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บทคัดย่อ

	 อาชพีสัตวแพทยเ์ปน็อาชพีหลกัทีใ่หบ้รกิารดา้นสขุภาพสตัว์	บรกิารทางดา้นสตัวแพทยน์ัน้	ไมเ่พยีงแตจ่ะสง่ผลตอ่ความ
เปน็อยูข่องสตัวเ์ทา่นัน้	แตย่งัสง่ผลตอ่สุขภาพของมนษุย	์ผ่านบทบาททีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภัยของอาหารและการควบคุม
โรคสตัวส์ูค่น	วตัถปุระสงคข์องการศกึษานีค้อืเพือ่วเิคราะหอ์ปุสงคแ์ละอปุทานของกำาลงัคนทางสตัวแพทยใ์นประเทศไทยโดย
ใช้ข้อมูลย้อนหลัง	และเพื่อคาดการณ์กำาลังคนทางสัตวแพทย์ในอีก	10	ปีข้างหน้า	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2558-2568	การวิเคราะห์
สมการถดถอยอยา่งง่ายไดน้ำามาใชเ้พือ่วเิคราะหอ์ปุสงคข์องกำาลงัคนทางสตัวแพทยท์ีท่ำางานกบัปศุสัตวใ์นสว่นของเอกชน	โดย
ใชข้้อมลูสตัวแพทยค์วบคุมฟารม์สตัวป์กีและสกุร	และสตัวแพทยท์ีท่ำางานกบัสตัวเ์ลีย้งเปน็เพือ่น	ในคลนิกิและโรงพยาบาลสตัว	์
โดยใช้ข้อมูลสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการบำาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย	(The	Veterinary	Practitioner	
Association	of	Thailand)	สว่นอปุสงคข์องกำาลงัคนทางสตัวแพทยใ์นหนว่ยงานราชการนัน้	คำานวณจากขอ้มลูความตอ้งการ
สัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการต่างๆ	ที่รวบรวมได้	ส่วนอุปทานของกำาลังคนทางสัตวแพทย์โดยรวม	วิเคราะห์โดยใช้วิธีสร้าง
สมการถดถอยอยา่งงา่ย	รว่มกบัการวเิคราะหข์อ้มลูการไดง้านทำาของสตัวแพทยศาสตรบณัฑติจากคณะสตัวแพทยศาสตร์	6	
สถาบนัในประเทศไทย	ผลการวเิคราะหอ์ปุสงคข์องกำาลังคนทางสัตวแพทยใ์นกลุ่มงานตา่งๆ	พบว่า	จำานวนสัตวแพทยค์วบคมุ
ฟาร์มสัตว์ปีก	สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร	และสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิก	VPAT	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำานวน	123.75	±	5.13	
คน/ปี	122.52	±	6.33	คน/ปี	และ	453.20	±	29.16	คน/ปี	ตามลำาดับ	และอุปทานของสัตวแพทย์โดยรวม	พบว่า	มีการเพิ่ม
ขึ้นประมาณ	431	คน/ปี	โดยส่วนใหญ่เป็นสัตวแพทย์ที่ทำางานกับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์	(ร้อยละ	
49.86)	ตามดว้ยสตัวแพทยท์ีท่ำางานกบัปศสุตัวใ์นสว่นของเอกชน	(รอ้ยละ	21.95)	และสตัวแพทยใ์นหนว่ยงานราชการ	(รอ้ย
ละ	10.23)	ตามลำาดบั	กำาลงัคนทางสตัวแพทยใ์นประเทศไทยยงัคงขาดแคลน	การวางแผนกำาลงัคนในอาชพีนีจ้งึมคีวามสำาคญั
และเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่ง	

	 ค�าส�าคัญ:	สัตวแพทย์ อาชีพสัตวแพทย์ การคาดการณ์ก�าลังคน อุปสงค์ อุปทาน



ภูมิหลังและเหตุผล

ใ นประเทศไทย	อาชีพผู ้ให้บริการด้านสุขภาพสัตว ์
หรือ	สัตวแพทย์นั้น	มีมานานกว่า	80	ปี	โดยเป้าหมาย

ในระยะแรก	เป็นการผลิตสัตวแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์
ทีเ่ลีย้งไว้ใช้แรงงานและเป็นอาหารของประชากรในประเทศ	

ในปัจจุบัน	สัตว์ชนิดต่างๆ	มีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นและมี
การขยายตัวเป็นอย่างมากในกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน
และกลุ่มสัตว์ท่ีเล้ียงเพ่ือประโยชน์อืน่ๆ	ทำาให้ความต้องการ
การดูแลสุขภาพสัตว์มีมากขึ้น	และมีความจำาเพาะต่อชนิด
ของสัตว์มากยิ่งขึ้นด้วย	 ทั้งกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน
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Abstract

 Veterinarians	have	been	recognized	as	the	major	profession	providing	services	for	animal	health.	
Veterinary	services	do	not	affect	only	the	animal	health	well-being,	but	also	human	health	through	the	
roles	in	food	security	and	control	of	zoonotic	diseases.	Objectives	of	the	present	study	were	to	analyze	
demand	and	supply	of	veterinary	workforce	in	Thailand,	using	retrospective	data	and	to	project	veterinary	
workforce	in	the	next	10	years	from	2015-2025.	Simple	linear	regression	analyses	were	used	to	analyze	
demands	for	veterinarians	working	with	livestock	in	private	sectors	using	data	of	poultry	and	swine	farm	
veterinarians,	and	veterinarians	working	with	companion	animals	in	hospitals	and	clinics	using	data	of	
members	of	the	Veterinary	Practitioner	Association	of	Thailand	(VPAT).	Demand	for	veterinarians	in	gov-
ernment	sectors	was	calculated	directly	from	available	data.	Overall	supply	for	veterinary	workforce	was	
analyzed	using	simple	linear	regression	analysis,	together	with	the	analysis	of	employment	status	of	
veterinary	graduates	from	6	veterinary	schools	in	Thailand.	Results	from	analysis	of	demand	for	veterinary	
workforce	showed	that	numbers	of	poultry	farm	veterinarians,	swine	farm	veterinarians	and	VPAT	mem-
bers	were	increased	by	123.75	±	5.13	person/year,	122.52	±	6.33	person/year	and	453.20	±	29.16	person/
year,	respectively.	Overall	supply	for	veterinarians	was	increased	by	431	person/year.	Most	veterinarians	
work	with	companion	animals	in	hospitals	and	clinics	(49.86%),	followed	by	veterinarians	working	with	
livestock	in	private	sectors	(21.95%)	and	veterinarians	in	government	sectors	(10.23%).	Veterinary	work-
force	in	Thailand	is	still	 in	shortage.	Policy	of	workforce	planning	for	veterinary	profession	is	urgently	
necessary.

