
บทท่ี 11 กําลังคนดานสุขภาพในระบบยา (15 ส.ค. 62)
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1.  บทสรุปสําหรับผูบรหิาร

2.  บทนํา
2.1 กําลังคนดานสุขภาพ และ

กําลังคนในระบบยา 
2.2 กําลังคนเภสัชกร
2.3 เปาหมายการจัดการกําลังคน

เภสัชกรในระบบยา

3.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 4.  สถานการณ
4.1 สถานการณของประเทศ ที่
กําหนดความตองการดานสุขภาพ

4.2  ความตองการกําลังคนดาน
สุขภาพในระบบยา

4.3  การผลิตกําลังคนเภสัชกร

4.4  สถานการณกําลังคนในระบบยา

5.  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาใน
อนาคต 

5.1 ทิศทางการพฒันากําลังคนใน
ระบบยา

5.2 โครงสรางหนวยงาน
รับผิดชอบท่ีควรปรับเปลี่ยน

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํารายงานระบบ
ยาของประเทศไทย (ฉบับท่ี 3) | 
15-16 ส.ค. 2562 โรงแรมอัมรา กทม.

1



2.1-2.2 กําลังคนดานสุขภาพ | Health workforce (HWF) | Human resources for health (HRH)

Drug supply chain ยาว = หนางานเภสัชกรทีก่วาง + HWF ที่หลากหลาย*HWF = 1 ใน input ของระบบยา
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*ขอมูลวิชาชีพอื่นจํากัด –focus ที่เภสัชกร



2.3 เปาหมายการจัดการกําลังคนในระบบยา
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ความหลากหลาย ที่แยกสวน และไมครอบคลุม 

ประเทศไทย 
• ธรรมนูญวาดวยระบบสขุภาพแหงชาติ พ.ศ. 2552, 2559
• แผนยุทธศาสตรทศวรรษกาํลังคนดานสขุภาพ พ.ศ. 2550-2559
• แผนยุทธศาสตรกําลังคนดานสขุภาพ (พ.ศ. 2560-2579) 

ใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป | 
– People excellence: คนเพียงพอ มแีรงจงูใจ ผูกพันองคกร 

พรอมบริการ
– 1:2000
– สัดสวนระหวางเขตสุขภาพ ตางกัน<5%
– แผนบรหิาร-บรบิทพท.
– คนดี มีคุณคา มีความผาสุก มีความสุขในการทํางาน>70%; 

มืออาชีพ สรางนวัตกรรม
• รางแผนพัฒนากําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ระยะ 10 ป

(พ.ศ. 2561-2570)
• แผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสาํหรับกําลงัคนดานสุขภาพ

 ในศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561)

3.C การเขาถึงกําลังคนดานสุขภาพอยางเปนธรรม
3.8 การเขาถงึบริการดานสุขภาพที่จําเปน

การมีกําลังคนพรอมใชงาน ตาม 
AAAQ dimension of effective coverage 
• Availability กําลังคนจํานวนเพียงพอ 
• Accessibility กําลังคนกระจายตัวอยางเหมาะสม
• Acceptability  กําลังคนเปนที่ยอมรับของสังคม
• Quality  กําลังคนมีสมรรถนะเหมาะสมตองาน

• คอก.พัฒนากําลงัคนเภสัชกรรม ภาคราชการ สภาเภสัชกรรม
• คอก. ดานเภสัชศาสตรศึกษา ศ.ศ.ภ.ท. 



ระบบสุขภาพท่ีพึงประสงคปจจัยท่ีสงผลกระทบตอระบบสุขภาพ

“ระบบสุขภาพ” = ระบบความสัมพันธทั้งหมดที่
เกี่ยวของกับสุขภาพ ประกอบดวยระบบยอยตางๆ

ระบบสังคม

1. เนนประชาชนมีศักยภาพดูแลสุขภาพตนเอง 
(Self-care)

• ปชช.แตกฉานดานสุขภาพ (Health literacy) 
• เขาถึงขอมูลทางสุขภาพที่จําเปน

2. ระบบตอบสนองตอ
ภาวะฉุกเฉิน (Crisis response)
คลองตัวสูง & ระบบจัดการภาวะฉุกเฉนิ

