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วิสัยทัศน์
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นวารสารชั้นนำ�ด้านการวิจัยระบบสุขภาพในระดับอาเซียน

เป้าหมายและขอบเขตของวารสาร
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นเครื่องมือเผยแพร่วิชาการเพื่อสนับสนุนและยกขีดความสามารถในการผลิตองค์
ความรู้ใหม่จากการวิจัยระบบสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กำ�หนดนโยบาย นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากร
สาธารณสุขทุกระดับ

เงื่อนไขหลักในการส่งต้นฉบับ
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุขยินดีรับพิจารณาต้นฉบับงานวิจัยและต้นฉบับบทความวิชาการทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ทั้งนี้บทความที่ส่งมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหลักดังต่อไปนี้
- ไม่เคยลงตีพิมพ์ในที่ใดๆ มาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างส่งไปตีพิมพ์ด้วย (กรุณาแนบแบบคำ�รับรองงาน
ต้นฉบับ โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ MS Words ได้ที่ http://ejournal.hsri.or.th/ คลิกที่ For
authors (declare form)
- ต้องเขียนชื่อเรื่อง บทคัดย่อ ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด (ในกรณีมีสองสังกัด กรุณาระบุเพียงที่เดียว) เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- รายการเอกสารอ้างอิง ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด (หากเอกสารอ้างอิงมีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ผู้
นิพนธ์ต้องแปลเป็นอังกฤษ และเพิ่ม “(in Thai)” ท้ายรายการอ้างอิงนั้นๆ
- ในกรณีมีผู้นิพนธ์หลายคน กรุณาระบุผู้รับผิดชอบบทความ (corresponding author) ในแบบคำ�
รับรองงานต้นฉบับ
หากบทความที่ขอลงตีพิมพ์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิที่จะปฏิเสธ
บทความนั้นในทันที ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคำ�แนะนำ�ในการส่งต้นฉบับงานวิจัยและบทความวิชาการ ได้จาก
http://ejournal.hsri.or.th/ คลิกที่ For authors
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Vision
The Journal of Health Systems Research is aimed at being one of leading health systems research
journals in ASEAN.

Aim & Scope
Journal of Health Systems Research is an academic published tool for supporting and enhancing the potential abilities in generating new bodies of knowledge from health systems researches
which will be useful for policy makers, researchers, academics and health practitioners in all levels.

Main conditions for submission
The Journal of Health Systems Research welcomes research articles and academic articles in both
Thai and English that meet the following conditions:
• The articles must be original and must not be published nor submitted for publication
elsewhere (please attach the Declare Form with your submission. Download the form
in MS Words format at http://ejournal.hsri.or.th/ and click For authors (declare form)
• The articles must contain proper title, abstract, name of author (s) and affiliation
(specify only one) in both Thai and English
• References must be in English (for Thai references, please translate into English and
add “(in Thai)” at the end of the item)
• In case of more than 1 author, please provide details of corresponding author in the
Declare Form
If the submitted article fails to comply with the above conditions, the JHSR editorial staff reserves
the right to immediately reject it. Please download JHSR Submission Guideline at http://ejournal.hsri.
or.th and click For authors.
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้เขียน
วารสารวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข เป็ น เวที เ สนอผล
งานทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อสนับสนุนและยกขีด
ความสามารถในการผลิตและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้าน
การวิจัยระบบสุขภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กำ�หนด
นโยบาย นักวิจัย นักวิชาการและบุคลากรสาธารณสุข
ทุกระดับ กำ�หนดเผยแพร่ทุกรอบ 3 เดือน คือ มกราคมมีนาคม, เมษายน-มิถุนายน, กรกฎาคม-กันยายน และ
ตุลาคม-ธันวาคม งานที่ส่งมาให้พิจารณาเพื่อลงตีพิมพ์ใน
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข จะต้องไม่เคยลงตีพิมพ์ใน
ที่ใดๆ มาก่อน
การติดต่อกับวารสารฯ ขอให้ติดต่อผ่านทางระบบ
e-journal โดยระบบฯ จะส่งข้อความไปยัง email address ที่ท่านใช้ในการสมัครสมาชิกกับทางวารสารฯ
และท่านสามารถเปิดดูข้อความในระบบฯ ได้โดยการ
คลิกที่ลิงค์ ในข้อความที่ระบบฯ ส่งไป
หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้ระบบ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสาร ในเวลาทำ�การ
จ-ศ เวลา 08.30-16.30 น. ที่โทร 0 2832 9200
ประเภทของบทความที่รับพิจารณา
เพื่อลงตีพิมพ์
1. บทความวิจัย (research article)
เป็นรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ที่เกี่ยว
กับระบบสุขภาพ และ/หรือ การพัฒนาระบบสาธารณสุข
ควรประกอบด้วย
1.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ชื่อผู้เขียนพร้อมชื่อสังกัด ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และขอให้ระบุผู้เขียนที่รับผิดชอบ
บทความ (corresponding author) พร้อมเลขหมาย

ของโทรศัพท์เคลื่อนที่และ email address
1.3 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.4 คำ�สำ�คัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.5 ภูมิหลังและเหตุผล
1.6 ระเบียบวิธีศึกษา
1.7 ผลการศึกษา
1.8 วิจารณ์และข้อยุติ
1.9 กิตติกรรมประกาศ
1.10 การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การวิจัยในมนุษย์ โปรดระบุว่าผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการฯ ชุดใดบ้างและเมื่อไร ถ้าหากไม่มี ได้
โปรดชี้แจงด้วย
1.11 เอกสารอ้างอิง ต้องเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด (หากเอกสารอ้างอิงมีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ผู้
เขียนต้องแปลเป็นอังกฤษ และเพิ่ม “(in Thai)” ท้าย
รายการอ้างอิงนั้นๆ
1.12 แนบแบบคำ � รั บ รองงานต้ น ฉบั บ เพื่ อ
ยื น ยั น การขอตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข
เพียงที่เดียว โดยผู้เขียนทุกท่านต้องลงนามรับรองด้วย
ทั้งนี้ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 20 หน้า (รูป
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16) และในกรณี
ที่ส่งงานเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้มีภาษาไทยตรงชื่อเรื่อง
ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด บทคัดย่อและคำ�สำ�คัญด้วย
ข้อเสนอแนะ – ในกรณีที่ส่งงานเป็นภาษาไทย ขอ
เชิญชวนให้จัดทำ�ภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้
2. บทบรรณนิทัศน์ (review article)
เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จากวารสารหรือหนังสือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
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มาวิเคราะห์ วิจารณ์เปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดความ
กระจ่างในเรื่องนั้นยิ่งขึ้น ควรประกอบด้วย
2.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.2 ชื่อผู้เขียนพร้อมชื่อสังกัด ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และขอให้ระบุผู้เขียนที่รับผิดชอบ
บทความ (corresponding author) พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่และ email address สำ�หรับการ
ติดต่อ
2.3 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.4 คำ�สำ�คัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 บทนำ�
2.6 เนื้อหา
2.7 บทสรุปหรือวิจารณ์
2.8 เอกสารอ้ า งอิ ง ต้ อ งเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ทั้งหมด (หากเอกสารอ้างอิงมีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ผู้
เขียนต้องแปลเป็นอังกฤษ และเพิ่ม “(in Thai)” ท้าย
รายการอ้างอิงนั้นๆ
2.9 แนบแบบคำ�รับรองงานต้นฉบับเพื่อยืนยัน
การขอตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข เพี ย งที่
เดียว โดยผู้เขียนทุกท่านต้องลงนามรับรองด้วย
ทั้งนี้ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 15 หน้า (รูป
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16)
กรณีที่ส่งงานเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้มีภาษาไทย
ตรงชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด บทคัดย่อและคำ�
สำ�คัญด้วย
ข้อเสนอแนะ – ในกรณีที่ส่งงานเป็นภาษาไทย ขอ
เชิญชวนให้จัดทำ�ภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้
3. บทความพิเศษ (special article)
เป็ น บทความวิ ช าการที่ แ สดงข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย ว
โยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของมวลชน
เป็นพิเศษ หรือเป็นบทความที่รวบรวมเนื้อหาและการ
แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องดังกล่าว ควร
ประกอบด้วย

3.1 ชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.2 ชื่อผู้เขียนพร้อมชื่อสังกัด ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ และขอให้ระบุผู้เขียนที่รับผิดชอบ
บทความ (corresponding author) พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่และ email address สำ�หรับการ
ติดต่อ
3.3 บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.4 คำ�สำ�คัญ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.5 บทนำ�
3.6 เนื้อหา
3.7 บทวิจารณ์
3.8 เอกสารอ้ า งอิ ง ต้ อ งเป็ น ภาษาอั ง กฤษ
ทั้งหมด (หากเอกสารอ้างอิงมีต้นฉบับเป็นภาษาไทย ผู้
เขียนต้องแปลเป็นอังกฤษ และเพิ่ม “(in Thai)” ท้าย
รายการอ้างอิงนั้นๆ
3.9 แนบแบบคำ�รับรองงานต้นฉบับเพื่อยืนยัน
การขอตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข เพี ย งที่
เดียว โดยผู้เขียนทุกท่านต้องลงนามรับรองด้วย
ทั้งนี้ ความยาวของเรื่องไม่ควรเกิน 10 หน้า (รูป
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16)
กรณีที่ส่งงานเป็นภาษาอังกฤษ ขอให้มีภาษาไทย
ตรงชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนพร้อมสังกัด บทคัดย่อและคำ�
สำ�คัญด้วย
ข้อเสนอแนะ – ในกรณีที่ส่งงานเป็นภาษาไทย ขอ
เชิญชวนให้จัดทำ�ภาพและตารางเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
เพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้
4. จดหมายถึงบรรณาธิการ (letter to the editor)
หรือ จดหมายโต้ตอบ
เป็นการติดต่อหรือตอบโต้ระหว่างนักวิชาการหรือ
ผู้อ่านกับเจ้าของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที่ผู้อ่านมีข้อคิดเห็นที่แตกต่าง ต้องการชี้
ให้เห็นความไม่สมบูรณ์หรือข้อผิดพลาดของรายงาน และ
บางครั้งบรรณาธิการอาจวิพากษ์สนับสนุนหรือโต้แย้งได้
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การเตรียมบทความต้นฉบับ
ระบบจะรับไฟล์ MS Words เท่านั้น และต้องไม่มี
file protection เนื่องจาก reviewer อาจจะให้ความ
เห็นโดยใช้ Track Changes หรือ insert comment
1. ชื่อเรื่อง (title) ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษา
อั ง กฤษ ต้ อ งกะทั ด รั ด และสื่ อ เป้ า หมายหลั ก ของการ
ศึกษา ไม่ใช้คำ�ย่อ ความยาวไม่เกิน 100 ตัวอักษร รวม
ช่องไฟ ถ้าชื่อยาวมาก ให้ตัดเป็นชื่อรอง (subtitle) ชื่อ
เรื่องต้องไม่ใส่วลีที่ไม่จำ�เป็น เช่น “การศึกษา...” หรือ
“การสังเกต...”
2. ชื่อผู้เขียน (author and co-author) ให้มีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อเต็ม ไม่ใช้คำ�ย่อ ไม่ต้อง
ระบุตำ�แหน่งและคำ�นำ�หน้าชื่อ
3. ชื่อสังกัด/สถานที่ปฏิบัติงาน (affiliation) ให้
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อหน่วยงานที่ผู้เขียน
ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ในกรณีมีมากกว่าหนึ่ง
สังกัด ขอให้ระบุมาเพียงสังกัดเดียว เมื่อมีผู้เขียนหลาย
คน และอยู่คนละสังกัด ให้ใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำ�ดับ
เพื่อแยกสังกัด * † ‡
4. บทคัดย่อ (abstract) ให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อความย่อตามลำ�ดับโครงสร้างของ
บทความ ได้แก่ ภูมิหลังและเหตุผล ระเบียบวิธีศึกษา ผล
การศึกษาและวิจารณ์ ไม่ควรเกิน 15 บรรทัด ใช้ภาษา
รัดกุม เป็นประโยคสมบูรณ์ มีความหมายในตัวเองโดย
ไม่ต้องหาความหมายต่อ ไม่ควรมีคำ�ย่อ ในภาษาอังกฤษ
ต้องเป็นประโยคอดีต
5. คำ�สำ�คัญ (keywords) ให้มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ วางไว้ท้ายบทคัดย่อ และ Abstract
6. ภูมิหลังและเหตุผล (background and rationale) เป็นส่วนของบทความที่บอกเหตุผลที่นำ�ไปสู่
การศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา เป็นส่วนที่อธิบายให้ผู้อ่านรู้ปัญหา ลักษณะ
และขนาด ที่นำ�ไปสู่ความจำ�เป็นในการศึกษาวิจัยให้ได้
ผลเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบคำ�ถามที่ตั้งไว้ หากมีทฤษฎีที่

จำ�เป็นที่ต้องใช้ในการศึกษา อาจวางพื้นฐานไว้ในส่วนนี้
และใส่วัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ในตอนท้าย
7. ระเบียบวิธีศึกษา (methodology) เขียน
ชี้แจงจำ�แนกเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ
วัสดุที่ใช้ในการศึกษา ให้บอกรายละเอียดของสิ่งที่
นำ�มาศึกษา เช่น ผู้ป่วย คนปรกติ สัตว์ พืช รวมถึงจำ�นวน
และลักษณะเฉพาะของตัวอย่างที่ศึกษา เช่น เพศ อายุ
น้ำ�หนัก ต้องบอกถึงการได้รับอนุญาตจากผู้ที่เข้ารับการ
ศึกษา การยอมรับจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ในการศึกษาสิ่งมีชีวิต ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ศึกษา
วิ ธี ก ารศึ ก ษา เริ่ ม ด้ ว ยรู ป แบบแผนการศึ ก ษา
(study design) เช่น randomized double blind,
descriptive หรือ quasi-experiment การสุ่มตัวอย่าง
เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย แบบหลายขั้นตอน วิธี
หรือมาตรการที่ใช้ศึกษา (interventions) ถ้าเป็น
มาตรการที่รู้จักทั่วไป ให้ระบุเป็นเอกสารอ้างอิง ถ้าเป็น
วิธีใหม่ อธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำ�ไปใช้ต่อ
ได้ โดยระบุเครื่องมือ/อุปกรณ์และหลักการที่ใช้ในการ
ศึกษาเชิงคุณภาพ/ปริมาณให้ชัดเจนและกระชับ เช่น
แบบสอบถาม การทดสอบความเชื่อถือ วิธีการเก็บข้อมูล
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
8. ผลการศึกษา (results) แจ้งผลที่พบตามลำ�ดับ
หัวข้อของแผนการศึกษาอย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่าย ถ้าผล
ไม่ซับซ้อน ไม่มีตัวเลขมาก บรรยายเป็นร้อยแก้ว แต่ถ้า
ตัวเลขมาก ตัวแปรมาก ควรใช้ตารางหรือแผนภูมิ โดย
ไม่ต้องอธิบายตัวเลขซ้ำ�ในเนื้อเรื่อง ยกเว้นข้อมูลสำ�คัญๆ
ควรแยกพิมพ์ตาราง ภาพ และแผนภูมิต่างหาก ไม่ควร
สอดแทรกไว้ในเนื้อเรื่อง แต่ในเรื่องควรเว้นที่ว่างไว้พอ
เป็นที่เข้าใจพร้อมกับเขียนแจ้งไว้ในกรอบว่า
ตารางที่ 1

หรือ

ใส่รูปที่ 1

ตาราง (แนะนำ�ให้ทำ�เป็นภาษาอังกฤษ)
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เป็นการจัดระเบียบของคำ�พูด ตัวเลขและเครื่องหมาย
ต่ า งๆ บรรจุ ล งในคอลั ม น์ เ พื่ อ แสดงข้ อ มู ล และความ
สัมพันธ์ของข้อมูล แนวทางการจัดทำ�ตารางมีดังนี้
• ไม่ควรเสนอตารางเป็นภาพถ่าย
• ชื่ อ คอลั ม น์ เ ป็ น ตั ว แทนอธิ บ ายข้ อ มู ล ใน
คอลัมน์ ควรจะสั้นหรือย่อๆ และอธิบายให้ละเอียดใน
เชิงอรรถ (footnote) ใต้ตาราง
• เชิ ง อรรถ จะเป็ น คำ � อธิ บ ายรายละเอี ย ดที่
บรรจุในตารางได้ไม่หมด ไม่ควรใช้เลขกำ�กับเพราะอาจ
สับสนกับเลขของเอกสารอ้างอิง เสนอให้ใช้เครื่องหมาย
ตามลำ�ดับนี้ * † ‡ § # ¶
• บทความหนึ่งเรื่องควรมีตารางไม่เกิน 3-5
ตาราง ไม่ ค วรระบุ ทุ ก ข้ อ มู ล ที่ ป รากฏในตารางลงใน
เนื้อหาอีก
• ต้องขออนุญาต หรืออ้างอิงกรณีนำ�ข้อมูลใน
ตารางมาจากบทความของผู้อื่น
ภาพและแผนภูมิ (แนะนำ�ให้ทำ�เป็นภาษาอังกฤษ)
จะช่วยสื่อความหมายให้ชัดเจนขึ้น โดยเน้นจุด
สำ�คัญ มีแนวทางดังนี้
• ต้องคมชัด อาจเป็นภาพขาว-ดำ� หรือภาพสี
• ควรเป็น file ภาพต้นฉบับจากกล้องที่มีขนาด
ไม่ต่ำ�กว่า 600 x 800 pixels
• หากภาพหรือแผนภูมิมีห ลายกล่องข้อ ความ
หรือหลายสัญลักษณ์ต่างๆ จะต้องทำ� grouping ไว้ด้วย
9. วิจารณ์ (discussion) เริ่มด้วยการวิจารณ์
ผลการศึกษา แปลความหมายของผลที่ค้นพบ หรือ
วิเคราะห์และสรุปเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่วางไว้ ว่า
ตรงหรือแตกต่างไปหรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น วิจารณ์ผลที่ไม่ตรงตามที่คาดหวังอย่างไม่ปิดบัง
อาจแสดงความเห็นเบื้องต้นตามประสบการณ์หรือข้อมูล
ที่ตนมีเพื่ออธิบายส่วนที่โดดเด่นหรือแตกต่างเป็นพิเศษ
ก็ได้
10. ข้ อ ยุ ติ (conclusion) ผลที่ ไ ด้ ต รงกั บ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย หรื อ ไม่ ควรให้ ข้ อ เสนอแนะใน

การนำ�ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือให้ประเด็นคำ�ถาม
การวิจัยที่ควรมีต่อไป
11. กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements)
มีย่อหน้าเดียว แจ้งให้ทราบว่ามีการช่วยเหลือหรือมีผู้
สนับสนุนทุนการวิจัยที่สำ�คัญจากที่ใดบ้าง
12. การผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ethical committee
approval) กรณีที่มีการทำ�วิจัยในมนุษย์ โปรดระบุ
ว่าผ่านได้การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ชุดใดบ้าง
เมื่อไร ถ้าหากไม่มีก็ได้โปรดชี้แจงด้วย
13. เอกสารอ้างอิง (references) การอ้างอิง
เอกสารใช้ระบบแวนคูเวอร์ (Vancouver style) โดยใส่
ตัวเลข
ในวงเล็บ ใช้ตัวยก วางไว้หลังข้อความหรือหลังชื่อ
บุคคลเจ้าของข้อความที่อ้างถึง โดยเริ่มจาก (1) และเรียง
เลขอื่นๆ ต่อไปตามลำ�ดับ ถ้าอ้างอิงซ้ำ�ให้ใช้หมายเลขเดิม
ไม่ใช้คำ�ย่อในรายการเอกสารอ้างอิง ยกเว้นชื่อต้นของผู้
เขียนและชื่อวารสาร บทความที่บรรณาธิการรับตีพิมพ์
แล้ว แต่ยังไม่เผยแพร่ให้ระบุ “กำ�ลังตีพิมพ์” บทความ
ที่ไม่ได้ตีพิมพ์ให้แจ้ง “ไม่ได้ตีพิมพ์” หลีกเลี่ยง “ติดต่อ
ส่วนตัว” มาใช้อ้างอิง เว้นแต่มีข้อมูลสำ�คัญมากที่หาไม่
ได้ทั่วไป ให้ระบุชื่อและวันที่ติดต่อในวงเล็บท้ายชื่อเรื่อง
ที่อ้างอิง
สำ�หรับการเรียงลำ�ดับรายการเอกสารอ้างอิงท้าย
เรื่อง ให้เรียงลำ�ดับตามการอ้างอิงก่อน-หลังในเนื้อหา
บทความ
การเขียนเอกสารอ้างอิงมีหลักเกณฑ์ดังนี้
13.1 วารสารวิชาการ
นามสกุลผู้เขียน อักษรย่อชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ชื่อ
ย่อวารสาร ปีที่พิมพ์;ปีที่(ฉบับที่):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย
ของเรื่อง.
วารสารภาษาไทย ชื่อผู้เขียนให้ใช้ชื่อสกุลก่อน ตาม
ด้วยอักษรย่อตัวหน้าตัวเดียวของชื่อตัวและชื่อรอง (ถ้า
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มี) ถ้ามีผู้เขียนมากกว่า 6 คน ให้ใส่ชื่อเพียง 6 คนแรก
แล้วตามด้วย “et al.” ชื่อวารสารเป็นชื่อเต็ม และแปล
ทุกส่วนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วใส่ “(in Thai)” ไว้ท้าย
เอกสารอ้างอิงนั้น
วารสารภาษาอังกฤษ ใช้ชื่อย่อตามรูปแบบของ
U.S. National Library of Medicine ที่ตีพิมพ์ใน Index
Medicus ทุกปี
ถ้าวารสารเรียงหน้าไม่ต่อเนื่องกันทั้งปี ต้องระบุ
ฉบับที่ไว้ด้วย ดังนี้ “10(3):” หมายความว่าพิมพ์เป็นปีที่
10 ในวงเล็บฉบับที่ 3 และต่อด้วย :
ชื่อเรื่อง จะใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ยกเว้นอักษรตัว
แรก และชื่อเฉพาะต่างๆ
ตัวเลขหน้า ใช้ตัวเต็มสำ�หรับหน้าแรก และตัด
ตัวเลขซ้ำ�ออกสำ�หรับหน้าสุดท้าย เช่น 123-9 แทนที่จะ
เป็น 123-129 และใช้ 248-58 แทนที่จะเป็น 248-258
สั ง เกตว่ า ไม่ มี ก ารเว้ น วรรคระหว่ า งเครื่ อ งหมาย;
และ : ในการระบุปที พ่ี มิ พ์ ปีท่ี [volume] ฉบับที่ เลขหน้า
ตัวอย่างดังนี้
1. Sirichakwal PP, Sranacharoenpong K,
Tontisirin K. Food based dietary guidelines (FBDGs) development and promotion in Thailand.
Asia Pac J Clin Nutr 2011;20(3):477-83.
2. Chaisuntitrakoon A. Evaluation of dental
services quality. Journal of Health Systems Research 2015;9(2):136-45. (in Thai)
3. Snowdon J. Severe depression in old
age. Medicine Today 2002;3(12):40-7.
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and conventional medicine. Forschende Komplementarmedizin 2011;18(6):315-20.
5. Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S,
Leibovici L, Paul M. Treatment of human brucellosis: systematic review and meta-analysis

of randomized controlled trials. BMJ 2008 Mar
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Jiang CB, Sheu JC, et al. Constipation is a major
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Peditar Neonatal 2012;53(4):252-6.
กรณีผู้เขียนเป็นองค์กร
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Hypertension 2002;40(5):679-86.
		
กรณีไม่มีชื่อผู้เขียน
8. 21st century heart solution may have a
sting in the tail. BMJ 2002;325(73):184.
กรณีเป็นบทความในฉบับเสริม (supplement)
9. Anamnart C, Poungvarin N. Patent foramen ovale and recurrent transient neurological
symptoms: a case report and review of literature. J Med Assoc Thai 2011;94 Suppl 1:S264-8.
13.2 หนังสือ ตำ�รา หรือรายงาน
10. Ringsven MK, Bond D. Gerontology and
leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY):
Delmar Publishers; 1996.
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บรรณาธิการ
ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์:
สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. จำ�นวนหน้า.
จะใส่ครั้งที่พิมพ์เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่ครั้งแรก
14. Khammanee T. Science of teaching:
body of knowledge for the management of effective learning process. Bangkok: Chulalongkorn
University printing house; 2007. 502 p. (in Thai).
15. Butler SW. Secrets from the Black Bag.
London: The Royal College of General Practitioners; 2005.
16. Cheers B, Darracott R, Lonne B. Social
care practice in rural communities. Sydney: The
Federation Press; 2007.
17. Murtagh J. John Murtagh’s General
practice. 4th ed. Sydney: McGraw-Hill Australia
Pty Ltd; 2007.
หนั ง สื อ ที่ มี บ รรณาธิ ก าร และอ้ า งบทหนึ่ ง ใน
หนังสือหรือตำ�รา
ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. ใน: ชื่อบรรณาธิการ,
บรรณาธิการ. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. เมืองที่พิมพ์:
สำ�นักพิมพ์; ปีที่พิมพ์. เลขหน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
18. Mahathanan N, Rodpai S. Counselling
for renal replacement therapy. In: Eiam-Ong S,
Susantitaphong P, Srisawat N, Tiranathanagul K,
Praditpornsilpa K, Tungsanga K, editors. Textbook of hemodialysis. Nakhon Pathom: A I Press;

2007. P. 94-103.
19. Alexander RG. Considerations in creating a beautiful smile. In: Romano R, editor. The
art of the smile. London: Quintessence Publishing; 2005. p. 187-210.
20. Speroff L, Fritz MA. Clinical gynaecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins; 2005.
Chapter 29, Endometriosis; p.1103-33.
กรณีเป็น e-book
21. Irfan A. Protocols for predictable aesthetic dental restorations [Internet]. Oxford:
Blackwell Munksgaard; 2006 [cited 2009 May
21]. Available from Netlibrary: http://cclsw2.
vcc.ca:2048/login?url=http://www.netLibrary.
com/urlapi.asp?action=summary&v=1&bookid=181691.
กรณีเป็นบทหนึ่งใน e-book
22. Darwin C. On the Origin of Species by
means of natural selection or the preservation
of favoured races in the struggle for life [internet]. London: John Murry; 1859. Chapter 5, Laws
of Variation. [cited 2010 Apr 22]. Available from:
http://www.talkorigins.org/faqs/origin/chapter5.
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13.3 รายงานการประชุม สัมมนา
ชื่ อ ผู้ เขี ย น. ชื่ อ เรื่ อ ง. ใน: ชื่ อ บรรณาธิ ก าร
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Amsterdam: North Holland; 1992. p. 1561-5.
กรณีนำ�เสนอในการประชุม แต่ไม่มีการตีพิมพ์
24. Bowden FJ, Fairley CK. Endemic STDs in
the Northern Territory: estimations of effective
rates of partner exchange. Paper presented at:
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กรณีตีพิมพ์เป็น proceeding
25. Kimura J. Shibasaki H, editors. Recent
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Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.
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ชื่อผู้เขียน. ชื่อเรื่อง. เมืองที่พิมพ์: หน่วยงานที่
พิมพ์/แหล่งทุน; ปีที่พิมพ์. เลขที่รายงาน.
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of Evaluation and Inspections; 1994. Report No.:
HHSIGOEI69200860.
13.5 วิทยานิพนธ์
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ior (master’s thesis). Bangkok: Mahidol
University; 2011. (in Thai)
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Podcasts
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in South Africa [podcast on the internet]. Sydney:
ABC Radio National; 2010 [updated 2010 Apr 9;
cited 2010 Apr 14]. Available from: http://www.
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htm.
Blog Posts
38. Flower R. How a simple formula for resolving problems and conflict can change your

reality. Pick the brain [blog on the Internet]; 2015
Jun 1 [cited 2015 Jun 9]. Available from http://
www.pickthebrain.com/blog/how-a-simple-formula-for-resolving-problems-and-conflict-canchange-your-reality/.
การปรับแก้ต้นฉบับ

โดยทั่วไป ผู้อ่านทบทวนจะตรวจสอบความถูกต้อง
และความครบถ้วนด้านวิชาการ แล้วส่งให้ผู้เขียน สิทธิใน
การปรับแก้ต้นฉบับเป็นของผู้เขียน แต่กองบรรณาธิการ
สงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์เฉพาะที่ผ่านความเห็นชอบตาม
รูปแบบและสาระของกองบรรณาธิการเท่านั้น
การตรวจทานต้นฉบับก่อนตีพิมพ์ (final proof)

ผู้เขียนต้องตรวจพิสูจน์อักษรในลำ�ดับสุดท้าย เพื่อ
ให้ความเห็นชอบในความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา
คำ�แนะนำ�การส่งต้นฉบับ
การส่ ง ต้ น ฉบั บ บทความมายั ง วารสารวิ จั ย ระบบ
สาธารณสุขเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องดำ�เนินการผ่าน
ทางระบบออนไลน์เท่านั้น โดยไปที่ http://ejournal.
hsri.or.th/ ซึ่งจะปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่างนี้ หาก
ท่านใดส่งบทความเป็นครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิกก่อน
(คลิกที่ register) ระบบจะส่งลิงค์ไปให้ที่อีเมลที่ท่านใช้
สมัคร ท่านจะต้องใช้ลิงค์นั้นภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อไปตั้ง
password และหลังจากตั้ง password เรียบร้อยแล้ว
จึงจะส่งบทความได้ และท่านจะไม่สามารถใช้ลิงค์เดิม
นั้นในการลงทะเบียนซ้ำ�ได้อีก ดังนั้น ท่านจำ�เป็นต้องตั้ง
password ใหม่ หากลืม password กรุณากรอก username หรือ email address ที่ใช้สมัครไว้ และ click
ที่ FORGET PASSWORD จะมีข้อความส่งไปยังอีเมลที่
ท่านสมัครเพื่อให้ท่านสามารถเข้าระบบเพื่อตั้ง password ใหม่ได้ สำ�หรับคำ�แนะนำ�การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ
สามารถดาวน์โหลดได้โดยการคลิกที่ “For authors”
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ภายหลังการตั้ง password เมื่อคลิก save แล้ว จะปรากฏหน้าข้างล่างนี้บนหน้าจอ

กรุ ณ ากรอกข้ อ มู ล ต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ชื่ อ
และอีเมลของผู้เขียนทุกท่านตามที่ปรากฏในไฟล์นิพนธ์
ต้นฉบับ ซึ่งช่องสำ�หรับกรอกข้อมูลของผู้เขียนร่วมจะ
ปรากฏเมื่อท่านคลิกที่ปุ่ม Add co-author ซึ่งจะปรากฏ
ช่องให้กรอกข้อมูลผู้เขียนร่วมครั้งละ 1 ท่าน เมื่อท่าน

กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงคลิก Choose file เพื่อไป
เลือกไฟล์นิพนธ์ต้นฉบับที่ท่านต้องการเสนอตีพิมพ์ เมื่อ
ปรากฏชื่อไฟล์ที่ต้องการในกล่องเรียบร้อยแล้วจึงกดปุ่ม
UPLOAD เพื่อ upload ไฟล์เข้าระบบ หลังจากระบบ
upload ไฟล์เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม SUBMIT
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หลังจากการส่งนิพนธ์ต้นฉบับเสร็จสิ้นแล้ว หน้าจอจะปรากฏดังนี้

การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการวารสารฯนั้น ท่านสามารถกระทำ�ได้ เมื่อท่าน log in เข้าระบบที่ http://ejournal.hsri.or.th/ แล้วไปที่ tab “Discussions” จากนั้น คลิกที่ “+ Start new discussion” ดังภาพด้านล่าง
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จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังนี้

ให้พิมพ์หัวข้อที่ช่อง Title ซึ่งมี * (สีแดง) กำ�กับไว้
แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการสื่อสารในช่อง Details หาก
มีไฟล์ที่ต้องการ upload ก็คลิกที่ Choose File แล้ว
คลิก UPLOAD
จากนั้น คลิกที่ START NEW DISCUSSION ที่อยู่
ด้านล่าง ระบบจะส่งข้อความของท่านไปยังเจ้าหน้าที่
ฝ่ายจัดการวารสารฯ
หากการ upload ไฟล์สำ�เร็จ จะมีข้อความแสดง

ที่หน้าจอให้ทราบ หรือท่านสามารถตรวจสอบได้โดยไป
ที่ tab “Files” ซึ่งจะแสดงทุกไฟล์ที่ได้มีการ upload
พร้อมวันที่ที่ upload แต่ละไฟล์
หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาในการใช้ระบบ
กรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยจั ด การวารสารฯ ในเวลา
ทำ�การ (08.30-16.30 น.) ของวันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวัน
หยุดราชการ) ที่โทร 02-832-9200
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ค�ำถามวิจัยก�ำลังคนด้านสุขภาพ
Research Questions on Human
Resources for Health

ก

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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บทคัดย่อ
การศึกษานี้เป็นการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพส�ำหรับระบบบริการระดับปฐมภูมิในอนาคต (พ.ศ.
2569) ซึ่งครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน และครอบคลุมบริการ (1) การรักษาเบื้องต้นและการแพทย์แผนไทย (2) การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการก�ำจัดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และ (3) การฟื้นฟูสภาพ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการในระดับ
ปฐมภูมทิ ไี่ ด้ศกึ ษาและคาดการณ์ประกอบด้วย แพทย์ ทันตบุคลากร เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข บุคลากร
แพทย์แผนไทย นักกายภาพบ�ำบัด และนักเทคนิคการแพทย์
การศึกษานี้ใช้วิธีการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน 2 วิธีคือ วิธีความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ (health need method)
และวิธีความต้องการบริการสุขภาพ (health demand method) ร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่าในสถานการณ์ปกติ ระดับ
ปฐมภูมิปี 2569 มีความต้องการแพทย์ 9,826-12,009 คน พยาบาลวิชาชีพ 26,249–32,082 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
16,797-20,530 คน นักกายภาพบ�ำบัด 6,043–7,385 คน แพทย์แผนไทย 5,880–7,186 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 9,187–
11,229 คน ทันตบุคลากร 4,757-5,814 คน เภสัชกร 1,997-2,441 คน และนักเทคนิคการแพทย์ 578–706 คน และเมื่อ
พัฒนาฉากทัศน์โดยเพิม่ จ�ำนวนการไปใช้บริการผูป้ ว่ ยนอกในระดับปฐมภูมมิ ากขึน้ ร้อยละ 25 จากผูร้ บั บริการจากสถานบริการ
ระดับทุติยภูมิ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการบริการเชิงรุกในชุมชน  ซึ่งในสถานการณ์นี้พบว่า มีความต้องการก�ำลังคนเพิ่ม
ขึ้นมากในปี 2569 ได้แก่ แพทย์ 23,523-28,751 คน พยาบาลวิชาชีพ 32,523-39,753 คน เภสัชกร 6,695-8,182 คน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 18,568-22,694 คน และนักเทคนิคการแพทย์ 811-991 คน
ค�ำส�ำคัญ: การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน ระบบบริการปฐมภูมิ วิธีความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ วิธีความต้องการ
บริการสุขภาพ
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Abstract
The study aimed to forecast human resources for health (HRH) requirements for primary health
care services in the next 10 year (2026). The HRH requirements covered both public and private sectors
for 3 types of services, (1) curative and Thai traditional medical services; (2) health promotion, disease
protection and health risk factor interventions; and (3) rehabilitation services for elderly care. HRH included in this study were: doctors, dental health personnel, pharmacists, nurses, public health personnel,
physical therapists, Thai traditional medical personnel, and medical technologists.
The combination of health need method and health demand method were used for HRH forecast.
The results showed that when the primary health service system maintains the status quo, in 2026, the
primary health care system required 9,826-12,009 doctors; 26,249–32,082 nurses; 16,797–20,530 public
health personnel; 6,043–7,385 physical therapists; 5,880–7,186 Thai traditional medical personnel;
9,187–11,229 Thai traditional medical assistants; 4,757–5,814 dental health personnel; 1,997–2,441
pharmacists; and 578–706 medical technologists. However, when 25% service utilizations are shifted from
secondary health care services to primary health care services and elderly care services in communities
are increased in the future scenario, the system requires 23,523-28,751 doctors; 32,523-39,753 nurses;
6,695-8,182 pharmacists; 18,568-22,694 public health personnel; and 811-991 medical technologists.
Keywords: human resources for health projection, primary health care services, health need
method, health demand method.

ร

ภูมิหลังและเหตุผล

สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิย่อมได้รับ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงในบริบทต่างๆ ของประเทศ
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร ด้านเศรษฐกิจ-สังคม
และด้านนโยบายของภาครัฐ(2)
การเพิม่ ขึน้ ของประชากรผูส้ งู อายุและการเพิม่ ขึน้ ของ
การเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง และโรคที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
พฤติกรรมท�ำให้ความต้องการบริการด้านสุขภาพเพิ่มมาก
ขึ้น ผลจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและด้านการศึกษาที่
ผ่ า นมาตลอดจนการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
เทคโนโลยีด้านสาธารณสุข การคมนาคม และการสื่อสาร
สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านฝั่งผู้ให้บริการ

ะบบบริการปฐมภูมิเป็นระบบบริการด่านหน้าของ
ระบบบริการสุขภาพที่มีความส�ำคัญยิ่ง มีบทบาท
หน้าที่หลักในการให้บริการผสมผสานในด้านการรักษา
เบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การ
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ รวมทัง้ การก�ำจัดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ(1) ใน
การให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างมีคุณภาพนั้น
จ�ำเป็นจะต้องมีกำ� ลังคนทัง้ ด้านประเภท จ�ำนวน และทักษะ
ที่ เ หมาะสม เพื่ อ ที่ จ ะสามารถพั ฒ นาระบบบริ ก ารให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้ ทั้งนี้
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เช่น มีการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการแพทย์และสาธารณสุข
มีการน�ำระบบการสือ่ สารมาช่วยให้การบริการด้านสุขภาพ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการคมนาคมระหว่าง
เมืองและชนบทสะดวกมากขึ้น มีความเป็นเมืองเพิ่มขึ้น มี
การเพิ่มความหลากหลายของผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและ
เอกชน อี ก ทั้ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะเข้ า มามี
บทบาทในการดูแลคุณภาพชีวติ ของประชาชนมากขึน้ ส่วน
การเปลีย่ นแปลงด้านฝัง่ ผูร้ บั บริการ เช่น ประชาชนมีระดับ
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้น มี
ความคาดหวังจากระบบบริการมากขึน้ และต้องการเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มในการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพมากยิ่ ง ขึ้ น การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ท�ำให้มีความต้องการก�ำลังคน
ด้านสุขภาพในด้านจ�ำนวนมากขึ้นอย่างแน่นอน
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ได้มกี ารด�ำเนินนโยบาย
ประการส�ำคัญต่างๆ ทีม่ งุ่ เน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
หน่วยบริการปฐมภูม(3)ิ ได้แก่ ประการแรกคือนโยบายหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เริ่มด�ำเนินการในปี พ.ศ 2544
ท�ำให้การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนมีมากขึน้
ส่งผลให้มคี วามต้องการก�ำลังคนในระดับปฐมภูมิ เช่นสถานี
อนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
และ โรงพยาบาลต่างๆ มากขึ้น ประการที่สองคือนโยบาย
การปฏิรูประบบสุขภาพ ให้ความส�ำคัญกับการบริการเชิง
รุกทีห่ น่วยบริการปฐมภูมิ ด้วยมิตขิ องสุขภาวะทีข่ ยายกว้าง
ขึ้ น ครอบคลุ ม ถึ ง สุ ข ภาพกาย ใจ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม
วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ท�ำให้หน่วยบริการปฐมภูมติ อ้ ง
ท�ำงานเชิงรุกมากขึน้ ประการทีส่ ามคือนโยบายการกระจาย
อ� ำ นาจด้ า นสาธารณสุ ข ลงไปสู ่ ภ าคี ใ นระดั บ พื้ น ที่ เช่ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการด้านสุขภาพ รวมถึงมีบทบาทส�ำคัญในการจัดการ
ก�ำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ
ด้วย ประการทีส่ ี่ ในปี พ.ศ. 2552 มีนโยบายยกระดับสถานี
อนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)(1)
เพือ่ พัฒนาให้มกี ารเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีคณ
ุ ภาพมาก
ขึ้น และต่อมา ในปี พ.ศ. 2558-2559 นโยบายได้เน้นหนัก

ไปในด้านก�ำลังคนของหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านนโยบาย
หมอครอบครัว การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (district health system) และการพัฒนาเครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ (primary care cluster)(4) ซึ่งนโยบายเหล่านี้ ส่ง
ผลต่อความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพมากขึ้นกว่าปกติ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในระดับปฐมภูมินั้น
เกิดจากสาเหตุตา่ งๆ ได้แก่ การเพิม่ ขึน้ ของภาระงาน ความ
ต้องการทักษะการท�ำงานใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ การโยกย้ายหรือลา
ออกของบุคลากร(2) การเตรียมความพร้อมด้านก�ำลังคน
ส�ำหรับระบบบริการระดับปฐมภูมิเพื่อให้มีความพอเพียง
และสอดรับกับนโยบายภาครัฐ จ�ำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์
และคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนประเภทต่างๆ เพือ่ น�ำ
มาพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
แม้ว่าที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีการคาดการณ์ความ
ต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพของแต่ละวิชาชีพ(5-10) แต่การ
คาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนที่ผ่านมาเป็นการคาด
การณ์เฉพาะรายวิชาชีพ ขาดการวิเคราะห์ความต้องการ
ก�ำลังคนร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่ท�ำงานร่วมกันในระดับ
บริการเดียวกัน ได้แก่ ระดับบริการปฐมภูมิ ระดับบริการ
ทุติยภูมิ และระดับบริการตติยภูมิ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการ
ก�ำลังคนในการให้บริการระดับปฐมภูมิในอนาคตอีก 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2569)
ระเบียบวิธีศึกษา
การคาดการณ์ ค วามต้ อ งการก� ำ ลั ง คนของระบบ
บริการปฐมภูมินี้ครอบคลุมสถานบริการทั้งภาครัฐ ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ศูนย์การแพทย์ สถาน
บริการสาธารณสุขของเทศบาล โรงพยาบาลชุมชน โรง
พยาบาลทัว่ ไป/ศูนย์ และโรงพยาบาลอืน่ ๆ และภาคเอกชน
เช่น คลินิกเอกชน สถานพยาบาลเอกชน การคาดการณ์
ความต้องการก�ำลังคนในการศึกษานี้เป็นการผสมผสาน
ระหว่างวิธคี วามจ�ำเป็นด้านสุขภาพ (health need method)
และวิธีความต้องการใช้บริการสุขภาพ (health demand
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method) ซึ่งวิธีความต้องการใช้บริการสุขภาพเหมาะ
ส�ำหรับการวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคนจากข้อมูลการ
ใช้บริการด้านการรักษา ดังนั้น จึงใช้วิธีการนี้ในการคาด
การณ์กำ� ลังคนจากงานรักษาพยาบาลและการบริการแพทย์
แผนไทย ส่วนวิธีจ�ำเป็นด้านสุขภาพเหมาะส�ำหรับการคาด
การณ์กำ� ลังคนจากงานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค(11)
ดังนั้น จึงใช้วิธีนี้ในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการฟืน้ ฟูสภาพ
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงบริการด้านทันตกรรม
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนในการศึกษานี้
ครอบคลุมวิชาชีพ แพทย์ ทันตบุคลากร (ทันตแพทย์และ
ทันตาภิบาล) เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการ
แพทย์ นักกายภาพบ�ำบัด แพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข (นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข และเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุขชุมชน) ดังนั้น ในกระบวนการคาดการณ์ก�ำลัง
คนจึงได้ตงั้ คณะท�ำงานทีป่ ระกอบด้วยวิชาชีพต่างๆ เพือ่ ให้
ความเห็นในทุกขั้นตอนของกระบวนการการคาดการณ์
ก�ำลังคน โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะมีการประชุมอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อร่วมกันก�ำหนดข้อตกลงต่างๆ ในการศึกษา
โดยกระบวนการคาดการณ์มรี ายละเอียดการด�ำเนินการดัง
ต่อไปนี(11)
้
1. การคาดการณ์แบบความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ
(health needs) การศึกษานีใ้ ช้ทงั้ ข้อมูลปฐมภูมจิ ากการ
ส�ำรวจ และน�ำข้อมูลทุติยภูมิมาประกอบการคาดการณ์
โดยวิเคราะห์บริการต่างๆ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึง
การบริการด้านทันตกรรม ยกเว้นงานรักษาพยาบาลและ
การบริการแพทย์แผนไทย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่กระทบระบบบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิ รวมทัง้ เก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมเิ พือ่
ประกอบการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมทิ พี่ งึ
ประสงค์
2) คณะท�ำงานวิเคราะห์บริการที่จ�ำเป็นระดับ
ปฐมภูมิ ซึง่ ประกอบด้วย บริการรักษาพยาบาลในกลุม่ ต่างๆ

การให้ค�ำปรึกษา บริการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก
การให้บริการแพทย์แผนไทย การให้บริการทันตกรรม การ
ฟืน้ ฟูสภาพอย่างต่อเนือ่ ง (ในกลุม่ ผูส้ งู อายุทต่ี ดิ บ้านติดเตียง
กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และกลุ่มมารดาหลังคลอด)
การบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน รวมทั้งการก�ำจัด
ปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ ต่อจากนัน้ คณะท�ำงานได้วเิ คราะห์
ประเภทก�ำลังคนที่ให้บริการต่างๆ และสัดส่วนการให้
บริการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
3) พัฒนาเครือ่ งมือส�ำหรับการส�ำรวจภาระงานใน
การให้บริการด้านต่างๆ ข้อมูลประกอบด้วย ประชากรที่
ต้องรับผิดชอบ ภาระงานในรอบปีด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ การก�ำจัดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ งานบริการด้านทันตสาธารณสุข และงานอืน่ ๆ และ
พัฒนาเครื่องมือการบันทึกกิจกรรมประจ�ำวันเพื่อศึกษา
กิจกรรมการปฏิบัติงานและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ที่ปฏิบัติงานที่สถานบริการปฐมภูมิ ครอบคลุม
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ทันตบุคลากร เภสัชกร นักเทคนิค
การแพทย์ นักกายภาพบ�ำบัด แพทย์แผนไทย และเจ้า
หน้าที่สาธารณสุข
4) คั ด เลื อ กสถานบริ ก ารที่ ศึ ก ษาแบบเฉพาะ
เจาะจงกระจายทั่วทั้ง 12 เครือข่ายบริการ โดยในแต่ละ
เครือข่ายคัดเลือกจังหวัดใหญ่ 1 แห่ง และจังหวัดเล็ก 1
แห่ง จากนั้นคัดเลือกจังหวัดละ 2 อ�ำเภอ  โดยคัดเลือก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) อ�ำเภอละ 1
แห่ง ส�ำหรับแพทย์คัดเลือกตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชน
ในอ�ำเภอนั้นๆ
5) ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาระงานและ
การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานประจ�ำวันของบุคลากร
เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ (10 วันท�ำการ)
6) วิเคราะห์ข้อมูล ปริมาณงาน ผลิตภาพในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละวิชาชีพ และสัดส่วนการปฏิบัติงาน
อื่นๆ เช่น งานบริหาร วิชาการและงานอื่นๆ ของแต่ละ
วิชาชีพ ประกอบกับความเห็นของคณะท�ำงาน ดังสรุปใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การบริการสุขภาพทีต่ อ้ งการ เวลาในการปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรม และสัดส่วนการทำ�งานของวิชาชีพต่างๆ ในการให้บริการ
ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ
บริการสุขภาพที่ต้องการ
		
1. การรักษา/ดูแลสุขภาพในสถานบริการ
การให้คำ�ปรึกษาต่างๆ
การบำ�บัดผู้เสพยาเสพติด
2. การตรวจวินิจฉัยแผนไทย
นวด/ประคบ/ให้บริการอื่น
3. ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
การให้ภูมิคุ้มกันหรือ EPI (ครั้ง)
วางแผนครอบครัว หรือ FP (ครั้ง)
บริการฝากครรภ์ หรือ ANC (ครั้ง)
ตรวจหลังคลอด (ครั้ง)
คัดกรองมะเร็งเต้านม/ปากมดลูก (คน)
4. การดูแลทางทันตกรรม
บริการทันตกรรมในสถานบริการ (ครั้ง)
บริการทันตกรรมในโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก (ครั้ง)
บริการทันตกรรมในชุมชน (ครั้ง)
5. การดูแล/ฟื้นฟูสภาพนอกสถานบริการ
หญิงหลังคลอด (ครั้ง)
ผู้สูงอายุ/ป่วยเรื้อรัง/พิการ (ครั้ง)
ผู้เสพยาเสพติด/ อื่นๆ (ครั้ง)
6. อนามัยโรงเรียน
อนามัยโรงเรียน (ครั้ง)
อนามัยศูนย์เด็กเล็ก (ครั้ง)
7. การสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน/สถานประกอบการ
การสำ�รวจข้อมูลประชากรและชุมชน (ครั้ง)
ดำ�เนินกิจกรรมเฝ้าระวัง/ควบคุมโรคในชุมชน (ครั้ง)
ดำ�เนินกิจกรรมเชิงรุกอื่นๆ ในชุมชน (ครั้ง)
ตรวจสถานประกอบการ ตลาดสด ร้านอาหาร
และอื่นๆ (ครั้ง)
% ของเวลาทั้งหมดในการทำ�กิจกรรมอื่นๆ**

เวลาที่ให้บริการต่อครั้ง-ชม (สัดส่วนงานที่ทำ�งาน skill-mix-%)
สาธารณสุข
พยาบาล
ทันตบุคลากร กายภาพ แผนไทย
0.28(30)
0.28(70)
0.28(30)
0.28(70)
				
0.16(100)
				
0.89(100)
0.12(100)
0.22(100)
0.37(100)
0.37(100)
0.1(100)

0.12(100)
0.22(100)
0.37(100)
0.37(100)
0.1(100)

		0.5
		0.08
		0.86
0.8(50)
0.8(50)
0.8(50)

0.8(50)		
0.8(100)
0.8(50)		
0.8(100)
0.8(50)		
0.8(100)

0.1(100)
0.1(100)

0.1(100)
0.1(100)

0.1(100)
0.1(100)

3(100)
3(50)
3(50)
3(100)		 3(50)
3(100)
3(50)
3(50)
0.5(100)*
40

20

20

20

30

* เป็นภาระงานของเภสัชกร
** สัดส่วนเวลาทีบ่ คุ ลากรนัน้ ๆ ใช้ในการดำ�เนินกิจกรรมอืน่ นอกเหนือจากงานบริการทีน่ ำ�มาวิเคราะห์ภาระงาน เช่นเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และพยาบาล
ใช้เวลาในการทำ�กิจกรรมอื่น 40% และ 20% ของเวลาทำ�งานทั้งหมดตามลำ�ดับ
หมายเหตุ ตัวเลขในแต่ละเซลคือจำ�นวนชั่วโมงที่ใช้ในการให้บริการต่างๆ ส่วนตัวเลขในวงเล็บได้แก่ร้อยละของเวลาการให้บริการนั้นๆ เช่นการให้
บริการอนามัยโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล และทันตบุคลากร ใช้เวลา 0.1 ชม ทุกคนให้บริการเท่ากันดังนั้นสัดส่วนการบริการเป็น 100%
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

7) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อประกอบการ
คาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนในระดับปฐมภูมิ ประกอบ
ด้วย ข้อมูลประชากรและการประมาณการประชากรในปี
พ.ศ. 2569 รวมทั้งสัดส่วนผู้สูงอายุ
8) วิเคราะห์ปริมาณงานในรอบปีของแต่ละการ
บริการและกระจายปริมาณงานไปสู่วิชาชีพต่างๆ จากนั้น
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานต่อ 1 ครั้งมาคูณกับปริมาณงาน
เพือ่ วิเคราะห์ภาระงาน หรือชัว่ โมงการท�ำงาน (man hour)
และวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคน โดยหารภาระงานด้วย
เวลาท�ำงานทั้งหมดในรอบปีคือ 1,680 ชั่วโมง หลังจากนั้น
เพิ่มสัดส่วนงานบริหาร วิชาการและงานอื่นๆ ร้อยละ 20
ยกเว้นเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเพิม่ ร้อยละ 40 และแพทย์แผน
ไทยเพิ่มร้อยละ 30
9) วิเคราะห์อตั ราส่วนก�ำลังคนต่อประชากร และ
น�ำมาวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคนใน ปี พ.ศ. 2556 และ
พ.ศ. 2569 ในทั้ง 2 ฉากทัศน์
2. การคาดการณ์โดยใช้วธิ คี วามต้องการใช้บริการ
สุขภาพ (health demand method) วิธกี ารนีใ้ ช้สำ� หรับ
วิเคราะห์ภาระงานด้านการรักษาพยาบาล และการบริการ
ด้านแพทย์แผนไทย โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
1) วิเคราะห์ภารกิจหลักด้านการรักษาพยาบาล
และการบริการด้านแพทย์แผนไทย ในการบริการระดับ
ปฐมภูมิ และวิเคราะห์ผู้ให้บริการในแต่ละภารกิจ
2) พยากรณ์การไปรับบริการด้านรักษาพยาบาล
ในระดับปฐมภูมิในอนาคต เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล
จ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอก ตามโครงสร้างอายุในปี พ.ศ. 2556 จาก
นั้นน�ำไปเทียบเป็นสัดส่วนกับประชากรในปี พ.ศ. 2556
ตามโครงสร้างอายุเดียวกัน แล้วจึงน�ำสัดส่วนนั้นมาคูณกับ
ประชากรตามโครงสร้างอายุเดียวกันในปี พ.ศ. 2569 เพื่อ
ให้ได้จำ� นวนผูป้ ว่ ยนอกในปี พ.ศ. 2569 ตามโครงสร้างอายุ
และท�ำให้สามารถค�ำนวณจ�ำนวนผู้ป่วยนอกในปี พ.ศ.
2569 ได้ การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจ�ำนวนประชากรในปี
พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2569 ตามโครงสร้างอายุ จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ ส่วนข้อมูลจ�ำนวนการไปรับบริการในระดับปฐมภูมใิ ช้
ข้อมูลปี พ.ศ. 2556 จากส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข ส่วนการบริการการแพทย์แผนไทย
คิดเป็นร้อยละ 18 ของผูป้ ว่ ยนอก ในขณะทีก่ ารจ่ายยาโดย
เภสัชกรคิดเป็นร้อยละ 20 ของผูป้ ว่ ยนอก และงานชันสูตร
คิดเป็นร้อยละ 8 ของผู้ป่วยนอก ในการวิเคราะห์ปริมาณ
งานด้านรักษาพยาบาลได้ครอบคลุมรอบปีทงั้ ข้อมูลภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งข้อมูลความจ�ำเป็นที่ต้องรับบริการแต่
ไม่ได้รับบริการ (unmet needs) ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่
น�ำมาใช้ประกอบการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน
แสดงในตารางที่ 2
3) วิเคราะห์ภาระงาน (workload) โดยเริ่มจาก
การกระจายปริมาณงานไปยังก�ำลังคนวิชาชีพต่างๆ เช่น
งานรักษาพยาบาลจะกระจายไปที่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ
เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักเทคนิคการแพทย์
ส่วนข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยจะกระจายปริมาณงาน
ระหว่างแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ต่อจาก
นั้นวิเคราะห์ภาระงานของแต่ละวิชาชีพ โดยคูณปริมาณ
งานด้วยข้อมูลผลิตภาพก�ำลังคน (เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจหลักต่างๆ) ซึ่งได้จากข้อมูลการวิเคราะห์ความ
ต้องการก�ำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับความ
เห็นของคณะท�ำงาน ดังตารางที่ 3
4) วิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคนโดยหารภาระ
งานด้วยเวลาท�ำงานทัง้ หมดในรอบปีของ 1 คนเสมือน (full
time equivalent: FTE) คือ 1,680 ชั่วโมง หลังจากนั้น
เพิ่มสัดส่วนงานบริหาร งานวิชาการและงานอื่นๆ ร้อยละ
15-20 ส�ำหรับบุคลากรแพทย์แผนไทยเพิ่มร้อยละ 30 เจ้า
หน้าที่สาธารณสุขเพิ่มร้อยละ 40 และเภสัชกรเพิ่มร้อยละ
44 โดยท�ำเช่นนี้ทั้ง 2 ฉากทัศน์
การศึกษานี้มีข้อสมมุติฐานว่า จ�ำนวนก�ำลังคนด้าน
สุขภาพทีต่ อ้ งการในแต่ละวิชาชีพมีสดั ส่วนการท�ำงาน และ
ผลิตภาพก�ำลังคนคล้ายคลึงกันระหว่างปี พ.ศ. 2556 และ
ปี พ.ศ. 2569
3. การก�ำหนดฉากทัศน์ ในการพยากรณ์ครั้งนี้ได้
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ตารางที่ 2  ประเภทข้อมูลและแหล่งข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ความต้องการกำ�ลังคน
ข้อมูล

แหล่งที่มาของข้อมูล

หมายเหตุ/อธิบาย

ข้อมูลจำ�นวนการไปใช้บริการทางการ
แพทย์ในสถานบริการระดับปฐมภูมิ

กระทรวงสาธารณสุข (2556)
ข้อมูลการให้บริการของ รพ.สต.(12)

สัดส่วนการไปใช้บริการในระดับ
ปฐมภูมิภาคเอกชน
สัดส่วนการไปใช้บริการระดับปฐมภูมิ
ของภาครัฐสังกัดอื่นๆ
สัดส่วนของจำ�นวนผู้ป่วยที่จำ�เป็นต้องรักษา
แต่ไม่ได้รับการรักษา (unmet needs)
จำ�นวนประชากรในปี 2556 และ ปี 2569
ตามโครงสร้างอายุ
เวลาในการดูแลผู้ป่วยแต่ละคนของ
บุคลาการทางการแพทย์แต่ละประเภท

รายงานการสำ�รวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 2556(13)
รายงานการสำ�รวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 2556
รายงานการสำ�รวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 2556
สำ�นักงานคณะกรรมการการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(14)
กระทรวงสาธารณสุข(15)

ประเภทของวิชาชีพเพื่อดูแลบริการต่างๆ
รวมทั้งสัดส่วนการทำ�งานในทีมสุขภาพ
(skill mix)

ผู้เชี่ยวชาญ/คณะทำ�งานสหวิชาชีพ

เป็นข้อมูลการใช้บริการของกระทรวสาธารณสุข
ซึง่ เป็นข้อมูลทีร่ วบรวมจาก รพ.สต. ทัว่ ประเทศไทย
ในปี 2556 จำ�นวน 100,305,204 ครั้ง
ร้อยละ 24 ของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก
ร้อยละ 6 ของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก
ร้อยละ 1.5 ของผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก
เป็นการพยากรณ์โครงสร้างอายุและเพศของ
ประชากรไทย
เป็นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ full time
equivalence (FTE) ของกระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับความคิดเห็นของผู้เขี่ยวชาญในแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพ
จากการประชุมกลุ่มของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
และผู้เชี่ยวชาญด้านกำ�ลังคน

ตารางที่ 3 เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม และสัดส่วนการทำ�งานของวิชาชีพต่างๆ ในการให้บริการด้านรักษาพยาบาลและการ
แพทย์แผนไทย
			
บริการ
ปริมาณ
กำ�ลังคน
			
การรักษา
จำ�นวนผู้ป่วยนอก (OP)
		
		
การจ่ายยา
20% ของจำ�นวน OP
ตรวจชันสูตร 8% ของ OP
แพทย์แผนไทย 1. ตรวจวินิจฉัย 18% ของ OP
2. หัตถการ
หัตถการ

แพทย์
พยาบาลวิชาชีพ
สาธารณสุข
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์
แผนไทย

สัดส่วนการ
ทำ�งาน (%)

เวลา/กิจกรรม
(ช.ม.)