	 Keywords: veterinarian, veterinary profession, workforce projection, demand, supply
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และกลุ่มสัตว์ที่เล้ียงไว้เพื่อเป็นอาหาร	 โดยในปัจจุบัน	
ประเทศไทยมีการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรและ
การลงทนุด้านเกษตรอตุสาหกรรมเป็นจำานวนมาก	ซึง่หมาย
รวมถึงการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดต่างๆ	ซึ่งนอกจากจะเป็น
อาหารสำาหรับบริโภคภายในประเทศแล้ว	ยังเป็นสินค้าส่ง
ออกทีส่ำาคัญและนำารายได้เข้าประเทศเป็นจำานวนมาก	เพ่ือ
ให้ระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างครบวงจร	อาชีพ
สัตวแพทย์จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
สัตว์เพื่อใช้เป็นแรงงาน	เป็นอาหาร	เป็นเพื่อนเล่นหรือเพื่อ
ใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์
	 เมื่อวันที่	17	มกราคม	พ.ศ.	2532	คณะอนุกรรมการ
ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของทบวง
มหาวทิยาลยั	ได้มีมตเิหน็ชอบให้ทบวงมหาวทิยาลยัดำาเนนิ
การศึกษาความต้องการกำาลังคนสาขาวิชาสัตวแพทย์
เป็นการเร่งด่วนเฉพาะ	เนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความ
จำาเป็นของบุคลากรวิชาชีพสัตวแพทย์ที่มีบทบาทใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่มีแหล่งมาจากสัตว์	ซึ่งจะมี
การขยายตัวอย่างมากตามแผนการสนับสนุนของรัฐบาล	
ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเพื่อกำาหนดแนวทางและวางแผน
การผลิตสัตวแพทย์ของทบวงมหาวิทยาลัยในระยะ	15	ปี	
คือตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2533-2547	ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนั้นได้
สรุปว่า	กำาลังการผลิตสัตวแพทย์ในขณะนั้นไม่พอเพียงต่อ
ความต้องการของประเทศ	จึงได้มีการเสนอแผนการผลิต
สตัวแพทย์ในระยะ	15	ปีดงักล่าว	โดยมผีลให้เพิม่กำาลงัการ
ผลิตของสถาบันหลักในขณะน้ัน	และยังได้เสนอตัวเลข
ความต้องการสัตวแพทย์ในส่วนงานต่างๆ	ซึ่งได้รายงานว่า	
สัดส่วนประมาณร้อยละ	50	ของสัตวแพทย์ที่ผลิตเพ่ิมใน
ระยะเวลา	15	ปี	(พ.ศ.	2533-2547)	หรือประมาณ	1,500	
คน	ควรปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ในกรมปศุสัตว์(1) 
	 ตลอดระยะเวลาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2533	จนถงึปัจจบุนั	ได้
มกีารเพิม่กำาลงัการผลติสัตวแพทย์ตามแผนการผลติบณัฑติ
สาขาสตัวแพทยศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลยั	ทีไ่ด้กำาหนด
ไว้เมือ่ปี	พ.ศ.	2532	ร่วมกบัการเปิดคณะสตัวแพทยศาสตร์

ในสถาบันต่างๆ	เพิ่มเติม	ทำาให้มีจำานวนสัตวแพทย์เพิ่มสูง
ขึ้นจากจำานวน	1,290	คนในปี	พ.ศ.	2532	เป็นจำานวน	
7,554	คนในปี	พ.ศ.	2557	โดยสัตวแพทย์เหล่านี้ได้ออกไป
ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชน	ปี	พ.ศ.	2555	
และปี	พ.ศ.	2557	ประเทศไทยได้รับการประเมิน	Per- 
formance	of	Veterinary	Services	(PVS)	และ	PVS	Gap	
Analysis	Mission	in	Thailand	ตามลำาดับ	โดยองค์กร	
World	Organization	for	Animal	Health (หรือ	Office	
International	des	Epizooties;	OIE)	 ซ่ึงมีการประเมิน
ความต้องการสัตวแพทย์ในประเทศไทยด้วย	ผลการ
ประเมินพบว่า	ประเทศไทยยังคงขาดแคลนกำาลังคนด้าน
สัตวแพทย์ทีท่ำางานด้านปศสัุตว์	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในระดบั
อำาเภอและโรงฆ่าสัตว์(2)	จึงเป็นที่น่าสนใจว่าสถานการณ์
ความต้องการและกำาลงัการผลติสตัวแพทย์ในประเทศไทย
ในปัจจุบันนั้นสอดคล้องกันหรือไม่
	 การศกึษาน้ีเป็นการวเิคราะห์เปรียบเทยีบอปุสงค์และ
อุปทานของจำานวนสัตวแพทย์โดยการประมาณการจาก
ข้อมลูในอดีต	เพ่ือใช้ทำานายความต้องการกำาลังคนทางด้าน
สัตวแพทย์ในระยะ	10	ปี	(พ.ศ.	2558-2568)	สำาหรับเป็น
แนวทางในการคาดการณ์กำาลังคนทางสัตวแพทย์ของ
ประเทศไทย	ซ่ึงอาจนำาไปปรับใช้ในการวางแผนกำาลังการ
ผลิตสัตวแพทย์ให้เหมาะสมมากขึ้นในอนาคตต่อไป

