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ด้านสุขภาพแห่งชาติ
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โดย
กระทรวงสาธารณสุข

แผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ
พ.ศ. 2550-2559
กําลังคนด้ านสุขภาพ (Human Resources for Health) เป็ นทรัพยากรที่มีความสําคัญในระบบ
สุขภาพ เป็ นปั จจัยแห่งความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลวของการดําเนินงานด้ านสุขภาพ เพราะเป็ นทังผู
้ ้ สร้ าง
และผู้นําเทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทังเป็
้ นผู้บริ หารจัดการระบบบริ การสุขภาพเพื่อให้ เกิดสุขภาพที่ดี
ขึ ้นในหมู่ประชาชน ดังนันกํ
้ าลังคนด้ านสุขภาพจึงเป็ นทรัพยากรที่สําคัญในระบบสุขภาพที่ควรได้ รับความ
สนใจอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง รัฐบาลไทยมีบทบาทหน้ าที่ ในการจัดบริ การด้ านสุขภาพที่ประชาชนสามารถ
้ กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน ดังนัน้
เข้ าถึงได้ อย่างเป็ นธรรม มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ตลอดทังมี
ระบบสุขภาพจําเป็ นต้ องมีกําลังคนที่เพียงพอ มีการกระจายอย่างเท่าเทียม มีสดั ส่วนประเภทกําลังคนที่
เหมาะสม มีกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมีแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน และมีกระบวนการมีสว่ นร่วม
จากภาคประชาชน
1. บทนํา
1.1 สถานการณ์ และแนวโน้ ม
ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปั ญหาการเปลี่ยนแปลงของบริ บทแวดล้ อม ได้ แก่ การเปลี่ยนแปลงด้ าน
เศรษฐกิจ ด้ านนโยบายการค้ าโลก ด้ านสังคม นโยบายสาธารณสุขและการปฏิรูปต่างๆ ตลอดทัง้ การ
เปลี่ยนแปลงด้ านประชากรและระบาดวิทยา ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุขและระบบกําลังคน
ด้ านสุขภาพ ดังนี ้
1.1.1 การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจภายหลังยุควิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 และในขณะเดียวกัน การ
ที่รัฐบาลมี นโยบายส่งเสริ มให้ คนต่างชาติมารั บบริ การสาธารณสุขในประเทศไทยเพื่ อหวังผลทางด้ าน
เศรษฐกิจ เป็ นผลให้ เกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึ ้น ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการไหลของ
บุคลากรสุขภาพจากภาครัฐสูภ่ าคเอกชน
1.1.2 ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยีของประเทศ ส่งผลให้ ความ
ต้ องการและความคาดหวังของประชาชนต่อระบบบริ การสุขภาพสูงขึ ้นอย่างมาก ทําให้ เกิดการเรี ยกร้ อง
บริการและคุณภาพการบริ การมากขึ ้น และเกิดกรณีการร้ องทุกข์ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ ้น
1.1.3 นโยบายการกระจายอํานาจการปกครองสูส่ ว่ นท้ องถิ่น ส่งผลให้ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในการผลิต และการจ้ างงานกําลังคนด้ าน
สุขภาพ
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1.1.4 นโยบายสาธารณสุข ที่ เ น้ น การสร้ างเสริ ม สุข ภาพ และการส่ง เสริ ม ด้ า นแพทย์ แผนไทย
การแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน ซึ่งจะเห็นว่างานสุขภาพนันกว้
้ างขึ ้นและมีความเกี่ยวข้ องกับ
หลายภาคส่วน องค์กรภาคประชาชน ภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เครื อข่าย
สุขภาพภาคประชาชน เครื อข่าย/องค์กรเอกชนไม่แสวงหากําไร ตลอดทังกํ
้ าลังคนด้ านสุขภาพภาครัฐ ดังนัน้
บทบาทของบุค ลากรด้ า นสุข ภาพอาจจะเปลี่ ย นไปโดยเน้ น การทํ า งานร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยอื่ น และภาค
ประชาชนมากขึ ้น
1.1.5 การใช้ บริการสุขภาพที่เพิ่มขึ ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซึง่ เป็ นผลจากหลายปั จจัย ได้ แก่ นโยบาย
หลักประกันสุขภาพส่งผลให้ อตั ราการใช้ บริ การสาธารณสุขเพิ่มขึ ้น แนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของผู้สงู อายุ โรค
เรื อ้ รัง อุบตั ิการณ์ของโรคเกิดใหม่ เช่น ไข้ หวัดนก SAR เป็ นต้ น ตลอดทังนโยบายการเข้
้
ถึงยาต้ านเชื ้อไวรัส
ของผู้ติดเชื ้อ เอชไอวี/ เอดส์ ต่างก็ส่งผลต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ ้นและความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพ
เพิ่มขึ ้นและมีทกั ษะที่คอ่ นข้ างเฉพาะ
1.2 สภาพปั ญหาด้ านกําลังคนด้ านสุขภาพ
แม้ ว่ า กระทรวงสาธารณสุข ได้ ดํ า เนิ น การวางแผนและพัฒ นากํ า ลัง คนด้ า นสุข ภาพ และได้
ดําเนินการแก้ ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ส่งผลต่อ
การดํารงอยูข่ องปั ญหาด้ านกําลังคนบางประการและขณะเดียวกันก็เกิดปั ญหาใหม่ ๆ ตามขึ ้นมา กล่าวโดย
สรุปได้ ดงั นี ้
1.2.1 การขาดแคลนกําลังคน การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความต้ องการกําลังคนที่
เพิ่มขึ ้น เช่น นโยบายการประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า นโยบายการรับยาต้ านไวรัสเอดส์ของผู้ป่วยเอดส์ทุกคน
อุบตั กิ ารณ์ของโรค SARS ไข้ หวัดนก การเพิ่มขึ ้นของโรคเรื อ้ รังและผู้สงู อายุ การเพิ่มขึ ้นของแรงงานต่างด้ าว
และนโยบายส่งเสริ มการให้ บริ การสาธารณสุขแก่ชาวต่างชาติ ซึ่งปั จจัยเหล่านีท้ ําให้ เกิดความต้ องการ
กําลังคนซึง่ มีจํานวนจํากัด ส่งผลให้ เกิดปั ญหาความขาดแคลนมากยิ่งขึ ้น
1.2.2 การกระจายกําลังคนที่ไม่เป็ นธรรม แม้ จะมีนโยบายเพิ่มการผลิตและการใช้ มาตรการต่างๆ
เพื่อเพิ่มกําลังคนด้ านสุขภาพเข้ าไปสู่ชนบทเพื่อการกระจายอย่างเป็ นธรรม แต่ปัญหาด้ านความไม่สมดุล
ของการกระจายกําลังคนยังคงดํารงอยู่ จะเห็นได้ จากความหนาแน่นของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาล ปฏิบตั ิงานในกรุ งเทพฯ สูงกว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5-10 เท่า การขาดแคลน
แพทย์ ใ นชนบทยัง เป็ น ปั ญ หาที่ สํ า คัญ ถึ ง แม้ จ ะมี เ จ้ า พนัก งานสาธารณสุข ชุม ชนและพยาบาลเป็ น ผู้
ให้ บริ การในระดับปฐมภูมิในชนบท แต่อย่างไรก็ตาม มีความจําเป็ นที่จะต้ องมีแพทย์และบุคลากรระดับ
วิชาชีพอื่นในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดความเท่าเทียมในการเข้ าถึงบุคลากรระดับวิชาชีพ
1.2.3 ความไม่เหมาะสมของสิ่งแวดล้ อมในการทํางานและระบบการสนับสนุน แม้ มีการใช้
มาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจบุคลากรในการทํางาน ได้ แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้ างพื ้นฐาน และการสร้ าง
แรงจูงใจต่าง ๆ โดยได้ นํามาตรการจูงใจที่ไม่เป็ นตัวเงิน ได้ แก่ โอกาสในการศึกษา/ฝึ กอบรม มาตรการด้ าน
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สังคม เป็ นต้ น และแรงจูงใจด้ านการเงิน เช่น การเพิ่มค่าตอบแทนต่างๆให้ กบั กลุม่ วิชาชีพโดยเฉพาะ แพทย์
ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ายังมีการโยกย้ ายออกจากชนบทในกลุ่ม
แพทย์ และทันตแพทย์ ซึง่ เกิดจากความไม่พงึ พอใจในระบบการบริ หารจัดการ ความต้ องการการศึกษาต่อ
ภาระงานที่มากเกินไป และรายได้ ซงึ่ ตํ่ากว่าภาคเอกชนมาก นอกจากนัน้ การสร้ างแรงจูงใจด้ านการเงินนัน้
จําเป็ นจะต้ องให้ เกิดปั ญหาความไม่เท่าเทียมในกลุม่ วิชาชีพต่างๆ เช่นบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
1.2.4 การขาดกลไกการผลักดันเชิงนโยบาย การพัฒนาระบบกําลังคนที่ผ่านมาขาดความต่อเนื่อง
เนื่องจากกําลังคนด้ านสุขภาพมีส่วนเกี่ยวข้ องกับหลายภาคส่วนทังกระทรวงสาธารณสุ
้
ข กระทรวงอื่นๆ รัฐ
และเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคประชาชน เป็ นต้ น ดังนัน้
มี ความจําเป็ นต้ องมีกลไกอิสระที่มีบทบาทหน้ าที่ ในการประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อการกํ าหนด
วิสยั ทัศน์ การวางแผน การควบคุมและประเมินผล โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
1.2.5 การขาดการเชื่อมโยงระหว่างการวางแผนกําลังคนและการผลิต การขาดการเชื่อมโยง
ระหว่างสถาบันการผลิตและระบบสาธารณสุขนัน้ ส่งผลต่อการผลิตที่ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ระบบสุขภาพทัง้ ด้ านปริ มาณและคุณภาพ และส่งผลต่อปั ญหาการขาดแคลนในบางวิชาชีพ เช่นแพทย์
พยาบาล ในขณะที่บางวิชาชีพ เช่น ทันตแพทย์ และเภสัชกร มีแนวโน้ มจะเต็มอัตรากําลังที่ได้ รับการจัดสรร
ในภาครัฐ
1.2.6 การขาดองค์ ค วามรู้ ในการสนับ สนุน การวางแผนกํ า ลัง คน การวางแผนกํ า ลัง คนที่ มี
ประสิทธิภาพนันจํ
้ าเป็ นต้ องมีระบบข้ อมูลข่าวสารกําลังคนและองค์ความรู้ ที่รวบรวมและศึกษาอย่างเป็ น
ระบบที่ ทันสถานการณ์ เพื่ อประกอบการตัดสินใจกํ าหนดนโยบาย วางแผน ตลอดทัง้ การพัฒนาระบบ
กําลังคนให้ ดียิ่งขึ ้น แม้ ปัจจุบนั จะมีงานวิจยั ด้ านกําลังคนอยู่ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากบริ บทแวดล้ อมมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปั ญหาการขาดกลไกในการผลักดันงานวิจยั อย่างสมํ่าเสมอ และการจัดเก็บ
ข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ทําให้ การพัฒนางานวิจยั ด้ านนี ้และการเชื่อมโยงไปสูก่ ารกําหนดนโยบายขาดความ
ต่อเนื่อง
2. ขอบเขตคําจํากัดความ
กําลังคนด้ านสุขภาพ (Human Resources for Health) หมายถึง บุคคลหรื อกลุม่ คนที่รวมตัวกัน
ที่มีบทบาทในด้ านการส่งเสริ มสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื น้ ฟูสขุ ภาพ ซึง่ รวมทัง้
บุคลากรในกลุม่ วิชาชีพต่าง ๆ บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาหมอพื ้นบ้ าน
และการแพทย์ทางเลือก รวมทังอาสาสมั
้
ครสาธารณสุข (อสม.) แกนนําและเครื อข่ายสุขภาพ ซึง่ อยูใ่ นภาครัฐ
ภาคเอกชนและชุมชน
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3. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีกําลังคนด้ านสุขภาพอย่างเพียงพอทังปริ
้ มาณและคุณภาพ มีคณ
ุ ธรรม/
จริยธรรม มีการกระจายอย่างเป็ นธรรม และทํางานอย่างมีความสุข เพื่อให้ บริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้ องการด้ านสุขภาพระดับพื ้นที่และประเทศ
พันธกิจ : แผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ จะเป็ นเครื่ องมือในการกําหนด
กรอบทิศทาง และพัฒนากลไกที่จะนําไปสูก่ ารดําเนินงานเพื่อให้ ได้ กําลังคนด้ านสุขภาพที่ตอบสนองระบบ
สุขภาพของประเทศ
4. ทิศทางและเป้ าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์
ทิศทาง : ประกอบด้ วย
4.1 ขยายบริ บทการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพให้ กว้ างกว่าวิชาชีพหลัก โดยให้ ครอบคลุมถึงผู้ที่
ดูแลสุขภาพในชุมชน และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
4.2 การวางแผนและพัฒ นากํ า ลัง คนด้ า นสุข ภาพให้ ส อดคล้ อ งกับ ระบบบริ ก ารสุข ภาพ และ
ตอบสนองกับความต้ องการด้ านสุขภาพของประชาชนทังในระดั
้
บพื ้นที่และระดับประเทศ
4.3 กระจายบทบาทการวางแผน พัฒนาและจัดการกําลังคนลงไปในระดับพื ้นที่
4.4 สร้ างการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้ องถิ่นและภาคประชาชนในทุกระดับ
เป้ าหมาย : กําลังคนด้ านสุขภาพที่เพียงพอทังปริ
้ มาณและคุณภาพ มีการกระจายตัวที่เป็ นธรรม
สามารถทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
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5. กรอบแนวคิด
เป้ าหมาย
กําลังคนด้ านสุขภาพที่มีความ
เพียงพอทังปริ
้ มาณและคุณภาพ มี
การกระจายตัวที่เป็ นธรรม และ
สามารถทํางานอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
พัฒนากลไกการกําหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิต
และพัฒนากําลังคน

ความท้ าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. พลวัตรของการเปลี่ยนแปลงความต้ องการ
ด้ านสุขภาพ
2. การปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้ าที่ของ
กําลังคนด้ านสุขภาพอย่างเหมาะสม
3. การเชื่อมโยงจากนโยบายสูก่ ารปฏิบตั ิ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
ส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยและภาค
ประชาสังคมในการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
การสร้ างและจัดการ
ความรู้สกู่ ารพัฒนา

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
ปรับเปลี่ยนระบบบริ หาร
จัดการ

6. แผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ
ปั จจุบัน สถานการณ์ กํ าลัง คนด้ านสุขภาพของประเทศ ยัง เป็ น วิ กฤตปั ญหาที่ สําคัญของระบบ
สุขภาพ ทังในเรื
้ ่ องความขาดแคลนบุคลากรในสาขาต่าง ๆ การกระจายตัวที่ไม่เหมาะสมระหว่างในเมือง
และชนบท สิง่ แวดล้ อมในการปฏิบตั งิ านที่ไม่เอื ้อต่อประสิทธิภาพของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ บริ การ
และผู้รับบริ การเป็ นต้ น แม้ ว่าทางภาครัฐจะมีแนวนโยบายต่าง ๆ ออกมาเพื่อแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว และ
ได้ ผลดีขึ ้นในระดับหนึง่ ก็ตาม
ในขณะที่ความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพของประเทศมีเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงภายใต้ บริ บท
้ านสังคม เศรษฐกิจ
ของความต้ องการด้ านสุขภาพของปั จเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมทังด้
การเมือง และความตื่นตัวของสังคมในการรับรู้ ข้ อมูลข่าวสาร ความคาดหวังในคุณภาพของการบริ การ
ในขณะที่ระบบสุขภาพที่มีความซับซ้ อนมากขึ ้น ทําให้ มีข้อจํากัดเชิงนโยบายหลายประการที่กําลังคนด้ าน
สุขภาพไม่สามารถปรับตัวให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับยัง
ขาดกลไกหลักระดับประเทศ ที่ สามารถวางยุทธศาสตร์ เรื่ องกํ าลังคน กํ ากับดูแลทิศทางนโยบาย และ
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ประสานเชื่อมโยงความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทังในส่
้ วนการวางแผน การผลิต และการใช้ งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
การแก้ ไขปั ญหาเรื่ องกํ าลังคนด้ านสุขภาพของประเทศไทย ให้ มีประสิทธิ ภาพต้ องอาศัยความ
ร่ วมมือจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ภายใต้ นโยบายและยุทธศาสตร์ กําลังคนด้ านสุขภาพของชาติที่ชดั เจน บน
ฐานองค์ความรู้ และระบบข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ โดยมีความเชื่อมโยงไปสู่การ
ปรับปรุ งนโยบาย ยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี ที่ทําให้ เกิดการดําเนินการในลักษณะที่เป็ นพลวัต และมีผลอย่าง
ยัง่ ยืนในการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ บนฐานการมีสว่ นร่ วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ มี
กําลังคนด้ านสุขภาพที่เพียงพอ และมีการกระจายที่เหมาะสม มีคุณภาพ สามารถทํางานได้ อย่างเต็ม
ความสามารถ และสอดคล้ องกับระบบบริการสาธารณสุข เพื่อความมีสขุ ภาพของที่ดีของประชาชน
ในอัน ที่ จะบรรลุเ ป้า หมายดัง กล่า ว จึง ได้ มี ก ารกํ า หนดแผนยุท ธศาสตร์ ท ศวรรษกํ า ลัง คนด้ า น
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะเป็ นทิศทางหลักในการพัฒนาด้ านกําลังคน ในระยะ 10 ปี ตังแต่
้ พ.ศ.2550-2559
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 สร้ างและพัฒนากลไกในการกํ าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ กําลังคนด้ าน
สุขภาพแห่งชาติ ที่สอดคล้ องกับระบบสุขภาพของประเทศ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพเพื่อให้ ได้ กําลังคนที่
เพียงพอ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการด้ านสุขภาพของประชาชน มีความสอดคล้ องกับระบบบริ การ
สุขภาพและระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง นําไปสูก่ ารสร้ างความเสมอภาคในระบบสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3ปรับเปลี่ยนระบบการบริ หารจัดการกํ าลังคนด้ านสุขภาพ เพื่อให้ มีการกระจาย
บุคลากรอย่างเป็ นธรรม สามารถคงอยู่ในระบบ และสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความสุข
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 สร้ างและการจั ด การความรู้ เพื่ อ ไปสู่ ก ารพั ฒ นากํ า ลั ง คนด้ านสุ ข ภาพที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้ องกับบริ บทของระบบสุขภาพของประเทศ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาภูมปิ ั ญญาไทยและผู้ที่ดแู ลสุขภาพในชุมชนให้ มีบทบาทใน
การดูแลปั ญหาสุขภาพของประชาชนในระดับพื ้นที่และส่งเสริมสุขภาพของชุมชน
โดยมีรายละเอียดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ดังนี ้
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1
สร้ างและพัฒนากลไกในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
กําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติท่ สี อดคล้ องกับระบบสุขภาพของประเทศ
หลักการและเหตุผล
การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ของประเทศ เป็ นกระบวนการสร้ างนโยบายสาธารณะใน
สังคมประชาธิ ปไตย ที่สงั คมทุกฝ่ ายจะต้ องมีส่วนร่ วม ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีการกํ าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ หลักในการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพที่ชัดเจน ทําให้ การวางแผนและพัฒนา
้
ฐ ภาคเอกชนและภาค
กําลังคนด้ านสุขภาพ ซึง่ มีความเกี่ยวข้ องกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทังภาครั
ประชาสังคม ยังขาดทิศทางการพัฒนาที่สอดประสานกัน
ถึงแม้ ว่ากระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็ นองค์ กรหลักในการพัฒนากลไกการจัดการในรู ปของ
คณะกรรมการต่าง ๆ แต่สามารถดําเนินการได้ เฉพาะเรื่ อง และเป็ นการดําเนินการเพื่อแก้ ปัญหาเฉพาะ
หน้ า เท่ า นัน้ การกํ า หนดทิ ศ ทางหลัก ในการพัฒ นากํ า ลัง คนด้ า นสุข ภาพเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงในระยะยาวยังไม่สามารถดําเนินการได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากยังไม่มีกลไกการทํางานเรื่ องกําลังคน
ด้ านสุขภาพในภาพรวมของประเทศที่มองทุกมิตทิ ี่เกี่ยวข้ อง
การพัฒ นาให้ เ กิ ดกลไกในการกํ า หนดนโยบายและยุท ธศาสตร์ ห ลัก กํ า ลัง คนด้ า นสุขภาพเป็ น
สิ่งจําเป็ น ในการกํ าหนดทิศทางการวางแผน พัฒนากํ าลังคนด้ านสุขภาพ อีกทัง้ ให้ เกิ ดมีระบบติดตาม
ประเมินสถานการณ์ กําลังคนด้ านสุขภาพอย่างรอบด้ านทุกมิติอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้ มีการประสานให้
องค์ กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง บูรณาการในการทํางานร่ วมกันอย่างมี ประสิทธิ ภาพ เพื่อร่ วมกัน
พัฒนาให้ เกิดข้ อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและแนวทาง เพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหากําลังคนในปั จจุบนั และ
รองรับสถานการณ์ในอนาคต ตลอดจนการวางทิศทางการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและ
สอดรับกับความต้ องการของระบบสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้ างกลไกในระดับพื ้นที่และระดับประเทศ ที่มีประสิทธิภาพในการวางแผนและพัฒนากําลังคน
ด้ านสุขภาพอย่างต่อเนื่องและสอดคล้ องกับความต้ องการของระบบสุขภาพ โดยมีกระบวนการการมีส่วน
ร่วมอย่างกว้ างขวางจากทุกฝ่ าย รวมทังพั
้ ฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้ องให้ มีศกั ยภาพดังกล่าวด้ วย
เป้ าหมาย
1. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่ องกํ าลังคนด้ านสุขภาพทัง้ ในระดับพื ้นที่และระดับชาติ ที่ทําหน้ าที่
เชื่อมประสานให้ เกิดการวางแผนและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสอดรับ
กับความต้ องการของระบบสุขภาพ
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2. บุค ลากรที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุก ระดับ มี ก ารพัฒ นาศัก ยภาพในการวางแผนและการพัฒ นา
กําลังคนด้ านสุขภาพ
3. มีกลไกและระบบการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา และการติดตามกํากับนโยบายจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้ อง
4. มีกลไกและมาตรการทางการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ
กลยุทธ์
1. แต่งตัง้ “คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ” เพื่อทําหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการ
กลางในการให้ ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายเกี่ยวกับกําลังคนด้ านสุขภาพในภาพรวมของประเทศ โดย
ในระยะแรกให้ เป็ นคณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังโดยมติ
้
คณะรัฐมนตรี ต่อมาภายหลังให้ คณะกรรมการ
ชุดนี ้อยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลของ “คณะกรรมการสุขภาพแห่ งชาติ” ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ มีองค์ประกอบและบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
องค์ ประกอบ
1

ศ. นพ. เกษม วัฒนชัย

ประธาน

2

นายแพทย์สวุ ิทย์ วิบลุ ผลประเสริฐ

รองประธาน

3

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ รับมอบหมาย

กรรมการ

4

ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ

กรรมการ

5

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

6

เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน

กรรมการ

7

เลขาธิการคณะกรรมการข้ าราชการส่วนท้ องถิ่น

กรรมการ

8

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการ

9

เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กรรมการ

10 ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข ด้ านกําลังคนสาธารณสุข

กรรมการ

11 นายกแพทยสภา

กรรมการ

12 นายกทันตแพทยสภา

กรรมการ

13 นายกเภสัชกรรมสภา

กรรมการ

14 นายกสภาการพยาบาล

กรรมการ

15 นายกสภาเทคนิคการแพทย์

กรรมการ

16 นายกสภากายภาพบําบัด

กรรมการ

17 ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยหรื อการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กรรมการ

18 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

กรรมการ

19 ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริ โภค

กรรมการ
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20 แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์
21 นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

กรรมการ

22 นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

กรรมการ

23 นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์

กรรมการ

23 นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย

กรรมการ

24 ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน

กรรมการ

25 กรรมการตามวาระการประชุม ตามที่ประธานกรรมการให้ ความเห็นชอบ
อีกไม่เกินคราวละ 3 ท่าน
26 ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ

27 ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรรมการและ

28 ผู้จดั การแผนงานพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข

กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการฯ มีดงั นี ้
1. ให้ คําปรึกษาและข้ อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในการขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ เกิดผลเป็ นรูปธรรม
2. ให้ คําปรึกษาและข้ อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับกําลังคนด้ านสุขภาพ ตามที่
หน่วยงานต่าง ๆ เสนอคณะรัฐมนตรี ตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
มอบหมาย เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ
3. กํากับ ติดตาม ประเมินผลความสําเร็ จตามแผนยุทธศาสตร์ ทศวรรษกําลังคนด้ านสุขภาพแห่งชาติ
้
กรรมการและคณะทํางาน เพื่อดําเนินงานที่เกี่ยวข้ อง ตามความจําเป็ น
4. แต่งตังคณะอนุ
5. หน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
2. กําหนดให้ มี “คณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพระดับจังหวัด” ซึง่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ น
ผู้แต่งตัง้ เพื่ อทํ าหน้ าที่ เป็ นหน่วยประสานงานและดําเนินการในการวางแผนและพัฒนากํ าลังคนด้ า น
สุขภาพในระดับพื ้นที่ และทํางานเชื่อมโยงกับหน่วยประสานงานกลางระดับประเทศ โดยให้ มีองค์ประกอบ
และบทบาทหน้ าที่ ดังนี ้
2.1 โครงสร้ างของคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพระดับจังหวัด ประกอบด้ วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด เป็ นประธาน และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็ นคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
ประกอบด้ วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องทังจากภาครั
้
ฐทังในและนอกกระทรวงสาธารณสุ
้
ข ภาค
การศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคประชาสังคม
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2.2 บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการกําลังคนด้ านสุขภาพระดับจังหวัด มีดงั นี ้
2.2.1 กําหนดทิศทางการดําเนินนโยบายกําลังคนของจังหวัด ที่สอดคล้ องกับทิศทางหลัก
ของประเทศ
2.2.2 วางแผนความต้ องการกําลังคนของจังหวัด ที่สอดคล้ องกับระบบบริ การสุขภาพ และ
ความต้ องการด้ านสุขภาพของพื ้นที่ โดยใช้ กระบวนการมีสว่ นร่วมอย่างกว้ างขวางจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
2.2.3 ประสานงานระหว่างหน่วยวางแผน หน่วยผลิตและผู้ใช้ กําลังคนด้ านสุขภาพ ใน
ระดับพื ้นที่
2.2.4 ติดตาม กํากับและประเมินนโยบายกําลังคนของจังหวัด
2.2.5 หน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
3. สร้ างภาวะผู้นํา (Leadership) ในทุกระดับเพื่อการกําหนดทิศทาง และดําเนินไปสูเ่ ป้าหมายของ
การพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1 พัฒนาบุคคลากร / หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ และภาคเอกชน ให้ มีศกั ยภาพในการวางแผนและ
พัฒนานโยบายกําลังคนด้ านสุขภาพ
3.2 สนับสนุนองค์กร / สภาวิชาชีพ ให้ มีบทบาทของการเป็ นตัวแทนภาคประชาชนอย่างแท้ จริ ง
ในการกํากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพ ให้ สอดคล้ องกับทิศทางนโยบายการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพของ
ประเทศ
3.3 เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ ที่ควรได้ รับการ
ดูแลพิเศษ ได้ แก่ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เป็ นต้ น ให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการกํ าหนดและติดตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์ กําลังคนด้ านสุขภาพ
4. สร้ างกลไกและมาตรการทางการเงิ น การคลัง ที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ ในการส่ง เสริ ม การพัฒ นา
้
น้ ระยะกลางและระยะยาว
กําลังคนด้ านสุขภาพ ทังในระยะสั
5.สร้ างกลไกที่ ทําให้ เกิ ดการสื่อสารกับสาธารณะ ที่ มีความเชื่ อมโยงทัง้ ในระดับพืน้ ที่ และ
ระดับประเทศ เพื่อให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่ วมอย่างกว้ างขวาง ในการกํ าหนด และการติดตาม กํากับ
นโยบายกําลังคนด้ านสุขภาพ
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2
ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ เพื่อให้ ได้ กาํ ลังคนที่เพียงพอ สามารถ
ตอบสนองต่ อความต้ องการด้ านสุขภาพของประชาชน มีความสอดคล้ องกับระบบบริการสุขภาพ
และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง นําไปสู่การสร้ างความเสมอภาคในระบบสุขภาพ
หลักการและเหตุผล
ปั ญหาการขาดแคลนกําลังคนด้ านสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตชนบท ห่างไกล ยังคง
เป็ นปั ญหาเรื อ้ รัง แม้ สภาวะการขาดแคลนกําลังคนในปั จจุบนั จะดีขึ ้นเมื่อเทียบกับอดีต แต่ยงั มีบางวิชาชีพ
ที่ปัญหาการขาดแคลนยังคงเป็ นปั ญหาที่รุนแรงต่อเนื่อง เช่น วิชาชีพแพทย์และพยาบาล ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ เช่น การเพิ่มขึ ้นของโรคเรื อ้ รังและผู้สงู อายุ การเพิ่มขึ ้นของผู้ป่วยโรคเอดส์ การ
เพิ่มขึ ้นของแรงงานต่างด้ าว การเพิ่มขึ ้นของผู้รับบริการชาวต่างชาติ ตลอดจนการปฏิรูปนโยบายต่าง ๆ ของ
รัฐ เช่น นโยบายการประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ล้ วนแล้ วแต่ส่งผลให้ เกิดความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพ
เพิ่มสูงขึ ้นทังในด้
้ านจํานวน และทักษะที่เหมาะสมเพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ดังกล่าว
การผลิตกําลังคนด้ านสุขภาพของประเทศไทย มีความหลากหลาย ทังจากภาครั
้
ฐและเอกชน โดย
การผลิตหลักมาจากภาครั ฐ ทัง้ ภายใต้ การดูแลของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้ผลิตเอง ในขณะที่สถาบันการผลิตในภาครัฐมีข้อจํากัดทังในเรื
้ ่ องจํานวนอาจารย์
ที่ ไม่เ พี ย งพอ โครงสร้ างพืน้ ฐานทัง้ ในเรื่ อง อาคาร และเครื่ องมื อที่ ต้องการการลงทุน มากขึน้ ทํ า ให้ ไม่
้ ณฑิตที่
สามารถผลิตบุคลากรได้ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์ อีกทังบั
สําเร็จการศึกษาจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในภาครัฐ โดยเฉพาะในพื ้นที่ชนบทได้ อย่างยาวนาน
ในขณะที่ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการลงทุนผลิตกําลังคนในสัดส่วนที่ตํ่า แต่ร่วมใช้ กําลังคนในสัดส่วนที่
มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นประเด็นสําคัญที่ต้องมีการทบทวนในระดับนโยบาย
การขาดกลไกประสานระหว่างสถาบันการผลิตและความต้ องการกําลังคนของระบบสุขภาพนันยั
้ ง
เป็ นปั ญหาสําคัญ ในขณะที่ระบบสุขภาพต้ องการกําลังคนที่ให้ บริ การระดับปฐมภูมิ ที่เน้ นการสร้ างเสริ ม
สุขภาพ แต่การผลิตส่วนใหญ่ยงั คงมุ่งเน้ นไปที่กําลังคนเฉพาะทางระดับสูงเป็ นต้ น ซึ่งสิ่งเหล่านีช้ ี ้ให้ เห็น
ปั ญหาความไม่สอดคล้ องกันระหว่างการวางแผนการผลิตและความต้ องการกําลังคนของระบบสุขภาพ
ขณะเดียวกันควรมีการพัฒนากําลังคนภายหลังสําเร็ จการศึกษา โดยการฟื น้ ฟูความรู้และทักษะเก่า
และเพิ่ ม เติ ม ความรู้ และทัก ษะใหม่ร ะหว่า งการปฏิ บัติง าน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บัติง านมี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
สอดคล้ องกับลักษณะงานในปั จจุบนั
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วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีกําลังคนด้ านสุขภาพที่ เพียงพอต่อความต้ องการของประเทศ มีขีดความสามารถทาง
วิชาการ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตสํานึกที่ดีต่อสังคม อีกทังมี
้ ความสอดคล้ องกับระบบบริ การสุขภาพ
และระบบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วของ ภายใต้ ก ารวางแผนการผลิต และระบบการผลิต กํ า ลัง คนด้ า นสุข ภาพที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
เป้ าหมาย
1. มีกําลังคนในประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพียงพอต่อความต้ องการด้ านสุขภาพของแต่ละพื ้นที่
โดยมีขีดความสามารถทางวิชาการ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกที่ดีตอ่ สังคม
2. มีระบบการผลิตกําลังคนที่สอดคล้ องต่อความต้ องการด้ านสุขภาพ ภายใต้ ความร่ วมมือของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคประชาสังคม
3. มีระบบการพัฒนากําลังคนระหว่างทําการ เพื่อเสริ มสร้ างศักยภาพในการปฏิบตั งิ าน
กลยุทธ์
1. มีการวางแผนการผลิตกําลังคน ให้ เพียงพอต่อความต้ องการด้ านสุขภาพของระดับพื ้นที่และ
ระดับประเทศ โดยรวมถึงความต้ องการของของภาคเอกชน และให้ มีความสอดคล้ องกับระบบบริ การ
สุขภาพของประเทศ โดยทิศทางการผลิตจะต้ องเน้ นบุคลากร ดังนี ้
1.1 เน้ นการผลิตกําลังคนในกลุม่ ที่มีทกั ษะในการทํางานด้ านกว้ าง (Generalist) มากกว่าการ
ทํางานเฉพาะเจาะจง (Specialist)
1.2 เน้ นผลิตบุคคลากรที่ทําหน้ าที่การสร้ างเสริมสุขภาพ
2. พัฒนาระบบการผลิตโดยใช้ แนวคิด Rural recruitment Local training and hometown
placement ที่ประกอบด้ วย
2.1 การคัดเลือกบุคคลโดยตรงจากพื ้นที่ (ได้ แก่ นักเรี ยน หรื อ อสม.) โดยมีระบบการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับการศึกษาที่เพียงพอ
ั ้ ่ในภูมิภาค เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ภายใต้ บริ บทสิ่งแวดล้ อมที่
2.2 เข้ าสู่สถาบันศึกษาที่ตงอยู
สอดคล้ องกับภูมิลําเนาของนักศึกษา
2.3 ส่งเสริ มการกลับไปปฏิบตั ิงานในภูมิลําเนา ภายหลังจบการศึกษา ในอันที่จะส่งเสริ มการ
กระจายกําลังคนอย่างเป็ นธรรมและยัง่ ยืน เพื่อให้ เกิดการเข้ าถึงบริการอย่างเสมอภาค
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3. พัฒนาระบบการผลิตกําลังคนและหลักสูตรการศึกษา ให้ มีความสอดคล้ องกับความต้ องการด้ าน
สุขภาพของพื ้นที่และระดับประเทศ อีกทังสอดคล้
้
องกับระบบสุขภาพในอนาคต ที่เน้ นการสร้ างเสริมสุขภาพ
ของประชาชน และมีความเอื ้อต่อวิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดยอาศัยความร่ วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน ท้ องถิ่นและภาคประชาสังคม เพื่อให้ ได้ บุคลากรที่มีขีดความสามารถทางวิชาการและมี
หัวใจแห่งความเป็ นมนุษย์ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม มีจิตสํานึกที่ดีตอ่ สังคม
4. สร้ างระบบการพัฒนาคนระหว่างทําการอย่างต่อเนื่อง ทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของกําลังคนและเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของงาน ให้ มีความครอบคลุมทังในส่
้ วนผู้ให้ บริ การ และ
ผู้สนับสนุนระบบบริ การ โดยเน้ นรูปแบบการเรี ยน การสอนทางไกล ที่ใช้ สถานที่ปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นฐานการ
ฝึ กอบรม
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3
ปรั บเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพ
เพื่อให้ มีการกระจายบุคลากรอย่ างเป็ นธรรม สามารถคงอยู่ในระบบ และสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
หลักการและเหตุผล
จากอดีตที่ผา่ นมารัฐแก้ ปัญหาความขาดแคลนกําลังคนด้ านสุขภาพ โดยการเพิ่มกําลังการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาการกระจายของกําลังคนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
กระจายกําลังคนทางภูมิศาสตร์ โดยพบว่าอัตราส่วนของแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ
ต่อประชากรเปรี ยบเทียบระหว่างกรุงเทพและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก
ส่วนปั ญหาการเคลื่อนย้ ายกําลังคนจากชนบทเข้ าสู่ตวั เมือง และจากภาครัฐเข้ าสูภ่ าคเอกชน ยังเป็ น
ปั ญหาที่สําคัญ โดยสาเหตุของปั ญหามีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละวิชาชีพ ตัง่ แต่ลกั ษณะ
ของงานที่ไม่เหมาะสม ภาระงานที่มากเกินไป ความแตกต่างในเรื่ องรายได้ แม้ กระทังระบบการบริ
้
หารงาน
ตังแต่
้ ระดับประเทศ จังหวัด และระดับสถานพยาบาลที่ ไม่มีประสิทธิ ภาพ นโยบายการจํ ากัดกํ าลังคน
ภาครัฐ โดยการยกเลิกระบบการชดใช้ ทนุ ในบางวิชาชีพ เช่น พยาบาล เภสัชกร เนื่องจากไม่มีตําแหน่งบรรจุ
ภายหลังจบการศึกษา ล้ วนแต่ทําให้ สถานการณ์ความขาดแคลนละการกระจายในพื ้นที่ชนบทรุ นแรงมาก
ขึ ้น
การวางแผนกําลังคนที่ผ่านมานันมุ
้ ่งเน้ นไปที่การเพิ่มจํานวนคน มักละเลยในด้ านการบริ หารจัดการ
กําลังคนเพื่อธํ ารงรักษาบุคลากรเหล่านันให้
้ อยู่ในระบบเพื่อก่อให้ เกิดผลิตภาพสูงสุด แม้ ภาครัฐจะได้ ใช้
มาตรการต่างๆ ในการแก้ ไขปั ญหาเพื่ อธํ ารงรั กษาบุคคลากรกํ าลังคนให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ แก่มาตรการด้ านการรับนักศึกษาจากชนบท มาตรการทางการเงิน ได้ แก่ เบี ้ยเลี ้ยงเหมา
จ่าย เงินเพิ่มพิเศษ และมาตรการทางสังคมต่างๆ เป็ นต้ น แต่มาตรการต่างๆ เน้ นไปที่บคุ ลากรเฉพาะบาง
กลุม่ และขาดการจัดการร่วมกันกับภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ดังนันแนวทางการแก้
้
ไขปั ญหาจะต้ องสอดคล้ องกับระบบบริ การสุขภาพของประเทศที่มีลกั ษณะ
เป็ นพหุลกั ษณ์ จําเป็ นต้ องสร้ างกลไกการมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพที่มิใช่เป็ นการ
จัดการเฉพาะภาครัฐ แต่ต้องเป็ นการจัดการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง ทังภาคเอกชน
้
ท้ องถิ่นและประชา
สังคม
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ มีการพัฒนาระบบบริ หารจัดการกํ าลังคนด้ านสุขภาพอย่างมีประสิทธิ ภาพและเหมาะสม
้ างเป็ นธรรม และ
ภายใต้ ความร่ วมมือของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิดการกระจายบุคลากรเหล่านันอย่
บุคลากรเหล่านันสามารถปฏิ
้
บตั งิ านในระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข
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เป้ าหมาย
1. มีระบบการกระจายกําลังคนด้ านสุขภาพอย่างเป็ นธรรม เพื่อให้ เกิดความเสมอภาคในการเข้ าถึง
บริการสุขภาพของประชาชน
2. มีระบบแรงจูงใจและระบบสนับสนุนให้ กําลังคนด้ านสุขภาพปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข
3. มีระบบการจัดการกําลังคนด้ านสุขภาพร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น และภาคประชาสังคม อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดการปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ บริการและผู้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดความเป็ นธรรมกับทุกฝ่ าย
กลยุทธ์
1. กําหนดนโยบายและมาตรการที่ชดั เจนเกี่ยวกับการกระจายกําลังคน โดยใช้ มาตรฐานความ
ต้ องการด้ านสุขภาพของแต่ละพื ้นที่เป็ นตัวกําหนด เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรม ในการเข้ าถึงบริ การสุขภาพ
ของประชาชน ระหว่างเขตเมืองและชนบท (Rural / Urban) ระหว่างระดับของสถานบริ การ (Primary /
Secondary / Tertiary) ระหว่างภาครัฐและเอกชน ( Public / Private mix) ระหว่างวิชาชีพ (Skill mix)
และระหว่าง Generalist / Specialist ของแต่ละวิชาชีพ
2. พัฒนาระบบสนับสนุนให้ บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างยาวนาน (Retention) มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และมีความสุข
2.1 สร้ างระบบแรงจูงใจ (Incentive system) ที่มีประสิทธิภาพและสะท้ อนผลการปฏิบตั ิงาน
(Performance-based)
2.2 ปรับปรุงสิง่ แวดล้ อมในการปฏิบตั งิ าน (Work environment)
2.3 พัฒนาระบบการบริ หารจัดการบุคคลากร (Personnel system) เช่น ความก้ าวหน้ าใน
วิชาชีพ
2.4 ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ (Laws / Regulations) ที่เป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
3. พัฒนารู ปแบบการใช้ (Utilization) ทรัพยากรกําลังคนด้ านสุขภาพร่วมกัน ระหว่างรัฐ และเอกชน
โดยคํานึงถึงประชาชนเป็ นเป้าหมายหลักของการให้ บริการ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
้ การวางแผน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในการบริ หารจัดการกําลังคน ตังแต่
ความต้ องการ การมีส่วนร่ วมในการผลิตและการรับเข้ าปฏิบตั ิงานภายหลังจบการศึกษา โดยให้ สอดคล้ อง
กับความต้ องการด้ านสุขภาพของพื ้นที่ โดยการสนับสนุนด้ านองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากรัฐส่วนกลาง
5. พัฒนารูปแบบการจัดการปั ญหาความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้ บริ การและประชาชน อย่างสมานฉันท์
โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรมทังผู
้ ้ ให้ บริ การและประชาชนที่ได้ รับผลกระทบดังกล่าว
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4
สร้ างและการจัดการความรู้ เพื่อไปสู่การพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้ องกับบริบทของระบบสุขภาพของประเทศ
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั องค์ความรู้ ที่จําเป็ นในการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพของประเทศยังอยู่มีจํากัด แม้ ว่าจะมี
งานวิจยั ด้ านกําลังคนเพิม่ ขึ ้นในระดับหนึง่ แต่ในบริบทแวดล้ อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
้ งขาดการจัดการ
ทําให้ มีความต้ องการองค์ความรู้ใหม่ที่ทนั สมัย เพื่อใช้ ในการตัดสินใจเชิงนโยบาย อีกทังยั
องค์ความรู้ อย่างเป็ นระบบ ตลอดจนไม่มีกลไกในการประสานงานและติดตามผล เป็ นผลให้ การนําองค์
ความรู้มาใช้ ได้ อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถครอบคลุมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางเลือกที่ดี เพื่อ
นําไปสูก่ ารกําหนดและติดตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพได้
นอกจากนันความสนใจในด้
้
านกําลังคนด้ านสุขภาพของผู้บริ หาร นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้ อง ยังมีอยู่
ในวงจํากัด จึงมีความจําเป็ นต้ องสร้ างเครื อข่ายผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้ องเพื่อร่วมในกระบวนการ
วางแผนกําลังคน ติดตามประเมินและพัฒนามาตรการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
นอกจากการสร้ างและจัดการความรู้ ที่มีประสิทธิ ภาพแล้ ว การพัฒนากํ าลังคนจําเป็ นต้ องมีระบบ
ข้ อมูลข่าวสารที่ถกู ต้ อง มีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ ปั ญหาการขาดความ
้
ดการนําข้ อมูลมาใช้
เชื่อมโยงของข้ อมูล ข้ อมูลซํ ้าซ้ อน และไม่ตรงกัน ตลอดทังการขาดกลไกและระบบการจั
ประโยชน์ในการพัฒนากําลังคนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ การพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพอยู่บนฐานการใช้ ข้อมูล และองค์ความรู้ที่สอดคล้ องกับบริ บท
ของพื ้นที่และของประเทศ
เป้ าหมาย
1. มีการใช้ หลักฐานเชิงประจักษ์ และความรู้ ที่ผ่านการรวบรวมอย่างเป็ นระบบเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจวางแผน การพัฒนา และการประเมินนโยบายด้ านกําลังคนทังในระดั
้
บพื ้นที่และระดับชาติ
2. มีระบบข้ อมูลข่าวสารกําลังคนด้ านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้ อง ครอบคลุม และมีการ
พัฒนาให้ ทนั สมัยอย่างต่อเนื่อง
3. นักวิจยั และผู้รับผิดชอบนโยบายด้ านกําลังคนมีศกั ยภาพในด้ านการวางแผนและพัฒนากําลังคน
และมีการทํางานเชื่อมโยงเป็ นเครื อข่ายในทุกระดับ
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กลยุทธ์
1. พัฒนานักวิจยั ทังในระดั
้
บพื ้นที่และในส่วนกลาง ให้ มีศกั ยภาพในด้ านการวางแผนและพัฒนา
กําลังคนด้ านสุขภาพให้ สอดคล้ องกับบริ บทปั ญหาของพื ้นที่ โดยสนับสนุนการทําวิจยั และพัฒนางานวิจยั
้
บพื ้นที่และระดับประเทศ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องทังในระดั
2. ส่งเสริ มการจัดการความรู้ (Knowledge management) ในเรื่ องกําลังคนด้ านสุขภาพโดยเฉพาะ
ในระดับพื ้นที่ เช่น สนับสนุนการจัดเวทีวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge sharing)
3. พัฒนาเครื อข่ายระหว่างบุคคล สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชน เพื่อให้ เกิดการ
ประสานงานร่ วมกันในการพัฒนาความรู้ และจัดกระบวนการนําความรู้ ไปกําหนดนโยบายและวางแผน
พัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ
4.
พัฒ นาระบบข้ อมูลข่า วสารกํ า ลัง คนด้ า นสุขภาพที่ มี ประสิท ธิ ภาพ ทัง้ ในระดับพื น้ ที่ แ ละ
ระดับประเทศ
4.1 พัฒนาชุดข้ อมูลด้ านกําลังคนพื ้นฐาน (Minimal HRH Data Set) สําหรับหน่วยงานต่างที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อใช้ ในการวางแผนกําลังคน
4.2 พัฒนาตัวชี ้วัดหลัก (HRH Core Indicators) ในการติดตามประเมินผลการพัฒนากําลังคน
ทังในระดั
้
บพื ้นที่และระดับประเทศ
4.3 พัฒนากลไกเพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงของระบบฐานข้ อมูลด้ านกําลังคน ให้ เกิดความสะดวก
ในการนํามาใช้ วางแผนและพัฒนา
4.4 พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดแู ลฐานข้ อมูลกําลังคนด้ านสุขภาพ ในการจัดการ
ข้ อมูล เช่น การเก็บ การตรวจสอบความถูกต้ อง การวิเคราะห์ และการนําไปใช้
5. พัฒนากลไกและระบบในการสร้ างและการจัดการความรู้ (Knowledge Generation and
Management) ในเรื่ องกําลังคนด้ านสุขภาพ เพื่อสนับสนุนข้ อเสนอแนะทางวิชาการให้ แก่ผ้ กู ําหนดนโยบาย
และประเมินนโยบายของรัฐ
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ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5
ส่ งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทยและผู้ท่ ดี แู ลสุขภาพในชุมชนให้ มีบทบาทในการดูแลปั ญหา
สุขภาพของประชาชนในระดับพืน้ ที่และส่ งเสริมสุขภาพของชุมชน
หลักการและเหตุผล
ในอดีตการจัดการปั ญหาของสุขภาพเป็ นบทบาทหน้ าที่ของภาครัฐ โดยเฉพาะเป็ นหน้ าที่หลักของ
กระทรวงสาธารณสุขเท่านัน้ ซึ่งการจัดการปั ญหาในลักษณะดังกล่าวมีข้อจํากัดในเรื่ องของทรัพยากรทัง้
งบประมาณ และกําลังคนของภาครัฐที่มีอยู่อย่างจํากัด อีกทังปั
้ ญหาสุขภาพของประเทศในปั จจุบนั มีความ
ซับซ้ อน และมีบริ บทที่แตกต่างกันในแต่ละพื ้นที่ และความรู้ทางการแพทย์ในปั จจุบนั ที่มงุ่ เน้ นการรักษาโรค
หรื อการดูแลทางกายเท่านัน้ มิได้ สง่ เสริ มการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน ขาดมิติการดูแลทางใจ และ
ทางสังคม ขาดการเชื่อมต่อทางความเชื่อของชุมชน สังคม วัฒนธรรมและภูมิปัญหาของท้ องถิ่น
ในขณะเดียวกัน การแพทย์พื ้นบ้ านที่เป็ นภูมิปัญญาดังเดิ
้ มของประเทศไทย ยังเป็ นทางเลือกสําหรับ
การดูแลสุขภาพของชุมชน และที่ จ ะจัดการปั ญหาสุขภาพของประชาชนได้ อย่า งยั่ง ยืน นัน้ ต้ อ งอาศัย
ทัศนคติของการเป็ นเจ้ าของสุขภาพตนเองของประชาชน การมีส่วนร่ วมในการจัดการปั ญหาสุขภาพของ
ประชาสังคมในชุมชนอย่างกว้ างขวาง และแนวคิดดังกล่าวเป็ นการขยายบริ บทความหมายกําลังคนด้ าน
สุขภาพออกไปจากมิตขิ องวิชาชีพบุคคลากรสาธารณสุข ไปยังผู้ร่วมดูแลสุขภาพอย่างแท้ จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ครื อข่ายประชาสังคมที่ดแู ลปั ญหาสุขภาพในพื ้นที่ สามารถจัดการปั ญหาสุขภาพของตนเองใน
ระดับพื ้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดยอาศัยพื ้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภายใต้ การ
ร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
เป้ าหมาย
1. การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทย สามารถมีบทบาทในการส่งเสริ มและดูแลสุขภาพของ
ประชาชน ได้ อย่างทัดเทียมกับการแพทย์แผนปั จจุบนั
2. ขยายเครื อข่ายกําลังคนด้ านสุขภาพลงในระดับชุมชน โดยการมีสว่ นร่วมของประชาชนในพื ้นที่
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาไทย
2. พัฒนาศักยภาพของผู้ที่ดแู ลสุขภาพในชุมชน ได้ แก่ อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ดแู ลเด็ก ผู้สงู อายุ
หรื อผู้พิการในชุมชน เพื่อขยายการมีสว่ นร่วมในการดูแลสุขภาพลงไปในระดับชุมชน
3. สร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชนดูแลตนเองและครอบครัว โดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น และสนับสนุนภาคี
สุขภาพในระดับพื ้นที่ ให้ มีสว่ นร่วมการสร้ างเสริ มสุขภาพ
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ภาคผนวก 1
รายชื่อคณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กาํ ลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ

1. นพ. อําพล จินดาวัฒนะ
ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
2. นพ. สุวทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริฐ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
3. ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.
4. ผู้แทนสํานักงาน ก.พ.ร.
ผู้ทํางาน
5. ผู้แทนสํานักงบประมาณ
ผู้ทํางาน
6. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง
ผู้ทํางาน
7. ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ทํางาน
8. ผู้แทนแพทยสภา
ผู้ทํางาน
9. ผู้แทนทันตแพทยสภา
ผู้ทํางาน
10. ผู้แทนสภาเภสัชกรรม
ผู้ทํางาน
11. ผู้แทนสภาการพยาบาล
ผู้ทํางาน
12. ผู้แทนกลุม่ สหสาขาวิชาชีพ
ผู้ทํางาน
13. ผู้แทนเครื อข่ายหมออนามัย
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
14. นพ. พงษ์ พิสทุ ธิ์ จงอุดมสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
15. ดร. สุปรี ดา อดุลยานนท์ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ ผู้ทํางาน
16. นส. กาญจนา ปานุราช
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
ผู้ทํางาน
ผู้ทํางาน
17. ผู้อํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก
18. ผู้อํานวยการสํานักงานโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ผู้ทํางาน
19. ผู้อํานวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้ทํางาน
20. พญ. สุพตั รา ศรี วณิชชากร สํานักงานปฏิรูประบบบริ การสาธารณสุข
ผู้ทํางาน
21. ผู้แทนชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป
ผู้ทํางาน
22. ผู้แทนชมรมแพทย์ชนบท
ผู้ทํางาน
23. นส. พินทุสร เหมพิสทุ ธิ์
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
ผู้ทํางาน
24. ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะทํางานแลเลขานุการ
25. ผอก.กลุม่ แผนงานและทรัพยากร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ คณะทํางานและผู้ชว่ ยเลขานุการ
26. นพ. ฑิณกร โนรี แผนงานพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
27. หัวหน้ างานแผนงานกําลังคน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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ภาคผนวก 2
ขัน้ ตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ กาํ ลังคนด้ านสุขภาพแห่ งชาติ