เวลาทำ�กิจกรรม
อื่นๆ* (%)

20
80
20
100
100
100
20% ของผู้เข้ารับ
การตรวจวินิจฉัย
50% ของผู้เข้ารับ
การตรวจวินิจฉัย

0.1
0.16
0.16
0.08
0.08
0.12
1

15		
20		
40
44
15
30

1

30

*ได้มาจากผลการศึกษาจากบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรใช้ประกอบกับความเห็นของคณะทำ�งาน
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

จ�ำแนกเป็น 2 สถานการณ์ ดังนี้
ฉากทัศน์ที่ 1 เป็นสถานการณ์ทรี่ ะบบบริการในระดับ
ปฐมภูมใิ นอนาคตปี พ.ศ. 2569 ยังคงให้บริการเช่นเดิม โดย
ปริมาณการบริการด้านรักษาพยาบาลจะเปลี่ยนแปลง
สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่วนการบริการฟื้นฟู
สภาพในกลุม่ ผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งการการบริการ จะเปลีย่ นแปลง
ไปตามประชากรและสัดส่วนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น โดยในปี
2569 จะมีประชากรคาดประมาณ 66,379,051 คน ทั้งนี้
สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มจากร้อยละ 13.8 ในปี 2556 เป็น
ร้อยละ 23.6 ในปี 2569 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ประมาณร้อยละ 15 ของผู้สูงอายุทั้งหมด และ
ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ต้องการการเยี่ยมบ้านจากก�ำลัง
คนด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องเฉลี่ยปีละ 4 ครั้ง
ฉากทัศน์ที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงของระบบบริการ
สุขภาพในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า จากการที่มีจ�ำนวนผู้
สูงอายุและจ�ำนวนผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังมากขึน้ จึงเกิดระบบการ
จัดการดูแลผู้สูงอายุในระดับปฐมภูมิ โดยผู้สูงอายุกลุ่มติด
บ้านติดเตียงต้องการการเยี่ยมบ้านปีละ 4 ครั้ง และทีม
สุขภาพประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตบุคลากร และแพทย์แผนไทย
โดยนักกายภาพบ�ำบัดให้บริการร้อยละ 100 พยาบาล
วิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติงานคนละร้อยละ
50 แพทย์แผนไทยให้บริการประมาณร้อยละ 50 ส่วน
แพทย์ เภสั ช กรและทั น ตบุ ค ลากรให้ บ ริ ก ารประมาณ
ร้อยละ 20 ส่วนภารกิจอื่นๆ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค และการก�ำจัดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพยังคง
ให้บริการเช่นเดียวกับฉากทัศน์ที่ 1
ในด้านการให้บริการผูป้ ว่ ยนอกนัน้ เน้นการลดปัญหา
ความแออัดของการให้บริการระดับทุติยภูมิ และเพื่อแก้
ปัญหาการเข้าไม่ถึงสถานบริการสุขภาพ จึงท�ำให้มีการ
เปลีย่ นแปลงการให้บริการในระดับปฐมภูมแิ ละระดับทุตยิ ภูมิ
โดยในระดับปฐมภูมิจะมีจ�ำนวนการไปใช้บริการในฐานะ
ผู้ป่วยนอกมากขึ้นร้อยละ 25 ของจ�ำนวนผู้ป่วยนอกใน
อนาคตของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ โดยบุคลากรที่ให้

บริการมีการปรับเปลี่ยนโดยแพทย์ให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยนอก เช่นเดียวกับเภสัชกร ส่วน
พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และนักเทคนิค
การแพทย์ยังมีสัดส่วนการให้บริการคงเดิม สัดส่วนการ
บริการแพทย์แผนไทยยังคงเดิมคือประมาณร้อยละ 18 ของ
ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกของภาครัฐ และผู้ให้บริการได้แก่
แพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
โครงการวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ของวิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรนิ ธร จังหวัดขอนแก่น ในเดือนมกราคม พ.ศ.
2559 เอกสารรับรองเลขที่ 2016-082
ผลการศึกษา
การบริการสุขภาพที่พึงประสงค์และความต้องการ
กำ�ลังคน

การบริ ก ารสุ ข ภาพในระดั บ ปฐมภู มิ ที่ พึ ง ประสงค์
ประกอบด้วยการบริการสุขภาพส�ำหรับปัจเจกบุคคลใน
กลุ่มต่างๆ ได้แก่ เด็ก วัยรุ่น สตรี วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ หญิง
ตั้งครรภ์ โรคเรื้อรัง และการให้บริการเชิงรุกในชุมชน เช่น
การควบคุมและป้องกันโรคในพืน้ ที่ การจัดการสิง่ แวดล้อม
ในชุมชน และการก�ำจัดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยผู้ให้
บริการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ ทันตบุคลากร
(ทันตแพทย์และทันตาภิบาล) เภสัชกร นักเทคนิคการ
แพทย์ กายภาพบ�ำบัด แพทย์แผนไทย เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
(นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน)
ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
กำ�ลังคนด้านสุขภาพของงานบริการด้านการส่ง
เสริมฯ ป้องกันฯ ฟืน
้ ฟูฯ และการกำ�จัดปัจจัยเสีย
่ งฯ

จากการวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคนจากรพ.สต.
ตัวอย่างจ�ำนวน 39 แห่ง ซึง่ มีจำ� นวนประชากรในเขตรับผิด
ชอบจ�ำนวน 238,770 คน พบว่างานบริการทันตกรรม ซึ่ง
รวมการบริการทันตกรรมผู้ป่วยนอก งานอนามัยโรงเรียน
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และงานบริการในชุมชน จ�ำนวนทั้งสิ้น 21,536 ชั่วโมง
ท�ำงาน (man hour) ภาระงานด้านส่งเสริมสุขภาพซึ่งรวม
บริการฉีดวัคซีน การดูแลก่อน/หลังคลอด การวางแผน
ครอบครัว การตรวจคัดกรอง การให้ค�ำปรึกษา รวมภาระ
งานทัง้ หมดประมาณ 27,588 ชัว่ โมงท�ำงาน ภาระงานด้าน

การเยีย่ มบ้านและฟืน้ ฟูสภาพ ประกอบด้วยการเยีย่ มหลังคลอด
การเยี่ยมผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเรื้อรังติดบ้านติดเตียง
จ�ำนวน 34,435 ชั่วโมงท�ำงาน งานอนามัยโรงเรียนมีภาระ
งาน 1,707 ชั่วโมงท�ำงาน และงานเชิงรุกในชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วยงานข้อมูลข่าวสารในชุมชน การควบคุมโรค

ตารางที่ 4 ภาระงานและความต้องการกำ�ลังคนในงานบริการต่างๆ ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟืน้ ฟูสภาพและการกำ�จัด
ปัจจัยเสี่ยง ในปี 2556
		
ภาระงาน
กำ�ลังคนให้บริการ (ช.ม. คนทำ�งาน)
การบริการ
ครั้ง
Man hour สาธารณสุข พยาบาล
ทันต กายภาพ
			
(ช.ม.)			
บุคลากร บำ�บัด
งานบริการทันตกรรม
ผู้ป่วยนอก
29,050
14,525
อนามัยโรงเรียน
36,116
2,889
บริการในชุมชน
4,793
4,122
งานส่งเสริมสุขภาพ
EPI
26,514
3,182
3,182
ก่อน/หลังคลอด
21,984
8,134
8,134
FP
19,506
4,291
4,291
ตรวจคัดกรอง
30,901
3,090
3,090
ให้คำ�ปรึกษาทั่วไป
31,754
8,891
8,891
การเยี่ยมบ้าน/ ฟื้นฟูสภาพ
หญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด
6,800
5,440
ผู้พิการ
3,295
3,295
1,648
ผู้สูงอายุติดบ้าน/เรื้อรัง/ติดเตียง 25,700
25,700
12,850
อนามัยโรงเรียน
โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก
17,070
1,707
1,707
งานชุมชน/กำ�จัดปัจจัยเสี่ยง
สำ�รวจข้อมูลในชุมชน
282
846
846
ควบคุมโรคในชุมชน
283
850
850
ดำ�เนินกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชน
2,820
8,460
8,460
ร้านอาหาร/ตลาดสด
792
396
396
รวมภาระงาน (ช.ม. ทำ�งาน)
		57,065
จำ�นวน FTE (/1680)
		 34.0
สัดส่วนงานอื่นๆ
		 40%
FTE รวมภาระงานด้านอื่นๆ
		 47.6
อัตราส่วนต่อประชากร ปชก = 238,770
1:5,021
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เภสัชกร

14,525
2,889
4,122
3,182
8,134
4,291
3,090
8,891
1,648		
3,295
12,850		
25,700
1,707
423

423
425
4,230
4,230
			396
51,166
26,615 28,995
30.5
15.8
17.3
20%
20%
20%
44%
36.5
19.0
20.7
0.34
1:6,533 1:12,560 1:11,520 1:693,811
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ในชุมชน และงานกิจกรรมอื่นๆ ในการพัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน จ�ำนวนรวม 10,552 ชัว่ โมงท�ำงาน และเมือ่ กระจาย
ภาระงานสู่วิชาชีพต่างๆ แล้ว พบว่า เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
(นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน)
มีภาระงาน 57,065 ชั่วโมงท�ำงาน พยาบาลวิชาชีพมีภาระ
งาน 51,166 ชั่วโมงท�ำงาน ทันตบุคลากร (ทันตแพทย์และ
ทั น ตาภิ บ าล) มี ภ าระงาน 26,615 ชั่ ว โมงท� ำ งาน นั ก
กายภาพบ�ำบัดมีภาระงาน 28,995 ชั่วโมงท�ำงาน และ
เภสัชกรมีภาระงาน 398 ชั่วโมงท�ำงาน
เมื่อน�ำมาตรฐานการท�ำงานมาเทียบเพื่อวิเคราะห์
ความต้องการก�ำลังคนเสมือน (full time equivalent:
FTE) และเพิ่มด้วยสัดส่วนการท�ำกิจกรรมอื่นๆ พบว่า ใน
การบริการประชาชนจ�ำนวน 238,770 คน ต้องการเจ้า
หน้าที่สาธารณสุข 47.6 FTE พยาบาลวิชาชีพ 36.5 FTE
ทันตบุคลากร 19.0 FTE นักกายภาพบ�ำบัด 20.7 FTE และ
เภสัชกร 0.34 FTE เมื่อเทียบกับจ�ำนวนประชากร พบว่า
ความต้องการเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ ทันตบุคลากร นักกายภาพบ�ำบัด และเภสัชกร เป็นอัตราส่วน
1 : 5,021; 1 : 6,533; 1 : 12,560; 1 : 11,520 และ 1 :

693,811 ประชากร ตามรายละเอียดในตารางที่ 4
กำ�ลังคนด้านสุขภาพของงานรักษาพยาบาลและการ
แพทย์แผนไทย

ก�ำลังคนที่เกี่ยวข้องในการบริการรักษาพยาบาลและ
บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้า
หน้าทีส่ าธารณสุข แพทย์แผนไทย และเภสัชกร ในด้านการ
บริการรักษาพยาบาลนั้น นอกจากการบริการจากสถาน
บริการของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ยังมีการให้บริการของ
ภาครัฐอื่นๆ รวมทั้งภาครัฐส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 6) ตลอด
ทั้งเพิ่มสัดส่วนความจ�ำเป็นที่ต้องรับบริการแต่ไม่ได้รับ
บริการ (ร้อยละ 1.5) ในรอบปี 2556 มีจำ� นวนบริการรักษา
พยาบาล 136,288,393 ครั้งและภาคเอกชน 74,587,669
ครัง้ ส่วนบริการแพทย์แผนไทยคิดเป็นร้อยละ 18 ของผูร้ บั
บริการภาครัฐคือ 24,531,911 ครั้ง
หลังจากกระจายปริมาณงานไปสู่วิชาชีพต่างๆ และ
วิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคน พบว่า ส�ำหรับแพทย์ ภาค
รัฐต้องการ 1,947 FTE และภาคเอกชนต้องการ 7,400 FTE
ส�ำหรับพยาบาลนั้นภาครัฐต้องการ 12,980 FTE ภาค

ตารางที่ 5  ภาระงานและความต้องการกำ�ลังคนในงานบริการต่างๆ ด้านการรักษาพยาบาล และการแพทย์แผนไทย ในปี 2556
ความต้องการกำ�ลังคน
ภาระงาน
ความต้องการ
(man hour)
(FTE)

บริการ
ปริมาณ (ครั้ง)
ประเภท
			
การรักษาพยาบาล

136,288,393 (รัฐ)
74,587,669
(เอกชน)

แพทย์ (รัฐ)
แพทย์ (เอกชน)
พยาบาล (รัฐ)
พยาบาล(เอกชน)
		
สาธารณสุข
การจ่ายยา
27,257,679
เภสัชกร
งานชันสูตร
10,903,071
นักเทคนิคการแพทย์
แพทย์แผนไทย
24,531,911
แพทย์แผนไทย
- วินิจฉัย
- หัตถการ
4,906,382
แพทย์แผนไทย
- หัตถการ
12,265,955
ผช.แผนไทย
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เพิ่มงานอื่นๆ*
15-44%

3,270,921
12,431,278
21,806,143
2,486,256
5,451,536
2,271,473
872,246
2,943,829

1,947
7,400
12,980
1,480
3,245
1,352
519
1,752

2,239
8,510
16,874
1,702
4,543
1,974
597
6,075

4,906,382
12,265,955

2,920
7,301

9,492
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ความต้องการกำ�ลังคนในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า
(พ.ศ. 2569)

เอกชนต้องการ 1,480 FTE ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เภสัชกร นักเทคนิค
การแพทย์ มีความต้องการ 3,245 FTE; 4,672 FTE; 7,301
FTE; 1,352 FTE และ 519 FTE ตามล�ำดับ หลังจากเพิ่ม
ด้วยสัดส่วนการท�ำกิจกรรมอื่นๆ ประมาณร้อยละ 15-44
ผลการวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคนดังแสดงในตารางที่ 5
ในภาพรวมการให้บริการในระดับปฐมภูมิครอบคลุม
กลุ่มงานการบริการด้านรักษาพยาบาล และกลุ่มงานการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ที่ครอบคลุมถึงการ
ฟื้นฟูสภาพและการก�ำจัดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอีกด้วย
โดยที่ในบางวิชาชีพ เช่น พยาบาลวิชาชีพ ทันตบุคลากร
และเภสัชกรได้ให้การบริการทัง้ 2 กลุม่ งาน และในการคาด
การณ์ความต้องการก�ำลังคนได้เพิ่มความไม่แน่นอนของ
เวลาในการให้บริการต่อ 1 ครั้ง โดยเพิ่มขึ้นและลดลง
ร้อยละ 10 จึงได้ค่าความต้องการดังแสดงไว้ในตารางที่ 6
โดยก�ำลังคนที่ต้องการมากที่สุดในการให้บริการในระดับ
ปฐมภูมิ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
บุคลากรแพทย์แผนไทย แพทย์ นักกายภาพบ�ำบัด ทันตบุคลากร ตามล�ำดับ ส่วนนักเทคนิคการแพทย์นนั้ จากภาระ
งานมีความต้องการไม่มากนัก ประมาณ 537-657 FTE ดัง
แสดงในตารางที่ 6

ฉากทัศน์ที่ 1 ในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลัง
คนได้แยกวิเคราะห์เป็น 3 กลุ่มบริการ โดยวิเคราะห์ (1)
ก�ำลังคนส�ำหรับการดูแลผู้สูงอายุ (การฟื้นฟูสภาพ) (2)
ก�ำลังคนส�ำหรับงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และ
(3) ก�ำลังคนส�ำหรับบริการรักษาพยาบาลและแพทย์แผน
ไทย ในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนได้เพิ่มความ
ไม่แน่นอนของเวลาในการให้บริการต่อ 1 ครัง้ โดยเพิม่ และ
ลดร้อยละ 10 จึงได้คา่ ความต้องการดังแสดงไว้ในตารางที่ 7
ฉากทัศน์ที่ 2 ในการค�ำนวณความต้องการได้แยก
วิเคราะห์เป็น 3 กลุ่มบริการเช่นเดียวกับฉากทัศน์ที่ 1 และ
ในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนได้เพิ่มความไม่
แน่นอนของเวลาในการให้บริการต่อ 1 ครั้ง โดยเพิ่มและ
ลดร้อยละ 10 จึงได้คา่ ความต้องการดังแสดงไว้ในตารางที่ 8
เมือ่ เทียบกับฉากทัศน์ที่ 1 งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรคและการก�ำจัดปัจจัยเสีย่ งยังคงเดิม แต่ความ
ต้องการก�ำลังคนที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ ก�ำลังคนส�ำหรับงาน
ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง และงานด้านรักษาพยาบาล
จึงส่งผลให้ก�ำลังคนที่ต้องการมากขึ้นในฉากทัศน์ที่ 2 คือ
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย เภสัชกร เจ้าหน้าที่

ตารางที่ 6 ความต้องการกำ�ลังคนของระบบบริการในระดับปฐมภูมิในปี 2556 เมื่อเพิ่มค่าความไม่แน่นอนของเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
โดยคิด +/- 10%
ประเภทกำ�ลังคน
แพทย์
พยาบาล
สาธารณสุข
ทันตบุคลากร
เภสัชกร
นักกายภาพบำ�บัด
นักเทคนิคการแพทย์
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

บริการส่งเสริมสุขภาพ
9,891
12,871
5,145
93
5,605

บริการรักษา

รวม

10,749
18,576
4,543

9,674 - 11,824
25,621 – 31,314
15,672 – 19,155
4,631 – 5,660
1,860 – 2,274
5,045 – 6,166
537 - 657
5,468 – 6,683
8,543 – 10,441

1,974
597
6,076
9,492
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ตารางที่ 7 ความต้องการกำ�ลังคนของระบบบริการในระดับปฐมภูมิฉากทัศน์ที่ 1 ในปี 2569 เมื่อเพิ่มค่าความไม่แน่นอนของเวลาที่ใช้ใน
การให้บริการโดยคิด +/- 10%
ประเภทกำ�ลังคน

ฟื้นฟูสภาพ

แพทย์

ส่งเสริม/ป้องกัน

บริการรักษา

รวม

		10,918
9,826 - 12,009
(เอกชน 8,510)
3,357
7,281
18,527
26,249 – 32,082
(เอกชน 1,776)
3,916
9,762
4,886
16,797 – 20,530
5,285
4,757 – 5,814
96
2,123
1,997 – 2,441
6,714
		
6,043 – 7,385
		 597
578 - 706
		6,533
5,880 – 7,186
		10,208
9,187 – 11,229

พยาบาล
สาธารณสุข
ทันตบุคลากร
เภสัชกร
นักกายภาพบำ�บัด
นักเทคนิคการแพทย์
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ตารางที่ 8 ความต้องการกำ�ลังคนของระบบบริการในระดับปฐมภูมิฉากทัศน์ที่ 2 ในปี 2569 เมื่อเพิ่มค่าความไม่แน่นอนของเวลาที่ใช้ใน
การให้บริการโดยคิด +/- 10%
ประเภทกำ�ลังคน

ฟื้นฟู

ส่งเสริม/ป้องกัน

บริการรักษา

รวม (+/-10%)

แพทย์
พยาบาล
สาธารณสุข
ทันตบุคลากร
เภสัชกร
นักกายภาพบำ�บัด
นักเทคนิคการแพทย์
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

1,287
24,850 (เอกชน 9,369)
23,523 - 28,751
3,357
7,281
25,452 (เอกชน 1,955)
32,525 – 39,753
3,916
9,762
6,853
18,568 – 22,694
1,343
5,285
5,764 – 7,044
1,634
96
5,709
6,695 – 8,182
6,714
		
6,043 – 7,385
		
901
811 - 991
3,637
9,164
11,521 – 14,081
		 14,318
12,886 – 15,750

ข้อจ�ำกัดของการคาดการณ์บางประการ ดังนี้
ประการที่ 1 การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนนี้
ใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากหลายแหล่ง ซึ่งบางข้อมูลอาจไม่เป็น
ปัจจุบัน และขาดความแม่นย�ำ  ท�ำให้มีผลต่อจ�ำนวนการ
คาดการณ์ก�ำลังคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลปัจจัยหลักที่
ส�ำคัญ ได้แก่ ปริมาณงานทั้งภาครัฐและเอกชน เวลาเฉลี่ย
ในการท�ำกิจกรรม มาตรฐานการปฏิบัติงานของก�ำลังคน

สาธารณสุข ตามล�ำดับ
การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนความต้องการก�ำลังคน
ต่อประชากรในปี 2556 และ 2569 ในฉากทัศน์ที่ 1 และ
ที่ 2 โดยเทียบกับมาตรฐานก�ำลังคน(4) แสดงไว้ในตารางที่ 9
วิจารณ์
การศึกษาการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนนี้ พบ
200
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ตารางที่ 9 อัตราส่วนกำ�ลังคนด้านสุขภาพต่อประชากรการคาดการณ์ความต้องการกำ�ลังคนด้านสุขภาพสำ�หรับระบบบริการปฐมภูมิในปี
2556 และ ปี 2569 เปรียบเทียบกับอัตราส่วนกำ�ลังคนต่อประชากรของระบบบริการปฐมภูมทิ กี่ ำ�หนดโดยกระทรวงสาธารณสุข
ประเภทกำ�ลังคน
มาตรฐาน กสธ
ปี 2556 (ปชก 64.6 ล้าน)
				
แพทย์
พยาบาล
สาธารณสุข
ทันตบุคลากร
ทันตแพทย์
ทันตาภิบาล
เภสัชกร
นักกายภาพบำ�บัด
นักเทคนิคการแพทย์
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

1 : 10,000
1 : 2,500
1 : 5,000
1 : 30,000
1 : 10,000
1 : 30,000
1 : 30,000
1 : 10,000

ปี 2569 (ปชก 66.4 ล้าน)
ฉากทัศน์ 1
ฉากทัศน์ 2

6,012
2,270
3,710
12,560

6,080
2,276
3,576
12,560

2,540
1,839
3,233
10,015

31,264
11,530
108,246
10,636
6,808

29,914
9,887
111,188
10,161
6,502

8,923
9,887
73,673
5,185
4,636

(ก�ำหนดเป็น 1,680 ชั่วโมงต่อปี) และเวลาที่ใช้ในการท�ำ
กิจกรรมอื่นๆ หากข้อมูลเหล่านี้ไม่แม่นย�ำหรือใกล้เคียง
ความจริงจะมีผลต่อข้อมูลก�ำลังคนที่คาดการณ์มาก
ประการที่ 2 การใช้ ค วามเห็ น ของวิ ช าชี พ ในการ
ออกแบบระบบบริการสุขภาพและพัฒนาเครือ่ งมือ รวมทัง้
ฐานข้อมูลในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน อาจจะ
ท� ำ ให้ แ นวโน้ ม ที่ ร ะบบการบริ ก ารสุ ข ภาพรวมทั้ ง ความ
ต้องการก�ำลังคนจะได้รบั การก�ำหนดจากวิชาชีพต่างๆ มาก
เกินไป ถึงแม้งานวิจัยนี้จะใช้ข้อมูลจากการส�ำรวจร่วมด้วย
แต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย จึงอาจจะท�ำให้ผลการคาดการณ์
ออกมาในทิ ศ ทางที่ ก� ำ หนดโดยวิ ช าชี พ ซึ่ ง อาจจะไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์การเงินการคลังขององค์กร
ประการที่ 3 ในการคาดการณ์ฉากทัศน์ในอนาคตนัน้
มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่ซับซ้อน อย่างไรก็ตาม
การศึกษานี้ไม่สามารถน�ำปัจจัยที่ส�ำคัญต่างๆ เข้ามาสร้าง
ฉากทั ศ น์ ไ ด้ ทั้ ง หมด มี เ พี ย งการน� ำ โครงสร้ า งอายุ ข อง
ประชากรเป็นปัจจัยเดียวที่น�ำมาพยากรณ์ปริมาณความ
ต้องการบริการสุขภาพในอนาคต ซึ่งท�ำให้เป็นข้อจ�ำกัดใน
การน�ำผลวิจัยไปใช้

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยได้พยายามป้องกันความคลาด
เคลือ่ นของข้อมูล โดยในส่วนของปริมาณงาน ใช้การส�ำรวจ
ใน รพ.สต.ตัวอย่าง ประกอบกับข้อมูลการใช้บริการของ
กระทรวงสาธารณสุข และการใช้บริการของภาครัฐอื่นๆ
และเอกชน จากรายงานการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ
ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาตินนั้ ในส่วนของเวลาเฉลีย่ ในการ
ปฏิบตั งิ านในแต่ละกิจกรรม ได้ใช้ขอ้ มูลจากการส�ำรวจและ
เวลามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขประกอบกับจาก
การประชุมคณะท�ำงาน ส่วนเวลาที่ใช้ในการท�ำกิจกรรม
อื่นๆ นั้น ได้จากการส�ำรวจ และผลการหารือกับคณะ
ท�ำงานทีเ่ ป็นสหวิชาชีพ หากข้อมูลเหล่านีเ้ พิม่ ขึน้ หรือลดลง
ต่างก็มผี ลต่อความต้องการก�ำลังคนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงด้วย
วิธกี ารทีใ่ ช้ในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนใน
การศึกษานี้ เป็นการผสมผสานระหว่างวิธคี วามจ�ำเป็นด้าน
สุขภาพ และความต้องการใช้บริการสุขภาพ โดยเป็นการ
คาดการณ์ก�ำลังคนผสมผสานระหว่างวิชาชีพและเป็นการ
คาดการณ์ในระดับบริการคือระดับปฐมภูมิ ครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งนับว่า
เป็นการคาดการณ์ก�ำลังคนที่แตกต่างจากการคาดการณ์
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ก�ำลังคนครัง้ ก่อนๆ แม้จะมีการคาดการณ์กำ� ลังคนในระดับ
ปฐมภู มิ ผ สมผสานระหว่ า งวิ ช าชี พ ในการศึ ก ษาของ
ส�ำนักงานวิจัยและพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพ(2) แต่เป็น
เพียงการศึกษาเฉพาะการบริการของกระทรวงสาธารณสุข
เท่านั้น และแม้กระทรวงสาธารณสุขจะมีการคาดการณ์
ความต้องการก�ำลังคนระดับปฐมภูมิในทุกวิชาชีพ แต่ก็
เป็ น การใช้ วิ ธี ก ารก� ำ หนดอั ต ราส่ ว นต่ อ ประชากรแยก
รายวิชาชีพและเป็นการคาดการณ์ความต้องการเฉพาะ
กระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น(4)
ในช่วงที่ผ่านมามีการคาดการณ์ความต้องการก�ำลัง
คนของประเทศไทยครอบคลุมทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยใช้
วิธีการต่างๆ เช่น ใช้วิธีความจ�ำเป็นด้านสุขภาพในการคาด
การณ์ก�ำลังคนด้านทันตแพทย์และทันตบุคลากร(5,10) และ
บุคลากรด้านเวชกิจฉุกเฉิน(7) มีการใช้วิธีเป้าหมายบริการ
(service target) มาใช้ในการคาดการณ์ก�ำลังคนด้าน
พยาบาล (9) มี ก ารประยุ ก ต์ วิ ธี ก ารก� ำ หนดอั ต ราส่ ว น
ประชากร (modified population ratio) มาใช้ในการคาด
การณ์ก�ำลังคนกลุ่มแพทย์ โดยได้น�ำปัจจัยด้านการเติบโต
ของเศรษฐกิจของประเทศมาใช้รว่ มกับอัตราส่วนของแพทย์
ต่อประชากร(8) และมีการน�ำวิธีการก�ำหนดอัตราส่วนต่อ
ประชากร (population ratio) มาใช้ในการคาดการณ์
เภสัชกร(6) อย่างไรก็ตาม แม้การคาดการณ์ข้างต้นได้มีการ
คาดการณ์ความต้องการครอบคลุมหลายวิชาชีพแต่เป็นไป
อย่างแยกส่วนของแต่ละวิชาชีพบนฐานข้อมูลเบือ้ งต้นและ
สมมติฐานที่ต่างกัน ดังนั้น การศึกษานี้จึงพยายามแก้ไขข้อ
จ�ำกัดในการคาดการณ์ครั้งก่อนโดยการใช้ข้อมูลเบื้องต้น
และวิธกี ารเดียวกัน และมีการใช้วธิ กี ารร่วมกัน 2 วิธคี อื วิธี
ความจ� ำ เป็ น ด้ า นสุ ข ภาพและความต้ อ งการใช้ บ ริ ก าร
สุขภาพเพือ่ ปิดจุดอ่อนซึง่ กันและกัน ตลอดทัง้ มีตวั แทนทุก
วิชาชีพเข้ามาร่วมด�ำเนินการด้วย
ผลการคาดการณ์ก�ำลังคนจากการศึกษานี้ พบว่า มี
ความต้องการก�ำลังคนมากกว่าการคาดการณ์ความต้องการ
ก� ำ ลั ง คนในระบบบริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ ข องกระทรวง
สาธารณสุข(4) โดยที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนดก�ำลัง

คนในระบบบริการสุขภาพซึง่ รวมทัง้ ภาครัฐและเอกชน ดัง
อัตราส่วนประชากรต่อวิชาชีพต่างๆ ที่แสดงในตารางที่ 9
ผลการศึกษานีจ้ ะมีคา่ อัตราส่วนความต้องการก�ำลังคนด้าน
สุขภาพต่อจ�ำนวนประชากรใกล้เคียงกันกับมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุขในกลุม่ พยาบาลวิชาชีพ ทันตบุคลากร
เภสั ช กร และแพทย์ แ ผนไทย โดยพยาบาลวิ ช าชี พ มี
อัตราส่วนประมาณ 1 : 2,270 ประชากร ยกเว้นในฉากทัศน์
ที่ 2 ที่มีอัตราส่วนต่อประชากรลดลงเล็กน้อย (มีความ
ต้องการก�ำลังคนมากกว่า) ส�ำหรับทันตบุคลากรมีค่าใกล้
เคียงกับอัตราส่วนประชากรต่อทันตาภิบาล คือประมาณ
1 : 12,560 ประชากร แต่หากเทียบกับอัตราส่วนต่อ
ทันตแพทย์ มาตรฐานของกระทรวงฯ สูงกว่า คือ 1 :
30,000 ประชากร ส�ำหรับเภสัชกร อัตราส่วนใกล้เคียงกัน
คือประมาณ 1 : 31,264 ยกเว้นฉากทัศน์ที่ 2 ทีม่ อี ตั ราส่วน
ต�่ำกว่า (ความต้องการก�ำลังคนมากกว่า) ประมาณกว่า 3
เท่า ส่วนแพทย์แผนไทย พบว่ามีอัตราส่วนใกล้เคียงกันคือ
ประมาณ 1 : 10,636 ยกเว้นฉากทัศน์ที่ 2 ทีจ่ ะมีอตั ราส่วน
ต่อประชากรต�่ำกว่าประมาณ 2 เท่า และหากน�ำผู้ช่วย
แพทย์ แ ผนไทยมาวิ เ คราะห์ ด ้ ว ย จะท� ำ ให้ ก ารศึ ก ษามี
อั ต ราส่ ว นต่ อ ประชากรต�่ ำ กว่ า มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขเล็กน้อย แต่ตำ�่ กว่าประมาณ 2 เท่าในฉากทัศน์
ที่ 2
ส�ำหรับวิชาชีพทีผ่ ลการศึกษามีคา่ อัตราส่วนประชากร
ต�ำ่ กว่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข (มีความต้องการ
ก�ำลังคนมากกว่า) ได้แก่ แพทย์ นักกายภาพบ�ำบัด และเจ้า
หน้าทีส่ าธารณสุข โดยในฉากทัศน์ที่ 1 อัตราส่วนแพทย์ตอ่
ประชากรต�่ ำ กว่ า 2 เท่ า และในฉากทั ศ น์ ที่ 2 ต�่ ำ กว่ า
ประมาณ 3 เท่า ส่วนนักกายภาพบ�ำบัดนั้นอัตราส่วนต่อ
ประชากรต�่ ำ กว่ า ประมาณ 3 เท่ า ส� ำ หรั บ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุข อัตราส่วนต�ำ่ กว่า คือประมาณ 1 : 3,500 เทียบ
กับ 1 : 5,000 ประชากร
เหตุผลทีท่ ำ� ให้ความต้องการก�ำลังคนทีต่ อ้ งการในการ
ศึกษานี้สูงกว่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดย
เฉพาะอย่างยิ่งฉากทัศน์ที่ 2 เนื่องจากในการคาดการณ์
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ก�ำลังคนในการศึกษานีค้ รอบคลุมการให้บริการของภาครัฐ
อื่นๆ นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข และรวมถึงภาค
เอกชนด้วย วิธกี ารทีใ่ ช้ในการคาดการณ์มคี วามแตกต่างกัน
ตลอดทัง้ มีการขยายงานบริการผูป้ ว่ ยนอกขึน้ ประมาณร้อย
ละ 25 ของการบริการระดับทุติยภูมิ และยังเพิ่มงานด้าน
การให้บริการเชิงรุกในชุมชนแก่ทุกวิชาชีพด้วย

3.

4.

ข้อยุติ

การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารปฐมภู มิ นี้ จ ะแปรเปลี่ ย นตาม
สถานการณ์ในอนาคต วิธกี ารคาดการณ์กำ� ลังคนนีส้ ามารถ
เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการก�ำลังคนเช่นการเพิ่ม
ผลิตภาพก�ำลังคน หรือลดงานอื่นๆ ลง นอกจากนั้นควรจะ
ต้องจัดระบบฐานข้อมูลประกอบการคาดการณ์ที่ทันสมัย
และแม่นย�ำ  ตลอดทั้งการคาดการณ์ก�ำลังคนควรจะผสม
ผสานระหว่างวิชาชีพในแต่ละระดับบริการเพื่อหลีกเลี่ยง
ความซ�้ำซ้อนในการท�ำงาน และเสริมสร้างการท�ำงานเป็น
ทีม

5.
6.

7.

8.

กิตติกรรมประกาศ

9.

ขอขอบคุณ นพ.สุวทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริฐ ทีไ่ ด้ให้คำ� แนะน�ำ
เชิงวิชาการ ขอขอบคุณ นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์
และคณะท�ำงานสหวิชาชีพที่ได้ให้มุมมองจากหลากหลาย
วิชาชีพ และ นพ.ฑิณกร โนรี ที่สนับสนุนกระบวนการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง

10.
11.

12.
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บทคัดย่อ

การศึกษาครัง้ นีจ้ ดั ท�ำขึน้ เพือ่ เป็นข้อมูลเบือ้ งต้นในการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพในการให้บริการทางสุขภาพระดับทุติยภูมิ โดยการ
วิเคราะห์ก�ำลังคนประเภทแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย นักกายภาพบ�ำบัด
และนักเทคนิคการแพทย์ โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด utilization-based model ประกอบกับแนวคิดการวิเคราะห์ก�ำลัง
คนด้านสุขภาพที่พัฒนาโดย Segal ร่วมกับการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) ขั้นตอนการวิเคราะห์คือ ขั้น
ที่ 1 รวบรวมข้อมูลจ�ำนวนการไปใช้บริการสุขภาพ จ�ำแนกเป็นการไปใช้ในโรงพยาบาลรัฐบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นอกกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน ขั้นที่ 2 พยากรณ์จ�ำนวนการไปรับบริการสุขภาพในอนาคต ตามโครงสร้างอายุของ
ประชากรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ขัน้ ที่ 3 ค�ำนวณจ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการให้บริการทางการแพทย์แต่ละประเภท
ต่อปี ขัน้ ที่ 4 ค�ำนวณจ�ำนวนบุคลากรทางการแพทย์แต่ละประเภททีต่ อ้ งการในอนาคตตามแนวทาง full time equivalence
(FTE) และขั้นที่ 5 วิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลการศึกษาบ่งชี้ว่าในปี พ.ศ. 2569 ประเทศไทยจะมีความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกประเภท แต่เป็น
จ�ำนวนที่ไม่มากนัก มีความต้องการแพทย์จ�ำนวน 12,432 FTE พยาบาลจ�ำนวน 52,392 FTE เภสัชกร จ�ำนวน 5,042 FTE
ทันตแพทย์จ�ำนวน 5,869 FTE นักเทคนิคการแพทย์จ�ำนวน 4,699 FTE นักกายภาพบ�ำบัดจ�ำนวน 1,795 FTE แพทย์แผน
ไทยจ�ำนวน 4,202 FTE และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจ�ำนวน 3,043 FTE ถ้าพิจารณางานด้านอื่นๆ ด้วย จะท�ำให้ความต้องการ
ก�ำลังคนทุกประเภทสูงขึ้น กล่าวคือ ต้องการแพทย์เพิ่มขึ้นจาก 12,432 FTE เป็น 14,297 FTE เภสัชกรเพิ่มเป็น 7,260 FTE
พยาบาลเพิ่มเป็น 60,251 FTE ทันตแพทย์เพิ่มเป็น 6,749 FTE นักเทคนิคการแพทย์เพิ่มเป็น 5,404 FTE นักกายภาพบ�ำบัด
เพิ่มเป็น 2,064 FTE และแพทย์แผนไทยเพิ่มเป็น 5,463 FTE
งานศึกษาครั้งนี้บ่งชี้ว่า โครงสร้างอายุของประชากรที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต จะท�ำให้ประชาชนไปรับบริการ
สุขภาพมากขึ้น ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพจึงสูงขึ้นตามไปด้วย งานศึกษายังบ่งชี้อีกว่าในอนาคตประเทศไทยจะมี
ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นทุกสาขาแต่ไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมความพร้อมด้านการจัดสรร
ก�ำลังคนให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตนัน้ การเพิม่ การผลิตหรือการใช้แรงจูงใจทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินเป็นทาง
เลือกที่ต้องท�ำการวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: การวางแผนจากการใช้ประโยชน์, ก�ำลังคนด้านสุขภาพ, การวิเคราะห์คนเสมือน, การพยากรณ์, ทุติยภูมิ,
แบบจ�ำลองการใช้ประโยชน์
*คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
†
โรงพยาบาลซำ�สูง จังหวัดขอนแก่น
‡
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§
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Abstract
The present study intended to provide information relevant to human resources for health (HRH)
planning in Thailand. The objectives were to analyze and predict requirement for HRH including physicians,
nurses, dentists, pharmacists, Thai traditional physicians, Thai traditional physician assistances, physical
therapists, and medical technologists in the secondary care setting.
We applied the utilization-based model and the approach developed by Segal. The study had 5
steps: (1) collecting utilization data by types of services (the public services under the Ministry of Public
Health (MOPH), other public services and the private services); (2) forecasting the requirement for health
services in the future using a change in demographics; (3) calculation of the total work hours that each
HRH type spending on patients; (4) calculation of full time equivalence; and (5) conducting sensitivity
analysis.
We found that in 2026 Thailand would require more HRH: physicians 12,432 FTE; nurses 52,392 FTE;
pharmacists 5,042 FTE; dentists 5,869 FTE; medical technologists 4,699 FTE; physical therapists 1,795 FTE;
Thai traditional physicians 4,202 FTE; and Thai traditional physician assistants 3,043 FTE. However, if we
add the other work (not only the health services work), the HRH will require more: an increase in physicians from 12,434 FTE to 14,297 FTE; pharmacists to 7,260 FTE; nurses to 60,251 FTE; dentists to 6,749
FTE; medical technologists to 5,404 FTE; physical therapists to 2,064 FTE; and Thai traditional physicians
to 5,463 FTE.
The current study confirms that Thailand will need more HRH in the future. It indicates the importance of demographic factor as an increase requirement on elderly health services. An increase in HRH
production including financial and non-financial incentive policy options should be studied in details in
the near future.
Keywords: full time equivalent, health manpower, planning, projection, secondary care, utilization-based

ก

ภูมิหลังและเหตุผล

ประชาชนในประเทศ หรื อ ไม่ ใ ห้ เ กิ น กว่ า ที่ ป ระชาขน
ต้องการ ดังจะเห็นได้ว่า ถ้ามีก�ำลังคนด้านสุขภาพหรือ
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข บางสาขาไม่ เ พี ย งพอ ก็ จ ะท� ำ ให้
บุคลากรสาธารณสุขในสาขานัน้ ๆ ต้องท�ำงานมากกว่าทีค่ วร
จะเป็ น หรื อ ในบางพื้ น ที่ อ าจจะไม่ มี ก ารให้ บ ริ ก าร
สาธารณสุขบางประเภท ทั้งๆ ที่ประชาชนมีความจ�ำเป็น

ารวางแผนก� ำ ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพเป็ น เรื่ อ งที่ ทุ ก
ประเทศให้ความสนใจ และศึกษาอย่างจริงจัง อย่าง
น้อยที่สุดนั้น แต่ละประเทศต้องการทราบถึงจ�ำนวนความ
ต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต เพือ่
ทีจ่ ะได้วางแผนการผลิตให้ได้เพียงพอกับความต้องการของ
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ต้องได้รับการบริการนั้นๆ เป็นต้น และในทางตรงกันข้าม
ในกรณีทผี่ ลิตบุคลากรเกินก็จะท�ำให้มจี ำ� นวนก�ำลังคนด้าน
สุขภาพไม่มงี านท�ำ หรือได้ทำ� งานต�ำ่ กว่าวุฒกิ ารศึกษา การ
ทีม่ กี ำ� ลังคนไม่เพียงพอหรือมีกำ� ลังคนเกินกว่าความต้องการ
หรือความจ�ำเป็นทางสุขภาพของคนในประเทศ ท�ำให้เกิด
ผลเสียต่อระบบการให้บริการสุขภาพ ลดประสิทธิภาพการ
ผลิต และส่งผลต่อขวัญและก�ำลังใจในการท�ำงานด้วย(1)
ทั้งนี้ นอกจากการพิจารณาในภาพรวมว่ามีก�ำลังคนด้าน
สุขภาพขาดหรือเกินแล้ว การวิเคราะห์การกระจายภาระ
งานของก�ำลังคนด้านสุขภาพก็ส�ำคัญ เช่น ในบางประเทศ
มีแพทย์เฉพาะทางมากเกินไป การรักษาพยาบาลก็อาจจะ
เน้นไปสูค่ วามเฉพาะทางเกินกว่าทีจ่ ำ� เป็น ท�ำให้ตน้ ทุนการ
รักษาพยาบาลสูงกว่าทีค่ วร การวิเคราะห์การกระจายก�ำลัง
คนตามพื้นที่ก็เป็นเรื่องส�ำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง ในกรณีนี้
ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการกระจายก�ำลังคนที่ไม่เท่า
เทียมกันระหว่างในเขตเมืองและเขตชนบทมาเป็นระยะ
เวลานาน  ในบางครั้งเป็นผลจากระบบการจ้างงานภาครัฐ
โดยเฉพาะระบบสุขภาพซึ่งต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
มาก เพื่อรองรับความต้องการบริการที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีการ
จ้างงานมากกว่าที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถรับภาระ
ทางการเงินได้ เป็นต้น(1)
ในขั้นตอนแรกของการวางแผนก�ำลังคนคือการคาด
การณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพ ซึง่ ในปัจจุบนั มีวธิ ี
การวิเคราะห์หลากหลายวิธี วิธที เี่ หมาะสมส�ำหรับการคาด
การณ์กำ� ลังคนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในประเทศทีใ่ ช้ระบบ
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือมีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการ
ทางด้านสุขภาพ คือการคาดการณ์ตามความจ�ำเป็นทาง
ด้านสุขภาพของประชาชน อย่างไรก็ตามวิธคี าดการณ์ตาม
ความจ�ำเป็นของประชาชนเป็นวิธกี ารทีม่ คี วามซับซ้อนและ
ต้องการข้อมูลประกอบการคาดการณ์มาก ในทางปฏิบัติ
หลายๆ ประเทศจึงได้เลือกใช้วิธีอื่นๆ ที่ง่ายกว่า เช่น การ
ก�ำหนดโดยใช้อตั ราส่วนของบุคลากรต่อประชากร ก�ำหนด
ตามค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ หรือการก�ำหนดโดยเป้า
หมาย การก�ำหนดอัตราก�ำลังคนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่

หลายแนวทาง(2-7) การศึกษาครั้งนี้ได้ประยุกต์ใช้กรอบ
แนวคิดรูปแบบการใช้บริการสุขภาพ (utilization-based
model) ประกอบกั บ แนวคิ ด การวิ เ คราะห์ ก� ำ ลั ง คน
ด้านสุขภาพที่พัฒนาโดย Segal ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ขั้น
ตอน(8,9) ได้แก่ (1) การประเมินความจ�ำเป็นทางสุขภาพของ
พื้นที่ (2) การวิเคราะห์ความต้องการบริการสุขภาพใน
แต่ละพื้นที่ แล้วน�ำมาค�ำนวณร่วมกับความต้องการก�ำลัง
คนตามบริการทีไ่ ด้กำ� หนดขอบเขตไว้ และ (3) การประเมิน
ความสมดุลของก�ำลังคนด้านสุขภาพที่ต้องการกับที่มีอยู่
ร่วมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งการศึกษาครั้งนี้
ให้ความส�ำคัญเฉพาะสองขั้นตอนแรกเท่านั้น
ส�ำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขนั้น อาจจ�ำแนกตาม
ประเภทของการให้บริการได้เป็น 3 ระดับ คือ หน่วยบริการ
ระดับปฐมภูมิหรือระดับต้น (primary care) หน่วยบริการ
ระดับทุติยภูมิหรือระดับกลาง (secondary care) และ
หน่วยบริการระดับตติยภูมิหรือระดับสูง (tertiary care)
หน่วยบริการระดับปฐมภูมหิ รือระดับต้นเน้นงานส่งเสริมสุขภาพและงานป้ อ งกั น โรค แต่ ก็ ค รอบคลุ ม ถึ ง การรั ก ษา
พยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ ที่รวมถึงการดูแลผู้ป่วยและ
ครอบครัวที่บ้านด้วย โดยการให้บริการการรักษาพยาบาล
ในระดับนีจ้ ะต้องไม่ใช่งานทีต่ อ้ งอาศัยแพทย์เฉพาะทางทีม่ ี
ความเชี่ยวชาญสูง หน่วยบริการระดับทุติยภูมิหรือระดับ
กลาง เป็นหน่วยงานทีใ่ ห้บริการทางการแพทย์โดยแพทย์ที่
มีความช�ำนาญ เช่น สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์
และกุมารแพทย์ และในอนาคตอันใกล้หน่วยบริการระดับ
ทุติยภูมิ จะเป็นหน่วยงานที่มีความส�ำคัญมากในการให้
บริ ก ารในลั ก ษณะที ม หมอครอบครั ว ดั ง ที่ ก� ำ หนดใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในหมวด
เรือ่ งการปฏิรปู ประเทศ(10) โรงพยาบาลทีร่ องรับการบริการ
ระดับนี้จะหมายถึงโรงพยาบาลชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งโรง
พยาบาลชุมชนมีเตียงส�ำหรับผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ 10 เตียงไปจนถึง
150 เตียง ครอบคลุมประชากรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป
เน้นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลมากกว่าหน่วย
บริการระดับต้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงโรงพยาบาลเอกชน
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ระดับกลางด้วย และสุดท้ายหน่วยบริการขัน้ สูงสุดคือหน่วย
บริการระดับตติยภูมหิ รือระดับสูง ให้บริการทางการแพทย์
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษเป็นส่วนใหญ่ หน่วยบริการระดับนี้
ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งโดย
ทั่วไปหมายถึงโรงพยาบาลเอกชนที่มีขนาดมากกว่า 100
เตียง(11,12) จะเห็นได้ว่า หน่วยบริการในระดับที่แตกต่างกัน
จะให้บริการในลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน ในการศึกษาครัง้ นีจ้ ะ
ศึกษาเฉพาะบริการระดับทุติยภูมิเท่านั้น จากรายงาน
ทรัพยากรสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2559 พบว่าประเทศไทยมี
จ�ำนวนโรงพยาบาลชุมชนจ�ำนวน 780 แห่ง ในขณะที่โรง
พยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์รวมกันมีจ�ำนวน 116
แห่ง โรงพยาบาลชุมชนรองรับจ�ำนวนผู้ป่วยนอกจ�ำนวน
มากถึง 80,064,747 ครัง้ ต่อปี ซึง่ มากกว่าจ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอก
ของโรงพยาบาลศูนย์และทั่วไปรวมกันกว่า 1.5 เท่า แต่
รองรับผูป้ ว่ ยในน้อยกว่าเล็กน้อย(13) การศึกษานีค้ รอบคลุม
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สามารถตอบค�ำถามงาน
วิจัยได้อย่างครบถ้วนในมุมมองของความต้องการก�ำลังคน
ด้านนี้ทั้งหมดของประเทศไทย แม้ว่าหน่วยบริการสุขภาพ
ภาครัฐและภาคเอกชนจะมีบริบทต่างกันก็ตาม เช่น โรง
พยาบาลเอกชนจะเน้นอุปสงค์การไปรับบริการสุขภาพ ใน
ขณะที่ โรงพยาบาลรั ฐ เน้ น การให้ บ ริ ก ารที่ จ� ำ เป็ น กั บ
ประชาชน หรือมีระบบการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน เช่น โรง
พยาบาลเอกชนเบิกจ่ายตามการบริการ แต่โรงพยาบาลรัฐ
เบิกจ่ายตามรายหัวและกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
การศึกษาก�ำลังคนด้านสุขภาพในประเทศก�ำลังพัฒนา
เช่น ไนจีเรีย แซมเบีย และแทนซาเนีย พบว่า ทุกประเทศ
ก�ำลังประสบปัญหาภาวะการขาดแคลนก�ำลังคนด้านนี้ รวม
ทัง้ มีปญ
ั หาการกระจายก�ำลังคนฯ ทีไ่ ม่เท่าเทียมกันระหว่าง
พื้นที่ต่างๆ ด้วย นอกจากนี้บางประเทศ เช่น ไนจีเรีย ยัง
ประสบปัญหาการเคลื่อนย้ายก�ำลังคนด้านสุขภาพเพื่อไป
ท�ำงานในประเทศพัฒนาแล้วอีกด้วย(14-16) ในกรณีของ
ประเทศไทย การศึกษาของศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และคณะ
พบว่า ประเทศไทยมีความขาดแคลนแพทย์ทั่วไป แพทย์

เฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรกรรม ศัลยกรรม และประสาทศัลยกรรม รวมถึงพยาบาล
จ�ำนวนมาก(17,18) นงลักษณ์ พะไกยะ และคณะ ได้ศกึ ษาการ
วางแผนความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพระดับจังหวัด
พบว่ า ในสถานบริ ก ารระดั บ ปฐมภู มิ ข าดแคลนแพทย์
พยาบาล นักกายภาพบ�ำบัด และพนักงานทันตสาธารณสุข
ส่วนสถานบริการระดับทุติยภูมินั้น ทั้งโรงพยาบาลขนาด
เล็ ก และขนาดใหญ่ ข าดแคลนเทคนิ ค การแพทย์ เจ้ า
พนักงานวิทยาศาสตร์ และเวชกิจฉุกเฉิน(19) ทั้งนี้ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาใน
ประเทศไทยทีว่ เิ คราะห์ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ที่รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในสถานบริการสุขภาพ
ระดับทุติยภูมิเป็นการเฉพาะ
ด้วยความส�ำคัญของการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพ
และการให้บริการทางสุขภาพในระดับทุติยภูมิ งานศึกษา
ครัง้ นีจ้ งึ จัดท�ำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก คือ เพือ่ พยากรณ์
ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยใน
ระดับทุติยภูมิในปี พ.ศ. 2569 การศึกษาครั้งนี้ก�ำหนด
ขอบเขตวิ ช าชี พ ที่ วิ เ คราะห์ ประกอบไปด้ ว ย แพทย์
พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย ผูช้ ว่ ยแพทย์
แผนไทย กายภาพบ�ำบัด และเทคนิคการแพทย์
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด utilization-based model ประกอบกับแนวคิดการวิเคราะห์
ก�ำลังคนด้านสุขภาพที่พัฒนาโดย Segal(8) ร่วมกับการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) โดยการ
ศึกษาครั้งนี้พิจารณาในมุมมองด้านอุปสงค์เท่านั้น ไม่ได้
พิจารณาถึงการพยากรณ์ก�ำลังการผลิตที่ต้องใช้ข้อมูลจาก
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
ต้องการการไปใช้บริการของสถานบริการระดับทุติยภูมิ
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ในขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากการรวบรวมข้อมูลการไปรับ
บริการทางสุขภาพจากโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไทย
โดยรวบรวมจากข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์คนเสมือน (full
time equivalence: FTE) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่
จ�ำแนกการบริการออกเป็น การให้บริการผูป้ ว่ ยนอก (ครัง้ )
การให้บริการผูป้ ว่ ยใน (วันนอน) การผ่าตัดใหญ่ การคลอด
ปกติ การคลอดผิดปกติ การบริการแพทย์ฉุกเฉิน การให้
บริการผู้ป่วยวิกฤต การท�ำอัลตราซาวด์ ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมเฉพาะทาง (ครั้ง) ทันตกรรมผู้ป่วยใน (ราย) งาน
เก็บตัวอย่าง งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรศน์ งานเคมีคลินกิ
งานภูมิคุ้มกัน งานจุลชีววิทยา งานตรวจวิเคราะห์ที่ใช้
เทคโนโลยีทางด้านอณูชวี โมเลกุล งานรับบริจาคเลือด งาน
เตรียมเลือดให้ผู้ป่วย และงานกายภาพบ�ำบัด
ส�ำหรับงานบริการทางการแพทย์แผนไทย จากการ
ประชุมกับผู้เชี่ยวชาญตัวแทนจากกรมการแพทย์แผนไทย
และร่วมกับการส�ำรวจข้อมูลการใช้บริการด้านแพทย์แผน
ไทย ได้กำ� หนดให้การให้บริการตรวจวินจิ ฉัยด้านแพทย์แผน
ไทย คิดเป็นร้อยละ 18 ของการไปรับบริการผู้ป่วยนอก
ทั้งหมด ในส่วนของการท�ำหัตถการ คิดเป็นร้อยละ 9 ของ
การไปรับบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด
การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการการไปใช้ บ ริ ก ารด้ า น
เภสัชกรรม การศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาเฉพาะภาระงาน
ด้านการดูแลการจ่ายยาเท่านัน้ ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้เสนอให้คดิ
ภาระงานของเภสัชกรเป็นร้อยละ 70 ของจ�ำนวนครั้งการ
ไปรับบริการฐานะผู้ป่วยนอกทั้งหมด ในส่วนผู้ป่วยในนั้นผู้
เชี่ยวชาญได้เสนอว่าการจัดยาคิดเป็นร้อยละ 100 ของวัน
นอนในฐานะผู้ป่วยใน และเนื่องจากใน 1 วันอาจจะมีการ
จัดยาหลายครั้งจึงได้มีการใช้ตัวเลข 1.56 (สมมติฐานตาม
ข้อมูล FTE ของกระทรวงสาธารณสุข) เป็นตัวทวีคณ
ู จ�ำนวน
การไปใช้บริการเภสัชกรรมในกลุ่มผู้ป่วยใน
ในส่ ว นของการให้ บ ริ ก ารในสถานบริ ก ารนอก
กระทรวงสาธารณสุข และการบริการในภาคเอกชน งาน
ศึกษาครั้งนี้ใช้การประมาณการโดยใช้ข้อมูลสัดส่วนของ
จ�ำนวนการไปใช้บริการภาคเอกชน (ผู้ป่วยนอกร้อยละ 24

และผูป้ ว่ ยในร้อยละ 16) และข้อมูลการไปใช้บริการทีห่ น่วยงาน
ภาครัฐนอกกระทรวงสาธารณสุข (ผูป้ ว่ ยนอกร้อยละ 6 และผู้
ป่วยในร้อยละ 8) ที่ได้จากการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการ
ส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ ปี พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ยัง
ได้มีการประมาณการจ�ำนวนความจ�ำเป็นในการใช้บริการ
สุขภาพ ที่วิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการส�ำรวจอนามัยและ
สวัสดิการ ปี พ.ศ. 2556 เช่นกัน กล่าวคือ ในกลุ่มคนที่
จ�ำเป็นแต่ไม่ได้ไปใช้บริการ (unmet needs) ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
นอกมีคา่ เท่ากับร้อยละ 1.5 และในกลุม่ ผูป้ ว่ ยในมีคา่ เท่ากับ
ร้อยละ 0.14 เนื่องจากการให้บริการทางทันตกรรมมี
สัดส่วนการให้บริการในเอกชนที่แตกต่างจากงานบริการ
ทางสุขภาพอืน่ ๆ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลการส�ำรวจอนามัย
และสวัสดิการ ปี พ.ศ. 2556 พบว่าสัดส่วนของการไปใช้
บริการภาคเอกชนในประเภททันตกรรมทั่วไป คือ ร้อยละ
41.44 ทันตกรรมเฉพาะทางร้อยละ 4.10 และการไปใช้
บริการทันตกรรมทัว่ ไปในโรงพยาบาลรัฐสังกัดอืน่ ๆ คือ ร้อย
ละ 4.41 และทันตกรรมเฉพาะทาง คือ ร้อยละ 4.10
กล่าวโดยสรุป งานศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะภาระ
งานการให้ บ ริ ก ารทางการแพทย์ เ ท่ า นั้ น โดยจ� ำ แนก
ประเภทของการให้บริการ เป็นการให้บริการของสถาน
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และภาคเอกชน และค�ำนึงถึงทั้งการไปรับ
บริการที่เกิดขึ้นจริง (met needs) และจ�ำนวนการไปรับ
บริการสุขภาพที่เกิดจากการประมาณการในกลุ่มคนที่มี
ความจ�ำเป็นแต่ไม่ได้รับบริการ (unmet needs)
ขั้ น ตอนที่ 2 พยากรณ์ จ� ำ นวนการไปรั บ บริ ก าร
สุขภาพในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้พยากรณ์การไปรับบริการสุขภาพใน
อนาคตประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเป็นส�ำคัญ การ
พยากรณ์เริ่มจากรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้
ป่วยในตามโครงสร้างอายุ (เช่น น้อยกว่า 1 ปี, 1-4 ปี, 5-9
ปี, ฯลฯ) ในปี พ.ศ. 2556 แล้วน�ำไปเทียบเป็นสัดส่วนกับ
ประชากรในปี พ.ศ. 2556 ตามโครงสร้างอายุเดียวกัน แล้ว
จึงน�ำสัดส่วนนั้นมาคูณกับประชากรตามโครงสร้างอายุ
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เดียวกันในปี พ.ศ. 2569 ท�ำให้ได้จ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้
ป่วยใน ในปี พ.ศ. 2569 ตามโครงสร้างอายุ และท�ำให้
สามารถค�ำนวณจ�ำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในในปี พ.ศ.
2569 ได้ โดยการรวมจ�ำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตาม
แต่ละกลุ่มอายุเป็นจ�ำนวนรวมทั้งหมด การศึกษาครั้งนี้ใช้
ข้อมูลจ�ำนวนประชากรในปี พ.ศ. 2556 และ ปี พ.ศ. 2569
ตามโครงสร้างอายุจากส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนข้อมูลจ�ำนวนผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน และจ�ำนวนการไปรับบริการทันตกรรมตาม
โครงสร้างอายุปี พ.ศ. 2556 ได้จากส�ำนักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำหรับจ�ำนวนการไปรับบริการสุขภาพประเภทอื่นๆ
ในอนาคต  ได้แก่ การผ่าตัดใหญ่ การคลอดปกติ การคลอด
ผิดปกติ การบริการแพทย์ฉกุ เฉิน การให้บริการผูป้ ว่ ยวิกฤต
การท�ำอัลตราซาวด์ งานเก็บตัวอย่าง งานโลหิตวิทยา งาน
จุลทรรศน์ งานเคมีคลินิก งานภูมิคุ้มกัน งานจุลชีววิทยา
งานตรวจวิเคราะห์ที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านอณูชีวโมเลกุล
งานรั บ บริ จ าคเลื อ ด งานเตรี ย มเลื อ ดให้ ผู ้ ป ่ ว ย งาน
กายภาพบ� ำ บั ด และงานการแพทย์ แ ผนไทย เป็ น การ
ค�ำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนผู้ป่วยนอก
ผูป้ ว่ ยใน หรือค่าเฉลีย่ จากอัตราการเปลีย่ นแปลงของผูป้ ว่ ย
นอกและใน (การค�ำนวณอัตราการเปลีย่ นแปลง ใช้สว่ นต่าง
ของจ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอกหรือจ�ำนวนผูป้ ว่ ยใน ในปี พ.ศ. 2569
กับจ�ำนวนผูป้ ว่ ยนอกหรือผูป้ ว่ ยในในปี พ.ศ. 2556 หารด้วย
จ�ำนวนผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2556)
ในการพยากรณ์ครั้งนี้ได้จ�ำแนกเป็น 2 ฉากทัศน์
(สถานการณ์) กล่าวคือ
ฉากทัศน์ 1 ระบบบริการสุขภาพไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
การพยากรณ์ความต้องการไปรับบริการสุขภาพขึ้นกับ
จ�ำนวนการไปใช้บริการสุขภาพในฐานะผู้ป่วยนอก ผู้ป่วย
ใน และบริการสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
กับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเท่านั้น
ฉากทัศน์ 2 มีการเปลี่ยนแปลงภายในระบบบริการ
สุขภาพ เนื่องจากมีจ�ำนวนผู้สูงอายุและจ�ำนวนผู้ป่วยโรค