ระเบียบวิธีศึกษา

นิยามศัพท์

	 อุปสงค์ด้านสัตวแพทย์	หมายถึง	ความต้องการ
สัตวแพทย์สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานด้านต่างๆ	
โดยอ้างอิงจากข้อมูลจำานวนสัตวแพทย์ในกลุ่มงานต่างๆ	
ย้อนหลัง	5-10	ปี	และใช้แนวโน้มที่วิเคราะห์ได้จากข้อมูล
ย้อนหลงันีม้าคำานวณเพือ่คาดการณ์อปุสงค์ด้านสตัวแพทย์
ในอนาคต
	 อุปทานด้านสัตวแพทย์	หมายถึง	จำานวนสัตวแพทย์
ที่มีอยู่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกลุ่มงานด้านต่างๆ	
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โดยอ้างองิจากข้อมลูจำานวนสตัวแพทยศาสตรบณัฑติทีจ่บ
การศึกษาย้อนหลัง	5	ปี	และข้อมูลการได้งานทำาของสัตว-
แพทยศาสตรบัณฑิตในกลุ่มงานต่างๆ	ภายใน	1	ปีหลังจบ
การศึกษา	
	 กลุม่งานทางสตัวแพทย์	หมายถึง	สายงานวิชาชพีทาง
สัตวแพทย์	 โดยในการศึกษานี้ 	 ได ้แบ่งกลุ ่มงานทาง
สัตวแพทย์เป็น	5	กลุ่มงานได้แก่	1)	สัตวแพทย์ที่ทำางานกับ
ปศุสัตว์ในภาคเอกชน	2)	สัตวแพทย์ที่ทำางานกับสัตว์เลี้ยง
เป็นเพื่อนในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์	3)	สัตวแพทย์ใน
หน่วยงานราชการ	4)	สตัวแพทย์ในสถาบนัวจิยัและสถาบนั
การศึกษา	5)	สัตวแพทย์ที่ทำางานในองค์กรอื่นๆ	นอกจาก
น้ี	การศึกษานี้ยังได้นำาจำานวนสัตวแพทย์ที่สูญเสีย	คือลา
ออกไปประกอบอาชพีอืน่ๆ	มาร่วมใช้ในการคำานวณอปุทาน
ด้วย	

ขอ้มลูสำาหรบัการคาดการณอ์ปุสงคด์า้นสตัวแพทย์

	 ข้อมูลทีน่ำามาใช้ในการคาดการณ์อปุสงค์ได้แก่	ข้อมลู
จำานวนสัตวแพทย์ย้อนหลังในกลุ่มงานที่ทำางานกับสัตว์
ปศุสัตว์	 (พ.ศ.	2543-2557)	 โดยอ้างอิงข้อมูลจำานวน
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์	ซึ่งให้ข้อมูลโดยกรม
ปศุสัตว์	และข้อมูลจำานวนสัตวแพทย์ย้อนหลังที่ทำางานกับ
สัตว์เล้ียงเป็นเพื่อนในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์	 (พ.ศ.	
2552-2557)	 โดยอ้างอิงข้อมูลจำานวนสัตวแพทย์ผู้เป็น
สมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการณ์บำาบัดโรคสัตว์
แห่งประเทศไทย	(The	Veterinary	Practitioner	Associ-
ation	of	Thailand:	VPAT)	
	 สำาหรับกลุ่มสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการ	ได้ใช้
ข้อมูลความต้องการสัตวแพทย์เพิ่มต่อปี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2558-2568	จากหน่วยงานราชการหลักคือกรมปศุสัตว์	
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ	ท่ีมีความต้องการตำาแหน่ง
สตัวแพทย์	ได้แก่	กรมประมง	และสถาบนัพฒันาการดำาเนนิ
การต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	
	 สำาหรับกลุม่สตัวแพทย์ในสถาบันวจิยัและสถาบนัการ
ศึกษา	และสตัวแพทย์ทีท่ำางานในองค์กรอืน่ๆ	นัน้	ไม่มข้ีอมลู

ที่สามารถนำามาใช้วิเคราะห์อุปสงค์ได้

ขอ้มลูสำาหรบัการคาดการณอ์ปุทานดา้นสตัวแพทย์

	 ข้อมลูทีใ่ช้สำาหรบัการคาดการณ์อปุทาน	ได้แก่	ข้อมูล
จำานวนสัตวแพทย์ย้อนหลังท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่งจากสัตวแพทยสภา	ตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	2548-2557	ร่วมกบัข้อมลูการกระจายตัวของบัณฑติ
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ในกลุ่มงานต่างๆ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2552-2556	จากคณะสตัวแพทยศาสตร์	จำานวน	6	สถาบัน	
ได้แก่	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และมหาวิทยาลัยมหิดล
	 นอกจากนีย้งัใช้ข้อมลูการคาดการณ์จำานวนประชากร
ในประเทศไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557-2568	จากสำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(3) 
เพื่อหาอัตราส่วนสัตวแพทย์ต่อประชากรในประเทศไทย
ด้วย

การวิเคราะห์ข้อมูล

 การคาดการณ์อุปสงค์ด้านสัตวแพทย์
	 อุปสงค์หรือความต้องการกำาลังคนทางสัตวแพทย	์
กระทำาโดยวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง	โดยการสร้างสมการ
ถดถอยอย่างง่าย	 เพ่ือหาแนวโน้มของการเพ่ิมขึ้นของ
จำานวนสตัวแพทย์ในกลุม่งานทีท่ำางานกบัปศสุตัว์	และกลุ่ม
งานที่ทำางานกับสัตว์เล็กในโรงพยาบาลและคลินิก	และนำา
มาใช้คาดการณ์การเพิม่ขึน้ของจำานวนสตัวแพทย์ทีต้่องการ
ในทั้งสองกลุ่มงาน	ส่วนการคาดการณ์จำานวนสัตวแพทย์ที่
ต้องการในอนาคตสำาหรับกลุ่มหน่วยงานราชการ	ใช้ข้อมูล
ความต้องการจริงท่ีได้รับมาใช้ในการประมาณอุปสงค์ของ
กำาลังคนที่ต้องการ
 การคาดการณ์อุปทานด้านสัตวแพทย์
	 อุปทานหรือกำาลังการผลิตกำาลังคนด้านสัตวแพทย	์
กระทำาโดยวเิคราะห์ข้อมลูจำานวนสัตวแพทยศาสตรบณัฑติ
ที่จบการศึกษาย้อนหลัง	5	ปี	และข้อมูลการได้งานทำาของ
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สตัวแพทยศาสตรบัณฑิตในกลุม่งานต่างๆ	ภายใน	1	ปีหลงั
จบการศึกษา	โดยนำาข้อมูลการมีงานทำาของสัตวแพทย
ศาสตรบัณฑิตภายใน	1	ปี	หลังจากจบการศึกษา	ตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	2552-2556	ของคณะสตัวแพทยศาสตร์	6	สถาบนัใน
ประเทศไทย	มาใช้เพือ่จำาแนกลกัษณะกลุม่งานต่างๆ	ซึง่พบ
ว่า	ในช่วงเวลาดงักล่าวมสีตัวแพทย์จบการศึกษารวมทัง้สิน้	
2,530	คน	หรือเฉลี่ยประมาณ	500	คนต่อปี	จากข้อมูล
ทั้งหมด	2,530	ข้อมูลนี้	มีข้อมูลที่มีรายละเอียดไม่สมบูรณ์	
ไม่สามารถนำาข้อมูลมาจำาแนกลักษณะกลุ่มงานได้เป็น
จำานวน	721	ข้อมูล	ทำาให้มีข้อมูลที่สามารถนำามาจำาแนก
ลักษณะกลุ่มงานได้ทั้งหมด	1,809	ข้อมูล
	 นอกจากนี้	ยังได้นำาข้อมูลจำานวนสัตวแพทย์ท่ีขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ันหนึ่งจาก
สัตวแพทยสภา	ย้อนหลังตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548-2557	มา 
สร้างสมการถดถอยอย่างง่าย	เพื่อหาแนวโน้มของการเพิ่ม
ขึ้นของจำานวนสัตวแพทย์โดยรวม	และแยกแยะตามกลุ่ม
งานต่างๆ	ตามสัดส่วนการกระจายตัวต่อไป
	 โดยลักษณะสมการถดถอยอย่างง่ายที่ใช้ในการ
คำานวณแนวโน้มสำาหรบัการคาดการณ์อปุสงค์และอปุทาน
นั้น	จะใช้สมการดังนี้