ลําดับ
กิจกรรม
ช่วงเวลา
มีนาคม 2549
1. แต่งตังคณะกรรมการยกร่
้
างแผนยุทธศาสตร์ โดยกระทรวงสาธารณสุข
2. เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนคํากัดความ สร้ างวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
เมษายน 2549
3. เวทีระดมความเห็นจากคณะกรรมการยกร่างแผนยุทธศาสตร์
มีนาคม, พฤษภาคม,
ตุลาคม 2549
สิงหาคม 2549
4. เวทีระดมความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้ องจากในส่วนกลาง
5. แบบสอบถามความเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้ อง 165 คน
กันยายน 2549
6. แบบสอบถามความเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้ อง 65 องค์กร
กันยายน 2549
7. เวทีระคมความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้ องในส่วนภูมิภาค
ตุลาคม 2549
8. การสัมภาษณ์ผ้ เู ชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
ตุลาคม 2549
9. เวทีประชาพิจารณ์ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2549
28 ตุลาคม 2549
10. สังเคราะห์ข้อเสนอทังหมดเพื
้
่อนําเข้ าสูก่ ระบวนการกําหนดนโยบาย
พฤศจิกายน –
ธันวาคม 2549
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ภาคผนวก 3
สถานการณ์ และแนวโน้ มกําลังคนด้ านสุขภาพ
กําลังคนด้ านสุขภาพนันเป็
้ นทรัพยากรที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เพราะนอกจากเป็ น
ผู้บริหารจัดการทรัพยากรด้ านอื่น ๆ และเป็ นตัวแปรที่สําคัญในการสนับสนุนหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพ ยังเป็ นแหล่งค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ของการดําเนินงานของระบบบริ การสาธารณสุขอีกด้ วย1
ดังนันกํ
้ าลังคนด้ านสุขภาพจึงเป็ นทรัพยากรที่สําคัญในระบบสุขภาพที่ควรได้ รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
และจริ งจัง
ในการที่ทุกประเทศทัว่ โลกจะพัฒนาระบบสุขภาพให้ บรรลุเป้าหมายของสหัสวรรษแห่งการพัฒนา
(Millennium Development Goals) นันจํ
้ าเป็ นที่จะต้ องมีกําลังคนด้ านสุขภาพที่เพียงพอ มีการกระจาย
อย่างเป็ นธรรม มีสดั ส่วนกําลังคนที่เหมาะสม และกําลังคนมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ1
แต่ในขณะที่ปัญหากํ าลังคนด้ านสุขภาพที่หลายประเทศกําลังเผชิญ โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนานัน้
ได้ แก่ ปั ญหาการขาดแคลนกําลังคน การกระจาย ระบบการสนับสนุน เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันโลกกําลัง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้ านความต้ องการด้ านสุขภาพ ได้ แก่ อุบตั ิการณ์ของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความ
ยากจนซึง่ ยังดํารงอยู่ อุบตั ิการณ์โรคใหม่ ๆ เช่น SAR ไข้ หวัดนก ตลอดทังการเพิ
้
่มขึ ้นของผู้สงู อายุและโรค
เรื อ้ รัง เป็ นต้ น ดังนันองค์
้ การอนามัยโลกได้ ตระหนักถึงปั ญหาร่ วมเหล่านี ้ จึงได้ กําหนดให้ ปี พ.ศ. 2549 –
2558 เป็ นทศวรรษแห่งการพัฒนากําลังคนขึ ้น2 และได้ เสนอยุทธศาสตร์ ในการแก้ ปัญหา โดยมุ่งเน้ นไปที่
การผลิตกําลังคนที่มีจํานวน/ทักษะ/เจตคติที่เพียงพอและมีการกระจายอย่างเท่าเทียม การสนับสนุนและ
พัฒนาบุคลากรให้ ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ และการธํารงบุคลากรในองค์กรและ
การจัดการการย้ ายอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็เผชิญ
ปั ญหาสถานการณ์ด้านกําลังคน เช่นเดียวกัน และได้ กําหนดแนวทางยุทธศาสตร์ ม่งุ เน้ นในด้ าน การผลิต
และกระจายกําลังคนให้ เพียงพอโดยเฉพาะพื ้นที่ชนบทและผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาหลักสูตรการผลิตให้
มุ่งเน้ นไปในด้ านการสาธารณสุข การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการและระบบการสนับสนุนบุคลากร และ
การสนับสนุนการสร้ างและการจัดการองค์ความรู้ทงระดั
ั ้ บประเทศและระหว่างประเทศ
1. สถานการณ์ และแนวโน้ มกําลังคนด้ านสุขภาพในประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ แสดงเจตนารมณ์ที่จะให้ รัฐทําหน้ าที่ปกป้อง
สุขภาพของประชาชนโดยให้ ความสําคัญกับบริ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้ อมอย่างเด่นชัด บทบาทของ
พนักงานของรัฐ และข้ าราชการเป็ นผู้อํานวยความสะดวกและให้ บริ การแก่ประชาชน โดยการบริ การต้ องมี
มาตรฐาน มีความเท่ าเทียมในหมู่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้ บริ การที่มีประสิทธิภาพโดยจัดบริ การที่มี
คุณภาพในราคาที่เป็ นธรรมแก่ประชาชน ประชาชนสามารถเข้ าถึงบริ การได้ อย่างทัว่ ถึงกัน และบริ การ
สาธารณสุขสามารถได้ รับการตรวจสอบจากประชาชนได้ และต้ องการกระบวนการมีส่วนร่ วมจาก
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ประชาชน3 การที่จะบรรลุเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญนี ้ระบบสุขภาพจําเป็ นต้ องมีกําลังคนทีเพียงพอ มี
การกระจายอย่างเท่าเทียม มีสดั ส่วนประเภทกําลังคนที่เหมาะสม มีกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถและมี
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน และมีกระบวนการมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชน
1.1 การเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้ อม การเปลี่ยนแปลงของบริ บทแวดล้ อมที่สง่ ผลกระทบ
ต่อระบบบริ การสาธารณสุขและระบบกําลังคนด้ านสุขภาพ ได้ แก่การเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจ ด้ าน
นโยบายการค้ าโลก ด้ านสังคมและการปฏิรูปต่าง ๆ ตลอดทังการเปลี
้
่ยนแปลงด้ านประชากรและระบาด
วิทยา
1.1.1 การเปลี่ยนแปลงด้ านเศรษฐกิจ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจภายหลังยุควิกฤติ
เศรษฐกิจปี 2540 ทําให้ การขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนมากขึ ้น ในขณะเดียวกันนโยบายการเปิ ดเสรี
ทางการค้ าของประเทศและการที่ รัฐบาลมี นโยบายส่งเสริ มให้ คนต่างชาติมารั บบริ การสาธารณสุขใน
ประเทศไทยเพื่อหวังผลทางด้ านเศรษฐกิจ เป็ นผลให้ เกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึ ้น
โดยคาดการณ์ ว่าในปี 2551 การดูแลผู้ป่วยต่างชาติต้องการแพทย์ประมาณ ร้ อยละ 16 ของแพทย์ทงั ้
ประเทศ4 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการไหลของบุคลากรสุขภาพจากภาครัฐสูเ่ อกชน จากข้ อมูลการเพิ่มขึ ้นของ
บุคลากรของแพทย์และพยาบาลของเอกชน5 พบว่าสัดส่วนของกําลังคนด้ านสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนมี
สัดส่วนเพิ่มขึ ้นเช่นกัน โดยกลุ่มแพทย์ เพิ่มจาก ร้ อยละ 11.4 ในปี 2530 เป็ นร้ อยละ 21 ในปี 2545 และ
กลุม่ พยาบาลเพิ่มจาก ร้ อยละ 9.1 ในปี 2530 เป็ นร้ อยละ 11.7 ในปี 2545 การศึกษาของทักษพล ธรรมรังสี6
พบว่าในกลุ่มแพทย์ทวั่ ไปที่ลาออกจากราชการในระหว่างปี 2545-2546 ร้ อยละ 52.3 ไปปฏิบตั ิงานใน
สถานพยาบาลภาคเอกชน และในกลุม่ แพทย์เฉพาะทางที่ลาออกจากราชการ ร้ อยละ 83 ไปปฏิบตั ิงานใน
สถานพยาบาลภาคเอกชน
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงด้ านนโยบายและการปฏิรูปต่ างๆ ความสําคัญกับการกระจาย
อํานาจให้ ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการท้ องถิ่นได้ เอง หนึ่งในบทบาทหน้ าที่ขององค์กรปกครอง
ท้ องถิ่นที่สําคัญ ได้ แก่ การส่งเสริ มรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
หรื อ สุข ภาพอนามัย ของประชาชนในพื น้ ที่ แม้ ว่ า พ.ร.บ. กระจายอํ า นาจยัง ไม่ มี ค วามชัด เจนและ
แต่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นได้ เข้ ามาเป็ น
ความก้ าวหน้ าในการดําเนินงานตามขันตอนใน
้
พ.ร.บ.
หุ้นส่วนในการดําเนินงานด้ านสาธารณสุขมากขึ ้น ตัวอย่างรู ปธรรม ประการแรก การมีส่วนร่ วมในการ
ผลิตบุคลากร การจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุน ให้ เกิดอัตรากําลังด้ านสุขภาพในพื ้นที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น เช่น อบต. สนับสนุนทุนพยาบาลชุมชน ทันตาภิบาล ทําให้ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่คนใน
ท้ องถิ่นและกลับมาทํางานรับใช้ คนในท้ องถิ่นของตน ช่วยลดปั ญหาความขาดแคลนและทําให้ บคุ ลากรคง
อยูใ่ นพื ้นที่ ประการที่สอง การบริ หารจัดการกําลังคน โดยมีรูปแบบการจ้ างงานและสถานะที่มีรูปแบบที่
หลากหลายมากขึ ้น เช่น การเป็ นเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น การเป็ นบุคลากรของชุมชนดูแล
โดยชุมชนท้ องถิ่น จ้ างงานโดยชุมชนท้ องถิ่น ทําให้ ลดภาระทังในด้
้ านงบประมาณ อัตรากําลังของภาครัฐที่
ไม่พอเพียง และยังช่วยแก้ ปัญหาการขาดแคลนและทําให้ บคุ ลากรคงอยู่ในพื ้นที่ได้ และประการที่สาม การ
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จัดบริการโดยท้ องถิ่น พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ ความสนใจและมีการลงทุนในการจัดบริ การ
สาธารณสุขมากขึ ้น เช่น สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นส่งเสริ มให้ เกิดบริ การอุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน จํานวน1500 แห่ง โดยองค์กรท้ องถิ่นเป็ นผู้บริ หารให้ เกิด
บริ การดังกล่าวซึ่งสิ่งเหล่านี ้กระทบถึงระบบการผลิต การพัฒนาและการวางแผนกําลังด้ านสุขภาพและ
จําเป็ นต้ องมีแนวทางที่ชดั เจนในด้ านนี ้
ปั จจัยอันเป็ นผลจากเงื่อนไขของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปและเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2540 ได้ ผลักดันให้ ความสําคัญของการปฏิรูประบบราชการปรากฏเด่นชัดขึ ้น การปฏิรูประบบราชการไทย
ได้ กําหนดโครงร่ างการปรับปรุ งกลไกและระบบต่าง ๆ ของภาครัฐ ดังนี ้คือ กําหนดความจําเป็ นของภารกิจ
ภาครั ฐ ตลอดจนโครงสร้ างอํานาจ หน้ าที่ในด้ านสุขภาพ การปรับปรุ งระบบการบริ หารให้ มีระบบงาน
บริหารที่คล่องตัวตอบสนองต่อชุมชนได้ อย่างทันการณ์ โปร่งใส การปรับปรุงโครงสร้ าง กลไกการบริ หารที่มี
ประสิทธิภาพ มีขนาดเล็กกะทัดรัดมากขึ ้นและง่ายต่อการปรับเปลี่ยน การปรับปรุงกลไกและกฎเกณฑ์ที่เอื ้อ
ุ ธรรมและ
ต่อผู้บริ หารมีอิสระในการบริ หาร การปรับปรุงระบบราชการเพื่อให้ เป็ นข้ าราชการมืออาชีพ มีคณ
คุณภาพ และมีศกั ยภาพในการบริ หาร การปรับปรุ งวัฒนธรรมและค่านิยมของราชการเน้ นความสามารถ
ความสุจ ริ ต คิด สร้ างสรรค์ แ ละเพี ย งพอ และการปรั บ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี เ พื่ อ เอื อ้ ต่อ การทํ า งานให้ มี
สมรรถนะมากขึ ้น
การเปลี่ยนแปลงด้ านสังคมและการปฏิรูปต่าง ๆ นันส่
้ งผลต่อระบบกําลังคนดังนี ้ ประการแรก
ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยีของประเทศ ส่งผลให้ ความต้ องการและ
ความคาดหวังของประชาชนต่อระบบบริการสูงขึ ้นอย่างมาก ทําให้ เกิดการเรี ยกร้ องบริ การและเกิดกรณีการ
ร้ องทุกข์ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ ้น4 (ภาพที่ 1) ประการที่สองจากผลของนโยบายประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า ทําให้ เกิดการเพิ่มขึ ้นของการรับบริ การที่เกิดจากการเข้ าถึงบริ การของประชาชนเพิ่มขึ ้น7(
ภาพที่ 2) จากการจากการสํารวจ สุขภาพและ สวัสดิการ ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ.2544
(ก่อนโครงการประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า) และ 2546 (ระหว่างโครงการประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า) พบทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการแสวงหาการบริ การสุขภาพอย่างชัดเจน คือ อาจจะกล่าวได้ ในเบื ้องต้ น
ว่าการพึ่งตนเองทางสุขภาพเมื่อเจ็บป่ วยลดลง โดยวิเคราะห์จาก สัดส่วนของประชาชนที่ ไม่ทําอะไร และ
รักษาตนเอง เมื่อมีอาการเจ็บป่ วย ลดลง ร้ อยละ 35 เป็ น 29 และสัดส่วนผู้ใช้ บริ การที่สถานบริ การเพิ่มขึ ้น
้
ดระบบบริ การสุขภาพโดยปรับอัตรากําลังคนในศูนย์
จากร้ อยละ 66 เป็ นร้ อยละ 717 นอกจากนันการจั
สุขภาพชุมชนตามสัดส่วนต่อประชากรส่งผลให้ เกิดความต้ องการกําลังคนสูงขึ ้น
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ภาพที่ 1 อัตราการร้ องเรียนต่ อแพทย์ 10,000 คนที่เข้ าสู่การพิจารณาของแพทยสภา
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ภาพที่ 2 จํานวนครัง้ ใช้ บริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ต่ อ 1 ประชากร)
5
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นโยบายการสร้ างเสริ ม สุข ภาพมุ่ง เน้ น ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม งานสร้ างเสริ ม สุข ภาพทุก ระดับ ได้ รั บ การให้
ความสําคัญ โดยมุ่งเน้ นการสร้ างเสริ มสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมทังด้
้ านสุขภาวะกาย จิต สังคม และ
จิตวิญญาณ ดังนันการพั
้
ฒนาด้ านการสร้ างเสริ มสุขภาพนําการซ่อมสุขภาพจึงไม่จํากัดอยู่เฉพาะบทบาท
ของบุคลากรสาธารณสุขเท่านัน้ เนื่องจากการสร้ างเสริ มสุขภาพนี ้มีความเกี่ยวข้ องกับหลายภาคส่วน และ
ในปั จจุบัน นี ม้ ี หลายภาคส่วนได้ เข้ า มาดํ าเนิ นการด้ านการสร้ างเสริ ม สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ น องค์ กรภาค
ประชาชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เครื อข่ายสุขภาพภาคประชาชน เครื อข่าย/องค์กร
เอกชนไม่แสวงหากําไร ตลอดทังบุ
้ คลากรภาครัฐจากกระทรวงต่างๆ ตัวอย่างที่เป็ นรู ปธรรม เช่นที่จงั หวัด
ขอนแก่น มีองค์กรภาคประชาชน เอกชน และภาครัฐซึง่ มาจากหลากหลายกระทรวง ซึง่ ขับเคลื่อนงานสร้ าง
เสริ มสุขภาพอย่างน้ อย 22 เครื อข่าย8 และในปั จจุบนั นี ้ สปสช. ได้ จดั สรรงบประมาณส่งเสริ มและป้องกัน
โรคลงไปที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อให้ องค์กรท้ องถิ่นและภาคประชาชนได้ เข้ ามามีบทบาทในงาน
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สร้ างเสริมสุขภาพมากขึ ้น ซึง่ ประเด็นนี ้ชี ้ให้ เห็นว่าทักษะและบทบาทของบุคลากรสุขภาพต้ องเปลี่ยนไป โดย
การทํางานร่วมกับเครื อข่ายอื่นและภาคประชาชนมากขึ ้น นอกจากนันนโยบายกระทรวงสาธารณสุ
้
ขได้ เน้ น
ความสําคัญของการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกและภูมิปัญญาพื ้นบ้ านให้ เด่นชัดยิ่งขึน้ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อกําลังคนด้ านสุขภาพในภาพรวมในหลายด้ าน
1.1.3 การเปลี่ยนแปลงด้ านประชากรและระบาดวิทยา การเปลี่ยนแปลงด้ านประชากรและ
ระบาดวิทยาส่งผลกระทบต่อกําลังคนด้ านสุขภาพ กล่าวคือ จากความสําเร็ จในการวางแผนครอบครัวทําให้
อัตราเพิ่มของประชากรลดลงตามลําดับ6 และทําให้ สดั ส่วนการพึ่งพิงของประชากรในวัยเด็ก 0-14 ปี มี
แนวโน้ มลดลง ในขณะที่อตั ราส่วนในการพึง่ พิงของผู้สงู อายุจะเพิ่มมากขึ ้น9 (ภาพที่ 3) ดังนันปั
้ ญหาต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้นในวัยผู้สูงอายุ ทัง้ การพึ่งพิง การดูแลต่าง ๆ จะเพิ่มขึ ้น และขณะเดียวกัน แนวโน้ มโรคไม่ติดต่อ
เรื อ้ รังซึง่ เป็ นสาเหตุการตายอันดับต้ นของคนไทย ได้ แก่ หัวใจ มะเร็ ง มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมการบริ โภค และการออกกําลังกายที่ไม่เหมาะสม ดังจะเห็นได้ จากอัตราการเข้ าพักรักษาตัวใน
โรงพยาบาลที่พบดังนี ้ โรคหัวใจ มีอตั ราเพิ่มขึ ้นจาก 56.5 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2528 เพิ่ม
เป็ น 109.4 ใน พ.ศ. 2537 และเป็ น 397.0 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2546 โรคมะเร็ ง มีอตั รา
เพิ่มขึ ้นจาก 34.7 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 2537 เพิ่มเป็ น 89.4 ต่อประชากร 100,000 คน ใน
พ.ศ. 2546 และนอกจากนี ้ โรคเบาหวานก็มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น จาก 33.3 ต่อประชากร 100,000 คน ใน
พ.ศ. 2528 เพิ่มเป็ น 91.0 ใน พ.ศ. 2537 และเป็ น 380.7 ต่อประชากร 100,000 คน ใน พ.ศ. 254610
(ภาพที่ 4) ซึง่ ปั ญหาเหล่านี ้ชี ้ให้ เห็นความต้ องการบุคลากรสาธารณสุขระดับต่าง ๆ ในการดูแล
ภาพที่ 3 สัดส่ วนร้ อยละของประชากรกลุ่มอายุสาํ คัญและการคาดการณ์ พ.ศ. 2480 – 2563
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ที่มา : - พ.ศ. 2480 - 2533 ได้ จากการ สํารวจสํามะโนประชากรและเคหะของสํานักงานสถิติแห่งชาติ
- พ.ศ. 2543 – 2563 ได้ จาก จิระพันธ์ กัลลประวิทย์, การปรับการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2533
– พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2541
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อัตราต่อประชากร 100,000 คน

ภาพที่ 4 อัตราการเข้ าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (ต่อประชากร 100,000 คน) ของโรคหัวใจ
โรคมะเร็ งและโรคเบาหวาน พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2546

