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บทความนี้เปนเพียงมุมมองหน่ึงของผูเขียน เพื่อใหเกิดความคิดทีห่ลากหลาย 

 
  

 
 
 

ความทาทายที่เปนปจจัยผลกัดันดานทรัพยากรบุคคล                                                   
ในการสรางหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 

ฑิณกร  โนรี 
 

   

 
 

- จากการประเมินในป 2549 ปริมาณแพทยของประเทศยังนอยกวาความตองการ ประมาณ 6,092 คน  
ในขณะที่สามารถผลิตไดปละ 1,500 คน และเสียแพทยออกจากระบบของรัฐประมาณ 700 คนตอป 

- การกระจายของแพทยยังกระจุกตัวอยูในเขตเมือง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใตมีอัตราสวนแพทยตอประชากร ต่ํากวาที่อื่นๆ 

- ปจจัยสําคัญที่ทําใหความตองการแพทยเพิ่มมากขึ้น คือ นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา           
ซึ่งเพิ่มปริมาณภาระงานของแพทย การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและปญหาสาธารณสุข การ
เติบโตของบริการภาคเอกชน  และนโยบาย Medical hub of Asia 

- ในสถานการณดังกลาว ผลกระทบตอระบบบริการสุขภาพที่สําคัญ ไดแก ความไมเปนธรรมในการ
เขาถึงบริการ  คุณภาพบริการที่ดอยลง และตนทุนคาใชจายดานกําลังคนที่สูงขึ้น 

 
 

“แมวาจะมีความพยายามในการผลิตแพทยเพิ่ม  ภาวะความขาดแคลนอัตรากําลังและการกระจาย
ตัวอยางไมเหมาะสม   การขยายตัวและการแขงขันในระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนนโยบายใหไทยเปน
ศูนยกลางดานสุขภาพของภูมิภาค ซึ่งทําใหเกิดการแขงขันในการดึงตัวบุคลากรทางสุขภาพ  สงผลตอ
การจัดการบุคลากรทางการแพทยในระบบ และตนทุนคาแรงคาตอบแทนในระบบที่เพิ่มขึ้น” 
 
สถานการณการขาดแคลนแพทยในประเทศไทย : ทิศทางและแนวโนม 
1.สถานการณความขาดแคลน 

ปญหาความขาดแคลนแพทยในประเทศไทยเปนปญหาที่ตอเนื่องและเรื้อรังมานานแมวาภาครัฐ
โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขไดมีมาตรการตางๆในการแกไขปญหาความขาดแคลนแพทย แตปญหา
ดังกลาวก็ยังมีอยูอยางตอเน่ืองและมีแนวโนมท่ีรุนแรงมากขึ้นในอนาคต จากปจจัยแวดลอมตางๆ                 
ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เม่ือมองปญหาความขาดแคลนแพทยในภาพรวม จะมีปรากฏการณท่ีตองคํานึงถึงใน 2 นัยยะ 
นัยยะแรกคือปญหาของจํานวนแพทยที่ไมเพียงพอตอความตองการดานสุขภาพของประชาชนที่เพิ่มขึ้น 
และนัยยะที่ 2 คือการกระจายตัวของแพทยที่ไมเหมาะสม ท้ังในดานภูมิศาสตรและระหวางภาครัฐและ
เอกชน 
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1.1 ดานจาํนวน 
ในแงจํานวนแพทยของประเทศที่มีอยูในปจจุบัน จากขอมูลของแพทยสภา (แผนภาพท่ี 1) 

พบวาจํานวนแพทยของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก จํานวน 5,222 คน ในป 2514 เปน 33,166 คนในป 
2549 โดยมีจํานวนแพทยที่ขึ้นทะเบียนกับทางแพทยสภา ปละ 3-400 คน ในชวงป 2514 เปน ปละ 
1,500 คนในปจจุบัน  

จากขอมูล ป 2547 เม่ือเปรียบเทียบอัตราสวนแพทยตอประชากรในกลุมประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใตแลวพบวาประเทศไทยยังมีจํานวนแพทยไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเปรียบเทียบระหวาง
ประเทศที่มีระดับเศรษฐกิจใกลเคียงกันแลวประเทศไทยมีจํานวนแพทยในระดับที่ต่ํามาก (ตารางที่ 1) 