Y	=	a	+	βT	+	e
	 โดยที่		Y	=	 จำานวนสัตวแพทย์	ณ	เวลา	t	ที่ต้องการ

พยากรณ์	
	 		 a	=	 ค่าคงที่	(constant)
   β	=	 ค่าสัมประสิทธิ์	(coefficient)
	 		 T	=	 ค่าตัวแปรที่ใช้แทนเวลา

ผลการศึกษา

อุปสงค์ด้านสัตวแพทย์

	 จากข้อมูลย้อนหลงัของจำานวนสตัวแพทย์จำาแนกตาม
กลุ่มงานต่างๆ	พบว่า	จำานวนสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์
ปีกมีการเพิ่มขึ้นจาก	83	คนในปี	พ.ศ.	2543	เป็น	1,836	
คนในปี	พ.ศ.	2557	จำานวนสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรมี

การเพิม่ขึน้จาก	110	คนในปี	พ.ศ.	2543	เป็น	1,808	คนใน
ปี	พ.ศ.	2557	จำานวนสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคม
ผูป้ระกอบการบำาบดัโรคสตัว์แห่งประเทศไทย	(VPAT)	เพิม่
ขึ้นจาก	3,798	คนในปี	พ.ศ.	2553	เป็น	5,646	คนในป	ี
พ.ศ.	2557	และจำานวนสัตวแพทย์ที่รับราชการในกรม
ปศสุตัว์มีการเพิม่ขึน้จาก	516	คนในปี	พ.ศ.	2551	เป็น	823	
คนในปี	พ.ศ.	2558	ดังแสดงในตารางที่	1
	 เมื่อใช้ข้อมูลย้อนหลังสร้างสมการถดถอยอย่างง่าย
สำาหรับทำานายอปุสงค์ด้านสัตวแพทย์ของกลุ่มงานทีท่ำางาน
กับปศุสัตว์	โดยใช้ข้อมูลจำานวนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
สัตว์ปีกและฟาร์มสุกร	พบว่าจะมีจำานวนเพิ่มข้ึนโดยเฉลี่ย
ท่ีประมาณ	246	คน/ปี	โดยจำานวนสัตวแพทย์ควบคมุฟาร์ม
สัตว์ปีกเพ่ิมขึ้น	123.75	±	5.13	คน/ปี	 และจำานวน
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรเพิ่มขึ้น	122.52	±	6.33	คน/
ปี	และอปุสงค์ด้านสตัวแพทย์ของกลุม่งานทีท่ำางานกับสัตว์
เลก็ในโรงพยาบาลและคลนิกิ	โดยใช้ข้อมลูจาก	VPAT	มกีาร
เพิ่มขึ้น	453.20	±	29.16	คน/ปี	ดังแสดงในตารางที่	2	โดย
หากใช้สมการนี้ในการทำานายจำานวนสัตวแพทย์ควบคุม
ฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มสุกร	พบว่าสัตวแพทย์ควบคมุฟาร์ม
สัตว์ปีกจะมีจำานวนเพิ่มขึ้นจาก	2,017	คนในปี	พ.ศ.	2558	
เป็น	3,254	คนในปี	พ.ศ.	2568	และสำาหรับสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกรจะมีจำานวนเพ่ิมขึ้นจาก	2,017	คนในป	ี
พ.ศ.	2558	เป็น	3,243	คนในปี	พ.ศ.	2568	ดังแสดงในภาพ
ที่	1	และ	2	
	 สำาหรับอุปสงค์ด้านสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการ
นั้น	หน่วยงานราชการ	 ได้แก่	กรมปศุสัตว์	กรมประมง	 
และสถาบันพัฒนาการดำาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์	 (สพสว.)	 ได้ให้ข้อมูลแผนความต้องการ
สัตวแพทย์ในอนาคต	โดยปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีสัตวแพทย์
เต็มอตัรา	ดังนัน้จำานวนสัตวแพทย์ท่ีกรมปศสัุตว์ต้องการใน
อนาคตนั้นจะเป็นการจ้างงานเพื่อชดเชยตำาแหน่งนาย
สัตวแพทย์และตำาแหน่งสัตวแพทย์ที่เกษียณอายุราชการ	
กรมประมงมีความต้องการสัตวแพทย์จำานวน	5	คน	เพื่อ
รองรับงานสุขภาพสัตว์นำ้าส่งออก	และ	สพสว.ต้องการ
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ตารางที่	1 ข้อมูลจำานวนสัตวแพทย์ย้อนหลัง	จำาแนกตามกลุ่มงานต่างๆ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543-2558	

ปี พ.ศ. จำานวนสัตวแพทย ์ จำานวนสัตวแพทย์ จำานวนสัตวแพทย์ จำานวนสัตวแพทย์

 ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก* ควบคุมฟาร์มสุกร* ที่เป็นสมาชิก VPAT† ในกรมปศุสัตว์‡

2543	 83	 110	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล

2544	 163	 167	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล

2545	 254	 254	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล

2546	 537	 459	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล

2547	 739	 764	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล

2548	 858	 903	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล

2549	 1,054	 1,099	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล

2550	 1,142	 1,191	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล

2551	 1,244	 1,283	 ไม่มีข้อมูล	 516

2552	 1,327	 1,357	 ไม่มีข้อมูล	 574

2553	 1,417	 1,440	 3,798	 607

2554	 1,511	 1,523	 4,182	 587

2555	 1,630	 1,621	 4,564	 574

2556	 1,731	 1,717	 5,018	 ไม่มีข้อมูล

2557	 1,836	 1,808	 5,646	 708

2558	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล	 ไม่มีข้อมูล	 823
*ข้อมูลที่ได้ความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์
†ข้อมูลที่ได้ความอนุเคราะห์จากสมาคมผู้ประกอบการบำาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย	(VPAT)
‡ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์	(https//www.dld.go.th)

