่อในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพของคนในชนบท แผนไทยมีบทบาทอยางไร
- การลงชุ มชนใหความรู ในกลุมหมอพื้น บ าน เรื่ องสมุน ไพรในรั้ว บาน อาจมี การ
ทํางานรวมกับวิชาชีพสาธารณสุข
- เสนอใหเพิ่ม scenario เกี่ยวกับการใหแพทยแผนไทยตรวจคูขนานกับแพทยแผน
ปจจุบัน
• วิชาชีพกายภาพบําบัด (ดร.สาริณี แกวสวาง)
o สิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว คือ สํารวจกําลังคนใหม และตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล การสังเคราะหสมรรถนะที่พึงมี โดยการทบทวนเอกสารและสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ การคาดการณ
ความตองงการกําลังคน ที่สอดคลองกับแตละ setting
o สถานการณกําลังคน ของวิชาชีพกายภาพบําบัด คือ มีนักกายภาพบําบัดขึ้นทะเบียน
อยูที่ ๑๐,๐๐๐ คน อัตราการสูญเสียจากการไมตออายุใบประกอบวิชาชีพและเสียชีวิตอยูที่ ๑๕ % ขอมูลที่
ไดสวนใหญมาจากภาครัฐบาล เปนขอมูลที่ถูกตอง สวนของเอกชนขอมูลยังไมแนนอน การกระจาย สวน
ใหญอายุระหวาง ๓๐-๔๐ ป ปจจุบันมีสถาบันที่ผลิตทั้งสิ้น๑๖ สถาบัน เปนภาครัฐ ๑๒ แหง เอกชน ๔ แหง
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ผลิตไดปละ ๑๐๐๐-๑๒๐๐ คน สําเร็จการศึกษาอยูที่ ๘๐๐-๘๕๐ คนตอป จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพ อยูที่ ๘๐% สมรรถนะของวิชาชีพประกอบไปดวย ๕ ดานคือ การใหบริการทางการแพทย
(สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู) การวิจัยและพัฒนาทางคลินิกและนวัตกรรมตางๆ การพัฒนาบุคลากร การ
พัฒนาเครือขาย และการบริหารจัดการ เมื่อพิจารณางานแตละ setting พบวาในสวนตติยภูมิ จะมีบทบาท
ในการฟนฟูและเตรียมความพรอมผูปวยกอนกลับบาน ในทุติยภูมิ จะมีบทบาทในการติดตามดูแลฟนฟูตอ
ที่บาน ลด level of disability ในปฐมภูมิ จะมีบทบาทในการดูแลตอเนื่องที่บานในคนพิการ ผูสูงอายุ และ
ผูป ว ยเรื้อรั ง การทํ า กิจ กรรมส งเสริมสุขภาพและคัดกรองสรรถภาพในผูสูงอายุ รวมถึงการปรับ สภาพ
สิ่งแวดลอมใหเหมาะกับคนพิการ การคาดการณกําลังคน ใชวิธี Health Demand Method พบวา ยังขาด
แคลนกําลังคนในระบบอยูอีก ๕,๐๐๐-๕,๓๐๐ คน
การดําเนินงานตอไป
o มุงเนนการฟนฟูในกลุม sub-acute มากขึ้น การปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับ
สถานการณความตองการในปจจุบันมากขึ้น เชน ผูสูงอายุ ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ การพัฒนาเครือขาย
วิชาชีพ และการกระจายตัวและรักษากําลังคน
ขอเสนอแนะ:
- จากการคํานวณที่พบวาขาดแคลน มีแผนเพิ่มกําลังการผลิตหรือไม
- เนื่องจากขอมูลยังไมครอบคลุม ขาดในสวนเอกชน ซึ่งอาจทดแทนกลุมรัฐบาลได
- จํ า นวน sub-acuteในผู ป ว ย stroke ต อ งใช ก ายภาพบํ า บั ด จํ า นวนเท า ไหร
ระยะเวลาเทาไหร เพราะในอนาคตผูปวยกลุมนี้มีเพิ่มขึ้น
- อาจใชกุฉินารายณ เปนโมเดล ในการคิดเรื่องบทบาท การจัดการเวลา
- Physical fitness เปนอีกบทบาทของกายภาพบําบัดในการสงเสริมปองกัน อาจ
ตองเพิ่มตัวเลขในสวนนี้

นายโยธิน ถนอมวัฒน
นางสาววาริสา ทรัพยประดิษฐ
ผูจดรายงานการประชุม
นพ.ฑิณกร โนรี
ผูตรวจสอบรายงานการประชุม
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ณ หองประชุมสานใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแหงชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานคาดประมาณกําลังคนดานสุขภาพที่ไดจากการทํา
ประชาพิจารณ ทั้งในรายวิชาชีพและภาพรวม มีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
• การคาดประมาณจํานวนวิชาชีพกายภาพบําบัดใน primary care setting นอยกวาสิ่งที่ควร
จะเปนในอนาคตเมื่อประชากรผูสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เปรียบเทียบกับวิชาชีพแพทยแผนไทย
2. วิชาชีพแพทย
• การผลิตแพทยเพิ่มเพื่อรองรับ Medical tourism ควรสอดคลองกับรูปแบบบริการหรือกลุม
โรคที่ผูปวยชาวตางชาติสวนใหญเขามารับบริการ
• ควรมีการกําหนดนิยามของ Medical tourism ใหชัด ครอบคลุมผูรับบริการชาวตางชาติกลุม
ใดบาง เชน ผูรับบริการที่อยูในประเทศไทยไมเกิน 6 เดือน ผูรับบริการที่เขา-ออกตามแนวชายแดน หรือ
ชาวตางชาติในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน
• สัดสวนแพทยตอประชากรที่ไดจากการคาดประมาณยังต่ํากวาประเทศอื่น ๆ ที่มีสถานะทาง
เศรษฐกิจใกลเคียงกับประเทศไทย นอกจากนี้สัดสวนของ Family physician หรือแพทยที่ปฏิบัติงานใน
Primary care setting ควรมีไมนอยกวารอยละ 50 ของแพทยทั้งหมด (ผลการศึกษาของแพทยศาสตรศึกษา)
• จํานวนแพทยที่มีอยูและทําเวชปฏิบัติดานศัลยกรรมเสริมความงามมีผลกระทบอยางมากตอ
การวิเคราะหคาดประมาณความตองการแพทยที่แทจริงในอนาคต รวมถึงแพทยที่มีการเคลื่อนยายไปทํางานใน
ตางประเทศ
3. วิชาชีพพยาบาล
• อัตราการสูญเสียพยาบาลออกจากวิชาชีพในความเปนจริงนาจะมากกวา 4.45% ตอป
• คา FTE ที่ไดมาจากกระทรวงสาธารณสุข แลวนํามาวิเคราะหความตองการพยาบาลนาจะไม
ถูกตอง เนื่องจากภาระงานของพยาบาลมีมาก
• การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายควรเนนเรื่องการธํารงรักษาพยาบาลไวในระบบมากกวาเรง
ผลิตเพิ่ม
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4. วิชาชีพเภสัชกรและอุตสาหกรรมยา
• การคาดประมาณกําลังคนในสวนรานยาและอุตสาหกรรมยา ซึ่งเปนภาคเอกชน ควรวิเคราะห
แยกออกมาหรือไม เพราะถือเปนการไหลของกําลังคนภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน
5. วิชาชีพสัตวแพทย
• ในการคาดประมาณกําลังคน ควรพิจารณาสัตวเลี้ยงที่ไมมีเจาของ รวมถึงสัตวปาเขาไปใน
สมการดวย เพื่อใหไดความตองการกําลังคนที่แทจริง ซึ่งทางคณะทํางานไดดําเนินการในสวนนี้แลว โดยใช
ฐานขอมูลจากกรมปศุสัตว
• ควรมีการแบงขอบเขตงานใหครอบคลุมในแตละระดับเหมือนกับ Health care setting คือ
ระดับ Primary, Secondary และ Tertiary care นอกจากนี้ควรมีการเพิ่ม scenario ที่เกี่ยวของกับภาระงาน
ใหครอบคลุมกลุมของสัตว
6. ความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวม
• สมรรถนะที่จําเปนของกําลังคนดานสุขภาพ (Competency) ควรตองสอดคลองกับ setting
ที่ปฏิบัติงานอยูดังนั้นจึงมีความจําเปนตองสื่อสารระหวางผูผลิตและผูใช
• การทํา Short course training เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะที่พึง
ประสงคกับ setting มีความจําเปน
• การคาดประมาณกํ า ลั ง คนควรพิ จ ารณาจากรู ป แบบบริ ก ารที่ ค าดว า จะมี ใ นอนาคต
(Expected health care services) ซึ่งจะเปนตัวกําหนดวาตองการกําลังคนประเภทใด จํานวนเทาไร
• ควรมีการทํา reality check หลังการวิเคราะหคาดประมาณกําลังคน เพื่อพิจารณาถึงความ
เปนไปได
• ควรมีการวิเคราะหคาดประมาณกําลังคนอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงดาน
Demand และ Supply ของกําลังคนในแตละวิชาชีพ