ในขณะท่ีความตองการแพทยของประเทศ จากการประมาณการของแผนแมบทกําลังคนดาน
สาธารณสุข ป 2546 ของกระทรวงสาธารณสุข [1] ท่ีกําหนดอัตราสวนแพทยตอประชากรในภาพรวม            
ท่ีเหมาะสมไวที่ 1: 1800 ซึ่งในป 2549 ประเทศไทยควรมีแพทยทั้งสิ้น 39,258 คน ดังนั้นเราจึงมีแพทย
นอยกวาความตองการถึง 6,092 คน 

          

แผนภาพท่ี 1 จํานวนแพทยในประเทศไทย ป พ.ศ.2514-2549
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ท่ีมา : แพทยสภา 

 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบอัตราสวนแพทยตอประชากร 1,000 คน ในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉยีงใต  
 และกลุมประเทศที่มีระดบัเศรษฐกิจใกลเคียงกัน 

  
GDP per capita (PPP) Physician/ 1,000 

population 

South-east Asia     
Singapore  23,730 1.6 
Malaysia  8,500 0.7 
Thailand  6,890 0.4 
Philippines  4,450 1.2 
Vietnam  2,300 0.5 
Cambodia  1,970 0.3 
Lao PDR  1,660 0.2 
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GDP per capita (PPP) Physician/ 1,000 

population 

Same economic level  
Bulgaria  7,030 3.4 
Latin America & Carib. 6,950 1.4 
Europe & Central Asia  6,900 3.1 
Thailand  6,890 0.4 
Namibia  6,880 0.3 
Iran, Islamic Rep.  6,690 0.9 

ท่ีมา:    World Development Indicator 2004 

  

1.2 ดานการกระจาย 
 นอกจากปญหาจํานวนแพทยที่ไมเพียงพอกับความตองการดานสุขภาพของประชาชนแลวแลว 
การกระจายตัวของแพทยท่ีไมเหมาะสมจะย่ิงทําใหปญหาแพทยขาดแคลนมีความรุนแรงยิ่งขึ้น 

 

1.2.1 การกระจายตวัทางดานภมูิศาสตร (Geographical distribution) 
แมวาประเทศไทยจะมีการผลิตแพทยเพิ่มขึ้นทําใหมีจํานวนรวมแพทยสะสมเพิ่มขึ้น อีกท้ัง

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการกระจายแพทย โดยใหแพทยที่จบการศึกษาปฏิบัติงานชดใชทุน               
ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงพยาบาลชุมชนที่อยูในพื้นที่หางไกลเปนเวลา 3 ป เปน
ผลใหมีจํานวนแพทยเพิ่มขึ้นในภาคตางๆอยางเห็นไดชัด ทําใหสัดสวนแพทยตอประชากรในภาคตางๆ                      
มีจํานวนดีขึ้นเปนลําดับ (แผนภาพท่ี 2 )   

          

แผนภาพท่ี 2 จํานวนแพทยตอประชากร แยกรายภาค ป  พ.ศ. 2522- 2548
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ท่ีมา: การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2544-2547 
 

แตอยางไรก็ตามยังมีความเหลี่อมล้ําของการกระจายตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพฯ                  
ท่ีเปนศูนยกลางความเจริญของประเทศ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พื้นที่ยากจน  ในขณะท่ีใน
ภาคกลาง (ท่ีไมรวมกรุงเทพฯ) ภาคเหนือ และภาคใตมีการกระจายตัวที่ไกลเคียงกัน 
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จากรายงานการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุข ป 2547 [2] พบวาแพทยมีการกระจุกตัวอยูในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือในเมืองใหญโดยเฉพาะจังหวัดที่มีโรงเรียนแพทย เชน เชียงใหมหรือ
สงขลา เปนตน  ในขณะท่ีจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดเขตชายแดนภาคใตมีแพทยอยูอยาง
เบาบาง 

ในขณะเดียวกันยังมีความแตกตางของการกระจายแพทยภายในแตละภาคดวย โดยจํานวน
แพทยตอประชากรของแตละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการกระจายตัวที่แตกตางกันอยาง
มาก โดยในจังหวัดขอนแกน ซ่ึงเปนพื้นที่เจริญและเปนที่ต้ังของคณะแพทย มีจํานวนแพทยตอประชากร
เทากับ 3,231 คน ในขณะท่ีจังหวัดศรีสะเกษมีจํานวนแพทยตอประชากรเพียง 11,267 คน 

