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บทคัดย่อ
อาชีพสัตวแพทย์เป็นอาชีพหลักทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพสัตว์ บริการทางด้านสัตวแพทย์นนั้ ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อความ
เป็นอยูข่ องสัตว์เท่านัน้ แต่ยงั ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ผ่านบทบาททีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยของอาหารและการควบคุม
โรคสัตว์สคู่ น วัตถุประสงค์ของการศึกษานีค้ อื เพือ่ วิเคราะห์อปุ สงค์และอุปทานของกำ�ลังคนทางสัตวแพทย์ในประเทศไทยโดย
ใช้ข้อมูลย้อนหลัง และเพื่อคาดการณ์กำ�ลังคนทางสัตวแพทย์ในอีก 10 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2568 การวิเคราะห์
สมการถดถอยอย่างง่ายได้น�ำ มาใช้เพือ่ วิเคราะห์อปุ สงค์ของกำ�ลังคนทางสัตวแพทย์ทที่ �ำ งานกับปศุสตั ว์ในส่วนของเอกชน โดย
ใช้ขอ้ มูลสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปกี และสุกร และสัตวแพทย์ทที่ �ำ งานกับสัตว์เลีย้ งเป็นเพือ่ น ในคลินกิ และโรงพยาบาลสัตว์
โดยใช้ข้อมูลสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการบำ�บัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (The Veterinary Practitioner
Association of Thailand) ส่วนอุปสงค์ของกำ�ลังคนทางสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการนัน้ คำ�นวณจากข้อมูลความต้องการ
สัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่รวบรวมได้ ส่วนอุปทานของกำ�ลังคนทางสัตวแพทย์โดยรวม วิเคราะห์โดยใช้วิธีสร้าง
สมการถดถอยอย่างง่าย ร่วมกับการวิเคราะห์ขอ้ มูลการได้งานทำ�ของสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6
สถาบันในประเทศไทย ผลการวิเคราะห์อปุ สงค์ของกำ�ลังคนทางสัตวแพทย์ในกลุม่ งานต่างๆ พบว่า จำ�นวนสัตวแพทย์ควบคุม
ฟาร์มสัตว์ปีก สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร และสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิก VPAT มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำ�นวน 123.75 ± 5.13
คน/ปี 122.52 ± 6.33 คน/ปี และ 453.20 ± 29.16 คน/ปี ตามลำ�ดับ และอุปทานของสัตวแพทย์โดยรวม พบว่า มีการเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 431 คน/ปี โดยส่วนใหญ่เป็นสัตวแพทย์ที่ทำ�งานกับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ (ร้อยละ
49.86) ตามด้วยสัตวแพทย์ทที่ �ำ งานกับปศุสตั ว์ในส่วนของเอกชน (ร้อยละ 21.95) และสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการ (ร้อย
ละ 10.23) ตามลำ�ดับ กำ�ลังคนทางสัตวแพทย์ในประเทศไทยยังคงขาดแคลน การวางแผนกำ�ลังคนในอาชีพนีจ้ งึ มีความสำ�คัญ
และเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างยิ่ง
ค�ำส�ำคัญ: สัตวแพทย์ อาชีพสัตวแพทย์ การคาดการณ์ก�ำลังคน อุปสงค์ อุปทาน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
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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 government 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 members 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 workforce in Thailand is still in shortage. Policy of workforce planning for veterinary profession is urgently
necessary.
Keywords: veterinarian, veterinary profession, workforce projection, demand, supply

ใ

ภูมิหลังและเหตุผล

ในปัจจุบัน สัตว์ชนิดต่างๆ มีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นและมี
การขยายตัวเป็นอย่างมากในกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน
และกลุม่ สัตว์ทเี่ ลีย้ งเพือ่ ประโยชน์อนื่ ๆ ท�ำให้ความต้องการ
การดูแลสุขภาพสัตว์มีมากขึ้น และมีความจ�ำเพาะต่อชนิด
ของสัตว์มากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งกลุ่มสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน

นประเทศไทย อาชี พ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพสั ต ว์
หรือ สัตวแพทย์นั้น มีมานานกว่า 80 ปี โดยเป้าหมาย
ในระยะแรก เป็นการผลิตสัตวแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์
ทีเ่ ลีย้ งไว้ใช้แรงงานและเป็นอาหารของประชากรในประเทศ
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และกลุ ่ มสั ต ว์ ที่ เลี้ ยงไว้เ พื่อเป็นอาหาร โดยในปั จจุ บัน
ประเทศไทยมีการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรและ
การลงทุนด้านเกษตรอุตสาหกรรมเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ หมาย
รวมถึ ง การเลี้ ย งปศุสัตว์ชนิดต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเป็ น
อาหารส�ำหรับบริโภคภายในประเทศแล้ว ยังเป็นสินค้าส่ง
ออกทีส่ �ำคัญและน�ำรายได้เข้าประเทศเป็นจ�ำนวนมาก เพือ่
ให้ระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
ได้รับการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างครบวงจร อาชีพ
สัตวแพทย์จึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
สัตว์เพื่อใช้เป็นแรงงาน เป็นอาหาร เป็นเพื่อนเล่นหรือเพื่อ
ใช้ในการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อประโยชน์ของมนุษย์
เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2532 คณะอนุกรรมการ
ปรั บ แผนพั ฒ นาการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของทบวง
มหาวิทยาลัย ได้มมี ติเห็นชอบให้ทบวงมหาวิทยาลัยด�ำเนิน
การศึ ก ษาความต้ อ งการก�ำลั ง คนสาขาวิ ช าสั ต วแพทย์
เป็นการเร่งด่วนเฉพาะ เนื่องจากรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความ
จ�ำเป็ น ของบุ ค ลากรวิ ช าชี พ สั ต วแพทย์ ที่ มี บ ทบาทใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่มีแหล่งมาจากสัตว์ ซึ่งจะมี
การขยายตัวอย่างมากตามแผนการสนับสนุนของรัฐบาล
ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาเพื่อก�ำหนดแนวทางและวางแผน
การผลิตสัตวแพทย์ของทบวงมหาวิทยาลัยในระยะ 15 ปี
คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2547 ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนั้นได้
สรุปว่า ก�ำลังการผลิตสัตวแพทย์ในขณะนั้นไม่พอเพียงต่อ
ความต้องการของประเทศ จึงได้มีการเสนอแผนการผลิต
สัตวแพทย์ในระยะ 15 ปีดงั กล่าว โดยมีผลให้เพิม่ ก�ำลังการ
ผลิตของสถาบันหลักในขณะนั้น และยังได้เสนอตัวเลข
ความต้องการสัตวแพทย์ในส่วนงานต่างๆ ซึ่งได้รายงานว่า
สัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของสัตวแพทย์ที่ผลิตเพิ่มใน
ระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2533-2547) หรือประมาณ 1,500
คน ควรปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ในกรมปศุสัตว์(1)
ตลอดระยะเวลาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบนั ได้
มีการเพิม่ ก�ำลังการผลิตสัตวแพทย์ตามแผนการผลิตบัณฑิต
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ของทบวงมหาวิทยาลัย ทีไ่ ด้ก�ำหนด
ไว้เมือ่ ปี พ.ศ. 2532 ร่วมกับการเปิดคณะสัตวแพทยศาสตร์