นายโยธิน ถนอมวัฒน
นางสาววาริสา ทรัพยประดิษฐ
ผูสรุปรายงานการประชุม
นพ.ฑิณกร โนรี
ผูตรวจรายงานการประชุม
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เอกสารผนวก ๓
การพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายการวาง
แผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในอีก ๑๐ ป
ขางหนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการวางแผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในอีก ๑๐ ปขางหนา (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๙)
กําลังคนดานสุขภาพ (Human Resources for Health) เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในระบบ
สุขภาพ เปนปจจัยแหงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานดานสุขภาพ เพราะเปนทั้งผูสรางและ
ผูนําเทคโนโลยีดานสุขภาพไปใช อีกทั้งเปนผูบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในหมู
ประชาชน ในการที่ทุกประเทศทั่วโลกจะพัฒนาระบบสุขภาพใหบรรลุเปาหมายของสหัสวรรษแหงการพัฒนา
(Millennium Development Goals) นั้น จําเปนที่จะตองมีกําลังคนดานสุขภาพที่เพียงพอ มีการกระจาย
อยางเปนธรรม มีสัดสวนกําลังคนที่เหมาะสม และกําลังคนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในการวางแผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข จึงตองคิดเรื่องการวางแผนกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ ตลอดจนวางแผนการกระจายบุคลากรดังกลาวใหเหมาะสมกับความตองการของระบบสาธารณสุข
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพมีความจําเปนตองใชสมมติฐาน
ระบบสุขภาพในอนาคตรวมกันในแตละวิชาชีพ เพื่อใหเกิดการบูรณาการการใชบุคลากรระหวางวิชาชีพ (Skill
mix/cadre mix) นอกจากการคาดประมาณความตองการกําลังคนดานสุขภาพยังมุงเนนเรื่องจํานวนบุคลากร
ที่ตองการ ยังมีความจําเปนที่จะตองระบุคุณลักษณะและความสามารถ (Characteristic and competency)
ที่พึงประสงคในแตละวิชาชีพเพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการผลิตบุคลากรดังกลาวใหสอดคลองกับบริบท
ความตองการของประเทศอยางแทจริง
เพื่อใหการวางแผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยเกิดความบูรณาการ คณะกรรมการ
กําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ไดมีมติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ
เพื่อสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความตองการกําลังคนดานสุขภาพในทศวรรษหนา
การศึกษานี้ดําเนินงานโดย ๑๕ คณะทํางานยอยเพื่อดําเนินการศึกษา ประกอบดวย
๑. กลุ ม วิ ช าชี พ ประกอบด ว ย ๙ วิ ช าชี พ ดั ง นี้ แพทย พยาบาล ทั น ตสาธารณสุ ข เภสั ช กร เทคนิ ค
การแพทย กายภาพบําบัด สาธารณสุข แพทยแผนไทย และสัตวแพทย
๒. กลุม Setting ประกอบดวย
๒.๑ Service settings ประกอบดวย ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ
๒.๒ Non-service settings ประกอบดวย กลุมอุตสาหกรรมยา กลุมควบคุมและปองกันโรค
และกลุมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหการวางแผนครั้งนี้มีสวนรวมจากทุกภาคสวน แตละกลุมจึงไดจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาโดยมี
องคประกอบทั้งผูใชจากภาครัฐและเอกชน ผูผลิต สภาวิชาชีพ และภาคสวนที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๐-๑๕ คน
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ผลการศึกษา
ความตองการกําลังคน (Demand) และจํานวนกําลังคนที่จะมีในอนาคต (Supply)
การคาดการณความตองการกําลังคนดานสุขภาพในวิชาชีพตางๆ ในการศึกษานี้ใชวิธีการที่หลากหลาย ผล
การคาดการณจํานวนกําลังคนที่ตองการในอนาคต มีหนวยเปน Full time equivalent (FTE) และการ
คาดการณจํานวนกําลังคนที่จะมีในอนาคต (ป ๒๕๖๙) มีหนวยนับเปน คน นอกจากนี้ตารางที่ ๓ ยังแสดง
สัดสวนบุคลากรที่ตองการในอนาคตตอประชากร (health workforce per population) เพื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนที่มีอยูจริงในปจจุบัน (ตารางที่ ๑)
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ตารางที่ ๑ การคาดการณความตองการ (Demand projection) และจํานวนกําลังคนดานสุขภาพสาขาอาชีพตางๆ (Supply projection) ในป ๒๕๖๙
กําลังคนดานสุขภาพ
ที่ตองการ (HWF
demand) ในป
2569

หนวยนับ

กําลังคนดานสุขภาพที่จะมี กําลังคนดานสุขภาพที่
(HWF supply) ในป
ตองการในป ๒๕๖๘ ตอ
ประชากร
2569
ประชากรป 2569 =
66,379,051 คน

กําลังคนดานสุขภาพที่จะมีใน
ป ๒๕๖๘ ตอประชากร
ประชากรป 2569 =
66,379,051 คน

วิธีที่ 1
Demand method
FTE

วิธีที่ 2

วิธีที่ 3

FTE

FTE

คน

FTE/ประชากร(คน)

FTE/ประชากร(คน)

38,236 – 46,946

44,736 – 53,446

-

63,065

1,241 – 1,736

1,044

194,205-237,870

215,565
53,891

-

180,9921-193,0482
-

275-341
-

344 - 367

16,457-20,546
14,020-17,1353
12,571-15,363
5,734-7,008
60,607
12,279-15,178

19, 677- 20,955
8,669 – 12,140
47,786-64,7004
27,198-28,592
8,566-9,099
11,839
53,013
13,459 – 16,553

16,557
7,066-9,476
-

17,415 (18,675)
39,913
23,942
11,665
10,252
128,729 – 142,997
19,080

3,168-4,033
5,468 -7,657
2,208-2,7585
2,321-2,440
7,432-7,750
5,606
1,095-1,250
4,011 - 4,932

3,812 (3,518)