 
1.2.2 การกระจายตวัระหวางภาครัฐละเอกชน 

สถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศมีผลการกระจายตัวของแพทยโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง
ภาครัฐและเอกชน จากแผนภาพที่  3 จะเห็นไดวาจากป 2514 สัดสวนของจํานวนแพทยในภาคเอกชน
คอยๆเพิ่มขึ้นจากประมาณ 300 คน หรือคิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนแพทยทั่งประเทศ และเพิ่มสูงขึ้น
มากในชวงป 2530-2540 ซึ่งเปนชวงท่ีสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศเติบโตสูงมากถึง 3,400 คน คิด
เปนรอยละ 24 ในป 2538 เม่ือประเทศตกอยูในสถาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 สัดสวนของจํานวน
แพทยในภาคเอกชนคิอยๆลดลง และในชวงนี้มีแพทยขอกลับเขารับราชการมากถึง 168 รายในป 2542 
[3] และหลังป 2543 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัวทําใหสัดสวนของแพทย                      
ในภาคเอกชนเร่ิมสูงขึ้นอีกคร้ัง  

           

แผนภาพที่  3     รอยละของแพทยในภาคเอกชนตอจํานวนแพทยทั้งหมด ป พ.ศ. 2514-2548
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ท่ีมา : การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2544-2547 
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1.2.3 การกระจายตวัระหวางแพทยเฉพาะทางและแพทยเวชปฏิบติัทัว่ไป 
กระแสความนิยมการเปนแพทยเฉพาะทางในวิชาชีพแพทยของประเทศไทยมีมาอยางตอเน่ือง

ยาวนาน ในขณะเดียวกันระบบการแพทยของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสถาบันการผลิต และ
องคกรท่ีทําหนาที่ดูแลมาตรฐานทางวิชาชีพ ตางมุงเนนการรักษาพยาบาลที่ใชความเช่ียวชาญใน
ระดับสูงจากแพทยเฉพาะทาง โดยพบวาจํานวนโควตาการฝกอบรมแพทยเฉพะทาง เพิ่มจากปละ 626 
ตําแหนงในป 2529 [4] เปน 1,800 ตําแหนงในป 2550  ซ่ึงคิดเปนจํานวนท่ีมากกวาบัณฑิตแพทยที่จบ
ในปดังกลาว แมวาหนวยงานผูใชหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุขไดพยายามมุงเนนความสําคัญของ
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไป และแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว ซ่ึงสามารถดูแลผูปวยที่เปนประชากรสวนใหญ
ของประเทศอยางเปนองครวมไดมากกวาก็ตาม แตทิศทางนโยบายดังกลาวก็ไมสามารถตานทานกระแส
ความตองการเปนแพทยเฉพาะทางในหมูแพทยได จากขอมูลสาเหตุการลาออกของแพทยใน
โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาการลาออกเพื่อการศึกษาตอมีสัดสวนที่
สูงขึ้นจากรอยละ 12 ในป 2546 เปนรอยละ 53 ในป 2549 (แผนภาพที่ 4) ซึ่งแนวโนมดังกลาวเปนผลให
สัดสวนของแพทยเฉพาะทางตอแพทยทั่วไปเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3 ในป 2514 เปนรอยละ 70 ในป 2546  
[5]   

 

         

แผนภาพที่ 4 สัดสวนแพทยลาออกจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข ระหวาง ป 2541-2550 แยกสาเหตุลาออก
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ศึกษาตอ ประกอบอาชีพอ่ืนๆ ดูแลบิดา มารดา ครอบครัว เลือกต้ัง รับบํานาญ ปญหาสุขภาพ สาเหตุอื่น ไปต างประเทศ

 
ท่ีมา ขอมูลการลาออกของกองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

2. สถานการณดานการผลิตแพทย 
จากนโยบายการเพิ่มปริมาณการผลิตแพทยอยางตอเนื่องตลอดมา ทําใหความสามารถในการ