ในสถาบันต่างๆ เพิ่มเติม ท�ำให้มีจ�ำนวนสัตวแพทย์เพิ่มสูง
ขึ้นจากจ�ำนวน 1,290 คนในปี พ.ศ. 2532 เป็นจ�ำนวน
7,554 คนในปี พ.ศ. 2557 โดยสัตวแพทย์เหล่านี้ได้ออกไป
ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและในภาคเอกชน ปี พ.ศ. 2555
และปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยได้รับการประเมิน Performance of Veterinary Services (PVS) และ PVS Gap
Analysis Mission in Thailand ตามล�ำดับ โดยองค์กร
World Organization for Animal Health (หรือ Office
International des Epizooties; OIE) ซึ่งมีการประเมิน
ความต้ อ งการสั ต วแพทย์ ใ นประเทศไทยด้ ว ย ผลการ
ประเมินพบว่า ประเทศไทยยังคงขาดแคลนก�ำลังคนด้าน
สัตวแพทย์ทที่ �ำงานด้านปศุสตั ว์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระดับ
อ�ำเภอและโรงฆ่าสัตว์(2) จึงเป็นที่น่าสนใจว่าสถานการณ์
ความต้องการและก�ำลังการผลิตสัตวแพทย์ในประเทศไทย
ในปัจจุบันนั้นสอดคล้องกันหรือไม่
การศึกษานีเ้ ป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบอุปสงค์และ
อุปทานของจ�ำนวนสัตวแพทย์โดยการประมาณการจาก
ข้อมูลในอดีต เพือ่ ใช้ท�ำนายความต้องการก�ำลังคนทางด้าน
สัตวแพทย์ในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558-2568) ส�ำหรับเป็น
แนวทางในการคาดการณ์ ก�ำลั ง คนทางสั ตวแพทย์ ข อง
ประเทศไทย ซึ่งอาจน�ำไปปรับใช้ในการวางแผนก�ำลังการ
ผลิตสัตวแพทย์ให้เหมาะสมมากขึ้นในอนาคตต่อไป
ระเบียบวิธีศึกษา
นิยามศัพท์

อุ ป สงค์ ด ้ า นสั ต วแพทย์ หมายถึ ง ความต้ อ งการ
สัตวแพทย์ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานด้านต่างๆ
โดยอ้างอิงจากข้อมูลจ�ำนวนสัตวแพทย์ในกลุ่มงานต่างๆ
ย้อนหลัง 5-10 ปี และใช้แนวโน้มที่วิเคราะห์ได้จากข้อมูล
ย้อนหลังนีม้ าค�ำนวณเพือ่ คาดการณ์อปุ สงค์ดา้ นสัตวแพทย์
ในอนาคต
อุปทานด้านสัตวแพทย์ หมายถึง จ�ำนวนสัตวแพทย์
ที่มีอยู่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในกลุ่มงานด้านต่างๆ
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โดยอ้างอิงจากข้อมูลจ�ำนวนสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตทีจ่ บ
การศึกษาย้อนหลัง 5 ปี และข้อมูลการได้งานท�ำของสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในกลุ่มงานต่างๆ ภายใน 1 ปีหลังจบ
การศึกษา
กลุม่ งานทางสัตวแพทย์ หมายถึง สายงานวิชาชีพทาง
สั ต วแพทย์ โดยในการศึ ก ษานี้ ได้ แ บ่ ง กลุ ่ ม งานทาง
สัตวแพทย์เป็น 5 กลุ่มงานได้แก่ 1) สัตวแพทย์ที่ท�ำงานกับ
ปศุสัตว์ในภาคเอกชน 2) สัตวแพทย์ที่ท�ำงานกับสัตว์เลี้ยง
เป็นเพื่อนในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ 3) สัตวแพทย์ใน
หน่วยงานราชการ 4) สัตวแพทย์ในสถาบันวิจยั และสถาบัน
การศึกษา 5) สัตวแพทย์ที่ท�ำงานในองค์กรอื่นๆ นอกจาก
นี้ การศึกษานี้ยังได้น�ำจ�ำนวนสัตวแพทย์ที่สูญเสีย คือลา
ออกไปประกอบอาชีพอืน่ ๆ มาร่วมใช้ในการค�ำนวณอุปทาน
ด้วย

ที่สามารถน�ำมาใช้วิเคราะห์อุปสงค์ได้
ข้อมูลสำ�หรับการคาดการณ์อป
ุ ทานด้านสัตวแพทย์