กลุมวิชาชีพ
1. แพทย
2. พยาบาล
• พยาบาล
• ผูชวยพยาบาล
3. ทันตบุคลากร
• ทันตแพทย
• ทันตาภิบาล
4. เภสัชกร
5. เทคนิคการแพทย
6. กายภาพบําบัด
7. สัตวแพทย
8. สาธารณสุข
9. แพทยแผนไทย/แผนไทย
ประยุกต

1,663
2,772
5,690
6,475
464 – 516
3,749
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หมายเหตุ
แพทย

พยาบาล

ทันตบุคลากร
เภสัชกร

วิธีที่ ๑ Health demand โดยใช Service utilization และคาดการณในอนาคตโดยใชการเปลี่ยนแปลง
จํานวนประชากร ที่คิดสัดสวนอายุ (Age adjusted) สวนวิธีที่ ๒ ในระดับ primary care ใชจํานวน
แพทย ๖,๕๐๐ คนตามนโยบาย Primary Care Cluster ที่กําหนดใหแพทยในระดับปฐมภูมเิ ทากับ ๑:
๑๐,๐๐๐
วิธีที่ ๑ Health demand สวนวิธีที่ ๒ ใช Health demand รวมกับใช Service target สําหรับผูปวย
สูงอายุที่ติดเตียงอยูที่บานและในชุมชน
1
ใชฉากทรรศนที่พยาบาลมีอายุงานเฉลี่ยที่ ๒๒ ป
2
ใชฉากทรรศนที่มีการธํารงรักษา สามารถใหพยาบาลมีอายุงานเฉลีย่ ที่ ๒๕ ป
วิธีที่ ๑ ใช Health demand วิธีที่ ๒ เปน Mixed method โดยใช Health demand รวมกับ การ
กําหนดเปาหมายบริการ(Service target) และวิธีที่ ๓ ใช Modified population ratio
3
วิธีที่ ๑ ใช Health demand approach คาดการณเฉพาะความตองการเภสัชกรในสถานพยาบาล
เทานั้น
4
วิธีที่ ๒คาดการณโดยใชSystem dynamic modelingภายใต 2 สถานการณ คือ กําลังคนที่นอยทีส่ ดุ
ในการสงมอบบริการภายใตระบบบริการสุขภาพปจจุบัน และกําลังคนที่เพียงพอสําหรับการสงมอบ
บริการที่พึงประสงค และคิดครอบคลุมเภสัชกรทั้งในสาขา โรงพยาบาล รานยา อุตสาหกรรมยา
คุมครองผูบริโภค และการศึกษา
5
การคํานวณอัตราสวนเภสัชกรตอประชากรใชจํานวนเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสวนของการบริการผูปวย
เทานั้น ไดแก งานบริการจายยาผูป วยนอกในโรงพยาบาล งานเภสัชกรรมในรานยา และงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําอัตราสวนไปเปรียบเทียบในระดับนานาชาติได เนื่องจากประเทศไทย
เภสัชกรมีบทบาทวิชาชีพในสาขาอื่นๆ ที่แตกตางไป เชน เภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม เภสัชกร
การตลาด เภสัชกรคุม ครองผูบริโภค ซึ่งไมไดปฏิบัติวิชาชีพที่เปนการบริการผูปวยโดยตรง