ตารางที่	2	 ผลของการวเิคราะหส์มการถดถอยอยา่งงา่ย	เพือ่หาแนวโนม้การเพิม่ขึน้ของจำานวนสตัวแพทยค์วบคุมฟารม์สัตวป์กี	สัตวแพทย์

ควบคุมฟาร์มสุกร	และสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการบำาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย	(VPAT)

ตัวแปร สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร สัตวแพทย์สมาชิก VPAT

Constant	 160.772*	 179.669*	 -796.800

(Standard	Error)	 (45.156)	 (55.743)	 (352.339)

Trend	 123.747*	 122.519*	 453.200*

(Standard	Error)	 (5.129)	 (6.332)	 (29.159)

Adjusted	R-squared	 0.9745	 0.961	 0.984

F-statistic	 582.005*	 374.399*	 241.552*

Number	of	analyzed	data	 16	 16	 5

*	P-value	<0.01
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ภาพท่ี	2	ผลการประมาณคา่แนวโนม้ของจำานวนสตัวแพทยค์วบคมุฟารม์สกุร	โดยแทง่สเีขม้คอืคา่พยากรณ	์และแท่งสอีอ่นคอืคา่จรงิของขอ้มลู

ภาพที่	1	 ผลการประมาณค่าแนวโน้มของจำานวนสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก	โดยแท่งสีเข้มคือค่าพยากรณ์	และแท่งสีอ่อนคือค่าจริง
ของข้อมูล

สัตวแพทย์จำานวน	150	คน	ภายในปี	พ.ศ.	2555	ถึง	พ.ศ.	
2560	เฉลีย่ปีละ	25	คน	จงึสามารถคำานวณยอดรวมจำานวน
ความต้องการสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการเหล่านี้ได้ดัง
แสดงในตารางที่	3

อุปทานด้านสัตวแพทย์

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการมีงานทำาของสัตวแพทย-

ศาสตรบัณฑิตภายใน	1	ปี	หลังจากจบการศึกษา	ตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	2552-2556	ของคณะสัตวแพทยศาสตร์	6	สถาบัน	
พบว่า	โดยส่วนใหญ่เป็นสัตวแพทย์ที่ทำางานกับสัตว์เล็กใน
โรงพยาบาลและคลินิก	 (ร้อยละ	49.86)	รองลงมาคือ	
สัตวแพทย์ที่ทำางานกับปศุสัตว์ในส่วนของบริษัทเอกชน	
(ร้อยละ	21.95)	สัตวแพทย์ท่ีทำางานในส่วนราชการต่างๆ	
(ร้อยละ	10.23)	สตัวแพทย์ทีท่ำางานในองค์กรอืน่ๆ	(ร้อยละ	
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ตารางที่	3	 จำานวนความตอ้งการสตัวแพทยเ์พิม่เตมิตอ่ปขีองกรม
ปศุสัตว์	กรมประมง	และสถาบันพัฒนาการดำาเนิน
การต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	 (สพสว.)	ตั้งแต่
ปี	พ.ศ.	2558-2568*	

ปี พ.ศ. กรมปศุสัตว์ กรมประมง สพสว. รวม

2558	 -	 5	 25	 30
2559	 20	 -	 25	 45
2560	 25	 -	 25	 50
2561	 39	 -	 -	 39
2562	 63	 -	 -	 63
2563	 56	 -	 -	 56
2564	 99	 -	 -	 99
2565	 121	 -	 -	 121
2566	 154	 -	 -	 154
2567	 143	 -	 -	 143
2568	 117	 -	 -	 117

*ที่มาของข้อมูลได้แก่	กรมปศุสัตว์	กรมประมงและสถาบันพัฒนาการ

ดำาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์	(สพสว.)

ภาพที่	3	 ผลการประมาณค่าแนวโน้มของจำานวนสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำาบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย	
(VPAT)	โดยแท่งสีเข้มคือค่าพยากรณ์	และแท่งสีอ่อนคือค่าจริงของข้อมูล

8.51	และสตัวแพทย์ทีศ่กึษาต่อหรอืทำาวจิยั	(ร้อยละ	7.57)	
นอกจากนีย้งัพบว่า	ในช่วงเวลาดงักล่าว	มสีตัวแพทยศาสตร- 
บัณฑิตที่เลือกทำางานในสายอาชีพอื่นๆ	 ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ

สตัว์ในสดัส่วนร้อยละ	1.88	ของข้อมลู	ดงัแสดงในตารางที	่4
	 จากข้อมูลย้อนหลังของจำานวนสัตวแพทย์ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งของ
สัตวแพทยสภา	จำานวนสัตวแพทย์มีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ	431	คน/ปี	ดังแสดงในตารางที่	5	และเม่ือใช้
สมการนีท้ำานายจำานวนสตัวแพทย์ในอนาคต	พบว่าจะมีการ
เพิ่มขึ้นจาก	7,554	คนในปี	พ.ศ.	2557	เป็น	12,297	คนใน
ปี	พ.ศ.	2568	ดังแสดงในภาพที่	4	และหากนำาสัดส่วนการ
ได้งานทำาของสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	จำาแนกตามกลุ่ม
งานต่างๆ	ไปคำานวณกลับเป็นจำานวนสัตวแพทย์ในแต่ละ
กลุ่มงานท่ีจะเพ่ิมข้ึนเฉล่ียต่อปีจากจำานวนสัตวแพทย์
ทัง้หมดทีเ่พิม่ขึน้ต่อปี	(431	คน/ปี)	จะได้จำานวนสตัวแพทย์
ในแต่ละกลุ่มงานทิ่เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่	6
	 เม่ือนำาข้อมลูจำานวนสตัวแพทย์ทีค่าดการณ์ในปี	พ.ศ.	
2557	ถึง	พ.ศ	2568	มาหาอัตราส่วนต่อจำานวนประชากร
ในประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกนั	ทีไ่ด้จากสำานกังานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(3)	พบว่า	
อตัราส่วนของจำานวนสตัวแพทย์ต่อประชากร	100,000	คน	
มีค่าเพ่ิมขึ้นจาก	11.88	คนในปี	พ.ศ.	2557	เป็น	18.80	
คนในปี	พ.ศ.	2568	ดังแสดงในภาพที่	4
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ศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย	เมื่อปี	พ.ศ.	2532	ที่ได้คาด
การณ์ว่า	ในปี	พ.ศ.	2547	กรมปศุสัตว์จะมีความต้องการ
สัตวแพทย์ถึง	1,500	ตำาแหน่ง(1)	ในขณะที่ล่าสุด	ปี	พ.ศ.	
2558	กรมปศสัุตว์มสัีตวแพทย์ทีป่ฏบิติังานในกรมอยูเ่พียง	
823	คน	หรือเพียงประมาณร้อยละ	50	ของความต้องการ
เมื่อ	10	ปีที่แล้ว	และยังสอดคล้องกับผลการประเมิน	Per-
formance	of	Veterinary	Services	(PVS)	เมื่อปี	พ.ศ.	
2555	โดยองค์กร	World	Organization	for	Animal	
Health	(OIE)	ซึ่งมีผลการประเมินว่า	ประเทศไทยมีการ
ขาดแคลนกำาลงัคนด้านสตัวแพทย์ทีท่ำางานด้านปศสุตัว์	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในระดับอำาเภอ	และโรงฆ่าสัตว์(2)	แม้กรม
ปศุสัตว์จะมีแผนการเพิ่มการรับสัตวแพทย์แล้วก็ตาม	แต่ก็
ยังคงพบว่า	การเพ่ิมข้ึนของสัตวแพทย์ในกรมปศุสัตว์จะ
เพิม่ขึน้จาก	823	คนในปี	พ.ศ.	2558	เพิม่ขึน้อกี	837	คนใน	
10	ปีข้างหน้า	เป็น	1,660	คนในปี	พ.ศ.	2568	ซึง่เมือ่เปรยีบ
เทยีบกบัการขยายตัวของอตุสาหกรรมการเกษตรและการ
ปศุสัตว์	และการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในอีก	10	ปีข้างหน้า	
แผนการเพ่ิมการรับสัตวแพทย์ของกรมปศสัุตว์นีจึ้งยงัคงไม่

ตารางที่	4	แสดงจำานวนและสัดส่วนการได้งานทำาของสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต	จำาแนกตามกลุ่มงานต่างๆ	ในช่วงปี	พ.ศ.	2552-2556

ปี พ.ศ. งานปศุสัตว์ใน ศึกษาต่อ งาน โรงพยาบาล องค์กร กลุ่มงานที่ไม่ได้ รวมจำานวน
 บริษัทเอกชน หรือวิจัย ราชการ และคลินิก อื่นๆ เกี่ยวข้องกับสัตว์ รายปี

2552	 70	 32		 26		 171	 28		 8	 355
	 (19.72%)	 (9.01%)	 (7.32%)	 (48.17%)	 (7.89%)	 (2.25%)	
2553	 90	 39	 24		 135	 14		 11	 313
	 (28.75%)	 (12.46%)	 (7.67%)	 (43.13%)	 (4.47%)	 (2.65%)
2554	 87	 21		 58	 196	 42	 7	 411
	 (21.17%)	 (5.11%)	 (14.11%)	 (47.69%)	 (10.22%)	 (1.89%)
2555	 88	 19	 47	 171	 52	 4	 381
	 (23.10%)	 (4.99%)	 (12.34%)	 (44.88%)	 (13.65%)	 (1.05%)
2556	 62	 26	 30	 229	 18	 4	 369
	 (16.80%)	 (7.05%)	 (8.13%)	 (62.06%)	 (4.88%)	 (1.08%)

รวม 397 137 185 902 154 34 1,809
 (21.95%) (7.57%) (10.23%) (49.86%) (8.51%) (1.88%)

วิจารณ์และข้อยุติ
	 การศึกษาวิเคราะห์กำาลังคนทางสัตวแพทย์ในครั้งนี้	
ได้ทำาการศึกษาทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน	ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์พบว่า	สัตวแพทย์ในหน่วยงาน
ราชการมีการขาดแคลนสูงมาก	ซึ่งสอดคล้องกับผลการ

ตารางที่	5 แบบจำาลองทีใ่ชป้ระมาณคา่แนวโนม้จำานวนสตัวแพทย์
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ช้ัน
หนึง่ในอนาคตดว้ยวธิกีารวเิคราะหส์มการถดถอยอยา่ง
ง่าย

 จำานวนสัตวแพทย์ที่ขึ้น
ตัวแปร ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
 การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

Constant	 1518.145*
(Standard	Error)	 (394.435)
Trend	 431.164*
(Standard	Error)	 (39.742)
Adjusted	R-squared	 0.928
F-statistic	 117.698*

*	P-value	<0.01

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561



ภาพที่	5	 ผลการคาดการณ์จำานวนสัตวแพทย์ต่อประชากร	100,000	คนในประเทศไทยในอนาคตตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557-2568

ตารางที่	6 พยากรณ์จำานวนสัตวแพทย์ที่สำาเร็จการศึกษาในแต่ละปีที่จะเข้าไปทำางานประเภทต่างๆ

 กลุ่มปศุสัตว์ กลุ่มวิจัย กลุ่มงาน กลุ่มงานโรงพยาบาล กลุ่ม กลุ่ม
ประเภทงาน       รวม
 เอกชน และการศึกษา ราชการ และคลินิก อื่นๆ สูญเสีย