รายงานผู้ป่วยใน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ความชุกของโรคมะเร็ง ตังแต่
้ พ.ศ. 2537 แสดงเฉพาะมะเร็งตับ ปอด มดลูกและเต้ านม เท่านัน้

แม้ แนวโน้ มผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยจะไม่เพิ่มมากขึ ้น แต่จากนโยบายการขยายการรักษาผู้ป่วย
เอดส์ด้วยยาต้ านไวรัส อาจส่งผลให้ ต้องจ่ายยาต้ านไวรัสแก่ผ้ ปู ่ วยถึงกว่า 2.5 แสนรายในปี 2551 ซึง่ เพิ่ม
ภาระงานในระบบบริ การสาธารณสุข ทําให้ เกิดความต้ องการบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลมากขึน้ 4
นอกจากนัน้ ในระยะหลังมีการเกิดขึ ้นของโรคติดเชื ้ออุบตั ิใหม่ เช่น SARS ไข้ หวัดนก เป็ นต้ น ซึง่ ล้ วนส่งผล
กระทบในด้ านการต้ องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะโรคมากขึ ้น
ในการพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงด้ านปั จจัย
ภายนอกระบบบริ การสาธารณสุข ได้ แก่ ด้ านเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดทังสถานการณ์
้
การเจ็บป่ วยที่เปลี่ยนไปนัน้ ระบบสุขภาพต้ องได้ รับการพัฒนาเพื่อให้ บริ การ
สาธารณสุขที่ มีความเท่าเที ยมในการเข้ า ถึง สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่ น มี คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายหลักคือการมีสขุ ภาวะของประชาชน และระบบการพัฒนากําลังคนด้ าน
สุขภาพที่ต้องการจําเป็ นต้ องมีความสอดคล้ องกับระบบบริ การสุขภาพ โดยมีจํานวนที่เหมาะสม ศักยภาพ/
ความสามารถที่เหมาะสม มีการกระจายที่เหมาะสม และในต้ นทุนที่เหมาะสมด้ วย
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1.2 สภาพปั ญหาด้ านกําลังคนด้ านสุขภาพ การวางแผน การผลิตและการพัฒนากําลังคนที่ผา่ นมา
ได้ มีการดําเนินการจากหลายภาคส่วนทังภาครั
้
ฐและเอกชน และมีผลผลิตเป็ นที่น่าพอใจในระดับหนึง่ จาก
้
ข้ อมูลในปี 2543 และปี 2544 พบว่ามีจํานวนกําลังคนด้ านสุขภาพในระดับหนึง่ เช่น มีแพทย์ให้ บริการทังใน
ภาครัฐและเอกชนจํานวน 22,465 คน โดยมีสดั ส่วนต่อประชากร 1:2,750 จํานวนทันตแพทย์ที่ให้ บริการ
จํานวน 8,178 คน คิดเป็ นสัดส่วนต่อประชากร 1: 7,679 จํานวนเภสัชกรที่ให้ บริการจํานวน 13,836 คน
เป็ นสัดส่วนต่อประชากร 1:4,539 จํานวนพยาบาลวิชาชีพที่ให้ บริ การจํานวน 84,683 คน โดยมีสดั ส่วนต่อ
ประชากร 1: 739 จํานวนเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขระดับต้ นที่ให้ บริการจํานวน 28,839 คน โดยมีสดั ส่วนต่อ
ประชากร 1:2,177 ประชากร และได้ มีแผนการผลิตทังส่
้ วนภาครัฐและเอกชนดังตารางที่ 19
ตาราง 1 แผนการผลิตกําลังคนด้ านสุขภาพในกลุ่มวิชาชีพต่ างๆ
วิชาชีพ
แพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร
พยาบาล
เจ้ าหน้ าที่
สาธารณสุข

กําลังคน
2544
22,465
8,178
13,836
84,683
28,839

2548
2020
NA
1802
4505
1500

2549
2139
713
1802
5885
1500

2550
2179
713
1802
5885
1500

แผนการผลิตกําลังคน
2552
2553
2247
2282
733
733
NA
NA
5915
5915
NA
NA

2551
2247
713
NA
5885
NA

2554
2282
733
NA
5915
NA

2555
2282
733
NA
5915
NA

2556
2282
733
NA
5915
NA

2557
2242
733
NA
5915
NA

แม้ ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ ดําเนินการวางแผนและพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ และได้ ดําเนินการ
แก้ ปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ส่งผลต่อการดํารงอยู่
ของปั ญหาด้ านกําลังคนบางประการและขณะเดียวกันก็เกิดปั ญหาใหม่ๆตามขึ ้นมา กล่าวโดยสรุปได้ ดงั นี ้
1.2.1 การกระจายกําลังคนที่ไม่ เป็ นธรรม แม้ กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มการผลิตใน
บุคลากรสุขภาพ การใช้ มาตรการการคัดเลือกผู้เรี ยนที่มีภูมิลําเนาท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นมาตรการที่ใช้ ค่อนข้ าง
ได้ ผลดีในกลุม่ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขระดับต้ น มาตรการการทําสัญญาปฏิบตั ิงานชดใช้ ทนุ ซึง่ มี
ผลในการเพิ่ ม บุคลากรเข้ าไปสู่ช นบทในกลุ่ม แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัช กร และมี ค วามพยายามใช้
เครื่ องมือระบบข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ มาช่วยในการกระจายกําลังคนด้ านสุขภาพ แต่ปัจจุบนั ปั ญหาด้ าน
ความไม่ส มดุล ของการกระจายกํ า ลัง คนยัง คงดํ า รงอยู่ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การกระจายกํ า ลัง คนทาง
ภูมิศาสตร์ จากข้ อมูลของกระทรวงสาธารณสุข6 พบว่าความขาดแคลนแพทย์ในชนบทยังเป็ นปั ญหาที่
สําคัญ ความหนาแน่นของแพทย์และพยาบาลในกรุงเทพฯ สูงกว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10
เท่า9-10 (ภาพที่ 5-6) การขาดแคลนแพทย์ในชนบทก็ยงั เป็ นปั ญหาที่ชดั เจน ดังจะเห็นได้ จากในปี พ.ศ. 2540
มีโรงพยาบาลอําเภอ 21 แห่งไม่มีแพทย์ประจํา นอกจากนันปั
้ ญหาที่ยงั ดํารงอยู่และจะทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ ้นคือการกระจายกําลังคนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึง่ พบว่าในช่วง ปี พ.ศ. 2545 มีแพทย์ออก
จากภาคราชการร้ อยละ 32.2 (ภาพที่ 7)
28

ภาพที่ 5 สัดส่วนประชากรต่อแพทย์ในภาครัฐตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2543
30,000
25,713

25,000

Bangkok

Northeast

19,675

20,000
15,000

12,694

10,970

10,936

10,000

8,116
7,251
999

760

767

2542

958

2538

1,418

2534

1,404

2530

2522

1,210
0

2526

5,000

ที่มา : สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2547)

ภาพที่ 6 สัดส่วนประชากรต่อพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเทียบกับกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2522 – พ.ศ. 2543

Bangkok

Northeast

6,751
4,557

29

1,707

347

305
2542

413
2534

2530

517

460

2,273

2538

2,964

2526

2522

10,000 9,492
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
522
0

1,278
289

ภาพที่ 7 จํานวนและอัตราการสูญเสียแพทย์สทุ ธิเพื่อเทียบกับแพทย์จบใหม่บรรจุเข้ ารับราชการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2537-2545

35
32.2

30.2
30

เศรษฐกิจ
เติบโตเร็ ว

ร้ อยละของการสูญเสีย

25
20
15

12.3

10
8

 เศรษฐกิจเริ่ มฟื น้ ตัว
 ผู้ป่วยชาวต่างประเทศ
17.3
แพทย์ขอเข้ ารับราชการ
มากกว่าแพทย์ลาออก
วิกฤตเศรษฐกิจ
7.7

5
0
2537

4.6

3.8
2538

2539

2540

ปี พ.ศ.

2541

2542

2543

2544

2545

-5
-10
-12.6
-15

ที่มา : กองการเจ้ าหน้ าที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บุคลากรให้ บริ การระดับปฐมภูมิในปั จจุบนั นี ้ เจ้ าพนักงานสาธารณสุขชุมชนยังคงเป็ นบุคลากรส่วน
ใหญ่ของสถานีอนามัย ในปั จจุบนั เริ่ มมีพยาบาลวิชาชีพและทันตาภิบาลไปอยู่ในสถานีอนามัยขนาดใหญ่
และในอนาคตจะเริ่มมีแพทย์ไปอยูป่ ระจําด้ วย โดยเฉพาะสถานีอนามัยในเขตชุมชนเมือง ใน พ.ศ. 2546 มี
สถานีอนามัยทังประเทศจํ
้
านวน 9,765 แห่ง มีเจ้ าหน้ าที่รวมทังสิ
้ ้น 28,839 คน เฉลี่ยสถานีอนามัยละ
3.0 คน อัตราส่วนเจ้ าหน้ าที่สถานีอนามัยต่อประชากรมีแนวโน้ มดีขึ ้นในทุกภาคและทัว่ ประเทศ กล่าวคือ
เปลี่ยนจาก 1 : 2,421 คน ใน พ.ศ. 2530 เป็ น 1 : 1,762 คน ใน พ.ศ. 2546 โดยเจ้ าหน้ าที่สถานี
อนามัยกระจุกตัวอยู่ในภาคกลางและภาคใต้ มากที่สดุ อย่างไรก็ดี ช่องว่างระหว่างภาคต่าง ๆ ก็มีแนวโน้ ม
ลดลง10
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ภาพที่ 8 สัดส่วนประชากรต่อเจ้ าหน้ าที่สถานีอนามัย จําแนกตามภาค ระหว่าง 2539 - 2546
2500

population ratio

2000
กลาง

1500

เหน ือ
ใต ้

1000

ตะวันออกเฉ ียงเหน ือ

500
0
2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546

สาเหตุของปั ญหาการกระจายกําลังคนนัน้ ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการวางแผนกํ าลังคนนัน้ เป็ นการ
วางแผนแบบรวมศูนย์จากส่วนกลางอาจจะขาดความสอดคล้ องกับระดับพื ้นที่11 การขาดการคํานึงถึงความ
ต้ องการของภาคเอกชนและความต้ องการบริ การที่เปลี่ยนไป และการวางแผนแยกเฉพาะวิชาชีพโดยขาด
การให้ ความสําคัญกับการผสมผสานทักษะหรื อการทํางานทดแทนกันได้ บางส่วน (skill mix) เช่น แพทย์
เฉพาะทางและแพทย์ทวั่ ไป แพทย์และพยาบาลเวชปฏิบตั ิ/พยาบาลวิชาชีพ ทันตแพทย์และทันตาภิบาล
เป็ นต้ น ซึง่ จะเห็นได้ ว่าขาดการวางแผนสัดส่วนกําลังคนที่เหมาะสม จะเห็นหลักฐานได้ จาก ภาพที่ 9 ที่
สัดส่วนของแพทย์เฉพาะทางมีสดั ส่วนที่สงู กว่าแพทย์ทวั่ ไปมาก4 ซึง่ ถ้ าหากมีกลไกการกระจายงานจาก
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงแต่ต้นทุนการผลิตสูงสูบ่ คุ ลากรระดับตํ่ากว่าแต่สามารถปฏิบตั งิ านทดแทนได้
บางอย่าง จะทําให้ เกิดการบริ การที่มีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น ตัวอย่างเช่นต้ นทุนในการผลิตแพทย์ 1 คน
สามารถผลิตพยาบาลได้ ถึง 11 คนและสามารถผลิตเจ้ าพนักงานสาธารณสุขชุมชนได้ ถึง 30 คน ต้ นทุนใน
การผลิตทันตแพทย์ 1 คน สามารถผลิตทันตาภิบาลได้ ถึง 10 คน และต้ นทุนในการผลิตเภสัชกร 1 คน
สามารถผลิตเทคนิคเภสัชกรรมได้ ถึง 15 คน4
ภาพที่ 9 แสดงสัดส่วนแพทย์เฉพาะทางและแพทย์เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป ตังแต่
้ ปี 2514-2546

69.8
30.2

61.8
38.2

56.6

55.39

58.0
42.0

43.4

44.61

54.04

54.89
45.11

51.98
48.02

45.96

50.22
49.78

46.11

42.23

34.73

31.18

29.07

20.81

16.08
9.04

2.99

5.96

20

25.47

40

38.33

60

57.77

61.67

65.27

68.82

70.93

74.53

79.19

83.92

80

Specialist

53.89

Geneal practitioner

90.96

100

94.04

97.01

120

ที่มา : แพทยสภา
31

2546

2544

2542

2540

2538
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2532
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2520