เรือ้ รังมากขึน้ ขณะทีห่ น่วยบริการปรับตัวเพือ่ ลดระยะเวลา
แห่งการรอคอยบริการ ลดภาระและความแออัดของการให้
บริการ และเพือ่ แก้ปญ
ั หาการเข้าไม่ถงึ สถานบริการสุขภาพ
ประกอบกับปัจจัยทางด้านคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยี
การรั ก ษามี ค วามก้ า วหน้ า มากขึ้ น จึ ง ท� ำ ให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติ ย ภู มิ ดั ง นั้ น จากการประชุ ม กลุ ่ ม ผู ้ เชี่ ย วชาญได้ ตั้ ง
สมมุติฐานว่าในระดับปฐมภูมิจะมีจ�ำนวนการไปใช้บริการ
ฐานะผู้ป่วยนอกมากขึ้นร้อยละ 25 ของจ�ำนวนผู้ป่วยนอก
ในอนาคตของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ (โรงพยาบาล
ระดับทุติยภูมิในอนาคตมีจ�ำนวนผู้ป่วยนอกลดลงร้อยละ
25 จากทีค่ าดการณ์) ในส่วนของจ�ำนวนผูป้ ว่ ยในนัน้ เพือ่ ลด
ความแออัดของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ และเพื่อให้โรง
พยาบาลตติยภูมิได้ให้บริการทางการแพทย์ที่ควรจะเป็น
ประกอบกับนโยบายให้โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิมีแพทย์
เฉพาะทางสาขาที่จ�ำเป็นอย่างครอบคลุม จึงได้มีการลด
ภาระการบริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยในและการผ่ า ตั ด ใหญ่ ข องโรง
พยาบาลระดับตติยภูมิมาให้ทุติยภูมิร้อยละ 41.45 (จาก
การค�ำนวณสัดส่วนของค่า relative weight (RW) ที่น้อย
กว่า 2.2 ซึ่งเทียบกับการผ่าตัดนิ่วในถุงน�้ำดีแบบส่องกล้อง
ซึง่ เป็นการให้บริการทีโ่ รงพยาบาลชุมชนสามารถท�ำได้ พบ
ว่าโรงพยาบาลตัวอย่างขนาด 300 เตียงหนึ่งแห่ง มีจ�ำนวน
การให้บริการในกลุ่มโรคที่ค่า RW น้อยกว่า 2.2 อยู่ ร้อย
ละ 82.9 ดังนั้นเมื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวประกอบกับความคิด
เห็นของผู้เชี่ยวชาญจึงท�ำให้ตัดภาระงานของโรงพยาบาล
ตติยภูมิมาครึ่งหนึ่งของร้อยละ 82.9 ซึ่งหมายถึงร้อยละ
41.45 นั่นเอง) โดยสรุปคือ โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิจะมี
จ�ำนวนการไปรับบริการผู้ป่วยนอกลดลงร้อยละ 25 และ
จ�ำนวนการไปรับบริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น ด้วยความจ�ำกัด
ของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการไปใช้บริการระหว่างระดับ
ของสถานบริการทางสุขภาพด้านอืน่ ๆ ในการวิเคราะห์ตาม
ฉากทัศน์ 2 นี้ ท�ำการวิเคราะห์เฉพาะวิชาชีพแพทย์และ
พยาบาลเท่านั้น
ในขัน้ ตอนนีก้ ารพยากรณ์กรณีทนั ตแพทย์จะแยกจาก
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การบริการทางสุขภาพประเภทอื่น กล่าวคือ เป็นการ
พยากรณ์ โ ดยใช้ โ ครงสร้ า งอายุ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง ที่ ท� ำ ให้
จ� ำ นวนการไปรั บ บริ ก ารสุ ข ภาพทั น ตกรรมในอนาคต
เปลีย่ นแปลง (ด้วยความจ�ำกัดของข้อมูลการส�ำรวจอนามัย
และสวัสดิการ พ.ศ. 2556 จึงมีสมมติฐานว่าทันตกรรมและ
ทันตกรรมเฉพาะทาง และทันตกรรมผูป้ ว่ ยในมีสดั ส่วนการ
ไปรับบริการตามกลุ่มอายุเท่าๆ กัน) ร่วมกับการตั้งเป้า
หมายการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มากขึ้น ซึ่งการศึกษาครั้ง
นี้ใช้เป้าหมายของการเพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 25 (จากการ
ประชุมกับวิชาชีพต่างๆทีร่ วมถึงวิชาชีพทันตแพทย์ดว้ ย พบ
ว่าปัญหาการเข้าถึงการบริการทันตกรรมเป็นปัญหาใหญ่
มาก งานศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ได้พยากรณ์โดยตัง้ เป้าหมายการเข้า
ถึงบริการทันตกรรมให้มากขึ้นด้วย โดยมีสมมติฐานว่าจะ
มากขึ้นร้อยละ 25 ในอีก 10 ปีข้างหน้า)
ขั้ น ตอนที่ 3 ค� ำ นวณจ� ำ นวนชั่ ว โมงการท� ำ งาน
ทั้งหมดที่ใช้ในการให้บริการสุขภาพแต่ละประเภทต่อปี
ในขัน้ ตอนนีต้ อ้ งมีการก�ำหนดประเภทและจ�ำนวนของ
บุคลากรทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยแต่ละคนตามประเภทของการบริการ
สุขภาพ ดังต่อไปนี้
- การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จะต้องมี
แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ประเภทละ 1 คน
- การให้บริการผ่าตัดใหญ่ ต้องมีแพทย์ 1.5 คน
และพยาบาล 2.5 คน
- การคลอดปกติ ต้องมีแพทย์ 1 คน และพยาบาล
2 คน
- การคลอดผิดปกติ ต้องมีแพทย์ 1 คน และ
พยาบาล 2.5 คน
- การท�ำอัลตราซาวด์ การดูแลผู้ป่วยวิกฤต การ
ดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน มีแพทย์ 1 คน และพยาบาล 1 คน
- งานทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะทาง และ
ทันตกรรมผู้ป่วยใน มีทันตแพทย์ 1 คน
- งานทางด้านเทคนิคการแพทย์ เช่น เก็บตัวอย่าง
เคมีคลินิก ต้องมีนักเทคนิคการแพทย์ 1 คน
- งานทางด้านกายภาพบ�ำบัด มีนกั กายภาพบ�ำบัด

1 คน

- งานทางแพทย์แผนไทยประเภทตรวจวินิจฉัย
ต้องมีแพทย์แผนไทย 1 คน ส่วนการท�ำหัตถการของแพทย์
แผนไทย แบ่งเป็นงานของแพทย์แผนไทยร้อยละ 30 และ
ของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยร้อยละ 70
เมือ่ ก�ำหนดจ�ำนวนบุคลากรสาธารณสุขแต่ละวิชาชีพ
ตามประเภทของการให้บริการ จะท�ำให้สามารถระบุเวลา
ทีบ่ คุ ลากรแต่ละวิชาชีพใช้ในการรักษาหรือดูแลผูป้ ว่ ย 1 คน
ได้   ซึ่งเวลาดังกล่าวใช้ข้อมูลที่ส�ำรวจและรวบรวมโดย
กระทรวงสาธารณสุขน�ำมาวิเคราะห์ FTE ร่วมกับความคิด
เห็นจากผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มวิชาชีพ
ขั้ น ตอนต่ อ ไปเป็ น การค� ำ นวณจ� ำ นวนชั่ ว โมงการ
ท�ำงานทั้งหมดที่ใช้ในการให้บริการฯ แต่ละประเภทต่อปี
ซึ่งจะค�ำนวณโดยการน�ำจ�ำนวนการไปใช้บริการฯ แต่ละ
ประเภท คูณกับจ�ำนวนบุคลากรทีใ่ ช้ตอ่ ผูป้ ว่ ยหนึง่ ราย คูณ
กับจ�ำนวนชั่วโมงที่บุคลากรแต่ละวิชาชีพใช้กับผู้ป่วยหนึ่ง
คน
งานศึกษาครั้งนี้มีข้อสมมติฐานว่า จ�ำนวนบุคลากรที่
ต้องการในแต่ละประเภทของการบริการในปี 2556 เหมือน
กับปี 2569 และเวลาทีบ่ คุ ลากรใช้ในการให้บริการแก่ผปู้ ว่ ย
แต่ละรายในปี 2556 มีค่าเท่ากับปี 2569
ขั้นตอนที่ 4 การค�ำนวณจ�ำนวนบุคลากรแต่ละ
วิชาชีพที่ต้องการในอนาคต
จากขั้นตอนที่ 3 จะได้จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานของ
บุคลากรแต่ละวิชาชีพต่อปีจ�ำแนกตามประเภทของการให้
บริการ เมื่อน�ำมาหารด้วยจ�ำนวนชั่วโมงที่บุคลากรหนึ่งคน
ท�ำงานต่อปี ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้จ�ำนวนเท่ากับ 1,680
ชั่วโมง (7 ชั่วโมง X 240 วัน)* ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานที่ใช้ใน
การค�ำนวณก�ำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข จะท�ำให้ได้
จ�ำนวน FTE ของบุคลากรแต่ละวิชาชีพจ�ำแนกตามประเภท
ของบริการทางสุขภาพ ทั้งนี้ถ้ามีสมมติฐานว่า 1 FTE
*เวลามาตรฐานกำ�หนดให้ทำ�งาน 7 ชั่วโมงต่อวัน จำ�นวน 240 วันต่อ
ปี (หักวันหยุด)
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การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

เท่ากับ 1 คน ก็จะท�ำให้ได้จ�ำนวนก�ำลังคนด้านสุขภาพ
แต่ละประเภทที่ต้องการในอนาคต
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis)
การวิเคราะห์ one-way sensitivity analysis หมาย
ถึงการพิจารณาว่า ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงของปัจจัยใดปัจจัย
หนึ่งแล้วจะท�ำให้ผลการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปมากน้อย
เพียงใด งานศึกษาครั้งนี้ได้มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
เพื่อพิจารณาความผันผวนของผลการศึกษาเมื่อจ�ำนวน
ชัว่ โมงการท�ำงานต่อปี (1 FTE) เปลีย่ นไปจาก 1,680 ชัว่ โมง
ต่อปี กล่าวคือ
- เมือ่ จ�ำนวน 1 FTE มีเวลาท�ำงานเพิม่ มากขึน้ ร้อย
ละ 10 ซึ่งท�ำให้ 1 FTE = 1,848 ชั่วโมงต่อปี
- เมือ่ จ�ำนวน 1 FTE มีเวลาท�ำงานเพิม่ มากขึน้ ร้อย
ละ 20 ซึ่งท�ำให้ 1 FTE = 2,016 ชั่วโมงต่อปี
- เมือ่ จ�ำนวน 1 FTE มีเวลาท�ำงานเพิม่ มากขึน้ ร้อย
ละ 30 ซึ่งท�ำให้ 1 FTE = 2,184 ชั่วโมงต่อปี
จากการที่งานศึกษาครั้งนี้ค�ำนึงเฉพาะภาระงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์เท่านั้น โดยไม่ได้
ค�ำนึงถึงภาระงานด้านอื่นๆ เช่น งานบริหาร การไปอบรม
การไปราชการต่างๆ หรือ งานทางวิชาการ ดังนั้นหากจะ
ค�ำนึงถึงภาระงานด้านอื่นๆ ตามที่กล่าวมา ที่ประชุมกลุ่ม
วิชาชีพและผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ สรุปว่า จะมีการเพิม่ จ�ำนวน
บุคลากรจากที่ค�ำนวณได้อีกร้อยละ 15 ยกเว้นส่วนของ
แพทย์แผนไทย ให้เพิม่ จ�ำนวนบุคลากรจากทีค่ ำ� นวณได้อกี
ร้อยละ 30 และงานเภสัชกรรมซึ่งในงานศึกษาครั้งนี้คิด
เฉพาะงานการดูแลการจ่ายยา เมื่อคิดภาระงานบริหารให้
เพิ่มจ�ำนวนบุคลากรจากที่ค�ำนวณได้อีกร้อยละ 44

งานศึกษาครั้งนี้ไม่ได้ส่งให้คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์เพือ่ พิจารณา เนือ่ งจากงานศึกษาครัง้ นีใ้ ช้
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ และข้อมูลทีใ่ ช้ไม่มกี ารระบุตวั ตนใดๆ ทัง้ สิน้
อีกทั้งการศึกษาไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ กับบุคคลหรือ
องค์กร
ผลการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐาน
ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ FTE ของกระทรวงสาธารณสุข
พบว่าการไปรับบริการสุขภาพที่มีมากที่สุด คือ การไปรับ
บริการผู้ป่วยนอกซึ่งมีจ�ำนวน 103 ล้านครั้งต่อปี รองลงมา
คืองานทางด้านเทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย งาน
บริการผู้ป่วยในและบริการทันตกรรม ตามล�ำดับ การ
พยากรณ์การไปรับบริการในปี พ.ศ. 2569 ตามโครงสร้าง
อายุพบว่าจะมีจำ� นวนการไปรับบริการทางการแพทย์มาก
ขึน้ ทุกประเภทการบริการ เช่น ผูป้ ว่ ยนอกมากขึน้ ประมาณ
7.7 ล้านครัง้ ผูป้ ว่ ยในมากขึน้ 1.1 ล้านครัง้ และงานบริการ
ทันตกรรมมากขึน้ ประมาณ 2.7 ล้านครัง้ เป็นต้น (ฉากทัศน์
1) ทัง้ นีถ้ า้ พิจารณาสถานการณ์ทมี่ กี ารลดจ�ำนวนการไปรับ
บริการผู้ป่วยในและเพิ่มการไปรับบริการผู้ป่วยนอกดังที่
อธิบายก่อนหน้านี้ (ฉากทัศน์ 2) พบว่า จ�ำนวนการไปใช้
บริการผู้ป่วยนอกจะลดลงเหลือ 90 ล้านครั้ง การไปรับ
บริการผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านครั้ง และการไปรับ
บริการผ่าตัดเพิ่มขึ้นเป็น 7.6 แสนครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 1
จากข้อมูลจ�ำนวนการไปรับบริการทีแ่ สดงในตารางที่
1 สามารถน�ำมาวิเคราะห์รว่ มกับภาระงานและจ�ำนวนเวลา
ที่ ใช้ ในกิ จกรรมการให้ บริ ก ารแต่ ล ะประเภท ซึ่ ง พบว่ า
ประเทศไทยมีความต้องการก�ำลังคนด้านสุขาพในอีก 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2569) มากกว่าปัจจุบันไม่มากนัก ได้แก่
แพทย์จ�ำนวน 12,432 FTE พยาบาลจ�ำนวน 52,392 FTE
เภสัชกร ทันตแพทย์ และ นักเทคนิคการแพทย์จ�ำนวน
ประมาณ 4,000-6,000 FTE นักกายภาพบ�ำบัดจ�ำนวน

การวิเคราะห์ทางสถิติและคณิตศาสตร์

การวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นการพัฒนา Excel-based
mathematical model ร่วมกับการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ในการหาค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ที่ใส่ในโมเดลคณิตศาสตร์ตามที่ได้อธิบายข้างต้น
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ตารางที่ 1 จำ�นวนงานที่กำ�ลังคนทางการแพทย์รับผิดชอบในปี พ.ศ. 2556 เทียบกับปี พ.ศ. 2569 จำ�แนกตามประเภทงาน
		
ประเภทการให้บริการ
พ.ศ. 2556
		
จำ�นวนผู้ป่วยนอกรวม
จำ�นวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน
ผ่าตัดใหญ่
คลอดปกติ
คลอดผิดปกติ (เช่น การคลอดโดยใช้คีมหนีบออก
การคลอดท่าก้น เป็นต้น)
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
จำ�นวนวันนอนผู้ป่วยวิกฤต
อัลตราซาวด์
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมเฉพาะทาง
ทันตกรรมผู้ป่วยใน
เก็บตัวอย่าง
โลหิตวิทยา
จุลทรรศน์
เคมีคลินิก
ภูมิคุ้มกัน
จุลชีววิทยา
งานตรวจวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีด้านอณูชีวโมเลกุล
รับบริจาคเลือด
เตรียมเลือดให้ผู้ป่วย
กายภาพบำ�บัดระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
กายภาพบำ�บัดระบบประสาท
กายภาพบำ�บัดระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด
กายภาพบำ�บัดอื่นๆ
ตรวจวินิจฉัยแพทย์แผนไทย
หัตถการแพทย์แผนไทย

ปริมาณการไปรับบริการ
พ.ศ. 2569
(ฉากทัศน์ 1)1

103,511,291
14,118,841
116,167
306,419
17,078

111,217,447
15,219,939
125,227
330,316
18,410

5,606,992
137,028
984,027
14,531,906
823,420
8,980
15,088,217
14,919,993
9,251,219
71,531,053
6,125,110
2,230,922
50,065
236,646
504,118
2,320,069
468,747
40,938
784,708
18,124,827
9,062,414

6,024,419
147,715
1,057,083
17,093,186
986,598
12,569
16,271,195
16,089,781
9,976,552
77,139,379
6,605,343
2,405,836
53,990
255,200
543,643
2,501,972
505,499
442,079
846,232
19,474,175
9,737,088

พ.ศ. 2569
(ฉากทัศน์ 2)2
90,221,370
25,160,813
764,048

หมายเหตุ 1 หมายถึง ฉากทัศน์ 1 และ 2 หมายถึง ฉากทัศน์ 2 (รายละเอียดในส่วนของวิธีการศึกษา)

ประมาณ 2,000 FTE และแพทย์แผนไทยและผูช้ ว่ ยแพทย์
แผนไทย ประมาณ 4,000 และ 3,000 FTE ตามล�ำดับ
(ตารางที่ 2) อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาเฉพาะความต้องการ
ของภาครัฐ พบว่ามีความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพทุก

ประเภทลดลง โดยเฉพาะทันตแพทย์ กล่าวคือ ต้องการ
แพทย์ 10,148 FTE ต้ อ งการพยาบาล 41,857 FTE
ต้องการเภสัชกร 4,128 FTE ต้องการทันตแพทย์ 4,002
FTE ต้องการนักเทคนิคการแพทย์ 3,896 FTE ต้องการนัก
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ตารางที่ 2 จำ�นวนความต้องการกำ�ลังคนด้านสุขภาพในปี 2569 เมื่อคำ�นึงถึงความผันผวนของปัจจัยต่างๆ กรณีกำ�หนดให้ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณงานระหว่างสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับ (ฉากทัศน์ 1)
ประเภท
จำ�นวนกำ�ลังคนด้านสุขภาพที่ต้องการในปี 2556
(หน่วย : FTE)
		
แพทย์
พยาบาล
เภสัชกร
ทันตแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักกายภาพบำ�บัด
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

11,560
48,651
4,689
5,033
4,357
1,664
3,911
2,832

จำ�นวนกำ�ลังคนด้านสุขภาพที่ต้องการในปี 2569
(หน่วย : FTE)
ทั้งหมด
เฉพาะภาครัฐบาล
12,432
52,392
5,042
5,869
4,699
1,795
4,202
3,043

กายภาพบ�ำบัด 1,488 FTE ต้องการแพทย์แผนไทย 3,481
FTE และต้องการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 2,521 FTE
ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ความต้องการตามฉากทัศน์ 2 พบ
ว่า มีความต้องการแพทย์เพิ่มขึ้นเป็น 14,310 FTE และ
พยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 74,405 FTE (ตารางที่ 3) ดังจะเห็น
ว่าผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2 และ 3 เป็นการวิเคราะห์
ทีค่ ำ� นึงเฉพาะภาระงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการทางการ
แพทย์เท่านั้น ถ้าจะพิจารณางานด้านอื่นๆ ด้วย จะท�ำให้
ความต้องการบุคลากรฯ มีจำ� นวนสูงขึน้ ดังทีแ่ สดงในตาราง
ที่ 4 เช่น ความต้องการแพทย์เพิม่ ขึน้ จาก 12,432 FTE เป็น

10,148
41,857
4,128
4,002
3,896
1,488
3,481
2,521

14,297 FTE พยาบาลเพิ่มจาก 52,329 FTE เป็น 60,251
FTE เภสัชกรเพิ่มจาก 5,042 FTE เป็น 7,260 FTE และ
แพทย์แผนไทยเพิม่ จาก 4,202 FTE เป็น 5,463 FTE ตาราง
ที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมือ่ เปลีย่ นจ�ำนวน
ชั่วโมงการท�ำงานต่อปีของก�ำลังคนทางการแพทย์ ซึ่งจะ
เห็นว่าเมื่อชั่วโมงการท�ำงานมากขึ้น ท�ำให้ความต้องการ
บุคลากรแต่ละวิชาชีพลดลง เช่น ถ้าเพิ่มจ�ำนวนชั่วโมงการ
ท�ำงานเป็น 2,184 ชัว่ โมงต่อปีจะท�ำให้ตอ้ งการพยาบาลลด
ลง 12,000 FTE และความต้องการของนักกายภาพบ�ำบัด
ลดลง 400 FTE

ตารางที่ 3 จำ�นวนความต้องการกำ�ลังคนด้านสุขภาพในปี 2569 เมือ่ คำ�นึงถึงความผันผวนของปัจจัยต่างๆ กรณีกำ�หนดให้มกี ารเปลีย่ นแปลง
ปริมาณงานในสถานบริการสุขภาพแต่ละระดับ (ฉากทัศน์ 2)
ประเภท

จำ�นวนกำ�ลังคนด้านสุขภาพที่ต้องการ (หน่วย : FTE)
ทั้งหมด
เฉพาะภาครัฐบาล

แพทย์
พยาบาล

14,310
74,405
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อคำ�นึงถึงงานด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่งานบริการทางการแพทย์ ปี พ.ศ. 2569
จำ�นวนกำ�ลังคนด้านสุขภาพที่ต้องการในปี 2569 (หน่วย : FTE)
ฉากทัศน์ 1
ฉากทัศน์ 2

ประเภท
แพทย์
พยาบาล
เภสัชกร
ทันตแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักกายภาพบำ�บัด
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

14,297
60,251
7,260
6,749
5,404
2,064
5,463
3,956

16,457
85,566

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเมื่อเปลี่ยนจำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานต่อปีของกำ�ลังคนด้านสุขภาพ (เพิ่มขึ้น 10%, 20% และ
30% ของ 1,680)
		 จำ�นวนกำ�ลังคนด้านสุขภาพที่ต้องการ (หน่วย : FTE)
ประเภท
1 FTE = 1,848
1 FTE = 2,016
1 FTE = 2,184
แพทย์
พยาบาล
เภสัชกร
ทันตแพทย์
นักเทคนิคการแพทย์
นักกายภาพบำ�บัด
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

11,301
47,629
4,584
5,335
4,272
1,632
3,820
2,766

10,360
43,660
4,202
4,890
3,916
1,496
3,502
2,536

วิจารณ์และข้อยุติ
ผลการศึกษาพบว่าถ้าจ�ำแนกตามประเภทของบริการ
ทางการแพทย์ ความต้องการแพทย์และพยาบาลจะต่างกัน
กล่าวคือในขณะความต้องการแพทย์มมี ากในการให้บริการ
ผูป้ ว่ ยนอก (ร้อยละ 64) แต่ความต้องการพยาบาลมีมากใน
การให้บริการผู้ป่วยใน (ร้อยละ 60) ความต้องการเภสัชกร
ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับความต้องการแพทย์ คือ ต้องการ
มากเพื่อรองรับการบริการผู้ป่วยนอก (ร้อยละ 77) ในส่วน

9,563
40,301
3,878
4,514
3,615
1,381
3,232
2,341

ของทันตกรรมนั้นมีความต้องการมากในการให้บริการ
ทันตกรรมทั่วไป (ร้อยละ 80)  โดยในส่วนของทันตกรรม
ผู้ป่วยในนั้นมีความต้องการเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้นจาก
จ�ำนวนความต้องการทั้งหมด ในส่วนความต้องการนัก
กายภาพ บ� ำ บั ด นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ พ บว่ า มี ค วาม
ต้องการนักกายภาพบ�ำบัดเพื่อการดูแลระบบกระดูกและ
กล้ามเนื้อมากที่สุด (ร้อยละ 62) ในบรรดาประเภทงาน
ต่างๆ ของวิชาชีพนี้
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าในปี พ.ศ. 2556 มีความต้องการ
แพทย์จำ� นวน 11,560 FTE พยาบาลจ�ำนวน 48,651 FTE
เภสัชกรจ�ำนวน 4,869 FTE เทคนิคการแพทย์จ�ำนวน
4,357 FTE นักกายภาพบ�ำบัดจ�ำนวน 1,664 FTE ซึ่งถ้า
คิดเป็นอัตราส่วนของบุคลากรด้านอืน่ ๆ เทียบกับแพทย์ พบ
ว่า อัตราส่วนของแพทย์ต่อพยาบาลควรเป็นประมาณ
แพทย์ 1 คนต่อพยาบาล 4 คน อัตราส่วนแพทย์ตอ่ เภสัชกร
หรือเทคนิคการแพทย์ คือ แพทย์ 1 คนต่อเภสัชกรหรือ
เทคนิคการแพทย์ประมาณ 0.4 คน อัตราส่วนของแพทย์
ต่อนักกายภาพบ�ำบัด คือ แพทย์ 1 คนต่อนักกายภาพ
ประมาณ 0.1 คน ซึง่ จากผลการศึกษาพบว่า สอดคล้องกับ
ค�ำแนะน�ำของสภาการพยาบาลที่แนะน�ำให้อัตราส่วนของ
แพทย์ต่อพยาบาล คือ 1 ต่อ 4 ตลอดจนสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์กำ� ลังคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ตั้งเป้าหมาย แพทย์ 1 คน พยาบาล 4 คน ดูแลประชากร
10,000 คน(20) การวิเคราะห์ครั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจ�ำกัดด้าน
ข้อมูลที่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข และ
การก�ำหนดสมมุติฐานที่มาจากการประชุมคณะกรรมการ
ก�ำลังคน ได้แก่ ข้อมูลจ�ำนวนบุคลากรทีใ่ ช้ในแต่ละประเภท
ของการให้บริการ ข้อมูลด้านเวลาทีส่ ำ� รวจและรวบรวมโดย
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ FTE ข้อมูล
จ� ำ นวนการไปรั บ บริ ก ารโรงพยาบาลเอกชนจากการ
ประมาณค่ า โดยใช้ ข ้ อ มู ล จากการส� ำ รวจอนามั ย และ
สวัสดิการ โดยข้อมูลที่ใช้อยู่ในหลักการของค่าเฉลี่ย ดังนั้น
จึงอาจท�ำให้ในบางกรณีมีความจ�ำเป็นต้องใช้ก�ำลังคนด้าน
สุขภาพหรือเวลาที่ให้กับผู้ป่วยมากหรือน้อยกว่าที่ก�ำหนด
ในสมมุติฐาน
ในส่ ว นของงานเทคนิ ค การแพทย์ มี ก ารจ� ำ แนก
ประเภทการให้บริการค่อนข้างละเอียด ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า งานทีต่ อ้ งการนักเทคนิคการแพทย์มากทีส่ ดุ คือ งาน
โลหิตวิทยาและงานเคมีคลินิก ทั้งสองงานรวมกันมีความ
ต้องการนักเทคนิคการแพทย์มากกว่าร้อยละ 50 ส่วนงาน
ที่ต้องการนักเทคนิคการแพทย์น้อยที่สุด คือ งานตรวจ
วิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านอณูชวี โมเลกุลคือมีความ

ต้องการเพียง 5 คนเท่านัน้ การประมาณการความต้องการ
นักเทคนิคการแพทย์ของการศึกษาครั้งนี้มีค่าค่อนข้างสูง
ซึง่ อาจจะเป็นด้วยวิธกี ารวิเคราะห์ทจี่ ำ� แนกงานเทคนิคการ
แพทย์ค่อนข้างละเอียด และก�ำหนดให้ทุกงานต้องใช้นัก
เทคนิคการแพทย์ และแยกการใช้เวลาในแต่ละงานอย่าง
ชัดเจน ซึง่ ในความเป็นจริงแล้วนักเทคนิคการแพทย์อาจจะ
ท�ำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน และในบางงานอาจจะมี
ผูช้ ว่ ยได้ ท้ายสุดในส่วนผลการวิเคราะห์กำ� ลังคนแพทย์แผน
ไทย พบว่าความต้องการแพทย์แผนไทยเพื่อการตรวจ
วินิจฉัยมากกว่าการท�ำหัตถการ นอกจากนี้ยังพบว่าใน
สถานบริการทุตยิ ภูมมิ คี วามต้องการแพทย์แผนไทยจ�ำนวน
4,000 คน และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 3,000 คน
จากสมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้ที่ก�ำหนดให้การ
บริการผู้ป่วยนอกนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รวม
เอกชน) มีร้อยละ 30 และการบริการผู้ป่วยในนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมีร้อยละ 24 หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยคือ
ร้อยละ 27 หรือในทางตรงกันข้าม หมายถึงจ�ำนวนการไป
ใช้บริการในโรงพยาบาลชุมชนมีประมาณร้อยละ 73 โดย
เฉลี่ย (ยกเว้นทันตแพทย์ที่ประมาณว่าผู้ป่วยไปใช้บริการที่
โรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 40) แล้วน�ำตัวเลขไปบวกเพิม่ กับ
สมมติฐานที่ว่ามีงานด้านอื่น เช่น งานบริหาร การไปอบรม
และงานทางการศึ ก ษาอื่ น ๆ อี ก ตามที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ใ น
ระเบียบวิธีศึกษาแล้ว ท�ำให้ประมาณการได้ว่า บุคลากรที่
ต้องการเพือ่ ให้บริการในโรงพยาบาลชุมชนปี พ.ศ. 2556 มี
ดังนี้ แพทย์จ�ำนวน 9,705 FTE พยาบาลจ�ำนวน 40,843
FTE เภสัชกรจ�ำนวน 3,936 FTE ทันตแพทย์จำ� นวน 2,315
FTE นักเทคนิคการแพทย์จ�ำนวน 3,658 FTE และนัก
กายภาพบ�ำบัดจ�ำนวน 1,397 FTE ถ้าน�ำผลการศึกษาครั้ง
นี้เทียบกับจ�ำนวนบุคลากรที่มีในโรงพยาบาลชุมชนในปี
เดียวกัน (รายงานข้อมูลด้านบุคลากรสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2556) ทีพ่ บว่ามีแพทย์จำ� นวน 7,086 คน
ทันตแพทย์จ�ำนวน 2,994 คน เภสัชกรจ�ำนวน 3,672 คน
พยาบาลวิชาชีพจ�ำนวน 40,020 คน นักเทคนิคการแพทย์
จ�ำนวน 1,264 คน และนักกายภาพบ�ำบัดจ�ำนวน 965 คน
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พบว่าในปี พ.ศ. 2556 ก�ำลังคนด้านสุขภาพเกือบทุกสาขา
มีความขาดแคลน โดยพบว่าทีข่ าดแคลนค่อนข้างมาก ได้แก่
แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์   ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาการลาออกไปท�ำงานในภาคเอกชน
ท�ำได้หลายแนวทาง นอกจากการเพิ่มขนาดการผลิตแล้ว
แนวทางหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลก คือการให้แรง
จูงใจทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน(21) การศึกษาของ
พุดตาน พันธุเณร และคณะ เรื่องแรงจูงใจด้านการเงินและ
แรงจูงใจด้านอื่นๆ ในการท�ำงานของแพทย์: กรณีจังหวัด
พิษณุโลก(22) พบว่าแพทย์ในแต่ละประเภทของโรงพยาบาล
มีแรงจูงใจในการท�ำงานที่แตกต่างกัน โดยแพทย์ที่ท�ำงาน
ในโรงเรียนแพทย์ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งโอกาสในการเรียน
และฝึกอบรมมากกว่าแพทย์ทที่ ำ� งานในสถานพยาบาลประ
เภทอื่นๆ อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้พบว่าแพทย์ในทุก
ประเภทของโรงพยาบาลให้ความส�ำคัญกับปัจจัยทางด้าน
การเงิน ค่าตอบแทน ระบบการจ่ายค่าตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรม
ความปลอดภั ย ในการท� ำ งานและการด�ำ รงชี วิ ต ความ
สบายใจในการท�ำงาน และการได้รับการยอมรับจากสังคม
ดังนั้นในการป้องกันการลาออกของบุคลากร โดยเฉพาะ
สาขาขาดแคลน เพือ่ ไปท�ำงานในภาคเอกชน หรือการออก
จากงานด้วยเหตุผลอืน่ ๆ ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลหรือผูก้ ำ� หนด
นโยบายจึงควรให้ความส�ำคัญกับแรงจูงใจดังทีก่ ล่าวมา ข้อ
เสนอแนะที่ น ่ า สนใจอี ก ประการจากผลการศึ ก ษาของ
พุดตาน และคณะ(22) ก็คอื การให้ความส�ำคัญกับการท�ำงาน
ของแพทย์ที่เกษียณอายุ ที่คาดหวังทางด้านการเงินและที่
ไม่ใช่เงิน (ยกเว้นการได้ทำ� งานใกล้บา้ น) น้อยกว่าแพทย์อายุ
น้อยกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ประเทศไทยมีแนวคิดที่
จะต่ออายุราชการแพทย์เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.
2560 ซึ่งสอดคล้องกับงานทบทวนวรรณกรรมของต่าง
ประเทศ ที่พบว่าแพทย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการ
เกษียณอายุราชการเกิน 65 ปี ด้วยเหตุผลต่างๆ กันทัง้ ทีไ่ ม่
เกี่ยวกับการเงินและเหตุผลด้านการเงิน นอกจากนี้งาน
ศึกษายังบ่งชี้ว่าความยืดหยุ่นต่อการท�ำงาน เช่นความ
ยืดหยุน่ ของเวลาท�ำงาน เป็นปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้แพทย์มแี รง

จูงใจทางบวกในการท�ำงานในองค์กรต่อไป(23)
จากการพยากรณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ในอนาคต พบว่าประเทศไทยมีความต้องการก�ำลังคนด้าน
สุขภาพเพิม่ ขึน้ ทุกสาขาวิชาชีพทีก่ ารศึกษาครัง้ นีค้ รอบคลุม
ซึ่งโดยเฉลี่ยของทุกวิชาชีพแล้วจะเพิ่มประมาณร้อยละ 9
ซึ่งนับว่าไม่มากนัก อาจจะเป็นไปด้วยข้อจ�ำกัดส�ำคัญของ
การศึกษาทีใ่ ห้โครงสร้างอายุของประชากรเป็นปัจจัยเดียว
ที่น�ำมาพยากรณ์ปริมาณความต้องการบริการสุขภาพใน
อนาคต ซึ่งในความเป็นจริงนั้น มีปัจจัยอีกหลายประการที่
ส่งผลต่อการไปรับบริการสุขภาพในอนาคต การศึกษาภาพ
อนาคตของระบบสุขภาพที่เผยแพร่โดยสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ที่ได้สรุปปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อระบบสุขภาพ
ในอีก 10 ปีขา้ งหน้า(24) พบว่า นอกจากโครงสร้างประชากร
แล้ว มีอีกจ�ำนวนมากถึง 28 ปัจจัย เช่น การขยายตัวของ
ชุมชนเมืองในต่างจังหวัดมากขึ้น โรคอุบัติใหม่ในพืชและ
สัตว์ ภัยธรรมชาติ และการเคลื่อนย้ายประชากร นอกจาก
นี้ถ้าวิเคราะห์ในมุมมองของอุปทาน การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ช่วยร่นระยะเวลาในการรักษา
และการเปลี่ยนแปลงของการผลิตก�ำลังคนทางการแพทย์
เข้ า สู ่ ต ลาด เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนการไปรับบริการสุขภาพ ทั้งใน
ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน อย่างไรก็ตามงานศึกษา
ครั้งนี้บ่งชี้ให้เห็นความส�ำคัญของการรับมือกับโครงสร้าง
อายุของประชากรที่จะเปลี่ยนไปในอนาคตอย่างชัดเจน ผู้
สูงอายุมากขึน้ ท�ำให้ความจ�ำเป็นในการไปรับบริการสุขภาพ
มีมากขึ้น และส่งผลต่อความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
มากขึ้น ดังนั้นการเตรียมอุปทานก�ำลังคนด้านสุขภาพที่
เหมาะสมกับจ�ำนวนและสัดส่วนของผูส้ งู อายุทจี่ ะมีมากขึน้
เรื่อยๆ เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมากของประเทศไทย
นอกจากทีก่ ล่าวมาเมือ่ พิจารณาจากการวิเคราะห์ภาย
ใต้กรอบสมมติฐานของ ฉากทัศน์ที่ 2 ที่ลดภาระงานของ
การบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยนอกไปให้สถาน
พยาบาลระดับปฐมภูมิ และเพิม่ ภาระงานของผูป้ ว่ ยในทีไ่ ม่
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ภู มิ จ ะท� ำ ได้ จากสถานพยาบาลระดั บ ตติ ย ภู มิ จาก
สถานการณ์ดังกล่าวท�ำให้ความต้องการทั้งแพทย์และ
พยาบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของวิชาชีพพยาบาลที่
จะมีความต้องการเพิ่มประมาณสองหมื่นกว่าคน จากการ
ศึ ก ษาของกฤษฎา แสวงดี เรื่ อ งสถานการณ์ ก� ำ ลั ง คน
พยาบาลวิ ช าชี พ ในประเทศไทย (25) พบว่ า สถานการณ์
พยาบาลมีแนวโน้มขาดแคลนในอนาคต ด้วยทัง้ ปัจจัยด้าน
การผลิ ต ที่ มี ค วามจ� ำ กั ด ในการผลิ ต และปั จ จั ย ด้ า น
โครงสร้างอายุที่เป็นผู้สูงอายุ และอายุการท�ำงานของ
พยาบาลที่ค่อนข้างสั้น คือ 22 ปีเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานศึ ก ษาโครงการคาดการณ์ ค วามต้ อ งการและการ
วางแผนก�ำลังคนกรณีพยาบาล โดยศูนย์วิจัยและติดตาม
ความเป็ น ธรรมทางสุ ข ภาพ (18) ที่ พ บว่ า จะขาดแคลน
พยาบาลเป็นจ�ำนวนมากในอีก 15 ปีข้างหน้าในทุกระดับ
ของการให้บริการทางการแพทย์ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ บ่งชีใ้ ห้
เห็นถึงความส�ำคัญของปัญหาความขาดแคลนของวิชาชีพ
พยาบาล โดยเฉพาะการเพิ่มภาระงานของผู้ป่วยในให้กับ
โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ เช่น โรงพยาบาลชุมชน การ
ก�ำหนดนโยบายที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนภาระงานของ
การบริ ก ารทางสุ ข ภาพ จ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งมี ก าร
วิเคราะห์ถึงความพร้อมของก�ำลังคนด้านการแพทย์ก่อนที่
จะมีการก�ำหนดนโยบาย
เพือ่ ให้สะท้อนความเป็นจริงทีว่ า่ ก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ส่วนใหญ่ท�ำงานล่วงเวลา งานศึกษาครั้งนี้จึงได้วิเคราะห์
ความอ่อนไหว โดยเปลี่ยนจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานต่อปี
จาก 1,680 ชั่วโมงต่อปี เป็น 1,848  2,016 และ 2,184
ชั่วโมงต่อปี ซึ่งพบว่าจ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานต่อปีมีผลกับ
การศึกษา ดังจะเห็นได้วา่ เมือ่ มีจำ� นวนการท�ำงานต่อปีเพิม่
ขึน้ จะท�ำให้ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพลดลง น�ำไป
สูข่ อ้ เสนอส�ำหรับกลุม่ วิชาชีพทีค่ าดว่าจะมีความขาดแคลน
ก�ำลังคนด้านสุขภาพไม่มากนัก ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องเพิ่มการ
ผลิต แต่ใช้วธิ เี พิม่ แรงจูงใจโดยเฉพาะทางการเงินให้มากขึน้
ในกรณีที่มีการท�ำงานล่วงเวลา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์โดยยึดระดับของ

สถานบริการสุขภาพเป็นส�ำคัญ และวิเคราะห์ภาระงานของ
หลายวิชาชีพในแต่ละกิจกรรมที่ให้บริการสุขภาพ ท�ำให้
เห็นมุมมองของการให้บริการแบบ skill mixed ซึ่งงาน
ศึกษาที่ผ่านมาจะเป็นการวิเคราะห์แยกตามแต่ละวิชาชีพ
เป็นส่วนใหญ่ การด�ำเนินการศึกษาเป็นไปในรูปแบบของ
คณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านก�ำลังคน
ด้านสุขภาพและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวิชาชีพ และมีการ
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบและอภิปรายผลร่วมกันจนเกิด
ฉันทามติโดยใช้ระยะเวลาการประชุมกลุ่มร่วมกันกว่า 1 ปี
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว การศึกษาครั้งนี้ยังได้วิเคราะห์
ครอบคลุมถึงการไปรับบริการสุขภาพของภาคเอกชน และ
ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงจ�ำนวนความต้องการที่แตกต่างกัน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ซึง่ การศึกษาส่วนใหญ่จะเน้น
ไปทีก่ ำ� ลังคนของภาครัฐ อีกทัง้ ยังมีการวิเคราะห์ความอ่อน
ไหวเพื่อให้ผู้ก�ำหนดนโยบายได้มีทางเลือกในการพิจารณา
และตัดสินใจมากขึน้ อย่างไรก็ตามงานศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพ และเน้น
เฉพาะการประมาณการหรือการพยากรณ์ความต้องการ
ก�ำลังคนด้านสุขภาพ ที่ไม่ได้ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์
ก�ำลังคนด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพทีจ่ ะมีในอนาคต ประเด็น
ทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ ประเด็นหนึง่ ทีจ่ ะต้องท�ำการศึกษาครัง้ ต่อ
ไป คือการกระจายก�ำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกันทั้งในบริบทพื้นที่ และบริบทรายได้ ซึ่งรวมถึง
การจัดสรรก�ำลังคนด้านสุขภาพระหว่างภาครัฐกับภาค
เอกชนเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการท�ำงาน และเกิดความ
เท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการ รวมทั้งประชาชนได้รับ
บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ งานศึกษาครั้งนี้เต็ม
ไปด้วยข้อสมมติฐานและมีข้อจ�ำกัดของข้อมูลมากมาย ดัง
นัน้ การน�ำผลการศึกษาไปใช้ จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียด
ถึงข้อจ�ำกัดของการศึกษาและข้อสมมติฐานของการศึกษา
ดังที่กล่าวไว้ในระเบียบวิธีศึกษาด้วย
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาครั้งนี้จะไม่สามารถส�ำเร็จได้โดยปราศจาก
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การให้ความสนับสนุนจากกรรมการในคณะกรรมการก�ำลัง
คนด้านสุขภาพทุกท่าน ขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุข
ทุกท่านในทุกกลุ่มวิชาชีพ และต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก
มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศทุก
คน ขอบคุณนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นายแพทย์
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย ที่ช่วยวางกรอบการศึกษา และ   
ให้ค�ำแนะน�ำทั้งในส่วนของการวิเคราะห์และข้อเสนอเชิง
นโยบาย ขอขอบคุณ นพ.วีร ะพันธ์ สุพ รรณไชยมาตย์
นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ ผศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ที่
ช่วยก�ำหนดแนวทางการศึกษาในเบื้องต้น ขอขอบคุณ
น.ส.กานต์วรินต์ ก่องกุลวัฒน์ ผูป้ ระสานงานในส่วนของฝ่าย
เลขานุการของคณะกรรมการก�ำลังคนท�ำให้งานประชุม
กลุ่มเรียบร้อยได้ด้วยดี ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้ที่ได้ให้
ข้อมูลทุติยภูมิกับการศึกษานี้ทุกท่านทั้งจากหน่วยงานใน
และนอกกระทรวงสาธารณสุ ข และต้ อ งขอขอบคุ ณ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (สช.) และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษาครั้งนี้
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การคาดการณ์กำ�ลังคนในกลุ่มทันตบุคลากรของประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2569
วรารัตน์ ใจชื่น*

บทคัดย่อ
ประเทศไทยมีการประมาณการความต้องการทันตบุคลากรหลายครั้ง วิธีการหลักที่ใช้ประมาณการความต้องการ
ทันตแพทย์อ้างอิงจากสภาวะทันตสุขภาพของประชากรแล้วน�ำมาแปลงเป็นบริการที่ประชากรควรได้รับในมุมมองของ
ทันตแพทย์ และยังไม่พบการประมาณการฯ ที่มีการบูรณาการการท�ำงานของทันตแพทย์ร่วมกับทันตาภิบาลตามสภาพ
การปฏิบตั งิ านจริง ส�ำหรับการประมาณการฯ ทีผ่ า่ นมานัน้ พบว่า ยังขาดรายละเอียดข้อมูลการสูญเสียบุคลากรโดยเฉพาะ
ในส่วนของทันตาภิบาล การศึกษานี้ใช้วิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม โดยก�ำหนดขอบเขตการประมาณการเฉพาะหน่วยงานที่
มีภารกิจหลักในการจัดบริการ และใช้แนวคิดการถ่ายโอนงานระหว่างทันตแพทย์กับทันตาภิบาลเพื่อก�ำจัดความต้องการ
บุคลากรทีเ่ กิดจากภาระงานทีซ่ ำ�้ ซ้อน อ้างอิงข้อมูลสถิตกิ ารใช้บริการของประชากรร่วมกับการตัง้ เป้าหมายการจัดบริการตาม
ทิศทางของกระทรวงสาธารณสุข ส�ำหรับการประมาณการจ�ำนวนทันตบุคลากรที่มีในระบบบริการ ตั้งต้นจากข้อมูลทันตบุคลากรทีม่ อี ยูจ่ ริงตามฐานข้อมูลของส�ำนักทันตสาธารณสุข และคาดการณ์ไปข้างหน้าโดยอ้างอิงอัตราการเข้าและออกจาก
ระบบบริการตามข้อมูลทีม่ ใี นปัจจุบนั ผลการคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2569 พบว่า ความต้องการทันตแพทย์อยูท่ จี่ ำ� นวนระหว่าง
15,742-16,764 คน (คิดเป็นอัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากร คือ 1 : 4,217 และ 1 : 3,960 ตามล�ำดับ) ส่วนความต้องการ
ทันตาภิบาลอยู่ที่จ�ำนวนระหว่าง 8,669–12,140 คน (คิดเป็นอัตราส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร คือ 1 : 7,657 และ 1 :
5,468 ตามล�ำดับ) ขึน้ อยูก่ บั อัตราส่วนภาระงานรักษาทางทันตกรรมทีถ่ า่ ยโอนให้ทนั ตาภิบาล ทัง้ นีเ้ มือ่ ก�ำหนดให้ทนั ตแพทย์
เป็นผูร้ บั ผิดชอบภาระงานรักษาทางทันตกรรมทัง้ หมด ส่วนทันตาภิบาลรับภาระงานในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคทางทันตสุขภาพเท่านั้น  พบว่า มีแนวโน้มของความสมดุลระหว่างความต้องการทันตบุคลากรกับจ�ำนวนที่มีอยู่ในระบบ
บริการทั้งทันตแพทย์และทันตาภิบาล โดยไม่จ�ำเป็นต้องขยายก�ำลังการผลิต แต่จ�ำเป็นต้องป้องกันการสูญเสียทันตาภิบาล
ออกจากระบบบริการ
ค�ำส�ำคัญ: การคาดประมาณ, การวางแผน, ทันตแพทย์, ทันตาภิบาล, ทันตบุคลากร

Dentist and Dental Nurse Projections for Thailand in the Year 2026
Wararat Jaichuen, pook_ky2526@hotmail.com

Bureau of Dental Health, Department of Health, Ministry of Public Health

Abstract
Previous forecasts of dental health work force demand in Thailand mostly used health need
method, adopting health need data in professional view linked to demand for dentist only, contradicting
the real practice which dentist works together with dental nurse. On the supply side, the loss rates especially for dental nurses were overlooked. The present study used different technique from the past, i.e.,
*สำ�นักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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health demand technique mixed with service target. Scope of the present study was limited to dental
health organizations with major service role. Task shift from dentist to dental nurse was assumed to be
completely shifting, with no overlapping of duty. Supply side started with actual number of active personnel, then adding with actual number of students in production line and current loss rate. The result
in 2026 showed 15,742-16,764 dentists in demand (dentist to population ratio of 1 : 4,217 and 1 : 3,960
respectively), and 8,669–12,140 dental nurses in demand (dental nurse to population ratio of 1 : 7,657
and 1 : 5,468 respectively), varying on proportion of clinical dental service of each profession. However,
balancing the supply of and demand for both dentist and dental nurse by limiting all treatment services
to dentist while health prevention and promotion services to dental nurse, the production rate of dentist
can stay at the present rate, while retention rate of dental nurse should be paid higher attention.
Keywords: forecasting, planning, dentist, dental nurse, dental health workforce, dental health
personnel

ใ

ภูมิหลังและเหตุผล

2532 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ. 2545 หลังจากมีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มี
การประมาณการความต้องการทันตแพทย์เพื่อรองรับ
นโยบายนี้ พบว่าประเทศไทยยังขาดทันตแพทย์อีกจ�ำนวน
มาก จึงเกิดโครงการผลิตทันตแพทย์เพิม่ ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวง
สาธารณสุข ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2548–2557) โดยระบุให้มี
การคัดเลือกนักศึกษาจากพื้นที่ชนบทเพื่อแก้ปัญหาการ
กระจายด้วย
การวางแผนบุคลากรในแต่ละครัง้ ต้องอาศัยข้อมูลการ
คาดการณ์ความต้องการ (demand projection) และการ
คาดการณ์จ�ำนวนบุคลากรในระบบบริการ (supply projection) ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งการคาดการณ์ความ
ต้ อ งการทั น ตบุ ค ลากรในอดี ต ที่ ผ ่ า นมานั้ น (3-7) พบว่ า
เป็นการประมาณการโดยมองในภาพรวมของหน่วยงานทุก
ส่วนในประเทศ ทั้งๆ ที่ภารกิจของทันตบุคลากรในแต่ละ
ภาคส่วนมีความแตกต่างกัน เช่น หน่วยบริการสุขภาพ
หน่วยงานบริหาร หน่วยงานวิชาการ และยังไม่พบการ
ประมาณการโดยบูรณาการการท�ำงานของทันตแพทย์รว่ ม
กับทันตาภิบาล มีเพียงการคิดแบบแยกส่วนของทันตแพทย์
และทันตาภิบาลออกจากกัน ทั้งๆ ที่ในสถานการณ์การ
ปฏิบตั งิ านจริงนัน้ จะมีการถ่ายโอนงานกันระหว่างบุคลากร

นยุคเริม่ แรกของบริการทันตกรรมในประเทศไทยนัน้ ผู้
ที่สามารถให้บริการได้มีเพียงทันตแพทย์เท่านั้น แต่
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาทันตสุขภาพของประชากรที่มี
มาก ท�ำให้การผลิตทันตแพทย์ในระยะนั้นไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการรับบริการ รัฐบาลจึงมีนโยบายผลิตบุคลากร
ข้างเคียงเพือ่ ทดแทนทันตแพทย์ทขี่ าดแคลน ได้แก่ ทันตานามัยและทันตาภิบาล ซึ่งต่อมาได้ยุติการผลิตทันตานามัย
ลง คงเหลือแต่ทันตาภิบาลท�ำงานควบคู่กับทันตแพทย์ใน
ปัจจุบนั โดยการวางแผนบริหารจัดการทันตบุคลากรพบว่า
ปรากฏเป็นรูปธรรมครั้งแรกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (ปี พ.ศ. 2520-2524) เมื่อมี
โครงการทันตสาธารณสุขแห่งชาติขึ้น(1) โดยมีการกล่าวถึง
บทบาทหน้าที่ของทันตแพทย์และทันตาภิบาลที่แตกต่าง
กันชัดเจนด้วย ส�ำหรับการวางแผนทันตบุคลากรในระดับ
ประเทศในครั้ ง ต่ อ ๆ มาพบว่ า เน้ น เฉพาะส่ ว นของ
ทันตแพทย์เท่านัน้ เช่นในปี พ.ศ. 2525 มีการบริหารจัดการ
ก�ำลังคนวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการกระ
จายภายใต้โครงการแก้ปัญหาการกระจายทันตแพทย์โดย
ก� ำ หนดเงื่ อ นไขการเข้ า รั บ ราชการ (2) มี ผ ลให้ นั ก ศึ ก ษา
ทันตแพทย์ทุกคนต้องท�ำงานชดใช้ทุนในโรงพยาบาลส่วน
ภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (กสธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
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ทั้งสองประเภท นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการหลักที่ใช้ในการ
ประมาณการความต้องการทันตแพทย์อ้างอิงจากสภาวะ
ทันตสุขภาพของประชากรจากการส�ำรวจสุขภาพช่องปาก
ระดับประเทศแล้วน�ำมาแปลงเป็นบริการที่ประชากรควร
ได้รับในมุมมองของทันตแพทย์ (professional need) ซึ่ง
ในมุมมองของประชาชนผู้รับบริการ (perceived need)
อาจไม่เห็นเป็นความจ�ำเป็นทั้งหมดก็เป็นได้ ดังนั้นความ
จ�ำเป็นในการรับบริการทันตสุขภาพทีอ่ า้ งอิงนัน้ อาจมีขนาด
ที่มากเกินสภาพความเป็นจริง ส�ำหรับการประมาณการ
จ�ำนวนบุคลากรในระบบบริการนัน้ พบว่า ยังขาดข้อมูลการ
สูญเสียบุคลากรทั้งการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต
และการสูญเสียจากระบบบริการ  โดยเฉพาะในส่วนของ
ทันตาภิบาลทีพ่ บว่าในปัจจุบนั มีปญ
ั หาส่วนนีม้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ
สิ่งส�ำคัญอีกประการก็คือ การคาดการณ์ก�ำลังคนด้าน
สุขภาพในทุกครั้งที่ผ่านมานั้น จะด�ำเนินการเสร็จสิ้นเป็น
ครั้งๆ ไปโดยไม่มีการติดตามสถานการณ์และไม่มีการ
จัดการอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบันเสมอ
จากข้อสังเกตที่กล่าวมา การศึกษานี้จึงใช้วิธีการที่
แตกต่างไปจากเดิมในการคาดการณ์จ�ำนวนทันตบุคลากร
เริ่มจากการก�ำหนดขอบเขตการประมาณการเฉพาะทันตบุคลากรส�ำหรับหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจหลักในการจัดบริการ
เท่านั้น ไม่ได้วิเคราะห์รวมหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้าน
อื่นๆ เช่น ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาวิทยาลัย ใน

ส่วนการคาดการณ์ความต้องการทันตบุคลากรใช้แนวคิด
การถ่ายโอนงานระหว่างทันตแพทย์และทันตาภิบาล เพื่อ
ก�ำจัดความต้องการทีเ่ กิดจากภาระงานทีซ่ ำ�้ ซ้อน โดยอ้างอิง
ข้อมูลสถิติการใช้บริการของประชากรร่วมกับการตั้งเป้า
หมายการจัดบริการตามทิศทางของกระทรวงสาธารณสุข
ส�ำหรับการคาดการณ์จ�ำนวนทันตบุคลากรที่มีในระบบ
บริการ ตั้งต้นจากข้อมูลทันตบุคลากรที่มีอยู่จริงตามฐาน
ข้อมูลของส�ำนักทันตสาธารณสุข และคาดการณ์ไปข้างหน้า
โดยอ้างอิงอัตราการเข้าและออกจากระบบบริการตาม
ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยแยกการวิเคราะห์ระหว่าง
วิชาชีพทันตแพทย์กับทันตาภิบาล
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้เป็นการคาดการณ์จ�ำนวนทันตบุคลากร
ในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า โดยการคาดการณ์ความ
ต้องการทันตบุคลากร (demand projection) ใช้วิธีผสม
(mixed method) ระหว่างความต้องการใช้บริการสุขภาพ
ของประชาชน (health demand method) และการตั้ง
เป้าหมายการจัดบริการสุขภาพ (service target method)
ส่วนการคาดการณ์จ�ำนวนทันตบุคลากรในระบบบริการ
(supply projection) ใช้การค�ำนวณการเข้าออกจากระบบ
บริการตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิด
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ขอบเขตการศึกษา

บริการภาคส่วนต่างๆ ในอนาคตคงที่เท่ากับสัดส่วนใน
ปัจจุบัน
1.4 ลักษณะการจัดบริการทันตกรรมเหมือนกัน
ในทุกหน่วยบริการทัง้ ภาครัฐและเอกชน ยกเว้นการท�ำงาน
ร่วมกันของทันตแพทย์และทันตาภิบาลซึ่งจัดให้มีเฉพาะ
หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. เท่านั้น
2. จ�ำนวนทันตบุคลากรในระบบบริการ (supply
side)
2.1 ทันตบุคลากรที่ส�ำเร็จการศึกษาใหม่นับเป็น
บุคลากรทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบบริการทัง้ หมด ส�ำหรับทันตาภิบาล
ที่ส�ำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะเริ่มเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยบริการ สป.สธ. เท่านั้น
2.2 จ�ำนวนทันตบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่
ได้มีภารกิจหลักในการจัดบริการสุขภาพ มีจ�ำนวนคงที่
เท่ากับปัจจุบัน
2.3 การสูญเสียทันตบุคลากรเกิดจากการเกษียณฯ
จากระบบบริการ และการเปลี่ยนสายงาน
2.4 การเปลี่ยนสังกัดบริการจากภาครัฐสู่ภาค
เอกชนของทันตแพทย์ ไม่นับเป็นการสูญเสียจากระบบ
บริการ