จำานวน	 94	 33	 44	 215	 37	 8	 431

ภาพที่	4	 ผลการประมาณค่าแนวโน้มของสัตวแพทย์ที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง	 ของสัตวแพทยสภา	 โดย
แท่งสีเข้มคือค่าพยากรณ์	และแท่งสีอ่อนคือค่าจริงของข้อมูล
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น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประเทศไทย
	 จากการวเิคราะห์ข้อมลูสตัวแพทย์ปศสุตัว์ในส่วนของ
บริษัทเอกชน	พบว่ายังมีความต้องการสูง	ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผลของรายงานหลายฉบับที่ได้สรุปว่า	
สัตวแพทย์ที่ทำางานเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารนั้นมีการ
ขาดแคลนทัง้ในประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ	ทัว่
โลก(4,5,6,7,8,9)	 ในขณะท่ีการวิเคราะห์ข้อมูลสัตวแพทย์ที่
ทำางานกบัสตัว์เลีย้งเป็นเพือ่นในคลนิกิและโรงพยาบาลสตัว์
ในประเทศไทย	ยงัคงพบว่ามกีารขาดแคลนกำาลงัคนเช่นกนั	
ซึ่งแตกต่างจากรายงานในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ	เช่น	ใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิาได้รายงานว่า	กำาลงัคนทางสตัวแพทย์
สำาหรับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนนี้	อยู่ในช่วงตั้งแต่ผลิตมากเกิน
กว่าความต้องการเล็กน้อย	 ไปจนถึงขาดแคลนเพียง
ประมาณร้อยละ	25	(10)	และในประเทศออสเตรเลยีได้มกีาร
รายงานว่าสัตวแพทย์ในสายงานดังกล่าวอยู่ในภาวะผลิต
เกินความต้องการ(11)	ดังนั้น	แม้การศึกษานี้จะยังคงพบว่า
ประเทศไทยมีการขาดแคลนสัตวแพทย์ท่ีทำางานกับสัตว์
เลี้ยงเป็นเพื่อน	แต่เนื่องจากสัดส่วนของบัณฑิตสัตวแพทย์
ส่วนใหญ่นิยมทำางานในสายงานดังกล่าว	ทำาให้สัดส่วนของ
อุปสงค์ต่ออุปทานของสัตวแพทย์กลุ่มงานนี้อาจมีแนวโน้ม
ลดลงได้เรว็	จนอาจอยูใ่นภาวะเพยีงพอต่อความต้องการได้
ในอนาคตอันใกล้
	 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านอุปทานของสัตวแพทย์ใน
ประเทศไทย	วิเคราะห์จากข้อมูลสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ที่จบการศึกษาจากสถาบันหลัก	6	สถาบัน	พบว่าส่วนใหญ่
เลือกทำางานด้านสถานพยาบาลสัตว์	 รองลงมาคืองาน
ปศุสัตว์ในส่วนเอกชน	ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งความสนใจ
ส่วนตวัของบณัฑติ	ร่วมกบัความต้องการสตัวแพทย์ในกลุม่
งานสถานพยาบาลสัตว์และบริษัทเอกชนที่มีมากกว่ากลุ่ม
อืน่ๆ	สำาหรับอัตราการสญูเสยีหรอืบณัฑติทีจ่บไปแล้วเลอืก
จะทำางานอ่ืนๆ	ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์นั้นมีเพียงประมาณ
ร้อยละ	2	บ่งบอกว่าคณะสตัวแพทยศาสตร์ของสถาบนัหลกั
ทั้ง	6	สถาบันได้ผลิตสัตวแพทย์ท่ีเข้าไปทำางานตามความ
ต้องการของประเทศได้อย่างดี

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานของ
กำาลังคนทางสัตวแพทย์ในประเทศไทยแล้ว	พบว่า	ปัจจุบัน
ความต้องการกำาลงัคนทางสตัวแพทย์ยงัคงมีมากกว่ากำาลงั
การผลิต	กล่าวคือ	อาชีพสัตวแพทย์ยังคงเป็นอาชีพที่
ขาดแคลนในปัจจุบัน	 ซ่ึงเมื่อคำานวณอัตราส่วนของ
สตัวแพทย์ในประเทศไทยต่อประชากรในประเทศแล้ว	พบ
ว่า	มอีตัราส่วนอยูท่ีป่ระมาณ	12	คน	ต่อประชากร	100,000	
คน	 ซ่ึงยังคงมีอัตราส่วนน้อยกว่าในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	
เช่น	ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราส่วนที่	 21	คน	ต่อ
ประชากร	100,000	คน(12)	และในประเทศนิวซีแลนด์ท่ีมี
อัตราส่วนที่	59	คน	ต่อประชากร	100,000	คน(13)	เป็นต้น	
การมีอัตราส่วนจำานวนสัตวแพทย์ต่อประชากรที่ตำ่านี้บ่ง
บอกถงึโอกาสการเข้าถงึบรกิารรกัษาสตัว์ทีย่ากตามไปด้วย	
อย่างไรก็ตาม	วิธีการศึกษาท่ีนำามาใช้ในการศึกษานี้	ยังไม่
ได้คำานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของจำานวนสัตวแพทย์จาก
ปัจจยัต่างๆ	เช่น	อตัราผูเ้กษยีณอายุ	หรอืผูอ้อกจากวชิาชีพ	
หรอืจำานวนสตัวแพทย์ทีผ่ลติเพ่ิมจากสถาบนัอืน่ๆ	ซึง่ควรมี
การศึกษาเพิ่มเติมด้วยรูปแบบการศึกษาอื่นๆ	 เพื่อให้
สามารถคาดการณ์จำานวนสัตวแพทย์ในสถานการณ์ต่างๆ	
ได้อย่างน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น

ข้อจำากัดของงานวิจัย

	 การศึกษานี้มีข้อจำากัดในด้านข้อมูล	ได้แก่
	 1)	 ข้อมลูสัตวแพทย์ผู้ควบคมุฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์ม
สุกรได้มาจากการบวกสะสมของจำานวนสัตวแพทย์ที่ขอใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพในแต่ละปีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2543	ถึง	
พ.ศ.	2557	และนำาไปหาค่าการทำานาย	เนื่องจากช่วงดัง
กล่าวเป็นช่วงเร่ิมต้นของการให้ใบอนญุาต	จึงทำาให้จำานวน
สัตวแพทย์ท่ีขอใบอนุญาตเพ่ิมข้ึนทุกปีส่งผลให้ข้อมูลมี
ลักษณะเพิ่มขึ้นทุกปี	ผู ้ศึกษาไม่มีข้อมูลของสัตวแพทย์
ควบคมุฟาร์มทีไ่ม่ได้ต่อใบอนญุาตหรอืย้ายไปทำางานในกลุม่
งานอื่น	จึงอาจจะทำาให้ค่าการทำานายที่ประมาณการได้มี
ความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต	อีกทั้งการมีจำานวนข้อมูลน้อยทำาให้ไม่สามารถใช้