จากภยัพบิัติ รับมือการระบาดโรคอุบัติใหม

3. ระบบ
ดูแลระยะยาว 

(Long term care)
ใชศักยภาพความรวมมือ

ของผูปวย ครอบครัว ชุมชน
> พึ่งสถานพยาบาล

1. สงเสรมิบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
• ดแูลตอเนื่อง เนนความสัมพนัธผูให-รับบริการ
• ยดืหยุน ไมจํากัดดวยภูมิศาสตร-เขตปกครอง
• บูรณาการระบบจัดการสุขภาพปฐมภูมิระดับครอบครัว
• เช่ือมโยงกับระดับทุติยภมู&ิตติยภมูิ ผานระบบสงตอ
• สรางเสริมสุขภาพ ควบคุม&ปองกนัโรค ใตความรวมมือ

บูรณาการระหวางหนวยงาน 

หนวยบริการ & การบริหารจัดการ

2. สรางความเขมแข็งให gatekeeper
แนวคิด centralized IP & satellited OP

3. พัฒนาเครือขายบริการในรูป “เขตบริการสุขภาพ”
• บรกิารเครือขายไรรอยตอ (seamless network)
• เครือขายระดับจังหวัด (provincial health service network)
• จัดระดบัรพ.รับผูปวยสงตอ (referral hospital cascade)
• เช่ือมเครือขายบริการทุกระดับในพื้นที่
• คลุม 4-8 จังหวัด /5ลานคน  มคีกก.บริหารเครือขายดูแลบริการ

4. พัฒนาบริการใหมีมาตรฐานดานคุณภาพ ความปลอดภัยสูงสุด
• กําหนด clinical practice guideline
• มีระบบพัฒนาคุณภาพ QA ตอเนื่อง
• ใช evidence-based practice เพื่อตัดสินใจวิธีดูแล

6. สงเสริมการมีสวนรวมภาคเอกชน 
(public-private partnership)
concern ความคุมคา ประสิทธิภาพ 
ประโยชน ตอประชาชนสูงสุด

7. สงเสรมิความมั่นคงทางยา
และเทคโนโลยีทางการแพทย
• เขาถึงของมีคุณภาพตามจําเปน 

คุมคา เกดิประโยชนสูงสุด
• สงเสริมอุตสาหกรรมยา ชีววัตถุ 

สมุนไพร ใหแขงขันได

5. พัฒนาระบบอภิบาลระบบบริการสุขภาพ
• จัดบริการใตความรวมมือหนวยตางๆ
• รัฐมีนโยบายระยะยาวสนับสนุนผูใหบริการ
• สงเสริมการมสีวนรวมภาคเอกชน ทองถ่ิน ชุมชน ใน

การสรางเสริมสุขภาพ&ปองกนัโรค ในสัดสวน
เหมาะสม

ปรัชญา & 
แนวคิดหลกั

สุขภาพ
เปนสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน

ปชช.ตระหนักรู
ในหนาที่
ปกปองดแูล
สุขภาพตน

ระบบสุขภาพ เปนคสพ.ทั้งมวลที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ  การกําหนดนโยบายสาธารณะ
ตองใหความสําคัญมติิสุขภาพ&ผลกระทบ 

(HiAP)

ระบบสุขภาพ 
ตั้งบนพ้ืนฐานหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู ปญญา 
ศกัด์ิศรีความเปนมนุษย

บริการ

การเงินการ
คลัง

กําลังคน 

อภิบาล
สุขภาพ 

ยา&
เทคโนโลยี

ขอมูล

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
• สังคมผูสูงอายุ-25% ในอีก 20 ป
• โรคเรื้อรัง-แนวโนมเพ่ิม & สาเหตุหลักการตาย

2.โรคตดิตอ และโรคอุบตัิใหม
• โรคติดตอเดิม TB, AIDS, ไขเลือดออก 
• โรคอุบัติใหม Flu, Ebola, MERS