เทคนิคการแพทย วิธีที่ ๑ ใช Health demand และคิดเฉพาะในสวนที่ใหบริการในสถานพยาบาล สําหรับวิธีที่สอง คิด
รวมนักเทคนิคการแพทยที่อยูในคลินิกเทคนิคการแพทยเอกชน กลุม academic และผูบริหาร กลุม ภาค
ธุรกิจและกระจายน้ํายา ในสวนของ Supply ในอนาคตไดคิดรวมเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยไว
ดวยแลว
กายภาพบําบัด วิธีที่ ๑ ใชHealth demand และ วิธีที่ ๒ ใชHealth need รวมกับpopulation ratio
Supply กายภาพ คํานวณจาก Activeและ อัตราสูญเสียตอปรอยละ ๒
สาธารณสุข
วิธีที่ ๑ ใช Health demand คิดเฉพาะภาคใหบริการ (Service setting), วิธีที่ ๒ ใช population
ratio คิดจากจํานวนสาธารณสุขตอ ๑,๒๕๐ ประชากร
แพทยแผนไทย วิธีที่ ๑ และ ๒ ใช Health demand แตในวิธีที่ ๒ เพิ่มภาระงานที่ใชใชงานบริการ (non-service
activities) เชน งานวิชาการ การประชุม ฯลฯ
สัตวแพทย
ใชวิธีคาดการณแบบ System dynamics approach โดยแบงสัตวแพทยออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) สัตว
แพทยสัตวเล็ก 2) สัตวแพทยปศุสตั วในสวนบริษัทเอกชน 3) สัตวแพทยปศุสัตวในสวนราชการ
กลุมควบคุมโรค ใชการคาดการณโดยวิธีการกําหนดเปาหมาย (Service target)
อาชีวอนามัย
ใชการคาดการณโดยวิธีการกําหนดเปาหมาย (Service target)
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ขอเสนอเชิงนโยบาย
จากการศึกษา คณะทํางานมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในดานการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในอีก ๑๐ ป
ขางหนา ดังตอไปนี้
๑. ขอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ พิจารณาแผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในอนาคต ให
สอดคลองกับคาดการณอุปสงคและอุปทานของกําลังคนดานสุขภาพสาขาตางๆ ดังนี้
๑.๑ ในวิชาชีพสาธารณสุข มีการผลิตที่มากเกินความตองการของประเทศในปจจุบัน และหากคงอัตรา
การผลิตไวเชนนี้ ในอนาคตจะมีจํานวนเกินความตองการของประเทศมาก ดังนั้นมีความจําเปน
อย า งยิ่ งที่ จ ะทบทวนจํ า นวนการผลิต และเรง ปรับ สมรรถนะบัณฑิ ตให ส อดคลอ งกับ ความ
ตองการของระบบสุขภาพมากขึ้น
๑.๒ ในวิชาชีพชีพแพทย ทันตแพทย กายภาพบําบัด และแพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกต ในอีก ๑๐
จะมีความเพียงพอจนถึงเกินความตองการของประเทศ ดังนั้น การเพิ่มการผลิตในวิชาชีพเหลานี้
จําเปนตองใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
๑.๓ ในวิชาชีพพยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย และสัตวแพทย แมวาจํานวนบุคลากรในอีก ๑๐ ป
ขางหนา จะยังต่ํากวาจํานวนบุคลากรที่ประเทศตองการ แตพบวาต่ํากวาในสัดสวนที่ไมมากนัก
นโยบายการผลิตบุคลากรเหลานี้เพิ่มจากอัตราการผลิตรวมในปจจุบัน อาจจะไมมีความจําเปน
แตสามารถใชการบริหารจัดการ เชน การเพิ่มผลิตภาพ หรือใชมาตราการลดอัตราการสูญเสีย
ของบุคลากร ก็จะสามารถจัดการความขาดแคลนได
๒. การผลิตกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ จําเปนตองมุงเนนการผลิตเพื่อแกปญหาการกระจายกําลังคน
เพื่อใหเกิดการเขาถึงการบริการโดยกําลังคนดานสุขภาพที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมของประชาชน โดย
ขอให ค ณะกรรมการอุ ด มศึ กษาแห งชาติ สถาบั น การผลิต ทั้งภาครั ฐและเอกชน และกระทรวง
สาธารณสุข ดําเนินการดังตอไปนี้
๒.๑ ปรับระบบการรับผูเขาเรียน ใหเนนการรับนักเรียนจากพื้นที่ขาดแคลนใหมากขึ้น โดยเฉพาะใน
สาขาอาชี พ ที่ มี ก ารกระจายตั ว อย า งไม เ หมาะสมทางภู มิ ศ าสตร (Geographical
maldistribution) ใหนักเรียนเหลานั้นเขาศึกษาในสถาบันการผลิตที่อยูใกลภูมิลําเนาตนเอง
และเมื่อจบการศึกษามีการจัดระบบใหนักเรียนไดกลับไปทํางานในภูมิลําเนาของตนเอง
๒.๒ สงเสริมระบบการรับบุคลากรสายสุขภาพที่ปฏิบัติงานอยูแลวเขามาศึกษาตอยอดในสาขาอาชีพที่
ขาดแคลน และ/หรือมีการกระจายตัวไมเหมาะสม และมีร ะบบจัดการใหบุคลากรเหลานั้น
กลับไปปฏิบัติงานในในพื้นที่ที่ขาดแคลน
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๒.๓ ภาครัฐยังจําเปนตองสนับสนุนงบประมาณในการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมที่รับ
ตรงจากพื้ น ที่ ข าดแคลน และมี ก ารปรั บ ระบบสนุ น สนุ น งบประมาณให ผ า นทางกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะผูใช (Demand side financing) โดยใหกําลังคนดานสุขภาพเหลานั้นทํา
สัญญาการทํางานโดยตรงกับกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อมีการฝาฝนสัญญาการทํางานใหนํา
เงินคาปรับเขากระทรวงสาธารณสุข
๓. ขอใหคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร พัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่
๒๑ รวมกับสถาบันการผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปฏิรูประบบการผลิตทั้งในเรื่องการบริหาร
จั ด การการศึ กษาโดยกระบวนการ transformative learning และใหมีการปฏิรูป หลักสูตร/
กระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการสุขภาพของประชาชนและบริบทของสังคมไทย
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในอีก ๑๐ ปขางหนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙)
สวนที่ ๑: ความเปนมา
กําลังคนดานสุขภาพ (Human Resources for Health) เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในระบบ
สุขภาพ เปนปจจัยแหงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานดานสุขภาพ เพราะเปนทั้งผูสราง
และผูนําเทคโนโลยีดานสุขภาพไปใช อีกทั้งเปนผูบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีขึ้น
ในหมูประชาชน ในการที่ทุกประเทศทั่วโลกจะพัฒนาระบบสุขภาพใหบรรลุเปาหมายของสหัสวรรษแหงการ
พัฒนา (Millennium Development Goals) นั้น จําเปนที่จะตองมีกําลังคนดานสุขภาพที่เพียงพอ มีการ
กระจายอย า งเป นธรรม มี สั ดส วนกํ า ลังคนที่เหมาะสม และกําลังคนมี แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานอย างมี
ประสิทธิภาพ
ในการวางแผนพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข จึงตองคิดเรื่องการวางแผนกําลังคนทั้งในเชิงปริมาณ
เชิ ง คุ ณ ภาพ ตลอดจนวางแผนการกระจายบุ ค ลากรดั ง กล า วให เ หมาะสมกั บ ความต อ งการของระบบ
สาธารณสุขและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพมีความจําเปนตอง
ใช ส มมติ ฐ านระบบสุขภาพในอนาคตรวมกัน ในแตล ะวิช าชีพ เพื่อใหเกิดการบู ร ณาการการใช บุคลากร
ระหวางวิชาชีพ (Skill mix/cadre mix) นอกจากการคาดประมาณความตองการกําลังคนดานสุขภาพยัง
มุ ง เน น เรื่ อ งจํ า นวนบุ ค ลากรที่ ต อ งการ ยั ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งระบุ คุ ณ ลั ก ษณะและความสามารถ
(Characteristic and competency) ที่พึงประสงคในแตละวิชาชีพเพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการผลิต
บุคลากรดังกลาวใหสอดคลองกับบริบทความตองการของประเทศอยางแทจริง
เพื่ อ ให ก ารวางแผนกํ า ลั งคนด านสุ ขภาพของประเทศไทยเกิ ดความบู ร ณาการ คณะกรรมการ
กําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ไดมีมติ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
วางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศในทศวรรษหนา (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ
เพื่อสังเคราะหขอเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนความตองการกําลังคนดานสุขภาพในทศวรรษหนา
วัตถุประสงคเฉพาะ
๑. เพื่อศึกษาสถานการณและแนวโนมของระบบสุขภาพและผลกระทบตอความตองการกําลังคนดานสุขภาพ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๒. เพื่อศึกษาสถานการณและแนวโนมของปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ
๓. เพื่อสังเคราะหขอเสนอทางเลือกเชิงนโยบายการวางแผนกําลังคนใหสอดคลองกับสถานการณในอนาคต
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กรอบแนวคิด
แนวโนมปจจัยตางๆ ทั้งในเรื่องโครงสรางประชากร แบบแผนการ
เจ็บปวย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ตางประเทศ และ
แนวนโยบายของรัฐที่สําคัญ
ระบบสุขภาพในอนาคต

ระบบสุขภาพในปจจุบัน
คาดการณจํานวนกําลังคนดานสุขภาพที

คาดการณความตองการกําลังคน
ดานสุขภาพในอนาคต (Demand
projection)

จะมีในอนาคต (Supply projection)