ข้อมูลทีใ่ ช้ส�ำหรับการคาดการณ์อปุ ทาน ได้แก่ ข้อมูล
จ�ำนวนสัตวแพทย์ย้อนหลังที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2548-2557 ร่วมกับข้อมูลการกระจายตัวของบัณฑิต
สาขาสัตวแพทยศาสตร์ในกลุ่มงานต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552-2556 จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จ�ำนวน 6 สถาบัน
ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล
นอกจากนีย้ งั ใช้ขอ้ มูลการคาดการณ์จ�ำนวนประชากร
ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2568 จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(3)
เพื่อหาอัตราส่วนสัตวแพทย์ต่อประชากรในประเทศไทย
ด้วย

ข้อมูลสำ�หรับการคาดการณ์อป
ุ สงค์ดา้ นสัตวแพทย์

ข้อมูลทีน่ �ำมาใช้ในการคาดการณ์อปุ สงค์ได้แก่ ข้อมูล
จ�ำนวนสัตวแพทย์ย้อนหลังในกลุ่มงานที่ท�ำงานกับสัตว์
ปศุสัตว์ (พ.ศ. 2543-2557) โดยอ้างอิงข้อมูลจ�ำนวน
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งให้ข้อมูลโดยกรม
ปศุสัตว์ และข้อมูลจ�ำนวนสัตวแพทย์ย้อนหลังที่ท�ำงานกับ
สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนในคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์ (พ.ศ.
2552-2557) โดยอ้างอิงข้อมูลจ�ำนวนสัตวแพทย์ผู้เป็น
สมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการณ์บ�ำบัดโรคสัตว์
แห่งประเทศไทย (The Veterinary Practitioner Association of Thailand: VPAT)
ส�ำหรับกลุ่มสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการ ได้ใช้
ข้อมูลความต้องการสัตวแพทย์เพิ่มต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558-2568 จากหน่วยงานราชการหลักคือกรมปศุสัตว์
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่มีความต้องการต�ำแหน่ง
สัตวแพทย์ ได้แก่ กรมประมง และสถาบันพัฒนาการด�ำเนิน
การต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับกลุม่ สัตวแพทย์ในสถาบันวิจยั และสถาบันการ
ศึกษา และสัตวแพทย์ทที่ �ำงานในองค์กรอืน่ ๆ นัน้ ไม่มขี อ้ มูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การคาดการณ์อุปสงค์ด้านสัตวแพทย์
อุปสงค์หรือความต้องการก�ำลังคนทางสัตวแพทย์
กระท�ำโดยวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง โดยการสร้างสมการ
ถดถอยอย่ า งง่ า ย เพื่ อ หาแนวโน้ ม ของการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
จ�ำนวนสัตวแพทย์ในกลุม่ งานทีท่ �ำงานกับปศุสตั ว์ และกลุม่
งานที่ท�ำงานกับสัตว์เล็กในโรงพยาบาลและคลินิก และน�ำ
มาใช้คาดการณ์การเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนสัตวแพทย์ทตี่ อ้ งการ
ในทั้งสองกลุ่มงาน ส่วนการคาดการณ์จ�ำนวนสัตวแพทย์ที่
ต้องการในอนาคตส�ำหรับกลุ่มหน่วยงานราชการ ใช้ข้อมูล
ความต้องการจริงที่ได้รับมาใช้ในการประมาณอุปสงค์ของ
ก�ำลังคนที่ต้องการ
การคาดการณ์อุปทานด้านสัตวแพทย์
อุปทานหรือก�ำลังการผลิตก�ำลังคนด้านสัตวแพทย์
กระท�ำโดยวิเคราะห์ขอ้ มูลจ�ำนวนสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ที่จบการศึกษาย้อนหลัง 5 ปี และข้อมูลการได้งานท�ำของ
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สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตในกลุม่ งานต่างๆ ภายใน 1 ปีหลัง
จบการศึกษา โดยน�ำข้อมูลการมีงานท�ำของสัตวแพทย
ศาสตรบัณฑิตภายใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2552-2556 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบันใน
ประเทศไทย มาใช้เพือ่ จ�ำแนกลักษณะกลุม่ งานต่างๆ ซึง่ พบ
ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวมีสตั วแพทย์จบการศึกษารวมทัง้ สิน้
2,530 คน หรือเฉลี่ยประมาณ 500 คนต่อปี จากข้อมูล
ทั้งหมด 2,530 ข้อมูลนี้ มีข้อมูลที่มีรายละเอียดไม่สมบูรณ์
ไม่สามารถน�ำข้อมูลมาจ�ำแนกลักษณะกลุ่มงานได้เป็น
จ�ำนวน 721 ข้อมูล ท�ำให้มีข้อมูลที่สามารถน�ำมาจ�ำแนก
ลักษณะกลุ่มงานได้ทั้งหมด 1,809 ข้อมูล
นอกจากนี้ ยังได้น�ำข้อมูลจ�ำนวนสัตวแพทย์ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจาก
สัตวแพทยสภา ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2557 มา
สร้างสมการถดถอยอย่างง่าย เพื่อหาแนวโน้มของการเพิ่ม
ขึ้นของจ�ำนวนสัตวแพทย์โดยรวม และแยกแยะตามกลุ่ม
งานต่างๆ ตามสัดส่วนการกระจายตัวต่อไป
โดยลั ก ษณะสมการถดถอยอย่ า งง่ า ยที่ ใช้ ใ นการ
ค�ำนวณแนวโน้มส�ำหรับการคาดการณ์อปุ สงค์และอุปทาน
นั้น จะใช้สมการดังนี้
Y = a + βT + e
โดยที่ Y = จ�ำนวนสัตวแพทย์ ณ เวลา t ที่ต้องการ
พยากรณ์
a = ค่าคงที่ (constant)
β = ค่าสัมประสิทธิ์ (coefficient)
T = ค่าตัวแปรที่ใช้แทนเวลา

