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เป้าหมาย MDG นัน้ มีตวั ชีว้ ดั เพียงการคลอดปลอดภัยและ
การอยู่รอดของเด็กเท่านั้น แต่เป้าหมายของ SDG ได้เพิ่ม
ตัวชี้วัดโรคติดต่อกับสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 5 ตัว และตัวชี้
วัดโรคไม่ติดต่ออีก 4 ตัว
จะเห็นได้ว่า การประมาณการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ขึ้ น กั บ ความจ� ำ เป็ น ทางสุ ข ภาพที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป
นอกจากนั้นการที่มีบุคลากรที่มีทักษะหลากหลายกับการ
แบ่งความรับผิดชอบหรือท�ำงานร่วมกัน ท�ำทดแทนกันได้
หรือไม่ได้ ยังเป็นความยุง่ ยากซับซ้อนของการประมาณการ
ก�ำลังคนด้านสุขภาพแต่ละอาชีพอีกด้วย ยุทธศาสตร์ก�ำลัง
คนด้านสุขภาพระดับโลกขององค์การอนามัยโลกก�ำหนด
เป้าหมายปี พ.ศ. 2573 ไว้วา่ ให้ทกุ ประเทศสมาชิกลดความ
เหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการจากก�ำลังคนด้านสุขภาพลง
ครึ่งหนึ่ง ให้ทุกประเทศสมาชิกเพิ่มอัตราผลส�ำเร็จจากการ
ศึกษาของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรสุขภาพอืน่ ๆ ให้ทกุ
ประเทศสมาชิกลดการน�ำเข้าก�ำลังคนด้านสุขภาพจากต่าง
ประเทศตามแนวปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก(2,4)
ยุทธศาสตร์ก�ำลังคนด้านสุขภาพระดับโลกนี้มีเสียง
ตอบรับอย่างหลากหลายจากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศ
โปแลนด์ซึ่งมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรต�่ำที่สุดในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิ จ (Organization for Economic
Cooperation and Development, OECD) มุ่งมั่นที่จะ
วางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศอย่างจริงจัง(5)
ประเทศญีป่ นุ่ มีคำ� ถามวิจยั ทีล่ กึ ลงไปถึงการเคลือ่ นย้ายของ
แพทย์ตลอดช่วงชีวิตการท�ำงาน(6) ประเทศในยุโรป 9
ประเทศตัง้ ค�ำถามวิจยั ถึงการปรับเปลีย่ นบทบาทของแพทย์

ารบริบาล (care) เป็นวิถีแสดงความห่วงใยที่ใช้
แรงงานจากความรัก (labor of love) มีมติ ทิ ซี่ บั ซ้อน
ในด้านสังคมวิทยา เป็นงานประจ�ำทีต่ อ้ งท�ำซ�ำ้ ๆ ทุกวันด้วย
มุมมองทางจริยธรรม ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความไม่เป็น
ธรรมด�ำรงอยู่ทั้งในระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไป
จนถึงระดับสังคมโลก ยิ่งเมื่อเป็นการบริบาลทางสุขภาพ
(health care) ที่มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานทักษะสูง ก็
จะยิ่ ง เกิ ด ความไม่ เ ป็ น ธรรมรุ น แรงขึ้ น โดยเฉพาะจาก
ประเทศที่ยากจนไปสู่ประเทศที่ร�่ำรวย จากเขตชนบทไปสู่
เขตเมือง หรือจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน(1)
ระบบสุขภาพหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้แรงงานคน (แม้
จะคาดการณ์ได้วา่ แรงงานหุน่ ยนต์จะมาแทนทีไ่ ด้บางส่วน
ก็ตาม) และเป็นก�ำลังคนทีม่ ชี อื่ เรียกตามอาชีพทีห่ ลากหลาย
เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ ซึง่ เมือ่ เรียก
รวมๆ ว่า ก�ำลังคนด้านสุขภาพ (human resources for
health, HRH) ก็จะหมายถึงทุกๆ วิชาชีพรวมกัน (โดยไม่
นับรวมอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ น) โดยองค์การอนามัยโลกประมาณการไว้วา่ การจะ
บรรลุตัวชี้วัดด้านสุขภาพในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
พ.ศ. 2573 (Sustainable Development Goal, SDG
2030) จะต้องมีก�ำลังคนด้านสุขภาพ (ค�ำนวณจากการ
คลอดที่ควรดูแลด้วยแพทย์ พยาบาลและผดุงครรภ์) 4.45
คน ต่อประชากร 1,000 คน(2) เพิ่มจากตอนก�ำหนดเป้า
หมายการพัฒนาสหัสวรรษ พ.ศ. 2558 (Millennium
Development Goal, MDG 2015) ที่ต้องมีก�ำลังคนด้าน
สุขภาพ 2.3 คน ต่อประชากร 1,000 คน(3) การที่ระบบ
สุขภาพต้องใช้กำ� ลังคนเพิม่ มากขึน้ เป็นเพราะตอนค�ำนวณ
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