วิเคราะหความแตกตาง
ขอเสนอเชิงนโยบาย
แผนกําลังคนดานสุขภาพในอนาคต

วิธีการดําเนินการ
จัดตั้ง ๑๕ คณะทํางานยอยเพื่อดําเนินการศึกษา ประกอบดวย
๑. กลุมวิชาชีพ ประกอบดวย ๙ วิชาชีพ ดังนี้ แพทย พยาบาล ทันตสาธารณสุข เภสัชกร เทคนิค
การแพทย กายภาพบําบัด สาธารณสุข แพทยแผนไทย และสัตวแพทย
๒. กลุม Setting ประกอบดวย
๑) Service settings ประกอบดวย ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ
๒) Non-service settings ประกอบดวย กลุมอุตสาหกรรมยา กลุมควบคุมและปองกันโรค
และกลุมอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
เพื่อใหการวางแผนครั้งนี้มีสวนรวมจากทุกภาคสวน แตละกลุมจึงไดจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาโดยมี
องคประกอบทั้งผูใชจากภาครัฐและเอกชน ผูผลิต สภาวิชาชีพ และภาคสวนที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๐-๑๕ คน
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สวนที่ ๒ ผลการศึกษา
๒.๑ ระบบสุขภาพที่พึงประสงค
ความหมาย
ระบบสุ ขภาพ (Health system) หมายถึงระบบความสัมพันธทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสุขภาพ อัน
ประกอบดวยระบบสุขภาพยอยๆ เชน ระบบบริการสุขภาพ ระบบสรางเสริมสุขภาพ ระบบควบคุมและ
ปองกันโรค ระบบการเงินการคลัง ระบบกําลังคน ระบบขอมูลขาวสาร และระบบอภิบาลสุขภาพ โดยระบบ
สุขภาพเองนั้นเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม
ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ
๑. สุขภาพเปนสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และ
สังคมวงกวางทุกระดับ โดยครอบคลุมทั้งการเขาถึงบริการสาธารณสุขในมิติตางๆ ทั้งการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพ รวมทั้งการไดรับการสนับสนุนปจจัย
ตางๆที่สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
๒. ประชาชนมีหนาที่ปกปองคุมครองและดูแลสุขภาพของตนมิใหเกิดความเสียหายทางสุขภาพ โดยไม
ตั้งอยูในความประมาท หรือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม รวมทั้งมีความรับผิดชอบตอ
การกระทําของตนโดยเจตนาที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสุขภาพของบุคคลอื่น หรือชุมชน หรือ
สังคมวงกวาง
๓. ระบบสุ ข ภาพ เป น ระบบความสั ม พั น ธ ทั้ ง มวลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพ โดยมี ร ะบบการบริ ก าร
สาธารณสุขเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมและระบบ
ความมั่นคงของประเทศ การกําหนดนโยบายสาธารณะใดๆ จึงตองใหความสําคัญกับมิติทางสุขภาพ
ที่เกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบดวย
๔. ระบบสุขภาพจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู
และปญญา โดยใหความสําคัญกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเปนธรรม ความเทาเทียมกันใน
สังคม ความสอดคลองกับชีวิต วัฒนธรรม ภูมิสังคมและภูมินิเวศ รวมทั้งตองคํานึงถึงหลักการพัฒนา
อยางเปนองครวม อยางยั่งยืน และอยางมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกระดับ และทุกภาค
สวน
เปาประสงค (Goals) ของระบบสุขภาพ
๑) ระบบบริการที่มีคุณภาพ (Quality) เปนระบบบริการที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย (Standard
and safety) และมีความตอเนื่อง (Continuity) ทั้งในกรณีของการสงตอเพื่อการมารับการรักษาใน
สถานพยาบาลระดับที่เหมาะสม และดูแลตอเนื่องในระยะยาว
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๒) ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่กระจายและใชทรัพยากรอยางคุมคา ใหเกิดการใชเพื่อ
ดูแลสุขภาพ (Cost effectiveness) และมีการบริหารจัดการ (Administrative)
๓) ระบบบริการที่สงเสริมความเปนธรรมสําหรับประชาชน (Equity) โดยประชาชนจะไดรับการดูแล
สุขภาพแตกตางกันไปตามความจําเปนทางดานสุขภาพ และทําใหประชาชนที่มีความตองการดาน
สุขภาพเหมือนกัน จะไดรับการดูแลสุขภาพที่ใชมาตรฐานเดียวกัน
๔) ระบบที่เปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองตอความคาดหวังในการมารับบริการของประชาชนได
(Social accountability)
๕) ระบบที่มีความยั่งยืน (Sustainability) ไมเปนภาระกับระบบการเงินการคลังของประเทศ
คุณลักษณะสําคัญของระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค
๑) มุงเนนใหประชาชนมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของตนเอง (Self-care)
๑.๑ ประชาชนมีความแตกฉานดานสุขภาพ (Health literacy) โดยมีทักษะตางๆในการรับรูและ
ทางสังคม ซึ่งจะเปนตัวกําหนดแรงจูงใจและความสามารถของประชาชน ในการที่จะเขาถึง
เขาใจ และใชขอมูลในวิธีการตางๆ เพื่อสงเสริมและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองใหดีอยูเสมอ
๑.๒ ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลทางสุขภาพที่จําเปนไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆ
๒) สงเสริมการบริการระดับปฐมภูมิ (Primary care)
๒.๑ ใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพอยางตอเนื่อง เนนความสัมพันธ การเอาใจใสดูแลสุขภาพ
ระหวางผูใหบริการและประชาชน
๒.๒ เปนทางเลือกที่เปนที่ยอมรับ มีความยืดหยุน ไมจํากัดดวยขอบเขตหรือสภาพภูมิศาสตร หรือ
เขตการปกครอง
๒.๓ บูรณาการระบบจัดการสุขภาพในบริการระดับปฐมภูมิในครอบครัว ซึ่งอาจใหมีผูจัดการสุขภาพ
(Care manager)
๒.๔ ใหการดูแลสุขภาพรองรับความตองการสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ผานระบบสงตอ
ผูปวยใหเสมือนไรรอยตอ ทั้งขาขึ้นและขาลอง สามารถดูแลไดเบ็ดเสร็จในเขตสุขภาพที่กําหนด
๒.๕ จัดระบบที่คลอบคลุมถึงการสรางเสริมสุขภาพ (Health promotion) การควบคุมและปองกัน
(Health prevention) รวมทั้งการดูแลสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสุขภาพ และการ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ ภายใตความรวมมืออยางบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาชน
๒.๖ ใชความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการใหบริการสุขภาพ
๒.๗ อาจจัดโครงสราง หรือมีการจัดการของระบบที่แตกตางกันเปนกลุมๆ ใหเหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่
๒.๘ ผูใหบริการประจําครบครัว อาจกําหนดเปนตัวบุคคลหรือหนวยงานก็ได
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๒.๙ รัฐควรมีนโยบายระยะยาวที่ชัดเจน ในการลงทุนและสนับสนุนกลุมผูใหบริการ ทั้งสวนที่เปนผู
ประกอบวิชาชีพ และบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุน และสงเสริมการทีสวนรวมของภาคเอกชน
ในการใหบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในสัดสวนที่เหมาะสม
๓) พัฒนาเครือขายบริการสุขภาพในรูปแบบ “เขตบริการสุขภาพ”
๓.๑ จัดบริการเครือขายไรรอยตอ (Seamless Health Service Network) ที่สามารถเชื่อมโยง
บริการทั้ง ๓ ระดับตั้งแต ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ เขาไวดวยกัน
๓.๒ จัดใหมีเครือขายระดับจังหวัด (Provincial Health Service Network) โดยที่เครือขายจะตอง
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ก ารให สู ง ขึ้ น ตามมาตรฐานที่ จ ะกํ า หนดขึ้ น ประกอบด ว ย
โรงพยาบาลทั่ ว ไปที่ อ ยู ใ นระดั บ มาตรฐานเป น แม ข า ย และรั บ ผิ ด ชอบการจั ด บริ ก ารของ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและเครือขายบริการปฐมภูมิ ทั้งนี้การบริหารเครือขายใชรูปแบบ
คณะกรรมการ
๓.๓ มี การจัดระดั บ โรงพยาบาลรับ ผูปว ยสงตอ (Referral Hospital Cascade) ตามขีด
ความสามารถของโรงพยาบาลแตละระดับ เพื่อใชทรัพยากรภายในเครือขายที่มีอยางจํากัดใหมี
ประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการลงทุนที่ซ้ําซอน ขจัดภาพการแขงขันกันและใหประชาชนไดรับ
ผลประโยชนสูงสุด
๓.๔ เครือขายบริการสุขภาพ จะตองเชื่อมโยงสถานบริการทุกระดับทั้งในสวนกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอื่นๆ โดยมีการใชวางแผนการพัฒนาและการใชทรัพยากรรวมกัน ผานการเชื่อมโยง
ขอมูลทรัพยากรดานสุขภาพที่สําคัญ
๓.๕ เครือขายบริการสุขภาพมีความครอบคลุมพื้นที่ ๔-๘ จังหวัด ดูแลประชากรประมาณ ๕ ลาน
คน โดยมีคณะกรรมการบริหารเครือขาย ทําหนาที่ดูแลระบบบริการ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่
บริ การได รั บ บริ การที่ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทั่ว ถึง และเปน ธรรม ภายใตร ะบบจัดการที่มี
เอกภาพ
๔) สรางความเขมแข็งใหกับระบบ Gatekeeper
ใชแนวคิด Centralized IP and sattellized OP โดยจัดระบบใหสถานบริการในระดับปฐม
ภูมิ (Primary care level) ในการคัดกรองและดูแลผูปวยที่ไมมีความรุนแรงในแบบผูปวยนอกใน
สถานบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ มีบทบาทในการดูแลเฉพาะผูปวยที่มีความรุนแรงของความ
เจ็บปวยเปนการดูแลแบบผูปวยใน โดยผานระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ
๕) พัฒนาบริการสุขภาพทุกระดับใหมีมาตรฐานดานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด(Quality and
Safety)
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๕.๑ มีกลไกกลางในการกําหนดมาตรฐานในการดูแลรักษาผูปวย (Clinical practice guideline –
CPG)
๕.๒ มีระบบพัฒนาคุณภาพ (Quality assurance) อยางตอเนื่อง
๕.๓ สงเสริมการใช เวชปฏิบัติหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based practice) เพื่อเปนการ
ตัดสินใจวิธีการรักษาหรือดูแลผูปวย/ผูรับบริการโดยพิจารณาจากหลักฐานที่ดีที่สุดซึ่งมีความ
ชัดเจน และมีเหตุมีผลที่มีอยูในขณะนั้นอยางรอบคอบ
๖) สงเสริมความมั่นคงทางยาและเทคโนโลยีทางการแพทย
๖.๑ คนไทยทุกคนสามารถเขาถึงยา เทคโนโลยีทางการแพทยและบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ตามชุดสิทธิประโยชนหลัก ในขณะที่ระบบยังสามารถเอื้อใหสามารถนําเทคโนโลยีทางการ
แพทยสมัยใหมที่มีความกาวหนา แตอาจมีราคาแพงมากมาลองใชหรือเริ่มใชในวงจํากัดกอน
ขยายไปสูการใชในวงกวางได เมื่อมีความคุมคาและความพรอมในการจัดการอยางไรก็ตามการ
เลือกใชเทคโนโลยีทางการแพทยตองผานการประเมินเทคโนโลยีตามกฎหมายกอน ซึ่งจะมี
ความสําคัญมากขึ้น เพื่อการจัดสรรงบประมาณดานสุขภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนไป
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖.๒ สงเสริมความเขมแข็งของอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ และสมุนไพรในประเทศ ใหสามารถพึ่งพาตอ
เองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
๗) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน (Public-private partnership-PPP)
รัฐควรเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดบริการสุขภาพ โดยคํานึงถึงความคุมคา
ประสิทธิภาพและประโยชนตอประชาชนเปนสูงสุด
๘) พัฒนาระบบในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉิน (Crisis response)
๘.๑ ทําใหเกิดระบบการแพทยฉุกเฉินที่มีความคลองตัวสูง และสามารถเชื่อมโยงเปนเครือขายที่ให
การดูแลไดอยางเหมาะสมและปลอดภัย
๘.๒ จัดระบบในการจัดการภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว รวมทั้งระบบในการ
รับมือกับโรคระบาดอุบัติใหม (Emerging infectious disease) ที่รุนแรงอยางมีประสิทธิภาพ
๙) พัฒนาระบบการดูแลผูปวยในระยะยาว (Long term care)
ทํ า ให เ กิ ด ระบบและรู ป แบบการดู แ ลผู ป ว ยระยะยาว ที่ ใ ช ศั ก ยภาพความร ว มมื อ ของตั ว ผู ป ว ย
ครอบครัว และชุมชนอยางเต็มศักยภาพ มากกวาการพึ่งพาบริการจากสถานพยาบาล
๑๐) สงเสริมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนการแพทยืคูขนานกับการแพทยแผนปจจุบัน
108