การเพิม่ ขึน้ จาก 110 คนในปี พ.ศ. 2543 เป็น 1,808 คนใน
ปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวนสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคม
ผูป้ ระกอบการบ�ำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT) เพิม่
ขึ้นจาก 3,798 คนในปี พ.ศ. 2553 เป็น 5,646 คนในปี
พ.ศ. 2557 และจ�ำนวนสัตวแพทย์ที่รับราชการในกรม
ปศุสตั ว์มกี ารเพิม่ ขึน้ จาก 516 คนในปี พ.ศ. 2551 เป็น 823
คนในปี พ.ศ. 2558 ดังแสดงในตารางที่ 1
เมื่อใช้ข้อมูลย้อนหลังสร้างสมการถดถอยอย่างง่าย
ส�ำหรับท�ำนายอุปสงค์ดา้ นสัตวแพทย์ของกลุม่ งานทีท่ �ำงาน
กับปศุสัตว์ โดยใช้ข้อมูลจ�ำนวนสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
สัตว์ปีกและฟาร์มสุกร พบว่าจะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
ทีป่ ระมาณ 246 คน/ปี โดยจ�ำนวนสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
สั ต ว์ ป ี ก เพิ่ ม ขึ้ น 123.75 ± 5.13 คน/ปี และจ�ำนวน
สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรเพิ่มขึ้น 122.52 ± 6.33 คน/
ปี และอุปสงค์ดา้ นสัตวแพทย์ของกลุม่ งานทีท่ �ำงานกับสัตว์
เล็กในโรงพยาบาลและคลินกิ โดยใช้ขอ้ มูลจาก VPAT มีการ
เพิ่มขึ้น 453.20 ± 29.16 คน/ปี ดังแสดงในตารางที่ 2 โดย
หากใช้สมการนี้ในการท�ำนายจ�ำนวนสัตวแพทย์ควบคุม
ฟาร์มสัตว์ปกี และฟาร์มสุกร พบว่าสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์ม
สัตว์ปีกจะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก 2,017 คนในปี พ.ศ. 2558
เป็น 3,254 คนในปี พ.ศ. 2568 และส�ำหรับสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกรจะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก 2,017 คนในปี
พ.ศ. 2558 เป็น 3,243 คนในปี พ.ศ. 2568 ดังแสดงในภาพ
ที่ 1 และ 2
ส�ำหรับอุปสงค์ด้านสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการ
นั้น หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง
และสถาบั น พั ฒ นาการด�ำเนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้ให้ข้อมูลแผนความต้องการ
สัตวแพทย์ในอนาคต โดยปัจจุบันกรมปศุสัตว์มีสัตวแพทย์
เต็มอัตรา ดังนัน้ จ�ำนวนสัตวแพทย์ทกี่ รมปศุสตั ว์ตอ้ งการใน
อนาคตนั้นจะเป็นการจ้างงานเพื่อชดเชยต�ำแหน่งนาย
สัตวแพทย์และต�ำแหน่งสัตวแพทย์ที่เกษียณอายุราชการ
กรมประมงมีความต้องการสัตวแพทย์จ�ำนวน 5 คน เพื่อ
รองรับงานสุขภาพสัตว์น�้ำส่งออก และ สพสว.ต้องการ

ผลการศึกษา
อุปสงค์ด้านสัตวแพทย์

จากข้อมูลย้อนหลังของจ�ำนวนสัตวแพทย์จ�ำแนกตาม
กลุ่มงานต่างๆ พบว่า จ�ำนวนสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์
ปีกมีการเพิ่มขึ้นจาก 83 คนในปี พ.ศ. 2543 เป็น 1,836
คนในปี พ.ศ. 2557 จ�ำนวนสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรมี
236

Vol. 12 No. 2 April-June 2018

Journal of Health Systems Research

ตารางที่ 1 ข้อมูลจำ�นวนสัตวแพทย์ย้อนหลัง จำ�แนกตามกลุ่มงานต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558
ปี พ.ศ.

จำ�นวนสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก*

จำ�นวนสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกร*

จำ�นวนสัตวแพทย์
ที่เป็นสมาชิก VPAT†

จำ�นวนสัตวแพทย์
ในกรมปศุสัตว์‡

2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

83
163
254
537
739
858
1,054
1,142
1,244
1,327
1,417
1,511
1,630
1,731
1,836
ไม่มีข้อมูล

110
167
254
459
764
903
1,099
1,191
1,283
1,357
1,440
1,523
1,621
1,717
1,808
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
3,798
4,182
4,564
5,018
5,646
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
516
574
607
587
574
ไม่มีข้อมูล
708
823

ข้อมูลที่ได้ความอนุเคราะห์จากกรมปศุสัตว์
ข้อมูลที่ได้ความอนุเคราะห์จากสมาคมผู้ประกอบการบำ�บัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
‡
ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ (https//www.dld.go.th)
*

†

ตารางที่ 2 ผลของการวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย เพือ่ หาแนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของจำ�นวนสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปกี สัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มสุกร และสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการบำ�บัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย (VPAT)
ตัวแปร
Constant
(Standard Error)
Trend
(Standard Error)
Adjusted R-squared
F-statistic
Number of analyzed data

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก
160.772*
(45.156)
123.747*
(5.129)
0.9745
582.005*
16

สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร สัตวแพทย์สมาชิก VPAT
179.669*
(55.743)
122.519*
(6.332)
0.961
374.399*
16

* P-value <0.01
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จำ�นวนสัตวแพทย์ (คน)

ภาพที่ 1 ผลการประมาณค่าแนวโน้มของจำ�นวนสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก โดยแท่งสีเข้มคือค่าพยากรณ์ และแท่งสีอ่อนคือค่าจริง
ของข้อมูล