การศึกษานี้เป็นการคาดการณ์จ�ำนวนทันตบุคลากร
เฉพาะในหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดบริการทันตกรรมเท่ า นั้ น โดยหมายรวมถึ ง หน่ ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) หน่วยบริการ
ภาครัฐนอกสังกัด สป.สธ. และหน่วยบริการภาคเอกชน
ฉากทัศน์ของระบบบริการในอนาคต

ฉากทัศน์ของระบบบริการ (scenario) ทีใ่ ช้ในการคาด
การณ์ความต้องการทันตบุคลากรในการศึกษานีแ้ บ่งเป็น 2
รูปแบบ ดังนี้
ฉากทัศน์ 1 ก�ำหนดให้ทันตแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ
ภาระงานรักษาทางทันตกรรมทั้งหมด ทั้งงานทันตกรรม
ทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะทาง และทันตกรรมผู้ป่วยใน ส่วน
ทันตาภิบาลรับภาระงานในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรคทางทันตสุขภาพเท่านั้น
ฉากทัศน์ 2 ก�ำหนดให้ทันตแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ
งานรักษาทันตกรรมเฉพาะทาง และทันตกรรมผู้ป่วยใน
ทัง้ หมด ส่วนงานรักษาทันตกรรมทัว่ ไปของหน่วยบริการใน
สังกัด สป.สธ. แบ่งสัดส่วนให้ทนั ตแพทย์รบั ผิดชอบ ร้อยละ
80 และทันตาภิบาลรับผิดชอบ ร้อยละ 20 และยังคงให้
ทันตาภิบาลรับผิดชอบงานในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคทางทันตสุขภาพด้วย

ข้อมูลที่ใช้ประกอบการคาดการณ์

1. ความต้องการทันตบุคลากร (demand side)
อ้างอิงจากข้อมูลผลงานการจัดบริการทันตกรรม
ของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี
พ.ศ. 2556 (full-time equivalence หรือ FTE ปี พ.ศ.
2556) แล้วแปลงเป็นการใช้บริการของทุกภาคส่วนตาม
สัดส่วนการใช้บริการทันตกรรมของประชากรจากการ
ส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ ปี พ.ศ. 2556
2. จ�ำนวนทันตแพทย์ในระบบบริการ (supply
side - dentist)
จ�ำนวนทันตแพทย์ตามแผนการผลิตนั้น คัดเลือก
ข้อมูลเฉพาะการรับนักศึกษาทันตแพทย์ในระหว่างปี พ.ศ.
2553-2563 เพื่อให้ตรงกับการส�ำเร็จการศึกษาและเข้าสู่

สมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์

1. ความต้องการทันตบุคลากร (demand side)
1.1 ในอนาคตยังมีทันตแพทย์และทันตาภิบาล
ท�ำงานร่วมกันในหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. โดยภาระ
งานใดของทันตแพทย์ที่ถ่ายโอนให้ทันตาภิบาล จะไม่นับ
เป็นภาระงานของทันตแพทย์ซ�้ำอีก
1.2 ความต้องการใช้บริการทันตกรรมในอนาคต
เพิ่ ม ขึ้ น ตามเป้ า หมายการเพิ่ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารของ
กระทรวงสาธารณสุข
1.3 สั ด ส่ ว นการใช้ บ ริ ก ารทั น ตกรรมในหน่ ว ย
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ระบบบริการในปี พ.ศ. 2559-2569  เนื่องจากหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตใช้เวลาศึกษา 6 ปี และเพื่อให้
ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยอ้างอิงตัวเลขจาก
เอกสารโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาระยะที่ 2 (พ.ศ. 2558-2567)
ส�ำหรับการคาดการณ์จำ� นวนทันตแพทย์ทสี่ ำ� เร็จการศึกษา
ในปี พ.ศ. 2559-2563 ในส่วนของมหาวิทยาลัยภาครัฐ
อาศัยข้อมูลทันตแพทย์ที่อยู่ในท่อการผลิตจริงในปัจจุบัน
ตามเอกสารข้างต้น ส่วนการคาดการณ์จ�ำนวนทันตแพทย์
ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2564-2569 ซึง่ ตรงกับช่วงเวลา
ทีข่ ออนุมตั ดิ ำ� เนินการโครงการผลิตทันตแพทย์เพิม่ ฯ ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ. 2558-2567) แบ่งข้อมูลทันตแพทย์ที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาครัฐ เป็น 2 สถานการณ์ คือ
1. สถานการณ์ที่ 1 แผนผลิตตามปกติภาครัฐ +
แผนผลิตของคณะฯ เปิดใหม่ภาครัฐ
2. สถานการณ์ที่ 2 แผนผลิตตามปกติภาครัฐ +
แผนผลิตเพิ่มระยะที่ 2 ทั้งหมด (แผนผลิตของคณะฯ เปิด
ใหม่ และ แผนการผลิตเพิ่มของคณะฯ ที่มีอยู่เดิม)
จ�ำนวนการสูญเสียทันตแพทย์ออกจากระบบบริการ
ซึ่งตั้งสมมติฐานว่าเกิดจาก 2 กรณี คือ การเกษียณฯ จาก
ระบบบริการ โดยก�ำหนดที่อายุ 60 ปี และทันตแพทย์ที่ไม่
ได้อยู่ในหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดบริการ ซึ่ง
ก�ำหนดเป็นค่าคงที่ โดยข้อมูลการสูญเสียทัง้ สองส่วนอ้างอิง
จากฐานข้อมูลทันตบุคลากรของส�ำนักทันตสาธารณสุขปี
พ.ศ. 2558
3. จ�ำนวนทันตาภิบาลในระบบบริการ (supply
side - dental nurse)
เนื่องจากหลักสูตรการเรียนการสอนของทันตาภิ
บาลใช้เวลาศึกษา 4 ปี และแผนการผลิตมีการปรับทุก 5 ปี
จ�ำนวนทันตาภิบาลตามแผนการผลิต และจ�ำนวนที่สมัคร
เข้ารับการศึกษา จึงอ้างอิงข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 25552558 ส่วนอัตราส�ำเร็จการศึกษานั้นอ้างอิงข้อมูลปี พ.ศ.
2558 ซึง่ เป็นข้อมูลในปีลา่ สุดทีไ่ ด้จากการโทรศัพท์สอบถาม
ที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ณ วันที่

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
โดยจ�ำนวนทันตาภิบาลทีไ่ ด้รบั เข้าสูร่ ะบบบริการ แบ่ง
การค�ำนวณเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปี พ.ศ. 2559-2561 อ้างอิง
จ�ำนวนทันตาภิบาลทีส่ มัครเข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2556-2558
โดยตั้งสมมติฐานว่ามีอัตราการส�ำเร็จการศึกษาร้อยละ
92.6 ตามข้อมูลปี พ.ศ. 2558 ส่วนในช่วงปี พ.ศ. 25622569 ตั้งสมมติฐานว่าแผนการผลิต 400 คน/ปี แต่อัตรา
การสมัครเข้าศึกษาและอัตราการส�ำเร็จการศึกษาแตกต่าง
กันใน 2 สถานการณ์ คือ
1. สถานการณ์ที่ 1 มีผสู้ มัครเรียนไม่เต็มแผนผลิต
โดยใช้ค่าเฉลี่ยปีละ 327 คน (อ้างอิงข้อมูลปี พ.ศ. 25572558) และมีอตั ราการส�ำเร็จการศึกษาร้อยละ 92.6 ดังนัน้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จะมีทันตาภิบาลเข้าสู่ระบบบริการ
ปีละ 303 คน
2. สถานการณ์ที่ 2 มีผู้สมัครเรียนเต็มแผนการ
ผลิตและมีอัตราการส�ำเร็จการศึกษาร้อยละ 100 ดังนั้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 จะมีทันตาภิบาลเข้าสู่ระบบบริการ
ปีละ 400 คน
จ� ำ นวนทั นตาภิ บาลที่ สู ญ เสี ย จากระบบบริ การตั้ ง
สมมติฐานว่าเกิดจาก 3 กรณี คือ การเกษียณฯ จากระบบ
บริการ ซึ่งก�ำหนดที่อายุ 60 ปี ทันตาภิบาลที่ไม่ได้อยู่ใน
หน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดบริการ ก�ำหนดเป็นค่า
คงที่ อ้างอิงจากฐานข้อมูลทันตบุคลากรของส�ำนักทันตสาธารณสุขปี พ.ศ. 2558 และการสูญเสียอืน่ ๆ ซึง่ หมายถึง
การทีท่ นั ตาภิบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.
(โรงพยาบาลศู น ย์ - รพศ./โรงพยาบาลทั่ ว ไป-รพท./
โรงพยาบาลชุ ม ชน-รพช./โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ต�ำบล-รพ.สต./ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน-ศสม.) ณ ต้นปีที่
คาดการณ์ เปลี่ยนสายงานไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นๆ
นอกสังกัด สป.สธ. หรือลาออกในระหว่างปีคาดการณ์ โดย
ก�ำหนดให้เท่ากับร้อยละ 0.7 ต่อปี ซึ่งได้มาจากผลต่าง
ระหว่างจ�ำนวนทันตาภิบาลที่คาดการณ์ว่าควรมี ณ ต้นปี
พ.ศ. 2558 (เมื่อค�ำนวณด้วยสมมุติฐานเดียวกับการศึกษา
นี้ โดยใช้ขอ้ มูลปี พ.ศ. 2557) กับจ�ำนวนทันตาภิบาลทีม่ อี ยู่
225

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

จริง ณ ต้นปี พ.ศ. 2558 (จากฐานข้อมูลทันตบุคลากรของ
ส�ำนักทันตสาธารณสุข)

เป็นการใช้บริการของทุกภาคส่วนตามสัดส่วนการใช้บริการ
ทั น ตกรรมของประชากรจากการส� ำ รวจอนามั ย และ
สวัสดิการ ปี พ.ศ. 2556 โดยคาดการณ์ไปข้างหน้าด้วยการ
ตัง้ ค่าเป้าหมายการเข้าถึงบริการทันตกรรมตามแผนพัฒนา
ระบบบริการ สาขาสุขภาพช่องปาก (Oral Health Service
Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวก�ำหนดภาระงาน
ในอนาคต ซึ่งค่าเป้าหมายดังกล่าวหมายความครอบคลุม
เฉพาะการจัดบริการในหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. เท่านั้น
เริ่มจากการคาดการณ์จ�ำนวนทันตบุคลากรส�ำหรับ
งานบริการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะในหน่วยบริการสังกัด
สป.สธ. ในปีทคี่ าดการณ์ โดยใช้วธิ คี ำ� นวณเป็นสัดส่วนเทียบ
กับอัตราก�ำลังทีท่ ำ� ให้เกิดผลงานและจ�ำนวนประชากรทีเ่ ข้า
ถึงบริการในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลผลงานบริการในปี พ.ศ.
2556 เป็นตัวตัง้ ต้น เริม่ ตัง้ ค่าเป้าหมายแรกในปี พ.ศ. 2559
คาดหวังให้การเข้าถึงบริการทันตกรรมทุกชนิดเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 5 ต่อปี และตัง้ เป้าหมายให้เป็นร้อยละ 50 ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเข้าถึงบริการคิดเป็นอัตราต่อ
ประชากร ดังนั้น จ�ำนวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปใน
อนาคต(8) จึงเป็นตัวแปรที่จ�ำเป็นต้องน�ำมาใช้ค�ำนวณร่วม
ด้วย ในขัน้ ตอนต่อไปจึงท�ำการหาอัตราก�ำลังส�ำหรับหน่วย
บริการสังกัดอื่นๆ โดยค�ำนวณเป็นสัดส่วนเทียบกับอัตรา
ก�ำลังของ สป.สธ. ตามสมมติฐานที่ก�ำหนดให้สัดส่วนการ
ใช้บริการในหน่วยบริการต่างๆ คงที่ (status quo) เมื่อ
ค�ำนวณหาอัตราก�ำลังทุกภาคส่วนได้แล้ว สามารถค�ำนวณ
ย้อนกลับเพื่อหาอัตราการเข้าถึงบริการทันตกรรมในภาพ
รวมทั้งประเทศในอนาคตได้ ส�ำหรับรายละเอียดในแต่ละ
ขัน้ ตอนอธิบายไว้ในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจยั เพือ่
สั ง เคราะห์ ท างเลื อ ก และข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายในการ
วางแผนความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศใน
ทศวรรษหน้า(9)

วิธีการคาดการณ์จำ�นวนทันตบุคลากรที่มีในระบบ
บริการ (supply side)

จ�ำนวนทันตบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ ณ
ปลายปีที่คาดการณ์ ค�ำนวณจากจ�ำนวนทันตบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ณ ต้นปี หักออกด้วยจ�ำนวนผู้
ออกจากหน่วยบริการนัน้ ในแต่ละปี แล้วบวกด้วยจ�ำนวนผู้
ส�ำเร็จการศึกษาในปีนั้น
โดยจ�ำนวนทันตแพทย์ ณ ต้นปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปี
ตั้งต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ อ้างอิงจากฐานข้อมูลของทันตแพทยสภา ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2558 ซึ่งระบุว่ามีทันตแพทย์
ทีข่ นึ้ ทะเบียนรวมทัง้ สิน้ 14,604 คน หักจ�ำนวนทันตแพทย์
ที่ยกเลิกใบประกอบวิชาชีพ เสียชีวิต และอยู่ต่างประเทศ
197 คน หักจ�ำนวนทันตแพทย์ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,594
คน และหักจ�ำนวนทันตแพทย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการ 1,538 คน คงเหลือ 11,275 คน
ส�ำหรับจ�ำนวนทันตาภิบาล ณ ต้นปี พ.ศ. 2559 ซึ่ง
เป็นปีตั้งต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ อ้างอิงจากฐานข้อมูล
ทันตบุคลากรของส�ำนักทันตสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2558 พบ
ว่ามีทันตาภิบาลที่มีอายุต�่ำกว่า 60 ปี จ�ำนวน 6,818 คน
หักจ�ำนวนทันตาภิบาลที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
สังกัด สป.สธ. 382 คน (นอก กสธ. 123 คน ใน กสธ. แต่
นอก สป.สธ. 36 คน ใน สป.สธ. แต่ไม่ใช่หน่วยบริการ 223
คน) แล้วจึงบวกด้วยจ�ำนวนทันตาภิบาลที่ส�ำเร็จการศึกษา
ปี พ.ศ. 2558 จ�ำนวน 263 คน ดังนัน้ มีทนั ตาภิบาลในหน่วย
บริการสังกัด สป.สธ. ณ ต้นปี พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 6,699
คน
วิธีการคาดการณ์ความต้องการทันตบุคลากรใน
ระบบบริการ (demand side)

การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการวิจัย
ในมนุษย์

การคาดการณ์ในครั้งนี้อาศัยผลงานการจัดบริการใน
ปั จ จุ บั น ของหน่ ว ยบริ ก ารในสั ง กั ด สป.สธ. แล้ ว แปลง

การศึกษานีไ้ ม่ได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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การวิจัยในมนุษย์ เนื่องจากเป็นการศึกษาโดยอาศัยข้อมูล
ทุติยภูมิ

ณ ปลายปี พ.ศ. 2569 จ�ำนวน 17,415 คน แต่ถ้าการผลิต
เป็นไปในสถานการณ์ที่ 2 คือผลิตตามแผนปกติและมีการ
เพิ่มการผลิตทั้งหมดตามโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มฯ
ระยะที่ 2 จะมีจำ� นวนทันตแพทย์ในระบบทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการ
ทันตกรรม ณ ปลายปี พ.ศ. 2569 จ�ำนวน 18,675 คน
2. ทันตาภิบาล
หากปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนทันตาภิบาล
ในระบบบริการ เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ณ ปลายปี
พ.ศ. 2569 จะมีทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
สังกัด สป.สธ. (รพศ./รพท./รพช./รพ.สต./ศสม.) จ�ำนวน
8,855 คน ทั้งนี้สามารถเพิ่มจ�ำนวนทันตาภิบาลในระบบ
บริการ สป.สธ. เป็น 9,612 คน หากสามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรทันตาภิบาลได้เต็ม

ผลการศึกษา
จำ�นวนทันตบุคลากรในระบบบริการ ปี พ.ศ. 2569
(supply side)

1. ทันตแพทย์
หากปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงจ� ำ นวน
ทันตแพทย์ในระบบบริการ เป็นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั้ ไว้ใน
สถานการณ์ที่ 1 ทีก่ ำ� หนดให้การผลิตทันตแพทย์เป็นไปตาม
แผนการผลิตปกติและแผนการผลิตของคณะฯ เปิดใหม่
เท่านัน้ จะมีทนั ตแพทย์ในระบบทีเ่ ป็นผูใ้ ห้บริการทันตกรรม

Table 1 Number of dentist and dental nurse in each projection year among 2016-2026
Year

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Supply Side
Demand Side
#			
Dentist (Persons) Dental Nurse (Persons)		
Scenario 1
Scenario 2¶
Situation Situation Situation Situation Dentist Dentist Dental Nurse Dentist Dentist Dental Nurse
1*
2†
1‡
2§
(FTEs) (Persons) (Persons)
(FTEs) (Persons) (Persons)
11,900
12,528
13,126
13,737
14,411
14,931
15,451
15,971
16,491
17,011
17,415

11,900
12,528
13,126
13,737
14,411
15,141
15,871
16,601
17,331
18,061
18,675

6,910
7,177
7,382
7,605
7,804
7,989
8,181
8,347
8,520
8,694
8,855

6,910
7,177
7,382
7,702
7,997
8,278
8,565
8,825
9,092
9,359
9,612

12,373
14,479
16,592
18,711
20,834
20,871
20,901
20,925
20,942
20,952
20,955

9,898
11,583
13,274
14,969
16,667
16,697
16,721
16,740
16,754
16,762
16,764

5,119-5,973
5,990-6,989
6,865-8,009
7,741-9,032
8,619-10,057
8,635-10,075
8,647-10,089
8,657-10,101
8,664-10,109
8,668-10,114
8,669-10,115

11,618
13,596
15,580
17,570
19,563
19,598
19,626
19,648
19,665
19,674
19,677

9,294
10,877
12,464
14,056
15,650
15,678
15,701
15,718
15,732
15,739
15,742

7,168
8,388
9,612
10,840
12,070
12,091
12,109
12,123
12,132
12,138
12,140

Number of dentists by the present production plan.
Number of dentists by the present production plan plus phase 2 of additional production project.
‡
Number of dental nurses by the present admission and graduation rates.
§
Number of dental nurses by 100% of the present production plan.
#
Number of dentists (FTEs) and dental nurses (persons) by limiting all dental clinical services to dentists, while dental health
promotion and prevention services to dental nurses.
¶
Number of dentists (FTEs) and dental nurses (persons) by giving 80% of dental clinical services to dentists, and another 20%
to dental nurses plus health promotion and prevention duties.
*

†
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Figure 1 Trend of supply and demand projections of dentist in Thailand for year 2016-2026

Figure 2 Trend of supply and demand projections of dental nurse in Thailand for year 2016–2026

ตามก�ำลังการผลิตและไม่ลาออกระหว่างเรียน

19,677-20,955 FTE (เมื่อก�ำหนดให้ 1 FTE = 1,680
ชั่วโมง/ปี) หากก�ำหนดให้จ้างงานร้อยละ 80 ของ FTE
ความต้องการทันตแพทย์ คือ 15,742-16,764 คน หรือ
เทียบเป็นอัตราส่วนทันตแพทย์ตอ่ ประชากร คือ 1 : 4,217
และ 1 : 3,960 ตามล�ำดับ
2. ทันตาภิบาล
มีความต้องการทันตาภิบาลที่ 8,669–10,115 คน
ภายใต้เงื่อนไขจ�ำกัดขอบเขตการให้บริการเฉพาะงานส่ง
เสริมป้องกัน คิดเป็นอัตราส่วนทันตาภิบาลต่อประชากร

จำ�นวนความต้องการทันตบุคลากรสำ�หรับระบบ
บริการในปี พ.ศ. 2569 (demand side)

1. ทันตแพทย์
เมือ่ ตัง้ เป้าหมายให้ประชากรเข้าถึงบริการทันตกรรม
ร้อยละ 50 (งานรักษาร้อยละ 25.6 งานส่งเสริมป้องกันร้อย
ละ 24.4) พบว่าในปี พ.ศ. 2569 ความต้องการทันตแพทย์
ในหน่ ว ยจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน คื อ
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เท่ากับ 1 : 7,657 และ 1 : 6,562 ตามล�ำดับ แต่หาก
ขอบเขตการให้บริการของทันตาภิบาลยังคงให้มกี ารบริการ
รักษาทันตกรรมเพื่อแบ่งเบาภาระงานของทันตแพทย์ด้วย
จะต้ อ งการทั น ตาภิ บ าลเพิ่ ม เป็ น 12,140 คน คิ ด เป็ น
อัตราส่วนทันตาภิบาลต่อประชากรเท่ากับ 1 : 5,468

อนาคต ก็จะต้องพิจารณาจ�ำนวนการผลิตทันตแพทย์ตงั้ แต่
ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปอย่างรอบคอบ ทั้งนี้อาจเป็นการ
ผลิตเพื่อทดแทนการเกษียณอายุและการออกจากสาย
วิชาชีพเท่านั้น
โดยในส่วนของทันตาภิบาลนั้น หากก�ำหนดขอบเขต
ภาระงานให้ทันตาภิบาลรับผิดชอบเฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเท่านั้น ก�ำลังการผลิตในปัจจุบันก็
สามารถผลิ ต ทั น ตาภิ บ าลได้ จ� ำ นวนใกล้ เ คี ย งกั บ ความ
ต้องการ โดยจ�ำเป็นต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคร
เรียนเต็มแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ได้จ�ำนวน
ทันตาภิบาลใกล้เคียงความต้องการมากยิง่ ขึน้ แต่หากยังคง
ให้ทันตาภิบาลร่วมรับภาระงานรักษาทันตกรรมทั่วไปจะ
ท�ำให้ความต้องการทันตาภิบาลมีจำ� นวนเกินก�ำลังการผลิต
ไปมาก แม้ว่าจะมีการสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัครเรียนเต็ม
แผนการผลิตอย่างต่อเนือ่ งก็ไม่สามารถผลิตทันตาภิบาลได้
เพียงพอ
ในภาพรวมผลการคาดการณ์จำ� นวนทันตบุคลากรใน
ระบบบริการและจ�ำนวนความต้องการทันตบุคลากรในช่วง
ปี พ.ศ. 2561–2567 พบว่าแตกต่างกันมาก เนื่องจากการ
ตั้งเป้าหมายการจัดบริการให้ครอบคลุมประชากรมีอัตรา
เพิ่มอย่างรวดเร็วเกินกว่าความสามารถในการผลิตทันตบุคลากรให้ตอบสนองระบบบริการได้ทันท่วงที ดังนั้นเพื่อ
ให้เกิดความสมดุลระหว่างจ�ำนวนผูใ้ ห้บริการกับการพัฒนา
ระบบบริการให้เกิดการเข้าถึงบริการของประชาชนมากยิง่
ขึ้น อาจต้องพิจารณาปรับลดอัตราการเพิ่มเป้าหมายการ
เข้าถึงบริการของประชากรลง จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายว่า
ประชาชนเข้าถึงบริการร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2563 หาก
ปรับเป็นปี พ.ศ. 2568 น่าจะเหมาะสมกว่า
ข้อเสนอการวางแผนก�ำลังคนในระบบทันตสาธารณสุข
ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2569) ที่ได้จากการศึกษานี้ พบ
ว่า ประเภทของบุคลากรหลักที่ต้องการในการจัดบริการ
ทั น ตสาธารณสุ ข ยั ง คงประกอบด้ ว ย ทั น ตแพทย์ และ
ทันตาภิบาล แต่ควรมีการปรับขอบเขตภาระงานในความ
รั บ ผิ ด ชอบของบุ ค ลากรแต่ ล ะประเภทให้ ชั ด เจน โดย

วิจารณ์
จากการคาดการณ์ความต้องการทันตบุคลากร (demand projection) ด้วยฉากทัศน์ 2 รูปแบบ เมื่อเปรียบ
เทียบกับผลการคาดการณ์จำ� นวนทันตบุคลากรทีม่ ใี นระบบ
บริการ (supply projection) ในปี พ.ศ. 2569 พบว่า ถ้า
ก�ำหนดให้จ้างทันตแพทย์ในระบบบริการท�ำงานคนละ 7
ชั่วโมงต่อวัน จ�ำนวน 240 วันต่อปี หรือคิดเป็น 1,680
ชั่วโมงต่อปี (จ้างร้อยละ 100 ของความต้องการทันตบุคลากรเมื่อคิดในหน่วย FTE หรือ จ้างทันตบุคลากรให้
ท�ำงาน 1 FTE ต่อคน) เมื่อตั้งเป้าหมายการจัดบริการให้
ครอบคลุมประชากรร้อยละ 50 แล้วนัน้ ประเทศไทยจะยัง
ขาดแคลนทันตแพทย์ ไม่วา่ จะแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบ
ในงานรักษาทางทันตกรรมทั่วไปให้ทันตาภิบาลหรือไม่
ก็ตาม แต่หากก�ำหนดให้จ้างทันตแพทย์ในระบบบริการ
ท�ำงานคนละ 2,100 ชัว่ โมงต่อปี (จ้างร้อยละ 80 ของความ
ต้องการทันตบุคลากรเมื่อคิดในหน่วย FTE หรือ จ้างทันตบุคลากรให้ทำ� งาน 1.25 FTE ต่อคน) โดยอาจใช้การบริหาร
จัดการให้มีการปฏิบัติงานนอกเวลา พบว่า ก�ำลังการผลิต
ในระบบปกติสามารถผลิตทันตแพทย์ได้เพียงพอกับความ
ต้องการตามเป้าหมายดังกล่าว โดยหากให้ทันตแพทย์เป็น
ผูร้ บั ผิดชอบงานบริการทันตกรรมทัง้ หมด การผลิตจะเพียง
พอความต้องการใช้บริการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2568 และหากแบ่ง
งานรักษาทันตกรรมทัว่ ไปให้ทนั ตาภิบาลรับผิดชอบร้อยละ
20 นัน้ การผลิตจะเพียงพอกับความต้องการใช้บริการตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งหากปล่อยให้คงการผลิตในอัตราเดิมต่อ
ไป จะพบว่าจ�ำนวนทันตแพทย์ในระบบบริการมีแนวโน้ม
สูงเกินความต้องการใช้งาน ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะ
ทันตแพทย์ในระบบบริการเกินความต้องการใช้งานใน
229

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ขอบเขตภาระงานที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์
ก�ำลังคนในระบบบริการและก�ำลังการผลิตในปัจจุบัน คือ
การก�ำหนดให้ทันตแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบภาระงานรักษา
ทางทันตกรรมทั้งหมด ทั้งงานทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรม
เฉพาะทาง และทันตกรรมผู้ป่วยใน ส่วนทันตาภิบาลรับ
ภาระงานในส่วนการส่งเสริมฯ และป้องกันฯ ทางทันตสุขภาพเท่านัน้ แต่ยงั ขาดข้อมูลสนับสนุนว่าขอบเขตงานดัง
กล่าวเป็นสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการด้านสุขภาพ
ของประชาชนหรือไม่ จ�ำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
เนื่องจากการปรับระบบบริการให้ทันตแพทย์และ
ทันตาภิบาลมีขอบเขตบริการดังกล่าวแล้วนั้น จ�ำเป็นต้อง
อาศัยระยะเวลาในการสร้างความเข้าใจและการยอมรับทัง้
จากบุคลากรผู้ให้บริการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาค
ประชาชนและหน่วยงานผูจ้ ดั บริการ ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2569
จ�ำนวนความต้องการทันตแพทย์จึงควรพิจารณาก�ำหนด
เป้าหมายที่ 15,742-16,764 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนความ
ต้องการในกรอบการจ้างงานอัตราร้อยละ 80 ของภาระงาน
(FTE) ของทั้งระบบที่ให้ทันตแพทย์รับภาระงานรักษา
ทั้งหมดและระบบที่มีการถ่ายโอนงานรักษาบางส่วนให้
ทันตาภิบาล โดยจ�ำนวนความต้องการนี้สอดคล้องกับการ
คาดประมาณด้วยวิธีใช้อัตราส่วนประชากรต่อทันตแพทย์
แบบประยุกต์ (modified population to dentist ratio
method) เมื่อคาดการณ์ว่ารายได้ต่อหัวประชากรไทย ณ
ปี พ.ศ. 2569 จะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 3.3 ซึ่งพบว่า
จะมีความต้องการทันตแพทย์จ�ำนวน 16,557 คน หรือ
เทียบเป็นอัตราส่วนทันตแพทย์ต่อประชากรประมาณ 1 :
4,000 คน ส่วนความต้องการทันตาภิบาลนั้นพิจารณาใช้
ตัวเลขที่วิเคราะห์ได้จากสถานการณ์ที่ปรับลดบทบาทให้
ทันตาภิบาลรับผิดชอบเฉพาะงานส่งเสริมฯ และป้องกันฯ
เท่านั้นเพราะสอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตจริง คือ
8,669–10,115 คน หรือเทียบเป็นอัตราส่วนทันตาภิบาล
ต่อประชากรประมาณ 1 : 6,600–7,700 คน ทั้งนี้ ส�ำหรับ
แนวทางการกระจายบุคลากรเพื่อให้เกิดความเสมอภาค
(equity) และแนวทางการธ�ำรงรักษา (retention) ยังไม่

สามารถหาข้อสรุปได้จากการศึกษาครัง้ นี้ จ�ำเป็นต้องศึกษา
เพิ่มเติมเช่นกัน
การศึ ก ษานี้ วิ เ คราะห์ ภ ายใต้ ก รอบความคิ ด ว่ า
“ลักษณะการจัดบริการทันตกรรมเหมือนกันในทุกหน่วย
บริการ” ขาดการลงรายละเอียดในบริบทความแตกต่าง
ระหว่างหน่วยบริการ เช่น สังกัดของหน่วยบริการระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน สถานทีต่ งั้ ของหน่วยบริการระหว่าง
เขตเมืองและชนบท ความพร้อมของทรัพยากรในการจัด
บริการทั้งคน-เงิน-ของ รวมไปถึงลักษณะการจ้างงานและ
เป้าหมายการจัดบริการ จึงเป็นข้อจ�ำกัดของการศึกษานี้
ทั้งนี้ควรศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประเภทต่างๆ ด้วย
เพือ่ พัฒนาการผลิตทีต่ อบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ และ
ยังขาดการวางแผนก�ำลังคนในหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วย
บริการ ได้แก่ หน่วยงานที่มีภาระงานหลักในการควบคุม
ป้องกันโรค (disease control) และหน่วยงานผู้ผลิตก�ำลัง
คน (academic) ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ควรมีวิธีวิเคราะห์
ความต้องการก�ำลังคนที่แตกต่างออกไปจากหน่วยงานจัด
บริการสุขภาพ อย่างไรก็ตามต้องสามารถวางแผนเชื่อมต่อ
กันทั้งระบบการจัดการก�ำลังคนโดยมุ่งสู่การจัดการปัญหา
เดียวกัน (systems thinking) ส่วนงานส่งเสริมฯ และ
ป้องกันฯ ทางทันตสุขภาพนั้นยังไม่มีวิธีวัดผลิตภาพการ
ท�ำงานทีเ่ หมาะสมกับบริบทการจัดบริการทันตสาธารณสุข
ในประเทศไทย ส่งผลให้ยังขาดความแม่นย�ำในการคาด
การณ์ความต้องการก�ำลังคนในภาระงานส่วนนี้
ปัญหาและอุปสรรคในการศึกษา

การศึกษานี้ด�ำเนินการในช่วงที่มีความไม่ชัดเจนของ
การบริหารจัดการทันตบุคลากร ทั้งจ�ำนวนแผนการผลิต
ทันตแพทย์ของสถาบันการศึกษาภาครัฐทีอ่ ยูใ่ นช่วงรอยต่อ
ของการเสนอขออนุมัติการขยายโครงการผลิตทันตแพทย์
เพิ่มในระยะที่ 2 จากคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นช่วงรอยต่อ
ในรอบการปรั บ แผนการผลิ ต ทั น ตาภิ บ าลของสถาบั น
พระบรมราชชนก ภายใต้ความเห็นต่อบทบาทของทันตาภิบาล
ที่แตกต่างกันของฝั่งสภาวิชาชีพและผู้ใช้ในฝั่งกระทรวง
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สาธารณสุข ท�ำให้สมมติฐานที่ใช้ในการคาดการณ์มีความ
หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นเหล่านี้ให้มากที่สุด

สังเคราะห์ทางเลือกและข้อเสนอเชิงนโยบายการวางแผน
ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษ
หน้า ในส่วนของวิชาชีพทันตแพทย์

ข้อยุติ

การผลิตทันตแพทย์ควรคงไว้ในอัตราปัจจุบันของ
ระบบการผลิตปกติไปก่อน ในส่วนของทันตาภิบาลควรเร่ง
แก้ปญ
ั หาการสูญเสียทันตาภิบาลออกจากระบบบริการเป็น
อันดับแรกก่อนทีจ่ ะพิจารณาเพิม่ ก�ำลังการผลิต ทัง้ นีห้ น่วย
งานผู้ใช้และสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องควรค้นหาปัญหาให้
แน่ชดั และเร่งจัดการ ในส่วนของระบบบริการควรมีการวัด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการก�ำลังคนที่สอดคล้องตาม
แนวคิดการวางแผนที่ใช้เป็นระยะ โดยเน้นการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดบริการและการจ้างงาน กระทรวง
สาธารณสุขควรให้ความส�ำคัญกับการวางแผนลงทุนสิ่ง
ปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการ
ทั น ตกรรมเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส� ำ หรั บ รองรั บ ทั น ตบุคลากรที่ทยอยเข้าสู่ระบบบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ควร
ทบทวนเป้าหมายการเพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน
ที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนทรัพยากรด้วย
ประเด็นปัญหาทีค่ วรศึกษาเพิม่ เติม ประกอบด้วย การ
คาดการณ์ความต้องการทันตบุคลากรในหน่วยงานที่ไม่ใช่
หน่วยบริการ ประกอบด้วย หน่วยงานทีม่ ภี าระงานหลักใน
การควบคุมป้องกันโรค (disease control) และหน่วยงาน
ผู้ผลิตก�ำลังคน (academic) การวัดผลผลิตภาพการจัด
บริการส่งเสริมฯ และป้องกันฯ ทางทันตสุขภาพ การ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดบริการทันตกรรมของหน่วย
บริการระดับต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และการ
ประเมินประสิทธิภาพการจ้างงานทันตบุคลากร
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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
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
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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
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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
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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

3.

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

6.

7.
8.
9.

10.
11.
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ผู้รับผิดชอบบทความ: บุญเรือง ขาวนวล

บทคัดย่อ
ประเทศไทย นอกจากจะต้องประสบกับปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่น�ำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
แล้ว ระบบสุขภาพก็ก�ำลังได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างประชากรที่กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ
มากขึ้นเรื่อยๆ การเพิ่มขึ้นของชุมชนเมือง ภัยธรรมชาติที่จะมีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้น โรคอุบัติใหม่ทั้งในพืชและใน
สัตว์ การเข้ามาท�ำงานของแรงงานต่างชาติ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการก�ำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ
ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560–2569) มีวตั ถุประสงค์เพือ่
สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายในการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งวิชาชีพสาธารณสุขเป็นก�ำลังคน
หลักด้านหนึ่งที่ส�ำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพ การศึกษานี้เป็นการคาดการณ์ก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขในอนาคต
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนครั้งนี้ใช้วิธีการคาดการณ์ความต้องการ (demand projection) และการคาดการณ์
อุปทาน (supply projection) ซึ่งวิธีการคาดการณ์ความต้องการใช้ health demand approach คิดเฉพาะภาคให้บริการ
(service setting) และอัตราส่วนต่อประชากร (population ratio)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) รองลงมาเป็นส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอและโรงพยาบาลชุมชน ส่วนสถาบันการผลิตก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพ
สาธารณสุขในปัจจุบัน ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง มีจ�ำนวนอย่างน้อย 76 แห่ง มีก�ำลังการ
ผลิตวิชาชีพสาธารณสุข จ�ำนวนระหว่าง 30–3,776 คนต่อสถาบันต่อปี การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพ
สาธารณสุขในอีก 10 ปีข้างหน้า (demand projection) พบว่า หากยังคงผลิตก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขในอัตราเดิม
ก�ำลังคนจะเกินความต้องการของระบบบริการสุขภาพในการค�ำนวณทัง้ 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 ซึง่ ค�ำนวณความต้องการ
ตามอัตราส่วนต่อประชากร จะเกินความต้องการ 75,626-89,894 คน ส่วนรูปแบบที่ 2 ฉากทัศน์ที่ 1 คือระบบบริการด�ำเนิน
ไปตามปกติ จะเกินความต้องการ 68,122-82,390 คน และรูปแบบที่ 2 ฉากทัศน์ที่ 2 คือระบบบริการให้ความส�ำคัญกับ
ระบบบริการปฐมภูมอิ ย่างเข้มข้น และถ่ายงานผูป้ ว่ ยนอกจากระบบบริการตติยภูมมิ ายังระบบบริการปฐมภูมิ ร้อยละ 25 เช่น
นี้จะเกินความต้องการ 50,830-65,098 คน
จากงานวิจัยที่ชี้ชัดว่า ก�ำลังคนด้านวิชาชีพสาธารณสุขจะเกินความต้องการของระบบสุขภาพในอนาคต งานวิจัยนี้จึง
มีขอ้ เสนอแนะว่า สภาการสาธารณสุขชุมชนจะต้องก�ำหนดมาตรฐานและสมรรถนะหลักของก�ำลังคนกลุม่ วิชาชีพสาธารณสุข
*คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
†
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
‡
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
§
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
#
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพในทศวรรษหน้า และต้องควบคุมและก�ำกับมาตรฐานของสถาบันการ
ศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งควรมีการวางแผนความต้องการก�ำลังคนด้าน
วิชาชีพสาธารณสุขร่วมกันระหว่างสถานบริการสุขภาพและผู้ผลิตบัณฑิต เพื่อไม่ให้ผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของระบบ
บริการสุขภาพในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน วิชาชีพสาธารณสุข การคาดการณ์ความต้องการ การคาดการณ์
อุปทานก�ำลังคน
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Abstract
Thailand is encountering problems regarding the economic, social and political instability leading
to inequality. Significant factors affecting the next decade health system include the complete aged
Thailand, increment urban communities, more frequent and severe natural disasters, emerging infectious
animal and plant diseases related to migration and increasing chronic diseases. In this regard, the National Human Resource for Health Committee has appointed a subcommittee to study public health human
resources planning for the next decade. Human resources requirements can be forecasted through the
demand and supply projection. The demand projection relies on a health demand approach involving
only the service setting, and population ratio.
The findings of the study revealed that most public health human resources are currently working
for the Ministry of Public Health, i.e., sub-district health promoting hospital, followed by district public
health office, and community hospital. At present, there are at least 76 educational institutes producing
public health graduates by offering both 4-year bachelor’s degree program and continuing bachelor’s
degree program, at a capacity ranging from 30–3,776 persons/institute/year. The public health human
resources demand projection over the next decade found that if the production capacity of public health
human resources remains unchanged, the human resources will exceed requirements of the health
system in all scenarios as follows: scenario 1 – the population ratio, 75,626-89,894 persons will exceed
requirements; scenario 2 – the status quo primary care system, 68,122-82,390 persons will exceed
requirements; and scenario 3 – the intensive primary care system (with no outpatient service at the tertiary care level and 25% transferred to the primary care system), 50,830-65,098 persons will exceed
requirements.
According to the present research results of a high surplus of public health human resources, the
Council of Community - Public Health should establish standards and core competencies of public health
human resources in alignment with changing health system over the next decade, take controls and
oversee quality of public health educational institutes, as well as jointly plan public health human resources requirements under the collaboration between health systems and educational institutes in
order to contain number of graduates not exceeding requirements.
Keywords: human resources demand projection, public health professions, demand projection,
supply projection
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ภูมิหลังและเหตุผล
ลังคนด้านสุขภาพ (human resources for
health: HRH) เป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญ
มากในระบบสุขภาพ(1,2,3) และเป็นปัจจัยส�ำคัญยิ่งที่ส่งผล
ต่อความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ(4,5,6) ก�ำลังคนด้าน
สุขภาพจึงเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวของ
การด�ำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู้สร้างและผู้น�ำ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในหมู่ประชาชน(1)
ดังนั้น ก�ำลังคนด้านสุขภาพ จึงควรได้รับความสนใจอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง รัฐบาลไทยมีบทบาทหน้าที่ในการจัด
บริการด้านสุขภาพที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างมี
คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย่ า งทั่ ว ถึ ง (7) อี ก ทั้ ง ยั ง มี
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน(1) นอกจากนี้ระบบ
สุขภาพจ�ำเป็นจะต้องมีก�ำลังคนที่เพียงพอ มีการกระจาย
อย่างเท่าเทียม มีสัดส่วนประเภทก�ำลังคนที่เหมาะสม มี
ก�ำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีแรงจูงใจในการ
ปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง มี ก ระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มจากภาค
ประชาชน(1,8) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีสุขภาพดีของ
ประชาชน และรองรับความต้องการสุขภาพที่หลากหลาย
กําลังคนด้านสุขภาพจะต้องมีความหลากหลายและสัดส่วน
ที่เหมาะสมในแต่ละสาขาวิชาชีพ ระหว่างวิชาชีพ และใน
กลุม่ กาํ ลังคนด้านสุขภาพทีท่ าํ หน้าทีส่ นับสนุนการให้บริการ
สุขภาพ เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพในต้นทุนที่
เหมาะสม ทั้งนี้ กําลังคนด้านสุขภาพในกลุ่มต่างๆ ต้องมี
จํ า นวนที่ เ พี ย งพอ และมี ก ารกระจายตั ว ทั้ ง ทางด้ า น
ภูมศิ าสตร์ และระหว่าง ภาครัฐ และเอกชนอย่างเหมาะสม
ดังนั้นการวางแผนกําลังคนด้านสุขภาพจะต้องสอดรับกับ
การออกแบบระบบสุขภาพทีส่ อดคล้องกับความจําเป็นด้าน
สุ ข ภาพของประชาชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยใช้ ห ลั ก การ
วางแผนระยะยาว พร้อมทัง้ ดาํ เนินการทันที และมีการปรับ
แผนอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์(8-11)
นิยามของค�ำว่า “สาธารณสุข” หมายถึง ศาสตร์และ
ศิลป์เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรค การส่งเสริม

และพัฒนาสุขภาพทั้งปวงของประชาชนทั้งระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน(12-13) และตามนิยามของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ระบุถึง
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนว่าหมายถึง กลุ่มวิชาชีพที่กระท�ำ
ต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อมในชุมชนเกีย่ วกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมิน
และการบ�ำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้
ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่ง
แวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน
โดยน�ำหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ แต่ไม่รวมถึงการ
ประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรค
ศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และการ
สาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น(14)
จากการทบทวนการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพของ
ประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า ยังขาดองค์ความรู้ในการ
สนับสนุนการวางแผนก�ำลังคน แม้วา่ จะมีงานวิจยั ด้านก�ำลัง
คนอยู่ในระดับหนึ่ง(11-12,13) แต่ก็ยังไม่เพียงพอส�ำหรับการ
ประเมินด้านก�ำลังคน เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด
เวลาในด้านโครงสร้างประชากร สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม
และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชน อีกทั้งความเป็น
เมืองมีเพิม่ ขึน้ โรคทีเ่ กิดจากปัจจัยก�ำหนดสุขภาพก็เพิม่ ขึน้
เช่น โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ�้ำ โรคติดต่อจาก
คนสู ่ สั ต ว์ แ ละจากสั ต ว์ สู ่ ค น โรคจากสภาพแวดล้ อ ม
อุตสาหกรรม โรคจากแรงงานข้ามชาติ ปัญหาสุขภาพจิต
ตลอดจนยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโฆษณาและการส่ง
เสริมการขายในช่องทางทีห่ ลากหลายเพือ่ จ�ำหน่ายสินค้าที่
เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพที่ ยั ง ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ (15)
นอกจากนี้ ปัญหาการขาดกลไกในการผลักดันงานวิจัย
อย่างสม�่ำเสมอ และการขาดการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ ท�ำให้การพัฒนางานวิจัยด้านนี้และการเชื่อมโยงไป
สู่การก�ำหนดนโยบายขาดความต่อเนื่อง(12-13) การวิจัยครั้ง
นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนสถานการณ์ก�ำลังคนกลุ่ม
วิชาชีพสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อระบบ
สุขภาพและก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ตลอด

ก�ำ
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จนพยากรณ์ความต้องการก�ำลังคนกลุม่ วิชาชีพสาธารณสุข
ที่สอดคล้องกับระบบสุขภาพในทศวรรษหน้า ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้ก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข หมายถึง ก�ำลังคน
วิชาชีพที่กระท�ำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจาก
การเจ็บป่วยโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์ และศิลปะแห่งการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและการ
อนามัยสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ศึกษาโดยนับเฉพาะผู้ที่จบหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนและ
สาธารณสุขศาสตร์เท่านั้น

ประกอบทั้งจากผู้ใช้ภาครัฐ (กระทรวงสาธารณสุขและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ผู้ผลิต สภาวิชาชีพ และภาค
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ ค วามเห็ น ในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการในการคาดการณ์ฯ วิธกี ารด�ำเนินงานของคณะ
ท�ำงานฯ ประกอบด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูล การระดม
สมอง (brainstorming) การอภิปรายกลุ่ม (focus group
discussion) การสนทนา (dialogue) และการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาในการด�ำเนินการ 12
เดือน ตัง้ แต่เดือนมกราคม–ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีกจิ กรรม
ดังนี้
1. การทบทวนเอกสารที่ เกี่ ยวข้องและการระดม
สมองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะท�ำงาน
2. พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
เครือ่ งมือในการวิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการก�ำลัง
คน (human resources for health requirements) และ
ก�ำลังคนที่ควรรองรับ human resources for health
supply
3. ด�ำเนินการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
4. น�ำเสนอความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานต่อคณะ
อนุกรรมการวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศใน
ทศวรรษหน้า
5. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เรื่องการ
วางแผนความต้องการก�ำลังคนด้านสาธารณสุขในทศวรรษ
หน้าส�ำหรับประเทศไทย
6. น� ำ เสนอผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น ต่ อ เครื อ ข่ า ยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
		 - น�ำเสนอผลการศึกษาต่อแกนน�ำเครือข่ายหมอ
อนามัย ซึง่ ประกอบด้วย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
สมาคมหมออนามัย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และ
สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข
		 - น�ำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นต่อที่ประชุมสภา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย
		 - น�ำเสนอผลการศึกษาเบือ้ งต้นต่อผูเ้ ข้าร่วมอบรม
ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงส�ำหรับสาธารณสุข

ระเบียบวิธีศึกษา
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนของกลุม่ วิชาชีพ
สาธารณสุขนี้ครอบคลุมหน่วยงานสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล สถานบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป/ศูนย์ และหน่วยงานวิชาการด้าน
สุขภาพ และภาคเอกชน เช่น คลินิกเอกชน โรงพยาบาล
เอกชน
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนนี้ ใช้วิธีการ
คาดการณ์ความต้องการ (demand projection) และ
การคาดการณ์อุปทานก�ำลังคน (supply projection) ซึ่ง
วิธีการคาดการณ์ความต้องการ (demand projection)
ใช้ health demand approach ส� ำ หรั บ อั ต ราส่ ว น
ต่อประชากร (population ratio) นั้น คิดจากจ�ำนวน
ประชากร 1,250 คนต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คน ทั้งนี้
เป็นการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนในระบบสุขภาพ
ปฐมภูมขิ องประเทศไทย(16) ในการคาดการณ์อปุ ทานก�ำลัง
คน (supply projection) นั้นด�ำเนินการโดย (1) ส�ำรวจ
จ�ำนวนคนที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน (2) ส�ำรวจจ�ำนวน
การผลิตเฉลี่ยต่อปี (3) คาดการณ์ก�ำลังคนที่จะสูญเสีย
(จากการตาย เกษียณอายุ ลาออก ในที่นี้ก�ำหนดประมาณ
ร้อยละ 2-4 จากนั้นจึงน�ำข้อมูลจาก (1) (2) (3) มาด�ำเนิน
การคาดการณ์ก�ำลังคนรองรับในอีก 10 ปีข้างหน้า
กระบวนการคาดการณ์นมี้ กี ารตัง้ คณะท�ำงานซึง่ มีองค์
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ผลการศึกษา

อ�ำเภอสู่การปฏิรูประบบสุขภาพ
7. น� ำ เสนอผลการศึ ก ษาต่ อ คณะอนุ ก รรมการ
วางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในทศวรรษหน้า
และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ (ประชาพิจารณ์) เพื่อรับฟังข้อ
เสนอแนะ
8. จัดสัมมนาผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตสาธารณสุข เพือ่ น�ำเสนอผล
การศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ
9. จัดสัมมนาสถาบันการผลิตและสภาวิชาชีพ เพื่อ
น�ำเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ

จำ�นวนบุคลากรในกลุม
่ วิชาชีพสาธารณสุขที่ปฏิบต
ั ิ
งานในหน่วยงานต่างๆ

วิชาชีพสาธารณสุขเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาจะปฏิบตั งิ าน
ในต� ำ แหน่ ง นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข และเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล รองลงมาเป็นโรงพยาบาลชุมชน ตามตารางที่ 1
จำ�นวนสถาบันการผลิตบุคลากรวิชาชีพสาธารณสุข

การพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์/สาธารณสุขชุมชนในปัจจุบัน ทั้งหลักสูตรปริญญา
ตรี 4 ปี และหลักสูตรปริญญาตรีที่รับวุฒิอื่นมาศึกษาต่อ
เนื่อง มีจ�ำนวนอย่างน้อย 76 แห่ง ประกอบด้วย สถาบัน
การศึกษาสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก (ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข) ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรนิ ธร
(วสส.) จ�ำนวน 7 แห่ง (สมทบกับคณะสาธารณสุขศาสตร์

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไม่ ไ ด้ ผ ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการการวิจัยในมนุษย์ เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูล
ทุติยภูมิ (secondary data) จากส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก สภาคณบดีคณะ
สาธารณสุขแห่งประเทศไทย สภาการสาธารณสุขชุมชน
และไม่มีการน�ำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลรายบุคคล

ตารางที่ 1 ก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขในปัจจุบัน (คน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข/อื่นๆ
โรงพยาบาลเอกชน
ศูนย์สุขภาพชุมชน
ศูนย์วิชาการ
รวม

ต�ำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

3,098
4,296
13,318
1,813
2,934
365
240
870
97
27,031

ที่มา http://gishealth.moph.go.th/healthmap/gmap.php(17) (เข้าถึงข้อมูลเมื่อพฤศจิกายน 2559)
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477
1,635
21,333
788
2,320
11
4
383
55
27,006

รวม
3,575
5,931
34,651
2,601
5,254
376
244
1,253
152
54,037

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561
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มหาวิทยาลัยบูรพา 1 แห่ง และสมทบกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา 1 แห่ง) สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัยของรัฐ) 51 แห่ง (โดยเป็นสถาบัน
การศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยปิด 17 แห่ง มหาวิทยาลัยเปิด
2 แห่ง และสถาบันการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32
แห่ง) และสถาบันการศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน
18 แห่ง

ส�ำหรับก�ำลังการผลิตบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน มีจำ� นวนระหว่าง 30–3,776 คน
ต่ อ สถาบั น ต่ อ ปี จากแผนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต ร
สาธารณสุขศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน รายปีของสถาบัน
ต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2569 ที่ส�ำรวจโดยสถาบัน
พระบรมราชชนก (พ.ศ. 2559) แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ก�ำลังการผลิตก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขตามการส�ำรวจของสถาบันพระบรมราชชนก (คน)
ปี
2560**
2561**
2562**
2563**
2564***
2565***
2566***
2567***
2568***
2569***
รวม

จ�ำนวนการผลิตบัณฑิต
14,197
10,988
11,591
11,980
12,711
12,342
12,483
8,884
8,950
8,956
98,885

อัตราการสูญเสียต่อปี (ร้อยละ 2 – 16*)
284 – 2,272
220 – 1,758
232 – 1,855
240 – 1,917
254 – 2,034
247 – 1,975
250 – 1,997
178 – 1,421
179 – 1,432
179 – 1,433
2,263 - 18,094

จ�ำนวนก�ำลังคนส�ำเร็จการศึกษา
11,925 – 13,913
9,230 – 10,768
9,736 – 11,359
10,063 – 11,740
10,677 – 12,457
10,367 – 12,095
10,486 – 12,233
7,463 – 8,706
7,518 – 8,771
7,523 – 8,777
80,791 - 96,622

อัตราการสูญเสียก�ำลังคนสาขาสาธารณสุขศาสตร์ขณะศึกษาตามรายงานการวิจัยของปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ และคณะ (18)
จ�ำนวนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์/สาธารณสุขชุมชนในปัจจุบัน
***
แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน
*

**

ตารางที่ 3 คาดการณ์ก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขในทศวรรษหน้า (คน)
ปี
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569

ก�ำลังคน ณ ต้นปี
54,037
64,643 – 66,591
72,396 – 75,812
80,489 – 85,428
88,741 – 95,225
97,430 – 105,528
105,641 – 115,271
113,804 – 124,954
118,842 – 130,987
123,833 – 137,138

ส�ำเร็จการศึกษา
11,925 – 13,913
9,230 – 10,768
9,736 – 11,359
10,063 – 11,740
10,677 – 12,457
10,367 – 12,095
10,486 – 12,233
7,463 – 8,706
7,518 – 8,771
7,523 – 8,777

อัตราการสูญเสียต่อปี (ร้อยละ 2)
1,319 – 1,359
1,477 – 1,547
1,643 – 1,743
1,811 – 1,943
1,988 – 2,154
2,156 – 2,352
2,323 – 2,550
2,425 – 2,673
2,527 – 2,620
2,627 – 2,918

250

ก�ำลังคน ณ ปลายปี
64,643 – 66,591
72,396 – 75,812
80,489 – 85,428
88,741 – 95,225
97,430 – 105,528
105,641 – 115,271
113,804 – 124,954
118,842 – 130,987
123,833 – 137,138
128,729 – 142,997
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การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพ
สาธารณสุข (demand projection)

บริการสุขภาพในทุกรูปแบบของการคาดการณ์
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ความต้องการก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขในปี
2569 แบ่งได้ดังนี้
1. ความต้องการก�ำลังคนกลุม่ วิชาชีพสาธารณสุขต่อ
อั ต ราส่ ว นต่ อ ประชากร (1 : 1,250) โดยนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คนรับผิดชอบ
ในการดูแลประชากรในพื้นที่จ�ำนวน 1,250 คน ซึ่งในปี
2569 ประเทศไทยจะมีประชากรประมาณ 66,378,750
คน ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามต้ อ งการก� ำ ลั ง คนกลุ ่ ม วิ ช าชี พ
สาธารณสุข จ�ำนวน 53,103 คน
2. ความต้องการก�ำลังคนกลุม่ วิชาชีพสาธารณสุขตาม
ฉากทัศน์ของระบบสุขภาพในทศวรรษหน้า(16,19-21) โดยแบ่ง
เป็น
		 2.1 ฉากทัศน์ที่ 1 ระบบบริการด�ำเนินไปตาม
ปกติ จะท� ำ ให้ มี ค วามต้ อ งการก� ำ ลั ง คนกลุ ่ ม วิ ช าชี พ
สาธารณสุขของระบบบริการปฐมภูมิ จ�ำนวน 60,607 คน
		
2.2 ฉากทัศน์ที่ 2 ระบบบริการเน้นหนักหรือให้
ความส�ำคัญกับระบบบริการปฐมภูมิอย่างเข้มข้น และถ่าย
งานบริการผูป้ ว่ ยนอกจากระบบบริการตติยภูมมิ ายังระบบ
บริการปฐมภูมิ ร้อยละ 25 เช่นนี้จะท�ำให้มีความต้องการ
ก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขของระบบบริการปฐมภูมิ
จ�ำนวน 77,899 คน
จากผลการศึกษา พบว่า ในปี 2569 หากยังคงผลิต
ก�ำลังคนกลุม่ วิชาชีพสาธารณสุขในอัตราเดิม จะท�ำให้กำ� ลัง
คนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขเกินความต้องการของระบบ

1. สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ต้องกำ�หนด
และควบคุมมาตรฐานและสมรรถนะหลักของกำ�ลังคนกลุม่
วิชาชีพสาธารณสุขให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงภายใน
ของระบบสุขภาพในทศวรรษหน้า
2. สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ต้องควบคุม
และก�ำกับมาตรฐานของสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
3. หน่วยงานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ควรก� ำ หนดสมรรถนะที่
ต้องการที่สอดคล้องกับการให้บริการในระดับพื้นที่
4. ควรมีหน่วยงานกลางระดับประเทศในการจัดการ
หรือเชื่อมโยงฐานข้อมูลก�ำลังคนด้านสุขภาพ ทั้งการผลิต
การจ้างงาน การย้าย ลาออก เปลี่ยนสายงานทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
5. ควรมีการวางแผนความต้องการก�ำลังคนด้าน
สาธารณสุขร่วมกันระหว่างสถานบริการสุขภาพและผูผ้ ลิต
บัณฑิต เพื่อไม่ให้ผลิตบัณฑิตเกินความต้องการ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

ควรท�ำการศึกษาประเด็นต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ภาระงาน และความต้องการก�ำลัง
คนด้านสาธารณสุข ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความต้องการและอุปทานก�ำลังคนกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขในอีก 10 ปีข้างหน้า (คน)
รูปแบบ
อัตราส่วนต่อประชากร
ฉากทัศน์ที่ 1
ฉากทัศน์ที่ 2

ปี 2569
ความต้องการ (Demand)

อุปทาน (Supply)

53,103
60,607
77,899

128,729 – 142,997
128,729 – 142,997
128,729 – 142,997
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อัตราก�ำลังส่วนต่างขาด/เกิน
เกิน 75,626 – 89,894
เกิน 68,122 – 82,390
เกิน 50,830 – 65,098