๑๑) พัฒนาระบบเพื่อการรองรับผูมารับบริการชาวตางชาติ
จั ดระบบรองรั บ ความต องการดา นสุ ขภาพที่เ พิ่มขึ้ น จากผูม ารั บ บริ การชาวตา งชาติ ทั้ง ในกลุ ม
นักทองเที่ยวเชิงการแพทย (Medical tourist) กลุมชาวตางชาติในภูมิภาคอาเซียนที่จะเพิ่มมากขึ้น
ภายหลั ง การเป ด เสรี ท างการค า ในกลุ ม ประเทศอาเซี ย น และกลุ ม แรงงานต า งด า ว โดยคํ า นึ ง หลั ก
มนุษยธรรมและไมกระทบตอผูรับบริการชาวไทย
๒.๒ สถานการณกําลังคนดานสุขภาพในปจจุบัน
ปจจุบันกําลังคนดานสุขภาพในวิชาชีพตางๆขึ้นมากกวาในอดีตพอสมควรจากการที่รัฐมีนโยบายเพิ่มการผลิต
อยางตอเนื่อง จํานวนบุคลากรในวิชาชีพตางๆ แสดงในตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ จํานวนกําลังคนดานสุขภาพสาขาอาชีพตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน
จํานวนที่มีอยู(คน)

สัดสวนตอ
ประชากร

แหลงขอมูล

50,573
158,317

1,292
419

จํานวนแพทยที่ขึ้นทะเบียน แพทยสภา (31 ธค.2558)
สภาการพยาบาล (2559)

11,575
6,818
26,187
15,200
10,065
(Active 4,355)
8,000

5,643
9,581
2,494
4,298
6,490
(Active 14,999)
8,165

สํานักทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2558)
สํานักทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2558)
สภาสัชกรรม (2557)
สภาเทคนิคการแพทย
สภากายภาพบําบัด

27,035

2,416

• เจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน

27,006

2,419

9. แพทยแผนไทย/แผนไทย
ประยุกต

30,371

2,151

http://gishealth.moph.go.th/healthmap/resour
ce.php
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
http://gishealth.moph.go.th/healthmap/resour
ce.php
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
สภาการแพทยแผนไทย (2559)

กลุมวิชาชีพ
1. แพทย
2. พยาบาล
3. ทันตบุคลากร
• ทันตแพทย
• ทันตาภิบาล
4. เภสัชกร
5. เทคนิคการแพทย
6. กายภาพบําบัด
7. สัตวแพทย
8. สาธารณสุข
• นักวิชาการสาธารณสุข

สัตวแพทยสภา
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สถานการณการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในปจจุบัน
ศักยภาพในการผลิตกําลังคนดานสุขภาพทั้งจากภาครัฐและเอกชน แสดงในตารางที่ ๒ อยางไรก็ตาม
ไมไดรวมถึงบุคลากรที่จบการศึกษาจากตางประเทศ ซึ่งในแตละวิชาชีพมีจํานวนไมมากนัก
ตารางที่ ๒ ความสามารถในการผลิตกําลังคนดานสุขภาพสาขาอาชีพตางๆ
กลุมวิชาชีพ
1. แพทย
2. พยาบาล
3. ทันตบุคลากร
• ทันตแพทย
• ทันตาภิบาล
4. เภสัชกร
5. เทคนิคการแพทย
6. กายภาพบําบัด
7. สัตวแพทย
8. สาธารณสุข
9. แพทยแผนไทย/แผนไทย
ประยุกต

รัฐ

จํานวนแหลงผลิต
เอกชน

อัตราการผลิต(คน) /ป
รวม

19
63

2
23

21
86

3,121
11,000

11
7
14
N/A
12
N/A
51
N/A

2
0
5
N/A
4
N/A
18
N/A

13
7
19
12
16
9
69
27

616 (เพิ่มเปน 826)
400 (มีผูสมัคร 75%)
2,000
911
850-900
650
10,988-14,197*
1,080

* จํานวนนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูจริง สํารวจโดยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ความตองการกําลังคน (Demand) และจํานวนกําลังคนที่จะมีในอนาคต (Supply)
การคาดการณความตองการกําลังคนดานสุขภาพในวิชาชีพตางๆ ในการศึกษานี้ใชวิธีการที่หลากหลาย
ผลการคาดการณจํานวนกําลังคนที่ตองการในอนาคต มีหนวยเปน Full time equivalent (FTE) และการ
คาดการณจํานวนกําลังคนที่จะมีในอนาคต (ป ๒๕๖๙) มีหนวยนับเปนคน นอกจากนี้ตารางที่ ๓ ยังแสดง
สัดสวนบุคลากรที่ตองการในอนาคตตอประชากร (health workforce per population) เพื่อเปรียบเทียบ
กับจํานวนที่มีอยูจริงในปจจุบัน (ตารางที่ ๑)
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ตารางที่ ๓ การคาดการณความตองการ (Demand projection) และจํานวนกําลังคนดานสุขภาพสาขาอาชีพตางๆ (Supply projection) ในป ๒๕๖๙
กําลังคนดานสุขภาพ
ที่ตองการ (HWF
demand) ในป
๒๕๖๙