ผลิตแพทยของประเทศเพิ่มจาก ปละ 1,528 คนในป 2540 เปน 2,400 คนในป 2550 (แผนภาพ                   
ท่ี 5) โดยสถาบันการผลิตเพิ่มจาก 10 แหง ในป 2540 เปน 17 แหงในปจจุบัน  
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แมวาจะมีมาตรการการเพิ่มการผลิตแพทยอยางตอเนื่องแตดูเหมือนวายังไมสามารถแกปญหา
การกระจายตัวของแพทยได โดยในชวง 10 ปท่ีเศรษฐกิจเติบโตสูง ระหวางป 2530-2540 ประเทศไทย 
มีจํ านวนแพทย ในระบบสูงขึ้น ถึงรอยละ  58  แตจํ านวนแพทย ท่ี เพิ่มขึ้นกลับกระจายอยู ใน
กรุงเทพมหานครและภาคกลางคิดเปนรอยละ 84 และ 79 ตามลําดับ ในขณะที่การเพิ่มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่ําที่สุดเพียงรอยละ 43 สาเหตุประการหนึ่งเนื่องจากแพทยสวนมากมิไดมีภมิูลาํเนา
อยูในสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นเม่ือแพทยปฏิบัติงานไดระยะหนึ่ง ก็จะขอยายเขาปฏิบัติงานในกรุงเทพ
หรือเมืองใหญ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีมาตรการเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากพื้นที่เขามาศึกษา 
ไดแก โครงการแพทยชนบท การรับโควตานักเรียนในภูมิภาค โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท 
หรือกระทั่งโครงการหนึ่งแพทย หนึ่งอําเภอ (One district one doctor: ODOD) โดยหวังวาเม่ือแพทย
กลุมนี้จบออกมาจะกลับเขาไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีภูมิลําเนาของตนเองเพื่อทําใหการกระจายแพทยของ
ประเทศมีสัดสวนที่ดีขึ้น 

          

แผนภาพที่ 5 จํานวนนักศึกษาแพทยที่รับ ระหวางป พ.ศ. 2536-2550
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ท่ีมา: สํานักนโยบายและแผนอดุมศึกษา สํานักงารคณะกรรมการอดุมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

        
3. สถานการณดานความตองการแพทย 
ปจจัยสําคัญทีมี่ผลตอความตองการแพทยในปจจบุันมี 4 ประการ  
 
3.1 นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

จากการท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายประกันสุขภาพถวนหนาในป 2544 จากการ
สํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา โครงการนี้มีผลครอบคลุมประชากร          
รอยละ 74.7 ในป 2546 และเพิ่มเปนรอยละ 84.5 ในป 2549 ทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพของรัฐโดยไมมีอุปสรรคเร่ืองคาใชจาย สงผลใหอัตราการใชบริการผูปวยนอกเพิ่มขึ้นจาก 3.9 
คร้ังตอคนตอป ในป 2544 เปน 4.7 คร้ังตอคนตอป ในป 2547 และอัตราการใชบริการผูปวยในเพิ่มจาก 
0.078 เปน 0.09 ครั้งตอคนตอป ในป 2544 และ 2547 ตามลําดับ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี  2 อัตราการใชบริการผูปวยนอกและผูปวยใน 

ผูปวยนอก ผูปวยใน พ.ศ. ประชากร (คน) 

อัตรา คร้ัง/คน/ป จํานวนคร้ัง อัตรา คร้ัง/คน/ป จํานวนคร้ัง 
2544 62,871,000 3.929 247,027,679 0.078 4,928,328 
2546 63,884,553 4.719 301,463,859 0.083 5,300,437 
2547 65,112,652 4.758 309,820,714 0.090 5,874,073 

ท่ีมา:  สํานักงานสถติิแหงชาต,ิ รายงานการสํารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2544, 2546และ 2547 

 
3.2 การเปล่ียนแปลงดานประชากรและปญหาสาธารณสุข 

การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและระบาดวิทยาสงผลกระทบตอกําลังคนดานสุขภาพ กลาวคือ 
จากความสําเร็จในการวางแผนครอบครัวทําใหอัตราเพิ่มของประชากรลดลงตามลําดับ และทําใหสัดสวน
การพึ่งพิงของประชากรในวัยเด็ก 0-14 ปมีแนวโนมลดลง ในขณะที่อัตราสวนในการพึ่งพิงของผูสูงอายุ
จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในวัยผูสูงอายุ ทั้งการพึ่งพิง การดูแลตาง ๆ จะเพิ่มขึ้น และ
ขณะเดียวกัน แนวโนมโรคเรื้อรังบางอยาง เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ้น ตลอดจนโรคเรื้อรัง
บางกลุมซึ่งเปนสาเหตุการตายอันดับตนของคนไทย ไดแก หัวใจ มะเร็ง มีแนวโนมเพิ่มขึ้นอัน
เนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภค และการออกกําลังกายท่ีไมเหมาะสม   