ภาพที่ 2 ผลการประมาณค่าแนวโน้มของจำ�นวนสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร โดยแท่งสีเข้มคือค่าพยากรณ์ และแท่งสีออ่ นคือค่าจริงของข้อมูล

สัตวแพทย์จ�ำนวน 150 คน ภายในปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ.
2560 เฉลีย่ ปีละ 25 คน จึงสามารถค�ำนวณยอดรวมจ�ำนวน
ความต้องการสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการเหล่านี้ได้ดัง
แสดงในตารางที่ 3

ศาสตรบัณฑิตภายใน 1 ปี หลังจากจบการศึกษา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2552-2556 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน
พบว่า โดยส่วนใหญ่เป็นสัตวแพทย์ที่ท�ำงานกับสัตว์เล็กใน
โรงพยาบาลและคลินิก (ร้อยละ 49.86) รองลงมาคือ
สัตวแพทย์ที่ท�ำงานกับปศุสัตว์ในส่วนของบริษัทเอกชน
(ร้อยละ 21.95) สัตวแพทย์ที่ท�ำงานในส่วนราชการต่างๆ
(ร้อยละ 10.23) สัตวแพทย์ทที่ �ำงานในองค์กรอืน่ ๆ (ร้อยละ

อุปทานด้านสัตวแพทย์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการมีงานท�ำของสัตวแพทย238
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ภาพที่ 3 ผลการประมาณค่าแนวโน้มของจำ�นวนสัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำ�บัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย
(VPAT) โดยแท่งสีเข้มคือค่าพยากรณ์ และแท่งสีอ่อนคือค่าจริงของข้อมูล

สัตว์ในสัดส่วนร้อยละ 1.88 ของข้อมูล ดังแสดงในตารางที่ 4
จากข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง ของจ�ำนวนสั ต วแพทย์ ที่ ขึ้ น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งของ
สั ต วแพทยสภา จ�ำนวนสั ต วแพทย์ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย
ประมาณ 431 คน/ปี ดังแสดงในตารางที่ 5 และเมื่อใช้
สมการนีท้ �ำนายจ�ำนวนสัตวแพทย์ในอนาคต พบว่าจะมีการ
เพิ่มขึ้นจาก 7,554 คนในปี พ.ศ. 2557 เป็น 12,297 คนใน
ปี พ.ศ. 2568 ดังแสดงในภาพที่ 4 และหากน�ำสัดส่วนการ
ได้งานท�ำของสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จ�ำแนกตามกลุ่ม
งานต่างๆ ไปค�ำนวณกลับเป็นจ�ำนวนสัตวแพทย์ในแต่ละ
กลุ ่ ม งานที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย ต่ อ ปี จ ากจ�ำนวนสั ต วแพทย์
ทัง้ หมดทีเ่ พิม่ ขึน้ ต่อปี (431 คน/ปี) จะได้จ�ำนวนสัตวแพทย์
ในแต่ละกลุ่มงานทิ่เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 6
เมือ่ น�ำข้อมูลจ�ำนวนสัตวแพทย์ทคี่ าดการณ์ในปี พ.ศ.
2557 ถึง พ.ศ 2568 มาหาอัตราส่วนต่อจ�ำนวนประชากร
ในประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกัน ทีไ่ ด้จากส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(3) พบว่า
อัตราส่วนของจ�ำนวนสัตวแพทย์ตอ่ ประชากร 100,000 คน
มีค่าเพิ่มขึ้นจาก 11.88 คนในปี พ.ศ. 2557 เป็น 18.80
คนในปี พ.ศ. 2568 ดังแสดงในภาพที่ 4

ตารางที่ 3 จำ�นวนความต้องการสัตวแพทย์เพิม่ เติมต่อปีของกรม
ปศุสัตว์ กรมประมง และสถาบันพัฒนาการดำ�เนิน
การต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2558-2568*
ปี พ.ศ. กรมปศุสัตว์
2558
2559
20
2560
25
2561
39
2562
63
2563
56
2564
99
2565
121
2566
154
2567
143
2568
117

กรมประมง
5
-

สพสว.
25
25
25
-

รวม
30
45
50
39
63
56
99
121
154
143
117

*ที่มาของข้อมูลได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมงและสถาบันพัฒนาการ
ดำ�เนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)

8.51 และสัตวแพทย์ทศี่ กึ ษาต่อหรือท�ำวิจยั (ร้อยละ 7.57)
นอกจากนีย้ งั พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว มีสตั วแพทยศาสตรบัณฑิตที่เลือกท�ำงานในสายอาชีพอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
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ตารางที่ 4 แสดงจำ�นวนและสัดส่วนการได้งานทำ�ของสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จำ�แนกตามกลุ่มงานต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2552-2556
ปี พ.ศ.

งานปศุสัตว์ใน
บริษัทเอกชน

ศึกษาต่อ
หรือวิจัย

งาน
ราชการ

โรงพยาบาล
และคลินิก

องค์กร
อื่นๆ

กลุ่มงานที่ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับสัตว์

รวมจำ�นวน
รายปี

2552

70
(19.72%)
90
(28.75%)
87
(21.17%)
88
(23.10%)
62
(16.80%)
397
(21.95%)

32
(9.01%)
39
(12.46%)
21
(5.11%)
19
(4.99%)
26
(7.05%)
137
(7.57%)

26
(7.32%)
24
(7.67%)
58
(14.11%)
47
(12.34%)
30
(8.13%)
185
(10.23%)

171
(48.17%)
135
(43.13%)
196
(47.69%)
171
(44.88%)
229
(62.06%)
902
(49.86%)

28
(7.89%)
14
(4.47%)
42
(10.22%)
52
(13.65%)
18
(4.88%)
154
(8.51%)

8
(2.25%)
11
(2.65%)
7
(1.89%)
4
(1.05%)
4
(1.08%)
34
(1.88%)