3.Globalization & international trade
• แนวโนมผูปวยตางชาติ
• การเปด AEC

4.New technology
• ใชเทคโนโลยีราคาแพง  
• คายาเปน 1/3 คาใชจายดานสุขภาพ

5.การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกจิ
• สถานพยาบาลเอกชนขยายตัว
• Internal brain drain คนภาครฐั

6.การเติบโตของสังคมเมือง
• ชนช้ันกลางโต
• ระบบดแูลสุขภาพที่ซับซอนในเมืองใหญ

7.นโยบายการปฏิรูปตางๆ
• UHC
• รัฐธรรมนูญใหความสําคัญปฎิรูปกลไกรฐั (คลองตัว 

มีประสิทธิภาพ โครงสราง หนาที่)
8.การปฎิรูประบบสขุภาพ

• ขยายขอบเขตบริการสุขภาพ
• การมสีวนรวมภาคปชช.

9.การกระจายอํานาจ
• การจัดบรกิาร
• การผลิต & ใชกาํลงัคน

ประเภท
บรกิาร

คณะทํางานเลขานุการ คณะอนุกรรมการวิชาการวางแผนกําลังคนดานเภสัชศาสตร (4 พ.ย. 58)

Efficiency

Continuity

Standard & safety 

Equity 

เปนที่ยอมรับ & ตอบสนองความคาดหวัง 
social accountability

Sustainability 

เปาประสงค (Goal) ระบบบริการ

Quality 

(คอก.วางแผนกําลังคนดานสุขภาพฯ 28 ต.ค. 2558)
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4.1 สถานการณที่กําหนดความตองการดานสุขภาพ

ภาคอุตสาหกรรรมการผลิต นําเขา 
และการกระจายยา 
• การปฏิบัติตามคุณภาพ PIC/S GMP 
• การวิจัยและพัฒนาเพ่ือการผลิตที่มี

ประสิทธิภาพและลดตนทุน 
• การกําหนดจดุเดนทางการตลาด และ

กิจกรรมทางการตลาดทีห่ลากหลาย
• การขยายขอบเขตการบรกิารใหครอบคลมุ

ทุกจุดบนหวงโซอุปทาน 
• การเปดตลาดยาไปยังตางประเทศ รวมถึง

มีการนํายาเขาจากตางประเทศมาก
• การพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต และ

การกระจายผลิตภัณฑ

ภาคบริการสุขภาพ 
• การคัดเลือก จัดหา และ ออกแบบระบบการ

ใชยาอยางละเอยีดออนและรัดกุม เนื่องจาก
ยาราคาแพง และระเบียบขอบังคับที่รัดกุม 

• การบริบาลผูปวยรวมกบัทีมสหสาขาวิชาชีพ
อยางเชื่อมโยงจากโรงพยาบาล

• การดูแลสุขภาพที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง 
• การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามระบบ

คุณภาพ นาํขอมูลมาใชเพ่ือการพัฒนา
• การบริการที่มีคุณภาพ ครอบคลุมตลอด

ชวงอายุของประชาการ ครอบคลุม
ผลิตภัณฑสุขภาพ สมุนไพร และอุปกรณ
ทางการแพทย 

ระบบยา



4.2 ความตองการกําลังคนดานสุขภาพ
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การมีกําลงัคนที่เหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพและบรกิารในระบบยา ในกิจกรรมที่หลากหลาย
ตลอดหวงโซอุปทานยา ในชวงหัวเลี้ยวหวัตอของการเปลี่ยนแปลง และเตรียมระบบยาใหพรอมสําหรับอนาคตของสังคม

และระบบสุขภาพไทย ทั้งดานปริมาณ การกระจาย และสมรรถนะของกําลังคน

Goal: AAAQ dimension of effective coverage 
• ปริมาณกําลงัคนที่เพียงพอ (Availability) 
• กระจายกําลังคนเหมาะสม ใหเขาถึงบริการได (Accessibility) 
• กําลังคนไดรับการยอมรับจากสังคม (Acceptability) 
• มคุีณภาพ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับความตองการ (Quality)

Challenges:
1) ทําอยางไรที่จะพัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะความเช่ียวชาญ

ที่พัฒนาระบบยาท่ีมีขอบเขตกวางตลอดหวงโซอุปทานยา
2) ทําอยางไรเพ่ือมีการกระจายกําลังคนทีม่ีความเชี่ยวชาญ