หนวยนับ
กลุมวิชาชีพ
10. แพทย
11. พยาบาล
• พยาบาล
• ผูชวยพยาบาล
12. ทันตบุคลากร
• ทันตแพทย
• ทันตาภิบาล
13. เภสัชกร
14. เทคนิคการแพทย
15. กายภาพบําบัด
16. สัตวแพทย
17. สาธารณสุข
18. แพทยแผนไทย/แผนไทย
ประยุกต

กําลังคนดานสุขภาพ
ที่จะมี (HWF
supply) ในป
๒๕๖๙

กําลังคนดานสุขภาพที่
ตองการในป ๒๕๖๘ ตอ
ประชากร
ประชากรป 2569 =
66,379,051 คน

กําลังคนดานสุขภาพที่จะ
มีในป ๒๕๖๘ ตอ
ประชากร
ประชากรป 2569 =
66,379,051 คน

วิธีที่ 1
Demand method
FTE

วิธีที่ 2

วิธีที่ 3

FTE

FTE

คน

FTE/ประชากร(คน)

FTE/ประชากร(คน)

38,236 – 46,946

44,736 – 53,446

-

63,065

1,241 – 1,736

1,044

194,205-237,870

215,565
53,891

-

180,9921-193,0482
-

275-341
-

344 - 367

16,457-20,546
14,020-17,1353
12,571-15,363
5,734-7,008
60,607
12,279-15,178

19, 677- 20,955
8,669 – 12,140
47,786-64,7004
27,198-28,592
8,566-9,099
11,839
53,013
13,459 – 16,553

16,557
7,066-9,476
-

17,415 (18,675)
39,913
23,942
11,665
10,252
128,729 – 142,997
19,080

3,168-4,033
5,468 -7,657
2,208-2,7585
2,321-2,440
7,432-7,750
5,606
1,095-1,250
4,011 - 4,932

3,812 (3,518)
1,663
2,772
5,690
6,475
464 – 516
3,749
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หมายเหตุ
แพทย

พยาบาล

ทันตบุคลากร
เภสัชกร

วิธีที่ ๑ Health demand โดยใช Service utilization และคาดการณในอนาคตโดยใชการเปลี่ยนแปลง
จํานวนประชากร ที่คิดสัดสวนอายุ (Age adjusted) สวนวิธีที่ ๒ ในระดับ primary care ใชจํานวนแพทย
๖,๕๐๐ คนตามนโยบาย Primary Care Cluster ที่กําหนดใหแพทยในระดับปฐมภูมิเทากับ ๑:๑๐,๐๐๐
วิธีที่ ๑ Health demand สวนวิธีที่ ๒ ใช Health demand รวมกับใช Service target สําหรับผูปวย
สูงอายุที่ติดเตียงอยูที่บานและในชุมชน
1
ใชฉากทรรศนที่พยาบาลมีอายุงานเฉลี่ยที่ ๒๒ ป
2
ใชฉากทรรศนที่มีการธํารงรักษา สามารถใหพยาบาลมีอายุงานเฉลีย่ ที่ ๒๕ ป
วิธีที่ ๑ ใช Health demand วิธีที่ ๒ เปน Mixed method โดยใช Health demand รวมกับ การ
กําหนดเปาหมายบริการ(Service target) และวิธีที่ ๓ ใช Modified population ratio
3
วิธีที่ ๑ ใช Health demand approach คาดการณเฉพาะความตองการเภสัชกรในสถานพยาบาล
เทานั้น
4
วิธีที่ ๒คาดการณโดยใชSystem dynamic modelingภายใต 2 สถานการณ คือ กําลังคนที่นอยทีส่ ดุ ใน
การสงมอบบริการภายใตระบบบริการสุขภาพปจจุบัน และกําลังคนที่เพียงพอสําหรับการสงมอบบริการที่
พึงประสงค และคิดครอบคลุมเภสัชกรทั้งในสาขา โรงพยาบาล รานยา อุตสาหกรรมยา คุมครองผูบริโภค
และการศึกษา
5
การคํานวณอัตราสวนเภสัชกรตอประชากรใชจํานวนเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในสวนของการบริการผูปวย
เทานั้น ไดแก งานบริการจายยาผูป วยนอกในโรงพยาบาล งานเภสัชกรรมในรานยา และงานเภสัชกรรม
ปฐมภูมิ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถนําอัตราสวนไปเปรียบเทียบในระดับนานาชาติได เนื่องจากประเทศไทยเภสัช
กรมีบทบาทวิชาชีพในสาขาอื่นๆ ที่แตกตางไป เชน เภสัชกรในโรงงานอุตสาหกรรม เภสัชกรการตลาด
เภสัชกรคุม ครองผูบ ริโภค ซึ่งไมไดปฏิบัติวิชาชีพที่เปนการบริการผูป ว ยโดยตรง