 

3.3 การเติบโตของบริการสุขภาพภาคเอกชนตอความตองการภายในประเทศ 
จากแผนภาพที่ 6 ในชวงที่เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตสูง ตั้งแตป พ.ศ.2530 มีการไหล

เขาของเงินลงทุนจากตางชาติเปนผลใหมีการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสูงมาก โดยจํานวน
เตียงของโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มจาก 9,974 เตียงในป 2530 เปน 25,298 เตียงในป 2540 ซึ่งการ
ขยายตัวดังกลาวมีผลใหธุรกจิสถานพยาบาลภาคเอกชนมีความตองการบุคลากรดานสุขภาพ โดยเฉพาะ
ในกลุมแพทยเปนอยางมาก จากขอมูลการสําราจทรัพยากรสาธารณสุขพบวาในป 2540 มีจํานวนแพทย
ท่ีปฏิบัติงานในภาคเอกชน 3,244 คน ซ่ึงสูงขึ้นเปน 3.2 เทาจากป 2530   

เม่ือถึงชวงวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 เกิดการชลอตัวของภาคเอกชนเปนอยางมาก ทําใหอัตรา
การขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนลดลงอยางชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ยังมีการเพิ่มจํานวนแพทยใน
โรงพยาบาลเอกชนอยูอยางตอเนื่อง โดยในป 2548 มีแพทยปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลเอกชนทั้งส้ิน 
4,229 คน คิดเปน  1.3 เทาของจํานวนแพทยใน ป 2540   

ซึ่งการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอยางมากดังกลาวสวนหนึ่งเพื่อรองรับความตองการ
ในดานการบริการสุขภาพของประชาชนในประเทศ โดยผลจากการสํารวจอนามัยละสวัสดิการของ
สํานักงานสถิติแหงชาติพบวาการรักษาในสถานบริการของเอกชนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15 ในป 2544 เปน
รอยละ 26.3 ในป 2549 (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี  3 วิธีการรักษาเมื่อเจ็บปวยของคนไทย กรณีการรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก (รอยละ) 

พ.ศ. 
รูปแบบการรับการรักษา 

2544 2546 2547 2549 

ไมไดรักษาอะไร 5.4 5.9 5.3 5.1 

รักษาแผนโบราณ 2.5 2.9 4.4 0.5 

ซ้ือยารับประทานเอง 24.2 21.5 20.9 25.1 

รักษาท่ีสถานีอนามัย 17.4 23.9 24.6 16.3 

รักษาท่ีโรงพยาบาลรัฐบาล 34.8 33.1 30.2 29.9 

รักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน(รวมท้ังคลินิก) 15 19.4 22.7 26.3 

ท่ีมา:  สํานักงานสถติิแหงชาต,ิ รายงานการสํารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ  
 

          

แผนภาพท่ี 6 จํานวนแพทย และจํานวนตียงของโรงพยาบาลเอกชน
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ท่ีมา: รายงานทรัพยากรสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 
 

3.4 การเติบโตของบริการสุขภาพภาคเอกชนตอความตองการของผูปวยตางชาต ิ
ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในป 2540 สถานพยาบาลภาคเอกชนโดยเฉพาะอยางยิ่ง

โรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ โดยมุงเนนการขยายตลาด
เพื่อรองรับผูปวยตางชาติมากข้ึน โดยอาศัยชองวางความแตกตางของคาใชจายท่ีต่ํากวาประเทศคูแขง 
ในขณะที่คุณภาพของการบริการไมมีความแตกตาง ประกอบกับอุปนิสัยของคนไทยที่มีความโอบออม
อารี ยิ้มแยมแจมใส  ทําใหมีการขยายตัวของผูปวยตางชาติท่ีเขามารับบริการดานสุขภาพในประเทศไทย 