อยางเหมาะสม
3) ทําอยางไรเพ่ือทําใหเกิดการระบบสนับสนุนการพัฒนา

กําลังคนทีเ่ช่ือมโยง



4.3 การผลิตกําลังคนเภสัชกร
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19 คณะเภสัชศาสตร (14 รัฐ, 5 เอกชน)
• มีทุกภาค หนาแนนภาคกลาง
• อว., สภาเภสัชกรรม, ศ.ศ.ภ.ท., แหลงฝก

โจทยความตองการของสังคม & ระบบสุขภาพ 
สากล: OBE, Soft-skills  & 21st century 
learning skills, versatility
บัณฑิตไทย: มาตรฐานผลการเรียนรู Learner 
person, innovative co-creator, active 
citizen, Thailand 4.0, RDU, pt-safety
โจทยจากเกณฑมาตรฐานวชิาชีพ
เภสัชกรสากล: WHO 7-star pharmacist, FIP 
Global competency framework v.1 2012
เภสัชกรไทย: เกณฑสมรรถนะรวม 7 มิติ + สมรรถนะ
ตามสาขาเช่ียวชาญ (บรบิาลทางเภสัชกรรม, เภสัชกรรม
อุตสาหการ, คุมครองผูบริโภคดานยาและสุขภาพ)

การจัดการเรยีนการสอน 
• 5 ป Generalist, product-focus –> 6 ป เพิ่ม

ความชํานาญ, pt-focus & system focus 
• Transformative learning
• ดีข้ึน -คุณวุฒอิาจารย กลุมอ.practice, สวล. 

กําลงัคนเภสัชกรทีผ่ลิตได
• Availability -1900 คน/ป เพียงพอตออนาคต
• Accessibility – เลือกรพ., <30% IP ไปอุตสากรรม
• Acceptability -?
• Quality – มั่นใจตามสาขาที่เรียน แตขาด soft-skills, 

PC:IP:SAP 6:3:1



4.4 สถานการณและความตองการกําลังคน: Availability & Accessibility
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สาขา กําลังคน (พ.ศ. 2559) ความตองการ (พ.ศ.2569)

โรงพยาบาล 11,564 31,296

รานยา 8,000 15,827 

อุตสาหกรรม และ การตลาด 4,500 12,851 

คุมครองผูบริโภค และการศึกษา 2,013 4,726

รวม 28,896 64,700 



สถานการณความตองการ : ภาคบริการสุขภาพ
กําลังคนที่คาดการณในป พ.ศ. 2562 (คน)

โรงพยาบาล รานยา รพ.สต. รวม

ใหบริการที่โรงพยาบาล เชนปจจุบัน 31,296 15,827 2,969 64,700

เชื่อมกบัรานยา เพื่อดูแลผูปวยตอเนือ่ง 30,267 18,808 2,969 66,652

เชื่อมกบัรพ.สต. และรานยา เพื่อรับยา 28,299 20,665 5,754 66,541

ทดแทนงานพ้ืนฐานดวยหุนยนตและพนกังาน และเช่ือมกับรานยาเพือ่ดูแลผูปวยตอเนื่อง 24,270 18,808 2,079 60,655
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คาดการณความตองการเภสัชกร (พ.ศ.2569): ในสถานการณที่เปนไปไดตามนโยบายการจัดการบริการสุขภาพ 

ความตองการ : ภาคอุตสาหกรรม ผลิตยา (4%) นําเขายา (8%) นําเขายา (12%) รวม

ประกนัและควบคุมคุณภาพ 1,082 - - -

ผลติ 758 - - -

การตลาด 421 5,800 8,974 6,221-9,395

วิจัยและพัฒนา 382 - - -

ข้ึนทะเบียน 282 280 433 562-715

งานอื่น ๆ - 338 523 338-523



4.4 สถานการณและความตองการกําลังคน: Acceptability & Quality

9

ดานวิชาชีพ คุณธรรม จรรยาบรรณ
สมรรถนะรวม

สมรรถนะดานการ
บริบาลทาง
เภสัชกรรม

สมรรถนะดาน
เภสัชกรรม
อุตสาหการ

สมรรถนะดานการ
คุมครองผูบริโภค
ดานยาและสุขภาพ

สมรรถนะทางวิชาชีพ 
เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสชักรรม (ปจจบุัน) 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพ 
& ระบบยา ใน 10 ปขางหนา