เทคนิคการแพทย วิธีที่ ๑ ใช Health demand และคิดเฉพาะในสวนที่ใหบริการในสถานพยาบาล สําหรับวิธีที่สอง คิดรวม
นักเทคนิคการแพทยที่อยูในคลินิกเทคนิคการแพทยเอกชน กลุม academic และผูบริหาร กลุมภาคธุรกิจ
และกระจายน้ํายา ในสวนของ Supply ในอนาคตไดคิดรวมเจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยไวดวยแลว
กายภาพบําบัด วิธีที่ ๑ ใชHealth demand และ วิธีที่ ๒ ใชHealth need รวมกับpopulation ratio
Supply กายภาพ คํานวณจาก Activeและ อัตราสูญเสียตอปรอยละ ๒
สาธารณสุข
วิธีที่ ๑ ใช Health demand คิดเฉพาะภาคใหบริการ (Service setting), วิธีที่ ๒ ใช population ratio
คิดจากจํานวนสาธารณสุขตอ ๑,๒๕๐ ประชากร
แพทยแผนไทย วิธีที่ ๑ และ ๒ ใช Health demand แตในวิธีที่ ๒ เพิ่มภาระงานที่ใชใชงานบริการ (non-service
activities) เชน งานวิชาการ การประชุม ฯลฯ
สัตวแพทย
ใชวิธีคาดการณแบบ System dynamics approach โดยแบงสัตวแพทยออกเปน 3 กลุม ไดแก 1) สัตว
แพทยสัตวเล็ก 2) สัตวแพทยปศุสตั วในสวนบริษัทเอกชน 3) สัตวแพทยปศุสัตวในสวนราชการ
กลุมควบคุมโรค ใชการคาดการณโดยวิธีการกําหนดเปาหมาย (Service target)
อาชีวอนามัย
ใชการคาดการณโดยวิธีการกําหนดเปาหมาย (Service target)
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สวนที่ ๓ ขอเสนอเชิงนโยบาย
จากการศึกษา คณะทํางานมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมดังตอไปนี้
๔. ดานอุปทาน(Supply)
๑.๑ ขอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ พิจารณาแผนการผลิตกําลังคนดานสุขภาพในอนาคต ให
สอดคลองกับคาดการณอุปสงคและอุปทานของกําลังคนดานสุขภาพสาขาตางๆ ดังนี้
๑.๑.๑ ในวิชาชีพสาธารณสุข มีการผลิตที่มากเกินความตองการของประเทศในปจจุบัน และหากคงอัตรา
การผลิตไวเชนนี้ ในอนาคตจะมีจํานวนเกินความตองการของประเทศมาก ดังนั้นมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะทบทวนจํานวนการผลิต และเรงปรับสมรรถนะบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการ
ของระบบสุขภาพมากขึ้น
๑.๑.๒ ในวิชาชีพชีพแพทย ทันตแพทย กายภาพบําบัด และแพทยแผนไทย/แผนไทยประยุกต ในอีก ๑๐
จะมีความเพียงพอจนถึงเกินความตองการของประเทศ ดังนั้น การเพิ่มการผลิตในวิชาชีพเหลานี้
จําเปนตองใชความระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
๑.๑.๓ ในวิชาชีพพยาบาล เภสัชกร เทคนิคการแพทย และสัตวแพทย แมวาจํานวนบุคลากรในอีก ๑๐ ป
ขางหนา จะยังต่ํากวาจํานวนบุคลากรที่ประเทศตองการ แตพบวาต่ํากวาในสัดสวนที่ไมมากนัก
นโยบายการผลิตบุคลากรเหลานี้เพิ่มจากอัตราการผลิตรวมในปจจุบัน อาจจะไมมีความจําเปน แต
สามารถใชการบริหารจัดการ เชน การเพิ่มผลิตภาพ หรือใชมาตราการลดอัตราการสูญเสียของ
บุคลากร ก็จะสามารถจัดการความขาดแคลนได
๑.๒ การผลิตกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ จําเปนตองมุงเนนการผลิตเพื่อแกปญหาการกระจายกําลังคน
เพื่อใหเกิดการเขาถึงการบริการโดยกําลังคนดานสุขภาพที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมของประชาชน โดย
ขอให ค ณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ สถาบั น การผลิ ต ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน และกระทรวง
สาธารณสุข ดําเนินการดังตอไปนี้
๑.๒.๑ ปรับระบบการรับผูเขาเรียน ใหเนนการรับนักเรียนจากพื้นที่ขาดแคลนใหมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ส า ข า อ า ชี พ ที่ มี ก า ร ก ร ะ จ า ย ตั ว อ ย า ง ไ ม เ ห ม า ะ ส ม ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร ( Geographical
maldistribution) ใหนักเรียนเหลานั้นเขาศึกษาในสถาบันการผลิตที่อยูใกลภูมิลําเนาตนเอง และ
เมื่อจบการศึกษามีการจัดระบบใหนักเรียนไดกลับไปทํางานในภูมิลําเนาของตนเอง
๑.๒.๒ สงเสริมระบบการรับบุคลากรสายสุขภาพที่ปฏิบัติงานอยูแลวเขามาศึกษาตอยอดในสาขาอาชีพที่
ขาดแคลน และ/หรือมีการกระจายตัวไมเหมาะสม และมีระบบจัดการใหบุคลากรเหลานั้นกลับไป
ปฏิบัติงานในในพื้นที่ที่ขาดแคลน
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๑.๒.๓ ภาครัฐยังจําเปนตองสนับสนุนงบประมาณในการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมที่รับ
ตรงจากพื้ น ที่ ข าดแคลน และมี ก ารปรั บ ระบบสนุ น สนุ น งบประมาณให ผ า นทางกระทรวง
สาธารณสุขในฐานะผูใช (Demand side financing) โดยใหกําลังคนดานสุขภาพเหลานั้นทํา
สัญญาการทํางานโดยตรงกับกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อมีการฝาฝนสัญญาการทํางานใหนําเงิน
คาปรับเขากระทรวงสาธารณสุข
๑.๓ ขอใหคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร พัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพในศตวรรษที่
๒๑ รวมกับสถาบันการผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน มีการปฏิรูประบบการผลิตทั้งในเรื่องการบริหาร
จัดการการศึกษาโดยกระบวนการ transformative learning และใหมีการปฏิรูปหลักสูตร/กระบวนการ
เรียนรูใหสอดคลองกับความตองการสุขภาพของประชาชนและบริบทของสังคมไทย
๕. ดานอุปสงค (Demand)
๒.๑ เพื่อใหการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขอใหกระทรวงสาธารณสุขใน
ฐานะเปน National Heath Authority ดําเนินการดังนี้
๒.๑.๑ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี การจัดบริการตองอยูบนฐานของการมีสัดสวนวิชาชีพ (Skill
mix) ที่เหมาะสม และมีระบบสนับสนุนการถายโอนภารกิจบางอยางที่ไมจําเปนตองทําโดย
บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ (Task shifting) ไปยังบุคลากรกลุม informal เชน อาสาสมัคร ผูดูแล
สุขภาพ รวมทั้งบุคลากรภายนอกสายสุขภาพ
๒.๑.๒ สงเสริมความเขมแข็งในการจัดระบบบริการปฐมภูมิ ภายใตการมีสวนรว มของประชาชน, ผู
ใหบริการสาธารณสุขทุกภาคสวนและองคกรที่เกี่ยวของในทุกระดับ โดยมุงเนนการสรางเสริม
สุขภาพ และถายโอนผูรับบริการที่พนระยะวิกฤติจากหนวยบริการระดับทุติยยภูมิหรือจากระดับ
ตติยภูมิมารับบริการที่ใกลบานมากขึ้น เพื่อเปนการใชทรัพยากรสุขภาพทั้งกําลังคน เครื่องมือ
อุปกรณ รวมทั้ง facility ของโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลดรายจายของประชาชน
เพื่อเปนการสรางความยั่งยืนดานการคลังสุขภาพในระยะยาว
๒.๑.๓ เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของกําลังคนดานสุขภาพ โดยสนับสนุนการใชเทคโนโลยีทดแทน
หรือกําลังคนทดแทน เพื่อใหมีการใชประโยชนจากกําลังคนวิชาชีพดานสุขภาพอยางเหมาะสม
และสนั บ สนุ น การพั ฒ นาปรับ ปรุ งกระบวนการทํ างานเพื่ อ ลดการสู ญ เสี ย รวมทั้ง ให มีร ะบบ
ประเมินผลิตภาพและจัดใหมีระบบการพัฒนากําลังคนอยางตอเนื่อง ตลอดจนการการสนับสนุน
การพัฒนานวตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
๒.๑.๔ จัดใหมีมาตรการในการธํารงรักษากําลังคนดานสุขภาพในพื้นที่ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยประกอบด วยมาตรการที่ห ลากหลาย ไดแก ระบบการจางงาน ระบบคาตอบแทน ระบบ
ความกาวหนา
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๒.๒ ขอใหสถานบริการภาคเอกชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมในการทําแผนจัดบริการแก
ประชาชนของแตละเขตบริการ เพื่อเปนการใชทรัพยากรดานสุขภาพรวมกัน และเปนการแกไขปญหาการ
กระจายกําลังคนดานสุขภาพที่ไมเหมาะสม

๖. ดานการควบคุมกํากับ (Regulator)
เพื่อใหกลไกควบคุมกํากับมาตรฐานการทํางานของกําลังคนดานสุขภาพ สอดคลองกับบริบทความตองการ
ดานสุขภาพของประชาชนและเอื้อใหเกิดการทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพของกําลังคนดานสุขภาพ ขอใหสภา
วิชาชีพดําเนินการทบทวนการกําหนดสมรรถนะ (Competency) ของบัณฑิต ทบทวนขอจํากัดและเงี่อนไขใน
การประกอบวิชาชีพใหเอื้อตอการทํางานรวมกันของวิชาชีพ (Inter-professional collaboration)
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