2518

2516

2514

0

1.2.2 การขาดแคลนกําลังคน กระทรวงสาธารณสุขมีแผนเพิม่ การผลิตกําลังคนด้ านสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนและการกระจาย ทังนี
้ ้ แผนการเพิ่มการผลิตจะเป็ นไปตามแผน
ความต้ องการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องร่วมกันพิจารณา ส่งผลให้ สภาวะการขาดแคลนกําลังคนด้ านสุขภาพ
ในปั จจุบนั ดีขึ ้นเมื่อเทียบกับอดีตในบางวิชาชีพ แต่ยงั มีบางวิชาชีพที่ปัญหาการขาดแคลนยังคงเป็ นปั ญหาที่
ต่อเนื่อง เช่น การขาดแคลนแพทย์และพยาบาลเป็ นจํานวนมาก ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงด้ านนโยบาย
ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข เช่น นโยบายการประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า นโยบายการรับยาต้ านไวรัสเอดส์
ของผู้ป่วยเอดส์ทกุ คน อุบตั กิ ารณ์ของโรค SARS ไข้ หวัดนก การเพิ่มขึ ้นของโรคเรื อ้ รังและผู้สงู อายุ ตลอด
ทังการเพิ
้
ม่ ขึ ้นของแรงงานต่างด้ าวซึง่ มีจํานวนมากถึง 884,854 คนในปี 254812 ล้ วนแล้ วแต่สง่ ผลให้ เกิด
ความต้ องการบุคลากรด้ านสุขภาพเพิ่มสูงขึ ้นใน และในขณะเดียวกันนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
ชาวต่างชาติมารับบริ การในประเทศไทย และกิจการของสถานพยาบาลเอกชนได้ เริ่มฟื น้ ตัวขึ ้นมา ทําให้
เกิดผลกระทบต่อการเพิ่มขึ ้นของความต้ องการด้ านสุขภาพ สุวทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริ ฐ4 ได้ คาดการณ์วา่ ในปี
พ.ศ. 2549 จะต้ องใช้ แพทย์จํานวน 3,100-5,146 คนเพื่อดูแลผู้ป่วยชาวต่างประเทศ ขณะที่จะเหลือแพทย์
เพียง 23,529 คนที่ดแู ลผู้ป่วยคนไทย ปั จจัยข้ างต้ นนี ้ส่งผลกระทบต่อกําลังคนด้ านสุขภาพโดยตรงคือการ
ย้ ายออกจากสถานบริ การของรัฐ โดยเฉพาะชนบทสูส่ ถานบริการของเอกชน ในบางกลุม่ วิชาชีพ โดยเฉพาะ
แพทย์ (ภาพที่ 7) และพยาบาล ซึง่ จากการสํารวจของสถาบันพระบรมราชชนกพบว่า 23% ของพยาบาลจบ
ใหม่ลาออกของนักเรี ยนทุนพยาบาล13 ไปปฏิบตั งิ านที่สถานพยาบาลเอกชนหรื อเขตเมืองทําให้ เกิดการขาด
แคลนกําลังคนโดยเฉพาะในเขตชนบท
1.2.3 ความไม่ เหมาะสมของสิ่งแวดล้ อมในการทํางานและระบบการสนับสนุ น การ
จัดระบบสนับสนุนในการทํางานที่เหมาะสมเพื่อให้ บคุ ลากรสุขภาพสามารถธํารงอยู่และปฏิบตั ิงานอย่างมี
ประสิทธิภาพนันเป็
้ นเรื่ องที่มีความสําคัญ ระบบสนับสนุนควรจะมีทงการจั
ั้
ดระบบสนับสนุนขององค์กร และ
การสร้ างแรงจูงใจที่เป็ นแรงจูงใจด้ านการเงินและแรงจูงใจที่ไม่ใช่เงิน14 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ ใช้
มาตรการต่าง ๆ ที่ จะจูงใจบุคลากรในการทํ างาน ได้ แก่ การพัฒนาระบบโครงสร้ างพืน้ ฐาน เครื่ องมือ
อุปกรณ์ ซึง่ พบว่าค่อนข้ างเพียงพอ ในด้ านการสร้ างแรงจูงใจนัน้ ได้ นํามาตรการจูงใจด้ านการเงิน เช่น รัฐได้
มีมาตรการการเพิ่มค่าตอบแทนต่า ง ๆ ให้ กับกลุ่มวิ ชาชี พโดยเฉพาะ แพทย์ ทัน ตแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาลวิชาชีพ แต่มาตรการดังกล่าวได้ ผลดีในระดับหนึง่ แต่ยงั มีปัญหาความไม่เท่าเทียมของการได้ รับใน
กลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ในด้ านแรงจูงใจที่ไม่เป็ นเงินที่รัฐจัดสนับสนุนนัน้ ได้ แก่ โอกาสในการศึกษา/ฝึ กอบรม
มาตรการด้ านสังคม เช่น การให้ รางวัล เป็ นต้ น
อย่างไรก็ตาม ปั ญหาด้ านการจัดระบบสนับสนุนและจูงใจบุคลากรก็ยงั คงปรากฏ เนื่องจาก
การวางแผนกํ าลังคนที่ ผ่านมานัน้ มุ่งเน้ น ไปที่ การเพิ่มจํ านวนคน โดยละเลยในด้ านการบริ หารจัดการ
กําลังคนเพื่อธํารงรักษาบุคลากรและเพื่อก่อให้ เกิดผลิตภาพสูงสุด การพัฒนาบุคลากรระหว่างประจําการ
ในช่วงที่ผา่ นมา มักจะมุง่ เน้ นการอบรมระยะสันในแนวดิ
้
ง่ ตามความต้ องการในแผนงานและโครงการต่าง ๆ
โดยไม่มีการผสมผสานและสอดรับกับความต้ องการขององค์กร และละเลยการสร้ างแรงจูงใจในการที่จะทํา
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ให้ บคุ ลากรสามารถดํารงอยูใ่ นองค์กรอย่างมีความสุข และสามารถก่อเกิดผลผลิตสูงสุดต่อองค์กรได้ 9 ดังจะ
เห็นได้ จากการศึกษาการย้ ายออกในกลุม่ แพทย์ และทันตแพทย์ พบว่าความไม่พงึ พอใจในระบบการบริ หาร
จัดการเป็ นปั จจัยสําคัญในการเป็ นแรงผลักให้ บุคลากรย้ ายออกจากชนบท นอกเหนือจากความต้ องการ
การศึกษาต่อ ภาระงานที่มากเกินไป และรายได้ 5,15 ซึง่ รายได้ พบว่าเป็ นหนึ่งในปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการ
ย้ ายออกจากชนบท หรื อภาครัฐเนื่องจากมาความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างรายได้ ในภาครัฐและ
เอกชนในบางกลุ่มวิชาชีพ จากการศึกษาของศุภสิทธิ์ พรรณารุ โณทัย16 พบว่าแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในสถาน
บริ การเอกชนนันมี
้ รายได้ มากกว่าแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การของรัฐ 6.1–10.7 เท่า ทันตแพทย์ ที่
ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การเอกชนนันมี
้ รายได้ มากกว่าทันตแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การของรัฐ 3.3 –
้ รายได้ มากกว่าเภสัชกรที่ปฏิบตั งิ านในสถานบริ การ
7.6 เท่า เภสัชกรที่ปฏิบตั งิ านในสถานบริการเอกชนนันมี
ของรัฐ 1.8–2.6 เท่า พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การเอกชนนันมี
้ รายได้ มากกว่าพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
ในสถานบริ การของรั ฐ 1.4–2.2 เท่า เทคนิคการแพทย์ ที่ ปฏิบัติง านในสถานบริ การเอกชนนัน้ มี รายได้
มากกว่าเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบตั งิ านในสถานบริการของรัฐ 1.5–2.8 เท่า นักรังสีการแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานบริ การเอกชนนันมี
้ รายได้ มากกว่านักรังสีการแพทย์ที่ปฏิบตั ิงานในสถานบริ การของรัฐ 1.6–2.0 เท่า
เป็ นต้ น
นอกจากนัน้ กลุม่ บุคลากรระดับปฐมภูมิซงึ่ เป็ นกลุม่ ที่เป็ นด่านหน้ าของระบบริ การสาธารณสุข
แต่กลับเป็ นบุคลากรที่ถกู ละเลย จากการศึกษาของ อรุ ณ บุญหนา17 พบว่า เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงานที่สถานีมี
อัตราการย้ าย 13.5% โดยปั จจัยหลักในการย้ ายเนื่ องมาจากความไม่พึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานใน
หน่วยงานนัน้ ๆ นอกจากนันยั
้ งพบว่ามีผ้ แู จ้ งความประสงค์ขอย้ ายถึง 50% และมีเฉพาะบางส่วนที่สามารถ
ย้ ายได้ สําเร็จ ซึง่ ปั ญหาเหล่านี ้สมควรได้ รับการแก้ ไข ซึง่ อาจเป็ นตัวชี ้วัดถึงความต้ องการระบบการสนับสนุน
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
1.3 ปั ญหาด้ านกลไกการวางแผน การผลิต และการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ จากปั ญหา
ด้ านกําลังคนที่กล่าวมาข้ างต้ น สาเหตุหลักในด้ านกลไกที่สําคัญที่สง่ ผลต่อปั ญหาดังกล่าว อาจกล่าวสรุปได้
3 ประเด็น ดังนี ้
1.3.1 การขาดกลไกการผลักดันเชิงนโยบาย
ในช่วงปี พ.ศ. 2524-2537 ได้ มีมติคณะรัฐมนตรี ให้ มี “คณะกรรมการประสานงานทางการแพทย์
และสาธารณสุ ข ” ขึ น้ โดยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งผู้ผ ลิ ต และผู้ ใช้ กํ า ลัง คนด้ า นสุข ภาพ และมี “ศูน ย์
ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข” เป็ นเลขานุการกิจ เพื่อพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสารสาธารณสุข
ในช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก และสํานักนโยบายและ
แผนสาธารณสุข ได้ ร่วมกันจัดทําโครงการวิจยั ด้ านการคาดการณ์กําลังคนในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ทําให้ เกิด
องค์ความรู้ในการคาดการณ์กําลังคนและมีเครื อข่ายนักวิชาการ และ ต่อมาได้ มีการดําเนินกิจกรรมในด้ าน
การเผยแพร่ องค์ความรู้ ในระดับนานาชาติ ได้ แก่ มีการจัดทําวารสารวิชาการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ
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(Human Resources for Health Development) ในปี พ.ศ. 2540 และจัดมีการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้แก่กลุม่ นักวิชาการ ซึง่ กิจกรรมทังหลายเหล่
้
านี ้เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์การสร้ างบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
ด้ านกําลังคนและกระตุ้นให้ บคุ ลากรหลายฝ่ ายได้ ตระหนักถึงความสําคัญของกําลังคน และเพื่อสร้ างกลไก
เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้และการผลักดันนโยบาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขาดกลไกที่เป็ นองค์กรที่
ทําหน้ าที่ในการประสานงาน ติดตามและประเมินผล จึงทําให้ การดําเนินงานด้ านนี ้ขาดความต่อเนื่อง4
เนื่องจากกําลังคนด้ านสุขภาพมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับหลายภาคส่วนทังกระทรวงสาธารณสุ
้
ข กระทรวง
อื่น ๆ รัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาคประชาชน เป็ น
ต้ น ดังนันมี
้ ความจําเป็ นต้ องมีกลไกอิสระที่มีบทบาทหน้ าที่ในการประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อการ
กํ าหนดวิสัยทัศน์ พร้ อมกับจัดเวที สําหรั บการมี ส่วนร่ วมจากทุกภาคส่วนในกระบวนการวางแผน การ
ควบคุมและประเมินผล เพื่อให้ ระบบกําลังคนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดรับกับความต้ องการของ
ระบบสุขภาพ
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ได้ จดั ทําร่ างพระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ และได้ เสนอ
จัดตัง้ คณะกรรมการสุขภาพแห่ ง ชาติขึน้ ซึ่ง หนึ่ง ในบทบาทที่ สํา คัญนัน้ คื อการส่ง เสริ ม สนับ สนุน ให้ มี
กระบวนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านสุขภาพเพื่อให้ เกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีสว่ น
ร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น ดัง นัน้ จึ ง มี ข้ อ เสนอให้ จัด ตัง้ คณะกรรมการพัฒ นากํ า ลัง คนด้ า นสุ ข ภาพ เป็ น
คณะกรรมการประจํา ทําหน้ าที่เป็ นกลไกติดตามประเมินและคาดการณ์สถานการณ์เกี่ยวกับกําลังคนด้ าน
สุขภาพ และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่จําเป็ นในการแก้ ปัญหากําลังคน และคณะกรรมการฯ นี ้ จะเป็ น
กลไกประจําภายใต้ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ4
1.3.2 การขาดการเชื่อมโยงระหว่ างการวางแผนกําลังคนและการผลิต กําลังคนด้ านสุขภาพ
ของไทยนับว่ามีคณ
ุ ภาพที่ดี ซึ่งน่าจะเป็ นผลจากการได้ นกั ศึกษาคุณภาพดี มีระบบการสาธารณสุขที่เป็ น
ฐานการผลิตที่ดี และมีการพัฒนาสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่การขาดกลไกการประสานระหว่าง
สถาบันการผลิตและระบบสาธารณสุขนัน้ ส่งผลต่อการผลิตที่ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของระบบ
สุขภาพ ซึ่งส่งผลต่อปั ญหาการขาดแคลนในบางวิชาชีพ เช่นแพทย์ พยาบาล ในขณะที่บางวิชาชีพ เช่น
ทันตแพทย์ มีแนวโน้ มจะเต็มตําแหน่งที่ได้ รับการจัดสรรในภาครัฐ และเภสัชกรมีแนวโน้ มจะเกินความ
ต้ องการ9 การคาดการณ์ความต้ องการ และการผลิตของทันตแพทย์ใน 20 ปี ข้างหน้ าในภาพที่ 109 แสดงให้
เห็นว่าความต้ องการทันตแพทย์เพิ่มขึ ้นในระหว่างปี 2543 ถึง ปี 2553 และตังแต่
้ ปี 2553 ถึง 2558 ความ
ต้ องการมีแนวโน้ มลดลงเล็กน้ อย ในขณะที่การผลิตก็ยงั ดําเนินอยูค่ งอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ในกรณีเช่นนี ้หากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงทังในส่
้ วนด้ านความต้ องการ หรื อด้ านการผลิตแล้ ว เห็นได้ ชดั ว่าจะเกิดการล้ นงานของ
ทันตแพทย์
ในขณะที่ระบบสาธารณสุขต้ องการบุคลากรให้ บริการระดับชุมชน แต่การผลิตยังคงมุง่ เน้ นไปที่
การผลิตกําลังคนเฉพาะทางระดับสูง เป็ นต้ น ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ชี ้ให้ เห็นปั ญหาความไม่สอดคล้ องกันระหว่างการ
ผลิตและความต้ องการของระบบสุขภาพ อย่างไรก็ตาม มีความพยายามในการพัฒนาระบบการผลิตที่
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สอดคล้ องกับความต้ องการของระบบสุขภาพ ซึ่งที่ เห็นได้ ชัดเจนได้ แก่ การผลิตบุคลากรพยาบาลและ
บุคลากรสาธารณสุขระดับต้ นของวิทยาลัยพยาบาล 34 แห่งและวิทยาลัยสาธารณสุข 7 แห่ง ซึง่ ได้ มีการใช้
กลวิ ธี การคัด เลื อ กจากชุม ชน การจัด การเรี ย นการสอนใกล้ บ้ า นและเน้ น ชุม ชน และหลัง จากสํ า เร็ จ
การศึกษาได้ กลับไปปฏิบตั ิงานในชุมชน ซึง่ พบว่ากลวิธีนี ้สามารถเพิ่มบุคลากรในชุมชนได้ และอัตราการคง
อยู่สงู 18 ได้ มีความพยายามใช้ กลวิธีนี ้ในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากผลการประเมิน พบว่ามีแพทย์ซงึ่ ยังปฏิบตั งิ านที่ชนบทภายหลังจบการศึกษา 3 ปี ร้ อยละ
6819 ในระหว่างปี พ.ศ. 2538–2547 กระทรวงสาธารณสุขได้ ทําความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จํานวน 3,000 คน โดยใช้ หลักการการคัดเลือกจากท้ องถิ่น การจัดการเรี ยนการ
สอนใกล้ ชิดกับท้ องถิ่ น และปฏิบตั ิงานในระดับท้ องถิ่นหลังจบการศึกษา อย่างไรก็ตามยังไม่พบผลการ
ประเมินโครงการดังกล่าว
ภาพที่ 10 การคาดการณ์ความต้ องการทันตแพทย์เปรี ยบเทียบกับการผลิตทันต
แพทย์
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ที่มา : ดวงใจ เล็กสมบูรณ์ และคมสรรพ์ บุณยสิงห์ – อ้ างใน (9)