ประกอบกับในป 2546 รัฐบาลมีนโยบายมุงสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
รักษาพยาบาลของภูมิภาคเอเชีย (Medial hub of Asia) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผูปวยตางชาติ
มารับบริการสุขภาพในประเทศไทย เปนผลใหจํานวนผูปวยตางชาติเพิ่มปริมาณสูงขึ้นจาก 500,000 คน 
ในป 2544 เปน 1.2 ลานคนในป 2548 (ตารางท่ี 4) และสามารถสรางรายไดเขาประเทศ สูงถึง 33,000 
ลานบาท 
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จากขอมูลการสํารวจของกรมสงเสริมการสงออกในป 2546 พบวารอยละ 60 ของผูปวยตางชาติ
ท่ีมารับการรักษาพยาบาลเปนพนักงานตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย ขณะที่รอยละ 10 เปน
นักทองเท่ียวท่ีบังเอิญเจ็บปวยในขณะอยูในประเทศไทย และรอยละ 30 เปนชาวตางชาติที่เดินทางเขา
มารับบริการในประเทศไทยโดยตรง โดยมุงเนนเขามารักษาโรคหัวใจ สมอง ไต และโรคตา 

อยางไรก็ตามแมวาผูปวยตางชาติที่เพิ่มขึ้นจะเปนผลใหการไหลเขามาของเงินตราตางประเทศ
และการขยายตัวเพิ่มขึ้นของบริการที่เก่ียวของ แตในทางกลับกันก็ทําใหเกิดผลกระทบตอระบบสุขภาพ
ภายในประเทศ โดยการขยายตัวดังกลาวทําใหเกิดความตองบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลท่ีมี
ความเชี่ยวชาญสูง เปนผลใหเกิดการแยงชิงบุคลากรระหวางภาครัฐและเอกชน โดยบุคลากรที่ไดรับการ
ฝกฝนมาอยางดี มีประสพการณและความเชี่ยวชาญสูงในการไหลจากภาครัฐเขาสูภาคเอกชน นอกจากน้ี
การบริการผูปวยตางชาติยังจะทําใหเกิดการขยายชองวางของระบบบริการสุขภาพระหวางผูท่ีมีกําลังซื้อ 
(โดยเฉพาะผูปวยตางชาติ) กับคนไทยทั่วไปอีกดวย 
 
ตารางท่ี  4   แสดงจํานวนผูปวยชาวตางชาติท่ีเขามารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนไทย 

จํานวนผูปวยชาวตางประเทศในแตละป ลําดับ 
 

สัญชาติ 
 2544 2545 2546 2547 2548 

 รวม 550,161 630,000 973,532 1,103,095 1,249,984 

ท่ีมา: ขอมูลจากโรงพยาบาลเอกชนไทยจํานวน 30 แหง รวบรวมโดย: กรมสงเสริมการสงออก 

 
ผลกระทบตอระบบสุขภาพของประเทศ 

จากสถานการณปญหาที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาวิกฤติของความขาดแคลนแพทย
ยังคงดํารงอยูและมีแนวโนมที่จะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต และในขณะที่ความตองการแพทยในอนาคต
เพิ่มมากขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรผูสูงอายุที่มากขึ้น การเพิ่มขึ้นของ
โรคเรื้อรัง  ความคาดหวังตอการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น อีกท้ังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชนในการพึ่งพาตนเองนอยลงเมื่อมีการเจ็บปวย แตจํานวนแพทยที่เพิม่ขึ้นดูเหมือนจะไมเพียงพอ 
ตอความตองการดังกลาว อีกทั้งการกระจายแพทยท่ีไมเหมาะสมยิ่งทําใหปญหาความขาดแคลนแพทย
ในโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ชนบท ซึ่งทําหนาที่ดูแลสุขภาพคนสวนใหญของประเทศ รุนแรงมากขึ้นไป
ดวย ซึ่งสภาพปญหาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอนโยบายหลักประกันสุขภาพดังนี้ 

1. ความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการ 
ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาแนวโนมการกระจายของแพทยที่ มี สัดสวนเพิ่มมากขึ้น                      

ในภาคเอกชน และสําหรับในภาครัฐเองแพทยก็กระจุกตัวอยูในกรุงเทพและจังหวัดใหญ ทําใหประชาชน
สวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมสามารถเขาถึงการบริการสุขภาพ ที่ตอง
ดําเนินการโดยแพทยอยางเทาเทียมกับประชาชนในเมืองหลวงและจังหวัดใหญ 

 
 



 

 

 

เอกสารประกอบการศึกษาภาพอนาคตและเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย   :  สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