355

2553
2554
2555
2556
รวม

Constant
(Standard Error)
Trend
(Standard Error)
Adjusted R-squared
F-statistic

411
381
369
1,809

ศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2532 ที่ได้คาด
การณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2547 กรมปศุสัตว์จะมีความต้องการ
สัตวแพทย์ถึง 1,500 ต�ำแหน่ง(1) ในขณะที่ล่าสุด ปี พ.ศ.
2558 กรมปศุสตั ว์มสี ตั วแพทย์ทปี่ ฏิบตั งิ านในกรมอยูเ่ พียง
823 คน หรือเพียงประมาณร้อยละ 50 ของความต้องการ
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว และยังสอดคล้องกับผลการประเมิน Performance of Veterinary Services (PVS) เมื่อปี พ.ศ.
2555 โดยองค์กร World Organization for Animal
Health (OIE) ซึ่งมีผลการประเมินว่า ประเทศไทยมีการ
ขาดแคลนก�ำลังคนด้านสัตวแพทย์ทที่ �ำงานด้านปศุสตั ว์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในระดับอ�ำเภอ และโรงฆ่าสัตว์(2) แม้กรม
ปศุสัตว์จะมีแผนการเพิ่มการรับสัตวแพทย์แล้วก็ตาม แต่ก็
ยังคงพบว่า การเพิ่มขึ้นของสัตวแพทย์ในกรมปศุสัตว์จะ
เพิม่ ขึน้ จาก 823 คนในปี พ.ศ. 2558 เพิม่ ขึน้ อีก 837 คนใน
10 ปีขา้ งหน้า เป็น 1,660 คนในปี พ.ศ. 2568 ซึง่ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการเกษตรและการ
ปศุสัตว์ และการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในอีก 10 ปีข้างหน้า
แผนการเพิม่ การรับสัตวแพทย์ของกรมปศุสตั ว์นจี้ งึ ยังคงไม่

ตารางที่ 5 แบบจำ�ลองทีใ่ ช้ประมาณค่าแนวโน้มจำ�นวนสัตวแพทย์
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้น
หนึง่ ในอนาคตด้วยวิธกี ารวิเคราะห์สมการถดถอยอย่าง
ง่าย
ตัวแปร

313

จำ�นวนสัตวแพทย์ที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง
1518.145*
(394.435)
431.164*
(39.742)
0.928
117.698*

* P-value <0.01

วิจารณ์และข้อยุติ
การศึกษาวิเคราะห์ก�ำลังคนทางสัตวแพทย์ในครั้งนี้
ได้ ท�ำการศึ ก ษาทั้ ง ในด้ า นอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์พบว่า สัตวแพทย์ในหน่วยงาน
ราชการมีการขาดแคลนสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
240
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ตารางที่ 6 พยากรณ์จำ�นวนสัตวแพทย์ที่สำ�เร็จการศึกษาในแต่ละปีที่จะเข้าไปทำ�งานประเภทต่างๆ
กลุ่มปศุสัตว์
กลุ่มวิจัย
กลุ่มงาน
กลุ่มงานโรงพยาบาล
กลุ่ม
กลุ่ม
ประเภทงาน							
เอกชน
และการศึกษา
ราชการ
และคลินิก
อื่นๆ
สูญเสีย

รวม

จำ�นวน

431

94

33

44

215

37

8

อัตราส่วนสัตวแพทย์ต่อประชากร 100,000 คน

ภาพที่ 4 ผลการประมาณค่าแนวโน้มของสัตวแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ของสัตวแพทยสภา โดย
แท่งสีเข้มคือค่าพยากรณ์ และแท่งสีอ่อนคือค่าจริงของข้อมูล

ปี พ.ศ.

ภาพที่ 5 ผลการคาดการณ์จำ�นวนสัตวแพทย์ต่อประชากร 100,000 คนในประเทศไทยในอนาคตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2568
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น่าจะเพียงพอต่อความต้องการของประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสัตวแพทย์ปศุสตั ว์ในส่วนของ
บริษัทเอกชน พบว่ายังมีความต้องการสูง ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับผลของรายงานหลายฉบับที่ได้สรุปว่า
สัตวแพทย์ที่ท�ำงานเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารนั้นมีการ
ขาดแคลนทัง้ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ ๆ ทัว่
โลก(4,5,6,7,8,9) ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลสัตวแพทย์ที่
ท�ำงานกับสัตว์เลีย้ งเป็นเพือ่ นในคลินกิ และโรงพยาบาลสัตว์
ในประเทศไทย ยังคงพบว่ามีการขาดแคลนก�ำลังคนเช่นกัน
ซึ่งแตกต่างจากรายงานในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ เช่น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่า ก�ำลังคนทางสัตวแพทย์
ส�ำหรับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนนี้ อยู่ในช่วงตั้งแต่ผลิตมากเกิน
กว่ า ความต้ อ งการเล็ ก น้ อ ย ไปจนถึ ง ขาดแคลนเพี ย ง
ประมาณร้อยละ 25 (10) และในประเทศออสเตรเลียได้มกี าร
รายงานว่าสัตวแพทย์ในสายงานดังกล่าวอยู่ในภาวะผลิต
เกินความต้องการ(11) ดังนั้น แม้การศึกษานี้จะยังคงพบว่า
ประเทศไทยมีการขาดแคลนสัตวแพทย์ที่ท�ำงานกับสัตว์
เลี้ยงเป็นเพื่อน แต่เนื่องจากสัดส่วนของบัณฑิตสัตวแพทย์
ส่วนใหญ่นิยมท�ำงานในสายงานดังกล่าว ท�ำให้สัดส่วนของ
อุปสงค์ต่ออุปทานของสัตวแพทย์กลุ่มงานนี้อาจมีแนวโน้ม
ลดลงได้เร็ว จนอาจอยูใ่ นภาวะเพียงพอต่อความต้องการได้
ในอนาคตอันใกล้
การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านอุปทานของสัตวแพทย์ใน
ประเทศไทย วิเคราะห์จากข้อมูลสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ที่จบการศึกษาจากสถาบันหลัก 6 สถาบัน พบว่าส่วนใหญ่
เลือกท�ำงานด้านสถานพยาบาลสัตว์ รองลงมาคืองาน
ปศุสัตว์ในส่วนเอกชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทั้งความสนใจ
ส่วนตัวของบัณฑิต ร่วมกับความต้องการสัตวแพทย์ในกลุม่
งานสถานพยาบาลสัตว์และบริษัทเอกชนที่มีมากกว่ากลุ่ม
อืน่ ๆ ส�ำหรับอัตราการสูญเสียหรือบัณฑิตทีจ่ บไปแล้วเลือก
จะท�ำงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์นั้นมีเพียงประมาณ
ร้อยละ 2 บ่งบอกว่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ของสถาบันหลัก
ทั้ง 6 สถาบันได้ผลิตสัตวแพทย์ที่เข้าไปท�ำงานตามความ
ต้องการของประเทศได้อย่างดี