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
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การสาธารณสุขไทยกับการวางแผนกำ�ลังคนด้านการแพทย์
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บทคัดย่อ
การศึกษาสถานการณ์ก�ำ ลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการภาครัฐ การผลิตกำ�ลังคนในสถาบันการศึกษา และ
ความต้องการกำ�ลังคนด้านการแพทย์แผนไทย เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารวางแผนการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนในอนาคต เป็นการศึกษาแบบ
ผสมผสาน (mixed method) โดยการสำ�รวจ การสนทนากลุ่มและการคาดการณ์กำ�ลังคนโดยใช้วิธีความต้องการใช้บริการ
สุขภาพ (health demand method) ผ่านกระบวนการทำ�งานของคณะทำ�งานวิชาชีพ และคณะทำ�งานระดับบริการ ระหว่าง
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 - ตุลาคม พ.ศ.2559   ผลการศึกษา กำ�ลังคนในสถานบริการภาครัฐทัว่ ประเทศ มีกำ�ลังคนที่
ให้บริการการแพทย์แผนไทย จำ�นวน 11,279 คน ประกอบด้วย แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำ�นวน 2,692
คน และผู้ชว่ ยการแพทย์แผนไทย จำ�นวน 8,587 คน การคาดการณ์ความต้องการกำ�ลังคนด้านการแพทย์แผนไทยของระบบ
บริการสาธารณสุข 3 ระดับ ในปี พ.ศ. 2569 เมื่อคำ�นึงถึงภาระงานทั้งหมด พบว่า มีความต้องการแพทย์แผนไทยจำ�นวน
13,275–16,534 คน และผูช้ ว่ ยแพทย์แผนไทยจำ�นวน 14,714–18,509 คน หรือเทียบเป็นอัตราส่วนจำ�นวนประชากรทีร่ บั
ผิดชอบต่อแพทย์แผนไทยหนึ่งคนเท่ากับ 4,015-5,000 คน และจำ�นวนประชากรที่รับผิดชอบต่อผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหนึ่ง
คนเท่ากับ 3,586-4,511 คน ส่วนการผลิตบุคลากรของสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย 27 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ.
2549–2558 มีการรับบุคคลเข้าศึกษา 11,034 คน อยู่ระหว่างการศึกษา 4,502 คน และสำ�เร็จการศึกษาแล้ว 6,532 คน ซึ่ง
แผนการผลิตของสถาบันการศึกษามีจำ�นวน 1,080 คนต่อปี และคาดว่าจะผลิตบุคลากรฯ ได้รวมทั้งสิ้น 19,080 คนเมื่อถึงปี
พ.ศ. 2569   ข้อสรุป แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ยังขาดแคลนอยู่ระหว่าง 10,583–13,842 คน และผู้ช่วย
แพทย์แผนไทยยังขาดแคลนอยู่ระหว่าง 6,127-9,922 คน และในอีก 10 ปีข้างหน้า อัตราส่วนแพทย์แผนไทยต่อประชากร
จะเท่ากับ 1 : 4,454 ขณะที่ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจะเท่ากับ 1 : 3,996 ด้านการผลิตกำ�ลังคนของสถาบันการศึกษาทั้ง 27
แห่งมีกำ�ลังคนสะสมถึงปลายปี พ.ศ. 2569 จำ�นวน 19,080 คน ส่งผลให้เกินความต้องการอยู่ระหว่าง 2,546–5,805 คน
ค�ำส�ำคัญ: การสาธารณสุขไทย, ก�ำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย, แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนไทยประยุกต์, ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย
*กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
†
สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
This mixed methods research study of workforce situation for Thai traditional medicine (TTM) in
state-run health-care facilities, the production of TTM workforce in educational institutions, and TTM
workforce planning for future workforce development involved a survey, focus group discussions, and
workforce demand forecast using the heath demand method. All activities were involved with the multidisciplinary and the service providers working groups from November 2015–October 2016.
The results revealed that across the country there were 11,279 TTM personnel, including 2,692 TTM
and applied TTM practitioners, and 8,597 TTM assistants in 2016.
TTM workforce demand forecast for three levels of health services, based on the workload, showed
that in 2026 there will be demand for 13,275–16,534 TTM practitioners and 14,714–18,509 TTM assistants.
That will result in the service provider to population ratios of 1 : 4,015–5,000 for TTM practitioners and 1
: 3,586–4,511 for TTM assistants.
Regarding the workforce production capacity at all 27 TTM educational institutions, (until 2016)
11,034 students had been admitted to the program, of whom 4,502 were studying in 2016, and 6,532
had been graduated cumulatively. According to the production plan, beginning in 2017 there will be
1,080 new TTM graduates each year, making a cumulative total of 19,080 graduates in 2026.
In conclusion, currently there are shortages of 10,583–13,842 TTM practitioners and 6,127–9,922 TTM
assistants. In the next 10 years, the ratio of TTM practitioner to population will be 1 : 4,454 and that for
TTM assistants will be 1 : 3,996. As for workforce production in 27 institutions, there will be cumulatively
19,080 TTM graduates by 2026, resulting in a surplus of 2,546–5,805, compared with demand.
Keywords: Thai public health system, workforce for Thai traditional medicine, Thai traditional
medicine practitioner, applied Thai traditional medicine practitioner, Thai traditional
medicine assistant

ก

ภูมิหลังและเหตุผล

มีการตั้งโรงเรียนแพทย์อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2443
ซึ่งมีการสอนทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผน
ปัจจุบัน(2) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี พ.ศ. 2458 ได้มี
การยกเลิกการสอนการแพทย์แผนไทย อย่างไรก็ตาม กลุม่
หมอแผนโบราณ/หมอแผนไทยได้มกี ารจัดตัง้ สมาคม/ชมรม
เพื่อเปิดการเรียนการสอนแบบครูมอบตัวศิษย์ พร้อมทั้ง
ให้การรักษาผู้ป่วยด้วย กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ขณะ
เดียวกันหมอพื้นบ้านและประชาชนก็ยังคงใช้องค์ความรู้
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พนื้ บ้าน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่

ารแพทย์ พื้ น บ้ า นและการแพทย์ แ ผนไทย เป็ น
รากฐานการดูแลสุขภาพที่อยู่ในระบบสุขภาพภาค
ประชาชนมายาวนาน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการศึกษา
เล่าเรียนและการบ�ำบัดผู้ป่วย ซึ่งหลักฐานที่ปรากฏในปี
พ.ศ. 1998 รัชสมัยพระบรมไตรโลกนาถ มีท�ำเนียบศักดินา
ข้าราชการฝ่ายพลเรือนในกรมหมอต่างๆ เช่น กรมแพทยา
กรมแพทยาโรงพระโอสถ กรมหมอยา กรมหมอนวด(1) และ
ได้รบั การสืบสานอย่างต่อเนือ่ งจนกระทัง่ ในสมัยรัชกาลที่ 5
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ของวิถีชีวิตในการดูแลสุขภาพตนเองด้วย(1)
ประเทศไทยได้ขานรับนโยบาย “สุขภาพดีถ้วนหน้า
ภายใน พ.ศ. 2543” (Health for All by the Year 2000)
และแนวทาง “การสาธารณสุขมูลฐาน” (Primary Health
Care) ในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ขององค์การอนามัย
โลก โดยประกาศนโยบายการสาธารณสุขมูลฐานในแผน
พัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ท�ำให้เกิด
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สมุนไพรและการแพทย์
แผนไทย รวมทั้งการนวดไทยให้กับผู้รับบริการมากขึ้นจน
กระทั่งปี พ.ศ. 2546 ได้มีการจัดตั้งกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขึ้น(1,3) ในปี พ.ศ. 2552
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ได้ยอมรับมติ 7 “การ
พัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการ
แพทย์ ท างเลื อก ให้เ ป็นระบบบริก ารสุขภาพหลั ก ของ
ประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน” (4) ในปี พ.ศ.
2556 มีพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.
2556 และจัดตั้งสภาการแพทย์แผนไทยในปีเดียวกัน และ
ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2559 มาตรา 55 ได้ก�ำหนด
ให้มกี ารสนับสนุนการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาด้านการแพทย์แผน
(1)
ไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย
กระแสความตืน่ ตัวต่อการใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผน
ไทยและสมุนไพรไทยที่ผ่านมา ท�ำให้กระทรวงสาธารณสุข
ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย การ
แพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นระบบ
บริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดการขับเคลื่อนงานการ
แพทย์แผนไทยในระบบบริการสุขภาพ การกระจายการ
บริการให้ครอบคลุมทุกระดับ และก�ำหนดให้เพิม่ สาขาการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน เป็นสาขาที่ 12
ในระบบบริการสุขภาพของประเทศ (service plan) ในปี
พ.ศ. 2558(5) ส่งผลให้มีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ปฏิบัติงานอยู่ในสถาน
บริการสาธารณสุขภาครัฐทุกระดับทั่วประเทศ ซึง่ ต่อมาได้
มีการก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังของแพทย์แผนไทยให้มกี �ำลัง

คนที่ เ พี ย งพอในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ป ฐมภู มิ ทุ ติ ย ภู มิ และ
ตติยภูมิ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาสถานการณ์ก�ำลัง
คนด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการภาครัฐและการผลิต
ก�ำลังคนในสถาบันการศึกษา รวมทัง้ ความต้องการก�ำลังคน
ด้านการแพทย์แผนไทย เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางแผนการผลิตและ
พัฒนาก�ำลังคนในอนาคต
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (mixed
method) โดยการส�ำรวจ การทบทวนวรรณกรรมที่
เกีย่ วข้อง การสนทนากลุม่ สถาบันการศึกษาทีผ่ ลิตก�ำลังคน
และการคาดการณ์ก�ำลังคน โดยใช้วิธีความต้องการใช้
บริ ก ารสุ ข ภาพ (health demand method) ผ่ า น
กระบวนการท�ำงานคณะท�ำงานวิชาชีพ และคณะท�ำงาน
ระดับบริการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง
ตุลาคม พ.ศ. 2559
ค�ำนิยามเกีย่ วกับก�ำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย(6-7) มี
ดังนี้
แพทย์แผนไทย (พท.) หมายถึง ผูป้ ระกอบวิชาชีพการ
แพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์
ไทย การนวดไทย หรือผูป้ ระกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์
ผูช้ ว่ ยแพทย์แผนไทย (ผช.พท.) หมายถึง ผู้ที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และหลักสูตรวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย ประเภทการนวดไทย ซึ่งผ่านการ
รับรองโดยสภาการแพทย์แผนไทย เพื่อให้บริการด้านการ
แพทย์แผนไทยอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์
วิชาชีพ
สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันทีจ่ ดั การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการ
แพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทสี่ ภาการ
แพทย์แผนไทยรับรอง
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ทั้งส่งข้อมูลที่ได้ให้ผู้สนทนากลุ่มร่วมตรวจสอบข้อมูลอีก
ครั้ง
2. การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านการ
แพทย์แผนไทย
2.1 การรวบรวมข้อมูล มีข้อมูลจากหลายแหล่ง
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลจ�ำนวนการใช้บริการการแพทย์แผน
ไทย ปี พ.ศ. 2556 ของส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (8)
2) ข้อมูลผลการส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการ ปี พ.ศ. 2556
ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ(9) 3) การรวบรวมข้อมูลเวลาทีใ่ ห้
บริการการแพทย์แผนไทย จ�ำแนกตามบุคลากรแต่ละ
ประเภท 4) การวิเคราะห์จ�ำนวนชั่วโมงที่บุคลากรแต่ละ
ประเภทท�ำงาน 1,680 ชัว่ โมง (หรือ 1,680 ชัว่ โมง เท่ากับ
1 full-time equivalence โดยที่ 1 FTE เท่ากับ 1 คน) 5)
ข้อมูลการพยากรณ์ประชากรไทยในอนาคตของสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(10) โดยวิธีความต้องการใช้
บริการสุขภาพ (health demand method) และส�ำรวจ
ข้อมูลก�ำลังคนด้านแพทย์แผนไทย ดูข้อ 1
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน�ำข้อมูลข้อ 2.1
มาวิเคราะห์ภาระงานหลักด้านการรักษาและการบริการ
การแพทย์แผนไทย เวลาที่ใช้และสัดส่วนปริมาณงานใน
แต่ ล ะระดั บ ด้ ว ยการท�ำงานร่ ว มกั น ในรู ป คณะท�ำงาน
รายวิชาชีพและคณะท�ำงานระดับบริการ ตามตาราง 1 จาก
นัน้ น�ำข้อมูลไปประมวลผลโมเดลระดับปฐมภูมิ ซึง่ เป็นการ
ผสมผสานระหว่าง health needs method และ health
demand method โดยเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์
ปัจจัยหลักและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการปฐมภูมิ
วิเคราะห์งานบริการหลักของปฐมภูมิ และในแต่ละบริการ
จะวิ เ คราะห์ ป ระเภทก�ำลั ง คนที่ เ ป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารในที ม
สุขภาพ จากนัน้ จึงน�ำมาตรฐานก�ำลังคนและผลิตภาพก�ำลัง
คนมาค�ำนวณความต้องการก�ำลังคนเพื่อเปลี่ยนภาระงาน
เป็นจ�ำนวนก�ำลังคนทีต่ อ้ งการ(11) ระดับทุตยิ ภูมศิ กึ ษาในเชิง
ปริมาณใช้ mathematical models ทีใ่ ช้ในการคาดการณ์
ปริมาณก�ำลังคนที่เหมาะสมในปัจจุบันและอนาคต โดย
ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด utilization-based model

1. การศึกษาสถานการณ์ก�ำลังคนด้านการแพทย์
แผนไทย
1.1 การส�ำรวจข้อมูลก�ำลังคนด้านแพทย์แผนไทย
ในสถานบริการภาครัฐ ใน 77 จังหวัด กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) จ�ำนวน 28 แห่ง โรงพยาบาลทัว่ ไป
(รพท.) จ�ำนวน 88 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) จ�ำนวน
780 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
จ�ำนวน 9,777 แห่ง ทัว่ ประเทศ โดยใช้แบบสอบถามทีส่ ร้าง
ขึน้ มีขอ้ ค�ำถามคือ รหัสหน่วยบริการ สถานทีต่ งั้ ต�ำแหน่ง
งานก�ำลังคนด้านแพทย์แผนไทย ผูช้ ว่ ยแพทย์แผนไทยทีผ่ า่ น
การอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์
แผนไทย
1.2 การส�ำรวจข้อมูลการผลิตก�ำลังคนด้านการ
แพทย์แผนไทยระดับปริญญาตรีทสี่ ภาการแพทย์แผนไทย
รับรอง จ�ำนวน 27 แห่ง ระหว่างปี พ.ศ. 2549–2558 ประกอบ
ด้วย สาขาการแพทย์แผนไทย จ�ำนวน 18 แห่ง และสาขาการ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ จ�ำนวน 9 แห่ง โดยใช้แบบสอบถาม
มีข้อค�ำถามคือ ปี พ.ศ.ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง
จ�ำนวนนั ก ศึ ก ษาที่ รั บ เข้ า ศึ ก ษา จ�ำนวนที่ ก�ำลั ง ศึ ก ษา
จ�ำนวนนักศึกษาสะสมที่ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำนวนคนที่สูญ
เสียต่อปี และจ�ำนวนคนทีผ่ ลิตต่อปี
1.3 การสนทนากลุม่ เลือกกลุม่ ตัวอย่างสถาบันการ
ศึกษาที่ผลิตก�ำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยระดับปริญญา
ตรีทส่ี ภาการแพทย์แผนไทยรับรองทัง้ หมด 27 แห่ง มีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมสถาบันละ 1 คน ซึง่ แบ่งเป็น 2 กลุม่ กลุม่ สถาบันสาขา
การแพทย์แผนไทย จ�ำนวนคนทีเ่ ข้าร่วม 18 คน และกลุม่ สถาบัน
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จ�ำนวน 9 คน ใช้ระยะเวลา
3 ชัว่ โมง โดยเริ่มการสนทนาด้วยการแนะน�ำตนเอง และ
ทีมงาน (ผู้จดบันทึก) การอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษา และจุดมุ่งหมายในการจัดสนทนากลุ่ม เพื่อใช้ค้นหา
ค�ำตอบทีย่ งั ไม่แน่ชดั ของการวิจยั โดยการส�ำรวจและช่วยให้
งานวิจัยได้ข้อมูลครบถ้วนตามประเด็นค�ำถาม และน�ำ
ข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อความน่าเชื่อถือ รวม
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ตารางที่ 1 ข้อมูลภาระงานหลักการบริการการแพทย์แผนไทย เวลา และสัดส่วนปริมาณงาน จำ�แนกตามระดับ
ระดับ

ภาระงาน/บริการหลัก

ผู้ให้บริการ

เวลา

ปฐมภูมิ

วินิจฉัย
หัตถการ

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแผนไทย

7 นาที/ราย
60 นาที/ราย
60 นาที/ราย

18% OPD (100%)
20% ของผู้รับบริการแผนไทย
80% ของผู้รับบริการแผนไทย

ทุติยภูมิ

วินิจฉัย
หัตถการ

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแผนไทย

15 นาที/ราย
45 นาที/ราย
45 นาที/ราย

17.51% OPD (100%)
30% ของผู้รับบริการแผนไทย
70% ของผู้รับบริการแผนไทย

ตติยภูมิ

วินิจฉัย
หัตถการ

แพทย์แผนไทย
แพทย์แผนไทย
ผู้ช่วยแผนไทย

15 นาที/ราย
45 นาที/ราย
45 นาที/ราย

17.51% OPD (100%)
50% ของผู้รับบริการแผนไทย
50% ของผู้รับบริการแผนไทย

ประกอบกับแนวคิดการวิเคราะห์ก�ำลังคนทางสุขภาพที่
พัฒนาโดย Segal และเพื่อเป็นหลักฐานช่วยในการตัดสิน
ใจเชิงนโยบายได้อย่างมีเหตุผลและมีความชัดเจนขึ้น จึง
ศึกษาครอบคลุมการวิเคราะห์ความผันผวนหรือความไม่
แน่นอน โดยใช้หลักการ one-way sensitivity analysis
ในกรณีทมี่ สี มมติฐานของการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์
ในอนาคต และ probability sensitivity analysis(12) และ
ระดับตติยภูมใิ ช้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการประชุมกลุม่ ย่อย
เพื่ อ ขอความเห็ น เพิ่ ม เติ ม จากผู ้ เชี่ ย วชาญและผู ้ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้อง ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้กรอบแนวคิด utilization-based model เช่นเดียวกับระดับทุตยิ ภูม(13)
ิ และเพิม่
สัดส่วนงานบริหาร งานวิชาการ งานการคุม้ ครองภูมปิ ญ
ั ญา
การแพทย์แผนไทย และงานอื่น  ส�ำหรับบุคลากรด้านการ
แพทย์แผนไทย ร้อยละ 30 โดยการพยากรณ์จ�ำนวนแพทย์
แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ต้องการในอนาคตใน
กระทรวงสาธารณสุข นอกกระทรวงสาธารณสุข และภาค
เอกชนของปี 2560 และปี 2569 โดยการคาดการณ์ความ
ต้องการนีค้ �ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุของสังคม
ไทยในอนาคตอีก 10 ปีด้วย จากนั้นน�ำผลที่ได้มาศึกษา
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ขอ้ มูลก�ำลังคนด้านแพทย์แผน
ไทยในสถานบริการภาครัฐ

ปริมาณงาน

3. การคาดการณ์ ก ารผลิ ต ก� ำ ลั ง คนวิ ช าชี พ การ
แพทย์แผนไทย
การวิเคราะห์ข้อมูล การน�ำข้อมูลข้อ 1 และ 2 ทัง้ 27
สถาบันมารวมกันวิเคราะห์สถานการณ์และแผนการผลิต
ก�ำลังคนในอนาคตก�ำหนดให้มีการขยายตัวการผลิตด้วย
อั ต ราคงที่ โดยค�ำนวณก�ำลั ง คน ณ ต้ น ปี จากจ�ำนวน
นักศึกษาสะสมทีส่ �ำเร็จการศึกษา รวมกับจ�ำนวนคนทีป่ ฏิบตั ิ
งานอยูใ่ นระบบบริการตามข้อ 1.1 จ�ำนวนก�ำลังคนทีส่ ญ
ู เสีย
ในแต่ละปีคงทีร่ อ้ ยละ 2 จ�ำนวนนักศึกษาทีส่ �ำเร็จการศึกษา
ในแต่ละปีคงที่ และก�ำลังคนทีจ่ ะมี ณ ปลายปี โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (descriptive statistic) เช่น จ�ำนวน และ
ร้อยละ
ผลการศึกษา
1. การศึกษาสถานการณ์ก�ำลังคนด้านการแพทย์
แผนไทย จากการส�ำรวจข้อมูลก�ำลังคนด้านการแพทย์แผน
ไทยและการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีผลการศึกษาดังนี้
ผลการส�ำรวจข้อมูลก�ำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย
ในหน่ ว ยบริ ก ารสาธารณสุ ข ภาครั ฐ สั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข และสถานบริการสังกัดกรุงเทพมหานคร พบ
ว่า มีการตอบแบบสอบถามครบถ้วนทัง้ 77 จังหวัด คิดเป็น
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ร้อยละ 100 ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) จ�ำนวน
28 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) จ�ำนวน 88 แห่ง โรง
พยาบาลชุมชน (รพช.) จ�ำนวน 780 แห่ง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวน 9,777 แห่ง ทั่ว
ประเทศ ซึ่งมีก�ำลังคนที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
จ�ำนวน 11,279 คน ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย (พท.)
และแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พทป.) จ�ำนวน 2,692 คน
สามารถจ�ำแนกเป็นข้าราชการ (ขรก.) พนักงานราชการ
(พรก.) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และผู้ช่วย
การแพทย์แผนไทย (ผช.พท.) จ�ำนวน 8,587 คน ดังตาราง
ที่ 2
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลก�ำลังคนแพทย์แผนไทย และ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ในหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 2,692 คน พบว่ามีการ
กระจายตั ว อยู ่ ใ นโรงพยาบาลชุ ม ชน (รพช.) มากที่ สุ ด
จ�ำนวน 1,327 คน รองลงมาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�ำบล (รพ.สต.) จ�ำนวน 939 คน ตามแผนภาพที่ 1
2. ผลการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้าน
การแพทย์แผนไทย
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านการแพทย์
แผนไทยของระบบบริการสาธารณสุขใช้วิธีประมาณการ
จากความต้องการใช้บริการของประชากร (health demand method) โดยอ้างอิงข้อมูลการใช้บริการแผนก
ผูป้ ว่ ยนอกของกระทรวงสาธารณสุขปี 2556 (outpatient
visit) ประกอบการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนทั้ง 3
ระดับ โดยใช้ฉากทัศน์ สถานการณ์ที่ระบบบริการในระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิของระบบริการสุขภาพใน
อนาคตปี พ.ศ. 2569 ยังคงให้บริการเหมือนเดิม ทั้งนี้
ปริมาณการบริการด้านรักษาพยาบาลจะเปลี่ยนแปลง
สัมพันธ์กบั การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุของสังคมไทยใน
อนาคตอีก 10 ปีดว้ ย โดยข้อมูลการพยากรณ์ประชากรไทย
ในอนาคต (10) ประมาณ 66,379,051 คน ส่ ว นข้ อ มู ล

ตารางที่ 2 จำ�นวนกำ�ลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการสาธารณสุข จำ�แนกตามเขตสุขภาพ
เขตสุขภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม

แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์
ขรก.
พรก.
พกส.
ลูกจ้าง
123
75
63
80
97
116
71
103
111
134
82
83
2
1,140

0
0
2
4
5
2
2
4
0
2
5
2
0
28

67
42
31
30
34
59
63
84
83
40
64
74
6
677

51
66
39
65
73
109
22
96
34
50
132
87
23
847

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
330 ชม./372 ชม. 800 ชม. 1,300 ชม.
850
457
546
828
768
559
692
889
1,103
898
365
465
25
8,445

หมายเหตุ ขรก. (ข้าราชการ), พรก. (พนักงานราชการ), พกส. (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
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10
1
5
6
9
11
4
4
0
21
25
7
3
106

1
0
1
0
7
14
0
2
1
7
2
1
0
36

รวม (คน)
1,102
641
687
1,013
993
870
854
1,182
1,332
1,152
675
719
59
11,279
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ประชากรปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 65,251,660 คน และปี
พ.ศ. 2556 ประมาณ 64,623,045 รายละเอียด ดังตาราง
ที่ 3
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านการแพทย์
แผนไทยของระบบบริการสาธารณสุขปี พ.ศ. 2569 ใช้ผล
รวมของตัวเลขทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ความต้องการบุคลากร
ของระบบบริการใน 3 ระดับ ในฉากทัศน์ 1 คือ ระดับปฐมภูมิ(11) ทุติยภูมิ(12) และตติยภูมิ(13) เมื่อค�ำนึงถึงภาระงาน
ทัง้ หมด พบว่าจ�ำนวนความต้องการแพทย์แผนไทย/แพทย์
แผนไทยประยุกต์ อยูร่ ะหว่าง 13,275–16,534 คน และผู้

แผนภาพที่ 1 จำ � นวนของแพทย์ แ ผนไทยและแพทย์ แ ผนไทย
ประยุกต์ในหน่วยบริการสาธารณสุข

ตารางที่ 3 ฉากทัศน์ (Scenario) ระบบบริการสุขภาพในปี พ.ศ. 2560 – 2569
ระดับ
ปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ

ฉากทัศน์ (Scenario) 1
18% OPD วินิจฉัย (พท. 100%) หัตถการ (พท. 20%, ผช.พท. 80%)
17.51% OPD วินิจฉัย (พท. 100%) หัตถการ (พท. 30%, ผช.พท.70%)
17.51% OPD วินิจฉัย (พท. 100%) หัตถการ (พท. 50%, ผช.พท.50%)

วินิจฉัยใช้เวลา
0.12 ชม. หัตถการใช้เวลา 1 ชม.
และกิจกรรมอื่น ๆ 30%

หมายเหตุ พท. (แพทย์แผนไทย), ผช.พท. (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ตารางที่ 4 การคาดการณ์ความต้องการกำ�ลังคนด้านการแพทย์แผนไทยของระบบบริการสาธารณสุข
ระดับ

กำ�ลังคนที่คาดการณ์

ปฐมภูมิ

แพทย์แผนไทย (คน)
ผู้ช่วยแผนไทย (คน)
แพทย์แผนไทย (คน)
ผู้ช่วยแผนไทย (คน)
แพทย์แผนไทย (คน)
ผู้ช่วยแผนไทย (คน)
แพทย์แผนไทย (คน)
ผู้ช่วยแผนไทย (คน)
แพทย์แผนไทย (คน)
ผู้ช่วยแผนไทย (คน)

ทุติยภูมิ
ตติยภูมิ
รวม
Pop ratio

พ.ศ. 2556

ฉากทัศน์ (Scenario) 1
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2569

6,075
9,492
5,084
3,682
2,635
2,635
13,794
15,809
4,685
4,088

N/A
N/A
5,309
3,845
2,792
2,792
8,101
6,637
N/A
N/A

5,880–7,186
9,187–11,229
4,826–6,119
2,958–4,051
2,569–3,229
2,569–3,229
13,275–16,534
14,714–18,509
4,015-5,000
3,586-4,511

*ประชากร ปี 2556: 64,623,045 ปี 2560: 65,521,660 ปี 2569: 66,379,051
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ช่วยแพทย์แผนไทย อยูร่ ะหว่าง 14,714–18,509 คน หรือ
เทียบเป็นอัตราส่วน จ�ำนวนประชากรทีร่ บั ผิดชอบต่อแพทย์
แผนไทยหนึง่ คนอยูร่ ะหว่าง 4,015-5,000 คน และจ�ำนวน
ประชากรทีร่ บั ผิดชอบต่อผูช้ ว่ ยแพทย์แผนไทยหนึง่ คน อยู่
ระหว่าง 3,586-4,511 คน ดังตารางที่ 4
3. ผลการคาดการณ์ ก ารผลิ ต ก� ำ ลั ง คนวิ ช าชี พ
แพทย์แผนไทย (supply projection)
3.1 สถานการณ์การผลิตก�ำลังคนวิชาชีพแพทย์
แผนไทย จ�ำนวนสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์แผนไทยประยุกต์ทมี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั และการ
ผลิตย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2549-2558) (14) ได้แก่
1) สถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ที่
ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย มีจ�ำนวน 18
แห่ง พบว่า มีจ�ำนวนรับเข้า จ�ำนวน 6,571 คน อยู่ระหว่าง
การศึกษา 3,149 คน และส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวน 3,422
คน อย่างไรก็ตามไม่มีข้อมูลการติดตามผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ว่าท�ำงานที่ใด และไม่มีข้อมูลผู้ส�ำเร็จการศึกษาสอบใบ
ประกอบวิชาชีพได้ในภาพรวมหรือไม่ รายละเอียด ดูตาราง
ที่ 5

ตารางที่ 5 จำ�นวนนักศึกษาที่รับเข้าและที่สำ�เร็จการศึกษาของสถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย (พ.ศ. 2549-2558)
ลำ�ดับ

สถาบันการศึกษา

จำ�นวน
รับเข้า

จำ�นวนที่
กำ�ลังศึกษา

จำ�นวนที่
สำ�เร็จการศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
		

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ
วสส.ชลบุรี สมทบ ม.บูรพา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ม.ปทุมธานี
คณะแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต
สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.รามคำ�แหง
คณะแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน-วิทยาเขตสกลนคร
วทก.นนทบุรี สมทบ มทร.อีสาน-วิทยาเขตสกลนคร
วสส.พิษณุโลก สมทบ มทร.อีสาน-วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มรภ.เชียงราย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เพชรบุรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการเกษตร มรภ.ยะลา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สุรินทร์
วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มรภ.หมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มรภ.อุบลราชธานี
รวม

135
83
1,180
655
861
470
129
524
120
120
1,134
132
350
164
141
537
6,571

135
83
380
262
434
81
98
240
120
120
400
99
207
120
76
294
3,149

840
373
427
389
31
294
834
33
143
44
65
243
3,422

หมายเหตุ ม. (มหาวิทยาลัย), วสส. (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร), มทร.(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล), วทก. (วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการ
แพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก), มรภ. (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)
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มีจ�ำนวนรับเข้า จ�ำนวน 4,463 คน อยู่ระหว่างการศึกษา
1,353 คน และส�ำเร็จการศึกษาจ�ำนวน 3,110 คน ราย
ละเอียด ดูตารางที่ 6

2) สถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ ที่ได้รับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย และ
จัดการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน มีจ�ำนวน 9 แห่ง พบว่า

ตารางที่ 6 จำ�นวนนักศึกษาที่รับเข้า และสำ�เร็จการศึกษาสถาบันการศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พ.ศ. 2549-2558)
ลำ�ดับ

สถาบันการศึกษา

จำ�นวน
รับเข้า

จำ�นวนที่
กำ�ลังศึกษา

จำ�นวนที่
สำ�เร็จการศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
		

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร
คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา
คณะแพทยศาสตร์ (เปิด พ.ศ. 2558) ม.พะเยา
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา
รวม

269
404
380
20
666
802
583
619
720
4,463

127
137
105
20
160
299
185
56
264
1,353

142
267
275
506
503
398
563
456
3,110

หมายเหตุ ม. (มหาวิทยาลัย), มทร.(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล), มรภ. (มหาวิทยาลัยราชภัฏ)

สรุปสถานการณ์การผลิตก�ำลังคนของสถาบันการ
ศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์มีจ�ำนวนที่รับเข้าเพื่อศึกษา 11,034 คน จ�ำนวนที่
ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการศึกษา จ�ำนวน 4,502 คน และมีผสู้ �ำเร็จ
การศึกษา จ�ำนวนทั้งสิ้น 6,532 คน อย่างไรก็ตามยังไม่มี
ข้อมูลการติดตามผู้ส�ำเร็จการศึกษาว่าท�ำงานที่ใด และ
สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้หรือไม่
3.2 แผนการผลิตในอนาคต แผนการผลิตของ
สถาบันการผลิต จ�ำนวน 27 สถาบัน พบว่า แพทย์แผนไทย
และแพทย์แผนไทยประยุกต์มแี ผนการผลิต จ�ำนวน 1,080
คน ต่อปี แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่
ส�ำเร็จการศึกษาถึงปี 2569 คือ 19,080 คน โดยมีการสูญ
เสียก�ำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยในอนาคต (ย้ายออก
ตาย เปลี่ยนวิชาชีพ) คงที่ร้อยละ 2 ต่อปี และค�ำนวณก�ำลัง

คน ณ ต้นปี จ�ำนวน 9,224 คน มาจากจ�ำนวนนักศึกษาสะสม
ทีส่ �ำเร็จการศึกษา 6,532 คน รวมกับจ�ำนวนคนทีป่ ฏิบตั งิ าน
อยูใ่ นระบบบริการ 2,692 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 7
วิจารณ์
จากการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านการ
แพทย์แผนไทยในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2560 โดย
ก�ำหนดให้ 1 FTE เท่ากับ 1 คน พบว่า มีแพทย์แผนไทย
หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ และผู้ช่วยแพทย์แผนไทยต�่ำ
กว่าจ�ำนวนทีต่ อ้ งการ (demand > supply = under-supply) โดยจากการศึกษาส�ำรวจก�ำลังคนด้านการแพทย์แผน
ไทยทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ นหน่วยบริการภาครัฐ พบว่ามีก�ำลังคน
แพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ปฏิบัติงานอยู่
ในระบบ จ�ำนวน 2,692 คน และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
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ตารางที่ 7 สถานการณ์กำ�ลังคน 2559–2569 (ต้นปี-การสูญเสีย-ปลายปี)
ปี พ.ศ.

สูญเสีย/ปี คงที่

กำ�ลังคน ณ ต้นปี

กำ�ลังคนสำ�เร็จการศึกษาคงที่

กำ�ลังคนที่จะมี ณ ปลายปี

2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569

184
184
184
184
184
184
184
184
184
184
184

9,224
9,224
10,120
11,016
11,912
12,808
13,704
14,600
15,496
16,392
17,288
18,184

1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080

9,224
10,120
11,016
11,912
12,808
13,704
14,600
15,496
16,392
17,288
18,184
19,080

6,127-9,922 คน
การคาดการณ์จ�ำนวนการผลิตก�ำลังคนด้านการแพทย์
แผนไทยในอนาคตใช้จ�ำนวนแพทย์แผนไทยในปี พ.ศ. 2558
จากข้อมูลแพทย์แผนไทยทีม่ กี ารปฏิบตั งิ านในระบบบริการ
2,692 คน และจ�ำนวนนักศึกษาสะสมที่ส�ำเร็จการศึกษา
6,532 คน รวมจ�ำนวนทัง้ สิน้ 9,224 คน ในขณะที่มีอัตรา
การผลิตคงที่ 1,080 คนต่อปี ท�ำให้อีก 10 ปีข้างหน้า พ.ศ.
2569 ท�ำให้มีก�ำลังคนสะสม ณ ปลายปี จ�ำนวน 19,080
คน ซึ่งการผลิตก�ำลังคนมีจ�ำนวนเกินความต้องการอยู่
ระหว่าง 2,546–5,805 คน คณะอนุกรรมการวางแผนก�ำลัง
คนด้านสุขภาพในทศวรรษหน้าภายใต้คณะกรรมการก�ำลัง

จ�ำนวน 8,587 คน ในขณะที่การคาดการณ์ความต้องการ
ก�ำลังคนแพทย์แผนไทยในระบบในปี พ.ศ. 2556 จ�ำนวน
13,794 คน ผูช้ ว่ ยแพทย์แผนไทย จ�ำนวน 15,809 คน และ
พ.ศ. 2569 รายละเอียดดังตารางที่ 8 ซึ่งแนวโน้มผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับทินกร(15) แสดงให้เห็นการพัฒนาอัตรา
ก�ำลังคนผูใ้ ห้บริการด้านแพทย์แผนไทยในฉากทัศน์การเพิม่
อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ในปี พ.ศ. 2556 มีจ�ำนวนสะสม 4,343
คน และ พ.ศ. 2569 มีจ�ำนวนสะสม 16,862 คน สถานการณ์
ความต้องการก�ำลังคนด้านแพทย์แผนไทยในปัจจุบันและ
อนาคต พบว่ายังขาดก�ำลังคนแพทย์แผนไทย อยู่ระหว่าง
10,583–13,842 คน และผูช้ ว่ ยแพทย์แผนไทย อยูร่ ะหว่าง

ตารางที่ 8 ความต้องการกำ�ลังคนด้านแพทย์แผนไทยในแต่ละระดับในปี พ.ศ. 2556 และ 2569
กำ�ลังคน*

ระดับบริการ
ปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ ตติยภูมิ

แพทย์แผนไทย (พท.)
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ผช.พท.)

6,075
9,492

5,084
3,682

2,635
2,635
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ความต้องการ
กำ�ลังคน (คน)
พ.ศ. 2556

อัตราส่วน
ประชากร
พ.ศ. 2556

ความต้องการ
กำ�ลังคน (คน)
พ.ศ. 2569

13,794
15,804

1 : 4,685
1 : 4,088

13,275-16,534
14,714-18,509

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

คนด้านสุขภาพแห่งชาติ ได้คาดการณ์ความต้องการก�ำลัง
คนด้านสุขภาพในวิชาชีพต่างๆ ซึ่งการศึกษาใช้วิธีการที่
หลากหลาย ผลการคาดการณ์จ�ำนวนก�ำลังคนทีต่ อ้ งการใน
อนาคต มีหน่วยเป็น FTE และการคาดการณ์จ�ำนวนก�ำลัง
คนที่จะมีในอนาคต (ปี พ.ศ. 2569) มีหน่วยนับเป็นคน ผล
การคาดการณ์ของกลุ่มวิชาชีพแพทย์แผนไทยและแพทย์
แผนไทยประยุกต์ใช้วิธีที่ 1 health demand อยู่ระหว่าง
12,279-15,178 FTE และวิธีที่ 2 ใช้ health demand
โดยมีการเพิ่มภาระงานที่ไม่ใช่งานบริการ (non-service
activities) เช่น งานวิชาการ การประชุม อยู่ระหว่าง
13,459-16,553 FTE ส่วนจ�ำนวนก�ำลังคนทีจ่ ะมีในอนาคต
(future supply) จ�ำนวน 19,080 คน(16) อย่างไรก็ตามอัตรา
การเพิม่ ของประชากรในประเทศไทยจะลดลงเรือ่ ยๆ ในช่วง
10 ปี จ�ำนวนประชากรไทยจะเพิ่มอยู่ประมาณ 1 ล้านคน
ในขณะที่อัตราการผลิตก�ำลังคนของประเทศไทยยังคง
อัตราการผลิต และยังเพิม่ การรับรองสถาบันการศึกษาด้าน
การแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนือ่ ง(15) อาจส่งผลดีในการดูแล
ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ประเทศไทย
จ�ำเป็นต้องมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงจาก
การเปิดเสรีการค้าบริการสุขภาพในประชาคมอาเซียน มี
ประเด็นส�ำคัญทีค่ วรพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ คุณลักษณะของ
ผูส้ �ำเร็จการศึกษา การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผสู้ อน
ความร่วมมือกับหน่วยงาน มาตรฐานบุคลากร การรับรอง
คุณภาพบุคลากร การส่งเสริมค่านิยม และการบริหารจัดการ
ของสถาบันการศึกษา(17) โดยทีร่ ฐั บาลต้องก�ำหนดนโยบาย
ด้านก�ำลังคนด้านสาธารณสุขให้เป็นนโยบายส�ำคัญและเร่ง
ด่วน ซึง่ กระทรวงสาธารณสุขได้มแี ผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ
ก�ำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2559 เพื่อเป็น
ทิศทางและแนวทางในการด�ำเนินงานก�ำลังคนด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนือ่ ง(18) รวมถึงทบทวนสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องและ
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2552-2561) (19)
การพัฒนาระบบการแพทย์แผนไทย ให้เป็นระบบ
บริการสุขภาพหลักของประเทศคู่ขนานกับการแพทย์แผน

ปัจจุบนั เป็นยุทธศาสตร์ทสี่ �ำคัญในการพัฒนาระบบบริการ
ลดช่องว่างในการท�ำงานระหว่างแพทย์แผนไทยกับแพทย์
แผนปัจจุบัน ซึ่งต้องการความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่
เกี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง แต่ ก ารก�ำหนดกรอบอั ต ราก�ำลั ง ในสถาน
บริการทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนตามความเหมาะสม น�ำไป
สู่การวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการ การ
ก�ำหนดความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และการสร้างแรงจูงใจ
เพื่อธ�ำรงก�ำลังคนเหล่านั้นให้สามารถปฏิบัติงานในหน่วย
งานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ
บทสรุป

การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านการแพทย์
แผนไทย มีข้อจ�ำกัดเรื่องของข้อมูลก�ำลังคนสะสมตาม
มาตรา 12(2)(ข)(6) ของสภาการแพทย์แผนไทยที่ไม่เป็น
ปัจจุบนั และข้อมูลการกระจายก�ำลังคนในภาคเอกชนทีย่ งั
ไม่ชดั เจน อาจส่งผลต่อความแม่นย�ำของข้อมูล สถานการณ์
ก�ำลังคนที่ได้จากการศึกษา พบจ�ำนวนแพทย์แผนไทยต�่ำ
กว่าความต้องการก�ำลังคนที่จะมีจริง จ�ำนวน 10,583–
13,842 คน และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ�ำนวน 6,1279,922 คน ดังตารางที่ 8 แต่เมือ่ วิเคราะห์จ�ำนวนแพทย์แผน
ไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่จะมีในอนาคต 10 ปีข้าง
หน้า พบว่า อัตราส่วนแพทย์แผนไทยต่อประชากรเท่ากับ
1 : 4,454 และอัตราส่วนของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยต่อ
ประชากรเท่ากับ 1 : 3,996 ส่วนการผลิตก�ำลังคนด้านการ
แพทย์แผนไทยของสถาบันการศึกษา 27 แห่ง ซึง่ มีแผนการ
ผลิต 1,080 คนต่อปี และในอีก 10 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2569
ท�ำให้มีก�ำลังคนสะสม ณ ปลายปี จ�ำนวน 19,080 คน ซึ่ง
การผลิตก�ำลังคนมีจ�ำนวนเกินความต้องการอยู่ระหว่าง
2,546–5,805 คน
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ผู้รับผิดชอบบทความ: เดชา คนธภักดี

บทคัดย่อ
คลินิกหมอครอบครัวเป็นนโยบายที่ส�ำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในประเทศไทย
การรับรู้ของผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิภายใต้นโยบายนี้มีความส�ำคัญต่อการน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ท�ำให้ผู้บริหารทราบข้อมูลย้อนกลับจากการรับรู้ของผู้ปฏิบัติ เพื่อน�ำไปสู่การตัดสินใจ ก�ำหนดเป้าหมายและทิศทางของ
นโยบายสูก่ ารพัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมใิ นประเทศต่อไป งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการรับรูข้ องผูบ้ ริหาร
โรงพยาบาลและผูป้ ฏิบตั งิ านปฐมภูมทิ มี่ ตี อ่ นโยบายคลินกิ หมอครอบครัว ในด้านความเข้าใจ ความรูส้ กึ ความคาดหวัง ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ�ำบัด จ�ำนวน 46 คน ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และให้บริการปฐมภูมิ
ภายใต้นโยบายคลินิกหมอครอบครัว   ระเบียบวิธีศึกษา ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เจาะลึก
และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ควบคุมคุณภาพของการวิจัยโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า  ผลการ
ศึกษา พบว่า การรับรูน้ โยบายของผูบ้ ริหารโรงพยาบาลและผูป้ ฏิบตั งิ านปฐมภูมมิ าจากการประชุมถ่ายทอดนโยบายเป็นหลัก
ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว ท�ำให้มีความเข้าใจนโยบายที่แตกต่างกัน แต่มีความรู้สึกดีต่อนโยบายเนื่องจากเป็นนโยบายที่ให้
ความส�ำคัญกับการบริการปฐมภูมิ และส่งผลดีต่อประชาชน เปรียบเสมือนเป็น “ยุคทองของเวชศาสตร์ครอบครัว” แต่รู้สึก
เครียดและสับสนจากการเปลี่ยนชื่อนโยบายและมีตัวชี้วัดพร้อมภาระงานข้อมูลเอกสารเพิ่มขึ้น ในขณะที่การด�ำเนินงานไม่
ได้แตกต่างกับนโยบายทีมหมอครอบครัว (family care team: FCT) เดิม ทัง้ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านปฐมภูมมิ คี วามต้องการ
ให้นโยบายนี้ด�ำเนินต่อไป รวมถึงต้องการการสนับสนุน ขวัญก�ำลังใจ และการให้เวลาจากผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้บริหาร ดัง
นัน้ การสร้างการรับรูข้ องผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านปฐมภูมติ อ่ นโยบายคลินกิ หมอครอบครัวเป็นสิง่ จ�ำเป็น ซึง่ จะส่งผลต่อความ
เข้าใจ ความรูส้ กึ ความต้องการ ความคาดหวัง และน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ติ รงตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย จึงควรให้ความส�ำคัญ
กับกระบวนการสื่อสารนโยบายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ: การรับรู้ ผู้บริหารโรงพยาบาล ผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิ นโยบายคลินิกหมอครอบครัว
*กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
†
สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา
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Abstract
Primary care cluster (PCC) is the public health policy of Ministry of Public Health for improvement
in primary care. Perceptions of hospital administrators and primary care practitioners on primary care
cluster policy are very important for applying policy to practices. Policy makers can know the feedback
information from the practices of the practitioners for making decision, determination and direction of
public health policy. The aim of this study was to explore and explain the perception of hospital administrators and primary care practitioners on primary care cluster policy focusing on their understandings,
feelings, expectations, obstacles and suggestions. A qualitative study was conducted at primary care units
(PCU) of Maharat Nakhon Ratchasima Hospital. Using purposive sampling strategy, hospital administrators,
family doctors, dentists, pharmacists, family nurses, physiotherapists were chosen. Focus group discussions
and in-depth interviews were conducted to gather data. Content analysis and thematic analysis were
employed. Triangulation was used to ensure the rigor of the study. The results showed that the perceptions of hospital administrators and primary care practitioners were mostly built up from the messages
delivered during official meetings. Their understandings were quite different, but in general, they had
good feelings towards this policy because the purpose was to improve health of the people and increased
value of the family doctors, so-called “the golden period of family doctor”. In addition to their previous
practices, in terms of family care team (FCT), they also felt under pressure with more coming new health
indicators from this new policy. From their expectations, they felt strongly agree to continue this policy
and with moral and time supports from the policy makers and hospital administrators. Therefore, the
organizational communications for effective policy understandings, feelings, expectations among hospital
administrators and primary care practitioners are essential.
Keywords: perception, hospital administrators, primary care practitioners, primary care cluster

ก

ภูมิหลังและเหตุผล

ร่วมกับประชาชนในการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการด้วยแนวคิดแบบองค์รวม และได้เน้นให้เห็นความ
ส�ำคัญของการบริการปฐมภูมิว่าเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของ
ระบบสุขภาพทั้งระบบ(1) Starfield ศึกษาเกี่ยวกับระบบ
บริการปฐมภูมิ พบว่า ประเทศที่ระบบบริการปฐมภูมิเข้ม
แข็ง จะมีผลลัพธ์ทางสุขภาพทีด่ กี ว่าประเทศทีร่ ะบบบริการ
ปฐมภูมิไม่เข้มแข็ง (2)
ส�ำหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งสร้าง

ว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิดใหญ่ของ
องค์การอนามัยโลกทีม่ ตี อ่ งานสาธารณสุขมูลฐาน ซึง่
มุง่ เน้นการท�ำให้ประชาชนมีสขุ ภาพดี พึง่ ตนเองได้ สามารถ
เข้าถึงบริการและยอมรับได้  ทัง้ ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ระบุวา่ บริการปฐมภูมิ หรือ primary care มิใช่บริการรักษา
พยาบาลที่เป็นการคัดกรองโรคเบื้องต้นเท่านั้น แต่เป็น
บริการผสมผสานที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ท�ำงาน ซึ่งปฏิบัติงาน
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หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทย โดยเริม่ จาก
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคในปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา
ซึ่ ง เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 52 ที่ระบุไว้ว่า
บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขทีไ่ ด้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจาก
สถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย(3) ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความส�ำคัญกับหน่วย
บริการปฐมภูมิ ซึง่ เป็นจุดบริการสุขภาพด่านแรก ให้บริการ
แบบผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
การควบคุมป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ และสนับสนุน
ให้ประสานการท�ำงานร่วมกับสถานพยาบาลในระดับอื่นๆ
เพือ่ ให้เกิดบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ประชาชนทุกกลุม่ วัยสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย(3)
ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มด�ำเนิน
นโยบายพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ภายใต้นโยบายคลินกิ
หมอครอบครัว ซึง่ จะขยายให้ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วทั้งประเทศ ภายในอีก 10 ปีข้างหน้า(4) รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2560 ได้ก�ำหนดว่า ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่
เหมาะสม(4) จึงมีความจ�ำเป็นที่บุคลากรสาธารณสุข โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริการปฐมภูมิ ตั้งแต่
ผู้บริหารจนถึงผู้ปฏิบัติงาน จะต้องรับรู้และเข้าใจนโยบาย
นีเ้ พือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรม จนสามารถให้บริการ
สุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้
เกิดการดูแลแบบองค์รวม ตามแนวคิด บริการทุกคน ทุกที่
ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี โดยทีมหมอครอบครัว
ตามเป้าประสงค์ของนโยบายคลินิกหมอครอบครัว หรือ
primary care cluster (PCC ) ซึ่งก่อนนี้เรียกว่า family
care team (FCT) ดังนัน้ การรับรูน้ โยบายของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ตัง้ แต่ผนู้ ำ� นโยบายไปขยายต่อ จนถึงผูป้ ฏิบตั งิ านจึงมีความ
ส�ำคัญยิ่ง
การรับรู้ (perception) เป็นกระบวนการหลังจากที่
บุคคลได้รับสิ่งเร้าแล้ว จะเกิดความรู้สึกและตีความหรือ

แปลความหมายจากสิง่ เร้าทีร่ บั เข้ามา ผ่านการวิเคราะห์โดย
อาศัยความจ�ำ  ความรู้ ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่มี
อยู่ ออกมาเป็นความรูค้ วามเข้าใจ ดังนัน้ การรับรูจ้ งึ เป็นวิธี
การ/กระบวนการทีบ่ คุ คลมองโลกทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวของบุคคล
แล้วมีการแปลความหมายของสิง่ เร้าทีบ่ คุ คลสัมผัสได้ให้เป็น
ภาพที่มีความหมาย ตามความรู้สึกนึกคิดของตน จาก
กระบวนการรับรู้ดังกล่าว ท�ำให้บุคคล 2 คนที่ได้รับสิ่งเร้า
เดียวกัน อาจมีการตีความหรือแปลความหมายต่อสิง่ เร้าเกิด
เป็ น การรั บ รู ้ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น ได้ (5) จากทฤษฏี จิ ต วิ ท ยา
พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมามีทมี่ าจากความรูส้ กึ นึกคิด ความ
ต้องการ ซึ่งอยู่ภายในจิตใจของบุคคลนั้น (6) บุคคลรับรู้
อย่างไร ก็จะแสดงออกหรือมีพฤติกรรมเช่นนั้น
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ มีการจัดบริการปฐมภูมิให้กับประชาชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบโดยหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อดูแล
สุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยทีมหมอครอบครัว การ
ด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาพบปัญหาอุปสรรคทีเ่ ป็นการขาดแคลน
สหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ทันตแพทย์ เภสัชกร
นักกายภาพบ�ำบัด แพทย์แผนไทย ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายผลลัพธ์สขุ ภาพบางประการได้ เช่น เด็กอายุ 6-12
ปี ได้รับบริการทันตกรรมเพียงร้อยละ 12 จากเกณฑ์เป้า
หมายคือร้อยละ 60 หลังจากการด�ำเนินนโยบายคลินกิ หมอ
ครอบครัว ซึง่ มีการสนับสนุนและจัดให้มที มี หมอครอบครัว
และที ม สหวิ ช าชี พ ปฏิ บั ติ ง านแบบประจ� ำ  ได้ ส ่ ง ผลให้
ผลลัพธ์สุขภาพบรรรลุเป้าหมายมากขึ้น จึงเป็นโอกาสใน
การยกระดั บ คุ ณ ภาพบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพโดยรวมของ
ประชาชนในเขตความรั บผิ ดชอบของโรงพยาบาลจาก
นโยบายคลินิกหมอครอบครัว
การรับรู้ ความรู้สึก ความคิดเห็น และความคาดหวัง
ต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัวของผู้บริหารโรงพยาบาล
และผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จของนโยบายนีไ้ ด้ การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อการรับรู้ของผู้บริหารโรง
พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิ ว่ามีความเข้าใจเพียงใด
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2. การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
รู้ ความเข้าใจ ความรูส้ กึ ความคาดหวัง ปัญหาอุปสรรค ต่อ
นโยบายคลินิกหมอครอบครัว ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มกับ
พยาบาลวิชาชีพ จ�ำนวน 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 28 คน
โดยใช้คำ� ถามกว้างๆ และให้แต่ละกลุม่ เล่าถึงการรับรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก ความคาดหวัง ปัญหาอุปสรรค และข้อ
เสนอแนะ ที่มีต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัว
การสัมภาษณ์เจาะลึกและการสนทนากลุม่ ได้รบั การ
อนุญาตให้บันทึกเสียงแล้วน�ำไปถอดค�ำต่อค�ำ  โดยเปลี่ยน
ชื่อและสถานที่เป็นรหัสแทน
3. การสังเกต ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเองและ
บันทึกเป็นข้อมูลภาคสนามเพื่อน�ำไปวิเคราะห์

มีความรูส้ กึ อย่างไร มีความคาดหวังอะไรบ้าง รวมถึงเพือ่ ให้
ได้ทราบถึงข้อคิดเห็นของผู้บริหารฯ และผู้ปฏิบัติฯ ในด้าน
ปัญหาหรืออุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ บุคคลเป้า
หมายได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารโรงพยาบาล แพทย์ เวชศาสตร์
ครอบครัว พยาบาลวิชาชีพ และทีมสหวิชาชีพ ผลการวิจัย
ครัง้ นีน้ า่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การตัดสินใจในเชิงนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพระบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศต่อไป
ระเบียบวิธีศึกษา
วิธีการศึกษา

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาการรับรู้ ความ
เข้าใจ ความรู้สึก ความคาดหวัง ปัญหาอุปสรรค ของผู้
บริหารโรงพยาบาลและผูป้ ฏิบตั งิ านปฐมภูมิ ทีม่ ตี อ่ นโยบาย
คลินิกหมอครอบครัว ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ที่มีการด�ำเนินงานบริการปฐมภูมิ ภายใต้
นโยบายคลินิกหมอครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข
โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive
sampling) ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560 โดย
1. การสัมภาษณ์เจาะลึก เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเฉพาะและ
ลึ ก ซึ้ ง ของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ นโยบายคลิ นิ ก หมอ
ครอบครัว โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาล (จ�ำนวน 3
คน ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล รองผู้อ�ำนวยการโรง
พยาบาลทีด่ แู ลกลุม่ ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และหัวหน้า
กลุ ่ ม งานเวชกรรมสั ง คม) สาธารณสุ ข อ� ำ เภอ แพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว (จ�ำนวน 6 คน) พยาบาลวิชาชีพ
(จ�ำนวน 28 คน) และทีมสหวิชาชีพทีเ่ หลือ ได้แก่ ทันตแพทย์
เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด (จ�ำนวนโดยรวม 8 คน) โดยผู้
วิจัยใช้ค�ำถามเจาะไปที่การรับรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก
ความคาดหวัง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่มีต่อ
นโยบายคลินกิ หมอครอบครัว ใช้เวลาสัมภาษณ์ 60-90 นาที
ต่อคน

วัสดุที่ใช้ในการศึกษา

ผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ท�ำงานปฐมภูมภิ ายใต้นโยบายคลินกิ หมอครอบครัว จ�ำนวน
46 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงพยาบาล (จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้
อ�ำนวยการโรงพยาบาล รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลทีด่ แู ล
กลุ ่ ม ภารกิ จ ด้ า นบริ ก ารปฐมภู มิ และหั ว หน้ า กลุ ่ ม งาน
เวชกรรมสังคม) สาธารณสุขอ�ำเภอ แพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว (จ�ำนวน 6 คน) พยาบาลวิชาชีพ (จ�ำนวน 28
คน) และทีมสหวิชาชีพที่เหลือ ได้แก่ ทันตแพทย์ เภสัชกร
นักกายภาพบ�ำบัด (จ�ำนวนโดยรวม 8 คน)
การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์เริ่มพร้อมกับการเก็บข้อมูลและกระท�ำ
คู่ขนานกันไปพร้อมกับการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีสามเส้า
(triangulation) การวิเคราะห์ใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา
และการตีความ จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้ไปตรวจสอบกับผู้
เชี่ยวชาญอีกครั้ง
การพิจารณาทางจริยธรรม

ในการด�ำเนินการวิจัยทั้งหมด ได้ขออนุญาต รวมถึง
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การศึกษา การปกปิดความ
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ลับข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับการยินยอมจากผู้ให้ข้อมูล
หลักทุกคน

ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนทรัพยากร และในขณะที่
กลุ่มพยาบาลได้รับข้อมูลว่าเป็นการรวมทีมหมอและสห
วิชาชีพ การบริหารจัดการ การเป็นเจ้าของพื้นที่และการมี
กลุ่มเป้าหมายชัดเจน ข้อมูลที่ได้รับทราบจึงมีลักษณะ
เนื้อหาและจุดเน้นที่แตกต่างกัน ตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
สะท้อนความแตกต่างของข้อมูลที่ได้รับมา
“ก็ได้ยินมาจากหัวหน้าสั่งมาอีกทีหนึ่ง เหมือนกับว่า
จะมีการแชร์ทุกอย่าง ทั้งหมอ ทั้งอุปกรณ์ ทั้งคนไข้ อะไร
อย่างนี้ คือ แชร์ทรัพยากรร่วมกันหมด” (แพทย์)
“รับรูจ้ ากการประชุม เป็นการเปลีย่ น เปลีย่ นรูปแบบ
ใหม่เพือ่ ให้ทกุ คนเป็นหมอครอบครัวทีด่ ลู กึ ลงไปทัง้ หมด ไม่
ว่าจะเป็นตัวเจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายกับ
เราที่จะต้องท�ำงานตรงนี้ร่วมกัน เป็นเจ้าของในพื้นที่ที่ตัว
เองอยู่ รู้ว่าดูใคร ดูกลุ่มไหนบ้าง และในกลุ่มนั้นเราจะต้อง
ลงไปท�ำอะไรมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน” (พยาบาล)
“การรวมหมอครอบครั ว รวมที ม หมอครอบครั ว
หลายๆ ทีมให้มาเป็นคลัสเตอร์ เป็นทีมหมอครอบครัวทีเ่ ป็น
ฐานวิ ชาชีพ มากขึ้ น ซึ่ง ประกอบไปด้ วยหมอ พยาบาล
แฟมเนิรส์ และก็อาจจะมีนกั กายภาพ น้องทันตาภิบาล ทีม
หมอครอบครัวซึ่งมากกว่าเดิม” (พยาบาล)

ผลการศึกษา
ข้อค้นพบจากการศึกษาทีส่ ำ� คัญภายหลังจากผูบ้ ริหาร
โรงพยาบาลและผูป้ ฏิบตั งิ านปฐมภูมไิ ด้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ ว
กับนโยบายคลินิกหมอครอบครัวจากช่องทางต่างๆ แล้ว มี
ดังนี้
1. ช่องทางการรับรู้