63 

2. คุณภาพบริการท่ีลดลง 
ผลกระทบท่ีตอเนื่องจากการกระจายแพทยอยางไมเทียมกัน สงผลใหภาระงานของแพทยใน

ระดับบริการตางๆ และในภูมิภาคตางๆ มีความไมเทาเทียมกัน โดยเม่ือพิจารณาตามภูมิภาคแลวพบวา
แพทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาระงานสูงท่ีสุด ตามดวยภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลาง
ตามลําดับ และเม่ือพิจารณาเปนระดับบริการแลวพบวาแพทยในโรงพยาบาลชุมชนมีภาระงานใหบริการ
ผูปวยนอกสูงเปน 4 เทาของแพทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย (ตารางที่ 5) 

จากปญหาภาระงานที่มากขึน้ดังกลาวทําใหเกิดปญหาแพทยมในโรงพยาบาลชุมชนจํานวนหนึ่ง
ขอยายเขาปฏบิิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งมีภาระงานที่นอยกวา และแพทยในโรงพยาบาลชุมชน
จํานวนไมนอยท่ีเลอืกวิถีทางการลาออกจากระบบราชการ (แผนภาพที ่ 7) ซึ่งทําใหเกิดวงจรของความ
ขาดแคลนแพทยรุนแรงมากขึ้นและในท่ีสุดก็จะกระทบตอคุณภาพบริการของโรงพยาบาลในที่สุด 

 
ตารางท่ี 5  ขอมูลการภาระงานใหบริการผูปวยนอก(ครั้ง) ตอแพทย 1 คน/ป  ในป 2548 

แพทยตอ ภาค 
 ผูปวยนอก (คร้ัง) 

แบงตามภูมิภาค  

ภาคกลาง 8,706 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 10,926 

ภาคเหนือ 10,674 

ภาคใต 9,768 

แบงตามระดับบริการ  

รพศ. 4,460 

รพท. 6,450 

รพช. 16,725 

 
ท่ีมา : การสํารรวจทรัพยากรสาธารณสุข ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ป 2548 
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แผนภาพที่   7  จํานวนแพทยที่เขาและออกจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัด

กระทรวง สาธารณสุข ระหวางป พ.ศ. 2537-2550
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อางจาก:  สาเหตุการลาออกของแพทย จากหนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระหวางป 

พ.ศ.2545-2546 
 
3. ตนทุนคาใชจายดานกําลังคนสูงขึ้น 
เพื่อแกไขปญหาความขาดแคลนแพทยในระยะสั้น ท้ังกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอง 

เลือกใชมาตรการจูงใจในรูปตัวเงิน (Financial incentive) มาใช มาตรการเพิ่มคาตอบแทนตางๆ ไดถูก
นํามาใชอยางตอเนื่องตั้งแต การใหคาตอบแทนในกรณีท่ีไมทําเวชปฏิบัติ (ป 2538) การเพิ่มอัตรา
คาตอบแทนนอกเวลาราชการ (ป 2538) การจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร (ป 2540) 
การจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข (ป 2548) ทําใหใน
ปจจุบันแพทยท่ีจบใหมที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 40,000-
70,000 บาท ซึ่งคาตอบแทนเหลานี้ไดถูกนํามาใชเพื่อจูงใจใหแพทยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐ
โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลมากขึ้น อยางไรก็ดีมาตรการเหลาน้ีทําใหตนทุนคาใชจายกําลังคนสูงมาก              
ขึ้นดวย 

จะเห็นไดวาปญหาความขาดแคลนแพทยของประเทศไทยมีความซับซอนและมีองคประกอบ              
ท่ีเก่ียวของดวยกันหลายฝายต้ังแตผูผลิต ผูใชท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูที่ควบคุมกํากับมาตรฐาน
วิชาชีพ และปญหาดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตอการใหบริการดานสุขภาพอยางกวางขวาง สําหรับ
การแกไขปญหาดังกลาวตองอาศัยความรวมมือ และความจริงใจของทุกฝายที่จะรวมแกไขปญหา โดย
ยึดผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนคนไทยเปนท่ีตั้งจึงจะสามารถฝาวิกฤติปญหาความขาด
แคลนแพทยได 

 
 
 

แผนภาพที่ 7 จํานวนแพทยที่ลาออกจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
                 ระหวางป พ.ศ. 2537-2550 
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