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานของ
ก�ำลังคนทางสัตวแพทย์ในประเทศไทยแล้ว พบว่า ปัจจุบนั
ความต้องการก�ำลังคนทางสัตวแพทย์ยงั คงมีมากกว่าก�ำลัง
การผลิ ต กล่ า วคื อ อาชี พ สั ต วแพทย์ ยั ง คงเป็ นอาชี พที่
ขาดแคลนในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เมื่ อ ค�ำนวณอั ต ราส่ ว นของ
สัตวแพทย์ในประเทศไทยต่อประชากรในประเทศแล้ว พบ
ว่า มีอตั ราส่วนอยูท่ ปี่ ระมาณ 12 คน ต่อประชากร 100,000
คน ซึ่งยังคงมีอัตราส่วนน้อยกว่าในประเทศที่พัฒนาแล้ว
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราส่วนที่ 21 คน ต่อ
ประชากร 100,000 คน(12) และในประเทศนิวซีแลนด์ที่มี
อัตราส่วนที่ 59 คน ต่อประชากร 100,000 คน(13) เป็นต้น
การมีอัตราส่วนจ�ำนวนสัตวแพทย์ต่อประชากรที่ต�่ำนี้บ่ง
บอกถึงโอกาสการเข้าถึงบริการรักษาสัตว์ทยี่ ากตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม วิธีการศึกษาที่น�ำมาใช้ในการศึกษานี้ ยังไม่
ได้ค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนสัตวแพทย์จาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น อัตราผูเ้ กษียณอายุ หรือผูอ้ อกจากวิชาชีพ
หรือจ�ำนวนสัตวแพทย์ทผ่ี ลิตเพิม่ จากสถาบันอืน่ ๆ ซึง่ ควรมี
การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยรู ป แบบการศึ ก ษาอื่ น ๆ เพื่ อ ให้
สามารถคาดการณ์จ�ำนวนสัตวแพทย์ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
ข้อจำ�กัดของงานวิจัย

การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดในด้านข้อมูล ได้แก่
1) ข้อมูลสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์มสัตว์ปกี และฟาร์ม
สุกรได้มาจากการบวกสะสมของจ�ำนวนสัตวแพทย์ที่ขอใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพในแต่ละปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง
พ.ศ. 2557 และน�ำไปหาค่าการท�ำนาย เนื่องจากช่วงดัง
กล่าวเป็นช่วงเริม่ ต้นของการให้ใบอนุญาต จึงท�ำให้จ�ำนวน
สัตวแพทย์ที่ขอใบอนุญาตเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้ข้อมูลมี
ลักษณะเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้ศึกษาไม่มีข้อมูลของสัตวแพทย์
ควบคุมฟาร์มทีไ่ ม่ได้ตอ่ ใบอนุญาตหรือย้ายไปท�ำงานในกลุม่
งานอื่น จึงอาจจะท�ำให้ค่าการท�ำนายที่ประมาณการได้มี
ความคลาดเคลื่ อ นไปจากความเป็ น จริ ง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต อีกทั้งการมีจ�ำนวนข้อมูลน้อยท�ำให้ไม่สามารถใช้
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แบบจ�ำลองพยากรณ์ที่มีความซับซ้อนได้
2) ข้ อ มู ล สั ต วแพทย์ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก VPAT ใช้ เ ป็ น
ตัวแทนของสัตวแพทย์ในกลุ่มงานสถานพยาบาลสัตว์เพื่อ
ท�ำหน้าทีด่ แู ลรักษาสัตว์เลีย้ งทัว่ ไป ซึง่ เป็นข้อมูลของสมาชิก
ทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557 เป็นระยะเวลา
5 ปี ซึง่ ค่าจากการประมาณแนวโน้มมีความชันสูง เนือ่ งจาก
ในช่วงระยะเวลา 2 ปีลา่ สุด จ�ำนวนสมาชิกมีการเติบโตเป็น
อย่างมาก หากมีจ�ำนวนข้อมูลย้อนหลังมากกว่านี้ อาจท�ำให้
สามารถประมาณค่าแนวโน้มได้แม่นย�ำยิ่งขึ้นได้
3) มีการใช้ข้อมูลอุปสงค์ซ�้ำซ้อนจากจ�ำนวนสมาชิก
VPAT ที่สามารถเป็นบุคคลเดียวกันกับสัตวแพทย์กลุ่มงาน
ปศุสัตว์เอกชน ศึกษาต่อและวิจัย และราชการได้ อีกทั้ง
สั ต วแพทย์ ผู ้ ค วบคุ ม ฟาร์ ม สั ต ว์ ป ี ก สามารถซ�้ ำ ซ้ อ นกั บ
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกรได้ แต่เนื่องจากไม่สามารถ
ระบุ สั ด ส่ ว นของความซ�้ ำ ซ้ อ นได้ จึ ง ไม่ ส ามารถลดทอน
อุปสงค์ได้ ส่งผลให้การคาดการณ์อปุ สงค์ของกลุม่ งานต่างๆ
สูงกว่าความเป็นจริงได้
4) ข้อมูลจ�ำนวนสัตวแพทย์ในหน่วยงานราชการนั้น
มีข้อมูลจากเพียง 3 หน่วยงาน แต่ยังขาดข้อมูลจากหน่วย
งานราชการอื่นๆ เช่น กรมอุทยานสัตวป่าและพันธุ์พืช
กองพันสัตว์ตา่ งภายใต้กระทรวงกลาโหม ส�ำนักอนามัยภาย
ใต้กระทรวงมหาดไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
ส�ำนักระบาดวิทยาภายใต้กระทรวงสาธารณสุข จึงอาจ
ท�ำให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลคลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริงได้
5) รูปแบบการเก็บข้อมูลการได้งานท�ำของบัณฑิต
สัตวแพทย์ที่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ของ
แต่ละสถาบันแตกต่างกัน จึงส่งผลต่อความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล ท�ำให้ไม่สามารถน�ำข้อมูลส่วนหนึง่ มาวิเคราะห์ได้ จึง
ท�ำให้ ก ารคาดการณ์ อุ ป ทานของสั ต วแพทย์ อ าจมี
ความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้
6) ข้ อ มู ล จ�ำนวนสั ต วแพทย์ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู ้
ประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งที่ได้จากสัตวแพทยสภา เป็ น ข้ อ มู ล รายงานการเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ปี และ
เนื่ อ งจากใบอนุ ญ าตมี อ ายุ ค ราวละ 5 ปี ดั ง นั้ น การ