ดานการบริบาลทางเภสัชกรรมเบ้ืองตน

ดานเภสัชภัณฑ สมุนไพร 
ควบคุมคุณภาพ

ดานระบบการ
สาธารณสุข 
ระบบสุขภาพ

ดานการทํางาน
และจัดการระบบ

ดานสารสนเทศ 
การสื่อสาร 
ใหความรู

ดานจัดหายา 
เตรียมยาสําหรับ
ผูปวยเฉพาะราย
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4.4 สถานการณและความตองการกําลังคน: Acceptability & Quality

Entry-level : Generalist

• วิทยาลัยเภสชับําบัด
• วิทยาลัยการคุมครอง

ผูบริโภคดานยาและสุขภาพ
• วิทยาลัยเภสชักรรมสมุนไพร

ระบบการธํารงรักษาและพัฒนากาํลังคน?
• คาตอบแทนและสวัสดิการ
• ระบบพี่เลี้ยง
• เสนทางความกาวหนาในวิชาชีพ

• ระบบสนบัสนนุการทาํงาน
• สิ่งแวดลอมในการทาํงาน
• ระบบการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง



5.1 ทิศทางการพัฒนากําลังคนในระบบยา

1. ผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนางานคุณภาพ
2. ผลิตกําลังคนท่ีมีสมรรถนะความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
3. ผลิตกําลังคนท่ีมีสมรรถนะการทํางานเพ่ือตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาระบบการจัดการกําลังคนทียื่ดหยุน และตอบสนองตอความตองการ

4.1 ตองการความรวมมือทุกภาคสวน 
4.2 จัดการบนหลักฐานและขอมูล
4.3 จัดการดวยความเขาใจเหตุปจจัยที่ซับซอนเช่ือมโยงรฐั & เอกชน ตลอด supply chain
4.4 ระบบที่เปาหมายชัด แตยืดหยุนในการจัดการ 
4.5 ระบบสนับสนุนการพัฒนากาํลังคน
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ศนูยประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตรแหง
ประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
1. พจิารณาสดัสวนจํานวนรับ และคุณลักษณะ

ของผูเรียน ในภาพรวม 
2. ออกแบบการศึกษาเภสัชศาสตร ที่ตอบสนอง

ระบบสุขภาพ&ระบบยามากข้ึน
• พัฒนาหลักสูตรฯ ที่เดน และเติมกําลังคน ท่ีจะ

สรางงานในจุดตาง ๆ ของระบบยา 
• พัฒนาหลักสูตร/กลไก พัฒนาสมรรถนะเภสัชกร 

อยางตอเนื่อง หลังปริญญา 
• พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอน & 

สิ่งแวดลอมสนับสนุนการเรียนรู
3. สนับสนนุการวิจัยดานเภสัชศาสตรศกึษา & 

กําลังคน

5.2โครงสรางหนวยงานรับผิดชอบ ที่ควรปรับเปลี่ยน
สภาเภสัชกรรม และ องคกรวิชาชีพ 
1. กําหนดเปาหมายของวิชาชพีอยางชัดเจน
2. กําหนดนโยบายการจัดการกาํลังคนเภสัชกร ระยะ

สั้น & ระยะยาว อยางตอเน่ือง 
เปนระบบ เช่ือมโยง

3. ทวนแนวปฏิบัติดานกําลังคน ใหสอดคลองความ
ตองการดานสุขภาพของสังคมปจจุบัน +คาดการณ
อนาคต

4. ทวน & กําหนดกรอบสรรมถนะวิชาชีพ ที่มลีาํดับ
ข้ันความเชี่ยวชาญสอดคลองกับ career path 
สาขาตาง ๆ อยางครอบคลุม

5. สนับสนุนการพัฒนาระบบจัดการกําลงัคนของ
ประเทศ
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