ส่วนใหญ่รับรู้นโยบายคลินิกหมอครอบครัวมาจากผู้
บริหาร มีการถ่ายทอดนโยบายเป็นล�ำดับจากผู้บริหารไปสู่
ผูป้ ฏิบตั ิ ลักษณะการสือ่ สารเป็นแบบสือ่ สารทางเดียว รวม
ทั้ ง มี ก ารถ่ า ยทอดภายในกลุ ่ ม ย่ อ ยหรื อ ในกลุ ่ ม วิ ช าชี พ
เดียวกัน ส่วนน้อยทีร่ บั รูจ้ ากเครือ่ งมือสือ่ สารอืน่ ๆ (เช่น ไลน์
โทรทัศน์ วิทยุ) ตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้สะท้อนช่องทางของ
ข้อมูลที่ได้รับมา
“ได้ยินจากกระทรวง พอดีประชุมที่กระทรวงบ่อย”
(ผู้บริหาร)
“ก็ได้ยินมาจากหัวหน้า สั่งมาอีกทีหนึ่ง” (แพทย์)
“ผู้บริหารมอบนโยบายลงมา” (แพทย์)
“ก็เวลาที่ผู้บริหารไปประชุม แล้วก็ชี้แจง แล้วก็มา
บอกต่อ มาประชุมต่อ” (พยาบาล)
“หัวหน้าศูนย์ก็ไปรับนโยบายจากกลุ่มงาน กลุ่มงาน
ก็ไปรับจากกระทรวงมาก็มาถ่ายทอดกัน เราก็จะได้รับรู้
ข่าวสาร” (พยาบาล)
“รับรู้จากการประชุมของกลุ่มงาน” (สหวิชาชีพ)
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ ทราบเกี่ ย วกั บ นโยบายคลิ นิ ก หมอ
ครอบครัว เช่น การแลกเปลีย่ นทรัพยากร การรวมทีมหมอ
ครอบครัว สหวิชาชีพ ภาคีเครือข่าย การเป็นเจ้าของพื้นที่
และการมีกลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจน ทัง้ นี้ กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้รบั
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายคลินิกหมอครอบครัวที่แตกต่างกัน
คือ กลุ่มผู้บริหารโรงพยาบาลได้รับข้อมูลในลักษณะของ
การบริหารจัดการทีมหมอครอบครัว กลุม่ แพทย์ได้รบั ข้อมูล

2. ความเข้าใจต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัว

2.1 การบริหารจัดการทีมหมอครอบครัวให้เกิดการ
รวมกลุ่มสหวิชาชีพ เพื่อให้มีการแบ่งปันทรัพยากรที่ดีขึ้น
แต่กระบวนการดูแลผู้ป่วยยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้แตกต่าง
จากเดิม
ทุกกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อมูลที่สะท้อนถึงความ
เข้าใจต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัวที่คล้ายคลึงกัน คือ
เป็นนโยบายที่ท�ำให้เกิดการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการ
รวมกลุม่ สหวิชาชีพ รวมถึงการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน
เพื่อน�ำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรในการดูแลประชาชน
วิชาชีพแพทย์และพยาบาลได้สะท้อนความเข้าใจว่า ชื่อ
นโยบายเป็นเสมือนการสร้าง “ตราสินค้า” ของผู้วาง
นโยบายซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงตามยุคตามสมัย แต่นโยบาย
271

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

คลินกิ หมอครอบครัวไม่ได้ทำ� ให้การดูแลผูป้ ว่ ยแตกต่างจาก
นโยบายเดิม ในขณะทีส่ หวิชาชีพสะท้อนว่า นโยบายคลินกิ
หมอครอบครัวท�ำให้สหวิชาชีพมาท�ำงานแบบประจ�ำ ไม่ใช่
การหมุนเวียน และไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มของหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ แต่เป็นการถ่ายทอดจุดเด่นหรือสิง่ ทีด่ ใี ห้แก่กนั เพือ่
ให้การดูแลสุขภาพประชาชนดีขึ้น ตัวอย่างค�ำพูดต่อไปนี้
สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจที่มีต่อนโยบายคลินิกหมอ
ครอบครัวตามพื้นฐานวิชาชีพของตน
“การรวมกลุ่มกันมาเป็นคลัสเตอร์* โดยมีประชากร
ประมาณ 30,000 คน มีหมอครอบครัว 1 คนและบุคลากร
อื่นๆ เพื่อจัดระบบบริการเพื่อให้การดูแลที่เน้นพรีเว้นชั่น
และโปรโมชั่นมากกว่า” (ผู้บริหาร)
“เป็นเรือ่ งของการจัดบริการ มีทมี แพทย์ ทีมพยาบาล
ที ม สหวิ ช าชี พ ช่ ว ยกั น ดู แ ล คนที่ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ก็ คื อ
ประชาชนโดยตรง เป็นเรื่องของการจัดบริการ ไม่ได้เกี่ยว
กับเรือ่ งของการบังคับบัญชา เป็นการรวมทรัพยากรแล้วไป
จัดการในแต่ละอ�ำเภอ” (ผู้บริหาร)
“เป็นเรือ่ งเดิม แต่ทำ� ให้เป็นเชิงระบบมากขึน้ สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า คุม้ ทุน ใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน” (ผู้บริหาร)
“คือ การเติมคน เติมบริการ ท�ำให้ประชาชนได้รับ
บริการมากขึ้น” (แพทย์)
“การบริการไม่ตา่ งจากเดิม เพราะดูแลประชากรแบบ
แฟมเมดอยู่แล้ว (แพทย์)
“พืน้ ทีจ่ ะได้ประโยชน์ ในพืน้ ทีท่ ยี่ งั ไม่มหี มอแฟมเมด”
(แพทย์)
“มองว่าเป็นชื่อการเมือง คือ คอนเซ็ป ก็คงไม่หนีกัน
มากนัก ไม่วา่ จะเป็นเอฟซีทหี รือพีซซี ี แต่เหมือนกับว่าแต่ละ
ชุดแต่ละสมัยก็ต้องการแบรนด์เป็นของตัวเอง” (แพทย์)
“การรวมสหวิชาชีพดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย
มี ห มอเป็ น ผู ้ น� ำ ดึ ง อบต. อปท. มามี ส ่ ว นร่ ว ม แชร์
ทรัพยากร” (พยาบาล)

“เป็นงานเดิม เหมือนทาปาก เขียนคิ้ว ให้ดูโดดเด่น
ขึ้น” (พยาบาล)
“การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เร่งรัด” (พยาบาล)
“รูปแบบเดิม สหวิชาชีพ มาหมุนเวียน ไม่ได้อยูป่ ระจ�ำ
ท�ำให้ขาดความต่อเนื่อง แต่นโยบายนี้ ท�ำให้สหวิชาชีพมา
ท�ำงานแบบอยู่ประจ�ำ” (สหวิชาชีพ)
“ไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิ แต่
จะเป็นการถ่ายทอดจุดเด่น สิ่งที่ดีให้แก่กัน ท�ำให้ดูแล
สุขภาพประชาชนได้ดีขึ้น” (สหวิชาชีพ)
2.2 ยุคทองของเวชศาสตร์ครอบครัว แต่ชื่อ “คลินิก
หมอครอบครัว” กลับไม่สื่อถึงนโยบายและการท�ำงาน
ทุกกลุ่มวิชาชีพสะท้อนความเข้าใจว่า นโยบายคลินิก
หมอครอบครัว เป็นนโยบายที่ให้ความส�ำคัญกับระบบ
บริ ก ารปฐมภู มิ ซึ่ ง เรี ย กได้ ว ่ า เป็ น “ยุ ค ทองของงาน
เวชศาสตร์ ค รอบครั ว ” แต่ ใ นขณะที่ ชื่ อ “คลิ นิ ก หมอ
ครอบครั ว ” ไม่ สื่ อ ถึ ง นโยบาย การท� ำ งาน และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงชื่ออยู่ตลอดเวลาตามยุคสมัย เป็นเหมือน
“การสร้างแบรนด์” และ “เครื่องหมายการค้า” ตัวอย่าง
ค�ำพูดที่สะท้อนถึงความเข้าใจดังกล่าว มีดังนี้
“ยิ น ดี ม ากเลย การที่ จ ะมี แ พทย์ แ ฟมเมด อยู ่ ทุ ก
ไพรมารี่แคร์ ทั้งประเทศไทยซึ่งมองในอนาคตเป็นยุคทอง
ของแฟมเมด ก็ยินดีมากๆ เลย” (พยาบาล)
“นโยบายนี้ หมอต้องสร้างแอเรีย หมอต้องสร้าง
โปรไฟล์ ตัวแฟมเนิรส์ ก็ตอ้ งสร้างโปรไฟล์ มีประชากรในแอ
เรียเท่าไร หน้าตาเป็นอย่างไร กลุม่ ป่วย กลุม่ เจ็บ คือมันเป็น
ไอเดียที่ดีมากเลย” (พยาบาล)
“เป็นการสร้างแบรนด์ เปลี่ยนตามยุคสมัย เหมือน
เหล้าเก่าในขวดใหม่” (แพทย์)
“ชื่อกับนโยบาย อาจจะไม่ได้ไปในทางเดียวกันซัก
เท่าไหร่ แต่ว่าโอเค ชื่อมันก็เป็นเรื่องของตลาดมาร์เก๊ตติ้ง
ที่จะท�ำให้มันติดหูประชาชนได้ง่าย ก็เหมือนกับเครื่อง
หมายการค้าอย่างหนึ่งที่พยายามจะให้คนพูดแล้วติดหูได้
ง่ายเข้าใจได้ง่าย” (แพทย์)
“นโยบายที่ท�ำให้เกิดคุณภาพการดูแลประชาชนที่ดี
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ขึ้น แต่มาพร้อมกับความคาดหวังและภาระงานที่มากขึ้น
และเป็นการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ร่งรัด ภาระงานเพิม่ ขึน้ จนท�ำให้
ไม่มีเวลาให้กับตนเองและครอบครัว” (พยาบาล)
ทุ ก วิ ช าชี พ ได้ ส ะท้ อ นความเข้ า ใจถึ ง ประโยชน์ ที่
ประชาชนจะได้รับ สอดคล้องกัน คือ นโยบายนี้จะท�ำให้
เกิดคุณภาพการดูแลประชาชนที่ดีขึ้น แต่อาจจะท�ำให้เกิด
ความคาดหวังถึงประโยชน์ทปี่ ระชาชนจะได้รบั มากขึน้ การ
ท�ำงานต้องให้ความส�ำคัญกับระบบข้อมูล ภาระงานที่รวม
ถึ ง งานข้ อ มู ล และเอกสารมากขึ้ น ไปด้ ว ย เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เร่งรัด ตัวอย่างค�ำพูดที่สะท้อนถึง
ความเข้าใจดังกล่าว มีดังนี้
“พูดง่ายๆ ว่า จะมีหมอคนหนึ่งที่รู้ถึงว่า คนๆ หนึ่ง
ป่วยเป็นโรคอะไร เป็นเมื่อไหร่ จะรักษายังไง ผลการรักษา
ดีแค่ไหน มีโรคแทรกซ้อนอะไร และให้ค�ำปรึกษา คือ
สามารถเป็นที่พึ่งได้เมื่อเจ็บป่วย เหมือนเราเป็นหมอที่อยู่
ในบ้านเขา ปรึกษาได้โดยตรง” (ผู้บริหาร)
“คนที่ได้รับประโยชน์ ก็คือ ประชาชนโดยตรง” (ผู้
บริหาร)
“ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น สามารถ
ดูแลได้ทุกๆ เรื่อง ไม่จ�ำเป็นต้องมาโรงพยาบาล เข้าถึง
บริการได้เร็วขึ้น บริการที่ครบถ้วนมากขึ้น” (แพทย์)
“อย่างที่มีโมเดลมาก่อนหน้านี้ คือมีการเวียนของทีม
สหวิชาชีพเข้ามาดูแลผู้ป่วย แต่ว่าในส่วนการลงลึกในเรื่อง
ของการดูแลผู้ป่วยถึงครอบครัว ชุมชน จริงๆ นี้อาจจะยัง
ไม่มี พอได้มีเรื่องของทีมหมอครอบครัวเข้ามาบทบาทตรง
นี้ก็จะชัดเจนขึ้น” (สหวิชาชีพ)
“ไม่ใช่แค่การรวมกลุ่มของหน่วยบริการปฐมภูมิ แต่
จะเป็นการถ่ายทอดจุดเด่น สิ่งที่ดี ให้แก่กัน ท�ำให้ดูแล
สุขภาพประชาชนได้ดีขึ้น” (สหวิชาชีพ)
“ท�ำงานไม่ทัน ข้อมูลมันเยอะ มันหลายอย่าง เพราะ
เราท�ำหลายหน้าที่ คนเดียวไม่ได้ท�ำอย่างเดียว ถ้าพูดถึงว่า
อยากท� ำ ไหม ก็ อ ยากท� ำ แต่ ว ่ า มั น ต้ อ งใช้ เวลานิ ด นึ ง ”
(พยาบาล)
“รู้สึกว่างานเยอะขึ้นแล้วก็มันรีบ มันเร่งไปหมดเลย

แต่ก็ต้องท�ำ รู้สึกว่าจริงๆ PCC มันเป็นระบบมากท�ำให้เรา
มองเห็นว่าเราจะท�ำงานให้ด�ำเนินไปในทิศทางไหน ให้เห็น
เป็นรูปเป็นร่างได้ชัดเจน แต่ว่ารูปร่างที่ชัดเจนมันก็ควบมา
กับงานที่เยอะ หนักและก็เหนื่อย” (พยาบาล)
“เพื่อให้งานมันส�ำเร็จ บางทีเรามีความรู้สึกว่า 24
ชั่วโมง น้อยไปส�ำหรับเราไหม ก็รู้สึกเหมือนเพื่อนๆ ในทีม
อื่น มันเหนื่อย มันล้า บางอย่างมันรีบเร่ง จนเราก็ไม่มีเวลา
แม้ จ ะกลั บ มานั่ ง ดู แ ลตั ว เอง มานั่ ง ดู แ ลครอบครั ว ”
(พยาบาล)
3. ความรู้สึกที่มีต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัว

ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล จากกลุ ่ ม วิ ช าชี พ ต่ า งๆ มี ค วามรู ้ สึ ก ต่ อ
นโยบายคลินิกหมอครอบครัวที่หลากหลาย ดังนี้
3.1 รู้สึกดี (ทุกกลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ ผู้บริหาร แพทย์
พยาบาล สหวิชาชีพ) เพราะ “มันเป็นโอกาส” ทีจ่ ะมีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ร่วมกันท�ำงานใน
หน่วยบริการปฐมภูมิ รวมถึง การแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ประชาชนจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้น
3.2 รูส้ กึ กังวล (กลุม่ ผูบ้ ริหาร) เนือ่ งจาก มีความกังวล
ถึงการผลิตแพทย์ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมถึงเป้าหมายและ
คุณภาพทีจ่ ะท�ำให้เกิดขึน้ กับประชาชน เนือ่ งจากการเร่งรัด
ของนโยบาย
3.3 รู้สึกไม่ชอบ “ชื่อ” (กลุ่มแพทย์) เนื่องจากไม่สื่อ
ถึงนโยบายและการท�ำงาน
3.4 รูส้ กึ สับสน (กลุม่ แพทย์) กับกระบวนการ ขอบเขต
การท�ำงาน และตัวชี้วัดของนโยบาย รวมถึงความแตกต่าง
กับนโยบายทีมหมอครอบครัว
3.5 รู ้ สึ ก เครี ย ด กดดั น ท้ อ แท้ (กลุ ่ ม พยาบาล)
เนื่องจากภาระงาน การจัดท�ำระบบข้อมูล ที่เพิ่มขึ้น ความ
คาดหวังต่อผลงานทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงรูส้ กึ ถึงความไม่แน่นอน
กับการเปลี่ยนแปลงของนโยบายที่เร่งรัด
3.6 รูส้ กึ หนักใจ (กลุม่ สหวิชาชีพ) เพราะเป็นงานใหม่
ยังไม่มีประสบการณ์ และมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
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ตัวอย่างค�ำพูดที่สะท้อนถึงความรู้สึกต่างๆ ดังนี้
“คลินิกหมอครอบครัว ถ้าเกิดขึ้นได้ ก็จะเป็นสิ่งที่ดี
มากส�ำหรับประเทศของเรา” (ผู้บริหาร)
“ผมว่าตรงนี้มาถูกทางที่สุดแล้วล่ะ รู้สึกดี เพราะมัน
เป็นโอกาส” (ผู้บริหาร)
“ดี ใจ ที่ น โยบายจะให้ ป ระโยชน์ กั บ ประชาชน”
(แพทย์)
“ไม่ชอบชื่อ เพราะท�ำให้นึกถึงคลินิก” (แพทย์)
“สับสน เพราะกระบวนการและผลลัพธ์ไม่ชัดเจน”
(แพทย์)
“กดดั น เครี ย ด ท้ อ แท้ รู ้ สึ ก ไม่ แ น่ น อน กั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว” (พยาบาล)
“เครียด หนักใจ เพราะเป็นงานใหม่ ไม่มปี ระสบการณ์
และล� ำ บากใจที่ ต ้ อ งเป็ น ตั ว กลางระหว่ า งคลิ นิ ก หมอ
ครอบครัวกับโรงพยาบาล” (เภสัชกร)

โมเดล แล้วค่อยขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ” (ผู้บริหาร)
“อยากให้เปิดทุกจุด” (ผู้บริหาร)
“ความส�ำเร็จ ไม่จ�ำเป็นต้องส�ำเร็จในสมัยของผู้ให้
นโยบาย” (ผู้บริหาร)
“อย่าเห็นว่าบางที่ท�ำได้ ก็คิดว่าที่อื่นๆก็ต้องท�ำได้”
(ผู้บริหาร)
“ต้องการให้จนู ความเข้าใจกันระหว่างผูใ้ ห้นโยบาย ผู้
บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน” (แพทย์)
“ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อบ่อย” (ผู้บริหาร, แพทย์)
“ต้องการให้เพิม่ แพทย์ คน เงิน ของ ระบบข้อมูล และ
การสื่อสารระหว่างกัน” (แพทย์, พยาบาล)
“ต้องการความเข้าใจ การให้เวลา การเสริมก�ำลังใจ
การรับฟัง ไม่ใช่การสั่งการ” (พยาบาล)
“โรงพยาบาลและผู้บริหารควรให้การสนับสนุน”
(ทันตแพทย์)

4. ความต้ อ งการและความคาดหวั ง ต่ อ นโยบาย
คลินิกหมอครอบครัว

5. ปั ญ หาและอุ ป สรรค ต่ อ นโยบายคลิ นิ ก หมอ
ครอบครัว

คาดหวังให้นโยบายคลินกิ หมอครอบครัวด�ำเนินต่อไป
และต้องการการสนับสนุนในด้านการให้เวลาและก�ำลังใจ
จากผู้ให้นโยบายและผู้บริหาร เพื่อไปสู่ความส�ำเร็จ
ทุกวิชาชีพ มีความคาดหวังที่ต้องการให้นโยบาย
คลินิกหมอครอบครัวด�ำเนินต่อไป เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ กับระบบบริการปฐมภูมิ บุคลากรและ
ประชาชน ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งการการสนับสนุนจากผูใ้ ห้
นโยบายและผู ้ บ ริ ห ารในด้ า นต่ า งๆ ได้ แ ก่ ทรั พ ยากร
บุคลากร งบประมาณ เครือ่ งมือ ความรู้ การบริหารจัดการ
ระบบข้อมูล ระบบสนับสนุน และการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ทัง้ นี้ สิง่ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลทีอ่ ยูใ่ นสถานะของผูป้ ฏิบตั งิ านต้องการ
มากที่สุดก็คือ “เวลา และ ก�ำลังใจ” ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท�ำให้ผู้
ปฏิบัติงานท�ำงานได้ส�ำเร็จ ตัวอย่างค�ำพูดของผู้ให้ข้อมูลที่
สะท้อนถึงความต้องการและความคาดหวังต่อนโยบาย
คลินิกหมอครอบครัว มีดังนี้
“อยากให้เริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อมก่อน เพื่อเป็น

ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มวิชาชีพให้ข้อมูลสะท้อนถึงปัญหา
และอุ ป สรรคในลั ก ษณะคล้ า ยๆ กั น ซึ่ ง มี ห ลากหลาย
ประเด็น ดังนี้
5.1 นโยบาย ได้แก่ ความไม่ชดั เจนในตัวนโยบาย (เช่น
ท�ำอะไร ท�ำอย่างไร ท�ำแค่ไหน) และการเร่งรัดผลักดัน
นโยบาย
5.2 การสื่อสารนโยบาย ได้แก่ ข้อมูลที่สื่อสารไม่
ชัดเจน ลักษณะการสื่อสารที่เน้นการสื่อสารทางเดียวจาก
เบือ้ งบนลงสูเ่ บือ้ งล่าง ท�ำให้ผบู้ ริหารและผูป้ ฏิบตั เิ กิดความ
เข้าใจไม่ตรงกัน ให้เวลาสื่อสารเพื่อท�ำความเข้าใจในระยะ
เวลาสั้นๆ การถ่ายทอด ชี้แจงนโยบาย ในระดับต่างๆ ไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ระดับกระทรวง ระดับเขต
ระดับจังหวัด ลงสูห่ น่วยงานต่างๆ จึงท�ำให้ผรู้ บั นโยบายและ
ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจนโยบายและเข้าใจไม่ตรงกัน
5.3 การบริหารจัดการและทรัพยากร ได้แก่
5.3.1 พื้นที่ ได้แก่ การจัดกลุ่มพื้นที่และการแบ่ง
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ปันทรัพยากรทีม่ าจากสายบังคับบัญชาทีแ่ ตกต่างกัน บริบท
และต้นทุนในพื้นที่ที่แตกต่างกัน
5.3.2 การบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ การ
ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ทรัพยากรในด้านต่างๆ ทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการคงอยูข่ อง
แพทย์ การบูรณาการระหว่างงานบริการและงานบริหารที่
ยังไม่ลงตัว ภาระงานและตัวชี้วัด
5.3.3 บุคลากร ได้แก่ แพทย์และพยาบาล ไม่ได้
ท�ำงานตรงกับวิชาชีพตนเอง ต้องท�ำงานหลายบทบาท
หน้าที่ ท�ำให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการคลินิกหมอ
ครอบครัว
5.3.4 ระบบข้อมูล ได้แก่ ระบบข้อมูลทีซ่ ำ�้ ซ้อน ไม่
ครอบคลุม ไม่ทันสมัย
5.3.5 ประชากร ได้แก่ ปัญหาทีพ่ บในเขตเมือง คือ
ประชากรที่อยู่จริงกับประชากรที่มีชื่อตามทะเบียนไม่ตรง
กัน รวมถึงมีประชากรแฝง
5.4 แรงสนับสนุน ได้แก่ การขาดขวัญและก�ำลังใจ
ของผู้ปฏิบัติงาน
ตัวอย่างค�ำพูดของผู้ให้ข้อมูลที่สะท้อนถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่มีต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัว มีดังนี้
“ถึงแม้นโยบายชัด แต่คนก็ยงั เข้าใจกันยังไม่ชดั เข้าใจ
ไม่ตรงกัน ด้วยความใหม่ของมัน ว่าต้องการให้เกิดอะไรขึน้
บางคนอาจจะมองแค่ว่าหมอครอบครัวก็เหมือนรูปแบบ
เดิมๆ หมอ 1 คน และก็เจ้าหน้าที่รวมๆ กันไปดูแล” (ผู้
บริหาร)
“ปัญหาคือว่า PCC ต้องมีองค์ประกอบที่บุคลากร
หลายวิชาชีพ สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ คือ หลายวิชาชีพเราก็ยัง
ขาดแคลนอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทันตาภิบาล นักกายภาพบ�ำบัด
แพทย์แผนไทย” (ผู้บริหาร)
“ปัญหาทีเ่ จออีกก็คอื เรือ่ งของความเข้าใจทีย่ งั ต่างกัน
อยู่ของบุคลากร เรื่องของการชี้แจง คือ ระดับจังหวัดไม่ได้
เข้ามาท�ำความเข้าใจให้ชัดเจน เขตก็ยังไม่ แต่ละเขตก็ยัง
เข้าใจต่างกัน ผมไปประชุมของเขตของกระทรวงบ่อย เขต
เขาก็ยังไม่เข้าใจตรงนี้” (ผู้บริหาร)

“เราตั้ ง ไม่ ไ ด้ ทุ ก จุ ด คื อ เรื่ อ งของแพทย์ แ ฟมเมด
ขาดแคลน” (ผู้บริหาร)
“ทุกประชากรในเขตอ�ำเภอเมือง มันมีเจ้าของที่ต่าง
กัน เขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แค่ไหน เพราะเราไม่สามารถที่
จะสั่งการได้ มันมีหลายเจ้าภาพมาก จนกลัวว่ามันจะไม่ได้
เป็นเนื้อเดียวกัน” (ผู้บริหาร)
“ข้อมูลไม่ชัดเจน ให้เวลาสื่อสารน้อย” (แพทย์)
“การเพิ่มการผลิตแพทย์ เป็น mission impossible
ต้องใช้เวลา และค่อยๆ ผลิต” (แพทย์)
“เจ้าหน้าทีย่ งั สับสน ไม่ชดั เจนในนโยบาย” (พยาบาล)
“การต้อง key ข้อมูล ทุกอย่างผ่านคอม ท�ำให้ตอ้ งให้
เวลากับคอมมากกว่าคนไข้หรืองาน” (พยาบาล)
“ไอ้นนั่ ก็ตอ้ งท�ำ ไอ้นกี่ ต็ อ้ งท�ำ ข้อมูลก็ตอ้ งคีย์ งานคีย์
ก็เยอะ” (พยาบาล)
“ขาดคน เช่น จนท.การเงิน หัวหน้าพยาบาลต้องท�ำ
ทุกอย่าง รวมถึงพยาบาลที่ต้องท�ำงานเกือบทุกอย่างท�ำให้
การท�ำงาน PCU ลดลง” (พยาบาล)
“ขวัญก�ำลังใจ เวลามีปญ
ั หาผูบ้ ริหารไม่คอ่ ยเข้ามาอยู่
ในกลางใจเรา” (พยาบาล)
“อยากให้หมอไปด้วยกัน บางทีหมอติดสอนนักศึกษา
นักกายภาพก็มีคนเดียว บางครั้งก็แย่งกัน จะไปเยี่ยมบ้าน
ห้ า คน แต่ เราขอรถเยี่ ย มบ้ า นได้ ส องวั น คื อ วั น ที่ มี นั ก
กายภาพมา คนไข้ติดเตียงก็ต้องการมีนักกายภาพเข้าไป
แล้วไงทีนี้เราก็มาแย่งกันอีก ทรัพยากรมันไม่เพียงพอ”
(พยาบาล)
“ทันตกรรมเป็นจุดหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ไปร่วมงาน เช่น
การออกเยี่ยมบ้าน เพราะการรักษาในแต่ละวันก็เหนื่อย
แล้ว ทีมทันตกรรมไม่ค่อยได้ออกจากห้องสี่เหลี่ยมไปหา
ประชาชน” (ทันตแพทย์)
“ท�ำงานบนความรัก ความเครียด ท�ำให้ไม่สามารถ
สร้างสรรค์งานใหม่ได้” (ทันตแพทย์)
“ความล�ำบากใจ คือ เราเป็นตัวกลาง จะต้องท�ำตัว
กลางๆ จากกลุ่มงานกับส่วนนี้ เราต้องเป็นตัวประสานใน
ส่วนคลัสเตอร์กับโรงพยาบาล” (เภสัชกร)
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

“ตรงนี้ อาจจะท�ำได้ไม่ดีเ ท่าที่ควร เพราะว่ า ด้ วย
ประสบการณ์การท�ำงาน และด้วยความเข้าใจอะไรหลายๆ
อย่าง” (ทันตแพทย์)

(ผู้บริหาร)
“ถ้าเป็นไปได้ อย่าเปลี่ยนนโยบายบ่อย ปัญหาใน
กระทรวงสาธารณสุ ข เรา ก็ คื อ ว่ า พอเปลี่ ย นรั ฐ มนตรี
เปลี่ยนปลัดที ก็เปลี่ยนนโยบายที” (ผู้บริหาร)
“ขัน้ ตอนการท�ำ ต้องสร้างความเข้าใจ ในทุกกลุม่ ทุก
ระดับก่อน” (ผู้บริหาร)
“เราต้องคุยกันบ่อยๆ แล้วก็ทำ� แนวทางร่วมกันบ่อยๆ
แล้วเอาปัญหามาพูดกันบ่อยๆ” (ผู้บริหาร)
“จะยั่งยืนหรือไม่ มันอยู่ที่ตัว PCC หรือ FCT ได้ดูแล
โดยใช้หัวใจเวชศาสตร์ครอบครัวหรือไม่ แล้วได้บริหาร
จัดการโดยยึดหลักของ primary care management
หรือไม่” (ผู้บริหาร)
“อยากให้ มี ห มอมาร่ ว มที ม มาดู ป ั ญ หาจริ ง ๆ”
(พยาบาล)
“ความจริงใจคะ ขอความจริงใจ ความเอื้ออาทรที่มี
ให้กัน” (พยาบาล)
“พยาบาลเข้ามาถ้า full option ของทีม ควรจะ 6
คน แล้ วเราจะท� ำ ในบทบาทของพยาบาลเรามากขึ้ น ”
(พยาบาล)

6. ข้อเสนอแนะที่มีต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัว

ผู้ให้ข้อมูลได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีต่อนโยบายคลินิก
หมอครอบครั ว ในลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น ตามลั ก ษณะ
วิชาชีพ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นกลุ่มผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะ
ส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับการวางนโยบาย ในขณะทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูล
ทีเ่ ป็นกลุม่ ผูป้ ฏิบตั ไิ ด้ให้ขอ้ เสนอแนะส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งการ
ขอสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 นโยบาย ได้แก่ ควรสร้างนโยบายจากการมีส่วน
ร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความเข้าใจ
นโยบายแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านให้มากขึน้ ควรสร้างความมัน่ คงของ
นโยบายให้มากขึ้น
6.2 ทรัพยากร ได้แก่ ควรสนับสนุนทรัพยากรบุคคล
ให้มากขึ้น
6.3 ขวัญและก�ำลังใจ ได้แก่ ผูบ้ ริหารควรรับฟังปัญหา
ให้มากขึ้นและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ มิใช่สั่งการแต่
เพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างค�ำพูดของผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีส่ ะท้อนถึงข้อเสนอแนะ
ที่มีต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัว มีดังนี้
“ถ้าจะท�ำให้เกิดหมอครอบครัว มันก็ต้องเปลี่ยน
หลักสูตรตั้งแต่หลักสูตรของนักศึกษาแพทย์ ต้องเกิดจาก
ความร่วมมือของ 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ 1 คือ แพทยสภา
ต้องก�ำหนดบทบาทว่าคนที่จะจบแพทย์มา จะต้องเรียน
อะไรบ้าง ส่วนที่ 2 คือ โรงเรียนแพทย์ คณะแพทย์สว่ นใหญ่
สอนในเชิงของโรคมากกว่า แต่สอนเรือ่ งแบบนีค้ อ่ นข้างน้อย
จะมี community medicine ก็มีอยู่ไม่กี่หน่วยกิต ส่วนที่
3 คือ กระทรวง ก็ควรมองภาพถึงความต้องการในประเทศ
ของเราควรมีหมอครอบครัวที่ไหน ยังไง จ�ำนวนเท่าไร ใช้
เวลาผลิตนานเท่าไร 3 หน่วยงานนี้ต้องมาคุยกัน คือต้อง
มองในเชิงระบบทั้งหมดว่า 3 หน่วยนี้มันต้องเกี่ยวโยงกัน
ทัง้ หมด ทัง้ การก�ำหนดหลักสูตร คนสอน คนทีจ่ ะเอาไปใช้”

วิจารณ์
การรับรู้ของผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติงาน
ปฐมภูมิทุกระดับต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัวนั้น มี
ความเข้าใจในภาพรวมของนโยบายตรงกัน แต่ความเข้าใจ
ในรายละเอียดแตกต่างกัน การรับรู้ส่วนใหญ่ผ่านช่องทาง
เดียว คือ จากการประชุมเพื่อรับนโยบายจากผู้บริหาร ซึ่ง
เป็นการสือ่ สารทางเดียวจากเบือ้ งบนลงสูเ่ บือ้ งล่าง (downward communication) การรับรูข้ องผูบ้ ริหารโรงพยาบาล
และผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิในภาพรวมต่อนโยบายนี้ คือ เป็น
นโยบายทีท่ ำ� ให้เกิดการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิ
โดยการรวมกลุ่มพื้นที่เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้
เกิดการดูแลประชาชนได้ดขี นึ้ แต่ในการรับรูใ้ นรายละเอียด
ของนโยบายของผูบ้ ริหารโรงพยาบาลและผูป้ ฏิบตั งิ านปฐมภูมิ
ในแต่ละสถานะและวิชาชีพยังไม่ชัดเจนและมีความแตก
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ต่างกัน คือ ผู้บริหารโรงพยาบาลมีความเข้าใจว่าเป็นเรื่อง
ของการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ แต่มีความรู้สึกกังวล
เนื่องจากนโยบายในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิมีการ
เปลีย่ นแปลงบ่อย ในขณะทีแ่ พทย์มองว่าเป็นการเปลีย่ นแต่
ชื่อเท่านั้น ชื่อนโยบายเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าเพื่อ
สร้างตราสินค้าของผูว้ างนโยบายตามยุคสมัย และรูส้ กึ เฉยๆ
กับนโยบาย เนื่องจากนโยบายไม่ได้ท�ำให้การดูแลผู้ป่วย
ของตนเองแตกต่างไปจากเดิม ในขณะที่พยาบาลมองว่า
นโยบายคลินกิ หมอครอบครัวท�ำให้มภี าระงานมากขึน้ โดย
เฉพาะงานเอกสารและข้อมูล ต้องท�ำงานหนักขึน้ และรูส้ กึ
เครียด กดดัน สับสน ทั้งนี้ มีการศึกษาในประเด็นที่คล้าย
กัน แต่ศึกษาในบริบทและวิธีการศึกษาที่แตกต่างกันของ
นโยบายทีมหมอครอบครัว (family care team: FCT)
ได้ แ ก่ การศึ ก ษาประสบการณ์ ข องที ม สุ ข ภาพที่ มี ต ่ อ
นโยบายที ม หมอครอบครั ว พบว่ า ค� ำ ว่ า “ที ม หมอ
ครอบครัว” เป็นเหมือนจุดขายทางนโยบายและในมุมมอง
ของทีมสุขภาพมองไม่เห็นว่าค�ำนีช้ นี้ ำ� อะไรทีแ่ ตกต่างไปจาก
“บริการปฐมภูมิ” ที่ใช้กันเรื่อยมา วาทะกรรมหรือตัวชี้วัด
ทางนโยบายทีเ่ ปลีย่ นบ่อยเมือ่ ผูบ้ ริหารส่วนกลางเปลีย่ น ใน
ขณะที่สาระส�ำคัญของเนื้องานไม่ได้ต่างกัน ส่งผลกระทบ
ต่อคนท�ำงานในพื้นที่ เช่น ท�ำให้ภาระงานเอกสารมากเกิน
จ�ำเป็น และเกิดความสับสน เมื่อสะสมในระยะยาว จะ
บั่ น ทอนความคิ ด ริ เริ่ ม และขี ด ความสามารถในการใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและความรู้ฝังลึก (tacit
knowledge) ในการตอบสนอง ความต้ อ งการของ
ประชาชน (7) ในขณะที่ ที ม สหวิ ช าชี พ ที่ เ หลื อ ได้ แ ก่
ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบ�ำบัด มีความกังวลต่อ
นโยบายคลินกิ หมอครอบครัวเพราะยังไม่มปี ระสบการณ์ใน
การท�ำงานปฐมภูมิ ความเข้าใจทีไ่ ม่ตรงกันระหว่างผูบ้ ริหาร
และผู้ปฏิบัติ และระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง ซึ่งอาจเป็น
ผลมาจากกระบวนการสื่อสารนโยบายที่ยังไม่ดีพอ การ
สือ่ สารในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพควรมีเส้นทางการสือ่ สาร
หลายทิศทาง ทั้งการสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน (upward communication) การสื่อสารจากเบื้องบนสู่เบื้อง

ล่าง (downward communication) และการสื่อสารใน
แนวระนาบหรือในระดับเดียวกัน ซึง่ พบว่า การสือ่ สารจาก
เบือ้ งล่างสูเ่ บือ้ งบน มีความส�ำคัญต่อการบริหารองค์กรเป็น
อย่างมาก ช่วยให้เกิดประโยชน์หลายอย่าง ได้แก่ ช่วยให้ผู้
บริหารได้ข้อมูลย้อนกลับจากการท�ำงาน ท�ำให้ผู้บริหารได้
รับทราบประสิทธิผล ปัญหาและอุปสรรค ช่วยให้พนักงาน
ลดความกดดันและความเครียดต่างๆ ลงได้ เพราะได้โอกาส
สื่อสารให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลและปัญหา และที่
ส�ำคัญ การสือ่ สารแบบนีจ้ ะท�ำให้บคุ ลากรได้มสี ว่ นร่วมและ
มีความผูกพันกับองค์กรมากขึ้น ท�ำให้รู้สึกเป็นเจ้าของงาน
หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร(8)
ความต้องการของผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติ
งานปฐมภูมิทุกระดับ ทุกวิชาชีพมีความต้องการที่ตรงกัน
คือ ต้องการให้นโยบายคลินิกหมอครอบครัวด�ำเนินต่อไป
เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ของนโยบายที่มีต่อประชาชน
และเป็นนโยบายที่ให้ความส�ำคัญกับระบบบริการปฐมภูมิ
และเวชศาสตร์ ค รอบครั ว เป็ น เหมื อ น “ยุ ค ทองของ
เวชศาสตร์ครอบครัว” และมองว่านโยบายนี้คือ “โอกาส”
ที่จะท�ำให้มีแพทย์เวชศาสตร์เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาของไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล(7) ที่พบว่า สมาชิกทีม
หมอครอบครัวเห็นด้วยว่าควรด�ำเนินนโยบายทีมหมอ
ครอบครัวต่อไป เพราะพวกเขาเห็นประโยชน์ของการ
ก�ำหนดเป้าหมายอันจ�ำเพาะชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของ
บริการ นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติงาน
ปฐมภูมิ ยังมีความต้องการให้นโยบายคลินกิ หมอครอบครัว
มีความชัดเจน มั่นคงและมีความต่อเนื่อง ไม่เปลี่ยนไป
เปลี่ยนมาบ่อย มีการก�ำหนดนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน รวมถึงต้องการทรัพยากรต่างๆ ที่จะสนับสนุนการ
ท�ำงาน โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ทั้งแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวและวิชาชีพต่างๆ ซึ่งในการผลิตแพทย์นั้น ผู้
บริหารโรงพยาบาลได้สะท้อนถึงการผลิตแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ที่ควรเกิดจากความร่วมมือจาก 3 ภาคี คือ
แพทยสภา ในการก�ำหนดคุณสมบัติ กระทรวงสาธารณสุข
ในการก� ำ หนดความต้ อ งการ และสถาบั น ผลิ ต แพทย์
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(โรงเรียนแพทย์) ในการก�ำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
คุณสมบัติตามที่แพทยสภาก�ำหนดและผลิตในจ�ำนวนตรง
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้อง
กับ แนวคิดขององค์การอนามัยโลก(9) ที่ได้กล่าวว่า การ
สร้างระบบสุขภาพควรอยูบ่ นพืน้ ฐานของความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งจะเกิดได้จากการมีส่วนร่วมจากภาคีต่างๆ
ได้แก่ ผู้ก�ำหนดนโยบายสุขภาพ วิชาชีพต่างๆ ในระบบ
บริการสุขภาพ สถาบันผลิตแพทย์ ผู้จัดการสุขภาพ และ
ชุมชน (partnership pentagon)
ความต้ อ งการที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านคื อ
ต้องการการให้เวลา รวมถึงการให้ขวัญและก�ำลังใจจากผู้
ก�ำหนดนโยบายและผู้บริหาร ทั้งนี้มีการศึกษาในประเด็น
ที่คล้ายกัน แต่ศึกษาในบริบทและวิธีการศึกษาที่แตกต่าง
กันของนโยบายทีมหมอครอบครัว ได้แก่ การศึกษาการ
ส�ำรวจสถานการณ์การด�ำเนินงานและความคิดเห็นต่อ
นโยบายการพัฒนาทีมหมอประจ�ำครอบครัว พบว่า ความ
ต้องการของทีมสุขภาพทีม่ ตี อ่ นโยบายทีมหมอครอบครัวคือ
การก�ำหนดและการถ่ายทอดนโยบายทีช่ ดั เจนสูก่ ารปฏิบตั ิ
เพื่อการท�ำงานของระดับผู้ปฏิบัติ รวมถึงแนวทางการ
ท�ำงานที่ชัดเจน การชี้แจงแนวทางการท�ำงานให้ทีมหมอ
ครอบครัว การให้ขวัญก�ำลังใจแก่ทมี หมอครอบครัว การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามให้ความช่วยเหลือ/
สนับสนุนการท�ำงานอย่างเหมาะสมต่อเนื่อง รวมถึงค�ำชม
ที่สร้างขวัญก�ำลังใจ(10)
จะเห็นได้ว่า การรับรู้ของผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้
ปฏิบัติงานปฐมภูมิที่มีต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัวดัง
กล่าวข้างต้นนัน้ การรับรู้ ความเข้าใจ และความรูส้ กึ ในราย
ละเอียดของนโยบายคลินกิ หมอครอบครัวแตกต่างกันตาม
สถานะและวิชาชีพของผู้รับรู้ ดังนั้น หากผู้บริหารโรง
พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิในระดับต่างๆ มีการรับรู้
ต่อนโยบายคลินกิ หมอครอบครัวทีไ่ ม่ได้ตา่ งไปจากนโยบาย
อันเดิมคือ นโยบายทีมหมอครอบครัวแล้ว พฤติกรรมการ
ดูแลประชาชนและการท�ำงานบริการปฐมภูมิ ก็จะไม่แตก
ต่างไปจากเดิมได้

จากข้อค้นพบดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงให้เห็นว่า ผู้
บริหารโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิมีความเข้าใจ
ต่อนโยบายคลินกิ หมอครอบครัวคล้ายกัน คือ เป็นนโยบาย
ทีท่ ำ� ให้เกิดการบริหารจัดการหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยการ
รวมกลุ ่ ม หน่ ว ยบริ ก ารปฐมภู มิ และการแลกเปลี่ ย น
ทรัพยากรซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดการดูแลประชาชนที่ดี
ขึ้น ซึ่งการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่มาจากการประชุม
ถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหาร ในลักษณะจากเบื้องบนสู่
เบื้องล่าง (downward communication) ขณะเดียวกัน
ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าความต้องการของผู้บริหาร
โรงพยาบาลและผูป้ ฏิบตั งิ านปฐมภูมอิ ยากให้นโยบายคลินกิ
หมอครอบครัวด�ำเนินต่อไป เนื่องจากเห็นประโยชน์ที่จะ
เกิดกับประชาชน และเป็นนโยบายที่ให้ความส�ำคัญกับ
ระบบบริการปฐมภูมิ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็น
เหมื อ น “ยุ ค ทองของเวชศาสตร์ ค รอบครั ว ” และเป็ น
“โอกาส” ที่จะท�ำให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม การรับรูด้ งั กล่าว ยังมีความแตกต่างกันในราย
ละเอียดตามสถานะของผู้รับรู้ ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้
ปฏิบัติ และกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่ง
การรั บ รู ้ ใ นรายละเอี ย ดที่ แ ตกต่ า งกั น จะขึ้ น อยู ่ กั บ
ประสบการณ์และสถานะของผู้รับรู้นั้นๆ และจะส่งผลกระ
ทบโดยตรงต่อความรูส้ กึ และพฤติกรรมของผูร้ บั รูใ้ นการให้
บริการสุขภาพปฐมภูมแิ ก่ประชาชน อย่างไรก็ตาม การสร้าง
การรับรู้แก่ผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ปฏิบัติงานปฐมภูมิ
ต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัวอย่างเป็นเอกภาพเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการปฏิบตั ติ รงตามวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย จึงควรให้ความส�ำคัญกับกระบวนการสื่อสาร
นโยบายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณเครือข่ายบริการปฐมภูมิเมือง
ย่า 4 หัวทะเล กลุม่ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสี ม า ส� ำ หรั บ การสนั บ สนุ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ขอ
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ขอบคุณ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
รองผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลกลุม่ ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม สาธารณสุขอ�ำเภอเมือง
จ.นครราชสีมา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ทันตแพทย์
เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบ�ำบัด เครือข่าย
บริการปฐมภูมิเมืองย่า 4 หัวทะเล กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์สขุ ภาพชุมชนคลินกิ
เวชปฏิบตั คิ รอบครัว ศูนย์สขุ ภาพชุมชนจอหอ ศูนย์สขุ ภาพ
ชุมชนหัวทะเล ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดป่าสาละวัน สถานี
กาชาดที่ 4 ที่ให้ความอนุเคราะห์คณะผู้วิจัยในการเข้าเก็บ
ข้อมูล และขอขอบคุณข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิของ
วารสารทุกท่าน ที่ท�ำให้งานวิจัยนี้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4.

5.
6.
7.
8.
9.
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Abstract
In Thailand, health system has increasing concerns on physical therapy (PT) workforce planning for
aging population. The workforce projection study should also cover on attrition and retention. To determine work pattern, job mobility, satisfaction of Thai physical therapists and their determinants among
public and private sector physical therapists were necessity. During January to April 2013, we conducted
a cross-sectional survey on a subgroup of physical therapists (PTs) working in 360 healthcare facilities in
13 provinces of Thailand. A self-administered questionnaire was used to collect variables including socio-demographic characteristic, work status, job satisfaction, and professional mobility. Descriptive statistics such as frequency, mean, median were compared between public and private sectors. Factor
analysis was also applied for 10 items of job satisfaction. Plan to leave the PT profession was compared
with adjustment for the variables using logistic regression. From a total of 858 active PTs, there were 553
respondents (64.5%) in the study. Working status of private PTs was better than public one in terms of
higher incomes, more permanent positions, less work load, and less involvement in prevention and research. However, PTs in the public sector had significantly higher work benefits. Job satisfaction of PTs
was influenced by 3 main factors including professional fulfillment, job stress, and physical exhaustion.
Within 5 years, one-quarter of the public PTs (23.5%) and one-third of the private PTs (36.1%) had a plan
to leave the profession. For longer term, half of the public sector PTs (50.8%) were going to work until
retirement. The private PTs were 2.4 times more likely to leave the profession after adjustment for age,
income, and all 3 sub-domains of job satisfaction. In conclusion, the national health workforce planning
in Thailand should improve the PT’s working conditions in consequence of fulfilling and solving the
problem of inadequate PT workforce and high attrition.
Keywords: job satisfaction, physical therapist, Thailand, work pattern
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สถานะการท�ำงานและความพึงพอใจในการท�ำงานของนักกายภาพบ�ำบัดไทยในภาครัฐและภาค
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บทคัดย่อ
ในประเทศไทยนั้น ก�ำลังคนด้านกายภาพมีความส�ำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
คาดการณ์ก�ำลังคนด้านนี้ในอีก 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2569) ก็เป็นเรื่องส�ำคัญเพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับกระทรวงสาธารณสุขใน
การเตรียมการรองรับการก้าวเข้าสูส่ งั คมดังกล่าวในอนาคต การคาดการณ์กำ� ลังคนด้านกายภาพบ�ำบัด จ�ำเป็นต้องอาศัยการ
ศึกษาสถานภาพการท�ำงาน การเปลีย่ นงาน ความพึงพอใจในการท�ำงาน และปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการท�ำงานของนักกายภาพบ�ำบัด
ไทย ทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน การศึกษานีเ้ ป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ โดยเก็บข้อมูลจากนักกายภาพบ�ำบัดทีป่ ฏิบตั งิ านอยูใ่ น
360 โรงพยาบาลใน 13 จังหวัดของประเทศไทย ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน พ.ศ. 2556 ตัวแปรที่เก็บในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย สถานภาพทางประชากรและสังคม สถานภาพการท�ำงาน ความพึงพอใจในการท�ำงาน และการวางแผนเปลีย่ น
งาน ใช้สถิติเชิงพรรณนา เช่น ความถี่ ค่าเฉลี่ย หรือมัธยฐานของตัวแปรต่างๆ น�ำมาเปรียบเทียบระหว่างนักกายภาพบ�ำบัด
ที่ท�ำงานในภาครัฐและภาคเอกชน การวิเคราะห์ปัจจัยน�ำมาใช้วิเคราะห์ความพึงพอใจในการท�ำงานของนักกายภาพบ�ำบัด
จาก 10 ข้อค�ำถามที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์หาปัจจัยที่ท�ำนายการวางแผนลาออกจากวิชาชีพกายภาพบ�ำบัดระหว่างนัก
กายภาพบ�ำบัดทั้งสองกลุ่ม ภายหลังการปรับตัวแปรด้านต่างๆ แล้ว โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก จากการส�ำรวจ
และสอบถามนักกายภาพบ�ำบัดจ�ำนวน 553 คน จากทั้งหมด 858 คน (ร้อยละ 64.5) พบว่า นักกายภาพบ�ำบัดที่ท�ำงานใน
ภาคเอกชนมีสถานภาพการท�ำงานที่ดีกว่า ในเรื่องของอัตราเงินเดือนที่สูงกว่า มีต�ำแหน่งเป็นพนักงานประจ�ำมากกว่า ภาระ
งานน้อยกว่า และท�ำงานด้านป้องกันกับด้านวิจัยน้อยกว่านักกายภาพบ�ำบัดที่ท�ำงานในภาครัฐ ขณะที่นักกายภาพบ�ำบัดใน
ภาครัฐได้รับสิทธิประโยชน์จากการท�ำงานมากกว่าภาคเอกชน ความพึงพอใจในการท�ำงานกายภาพบ�ำบัด มี 3 ปัจจัยคือ
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ ความเครียดจากการท�ำงาน และร่างกายเหนื่อยล้า ส่วนการศึกษาการวางแผนเปลี่ยนงานภายใน
ระยะเวลา 5 ปี พบว่า นักกายภาพบ�ำบัดที่ท�ำงานในภาครัฐเกือบ 1 ใน 4 คน (ร้อยละ 23.5) และ 1 ใน 3 (ร้อยละ 36.1)
ของนักกายภาพบ�ำบัดที่ท�ำงานในภาคเอกชน มีแผนที่จะลาออกจากงานกายภาพบ�ำบัด ในขณะที่การศึกษาการท�ำงาน
กายภาพบ�ำบัดในระยะยาว พบว่า ครึ่งหนึ่งของนักกายภาพบ�ำบัดในภาครัฐมีแผนที่จะท�ำงานต่อไปจนเกษียณอายุราชการ
นอกจากนี้ยังพบว่านักกายภาพบ�ำบัดในภาคเอกชนมีแผนในการลาออกจากวิชาชีพมากกว่านักกายภาพบ�ำบัดในภาครัฐสูง
ถึง 2.4 เท่า ภายหลังการปรับตัวแปรด้านอายุ รายได้และมิติทั้ง 3 ของความพึงพอใจในการท�ำงานแล้ว ข้อเสนอแนะคือ
ประเทศไทยควรส่งเสริมสถานภาพการท�ำงานของวิชาชีพกายภาพบ�ำบัดให้ดขี นึ้ เพือ่ ก่อให้เกิดความภาคภูมใิ จในวิชาชีพ อีก
ทั้งช่วยในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนนักกายภาพบ�ำบัดและธ�ำรงรักษาก�ำลังคนไว้ได้
ค�ำส�ำคัญ: ความพึงพอใจในการท�ำงาน, นักกายภาพบ�ำบัด, ประเทศไทย, สถานะการท�ำงาน

I

Background and rationale

epidemiologic increase the need for health workforce, especially physical therapist (PT), for rehabilitation.(4,5) From previous studies, adequacy
of PT in high income countries was not a major

n Asia, Thailand is the most rapid aging society(1)
and has a rapid changing pattern of the disease
burden.(2,3) Transitions of both demographic and
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problem.(6-8) However, there have been increasing
concerns in low-and middle-income countries.(9-11)
In Thailand, the need for PTs in rural area was
recognized since late 1990s.(12,13) A report in 2005
was confined to number and distribution of PTs
nationwide.(14) Physical therapy training institutes
have then increased production. Yet, there is still
shortage.(15) Work attrition was reported to be a
problem,(16) but underlying causes were not
known.
The objective of this study was to document
the current situation of Thai PTs with analysis of
work profiles, geographical distribution of their
workplace, occupation mobility, job satisfaction
between those in public and private sector. In
addition, to predict possible factors related with
planning to leave the profession.

For recruitment of the institutions, all districts
of the 12 selected non-Bangkok provinces were
surveyed. In Bangkok only 5 were randomly chosen
from 50 existing districts in the list. Finally, there
were a total of 360 target healthcare facilities in
the study sample.
Tools

A survey instrument was developed based
on healthcare provider survey instrument recommended by the World Health Organization.(17)
Speakman’s job satisfaction score for PTs, a 10
statement scoring with 7-points Likert scale
(1=strongly disagree to 7=strongly agree) was also
applied.(18) The questionnaire was divided into four
parts. Part one consisted of individual PT profiles
including demo-geographic data and educational
background. Part two concerned current workplace, work status, condition, and qualification.
Part three focused on job satisfaction, while the
fourth part involved mainly occupation mobility.
The questionnaire was translated from English into
Thai by an epidemiologist. Two members of the
Physical Therapy Council of Thailand were consulted to check and improve the Thai wording of
the questions after back translation. Internal consistency of the Speakman’s job satisfaction for
Thai PTs was studied with a set of 11 PTs. Overall
reliability coefficient (Cronbach’s alpha) was 0.7.

Methodology
Study design and subjects

This was a cross-sectional study conducted
during January to April 2013. All health service
institutes in Thailand are registered by Bureau of
Sanatorium and Art of Healing and Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health. In addition to public and private hospitals, there were
140 private physical therapy clinics reported from
the Physical Therapy Council of Thailand (2012).
Physical therapy training institutes are situated in
13 provinces where the PT workforces are also
concentrated. Our study was confined to these
13 provinces for efficiency of data collection process.

Procedures

The head of physical therapy department in
each service institution was visited and requested
for facilitated data collection. Then, a finalized
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questionnaire was sent to all PTs working in the
institutes, and it was returned to the researcher
by postal mail.

than one, was used.(20) Logistic regression analysis
was employed to identify predictors for planning
to leave the profession within 5 years.
Ethical consideration

Data analysis

The data was computerized using EpiData
3.1. Statistical analyses were performed using R
under epical package.(19) Comparisons of basic
characteristics, work pattern, occupation mobility,
and job satisfaction between public and private
PTs were undertaken using translation followed
by Fisher’s exact test or Chi-square test analysis
for categorical variables. Independent t-test and
rank sum test were carried out on ordinal and
ratio scale of the variables. Factor analysis was
performed on items of job satisfaction of the
physical therapy profession to determine sub-domains. A principle component extraction method
with varimax rotation, with Eigen value greater

The study protocol was approved by the
ethics committee of the Faculty of Medicine,
Prince of Songkla University and the PT Council
of Thailand. Informed consents were obtained
from all participants before the data were collected.
Results
Among the 360 healthcare facilities that were
approached and invited to participate, 266 (73.9%)
had at least 1 PT. From these, a total of 858 working PTs were identified. We eventually received
553 (64.5%) completed questionnaires. Around
three quarters of them worked in the public sec-

Table 1 Healthcare facility survey (n=360) on number of sample physical therapists (PTs) in 2012 and respondents
		
With PT,
Numbers of PT
Type of facility (N=360)
n (%)
median
		
266 (73.9%)
(IQR)
				
Public (N=231)
Regional hospital (8)
Provincial hospital (7)
Community hospital (137)
Others in MOPH* (24)
Others public (55)
Private (N=129)
Hospital (93)
PT clinic (36)

177 (76.6)
8 (100.0)
7 (100.0)
122 (89.1)
14 (58.3)
26 (47.3)
89 (69.0)
68 (73.1)
21 (58.3)

–
10.5 (9-12)
4 (3-5.5)
2 (1-3)
0.5 (0-1)
0 (0-4.5)
–
2 (0-3)
0 (0-1)

*Ministry of Public Health, Thailand
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Number of sample PTs
Respondents/
Response
Approached
rate (%)
N=553/858
64.5
392/593
63/87
26/29
165/272
15/30
123/175
161/265
136/229
25/36

66.1
72.4
89.7
60.7
50.0
70.3
60.8
59.4
69.4
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tor, and 165 were in community hospitals. Table
1 summarizes the response rates by type of service
institute. No significant difference in the rate was
detected among various types of institution.
Table 2 presents the background character-

istics of respondent PTs. Their median age was
29 years (inter-quartile range, IQR=25-35). Broken
down into public and private sectors, there was no
significant difference between the two groups in
terms of gender, marital status, religion, or level of

Table 2 Background characteristics of respondent PTs in public and private sectors
Characteristics
Median Age (IQR)
Gender, n (%)
Female
Male
Higher education, n (%)
Bachelor’s degree
Other master’s
Diploma and Master in PT
Religions, n (%)
Buddhist
Muslim
Christian
Marital status, n (%)
Single
Married
Widow or divorce
Birthplace, n (%)
Bangkok and vicinity
Central
North-east
North
South
Current workplace, n (%)
Bangkok and vicinity
Central
North-east
North
South

Total (N=553)

Public (N=392)

Private (N=161)

p-value

29 (25-35)

29 (25-34)

30 (26-35)

0.54

463 (83.7)
90 (16.3)

326 (83.2)
66 (16.8)

137 (85.1)
24 (14.9)

0.67

484 (87.5)
50 (9.0)
19 (3.4)

342 (87.2)
39 (10.0)
11 (2.8)

142 (88.2)
11 (6.8)
8 (5.0)

0.25

530 (95.9)
14 (2.5)
9 (1.6)

375 (95.7)
12 (3.1)
5 (1.2)

155 (96.3)
2 (1.2)
4 (2.5)

0.32

392 (70.9)
152 (27.5)
9 (1.6)

272 (69.4)
113 (28.8)
7 (1.8)

120 (74.5)
39 (24.3)
2 (1.2)

0.48

119 (21.5)
103 (18.6)
59 (10.7)
167 (30.2)
105 (19.0)

54 (13.8)
69 (17.6)
39 (9.9)
136 (34.7)
94 (24.0)

65 (40.4)
34 (21.1)
20 (12.4)
31 (19.3)
11 (6.8)

<0.001

172 (31.1)
123 (22.2)
13 (2.4)
146 (26.4)
99 (17.9)

59 (15.1)
103 (26.3)
13 (3.3)
126 (32.1)
91 (23.2)

113 (70.2)
20 (12.4)
0 (0.0)
20 (12.4)
8 (5.0)

<0.001
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education. However, PTs in the private sector were
more likely to be born and work in Bangkok and
vicinity than those working in the public sector.
Table 3 shows work experience, income and
benefits, work patterns and workload aggregated
by public and private sectors. Most of the res-

pondents have held their professional jobs since
bachelor graduation. Over a half of the public PTs
were classified as temporary employees (56.4%)
as the government has not sanctioned their permanent positions. On the other hand, 86.3% of
private PTs were employed as permanent staff

Table 3 Working experience, income and benefit and work pattern of PTs by sector
		
Working experience (years)
mean (SD)
Work status, n (%)
Permanent staff
Temporary employee
Income (baht)
median (IQR)
Work benefit (Yes, n %)
Paid vacation
Health insurance
Professional allowance
Training
Housing/Dormitory
Transportation allowance
Rural allowance
Food allowance
Home rental
Work mix percentage, mean (SD)
Curative care
Rehabilitation
Prevention
Research
Administration
Workload, mean (SD)
Work hour per day
Case per day
Overtime hour per day

Total (N=553)

Public (N=392)

Private (N=161)

p-value

8.7 (7.1)

8.5 (7.1)

9.0 (7.0)

0.42

310 (56.1)
243 (43.9)
15,600
(13,000-20,000)

171 (43.6)
221 (56.4)
15,000
(12,712-18,000)

139 (86.3)
22 (13.7)
20,000
(15,000-25,000)

<0.001

486 (87.9)
454 (82.1)
452 (81.7)
321 (58.0)
128 (23.1)
114 (20.6)
87 (15.7)
79 (14.3)
8 (1.4)

360 (91.8)
332 (84.7)
344 (87.8)
238 (60.7)
124 (31.6)
102 (26.0)
85 (21.7)
63 (16.1)
8 (2.0)

126 (78.3)
122 (75.8)
108 (67.1)
83 (51.6)
4 (2.5)
12 (7.5)
2 (1.2)
16 (10.0)
0 (0.0)

<0.001
0.02
<0.001
0.06
<0.001
<0.001
<0.001
0.09
0.11

46.6 (20.9)
26.2 (17.8)
12.6 (10.9)
8.4 (13.1)
8.7 (14.2)

44.7 (20.8)
27.0 (18.6)
13.8 (11.8)
10.0 (14.9)
8.5 (13.7)

51.5 (20.7)
24.5 (15.8)
9.7 (7.6)
4.6 (5.4)
9.3 (15.3)

<0.001
0.11
<0.001
<0.001
0.60

7.6 (0.9)
13.7 (9.4)
0.8 (0.7)

7.4 (0.7)
14.7 (9.9)
0.9 (0.7)

8.3 (1.0)
11.3 (7.3)
0.5 (0.5)

<0.001
<0.001
<0.001
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and earned higher income (20,000 versus 15,000
baht). Conversely, PTs in the public sector had
significantly higher work benefits. PTs in the private
sector were more likely to work in curative care
(51.5%), whereas those in the public sector had
a significantly higher work proportion for prevention (13.8%) and research (10%).
Table 4 presents the short-term and longterm personal plans for job mobility. Within 5
years, the majority of PTs (83.5%) would change
their workplace, especially those working in the
public sector. The most commonly stated reason
for changing jobs in both the public and private
sectors was to quit the profession. On the other
hand, half of the public sector PTs (50.8%) had
plans to work until retirement. The corresponding

percentage among PTs in the private sector was
37.3%.
Job satisfaction for PTs was probed with 10
questions. The overall reliability coefficient (Cronbach’s alpha) for the whole study sample was
0.64 indicating a need to examine sub-domains.
The Scree plot (Figure 1) suggested that there are
three factors. Their loading values are illustrated
in Table 5. The first factor contributed five items,
namely challenging work, fulfilling, sufficient independence in decision making, interesting job, and
learning and improving on work. We named this
factor “professional fulfillment”. The second
factor contributed three items including too much
paperwork, not given enough autonomy, and
mental stress. We named this factor “job stress”.