1.3.3 การขาดองค์ ความรู้ ในการสนับสนุนการวางแผนกําลังคน การวางแผนกําลังคนที่มี
ประสิทธิภาพนันจํ
้ าเป็ นต้ องมีระบบข้ อมูลข่าวสารด้ านระบบสุขภาพและระบบกําลังคนที่ทนั สถานการณ์
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และขณะเดียวกันต้ องการองค์ความรู้จากการวิจยั และการรวบรวมอย่างมีระบบ
้
ฒนาระบบกําลังคนให้ ดียิ่งขึ ้น ในด้ าน
เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจกําหนดนโยบาย วางแผน ตลอดทังการพั
ระบบข้ อมูลข่าวสารกําลังคนด้ านสุขภาพนัน้ ปั ญหาที่พบในปั จจุบนั นี ้ได้ แก่ ข้ อมูลมีการจัดเก็บโดยหลาย
้
า ขาดความเชื่อมโยง
หน่วยงาน ซึง่ มีประมาณ 15 หน่วยงานที่จดั เก็บข้ อมูลทังหมด
้
และนอกจากนันพบว่
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ของข้ อมูล ข้ อมูลซํ ้าซ้ อน และไม่ตรงกัน ตลอดทังการขาดระบบการจั
้
ดการนําข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ในการ
วางแผนและกําหนดนโยบาย20
แม้ ปั จ จุบัน จะมี ง านวิ จัย ด้ า นกํ า ลัง คนเพิ่ ม ขึน้ ในระดับ หนึ่ง เช่ น มี ก ารศึก ษาการวางแผน
กําลังคนในกลุม่ ต่าง ๆ ได้ แก่ กลุม่ แพทย์21 ทันตแพทย์และทันตบุคลากร22-23 บุคลากรด้ านเวชกิจฉุกเฉิน24
พยาบาล25 เภสัชกร26 เจ้ าหน้ าที่สถานีอนามัย และบุคลากรอื่น ๆ27-28 แต่บริ บทแวดล้ อมมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา และปั ญหาการขาดกลไกในการประสานงานและติดตามผลตลอดทัง้ ผลักดันงานวิจัยอย่าง
สมํ่าเสมอ และการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ทําให้ การพัฒนางานวิจยั ด้ านนี ้และการเชื่อมโยงไปสู่การ
กําหนดนโยบายขาดความต่อเนื่อง นอกจากนัน้ ความสนใจในด้ านกํ าลังคนด้ านสุขภาพของผู้บริ หาร
นักวิชาการ และผู้เกี่ ยวข้ อง ยังมีอยู่ในวงจํากัด จึงมีความจําเป็ นต้ องสร้ างเครื อข่ายผู้บริ หาร นักวิชาการ
และผู้เกี่ยวข้ องเพื่อร่วมในกระบวนการวางแผนกําลังคน ติดตามประเมินและพัฒนามาตรการอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
้ เกิดมีระบบ
สิง่ จําเป็ น ในการกําหนดทิศทางการวางแผน พัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ อีกทังให้
ติดตามประเมินสถานการณ์ กําลังคนด้ านสุขภาพอย่างรอบด้ านทุกมิติอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ให้ มีการ
ประสานให้ องค์กร หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ อง บูรณาการในการทํางานร่ วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ร่ วมกันพัฒนาให้ เกิดข้ อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและแนวทาง เพื่อให้ สามารถแก้ ปัญหากําลังคนใน
ปั จจุบนั และรองรับสถานการณ์ ในอนาคต ตลอดจนการวางทิศทางการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพอย่าง
ต่อเนื่องและสอดรับกับความต้ องการของระบบสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
1.4 มาตรการต่ างๆที่ใช้ ในอดีตที่ใช้ แก้ ไขปั ญหา ประเทศไทยมีความพยายามในการแก้ ไขปั ญหา
เรื่ องกําลังคนด้ านสุขภาพมาตลอด โดยสรุบได้ ดงั นี ้
1.4.1 มาตรการด้ านอุปทาน (Supply side)
(1) มาตรการด้ านการศึกษา
 การเพิม่ กําลังการผลิต การพัฒนางานสาธารณสุขในยุคการพัฒนาสาธารณสุขใน
ชนบท ประเทศไทยความต้ องการด้ านบุคลากรสุขภาพเป็ นจํานวนมาก รัฐจึงได้ มีนโยบายการผลิต
บุคคลากรในกลุม่ ตํ่ากว่าปริ ญญาและบุคลากรเหล่านี ้กระจายออกไปปฏิบตั งิ านยังพื ้นที่ชนบททัว่ ประเทศ
ต่อมาการพัฒนางานสาธารณสุขเจริ ญก้ าวหน้ าและมีความต้ องการด้ านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงมากขึ ้น รัฐ
ได้ มีนโยบายผลิตบุคลากรในส่วนวิชาชีพเฉพาะเพิ่มขึ ้น และกระจายสถาบันการผลิตออกไปในส่วนภูมิภาค
มากขึ ้น
 การคัดเลือกบุคคลากรจากพื ้นที่ชนบท รัฐได้ มีนโยบายการคัดเลือกนักเรี ยนจาก
พื ้นที่ชนบท เข้ ามาเรี ยนในสถาบันการศึกษาที่ตงในส่
ั ้ วนภูมิภาค และภายหลังจบการศึกษาแล้ ว ให้ กลับไป
ทํางานในภูมลิ ําเนาของตนเอง ใช้ ในกลุม่ วิชาชีพที่กระทรวงสาธารณสุขผลิตเอง ได้ แก่ พยาบาล เจ้ า
พนักงานสาธารณสุขชุมชน เป็ นต้ น ผลการดําเนินการพบว่า บุคลากรกลุม่ ดังกล่าวมีอตั ราคงอยูใ่ นพื ้นที่
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ชนบทสูง ทําให้ การกระจายตัวมีประสิทธิภาพ ในส่วนของแพทย์ ใน ปี 2538 กระทรวงสาธารณสุขได้ มี
“โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท“ ในการผลิตแพทย์เพิ่มอีกปี ละ 300 คน โดยใช้ วิธีการคัดเลือกจาก
ระดับพื ้นที่ โดยใช้ การเรี ยนการสอนในชันคลิ
้ นิค (ปี 4-6) ในโรงพยาบาลศูนย์ในพื ้นที่ของนักศึกษา และจบ
ออกมาปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน
 การปฏิรูประบบการเรี ยนการสอน ในการประชุมแพทย์ศาสตร์ ศกึ ษาครัง้ ที่ 4 ปี
2522 ได้ มีกําหนดว่าทุกโรงเรี ยนแพทย์ต้องปรับหลักสูตรการศึกษา ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ พร้ อมใน
การทํางานใน โรงพยาบาลชุมชน
(2) การปรับสัดส่วนวิชาชีพที่เหมาะสม รัฐได้ มีการผลิตบุคลากรในระดับตํ่ากว่าปริญญา
และมีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเหล่านี ้ เพื่อการดูแลสุขภาพของประชาในพื ้นที่ชนบท โดยเฉพาะในระดับ
สถานีอนามัย
1.4.2 มาตรการด้ านอุปสงค์ (Demand side)
(1) มาตรการด้ านการเงิน
 การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านสาธารณสุข ในปี 2522 รัฐมีนโยบายพัฒนาพื ้นที่
ชนบท ทําให้ เกิดการพัฒนาอย่างก้ าวกระโดดของการขยายตัวของโรงพยาบาลอําเภอ และสถานีอนามัยทัว่
ประเทศ อีกทังยั
้ งมีการสนับสนุนด้ านกําลังคน อุปกรณ์ ยานพาหนะ และบ้ านพักด้ วย
 การทําสัญญาชดใช้ ทนุ บุคลากรสาธารสุขทัง้ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ
พยาบาลที่จบจากสถาบันการศึกษาของรัฐ จะต้ องมีสญ
ั ญาไปปฏิบตั งิ านในสถานบริการของรัฐ ส่วนใหญ่
ในระดับโรงพยาบาลอําเภอ ทําให้ ในช่วงสองทศวรรษที่ผา่ นมามีบคุ ลากรกลุม่ วิชาชีพ เฉพาะลงไป
ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ชนบทจํานวนมาก แต่ในปั จจุบนั โดยเฉพาะในกลุม่ แพทย์ มีแนวโน้ มที่จะยกเลิกสัญญา
โดยยินยอมที่จะเสียค่าปรับให้ กบั ภาครัฐแทน
 การเพิ่มค่าตอบแทน ในช่วงเวลาที่ผา่ นมารัฐได้ มีมาตรการการเพิ่มค่าตอบแทนต่าง ๆ
ให้ กบั กลุม่ วิชาชีพโดยเฉพาะ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจูงใจ
ให้ ปฏิบตั งิ านในภาครัฐ และในพื ้นที่ชนบท แต่มาตรการดังกล่าวได้ ผลดีในระดับหนึง่ แต่ยงั มีปัญหาความ
ไม่เท่าเทียมของการได้ รับในกลุม่ วิชาชีพต่าง ๆ
(2) มาตรการทางสังคม เพื่อเป็ นการจูงใจให้ แพทย์ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ชนบทห่างไกล หลาย
หน่วยงานได้ จดั ให้ มีรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น เพื่อเป็ นการสนับสนุน ยกย่องและเป็ นตัวอย่างอันดีให้ กบั
แพทย์กลุม่ อื่น ๆ

37

เอกสารอ้ างอิง
1. Joint Learning Initiative. Human Resources for Health: Overcoming the crisis. Massachusetts:
Harvard University Press; 2004.
2. World Health Organization. Working together: World Health Report 2006. Geneva. WHO. 2006.
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2540
4. สุวิทย์ วิบลุ ผลประเสริ ฐ. ข้ อเสนอเพื่อการพัฒนากําลังคนด้ านสาธารณสุขอย่างยัง่ ยืน. เอกสารนําเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 15 มกราคม 2546
5. อําพล จินดาวัฒนะ. Safe staffing saves life: พยาบาลปลอดภัย ประชาไทยมีสขุ . เอกสารประกอบการ
บรรยายเนื่องในวันพยาบาล วันที่ 14-16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549. (เอกสารอัดสําเนา)
6. ทักษพล ธรรมรังสี. แพทย์ลาออก. กรุงเทพฯ.สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข; 2548.
7. ทักษพล ธรรมรังสี. การกระจายแพทย์ที่เหมาะสมภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ.
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข; 2548.
8. นงลักษณ์ พะไกยะ และ วินัย วงศ์อาสา. ชุดบทเรี ยนโครงการเครื อข่ายสร้ างเสริ มสุขภาพจังหวัด
ขอนแก่น 2549. (เอกสารอัดสําเนา)
9. กระทรวงสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ .
การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2542-2543.
กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์; 2545
การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2544-2547.
10. กระทรวงสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ .
กรุงเทพมหานคร: องค์การรับส่งสินค้ าและพัสดุภณ
ั ฑ์; 2548
11. Chunharas, S. Human Resource for Health Planning: The Thai Experience. HRDJ 1988; 2: 98-108.
12. กรมสนับสนุนบริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. แบบสรุ ปผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้ าว ณ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2548.
13. กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก. การสํารวจความต้ องการเข้ าปฏิบตั ิงานของผู้จะจบ
การศึกษาในปี 2548. (ไม่ได้ ตีพิมพ์)
14. สุวิทย์ วิบลุ ผลประเสริ ฐ และคณะ รายงานการศึกษาวิจยั เพื่อการพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพระหว่าง
ประจําการของกระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ: สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. 2542
15. Lexomboon, D. Retention of dentist at rural in Thailand. PhD Thesis. University of Liverpool.
2004

38

16. Pannarunothai, S. Administrative system in public and private hospitals: Financial and
business management for hospital that will be operated as an autonomous agency. Bangkok.
Health System Research Institute. 1999
17. อรุณ บุญหนา. ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การขอย้ ายของเจ้ าหน้ าที่สาธารณสุขในศูนย์สขุ ภาพชุมชนใน
จังหวัดชัยภูมิ. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2548
18. Jindawatthana A, Milintangkul, Rajataramya, B. Future policy options for HRH production in
the Ministry of public health, Thailand. HRDJ 1998, 3:43-54.
19. Wibulpolprasert, S and Pengpaibon, P. Integrated strategies to tackle the inequitable
distribution of doctors in Thailand: four decades of experience. Human Resources for Health
2003,1:12
20. ทักษพล ธรรมรังสี.การวิเคราะห์ข้อมูลด้ านสุขภาพจากการสํามะโนประชากร. สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข. 2547.
21. Sirikanokwilai, N; Wibulpolprasert, S and Pengpaiboon, P. Modified population-to-physician
ratio method to project future physician requirement in Thailand. HRDJ 1998: 2(3): 197- 209
22. Panyasingh, K; Udompanich, S and Lexomboon, D. Baseline Projection of Requirements for
Dental health Manpower in Thailand. HRDJ 1997: 1(1): 24- 34.
23. Udompanich, S. System Dynamics Model in Estimating Manpower Needs in Dental Public
Health. HRDJ 1997: 1(1): 35- 47
24. Sateanrakarn, W and Kangvallert, R. Demand for Mobile Emergency Medical Units (MEMUs)
and Emergency Medical Technicians (EMTs) for prehospital care in Thailand during the next two
decade. HRDJ 1997: 1(1): 56- 65
25. Srisuphan, W; Senaratana, W; Kunaviktikul, W et al. Supply and requirement projection of
professional nurses in Thailand over the next two decade (1995 – 2015 AD). HRDJ 1998: 2(3):
210- 220
26. Payanantana, N; Sakolchai, S; Pitaknitinun, K et al. Future human resources balance for
pharmacy and health consumer protection services in Thailand. HRDJ 1998: 2(2): 129- 141
27. สุวิทย์ วิบลุ ผลประเสริฐ รสสุคนธ์ กังวาลเลิศ ณิชากร ศิริกนกวิไล และคณะ. รายงานการศึกษาวิจยั การ
คาดการณ์ ความต้ องการกําลังคนด้ านสุขภาพในสองทศวรรษหน้ า. สถาบันวิจยั ระบบบริ การสาธารณสุข;
2540.
28 นงลักษณ์ พะไกยะ อัญชลี อินทนนท์ อนุชิต สงสม. ความต้ องการกําลังคนของศูนย์สขุ ภาพชุมชนโดย
การวิเคราะห์ภาระงาน. วารสารวิชาการสาธารณสุข ปี 2548.
39

ที่ปรึกษา
นายแพทย์สวุ ทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริฐ
นายแพทย์อําพล จินดาวัฒนะ
นายแพทย์วิโรจน์ ตังเจริ
้ ญเสถียร
ยกร่ างโดย
สํานักงานวิจยั และพัฒนากําลังคนด้ านสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
โดยการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริ มสุขภาพ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข
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