เปลี่ยนแปลง เช่น การเกษียณอายุ หรือเปลี่ยนอาชีพโดย
ไม่ท�ำงานสัตวแพทย์แล้ว ที่เกิดขึ้นภายในเวลา 5 ปีของใบ
อนุญาตจะไม่ถกู น�ำมาค�ำนวณ รวมถึงตัง้ แต่ปี 2559 เป็นต้น
ไป ได้มีสัตวแพทย์ที่จบการศึกษาเพิ่มขึ้นจากสถาบันเปิด
ใหม่ที่นอกเหนือจากสถาบันหลัก 6 สถาบัน จึงอาจมีผล
ท�ำให้การคาดการณ์คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

เนื่องจากสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตส่วนใหญ่มักเลือก
ประกอบวิชาชีพในกลุ่มงานสัตวแพทย์สัตว์เล็ก ดังนั้น
จ�ำนวนสัตวแพทย์ในกลุม่ งานนีจ้ งึ มีการเติบโตสูงในอนาคต
ซึ่งจะส่งผลให้มีการแข่งขันกันสูงในด้านคุณภาพ หรือรูป
แบบของบริ ก ารทางสั ต วแพทย์ สั ต ว์ เ ล็ ก ได้ ดั ง นั้ น เพื่ อ
เป็นการสนับสนุนตลาดการแข่งขันในเชิงคุณภาพและรูป
แบบบริการทางสัตวแพทย์สตั ว์เล็กในอนาคต จึงควรมีการ
เปิดวิทยาลัยเฉพาะทางของสัตวแพทย์สัตว์เล็ก เพื่อเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญ ให้ตอบสนองต่อการรักษาเฉพาะทางมาก
ขึ้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการขยายตลาดความต้องการ
สัตวแพทย์สตั ว์เล็กไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศ
เพื่อนบ้าน สถาบันการศึกษาต่างๆ จึงควรมีการเพิ่มทักษะ
ทางภาษาส�ำหรับสัตวแพทย์สัตว์เล็ก เพื่อพร้อมส่งออกไป
ท�ำงานที่ต่างประเทศ
การศึกษานี้พบว่า สัดส่วนอุปทานสัตวแพทย์ปศุสัตว์
ทั้งในส่วนราชการและเอกชน มีสัดส่วนน้อย ในขณะที่มี
อุปสงค์หรือความต้องการมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น
เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตสัตวแพทย์เข้าประกอบวิชาชีพใน
กลุม่ งานนีใ้ ห้มากยิง่ ขึน้ จึงควรส่งเสริมให้มคี วามร่วมมือกัน
ระหว่างสถาบันที่ผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์กับบริษัทเอกชน
หรือหน่วยงานราชการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตไปประกอบวิชาชีพเป็นสัตวแพทย์ปศุสัตว์ให้
มากขึ้น
โดยสรุ ป แล้ ว เนื่ อ งจากภาพรวมความต้ อ งการ
สัตวแพทย์ทคี่ าดการณ์ในการศึกษานี้ พบว่ามีความต้องการ
สัตวแพทย์สงู กว่าก�ำลังการผลิตสัตวแพทย์อยูม่ าก แผนการ
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ปรั บ ให้ ค วามต้ อ งการและก�ำลั ง การผลิ ต ใกล้ เ คี ย งกั น
สามารถท�ำได้ทั้งการเพิ่มก�ำลังการผลิต และการลดความ
ต้องการ วิธกี ารลดความต้องการหรืออุปสงค์ของสัตวแพทย์
ลงวิธีหนึ่งที่อาจกระท�ำได้ก็คือ การเปิดโอกาสการท�ำงาน
แบบร่วมกันกับวิชาชีพข้างเคียง (skill mix) โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ส�ำหรับกลุม่ งานสัตวแพทย์ปศุสตั ว์ทมี่ คี วามต้องการ
สูงกว่าก�ำลังการผลิตมาก
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4.

กิตติกรรมประกาศ

5.

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณร่วมกัน
จากหลายแหล่ง ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ภาคีคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง สถาบันพัฒนาการด�ำเนิน
การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ สั ต วแพทยสภา
สมาคมสั ต วแพทย์ ผู ้ ป ระกอบการบ�ำบั ด โรคสั ต ว์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
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