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561



แบบจำาลองพยากรณ์ที่มีความซับซ้อนได้	
	 2)	 ข้อมูลสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิก	VPAT	 ใช้เป็น
ตัวแทนของสัตวแพทย์ในกลุ่มงานสถานพยาบาลสัตว์เพื่อ
ทำาหน้าทีด่แูลรกัษาสตัว์เลีย้งท่ัวไป	ซึง่เป็นข้อมลูของสมาชกิ
ทั้งหมดตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2553	ถึง	พ.ศ.	2557	เป็นระยะเวลา	
5	ปี	ซึง่ค่าจากการประมาณแนวโน้มมคีวามชนัสงู	เนือ่งจาก
ในช่วงระยะเวลา	2	ปีล่าสดุ	จำานวนสมาชิกมกีารเตบิโตเป็น
อย่างมาก	หากมจีำานวนข้อมลูย้อนหลงัมากกว่านี	้อาจทำาให้
สามารถประมาณค่าแนวโน้มได้แม่นยำายิ่งขึ้นได้
	 3)	 มีการใช้ข้อมูลอุปสงค์ซำ้าซ้อนจากจำานวนสมาชิก	
VPAT	ที่สามารถเป็นบุคคลเดียวกันกับสัตวแพทย์กลุ่มงาน
ปศุสัตว์เอกชน	ศึกษาต่อและวิจัย	และราชการได้	อีกทั้ง
สัตวแพทย์ผู ้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกสามารถซำ้าซ้อนกับ
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรได้	แต่เนื่องจากไม่สามารถ
ระบุสัดส่วนของความซำ้าซ้อนได้จึงไม่สามารถลดทอน
อปุสงค์ได้	ส่งผลให้การคาดการณ์อุปสงค์ของกลุม่งานต่างๆ	
สูงกว่าความเป็นจริงได้
	 4)	 ข้อมูลจำานวนสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการนั้น	
มีข้อมูลจากเพียง	3	หน่วยงาน	แต่ยังขาดข้อมูลจากหน่วย
งานราชการอื่นๆ	 เช่น	กรมอุทยานสัตวป่าและพันธุ์พืช	
กองพันสตัว์ต่างภายใต้กระทรวงกลาโหม	สำานกัอนามยัภาย
ใต้กระทรวงมหาดไทย	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	และ
สำานักระบาดวิทยาภายใต้กระทรวงสาธารณสุข	จึงอาจ
ทำาให้การวเิคราะห์ข้อมูลคลาดเคลือ่นจากความเป็นจรงิได้
	 5)	 รูปแบบการเก็บข้อมูลการได้งานทำาของบัณฑิต
สัตวแพทย์ที่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ของ
แต่ละสถาบันแตกต่างกัน	จึงส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมลู	ทำาให้ไม่สามารถนำาข้อมลูส่วนหนึง่มาวเิคราะห์ได้	จึง
ทำาให ้การคาดการณ ์ อุปทานของสัตวแพทย ์อาจมี
ความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้
	 6)	 ข้อมูลจำานวนสัตวแพทย์ท่ีขึ้นทะเบียนเป็นผู ้
ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่ได้จากสัตว-
แพทยสภา	 เป็นข้อมูลรายงานการเพิ่มข้ึนต่อปี	 และ
เนื่องจากใบอนุญาตมีอายุคราวละ	 5	ปี	 ดังนั้น	 การ

เปลี่ยนแปลง	เช่น	การเกษียณอายุ	หรือเปลี่ยนอาชีพโดย
ไม่ทำางานสัตวแพทย์แล้ว	ที่เกิดขึ้นภายในเวลา	5	ปีของใบ
อนญุาตจะไม่ถกูนำามาคำานวณ	รวมถงึตัง้แต่ปี	2559	เป็นต้น
ไป	ได้มีสัตวแพทย์ท่ีจบการศึกษาเพ่ิมข้ึนจากสถาบันเปิด
ใหม่ที่นอกเหนือจากสถาบันหลัก	6	สถาบัน	จึงอาจมีผล
ทำาให้การคาดการณ์คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	 เนื่องจากสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตส่วนใหญ่มักเลือก
ประกอบวิชาชีพในกลุ่มงานสัตวแพทย์สัตว์เล็ก	ดังนั้น
จำานวนสตัวแพทย์ในกลุม่งานนีจ้งึมกีารเตบิโตสงูในอนาคต	
ซ่ึงจะส่งผลให้มีการแข่งขันกันสูงในด้านคุณภาพ	หรือรูป
แบบของบริการทางสัตวแพทย์สัตว์เล็กได้	 ดังนั้นเพื่อ
เป็นการสนับสนุนตลาดการแข่งขันในเชิงคุณภาพและรูป
แบบบริการทางสัตวแพทย์สตัวเ์ล็กในอนาคต	จงึควรมีการ
เปิดวิทยาลัยเฉพาะทางของสัตวแพทย์สัตว์เล็ก	เพื่อเพิ่ม
ความเช่ียวชาญ	ให้ตอบสนองต่อการรักษาเฉพาะทางมาก
ขึ้น	นอกจากนี้	 เพื่อเป็นการขยายตลาดความต้องการ
สัตวแพทย์สัตว์เล็กไปยงัต่างประเทศ	โดยเฉพาะในประเทศ
เพื่อนบ้าน	สถาบันการศึกษาต่างๆ	จึงควรมีการเพิ่มทักษะ
ทางภาษาสำาหรับสัตวแพทย์สัตว์เล็ก	เพื่อพร้อมส่งออกไป
ทำางานที่ต่างประเทศ	
	 การศึกษานี้พบว่า	สัดส่วนอุปทานสัตวแพทย์ปศุสัตว์
ทั้งในส่วนราชการและเอกชน	มีสัดส่วนน้อย	ในขณะที่มี
อุปสงค์หรือความต้องการมาก	และมีแนวโน้มสูงขึ้น	ดังนั้น	
เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสัตวแพทย์เข้าประกอบวิชาชีพใน
กลุม่งานนีใ้ห้มากยิง่ขึน้	จงึควรส่งเสรมิให้มคีวามร่วมมอืกนั
ระหว่างสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์กับบริษัทเอกชน	
หรือหน่วยงานราชการ	ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตไปประกอบวิชาชีพเป็นสัตวแพทย์ปศุสัตว์ให้
มากขึ้น	
	 โดยสรุปแล้ว	 เน่ืองจากภาพรวมความต้องการ
สตัวแพทย์ทีค่าดการณ์ในการศกึษานี	้พบว่ามคีวามต้องการ
สตัวแพทย์สงูกว่ากำาลงัการผลติสตัวแพทย์อยูม่าก	แผนการ
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ปรับให้ความต้องการและกำาลังการผลิตใกล้เคียงกัน
สามารถทำาได้ทั้งการเพิ่มกำาลังการผลิต	และการลดความ
ต้องการ	วธิกีารลดความต้องการหรอือปุสงค์ของสตัวแพทย์
ลงวิธีหนึ่งที่อาจกระทำาได้ก็คือ	การเปิดโอกาสการทำางาน
แบบร่วมกันกับวิชาชีพข้างเคียง	 (skill	mix)	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่สำาหรบักลุม่งานสตัวแพทย์ปศุสตัว์ท่ีมคีวามต้องการ
สูงกว่ากำาลังการผลิตมาก
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