Table 4 Short-term and long-term personal plans on job mobility
		
Desire to change workplace within 5 years, n (%)
Yes
No
Maybe
Reasons for change of workplace, n (%)
Quit out the profession
Family reason
Post-grad study
Migration
Health problem and others
No answer
Desire to continue PT work until retirement, n (%)
Yes
No
Maybe

Total (N=553)

Public (N=392) Private (N=161) p-value

462 (83.5)
79 (14.3)
12 (12.2)

340 (86.7)
44 (11.2)
8 (2.1)

122 (75.8)
35 (21.7)
4 (2.5)

<0.001

124 (27.0)
74 (16.0)
50 (10.8)
48 (10.4)
44 (9.5)
122 (26.4)

80 (23.5)
49 (14.4)
36 (10.6)
34 (10.0)
33 (9.7)
108 (31.8)

44 (36.1)
25 (20.5)
14 (11.5)
14 (11.5)
11 (9.0)
14 (11.5)

<0.001

259 (46.8)
285 (51.5)
9 (1.7)

199 (50.8)
187 (47.7)
6 (1.5)

60 (37.3)
98 (60.9)
3 (1.8)

0.006
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The last factor was “physical exhaustion” which
contributed 2 items: overwork and too physically
demanding.
Table 6 presents the predictors of planning
to leave the profession. An odds ratio of below 1
indicates a protective effect for quitting the profession. Significant predictors for planning of professional attrition include low professional fulfillment and physical exhaustion. After adjustment
for these factors and other potential confounders
including permanency of position, age and income
(all of which showed no significant effect), it was
found that private PTs were 2.4 times more likely
to plan for professional attrition than their public
sector counterparts.

Figure 1 Scree plot of job satisfaction on profession
PTs

Table 5 Rotated factor analysis for three factors of job satisfaction among Thai PTs
				
		 Items
Professional
			
fulfillment

Factor
Job
stress

1. There is too much paperwork.		
0.40
2. My job is challenging in a positive sense.
0.72
3. I am not given enough autonomy (freedom to do my work 		
0.55
		 the way I want to).
4. My job is fulfilling (i.e., enables me to use my ability).
0.64
5. My job is mentally stressful.		
0.57
6. I have sufficient independence in decision making.
0.51
7. My job is too physically demanding.			
8. My work is interesting.
0.67
9. I am overworked.			
10. I am learning and improving on my work.
0.64
Eigenvalue
2.14
1.04
Proportion variance
0.21
0.10
Cumulative variance
0.21
0.32
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exhaustion

0.47
0.78
0.96
0.10
0.41
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Table 6 Factors associated with planning to quit the profession based on logistic regression (n=547)
Factor

Crude ORa (95%CI)

Adjusted ORa (95%CI)

Job satisfaction:
Professional fulfillment
0.58 (0.43, 0.77)
0.58 (0.42, 0.79)
Job stress
1.27 (0.93, 1.74)
1.23 (0.87, 1.74)
Physical exhaustion
1.49 (1.12, 1.99)
1.55 (1.13, 2.12)
Sector: private vs public
1.67 (0.96, 2.89)
2.37 (1.2, 4.68)
Work position: temporary vs permanent
0.76 (0.47, 1.22)
1.02 (0.56, 1.84)
Income (reference=15,000 baht)			
15,001 – 20,000 baht
1.4 (0.82, 2.4)
1.35 (0.71, 2.54)
20,001 baht+
0.89 (0.47, 1.68)
0.68 (0.3, 1.54)
Age: 30 years and above vs below
0.97 (0.6, 1.57)
1.15 (0.41,3.25)
a
b

p-valueb
< 0.001
0.234
0.006
0.014
0.957
0.187
0.356
0.358
0.789

OR: Odds ratio; CI: confidence interval
Likelihood ratio test

Discussion
The private sector PTs in this study were born
and continued working in Bangkok and vicinity
higher than the public sector PTs. People born in
urban settings had greater opportunities for university education and employment, especially
with a strong private health care market. The
problem of mal-distribution of doctors in Thailand
has been partially solved by an improved distribution of medical schools in rural areas and the
recruitment of medical students from rural communities.(21) However, physical therapy schools
have only recently begun to be established outside the capital city.(22) The impact on the distribution of PTs is still relatively small.
The public sector PTs had significantly more
working experience in health prevention and research, than the private sector PTs due to the fact
that the national health reform has shifted from
curative care to health prevention and promotion.

Currently, the major role of the public sector PTs
is not only for hospital-based treatment, but also
home-based rehabilitation and prevention or
minimization of disabilities for older people including stroke and patient injuries.(23-26) As a result,
there has been an increasing demand for PTs in
community hospitals since 2001.(13) Presently,
more than 80% of community hospitals in Thailand had PT services. However, the number of
permanent jobs sanctioned by the government is
still very limited.
Mobility and professional attrition found in
this study are of the greatest concern. This is
complicated by the fact that PT education in
Thailand has limited capacity, a high student dropout rate and poor geographical distribution of
graduates.(22) In addition, background characteristics including being single and young makes PT
staff more likely to find a new job or seek career
advancement. A study on Nigerian PTs reported
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What is already known on this topic?

that the perception of well-being was related to
emigrant PTs moving to developed countries.(27)
Lessons learned from other health workforces
indicate that perceptions of job insecurity, burnout, lack of professional commitment, the workplace environment, and job satisfaction were
probable factors.(28-33)
The numerical domination of female PTs in
our study is a part of global medical feminization.(34)
This may be explained by women having a better
sense of care than men.(35) Many countries have
increasing concerns on the impact of gender imbalance on the healthcare system in addition to
shortages and mal-distribution of the health workforce.(36,37) So far, there have not been any good
examples of success in addressing the gender
balance.

There have been studies on job satisfaction
among PTs in the USA, Japan and Nigeria. All the
studies show that professional PTs were concerned with intrinsic factors such as fulfillment,
perception of autonomy, and skill challenges
rather than external factors such as income and
remuneration.(18,27,39) Our study demonstrated that
the sub-domains had independent effects on
predicting professional attrition whereas the effects of other putative professional factors such
as income and job security did not. Thus, these
psychological aspects need to be taken into consideration in solving the problem of PT shortage.
What this study adds?

This study confirmed that job stress and
physical exhaustion were factors influencing leaving the PT profession. In contrast, professional
fulfillment was a protective factor. However, PTs
in the private sector were more likely to quit the
profession even after adjustment for these factors.
It is possible that there are other unknown explanatory factors that were different for these two
sectors and were not included in this study.

Conclusion and recommendations
To conclude, professional fulfillment was a
preventing factor. However, physical exhaustion
was influencing PT workforce to quit profession.
There is a need to improve working conditions of
PTs in Thailand to solve the problem of poor job
satisfaction and a significant proportion of PTs
planning to leave the profession. Strategy planning
and implemented policy such as attrition and
retention should be encouraged. In addition, systemic management for human resource should
be increasing concern.(38) Moreover, PT council and
PT associations of Thailand should improve the
competency and performance of young staffs and
assist the profession in resolving the issue.
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บทคัดย่อ

การศึกษาการเข้ามาท�ำงานของบุคลากรสุขภาพชาวต่างชาติในประเทศไทยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
ส่วนบุคคลของบุคลากรชาวต่างชาติทเี่ ข้ามาท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย ปัจจัยทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรชาวต่างชาติตดั สินใจมา
ท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย กระบวนการเข้ามาท�ำงาน ค่าใช้จา่ ย การเตรียมตัว และลักษณะการท�ำงาน รวมถึงปัญหา
และอุปสรรคที่พบ กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรชาวต่างชาติที่ท�ำงานในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จ�ำนวน 100 คน คัดเลือก
ด้วยเทคนิคการบอกต่อ (snowball technique) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยจัดท�ำขึ้นเอง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 31.23 ปี มีสญ
ั ชาติฟลิ ปิ ปินส์ ส่วนใหญ่จบการศึกษา
สาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ ร้อยละ 41 แบ่งเป็นจบการศึกษาด้านการพยาบาลร้อยละ 36 และการแพทย์ ร้อยละ 5 ส�ำหรับ
ความสามารถทางด้านภาษา ร้อยละ 94 ของกลุม่ ตัวอย่างมีความสามารถทางด้านภาษาไทย และร้อยละ 99 มีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สิ่งสนับสนุนที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย 3 อันดับแรกคือ วุฒิ
การศึกษาร้อยละ 68 ความสามารถหรือความช�ำนาญเฉพาะทางเป็นที่ต้องการร้อยละ 64 และความสามารถในการสื่อสาร
ด้วยภาษาไทยร้อยละ 55 ปัจจัยทีท่ ำ� ให้เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ประกอบไปด้วยปัจจัยผลักดัน ได้แก่ การมีรายได้ไม่เพียง
พอ การขาดความก้าวหน้าในการท�ำงาน การได้รับสวัสดิการที่ไม่ดี และค่าครองชีพที่สูง และปัจจัยดึงดูด ได้แก่ การได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ โอกาสได้ท�ำงาน และการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในสาขาอาชีพที่ท�ำงาน
ส่วนกระบวนการเข้ามาท�ำงานนั้น   ในขั้นตอนการเตรียมตัวพบว่า ส่วนมากได้รับข้อมูลจากเพื่อนที่ท�ำงานใน
ประเทศไทย มีการเตรียมตัวด้านภาษา ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานหรือการประกอบอาชีพและสุขภาพ ในขั้นตอน
การสมัครงานพบว่า ส่วนใหญ่จะสมัครงานด้วยตนเองภายหลังจากการได้ข้อมูล วีซ่าที่ใช้ในการเข้ามาประเทศไทยครั้งแรก
คือวีซ่านักท่องเที่ยว หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนเป็นวีซ่าส�ำหรับท�ำงาน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท�ำ
หนังสือเดินทาง การท�ำวีซ่าและการเดินทาง ส่วนลักษณะการท�ำงานในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 93 ท�ำงานเป็นบุคลากร
ด้านสนับสนุนสุขภาพ และร้อยละ 7 ท�ำงานเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่ประกอบวิชาชีพที่มีข้อตกลงยอมรับร่วม (mutual
recognition arrangement: MRA) โดยร้อยละ 73 ท�ำงานในโรงพยาบาลเอกชน ปัญหาอุปสรรคที่พบ ได้แก่ การสื่อสาร
โดยใช้ภาษาไทย การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต การได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม การต่ออายุ
วีซ่าและใบอนุญาตการท�ำงาน
เสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายควรพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการต่ออายุวีซ่า การทบทวนการขอใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพตามข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ส่วนหน่วยงานระดับปฏิบตั กิ ารควรมีการจัดอบรมและพัฒนาทักษะ
การท�ำงานให้บุคลากรชาวต่างชาติ ปรับปรุงวัฒนธรรมการท�ำงาน และการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดรูปแบบ
การท�ำงานที่เป็นสากลและเกิดการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
ค�ำส�ำคัญ: การเข้ามาท�ำงาน ชาวต่างชาติ บุคลากรท�ำงานในโรงพยาบาล ประเทศไทย
*คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
†
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Abstract

The aims of the present descriptive study of foreigners being employed as hospital workforce in
Thailand were to explore the characteristics of foreign hospital employees, factors influencing decision
making of foreigners seeking employment in Thailand, the process of being employed as foreign hospital
employees, and problems or obstacles encountered while working in Thailand. One hundred foreign
hospital employees in both government and private hospitals in Thailand were recruited using snowball
sampling. A questionnaire was used for data collection. The data were analyzed using descriptive statistics, including frequency, percentage, mean, and standard deviation.
The results revealed that most participants were females with the mean age of 31.23 years. Onethird of foreign hospital employees were the Filipinos. Success factors of being employed in Thailand
included level of education (68%), competencies/special skills in needed fields (64%), and ability to
communicate in Thai (55%). Factors influencing foreigners making decision to work in Thailand covered
both push factors (such as low wages, limited career progression, unfair benefits, and high living expenses) and pull factors (including gaining new experience, job opportunities, and opportunity to improve
career). The processes for being employed as foreign hospital employees included 1) preparation phase:
foreigners prepared on language, working knowledge and employment laws, and health check-ups
2) application phase: most foreigners applied for a job themselves after receiving information. A tourist
visa was initially granted at first arrival in Thailand and then changed to a non-immigrant visa “B”. The
expenses of application phase included a visa, passport, work permit, and travel. Most participants (93%)
were working as medical service assistants, such as interpreters and 7% were qualified to work as healthcare providers as described under the mutual recognition arrangement (MRA). Communication in Thai,
adjusting to social and cultural differences, unfair wage, visa and work permit renewal were indicated as
problems or obstacles encountered while working in Thailand.
The recommendations from the present research were as follows: 1) stakeholders should revise
the process of work permit renewal, and MRA; 2) the organization or employer should provide a basic
training program in healthcare competencies, and improve workplace culture, including setting up appropriate remuneration system as international standard and equity basis.
Keywords: being employed, foreigners, foreign health workforce, hospital employees, Thailand

ปั

ภูมิหลังและเหตุผล

munity: AEC) อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2558 มี
การอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือได้อย่างเสรี
โดยประชาคมอาเซียนมีการจัดท�ำข้อตกลงการยอมรับร่วม
(Mutual Recognition Arrangements: MRA) ในสาขา

จจุบันการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศเป็น
ประเด็นที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากการก้าวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Com293

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

บริการ ซึ่ง MRA หมายถึง การที่ผู้ให้บริการที่ได้รับการ
รั บ รองคุ ณ สมบั ติ วิ ช าชี พ โดยหน่ ว ยงานที่ มี อ� ำ นาจใน
ประเทศตน ได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานที่มีอ�ำนาจใน
ประเทศอาเซียนอื่น โดยสอดคล้องกับกฎระเบียบภายใน
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่การ
เคลื่ อ นย้ า ยผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสาขาวิ ช าชี พ ในภู มิ ภ าค ดั ง นั้ น
แรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อตกลงยอมรับ
ร่วมเหล่านี้ สามารถเข้ามาท�ำงานและออกไปท�ำงานใน
ประเทศอาเซียนได้อย่างเสรี(1)
ปัจจุบันประเทศอาเซียนได้จัดท�ำ  MRA และลงนาม
โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว 8 สาขา ดังนี้ ข้อตกลง
การยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพวิศวกรรม ลงนามเมือ่
วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขาบริการวิชาชีพ
พยาบาล ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ณ เมือง
เซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขา
บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม และกรอบความตกลงส�ำหรับ
การยอมรับร่วมในคุณสมบัตวิ ชิ าชีพด้านการส�ำรวจ ลงนาม
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์
กรอบความตกลงว่าด้วยข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขา
บริ ก ารวิ ช าชี พ บั ญ ชี ข้ อ ตกลงการยอมรั บ ร่ ว มในสาขา
บริการวิชาชีพแพทย์ และข้อตกลงการยอมรับร่วมในสาขา
วิชาชีพทันตแพทย์ ลงนามเมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2552 ณ ประเทศไทย กรอบข้อตกลงการยอมรับร่วมใน
สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ กรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม ขณะนี้ประเทศอาเซียนอยู่
ระหว่างจัดตั้งกลไกในการด�ำเนินการตาม MRA เพื่อให้ผู้
ประกอบวิชาชีพในภูมิภาคได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูป
ธรรมจากข้อตกลงดังกล่าว(1) ซึ่งเงื่อนไขข้อตกลงใน MRA
ย่อมส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานในประเทศด้วย
แรงงานต่ า งด้ า วที่ ต ้ อ งการเข้ า มาท� ำ งานใน
ประเทศไทยต้องขอใบอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ส่วน
ใหญ่ใบอนุญาตที่แรงงานต่างด้าวขออนุญาต ได้แก่ มาตรา

9 ประเภททั่วไป หมายถึง คนต่างด้าวที่เป็นแรงงานที่มี
ทักษะและท�ำงานอยูใ่ นต�ำแหน่งค่อนข้างสูง หรืออาจถูกส่ง
มาจากบริ ษั ท แม่ ใ นต่ า งประเทศที่ เ ข้ า มาลงทุ น ใน
ประเทศไทย หรือเข้ามาท�ำงานชั่วคราวในงานที่ต้องใช้
ทักษะและเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นความต้องการผู้ที่มีความ
สามารถเฉพาะด้าน มีความช�ำนาญเฉพาะด้าน หรือมีความ
สามารถทางการสื่อสาร (ภาษา) ที่ยังหาคนไทยที่มีความ
สามารถหรื อ มี ค วามช� ำ นาญเข้ า มาร่ ว มงานไม่ ไ ด้ หรื อ
เป็นการเข้ามาท�ำงานในกิจการที่ตนเองลงทุน หรือกิจการ
ของคู่สมรส หรือกิจการที่ร่วมลงทุน เป็นต้น  มาตรา 11
ประเภทน�ำเข้า หมายถึง แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงาน
ตามข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยการจ้ า งแรงงานต่ า งด้ า วระหว่ า ง
ประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี (MOU) โดยขออนุญาต
ท�ำงานได้ 2 งาน คือ งานกรรมกรและคนรับใช้ในบ้าน
ปัจจุบันท�ำข้อตกลง (MOU) กับประเทศ 2 ประเทศ คือ
ลาวและกัมพูชา และมาตรา 12 หมายถึง คนต่างด้าวซึง่ เข้า
มาท� ำ งานในราชอาณาจั ก รตามกฎหมายพิ เ ศษ ได้ แ ก่
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายอื่น
(พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น) (2)
จากสถิตขิ องกระทรวงแรงงาน พบว่า การเดินทางเข้า
มาท�ำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทยตามมาตรา 12
(ส่งเสริมการลงทุน BOI) ตามมาตรา 9 (กลุ่มทั่วไป) และ
มาตรา 11 (MOU) มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ซึง่ แรงงานชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่มี
ฝีมือมากกว่าแรงงานที่มีฝีมือ (ดังตารางที่ 1)
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สั ญ ชาติ ข องชาวต่ า งชาติ ที่ เข้ า มา
ท�ำงาน พบว่า จ�ำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานสูงสุดคือ
ญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 23.7 รองลงมาคือจีน คิดเป็นร้อยละ
8.7 และอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 8.2 ส�ำหรับจ�ำนวนชาวต่าง
ชาติจากประเทศอาเซียนทีเ่ ดินทางเข้ามาท�ำงานในไทยมาก
ที่สุดคือฟิลิปปินส์(2)
แรงงานต่างชาติในสาขาบริการทางสุขภาพ เป็นอีก
สาขาหนึ่งที่พบว่ามีการเคลื่อนย้ายเข้ามาในประเทศไทย
เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากธุ ร กิ จ โรงพยาบาลและสุ ข ภาพใน
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ตารางที่ 1 จำ�นวนแรงงานชาวต่างชาติที่เข้ามาทำ�งานในประเทศไทย จำ�แนกตามปีและประเภทของงาน (คน)
ประเภทการทำ�งาน

ปี พ.ศ. 2555(2)

มาตรา 12 (ส่งเสริมการลงทุน BOI)
มาตรา 9 (กลุ่มทั่วไป)
มาตรา 11 (MOU)

26,149
74,811
-

ปี พ.ศ. 2556(2)
31,051
83,519
139,048

ปี พ.ศ. 2558(3)
40,627
102,255
270,701

หมายเหตุ BOI ย่อมาจาก The Board of Investment of Thailand = สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding = ข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี

ประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมี
การลงทุนมากขึน้ จากรายงานเกีย่ วกับรายได้ของธุรกิจโรง
พยาบาลเอกชนในปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีรายได้มากกว่า 1
แสนล้านบาทหรือขยายตัวกว่าร้อยละ 10-15 โดยการ
เติบโตดังกล่าวเกิดจากการขยายการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่าง
จังหวัด เพือ่ รองรับกลุม่ ผูป้ ว่ ย โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยชาวต่างชาติ
ที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10 ต่อปี โดย
เฉพาะโรงพยาบาลเอกชนที่มีการวางแผนการตลาดที่มุ่ง
เน้ น การบริ ก ารแก่ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า ต่ า งชาติ ที่ ท� ำ งานใน
ประเทศไทย โดยกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานในเมือง
ไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ของกลุ่มผู้ที่เข้ามา
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาล(4) นอกเหนือจากชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยแล้ว ประชากรของประเทศ
เพื่อนบ้านที่ขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยก็
เดิ น ทางเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารการรั ก ษาในประเทศไทยเช่ น
เดียวกัน(5) สอดคล้องกับการศึกษาของรัชนี ศุจิจันทรรัตน์
และคณะ(6) ที่พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ความมีชื่อเสียงด้านคุณภาพ
ศักยภาพทางการแพทย์ ราคา และอัธยาศัยที่ดีของผู้ให้
บริการของประเทศไทย ส่งผลให้ผู้รับบริการชาวต่างชาติ
เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในประเทศไทยจ�ำนวนมาก
และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วน
ของลู ก ค้ า ต่ า งชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการเคลื่ อ นย้ า ย
ประชากรในประเทศสมาชิกจะมีมากขึ้นและการเดินทาง

ระหว่างประเทศง่ายขึ้น โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งได้
เตรี ย มความพร้ อ มทางด้ า นบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการน�ำเข้าพยาบาลจากต่าง
ประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เพื่อท�ำหน้าที่สื่อสารกับผู้ป่วยชาว
ต่างชาติ และให้ค�ำปรึกษาด้านการรักษา โดยไม่ได้ลงมือ
ปฏิ บั ติ ในขณะเดี ย วกั น แพทยสภายั ง อยู ่ ร ะหว่ า งการ
พิจารณาให้แพทย์ชาวต่างชาติเข้ามาท�ำงานในประเทศได้
ง่ายขึ้น โดยเฉพาะแพทย์ที่เข้ามาดูแลผู้ป่วยชาวต่างชาติที่
เข้ามารักษาตัวในประเทศไทย รวมถึงการเปิดให้แพทย์ชาว
ต่างชาติเข้ามาอบรมแพทย์ในประเทศได้(7) แต่จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า รายงานข้อมูลเกี่ยวกับจ�ำนวน
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานทางด้านสุขภาพที่ชัดเจนยังมี
ค่อนข้างน้อย และยังไม่มีการศึกษาหรือรายงานอย่างเป็น
ทางการเกี่ยวกับกระบวนการเข้ามาท�ำงานโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยของบุคลากรชาวต่างชาติ
จากสถานการณ์ดงั กล่าวข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคลากรชาวต่างชาติที่
ท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย ปัจจัยที่ท�ำให้บุคลากร
ชาวต่างชาติตดั สินใจมาท�ำงานในประเทศไทย กระบวนการ
เข้ามาท�ำงาน การเตรียมตัว ค่าใช้จ่าย ลักษณะการท�ำงาน
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงาน เพื่อเป็นข้อมูล
ส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ก�ำหนดนโยบายจัดท�ำแนวทางการติดตามการเข้ามาท�ำงาน
ลักษณะการท�ำงานของบุคลากรชาวต่างชาติที่ท�ำงานโรง
พยาบาลในประเทศไทย และพิจารณาให้เกิดการจ้างงาน
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และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาคตามข้อตกลง
และเป้าหมายของประเทศ

1. ปฏิบตั งิ านจริงอยูใ่ นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนใน
ประเทศไทย
2. สามารถสือ่ สารได้ดว้ ยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
3. ยินดีตอบแบบสอบถาม
4. ไม่มีสัญชาติไทย
วิธกี ารเข้าถึงกลุม่ อย่าง ใช้เทคนิคการบอกต่อ (snowball technique) โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้
1. คณะผูว้ จิ ยั สอบถามข้อมูลจากศิษย์เก่าทีท่ ำ� งานโรง
พยาบาลในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
ภาคใต้ และภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานคร ทั้งโรง
พยาบาลภาครัฐและเอกชน
2. เมื่ อ ได้ ข ้ อ มู ล ของบุ ค ลากรชาวต่ า งชาติ ที่ มี
คุณสมบัตติ ามทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว คณะผูว้ จิ ยั จึงติดต่อเชิญชวน
บุ ค คลนั้ น เข้ า ร่ ว มโครงการวิ จั ย พร้ อ มทั้ ง สอบถามถึ ง
บุคลากรชาวต่างชาติท่านอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
จากกลุ่มตัวอย่าง ท�ำเช่นนี้ต่อๆ กันไปจนได้จ�ำนวนตามที่
ต้องการและครบทุกภาค ครอบคลุมทัง้ โรงพยาบาลรัฐและ
เอกชน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย
2. ศึกษาปัจจัยทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรชาวต่างชาติตดั สินใจ
เข้ามาท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย
3. ศึกษากระบวนการเข้ามาท�ำงาน การเตรียมตัว ค่า
ใช้จา่ ยและลักษณะการท�ำงานของบุคลากรชาวต่างชาติใน
การเข้ามาท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย
4. ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการท� ำ งานของ
บุ ค ลากรชาวต่ า งชาติ ที่ เข้ า มาท� ำ งานโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเชิงพรรณนา (descriptive design) เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัย
ที่ท�ำให้ตัดสินใจเข้ามาท�ำงาน กระบวนการเข้ามาท�ำงาน
การเตรียมตัว ค่าใช้จ่ายและลักษณะการท�ำงาน รวมถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการท�ำงานของบุคลากรชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

`ใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงมา
จากแบบสอบถามของนันทกา สวัสดิพานิชและคณะ(8) เป็น
แบบเลือกตอบทัง้ ค�ำถามปลายเปิดและปลายปิด สอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เหตุผลของการเข้ามาท�ำงานใน
ประเทศไทย ขั้นตอนและกระบวนการเข้ามาท�ำงานใน
ประเทศไทย ลักษณะการท�ำงาน และปัญหาอุปสรรคใน
การเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

ประชากร คือ บุคลากรชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานจริง
ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่าง

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรชาวต่างชาติที่ท�ำงานโรง
พยาบาลในประเทศไทยทัง้ ภาครัฐและเอกชน จ�ำนวน 100
คน (ค�ำนวณจาก confidence level = 95% และ confidence interval = 10%) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี้

1. ความตรงของเครื่องมือ
คณะผูว้ จิ ยั ได้นำ� แบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปให้ผทู้ รง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ
ได้ค่า IOC (item-objective congruence) เท่ากับ 1.00
หลังจากนั้นคณะผู้วิจัยได้ท�ำการแปลแบบสอบถามจาก
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ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 1
ท่าน ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาตรวจสอบการแปล แล้วน�ำ
แบบสอบถามภาษาอังกฤษชุดดังกล่าวไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 1 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ มี่ คี วามช�ำนาญในการใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทยอีกครั้ง หลังจากนั้น
คณะผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามภาษาไทยที่เป็นต้นฉบับมา
เปรียบเทียบกับแบบสอบถามภาษาไทยที่ได้แปลมาจาก
ฉบับภาษาอังกฤษ พบว่า มีความคล้ายคลึงกัน แสดงว่า
แบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษสามารถน�ำไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างได้
2. ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
คณะผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสอบถามภาษาอั ง กฤษที่ ไ ด้ ไ ป
ทดลองใช้ กั บ กลุ ่ ม ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
จ�ำนวน 4 คน ที่มีเชื้อชาติแตกต่างกัน ได้แก่ อเมริกัน 2 คน
แคนาเดียน 1 คน ญี่ปุ่น 1 คน และ ฟิลิปปินส์ 1 คน พบ
ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตรงกัน คือ ข้อค�ำถาม
ทุ ก ข้ อ ชั ด เจน ตรงประเด็ น และครอบคลุ ม ประเด็ น
กระบวนการเข้ามาท�ำงาน แสดงว่าแบบสอบถามฉบับภาษา
อังกฤษสามารถน�ำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้

1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาทำ�งานโรงพยาบาลในประเทศไทย

ร้อยละ 62 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 38 เป็นเพศชาย
มีอายุระหว่าง 19 ถึง 56 ปี อายุเฉลี่ยเท่ากับ 31.23 ปี
(S.D.= 7.33) โดยร้อยละ 38 มีสัญชาติฟิลิปปินส์ ร้อยละ
64 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนสาขาทีจ่ บการศึกษา
นั้น พบว่า ร้อยละ 41 จบสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ และ
ร้อยละ 39 จบสาขาอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสาขาวิชาชีพด้าน
สุ ขภาพส่วนมากคือ ร้ อยละ 36 จบการศึ กษาด้ านการ
พยาบาล และร้อยละ 5 จบการศึกษาด้านการแพทย์
สิ่งสนับสนุนที่ท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการเข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทย 3 อันดับแรก คือ วุฒกิ ารศึกษา ร้อย
ละ 68 ความสามารถหรือความช�ำนาญเฉพาะทางเป็นที่
ต้องการ ร้อยละ 64 และความสามารถในการสื่อสารด้วย
ภาษาไทย ร้อยละ 55 (ดังตารางที่ 2)
2. ปัจจัยที่ทำ�ให้บุคลากรชาวต่างชาติตัดสินใจมา
ทำ�งานโรงพยาบาลในประเทศไทย

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยจากประเทศต้นทางที่ท�ำให้บุคลากรชาวต่าง
ชาติตดั สินใจมาท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย 3 อันดับ
แรก คือ การมีรายได้ไม่เพียงพอ ร้อยละ 45 การขาดความ
ก้าวหน้าในการท�ำงาน ร้อยละ 27 และ การได้รบั สวัสดิการ
ที่ไม่ดีและค่าครองชีพที่สูง ร้อยละ 19 (ดังตารางที่ 3) ส่วน
เหตุผลจากประเทศไทยที่ทำ� ให้กลุม่ ตัวอย่างตัดสินใจเลือก
ท�ำงานในประเทศไทย 3 อันดับแรก พบว่า ประเทศไทยให้
ประสบการณ์ใหม่ ร้อยละ 82 มีโอกาสได้งานท�ำ  ร้อยละ
59 และการมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในสาขาอาชีพที่
ท�ำงาน ร้อยละ 55 (ดังตารางที่ 4)

การวิจัยครั้งนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมของการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้มีการชี้แจง
กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัย การรักษาความลับ
โดยไม่เปิดเผยชื่อ ไม่เปิดเผยสถานที่ท�ำงาน การน�ำเสนอ
ข้อมูลจะน�ำเสนอในภาพรวม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ตัวอย่างมีโอกาสตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการวิจัย
รวมทัง้ สามารถออกจากโครงการวิจยั ได้ตลอดเวลาโดยไม่มี
ผลกระทบใดๆ

3. กระบวนการเข้ า มาทำ � งานโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยของบุคลากรชาวต่างชาติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามลักษณะของข้อมูล

กระบวนการในการเข้ามาท�ำงานของบุคลากรชาวต่าง
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ตารางที่ 2 สิ่งสนับสนุนที่ทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จในการเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สิ่งสนับสนุน

จำ�นวน

วุฒิการศึกษา
ความสามารถ/ความชำ�นาญเฉพาะทางเป็นที่ต้องการ
ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย
ประสบการณ์การทำ�งานเดิม
การมีเครือข่ายบุคคลรู้จักให้การติดต่อช่วยเหลือ
โอกาสในการได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพ
โอกาสที่จะได้รับวีซ่าจากประเทศไทย
ความมุ่งมั่นที่จะทำ�งานในประเทศไทย
ความสามารถของสถาบันภาษาที่ท่านใช้บริการ
ชื่อเสียงของบริษัทจัดหางานที่ท่านใช้บริการ
ชื่อเสียงของสถาบันภาษาที่ท่านใช้บริการ
อยากได้สัญชาติไทย

68
64
55
50
34
31
29
22
14
1
1
1

ร้อยละ
68.0
64.0
55.0
50.0
34.0
31.0
29.0
22.0
14.0
1.0
1.0
1.0

ตารางที่ 3  สิ่งที่ทำ�ให้ท่านตัดสินใจออกจากประเทศของกลุ่มตัวอย่าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สิ่งที่ทำ�ให้ท่านตัดสินใจออกจากประเทศ

จำ�นวน

รายได้ไม่เพียงพอ
ขาดความก้าวหน้าในการทำ�งาน
ได้รับสวัสดิการที่ไม่ดี
ค่าครองชีพที่สูง
หาประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
ไม่มีงานทำ�
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
ทำ�งานไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา
ภัยสงคราม
ภาวะเสี่ยงทางด้านสุขภาพ
ติดตามครอบครัว
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
ปัญหาการเมือง
ต้องการเป็นแพทย์อาสาสมัคร

45
27
19
19
17
18
10
10
6
6
6
5
2
1

ร้อยละ
45.0
27.0
19.0
19.0
17.0
18.0
10.0
10.0
6.0
6.0
6.0
5.0
2.0
1.0

ประเทศไทย เพือ่ นทีท่ ำ� งานในประเทศของตนเอง และการ
สืบค้นด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต การเตรียมตัวเกี่ยวกับ
ภาษา พบว่า ร้อยละ 81 มีการเตรียมตัวด้านภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 48 มีการเตรียมตัวด้านภาษาไทย ซึ่งส่วนมากจะ
เตรียมตัวด้วยตนเอง ส่วนการเตรียมความรู้ พบว่า ร้อยละ

ชาติมี 3 ขั้นตอนดังนี้
3.1 ขั้ น ตอนการเตรี ย มตั ว ก่ อ นเข้ า มาท� ำ งานใน
ประเทศไทย
การได้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท� ำงาน พบว่ า กลุ ่ ม
ตัวอย่างได้รับข้อมูล 3 อันดับแรก คือ เพื่อนที่ท�ำงานใน
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ตารางที่ 4 เหตุผลจากประเทศไทยที่ทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเลือกทำ�งานในประเทศไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เหตุผลจากประเทศไทย

จำ�นวน

ได้รับประสบการณ์ใหม่
มีโอกาสได้งานทำ�
มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในสาขาอาชีพที่ทำ�งาน
ได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ได้รับสวัสดิการที่ดี
มีรายได้ที่มากกว่าเดิม
มีสภาพแวดล้อมที่ดี
มีโอกาสได้ท่องเที่ยว
อัธยาศัยที่ดี
มีความก้าวหน้าในการทำ�งาน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีโอกาสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
มีการพัฒนาที่ดีทางด้านการแพทย์และสุขภาพ
มีครอบครัวเป็นคนไทย
เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
มีชื่อเสียงทางด้านการแพทย์และสุขภาพ
ครอบครัวได้งานทำ�ที่ประเทศไทย
ใกล้ภูมิลำ�เนาเดิม

82
59
55
53
44
41
40
40
38
30
25
24
22
12
9
9
1
1

68 มี ก ารเตรี ย มความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การจ้ า งงานหรื อ การ
ประกอบอาชีพในประเทศไทย ร้อยละ 58 มีการเตรียม
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม/ค่าครองชีพ/ความเป็นอยู่ของ
ประเทศไทย และร้อยละ 51 มีการเตรียมตัวทางด้าน
สุขภาพ เช่น การท�ำประกันสุขภาพ การรับภูมิคุ้มกันโรค
3.2 วิธีการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือร้อยละ 87 สมัครงานด้วย
ตนเอง ส่วนมากมีระยะเวลาในการด�ำเนินการเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทยตัง้ แต่ตดิ ต่อหน่วยงานจนถึงวันทีเ่ ดินทางเข้า
มาท�ำงานในประเทศไทยต�่ำกว่าหรือเท่ากับ 30 วัน (1
เดือน) ใบอนุญาตทีไ่ ด้รบั ในการเข้ามาประเทศไทยครัง้ แรก
ส่วนมาก คือร้อยละ 56 เป็นวีซ่านักท่องเที่ยว ส่วนวีซ่า
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ คือร้อยละ 87 เป็นวีซ่าส�ำหรับท�ำงาน
3.3 ค่าใช้จา่ ยทีก่ ลุม่ ตัวอย่างใช้ในการเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทย

ร้อยละ
82.0
59.0
55.0
53.0
44.0
41.0
40.0
40.0
38.0
30.0
25.0
24.0
22.0
12.0
9.0
9.0
1.0
1.0

ค่าใช้จา่ ยในการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ส่วนมาก
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท�ำหนังสือเดินทางคือร้อยละ 60
ค่าใช้จา่ ยในการท�ำวีซา่ ร้อยละ 58 และค่าใช้จา่ ยในการเดิน
ทาง ร้อยละ 52 (ดังตารางที่ 5)
4. ลักษณะงานทีท
่ �ำ ในโรงพยาบาลของบุคลากรชาว
ต่างชาติ

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 93 ท�ำงานเป็นบุคลากรด้าน
สนับสนุนสุขภาพที่ท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้าน
สุขภาพแก่ผู้รับบริการ เช่น ล่าม หรือผู้ที่ให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านสุขภาพ และร้อยละ 7 ท�ำงานเป็นบุคลากรด้าน
สุขภาพที่ประกอบวิชาชีพที่มีข้อตกลงร่วม (MRA) ได้แก่
แพทย์และพยาบาล ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
ของผูร้ บั บริการโดยตรง เมือ่ พิจารณาลักษณะงานทีท่ ำ 
� พบ
ว่า บุคลากรด้านสนับสนุนสุขภาพส่วนใหญ่ท�ำหน้าที่เกี่ยว
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ตารางที่ 5  ค่าใช้จ่ายที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการเข้ามาทำ�งานในประเทศไทย
ค่าใช้จ่าย

จำ�นวน

ค่าหนังสือเดินทาง
ค่าวีซ่า
ค่าเดินทาง
ค่าตรวจสุขภาพ
ค่าประกันสุขภาพ
ค่ายื่นใบสมัครที่จ่ายให้แก่หน่วยงาน/องค์กร
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวด้านภาษา
ค่าฉีดวัคซีน
ค่าประกันเมื่อเกิดความผิดพลาดในการทำ�งาน
ค่าบริการที่จ่ายให้แก่บริษัทหรือหน่วยงานที่ช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อเตรียมตัวสำ�หรับงาน
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว

60
58
52
27
13
10
8
7
4
1
1
1

ร้อยละ
60.0
58.0
52.0
27.0
13.0
10.0
8.0
7.0
4.0
1.0
1.0
1.0

ตารางที่ 6  ลักษณะงานที่ทำ�ในประเทศไทย
ลักษณะงานที่ทำ�

จำ�นวน (คน)

บุคลากรด้านสุขภาพที่ประกอบวิชาชีพที่มี MRA
- แพทย์
- พยาบาล
บุคลากรด้านสนับสนุนสุขภาพ
- กลุ่ม 1 บุคลากรที่แปลข้อมูล/ให้ข้อมูลข่าวสาร/ให้คำ�แนะนำ�แก่ผู้ป่วย
- กลุ่ม 2 บุคลากรที่ทำ�หน้าเกี่ยวกับแปลข้อมูลเท่านั้น
รวม

กับแปลข้อมูลให้กับผู้รับบริการชาวต่างชาติเท่านั้น ส่วน
บุคลากรด้านสุขภาพที่ประกอบวิชาชีพที่มี MRA ส่วนมาก
เป็นแพทย์ (ดังตารางที่ 6)
เมื่ อ พิ จ ารณาลั ก ษณะการท� ำ งานในประเทศไทย
เฉพาะสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ พบว่า ผู้ที่จบสาขาแพทย์
ท�ำงานเป็นบุคลากรด้านสุขภาพ จ�ำนวน 5 คน อย่างไร
ก็ตามการท�ำงานอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่ได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพของประเทศไทย ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่จบ
สาขาพยาบาล พบว่า ส่วนใหญ่ท�ำงานเป็นบุคลากรด้าน
สนับสนุน จ�ำนวน 34 คน และท�ำงานเป็นบุคลากรด้าน

7
5
2
93
27
66
100

ร้อยละ
7.0
93.0
100.0

สุขภาพเพียง 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งผู้ที่จบพยาบาล
สามารถท�ำงานเป็นบุคลากรด้านสุขภาพได้เนือ่ งจากจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย เมื่อ
สอบถามเกี่ยวกับประเภทของสถานที่ทำ� งาน พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือร้อยละ 73 ท�ำงานในโรงพยาบาล
เอกชน และร้อยละ 7 ท�ำงานในโรงพยาบาลรัฐ ทั้งนี้มีกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 20 ที่ไม่ระบุประเภทของสถานที่ท�ำงาน
5. ปัญหาหรืออุปสรรคในการทำ�งานในประเทศไทย

เมือ่ สอบถามเกีย่ วกับปัญหาหรืออุปสรรคทีพ่ บในการ
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ท�ำงานในประเทศไทย พบว่ามีปญ
ั หาอุปสรรคเกีย่ วกับการ
สือ่ สารโดยใช้ภาษาไทย การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในการ
ท�ำงาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมในการด�ำเนินชีวติ การ
ได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม และการต่ออายุวีซ่าและใบ
อนุญาตท�ำงาน ส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่ปรึกษาเมื่อพบ
ปัญหา/อุปสรรคในการท�ำงาน พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่
ปรึกษาหัวหน้างานคือร้อยละ 72 รองลงมาคือเพื่อนร่วม
งานคนไทยร้อยละ 43 และเพื่อนร่วมงานชาวต่างชาติร้อย
ละ 29

ต่างๆ ในการส่งเสริมและผลักดันให้ชาวฟิลิปปินส์ออกไป
ท�ำงานในต่างประเทศ และท�ำให้การออกไปท�ำงานในต่าง
ประเทศกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวฟิลิปปินส์ในที่สุด ดัง
นั้นบุคลากรชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานโรงพยาบาลใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่มสี ญ
ั ชาติฟลิ ปิ ปินส์และจบการศึกษา
ทางการพยาบาล
2. ปัจจัยที่ท�ำให้บุคลากรชาวต่างชาติตัดสินใจเข้า
มาท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย
การศึกษานีจ้ ำ� แนกปัจจัยทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรชาวต่างชาติ
ตัดสินใจเข้ามาท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทยเป็น 2
ด้าน คือ ปัจจัยด้านประเทศต้นทางและปัจจัยด้านประเทศ
ปลายทาง โดยปัจจัยด้านประเทศต้นทางหรือปัจจัยผลักที่
ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย 3 อันดับ
แรก คือการมีรายได้ไม่เพียงพอ การขาดความก้าวหน้าใน
การท�ำงาน และการได้รับสวัสดิการที่ไม่ดีและค่าครองชีพ
ที่สูง สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการอพยพย้ายถิ่นใน
ทัศนะของ Lee(10) ทีก่ ล่าวไว้วา่ ปัจจัยพืน้ ทีต่ น้ ทาง (origin)
ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นออกจากถิ่นที่อยู่เดิมหรือถิ่น
ต้นทาง เนือ่ งจากความล้มเหลวในการประกอบอาชีพ และ
การศึ ก ษาของกมลพร สอนศรี (9) พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า น
วั ฒ นธรรมและค่ า นิ ย มมี ผ ลอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การผลั ก ดั น ให้
แรงงานชาวฟิลปิ ปินส์เดินทางออกไปท�ำงานยังต่างประเทศ
ประกอบกับการทีช่ าวฟิลปิ ปินส์นนั้ มีขอ้ ได้เปรียบด้านภาษา
อังกฤษ ท�ำให้มโี อกาสในการท�ำงานในต่างประเทศมากกว่า
รองลงมา คือ ปัจจัยด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และ
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ โดยเฉพาะในด้ า นของการที่ ป ระเทศ
ฟิลปิ ปินส์นนั้ มีนโยบายในการมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการด้านแรงงานฝีมือ ขณะที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจนั้น
มีผลเป็นล�ำดับทีส่ ามโดยเฉพาะในด้านของความต้องการมี
เงินเก็บเป็นก้อนเพื่อต้องการประกอบธุรกิจส่วนตัวใน
อนาคตของแรงงานฟิลิปปินส์ และการท�ำงานในประเทศ
ฟิลิปปินส์มีรายได้จากการท�ำงานที่น้อย หรือไม่เหมาะสม
กับฐานความรู้
ส่วนปัจจัยด้านประเทศปลายทางหรือปัจจัยดึงดูดการ

วิจารณ์
จากผลการศึ ก ษากระบวนการเข้ า มาท� ำ งานของ
บุคลากรชาวต่างชาติที่ท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย
ครั้งนี้ พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1. คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรชาวต่างชาติ
จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรชาวต่างชาติส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีสัญชาติฟิลิปปินส์ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล สิ่งสนับสนุนที่ท�ำให้ประสบ
ความส�ำเร็จในการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย คือ วุฒกิ าร
ศึกษา ความสามารถหรือความช�ำนาญเฉพาะทางเป็นที่
ต้องการ และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพบว่า ร้อยละ 94 ของกลุม่
ตัวอย่างมีความสามารถทางด้านภาษาภาษาไทย และร้อย
ละ 99 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผลการ
ศึกษาเกี่ยวกับสัญชาติที่ได้พบว่าสอดคล้องกับการศึกษา
ของกมลพร สอนศรี(9) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของ
แรงงานมีฝมี อื ชาวฟิลปิ ปินส์ พบว่า ชาวฟิลปิ ปินส์มกี ารย้าย
ถิ่นฐานไปท�ำงานในต่างประเทศตั้งแต่สมัยที่ฟิลิปปินส์ตก
เป็นเมืองขึ้นของประเทศสเปนและประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นผลให้ชาวฟิลิปปินส์มีความพร้อมและมีศักยภาพทาง
ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งการออกไปท�ำงานต่างประเทศของ
ชาวฟิลปิ ปินส์นนั้ ท�ำให้ประเทศฟิลปิ ปินส์สามารถสร้างราย
ได้จากการโอนเงินเข้าประเทศสูงเป็นอันดับหนึง่ ของรายได้
ทั้งหมด จนท�ำให้รัฐบาลของประเทศฟิลิปปินส์มีนโยบาย
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เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยของบุคลากรชาวต่างชาติ
ประกอบไปด้วย การได้รับประสบการณ์ใหม่ การมีโอกาส
ได้งานท�ำ การมีโอกาสในการพัฒนาตนเองในสาขาอาชีพที่
ท�ำงาน และได้เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ผลการ
ศึกษาสอดคล้องกับแนวคิดของ Lee(10) ทีก่ ล่าวไว้วา่ ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ปลายทาง (destination) ที่ดึงดูดใจให้
มีการย้ายเข้าไปยังถิน่ ทีอ่ ยูใ่ หม่ เช่น การมีสภาพการท�ำงาน
ที่ดีกว่าเดิม และการศึกษาของกมลพร สอนศรี(9) ที่พบว่า
สาเหตุที่ชาวฟิลิปปินส์เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย อาจ
เป็นเพราะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ประเทศไทยมีความคล้ายคลึงกับประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งยัง
มีเครือข่ายชาวฟิลปิ ปินส์ทคี่ อยช่วยเหลือเวลาชาวฟิลปิ ปินส์
ประสบปัญหาต่างๆ โดยปัจจัยดึงดูดทีส่ ำ� คัญ คือ ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมค่านิยม ในประเด็นทีป่ ระเทศไทยไม่มขี อ้ ห้ามอัน
น�ำไปสู่การกีดกันทางศาสนา รองลงมา คือ ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม ในประเด็นทีก่ ารเดินทางมีความ
สะดวก มีความคล่องตัวในประเทศไทย และล�ำดับที่สาม
คือ ปัจจัยดึงดูดด้านเศรษฐกิจในประเด็นที่ประเทศไทยมี
ค่าครองชีพที่ต�่ำกว่าประเทศฟิลิปปินส์
3. กระบวนการเข้ามาท�ำงานในโรงพยาบาลของ
บุคลากรชาวต่างชาติในประเทศไทย
เกีย่ วกับกระบวนการในการเข้ามาท�ำงานนัน้ มี 3 เรือ่ ง
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ เรื่ อ งการเตรี ย มตั ว ก่ อ นเข้ า มาท� ำ งานใน
ประเทศไทย เรื่องวิธีการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย และ
เรื่องค่าใช้จ่ายในการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ในเรื่อง
การเตรียมตัวนัน้ กลุม่ ตัวอย่างได้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับงาน
ในประเทศไทย 3 อั น ดั บ แรก คื อ เพื่ อ นที่ ท� ำ งานใน
ประเทศไทย เพื่อนที่ท�ำงานในประเทศของตนเอง และ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต และพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือร้อยละ 81 มีการเตรียมตัวด้านภาษา
อังกฤษ ร้อยละ 48 มีการเตรียมตัวด้านภาษาไทย และมี
การเตรียมความรู้เกี่ยวกับจ้างงานหรือการประกอบอาชีพ
ในประเทศไทยร้อยละ 68 ส่วนการเตรียมตัวทางด้าน
สุขภาพ พบว่า มีการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 51 ในเรื่องวิธี

เข้ามาท�ำงานของบุคลากรทางด้านสุขภาพชาวต่างชาติ พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมัครด้วยตนเอง คือร้อยละ 87
ใบอนุญาตที่ได้รับในการเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกส่วน
มากเป็นวีซ่านักท่องเที่ยว คือร้อยละ 56 วีซ่าปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นวีซ่าส�ำหรับท�ำงาน คือร้อยละ 87 ส่วนในเรื่องค่า
ใช้จ่ายในการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยนั้น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายในการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย 3
อันดับแรก คือ ค่าใช้จา่ ยในการท�ำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จา่ ย
ในการท�ำวีซ่า และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาของนันทกา สวัสดิพานิชและคณะ(8)
ที่ศึกษากระบวนการไปท�ำงานต่างประเทศของพยาบาล
ไทย พบว่า ร้อยละ 65.1 สมัครไปท�ำงานด้วยตนเอง ร้อย
ละ 63.5 แสวงหาข้อมูลด้วยตนเอง และร้อยละ 72.2 เดิน
ทางด้ ว ยวี ซ ่ า จ้ า งงาน ส่ ว นกระบวนการไปท� ำ งานต่ า ง
ประเทศจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบุคคล ประเทศ
ปลายทาง และนโยบายการจ้างงานของประเทศปลาย
ทางในช่วงเวลานั้น โดยเริ่มจากการเตรียมตัว การแสวงหา
ข้อมูล การยอมรับการท�ำงานทีต่ ำ�่ กว่าวุฒหิ รือประสบการณ์
ทีเ่ คยมีในประเทศตนเอง ดังนัน้ บุคลากรทางด้านสุขภาพที่
สนใจไปท�ำงานต่างประเทศควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
ท�ำงานในประเทศปลายทาง มีการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาและด้านการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งเดินทางเข้า
ประเทศปลายทางอย่างถูกวิธี
4. ลักษณะการท�ำงานของบุคลากรชาวต่างชาติที่
ท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย
การศึกษาลักษณะการท�ำงานในประเทศไทยของ
บุคลากรชาวต่างชาตินนั้ คณะผูว้ จิ ยั แบ่งลักษณะการท�ำงาน
ออกเป็น 2 ลักษณะตามนิยามศัพท์ คือกลุ่มบุคลากรด้าน
สุขภาพ หมายถึง ผูท้ ปี่ ระกอบวิชาชีพทีม่ ี MRA ได้แก่ แพทย์
และพยาบาล ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของ
ผู้รับบริการโดยตรง และบุคลากรด้านสนับสนุนสุขภาพ
หมายถึง ผูท้ ที่ ำ� หน้าทีช่ ว่ ยเหลือหรือสนับสนุนให้บริการด้าน
สุขภาพนัน้ สามารถด�ำเนินไปได้โดยสะดวก ผลการวิจยั พบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 93 ท�ำงานเป็นบุคลากร
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ด้านสนับสนุนสุขภาพที่ท�ำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้าน
สุขภาพแก่ผรู้ บั บริการ เช่น ล่าม และร้อยละ 7 เป็นบุคลากร
ด้านสุขภาพที่ประกอบวิชาชีพที่มี MRA ที่ท�ำงานเกี่ยวข้อง
กับการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการโดยตรง โดยบุคลากร
ด้านสนับสนุนสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรที่ท�ำ
หน้าเกีย่ วกับการแปลข้อมูลเท่านัน้ ซึง่ มีจำ� นวน 66 คน และ
เป็นบุคลากรทีแ่ ปลข้อมูล/ให้ขอ้ มูลข่าวสารและมีการให้คำ�
แนะน�ำแก่ผู้ป่วยด้วยมีจ�ำนวน 27 คน ส่วนบุคลากรด้าน
สุขภาพ พบว่า เป็นแพทย์ จ�ำนวน 5 คน และเป็นพยาบาล
จ�ำนวน 2 คน ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา
ของพัชราวลัย วงค์บญ
ุ สินและคณะ(11) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับการ
พัฒนาและการผลิตบุคลากรในการให้บริการสุขภาพเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีอาเซียนภาคการค้าบริการ ที่พบว่า การ
ให้บริการทางการแพทย์โดยบุคคลชาวต่างชาตินน้ั แทบจะ
ไม่มกี ารเปิดเสรี ยังคงมีการกีดกันอาชีพแพทย์และพยาบาล
ภายในประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจ�ำกัดบทบาท
หน้าที่ของแพทย์ต่างชาติ การต้องถือสัญชาติของประเทศ
ปลายทาง และความยากในการสอบใบประกอบวิชาชีพ ซึง่
ผู ้ ที่ จ ะสอบได้ นั้ น จะต้ อ งมี ค วามรู ้ ค วามสามารถทั้ ง ใน
ทางการแพทย์หรือทางการพยาบาล และในทางการใช้
ภาษาของประเทศนัน้ ๆ ได้ดี ซึง่ เหล่านีล้ ว้ นเป็นอุปสรรคต่อ
การเคลื่อนย้ายของแพทย์และพยาบาลในอาเซียน ดังนั้น
บุคลากรชาวต่างชาติที่ท�ำงานในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จึง
ท�ำงานในลักษณะของการเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านสุขภาพ
มากกว่าการท�ำงานเป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพโดยตรง
ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะจบการศึกษาด้านสุขภาพมาก็ตาม
อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพแก่ผู้รับ
บริการถือว่าเป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักอย่างหนึง่ ของ
พยาบาล ซึ่งข้อค้นพบนี้ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมถึง
ลักษณะของข้อมูลที่บุคลากรชาวต่างชาติได้ให้กับผู้รับ
บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น
5. ปัญหาอุปสรรคในการท�ำงาน รวมถึงวิธีการ
แก้ไขของบุคลากรชาวต่างชาติที่ท�ำงานโรงพยาบาลใน
ประเทศไทย

ผลการศึกษา พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรชาวต่างชาติที่ท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย
3 อันดับแรกคือ การสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย การปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมไทยทั้งในการท�ำงานและในการด�ำเนิน
ชีวิต ส่วนบุคคลหรือหน่วยงานที่ปรึกษาเมื่อพบปัญหา/
อุปสรรคในการท�ำงานนัน้ พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ
ร้อยละ 72 ปรึกษาหัวหน้างาน รองลงมาคือเพื่อนร่วมงาน
คนไทย ผลการศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของชาญณรงค์ สังข์อยุทธ และชะเอม พัชนี(12) ที่พบว่า ผล
ด้านลบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายบุคลากรทางด้านสุขภาพ
คือ ข้อจ�ำกัดทางด้านภาษาและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพ นอกจากนี้ยัง
พบว่าการต่ออายุของวีซา่ และการต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน
เป็ น อี ก ปั ญ หาที่ บุ ค ลากรทางด้ า นสุ ข ภาพชาวต่ า งชาติ
ประสบ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของกมลพร สอนศรี(9) ที่
ศึกษาความคิดเห็นของแรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับ
ปัญหา/อุปสรรคของแรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์ในการเข้า
มาประกอบอาชีพในประเทศไทย พบว่า แรงงานฝีมือชาว
ฟิลปิ ปินส์สว่ นใหญ่ประสบปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรม
รองลงมาคือ กฎ ระเบียบ และเอกสารเกี่ยวกับการตรวจ
ลงตรา (visa) และการขอใบอนุ ญ าตท� ำ งาน มี ก าร
เปลี่ยนแปลงบ่อย และใช้เวลาในการขอค่อนข้างนานและ
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างอาจารย์ชาวฟิลิปปินส์และ
อาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษา
อย่ า งไรก็ ต าม ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คณะผู ้ วิ จั ย ได้
พยายามเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบ snowball เนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้า
ถึงยาก และไม่มีรายงานจ�ำนวนอย่างชัดเจน ซึ่งการเข้าถึง
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีนี้มีข้อจ�ำกัด คือ มีโอกาสที่จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีข้อมูลพื้นฐานไม่หลากหลาย และกลุ่มตัวอย่าง
อาจมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการศึกษา เช่น
กรณีที่เริ่มจากพยาบาลชาวฟิลิปปินส์ กลุ่มตัวอย่างที่ได้จึง
เป็นพยาบาลชาวฟิลิปปินส์เป็นส่วนใหญ่
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ข้อเสนอแนะ

เสนอแนะทีไ่ ด้มาปรับปรุงวิธกี ารท�ำงานให้มคี วามเป็นสากล
และเกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างบุคลากรชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ

1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับหน่วยงานทีด่ แู ลด้านนโยบาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเข้ า มาท� ำ งานของชาวต่ า งชาติ ใ น
ประเทศไทย
1.1 จากผลการศึกษา พบว่า อุปสรรคส�ำคัญใน
การท�ำงานในประเทศไทยของบุคลากรชาวต่างชาติ คือ
การต่ออายุวีซ่า และการต่ออายุใบอนุญาตท�ำงาน ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาลดขั้นตอนการต่อวีซ่า
โดยเฉพาะประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ก�ำหนดเอกสารประกอบการด�ำเนินการให้ชัดเจน หากมี
การเปลี่ยนแปลงควรมีการแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
1.2 ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะการท�ำงานของ
บุคลากรชาวต่างชาติที่จบการศึกษาทางด้านการพยาบาล
หรือการแพทย์ไม่ตรงกับวุฒิการศึกษาที่จบ ดังนั้น หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องควรมีการทบทวน MRA เกี่ยวกับการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อาจเปิดโอกาสให้บคุ ลากรกลุม่
นี้ ส ามารถขอใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ได้ โดยจั ด ท� ำ
ข้ อ สอบที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษ และอาจมี ข ้ อ ก� ำ หนดการ
อนุญาตให้ดแู ลผูร้ บั บริการเฉพาะทีเ่ ป็นชาวต่างชาติเท่านัน้
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับโรงพยาบาลที่มีบุคลากรชาว
ต่างชาติปฏิบัติงานอยู่
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรชาวต่างชาติที่ท�ำงานโรงพยาบาลในประเทศไทย
3 อันดับแรกคือ การสื่อสารโดยใช้ภาษาไทย การปรับตัว
เข้ากับวัฒนธรรมไทยทั้งในการท�ำงานและในการด�ำเนิน
ชีวติ ดังนัน้ โรงพยาบาลทีม่ บี คุ ลากรชาวต่างชาติปฏิบตั งิ าน
อยูค่ วรมีการจัดอบรมให้ความรูเ้ จ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการ
รับชาวต่างชาติเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย มีการอบรม
หรื อ ปฐมนิ เ ทศชาวต่ า งชาติ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ชี วิ ต ใน
ประเทศไทยและวัฒนธรรมไทย มีการอบรมให้ความรู้แก่
พนักงานเกีย่ วกับการท�ำงานร่วมกับผูร้ ว่ มงานทีม่ คี วามแตก
ต่างทางวัฒนธรรมและความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม เปิด
โอกาสให้ชาวต่างชาติได้แสดงความคิดเห็นหรือสะท้อน
ความคิดเกี่ยวกับการท�ำงาน เพื่อน�ำความคิดเห็นและข้อ

ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป

1. ศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ผลั ก ดั น และปั จ จั ย
ดึงดูดของการย้ายถิน่ ของบุคลากรทางด้านสุขภาพชาวต่าง
ชาติจ�ำแนกตามสัญชาติ
2. ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพเข้า
สู ่ ต ลาดแรงงานตามมาตรฐานอาเซี ย นทั้ ง เข้ า และออก
ประเทศ จ�ำแนกตามวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล
3. ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท�ำงาน การ
ดูแลบุคลากรทางด้านสุขภาพชาวต่างชาติ จ�ำแนกตามโรง
พยาบาลต่างๆ ในประเทศไทย
4. ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของข้อมูลที่บุคลากรชาว
ต่างชาติที่ท�ำงานในโรงพยาบาลให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณแผนงานการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการค้าระหว่างประเทศกับสุขภาพ (International
Trade and Health) ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศทีใ่ ห้ทนุ สนับสนุน และบุคลากรชาว
ต่างชาติที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้ง
นี้เป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันด�ำเนินโครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2541 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่ไปกับการศึกษา โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานตามมาตรฐาน และจัดท�ำเกณฑ์การประเมินเพือ่ รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพใน 4 ระดับ
(จากต�่ำไปสูง) คือ ทองแดง เงิน ทอง และเพชร โดยหนึ่งในมาตรฐานการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ บริการอนามัยโรงเรียน และ
มาตรฐานการด�ำเนินงานดังกล่าวก�ำหนดให้บนั ทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน เพือ่ ใช้ในการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ไม่มกี ารประเมินคุณภาพและการใช้งานข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการให้บริการอนามัยโรงเรียน การศึกษา
นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินสถานการณ์ระบบบริหารจัดการข้อมูลภายใต้บริการอนามัยโรงเรียน ในขอบเขตของการตรวจ
สุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ การประเมินภาวะการเจริญเติบโต การทดสอบสายตา การทดสอบการได้ยิน และการตรวจสุขภาพ
ช่องปากและฟัน รวมถึงการให้วคั ซีนแก่นกั เรียนระดับประถมศึกษา รูปแบบการศึกษาเป็นการวิจยั เชิงพรรณนา ใช้กระบวนการ
วิจัยแบบผสม (mixed-methods) และใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ ประกอบด้วย ชั้นภูมิที่ 1 คือหน่วยจังหวัด จ�ำนวน 2 จังหวัด
ชัน้ ภูมทิ ี่ 2 คือหน่วยโรงเรียน จ�ำนวน 9 โรงเรียน และชัน้ ภูมทิ ี่ 3 คือหน่วยผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วยบุคลากรจากภาคการศึกษา
และภาคสาธารณสุข รวมถึงผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวม 118 คน วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม การทบทวนข้อมูลสุขภาพนักเรียน และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนาและการวิเคราะห์เนือ้ หา ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลสุขภาพนักเรียนทีเ่ ก็บไว้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรและทองแดงนั้น ต่างก็ขาดความสมบูรณ์ เนื่องจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการใช้เครื่องมือบันทึกและรายงานสุขภาพ
นักเรียนที่หลากหลาย โดยเครื่องมือเหล่านี้มีความซ�้ำซ้อนของสิ่งที่ต้องบันทึก ซึ่งเป็นการสร้างภาระงานให้แก่ผู้รับผิดชอบ
อีกทั้งหลังจากได้รับการรับรองแล้ว โรงเรียนไม่ได้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากนี้ การให้ความส�ำคัญ
กับข้อมูลสุขภาพนักเรียนในแต่ละเรื่องของบุคลากรของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความแตกต่างกัน โดยบุคลากร
ของโรงเรียนบันทึกเฉพาะข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงเพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมุ่งเน้น
การบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด ซึ่งไม่สัมพันธ์กับข้อก�ำหนดของมาตรฐานการด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การ
สือ่ สารและแลกเปลีย่ นข้อมูลสุขภาพนักเรียนระหว่างภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขทีไ่ ม่เป็นแนวทางเดียวกัน สิง่ เหล่านี้
แสดงให้เห็นว่า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพยังขาดระบบบริหารจัดการข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขาดการติดตามเก็บ
ข้อมูลสุขภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบ
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Abstract

The Ministry of Education (MoE) and Ministry of Public Health (MoPH) have been jointly implementing the health-promoting school (HPS) program since 1998. This program aimed to improve students’
health and education simultaneously. The Department of Health established operating standards and
evaluation processes for accrediting schools in four categories (from lowest to highest): bronze, silver,
gold and diamond. One of the operating standards, School Health Services (SHS), required schools to
maintain student health records and reports used to evaluate the performance of the schools. However,
the quality and use of the health data collected as a result of implementing the SHS had not been assessed since the inception of the program. The purpose of this study was to evaluate the situation of
students’ health data management system in the SHS. The study focused on data collected from four
physical exams namely, growth assessment, vision testing, hearing testing and dental examination, and
vaccinations for primary school students. The study design was a descriptive in nature and applied
mixed-methods. A stratified sampling approach was used with three strata: the first strata comprised two
provinces; the second, nine schools; and the third, 118 informants from the education and health sectors,
parents, and students. The data collection approach included in-depth interviews, a questionnaire, reviews
of students’ health data and related documents. Descriptive statistics and content analysis were employed for data analysis. The results indicated that the students’ health data collected in both, diamond
and bronze level HPSs, was incomplete. This may be because multiple tools were used for recording
and reporting students’ health data in sample schools. Furthermore, many of these tools had overlapping
content thus increasing the burden of the staff. In addition, it was found that schools did not maintain
students’ health data systematically and continuously after receiving the accreditation. Finally, a difference in the priorities of the data collected by the school staff and health workers was observed. While
school staff only recorded weight and height data by the MoE, health workers focused on recording
health data related their key performance indicators and not those specified by the operating standards
of the program. Therefore, students’ health data was not clearly communicated and exchanged between
the education and health sectors. This shows that there was no system for managing the data under this
program, especially the system for monitoring and collecting data.
Keywords: data system, report system, health, students, tools, record forms, health-promoting
school

นั

ภูมิหลังและเหตุผล

ด้านสุขภาพควบคูไ่ ปกับการศึกษา ด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ของโรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์กลางการพัฒนา
สุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพของนักเรียนและสมาชิกในครอบครัว โครงการดัง

บแต่ปี พ.ศ. 2541 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุขได้ร่วมกันด�ำเนินโครงการ “โรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพ” ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเด็กและเยาวชน
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

กล่าวมีการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานการประเมินเพือ่ รับรอง
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับทองแดง เงิน ทอง และ
เพชรซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด โดยแนวทางการด�ำเนินงาน
ครอบคลุม 10 มาตรฐานส�ำคัญ ได้แก่ 1) นโยบายของ
โรงเรียน 2) การบริหารจัดการในโรงเรียน 3) โครงการร่วม
ระหว่ า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน 4) การจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มใน
โรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ 5) บริการอนามัยโรงเรียน 6)
สุขศึกษาในโรงเรียน 7) โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
8) การออกก�ำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 9) การให้ค�ำ
ปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และ 10) การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ทัง้ นีโ้ รงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชรต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมอีก 3 มาตรฐาน
(19 ตัวชี้วัด) ได้แก่ 1) การด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2) การด�ำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนน�ำ  และ
3) ผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานในภาพรวม(1-3)
ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ (สปสช.) มอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและ
นโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ด�ำเนินการศึกษาเพือ่ ประเมิน
บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในด้านการ
เข้ า ถึ ง บริ ก าร ความเหมาะสมของตั ว ชี้ วั ด และปั ญ หา
อุปสรรคในการเข้าถึง เนือ่ งจากบริการอนามัยโรงเรียนภาย
ใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยแนวทาง
การด�ำเนินงาน 3 ส่วนหลัก คือ 1) การตรวจสุขภาพนักเรียน
2) การเฝ้ า ระวั ง สุขภาพ และ 3) การจัดบริก ารรั ก ษา
พยาบาลเบื้ อ งต้ น (1-3) ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ด สิ ท ธิ
ประโยชน์ตามกลุ่มวัยของ สปสช. ต่อมาคณะผู้ศึกษาได้
จัดการประชุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (stakeholder meeting)(4)
เพื่อก�ำหนดขอบเขตการศึกษา และที่ประชุมมีมติให้ศึกษา
ในขอบเขตของการตรวจสุขภาพ (การประเมินภาวะการ
เจริญเติบโต การทดสอบสายตา การทดสอบการได้ยนิ และ
การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน) และการให้วัคซีนเป็น
ล�ำดับต้น ซึ่งขอบเขตดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้แนวทางการ
ด�ำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียนในส่วนที่ 1) การตรวจ

สุขภาพนักเรียน และส่วนที่ 2) การเฝ้าระวังสุขภาพ เท่านัน้
โดยเบื้องต้นให้พิจารณาเฉพาะโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เนื่องจากท�ำ
หน้าที่ดูแลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาส่วนใหญ่ของ
ประเทศ (ร้อยละ 68)(5)
จากการทบทวนเอกสารคูม่ อื การด�ำเนินงานและคูม่ อื การ
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในองค์ประกอบที่ 5 บริการ
อนามัยโรงเรียน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 พบว่า แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเอง สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน
(อร.14) บัตรบันทึกสุขภาพประจ�ำตัวนักเรียน (สามัญศึกษา 3;
สศ.3) และระเบียนสะสม (ปพ.8) เป็นตัวชีว้ ดั และแหล่งข้อมูล/
วิธีพิสูจน์การด�ำเนินงานของโรงเรียน(1-3) แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมไม่พบรายงานการประเมินผลการใช้เครือ่ งมือเหล่า
นี้ในการด�ำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียน รวมถึงไม่พบข้อมูล
เกีย่ วกับแนวทางหรือระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียนในงาน
บริการอนามัยโรงเรียนระดับประถมศึกษาภายใต้โครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุม 2 ด้าน ได้แก่ 1) สถานการณ์
การใช้งานเครื่องมือบันทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเครื่องมือชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตัวอย่าง และ
2) สถานการณ์การบันทึก การแลกเปลีย่ น และการส่งต่อข้อมูล
สุ ข ภาพนั ก เรี ย น รวมถึ ง การน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ ต าม
ประสบการณ์และมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการ
ศึ ก ษานี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการประเมิ น บริ ก ารอนามั ย
โรงเรียนระดับประถมศึกษา(6)

ระเบียบวิธีศึกษา
ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษานี้มีขอบเขตเพื่อศึกษาแนวทางหรือระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียนในงานบริการอนามัย
โรงเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ 5 ภายใต้การด�ำเนินงาน
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โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยศึกษาเฉพาะข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับการตรวจสุขภาพ (การประเมินภาวะการเจริญ
เติบโต การทดสอบสายตา การทดสอบการได้ยิน และการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน) และการให้วัคซีน โดย
ก�ำหนดขอบเขตเฉพาะโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ในสังกัด สพฐ. เนือ่ งจากมีจำ� นวนโรงเรียนในสังกัดมากทีส่ ดุ
จั ด กลุ ่ ม โรงเรี ย นตามระดั บ การรั บ รองเป็ น โรงเรี ย นส่ ง
เสริมสุขภาพระดับเพชร (diamond: D) ซึ่งเป็นระดับการ
ประเมินที่สูงที่สุด (จ�ำนวนโรงเรียนฯ ระดับเพชร จังหวัดที่
1 รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง จังหวัดที่ 2 รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง) และ
ระดับทองแดง (bronze: B) ซึ่งเป็นระดับการประเมินที่ต�่ำ
ที่สุด (จ�ำนวนโรงเรียนฯ ระดับทองแดง จังหวัดที่ 1 รวมทั้ง
สิ้น 24 แห่ง จังหวัดที่ 2 รวมทั้งสิ้น 33 แห่ง) โดยแต่ละ
โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อรับรองฯ มาแล้วไม่เกิน 3 ปี
ในแต่ละระดับการรับรองจัดกลุ่มตามขนาดของโรงเรียน
โดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (S) คือ จ�ำนวนนักเรียน
< 95 คน ขนาดกลาง (M) มีจ�ำนวนนักเรียน 95-354 คน
และขนาดใหญ่ (L) มีจ�ำนวนนักเรียน ≥ 355 คน จากนั้น
จึงท�ำการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เพื่อ
เลือกโรงเรียนตัวอย่างทีเ่ ป็นตัวแทนของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ อย่างละแห่ง และ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแดงขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
อย่างละแห่ง แต่เนื่องจากในจังหวัดที่ 2 ไม่มีโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพระดับเพชรขนาดกลาง เพชรขนาดใหญ่ และ
ทองแดงขนาดใหญ่ ท�ำให้มีโรงเรียนตัวอย่างในจังหวัดที่ 2
เพียง 3 แห่ง เมื่อรวมกับโรงเรียนตัวอย่างในจังหวัดที่ 1 จึง
มีโรงเรียนตัวอย่างทั้งหมด 9 แห่ง ชั้นภูมิที่ 3 คือหน่วยผู้ให้
ข้อมูล ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูลจากภาคการศึกษา ได้แก่ ผู้
บริหารโรงเรียน และครูอนามัย/ครูประจ�ำชั้นที่รับผิดชอบ
งานอนามัยโรงเรียน จากโรงเรียนตัวอย่างทั้ง 9 แห่ง รวม
ทั้งสิ้น 19 คน (ผู้บริหารโรงเรียน 9 คน และครูอนามัย/ครู
ประจ�ำชั้นฯ 10 คน) ผู้ให้ข้อมูลจากภาคสาธารณสุข ได้แก่
เจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สนง.สสจ.) 2
แห่ง ซึง่ ดูแลจังหวัดตัวอย่างแต่ละจังหวัด ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
จากส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ (สนง.สสอ.) และโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่ายได้ สนง.สสอ. จ�ำนวน 2 แห่ง และ รพ.สต. จ�ำนวน 3
แห่ง รวมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งสิ้น 11 คน นอกจากนี้ยัง
มีการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างเด็กนักเรียนชัน้ ป.6 ด้วยการสุม่

วิธีการศึกษา

การศึกษานี้มีรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) ใช้ ก ระบวนการวิ จั ย แบบผสม
(mixed-methods) โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive
statistics) และวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ที่ได้
จากการเก็บข้อมูลหลายแหล่งร่วมกัน ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ
จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก และการสั ม ภาษณ์ โ ดยใช้
แบบสอบถามในกลุ ่ ม ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ก ารอนามั ย
โรงเรียนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากร
ทางการศึกษา และการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามใน
กลุ ่ ม เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 (ป.6) และผู ้
ปกครอง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากระบบข้ อ มู ล มาตรฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งข้อมูลจากการทบทวน
รายงานและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผลการศึกษาได้ถูก
น�ำเสนอในกระบวนการสนทนากลุ่มเพื่อทบทวนความถูก
ต้องโดยผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงของภาคการ
ศึกษาและภาคสาธารณสุข (ภาพที่ 1)
การสุ่มตัวอย่าง

การคัดเลือกโรงเรียนตัวอย่างและการคัดเลือกผู้ให้
ข้อมูลนั้น ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (stratified sampling) ซึ่งชั้นภูมิที่ 1 คือหน่วยจังหวัด ใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (purposive sampling) จ�ำนวน 2 จังหวัด เลือก
เฉพาะจั ง หวั ด ที่ ใ ห้ความร่วมมือและอยู่คนละภาคของ
ประเทศไทย ชั้นภูมิที่ 2 คือหน่วยโรงเรียน คัดเลือกเฉพาะ
โรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา และอยู่
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ภาพที่ 1  กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้ข้อมูล วิธีเก็บข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูล

อย่างง่ายเช่นกัน และก�ำหนดจ�ำนวนนักเรียนไม่เกิน 10 คน
ต่อโรงเรียน ได้นักเรียนจ�ำนวนทั้งสิ้น 46 คน และได้ติดต่อ
ผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อเชิญเข้าร่วมการ
ศึกษา ซึง่ มีผปู้ กครองตอบรับเข้าร่วมการศึกษาโดยสมัครใจ
จ�ำนวน 42 คน
การศึกษานี้ได้รับการอนุมัติจากสถาบันพัฒนาการ
คุม้ ครองการวิจยั ในมนุษย์ (สคม.) ตามหนังสืออนุมตั ดิ ำ� เนิน
โครงการวิจัย เลขที่ สคม. 803/ 2558 ลงวันที่ 8 มิถุนายน

พ.ศ. 2558 และผูศ้ กึ ษาได้พทิ กั ษ์สทิ ธิของกลุม่ ตัวอย่าง โดย
ชีแ้ จงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการศึกษา ชีแ้ จง
สิทธิทกี่ ลุม่ ตัวอย่างสามารถยินยอมหรือปฏิเสธการเข้าร่วม
ได้ โดยไม่มผี ลใดๆ ต่อการเข้ารับบริการสาธารณสุข ในกรณี
ที่กลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมการศึกษาจะมีการลงนามไว้
เป็นหลักฐาน ทั้งนี้การรายงานข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง
อยูใ่ นรูปแบบการรายงานเป็นภาพรวม โดยไม่มกี ารระบุตวั
ตนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มตัวอย่างได้
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การทดสอบเครื่องมือ

การศึกษานีเ้ ก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2558 วิธีการเก็บข้อมูลประกอบด้วย 1)
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูร้ บั ผิดชอบงานบริการอนามัยโรงเรียน
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัย/ครูประจ�ำชั้นฯ
เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. สนง.สสอ. และ รพ.สต. ซึ่งมี
ประเด็นค�ำถามส�ำคัญเกี่ยวกับแนวทางหรือระบบบริหาร
จัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียน เช่น รูปแบบและวิธกี ารบันทึก
จั ด เก็ บ รายงานและส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล , การน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้
ประโยชน์, ความต่อเนื่องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล,
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการข้อมูล
สุขภาพนักเรียน 2) การสัมภาษณ์ครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ฯ
และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ด้วยแบบสอบถาม โดยประเด็น
ค� ำ ถามครอบคลุ ม เรื่ อ งเครื่ อ งมื อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
นักเรียนที่หน่วยงานเลือกใช้ การบริหารจัดการข้อมูลการ
ตรวจสุขภาพและการให้วัคซีนนักเรียน รวมถึงการส่งต่อ
และการน� ำ ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
สั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย นชั้ น ป.6 พร้ อ มทั้ ง ผู ้ ป กครองโดยใช้
แบบสอบถามที่ครอบคลุมเรื่องการได้รับแบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพด้วยตนเองส�ำหรับนักเรียนและการรับรูข้ อ้ มูล
สุขภาพนักเรียนของผู้ปกครอง 3) การทบทวนข้อมูลทุติยภู มิ จ ากระบบข้ อ มู ล มาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ดู แ ลโดย
กระทรวงศึกษาธิการและที่ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข
โดยพิจารณาความสมบูรณ์ของข้อมูลในด้านความครบถ้วน
ของข้อมูลที่บันทึกและความต่อเนื่องในการบันทึกข้อมูล
รวมทั้งทบทวนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการ
ด� ำ เนิ น งานโรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ คู ่ มื อ การประเมิ น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เอกสารยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข เอกสาร
มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก และระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน

เครือ่ งมือทัง้ หมดทีใ่ ช้สำ� หรับเก็บรวบรวมข้อมูลได้ผา่ น
การพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญของส�ำนักพัฒนากิจกรรม
นักเรียน ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, และส�ำนักส่ง
เสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และผู้
ศึกษาได้แก้ไขเครื่องมือเก็บข้อมูลตามข้อคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญแล้ว อีกทั้งได้ทดสอบเครื่องมือกับโรงเรียนแห่ง
หนึง่ ในจังหวัดทีไ่ ม่ได้เป็นพืน้ ทีต่ วั อย่าง และแก้ไขให้เหมาะ
สมอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงน�ำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญพร้อมทั้ง
ปรับปรุงเครื่องมืออีกครั้งก่อนเก็บข้อมูลในพื้นที่ตัวอย่าง
การตรวจสอบข้อมูล

การตรวจสอบข้อมูลในด้านความถูกต้อง ด้านความ
สอดคล้องของเนือ้ หาและด้านการสะท้อนความเป็นจริงนัน้
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม จ�ำนวน 3 ครั้ง โดยรายงานผลการ
ศึกษาเบือ้ งต้นเพือ่ ขอความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารระดับกลาง
และระดับสูงทั้งภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุข ได้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ (ศก.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมทั้งผู้
เชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกีย่ วกับข้อมูลสุขภาพ
เด็กจากศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง
ชาติ (NECTEC) (ภาพที่ 1)
ผลการศึกษา
1. สถานการณ์ ก ารใช้ ง านเครื่ อ งมื อ บั น ทึ ก และ
รายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ด�ำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเครื่อง
มือชนิดอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตัวอย่าง
จากการทบทวนคู ่ มื อ การด� ำ เนิ น งานโรงเรี ย นส่ ง
เสริมสุขภาพ(1,2) ในองค์ประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียน
พบว่า มีข้อก�ำหนดให้ในแต่ละปีการศึกษานั้น นักเรียนจะ
ต้องได้รับการประเมินภาวะการเจริญเติบโตอย่างน้อย 1
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ครั้ง การทดสอบสายตา 1 ครั้ง และการตรวจสุขภาพช่อง
ปากอย่างน้อย 1 ครั้ง ซึ่งเด็กนักเรียน ชั้น ป.1–ป.4 จะได้
รับบริการจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขร่วมกับครูอนามัย และ/
หรือครูประจ�ำชัน้ ในขณะทีเ่ ด็กนักเรียนชัน้ ป.5–ป.6 จะได้
รับแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองส�ำหรับนักเรียน
ชั้น ป.5–ป.6 (แบบบันทึกฯ ป.5–ป.6) เพื่อตรวจร่างกาย
ของตนเองในรายการเดียวกันนี้ ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
ครูอนามัย ครูประจ�ำชัน้ และ/หรือนักเรียนแกนน�ำ ส�ำหรับ
การทดสอบการได้ยิน ก�ำหนดให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ด�ำเนินการในนักเรียนชั้น ป.1 ทุกคน ส่วนการให้วัคซีน ครู
อนามัยจะนัดหมายเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขมาเป็นผูใ้ ห้บริการ
โดยนักเรียนจะได้รับวัคซีนชนิดต่างๆ ตามข้อก�ำหนดของ
แต่ละช่วงชั้น เช่น นักเรียนชั้น ป.6 ต้องได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักกระตุ้น เครื่องมือที่ใช้
ประกอบการประเมินโรงเรียน ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดและแหล่ง
ข้อมูล/วิธพี สิ จู น์การด�ำเนินงานด้านบริการอนามัยโรงเรียน
ได้แก่ 1) สมุดบันทึกกิจกรรมอนามัยโรงเรียน (อร.14) 2)
บัตรบันทึกสุขภาพประจ�ำตัวนักเรียน หรือสามัญศึกษา 3
(สศ.3) 3) แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองส�ำหรับ
นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 (แบบบันทึกฯ ป.5-ป.6) และ 4)
ระเบียนสะสม (ปพ.8) โดยไม่ได้ก�ำหนดชัดเจนว่า โรงเรียน
จะต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ทุกชนิดหรือไม่ และการประเมิน
รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีเกณฑ์การพิจารณา
เครือ่ งมือเหล่านีอ้ ย่างไร ไม่วา่ จะเป็นในด้านความครบถ้วน
ความถูกต้อง และความต่อเนื่องของข้อมูล หรือการน�ำ
ข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ นอกจากนี้ จ ากการสอบถามครู
อนามัยและครูประจ�ำชั้นฯ พบว่า แต่ละโรงเรียนเลือกใช้
เครื่องมือเหล่านี้แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความสะดวกและ
นโยบายของโรงเรียน ซึ่งมีเพียง 2 ใน 9 โรงเรียนที่มีเครื่อง
มือครบทัง้ 4 ชนิด (ตารางที่ 1) ทัง้ นีพ้ บเครือ่ งมืออีก 2 ชนิด
ทีส่ ามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนได้บางประเด็น และ
โรงเรียนส่วนใหญ่มีเครื่องมือเหล่านี้ ได้แก่ 1) แบบรายงาน
ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) และ 2)
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล หรือ Data Man-

agement Center (DMC) ซึ่งจัดท�ำโดย สพฐ. กระทรวง
ศึกษาธิการ
1.1 ผลการศึกษาเครื่องมือทั้ง 6 ชนิดที่พบใน
พื้นที่ตัวอย่าง
จากการทบทวนเครื่องมือทั้ง 6 ชนิด พร้อมทั้ง
สัมภาษณ์ครูอนามัยหรือครูประจ�ำชั้นฯ และเจ้าหน้าที่
รพ.สต. พบว่า เครือ่ งมือแต่ละชนิดมีวตั ถุประสงค์และ/หรือ
กลุม่ เป้าหมายทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ อร.14 เป็นเครือ่ งมือ
ส�ำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนเป็นภาพรวม ที่บันทึก
โดยโรงเรียนและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เพือ่ ใช้เป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการพิจารณาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ(6) ส�ำหรับ สศ.3 เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับบันทึก
ข้อมูลสุขภาพนักเรียนรายบุคคล ทีบ่ นั ทึกโดยโรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเช่นกัน แต่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน ส่วนแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนระดับชั้น ป.5-ป.6 ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสุขภาพ
ของตนเอง เพือ่ หาความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ รวม
ถึงเป็นเอกสารให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย(7) ขณะที่ ปพ.
6 ปพ.8 และ DMC เป็นเครื่องมือของภาคการศึกษา ใช้
ส�ำหรับบันทึกและรายงานประวัตินักเรียน ผลการเรียนรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และการติดตาม
พัฒนาการและพฤติกรรม เป็นต้น ในส่วนของรายละเอียด
สิ่งที่ต้องบันทึกในเครื่องมือแต่ละชนิดมีความเหมือนและ
แตกต่างกันดังตารางที่ 1
เมือ่ พิจารณาตามขอบเขตการศึกษาพบว่า อร.14
สศ.3 และแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 มีรายละเอียดของสิง่ ทีต่ อ้ ง
บันทึกคือการตรวจสุขภาพทัง้ 4 ด้านและการให้วคั ซีนครบ
ถ้วน แต่มีรูปแบบการรายงานผลต่างกันคือ อร.14 ใช้
ส�ำหรับบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนในภาพรวม ส่วน สศ.
3 และแบบบั น ทึ ก ฯ ป.5-ป.6 ใช้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
นักเรียนรายบุคคล โดย สศ.3 มีกลุม่ เป้าหมายในการใช้งาน
คือ ครูอนามัยหรือครูประจ�ำชั้น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
ขณะทีแ่ บบบันทึกฯ ป.5-ป.6 เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับนักเรียน
ส�ำหรับ ปพ.6 ปพ.8 และ DMC สามารถบันทึกผลการตรวจ
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ตารางที่ 1  การใช้งานเครื่องมือบันทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน
จังหวัดที่ 1
เครื่องมือ
อร.14
สศ.3
แบบบันทึกฯ ป.5-ป.6
ปพ.6
ปพ.8
DMC

เล็ก

เพชร
กลาง

ใหญ่

O
O
O
P
O

O
O
O
P
O

P

P

จังหวัดที่ 2
เพชร
ทองแดง
เล็ก
เล็ก
กลาง

เล็ก

ทองแดง
กลาง

ใหญ่

O
O
P
P
O

O
P
O
P
O

P
P
O
P
O

P
O
P
P
P

P
P
O
P
O

P
P
P
O
P

O
P
O
P
O

P

P

P

P

P

P

P

รวม
(แห่ง)

ข้อมูลสมบูรณ์*
(แห่ง)

4
5
3
8
2
9

0
0
0
0
0
9

*จำ�นวนโรงเรียนที่มีการบันทึกข้อมูลในเครื่องมือชนิดนั้น ๆ อย่างสมบูรณ์ คือ บันทึกข้อมูลครบถ้วนและต่อเนื่อง
สัญลักษณ์:  O ไม่มีการใช้งานเครื่องมือชนิดนั้น  P มีการใช้งานเครื่องมือชนิดนั้น

เสริมสุขภาพเฉพาะช่วงที่มีการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นช่วงปี
แรกที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการเท่านั้น หลังจากได้รับการ
รับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแล้ว ในปีที่ 2 และ 3
โรงเรียนก็ไม่ได้ใช้งานเครื่องมือเหล่านี้อีก (การรับรองฯ
มีอายุ 3 ปี) แม้จะมีการสุ่มตรวจจากทีมประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้มีแนวทางการสุ่มตรวจที่ชัดเจน
และไม่ได้เจาะจงการสุ่มตรวจที่เรื่องข้อมูลสุขภาพนักเรียน
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุบางประการที่ส่งผลให้ไม่มีการใช้
เครื่องมือบางชนิด อย่างเช่นในกรณีของ สศ.3 พบว่า บาง
โรงเรียนไม่มี สศ.3 เนื่องจากปัจจุบันผู้รับผิดชอบการจัด
พิมพ์ สศ.3 คือกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนต้องใช้งบ
ประมาณของตนเองในการจัดซือ้ แตกต่างจากในอดีตทีก่ อง
อนามัยโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดพิมพ์และ
แจกจ่ายให้กับโรงเรียน อย่างไรก็ตามผู้บริหารโรงเรียน ครู
อนามัย/ครูประจ�ำชั้นฯ ได้ชี้แจงว่า โรงเรียนยกเลิกการจัด
ซื้อ สศ.3 แล้ว เนื่องจากมีประสบการณ์ว่า ซื้อมาแล้ว เจ้า
หน้าที่สาธารณสุขก็ไม่ใช้บันทึกข้อมูล แม้ว่า สศ.3 เป็น
เครื่องมือที่มีรายการในการบันทึกข้อมูลสุขภาพค่อนข้าง
ครบถ้วนเมือ่ เปรียบเทียบกับเครือ่ งมือชนิดอืน่ (ตารางที่ 2)
และเป็นเครื่องมือที่ต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขช่วยบันทึก
ข้อมูล เพราะบางเรื่องเกินความสามารถของครู

สุขภาพได้เฉพาะเรื่องการเจริญเติบโตเท่านั้น โดย ปพ.6
และ ปพ.8 มีรูปแบบการรายงานผลเป็นรายบุคคล ส่วน
DMC เป็นเครื่องมือชนิดเดียวที่สามารถรายงานผลได้ทั้ง
รายบุคคลและภาพรวม เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดของสิง่
ที่ต้องบันทึกของเครื่องมือทั้ง 6 ชนิด (ตารางที่ 2)
พบว่ามีความซ�้ำซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของข้อมูลด้านการเจริญเติบโต แต่เครื่องมือเหล่านี้ไม่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ เนื่องจาก 5 ใน 6
ชนิด เป็นรูปแบบกระดาษ นอกจากนี้ยังพบว่าในโรงเรียน
มีการใช้เครื่องมือชนิดอื่นเพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียน
อย่างหลากหลาย เช่น แบบฟอร์มที่โรงเรียนออกแบบเอง
หรือแบบบันทึกที่โรงเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ด้านสุขภาพอื่นๆ
1.2 ประเด็นปัญหาและปัจจัยในการเลือกใช้หรือ
ไม่ใช้เครื่องมือหลักทั้ง 6 ชนิด
การศึกษานี้พบว่า แต่ละโรงเรียนเลือกใช้งาน
เครือ่ งมือบันทึกหรือรายงานข้อมูลสุขภาพอย่างแตกต่างกัน
ซึง่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบงาน
อนามัยโรงเรียน ทั้งบุคลากรของโรงเรียนและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขท�ำให้ทราบว่า โรงเรียนกลุม่ ตัวอย่างมีการใช้งาน
เครือ่ งมือทัง้ 4 ชนิดตามข้อก�ำหนดของโครงการโรงเรียนส่ง
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ตารางที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพของนักเรียน
				
เครื่องมือ
อร.14
สศ.3
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือ
1. ผู้จัดทำ�†
2. รูปแบบ
3. รูปแบบการรายงานผล
4. ผู้บันทึก

แบบบันทึกฯ
ป.5–ป.6

ปพ.6*

ปพ.8*

DMC*
สำ�นักนโยบาย
และแผนฯ
อินเทอร์เน็ต
ภาพรวม
และรายบุคคล
ครูผู้รับผิดชอบ

สำ�นักส่งเสริม
สุขภาพฯ
กระดาษ
ภาพรวม

กองอนามัย
โรงเรียนฯ
กระดาษ
รายบุคคล

สำ�นักส่งเสริม
สุขภาพฯ
กระดาษ
รายบุคคล

สำ�นักทดสอบ
ทางการศึกษาฯ
กระดาษ
รายบุคคล

สำ�นักทดสอบ
ทางการศึกษาฯ
กระดาษ
รายบุคคล

ครูผู้รับผิดชอบ
และ จนท.สธ

ครูผู้รับผิดชอบ
และ จนท.สธ

นักเรียน
ชั้น ป.5-ป.6

ครูผู้รับผิดชอบ

ครูผู้รับผิดชอบ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่บันทึก
1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน
O
P
P
P
P
P
1.1 วัน/เดือน/ปีเกิด
O
P
P
P
P
P
1.2 กลุ่มเลือด
O
P
P
O
P
O
1.3 โรคประจำ�ตัว
O
P
P
O
P
O
1.4 ประวัติแพ้ยา
O
P
P
O
P
O
1.5 ประวัติการเจ็บป่วย
O
P
P
O
P
O
2. การติดตามภาวะการเจริญเติบโต
P
P
P
P
P
P
้
ค่านำ�หนักและส่วนสูง
O
P
P
P
P
P
การแปลผล
P
P
P
O
P
P
(ก) น้ำ�หนักตามเกณฑ์อายุ
P
P
P
O
P*
P
(ข) ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ
P
P
P
O
P*
P
(ค) น้ำ�หนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
P
O
P
O
O
O
3. การทดสอบสายตา
P
P
P
O
O
O
3.1 ค่าที่วัดได้
O
P
O
O
O
O
3.2 การแปลผล/สรุปผล เช่น ปกติ ผิดปกติ
P
P
P
O
O
O
4. การทดสอบการได้ยิน
P
P
P
O
O
O
4.1 ค่าที่วัดได้
O
P
O
O
O
O
4.2 การแปลผล/สรุปผล เช่น ปกติ ผิดปกติ
P
P
P
O
O
O
5. การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
P
P
P+
O
O
O
6. การให้วัคซีน
P
P
O
O
O
O
6.1 ชนิดของวัคซีน
P
P
O
O
O
O
6.2 วันที่ฉีดวัคซีน
O
P
O
O
O
O
7. การตรวจสุขภาพนักเรียน
P
P
P
O
O
O
7.1 การตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
P
O
P
O
O
O
7.2 การตรวจสุขภาพโดยครูและ จนท.สธ
(ความสะอาดและความสมบูรณ์ของร่างกาย)
P**
P
O
P
O
O
7.3 การตรวจสุขภาพโดยแพทย์
(เช่น การตรวจปอด หัวใจ กระเพาะอาหาร ฯลฯ) P**
P
O
O
O
O
คำ�ย่อ: จนท.สธ หมายถึง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
* พิจารณาเฉพาะการรายงานข้อมูลสุขภาพ
†
ผู้จัดทำ�: สำ�นักส่งเสริมสุขภาพฯ, สำ�นักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข; สำ�นักทดสอบทางการศึกษาฯ, สำ�นักทดสอบทางการศึกษา สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ; สำ�นักนโยบายและแผนฯ, สำ�นักนโยบายและแผน สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สัญลักษณ์: P, มี; O, ไม่มี; P*, เกณฑ์เปรียบเทียบน้ำ�หนักและส่วนสูงขึ้นกับปีที่จัดพิมพ์ ปพ.8; P**, รวมเป็นการตรวจสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์; P+, การ
ตรวจความสะอาดของช่องปากและฟัน
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“สศ.3 ที่ไม่ได้ใช้ เพราะทาง รพ.สต. เขาไม่เคยเรียก
หาสักทีค่ะ ครูประจ�ำชั้นเอามาให้ เขาก็ไม่เขียนใส่ให้เรา...
ตรวจ ฉีดวัคซีน หรืออะไร เขาก็ไม่กรอกข้อมูลมาให้เรา ก็
เลยเลิ ก ท� ำ เพิ่ ง จะเลิ ก ท� ำ ปี ที่ แ ล้ ว นะคะ” ครู อ นามั ย
(โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ขนาดใหญ่ในจังหวัดที่ 1)
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพ.สต.
ทั้ง 3 แห่ง พบว่า การบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพและ
การให้วัคซีนแก่เด็กนักเรียนใช้โปรแกรมระบบงานโรง
พยาบาลเป็นหลัก โดยโปรแกรมที่ รพ.สต. ในพืน้ ทีต่ วั อย่าง
มักจะเลือกใช้คือ โปรแกรม JHCIS และ HOSxP–PCU
เนือ่ งจากมีความคล่องตัวมากกว่า เพราะเป็นโปรแกรมทีใ่ ช้
ในการส่งรายงานให้กบั หน่วยงานต้นสังกัดอยูแ่ ล้ว และเป็น
ตัวประเมินศักยภาพในการท�ำงานของหน่วยงาน จึงไม่มี
การบันทึกข้อมูลลงใน สศ.3 เพราะเป็นการท�ำงานซ�้ำซ้อน
หากทางโรงเรี ย นต้ อ งการข้ อ มู ล สุ ข ภาพของนั ก เรี ย น
สามารถขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้โดยตรง
หรือติดต่อผ่านทางครูอนามัย ดังนัน้ เมือ่ ท�ำการศึกษาจึงพบ
ว่า โรงเรียนเพียงร้อยละ 56 เท่านั้นที่ใช้งาน สศ.3 อย่างไร
ก็ ต ามหากพิ จ ารณาถึ ง เครื่ อ งมื อ ที่ โรงเรี ย นได้ รั บ จาก
กระทรวงสาธารณสุขโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ได้แก่ อร.14 และ
แบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 กลับพบปัญหาเรื่องการใช้งานและ
การเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ กล่าวคือ โรงเรียน และ รพ.สต
บางแห่ ง ไม่ ไ ด้ รั บ แจก อร.14 และส่ ว นมากเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขทีเ่ พิง่ เข้ามาท�ำงานใหม่จะไม่รจู้ กั อร.14 จึงไม่มี
การร้องขอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้จัดส่ง อร.14
นอกจากนี้ อร.14 มีรูปแบบการรายงานผลเป็นภาพรวม
เหมาะกับการเก็บข้อมูลเชิงสถิติไว้ที่โรงเรียนหรือ รพ.สต.
แต่ ไ ม่ เ หมาะสมส� ำหรั บ การติ ด ตามนั ก เรี ย นรายบุ ค คล
เนื่องจากไม่สามารถระบุตัวตนได้และไม่มีรายละเอียดที่
เพียงพอ ส่วนแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 นั้น โรงเรียนบางแห่ง
ให้ข้อมูลว่าในอดีตเคยได้รับแจก แต่ปัจจุบันไม่ได้รับแล้ว
จึงไม่มีการใช้งานแบบบันทึกดังกล่าว
“ตอนนี้ไม่มี เมื่อก่อน เขาเอามาแจก แต่ว่าตอนหลัง
ไม่เห็นเอามาให้เลย ก็เลยไม่ได้ท�ำ แบบบันทึกฯ ป.5–ป.6

ตัวนี้” ครูอนามัย (โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
ขนาดเล็กในจังหวัดที่ 2)
จากการสั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ป.6 และผู ้
ปกครองโดยใช้แบบสอบถาม พบว่า นักเรียนเพียงร้อยละ
43 เท่านั้นที่ตอบว่าตนเองเคยได้รับแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6
และผู้ปกครองเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ตอบว่าตนเองเคย
เห็นหรือเคยอ่านแบบบันทึกดังกล่าวของบุตรหลาน ทั้งที่
แบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 เป็นตัวชี้วัดในการให้บริการอนามัย
โรงเรียนของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ซึง่ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจาก สนง.สสจ. สนง.สสอ. และ รพ.สต. ต่างก็
เห็นว่า เนื้อหาของแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 ค่อนข้างดีและมี
ประโยชน์ต่อเด็กนักเรียน แต่ในด้านการใช้งานจริงยังพบ
ปัญหาหลายประการ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องจัด
อบรมให้เด็กนักเรียน ท�ำให้ภาระงานเพิ่มขึ้น เด็กบางคน
อ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่สามารถใช้งานแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6
ได้ดว้ ยตนเอง การขาดระบบติดตามการใช้งานแบบบันทึกฯ
ท�ำให้ไม่ทราบว่ามีการใช้งานมากน้อยเพียงไร
เมื่อพิจารณาเครื่องมืออีก 3 ชนิด คือ ปพ.6 ปพ.8
และ DMC ซึ่งเป็นเครื่องมือของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้
ส�ำหรับบันทึกและรายงานประวัตินักเรียน ผลการเรียนรู้
ตามโครงสร้างหลักสูตรในแต่ละชั้นปี และการติดตาม
พัฒนาการและพฤติกรรมเป็นหลัก ในเครื่องมือทั้ง 3 ชนิด
นี้มีรายการสิ่งที่ต้องบันทึกในด้านการเจริญเติบโตคือ น�้ำ
หนักและส่วนสูง แต่เนื่องจากตัวเลขน�้ำหนักและส่วนสูงไม่
สามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ภาวะการเจริ ญ เติ บ โตของเด็ ก
นักเรียนได้ ใน ปพ.6 และ ปพ.8 บางรุ่น (version) จึงมี
ตารางหรือกราฟประเมินภาวะการเจริญเติบโตอยู่ในเล่ม
ซึ่งจากการทบทวนเครื่องมือส�ำหรับบันทึกและรายงาน
ข้อมูลสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนตัวอย่าง พบว่า ยังมี
โรงเรียนตัวอย่างที่ใช้ ปพ.8 ฉบับเก่า ซึ่งอ้างอิงเกณฑ์
ประเมินภาวะโภชนาการของกองอนามัยโรงเรียน กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2530 ขณะทีป่ จั จุบนั
ใช้ เ กณฑ์ ป ระเมิ น ภาวะโภชนาการของกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2542 เมื่อสัมภาษณ์ครู
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2. สถานการณ์การบันทึก การแลกเปลีย่ น และการ
ส่งต่อข้อมูลสุขภาพนักเรียน รวมถึงการน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ ตามประสบการณ์และมุมมองของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่ตัวอย่าง
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลใน
พื้นที่ตัวอย่างพบว่า เครื่องมือบันทึกและรายงานข้อมูล
สุขภาพนักเรียนมีความสัมพันธ์กันดังนี้ (ภาพที่ 2)
		
2.1 ระดับชุมชน
ระดับชุมชน ได้แก่ รพ.สต. โรงเรียน และบ้าน มี
ความเกีย่ วข้องกับเครือ่ งมือ 5 ชนิด ได้แก่ อร.14 สศ.3 แบบ
บันทึกฯ ป.5-ป.6 ปพ.6 และ ปพ.8 ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้มี
ความซ�ำ้ ซ้อนของรายการข้อมูลทีต่ อ้ งบันทึกและไม่สามารถ
เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างเครือ่ งมือแต่ละชนิดได้ อย่างไรก็ตาม
หากมีการใช้งานเครือ่ งมือเหล่านีอ้ ย่างครบถ้วนสมบูรณ์ คือ
มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง
เครื่องมือเหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนและการ
ส่งต่อข้อมูล รวมถึงการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยแบบ

อนามัยถึงเหตุผลในการเลือกใช้เครือ่ งมือดังกล่าว พบว่า ครู
อนามัยได้รับ ปพ.8 ฉบับดังกล่าวมาจากครูอนามัยคนเก่า
จึงน�ำไปถ่ายเอกสารและแจกให้นักเรียนในแต่ละรุ่นใช้งาน
โดยไม่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และไม่ทราบว่าเกณฑ์
ประเมินภาวะโภชนาการในปัจจุบันแตกต่างจาก ปพ.8 ที่
ใช้งานอยู่อย่างไร ส�ำหรับเครื่องมือชนิดสุดท้ายคือ DMC
เป็นเครือ่ งมือเพียงชนิดเดียวทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
และมีการใช้งานในทุกโรงเรียน อีกทั้งมีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด
ในทุกโรงเรียนเมื่อพิจารณาในแง่ของการบันทึกข้อมูลครบ
ถ้ว นและต่ อเนื่ อง (ตารางที่ 1) แต่มีข้อจ�ำกัดเกี่ ย วกั บ
รายการข้อมูลสุขภาพทีต่ อ้ งบันทึก กล่าวคือ สามารถบันทึก
ได้เฉพาะตัวเลขน�ำ้ หนักและส่วนสูง เพือ่ ส่งต่อให้ระบบของ
ส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการประมวลผลการเจริญ
เติบโตแล้วส่งคืนให้กบั โรงเรียน ซึง่ จากการทบทวนข้อมูลที่
ได้จาก DMC ท�ำให้ทราบว่า DMC สามารถประเมินได้
เฉพาะน�ำ้ หนักตามเกณฑ์อายุและส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ แต่
ไม่มีการประเมินผลน�้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

ภาพที่ 2 ระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพเด็กนักเรียน
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บันทึกฯ ป.5-ป.6 เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้สื่อสารข้อมูล
สุขภาพนักเรียนรายบุคคลระหว่าง รพ.สต. โรงเรียน และ
บ้าน ส่วน อร.14 และ สศ.3 ใช้สอื่ สารข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ระหว่าง รพ.สต. และโรงเรียน โดย อร.14 สศ.3 และแบบ
บั น ทึ ก ฯ ป.5-ป.6 มี ร ายการสิ่ ง ที่ ต ้ อ งบั น ทึ ก ครบตาม
ขอบเขตการศึกษานี้ ส�ำหรับ ปพ.6 และ ปพ.8 ใช้ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงเรียนและบ้าน แต่มีข้อจ�ำกัด
เกีย่ วกับข้อมูลทีส่ ามารถแลกเปลีย่ นกันได้ เนือ่ งจากเครือ่ ง
มือทั้ง 2 ชนิดนี้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อบันทึกและรายงานข้อมูล
ด้านการศึกษา เช่น ผลการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพืน้ ทีต่ วั อย่าง
พบว่า รพ.สต. ทั้ง 3 แห่ง บันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพทั้ง
4 ด้านและข้อมูลการให้วคั ซีนแก่เด็กนักเรียนลงในโปรแกรม
ระบบงานโรงพยาบาล และมีการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ
นักเรียนเพื่อน�ำไปใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงานในพื้นที่
แต่ไม่ได้ใช้ อร.14 สศ.3 และแบบบันทึกฯ ป.5-ป.6 เพื่อคืน
ข้อมูลให้กับโรงเรียนหรือส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ปกครอง ทั้งนี้
การด�ำเนินการขึ้นอยู่กับการตรวจสุขภาพในแต่ละเรื่อง
กล่าวคือ ผลการประเมินภาวะการเจริญเติบโต เจ้าหน้าที่
รพ.สต. มีการสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมและส่งคืนให้แก่
โรงเรี ย น แต่ ไ ม่ มี แ นวทางในการสื่ อ สารข้ อ มู ล ไปยั ง ผู ้
ปกครอง บางครัง้ เป็นการให้ขอ้ มูลแก่ผปู้ กครองโดยบังเอิญ
“ถ้าเจอเด็กอ้วน... ก็จะส่งข้อมูลให้กับทางโรงเรียน
เป็นผู้ดูแล เราก็จะให้แค่สุขศึกษา หรือว่าสอนเป็นบางครั้ง
ที่เจอหรือไปเยี่ยมบ้านแล้วเจอ เราก็จะสอนผู้ปกครองนะ
คะ เพราะว่าเราก็จะเน้นเรื่องการเยี่ยมบ้านเนอะ อนามัย
จะเยี่ยมบ้านอยู่แล้ว” เจ้าหน้าที่ รพ.สต. (จังหวัดที่ 1 แห่ง
ที่ 1)
ในส่วนของผลการทดสอบสายตาและการได้ยิน เจ้า
หน้าที่ รพ.สต. ให้ข้อมูลว่า เมื่อด�ำเนินการแล้วก็บันทึก
ข้อมูลลงในโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลเช่นกัน แต่ไม่
ได้ส่งคืนข้อมูลผลการตรวจทั้งหมดให้แก่โรงเรียน มีการส่ง
ข้ อ มู ล เฉพาะนั ก เรี ย นที่ ต รวจพบความผิ ด ปกติ เ ท่ า นั้ น
เนื่ อ งจากการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ลงในโปรแกรมมี ก ารบั น ทึ ก

เฉพาะกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติ ส�ำหรับการตรวจ
สุขภาพช่องปากและฟันมีเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขเป็นผู้
ด�ำเนินการ โดยมีหน่วยเคลือ่ นทีเ่ ข้าไปให้บริการในโรงเรียน
กรณีที่พบความผิดปกติที่ไม่รุนแรง ก็สามารถด�ำเนินการ
แก้ไขให้แก่นักเรียนได้เลย แต่กรณีที่มีความผิดปกติรุนแรง
เจ้าหน้าที่จะส่งต่อข้อมูลให้แก่ครูอนามัย/ครูประจ�ำชั้นฯ
เพื่อแจ้งแก่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนต่อไป ซึ่งผู้ปกครอง
มีหน้าทีพ่ านักเรียนไปรักษาทีส่ ถานพยาบาล แต่ไม่ได้สง่ ต่อ
ข้อมูลสุขภาพช่องปากและฟันของนักเรียนทุกคนให้แก่
โรงเรียน นอกจากนีเ้ จ้าหน้าทีเ่ อง ก็มกี ารบันทึกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่ส่วนกลางก�ำหนดและน�ำกลับไปบันทึกลงใน
โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
“...บันทึก (บันทึกข้อมูลสุขภาพช่องปากและฟัน – ผู้
ศึกษา) ก็ถ้าเป็นตอนออกไปตรวจเนอะ เราจะมีแบบฟอร์ม
ของจั ง หวั ด ที่ ก� ำ หนด ...ก็ พ อบั น ทึ ก เสร็ จ ก็ มี บั น ทึ ก ใน
โปรแกรมครับ ...เก็บไว้ทโี่ รงเรียนไม่ได้เก็บครับ” เจ้าหน้าที่
รพ.สต. (จังหวัดที่ 1 แห่งที่ 2)
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีหน้าทีใ่ ห้วคั ซีนแก่เด็ก
นักเรียน ซึง่ จากการทบทวนข้อมูลการให้วคั ซีนทีเ่ จ้าหน้าที่
จัดท�ำรายงานไว้ในเอกสารนัน้ มีสดั ส่วนความครอบคลุมใน
การได้รับวัคซีนแต่ละชนิดในช่วงร้อยละ 98-100 แต่เจ้า
หน้าที่ก็ไม่ได้ส่งต่อข้อมูลการให้วัคซีนแก่นักเรียนไปยัง
โรงเรียนหรือผู้ปกครอง โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. แห่งหนึ่งให้
ข้อมูลว่า โดยปกติกอ่ นฉีดวัคซีนจะมีการส่งเอกสารขอความ
ยินยอมจากผูป้ กครอง ซึง่ มีการระบุชอื่ วัคซีนทีเ่ ด็กจะได้รบั
แต่บางครั้งทางโรงเรียนไม่สามารถส่งเอกสารขอความ
ยินยอมจากผูป้ กครองได้ เนือ่ งจากเด็กนักเรียนจะทราบล่วง
หน้าและไม่ยอมมาโรงเรียน เพราะหวาดกลัวการฉีดวัคซีน
อย่างมาก ผู้ปกครองจึงไม่ทราบว่าบุตรหลานของตนจะได้
รับวัคซีนชนิดใด
จากการสัมภาษณ์ครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ฯ พบว่า มี
การน�ำข้อมูลสุขภาพเด็กนักเรียนเฉพาะเรื่องการประเมิน
ภาวะการเจริญเติบโตไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากมีหน้าที่ชั่ง
น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูงของนักเรียนพร้อมทัง้ บันทึกข้อมูลลง
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ในเครือ่ งมือทีโ่ รงเรียนเลือกใช้ แต่สว่ นใหญ่ไม่มกี ารประเมิน
เพือ่ อ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต โดยพบเพียง
3 ใน 9 โรงเรียนที่มีการประเมินภาวะการเจริญเติบโตโดย
ใช้โปรแกรมค�ำนวณภาวะโภชนาการ (อายุ 1 วัน-19 ปี)
หรือ INMU-ThaiGrowth ของสถาบันวิจัยโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล(8) และมีการสรุปข้อมูลไว้ในรูปแบบ
เอกสารกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามหรือแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการ แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาก็ยงั ไม่
เป็นระบบ เช่น กรณีเด็กผอมให้ดมื่ นมเพิม่ ขึน้ จากเดิมวันละ
1 กล่อง กรณีเด็กอ้วนให้ออกก�ำลังกายหน้าเสาธงในตอน
เช้า ส�ำหรับการทดสอบสายตาและการได้ยนิ นัน้ ข้อมูลจาก
แบบสอบถามส�ำหรับครูอนามัย/ครูประจ�ำชั้นฯ แสดงให้
เห็นว่า โรงเรียนที่ทดสอบสายตาและการได้ยินและมีการ
บันทึกผลการทดสอบโดยครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ฯ มีเพียง
4 ใน 9 โรงเรียน และ 1 ใน 9 โรงเรียน ตามล�ำดับ ซึ่งจาก
การทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า การบันทึก
ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อยู่ในเครื่องมือหรือแบบฟอร์มที่เป็น
กิจจะลักษณะ แต่เป็นการสรุปรายชื่อนักเรียนที่ตรวจพบ
ความผิ ด ปกติ ไว้ ใ นกระดาษเท่ า นั้ น และวิ ธี ก ารตรวจ
หาความผิดปกติทางสายตาหรือการได้ยนิ มักจะมาจากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเป็นหลัก ไม่ได้ทดสอบตามวิธี
การทางคลินกิ เนือ่ งจากครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ฯ เพียง 2
ใน 5 โรงเรียนเท่านัน้ ทีเ่ คยได้รบั การอบรมเรือ่ งการทดสอบ
สายตาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 และ 2556) ใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันรวมถึงการให้
วัคซีน จะมีเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเป็นผูด้ ำ� เนินการ โรงเรียน
จึงไม่ได้บนั ทึกข้อมูลในส่วนนีไ้ ว้ โดยโรงเรียนทีม่ กี ารเก็บผล
การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันและข้อมูลการให้วัคซีน
ไว้ในโรงเรียนมีจ�ำนวน 6 ใน 9 โรงเรียน และ 4 ใน 9
โรงเรียน ตามล�ำดับ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบรายงาน
ผลภาพรวม
นอกจากนี้ จากการสอบถามผู ้ ป กครองของเด็ ก
นักเรียนระดับชั้น ป.6 จ�ำนวนทั้งสิ้น 42 คน เกี่ยวกับ
ประสบการณ์การได้รับข้อมูลการตรวจสุขภาพของเด็ก

นักเรียน พบว่า ผู้ปกครองร้อยละ 57 เคยได้รับข้อมูลการ
ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ผู้ปกครองร้อยละ 7 เคยได้
รับข้อมูลการตรวจสายตาและการได้ยิน ขณะที่ผู้ปกครอง
ร้อยละ 81 เคยได้รับผลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
ส�ำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนนัน้ ผูป้ กครองร้อยละ 69 เคยได้
รับข้อมูลผ่านสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพู
ซึง่ เป็นสมุดส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กแรกเกิดจนกระทัง่
อายุ 5 ปี แต่หลังจากทีบ่ ตุ รหลานเข้าเรียนในโรงเรียนก็ไม่มี
การบั น ทึ ก ประวั ติ ก ารได้ รั บ วั ค ซี น ในสมุ ด สี ช มพู อี ก ผู ้
ปกครองจะทราบว่าบุตรหลานได้รับวัคซีนชนิดใดบ้างหลัง
จากนั้นก็โดยการสอบถามจาก รพ.สต. เท่านั้น
		 2.2 ระดับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานต้น
สังกัด
ระดับนีจ้ ำ� แนกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคการศึกษาและ
ภาคสาธารณสุข ซึ่งในภาคการศึกษานั้น โรงเรียนมีการส่ง
ต่อข้อมูลในด้านต่างๆ ของนักเรียนทุกคนไปยังกระทรวง
ศึกษาธิการผ่านทาง DMC ตามระยะเวลาที่ สพฐ. ก�ำหนด
โดยข้อมูลด้านสุขภาพทีส่ ามารถส่งต่อได้คอื ค่าน�ำ้ หนักและ
ส่วนสูง จากนัน้ ทางส่วนกลางจะวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็นผลการ
ประเมินภาวะการเจริญเติบโต ได้แก่ น�ำ้ หนักตามเกณฑ์และ
ส่วนสูงตามเกณฑ์ และคืนข้อมูลให้กบั โรงเรียน โดยบุคลากร
ของโรงเรี ย นสามารถดึ ง ข้ อ มู ล ได้ ด ้ ว ย DMC ผ่ า นทาง
อินเตอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม จากการสุ่มตรวจสอบข้อมูลใน
DMC ของโรงเรียนตัวอย่าง พบว่า มีการบันทึกข้อมูลน�้ำ
หนักและส่วนสูงของนักเรียนโดยใช้ตัวเลขเดียวกันทั้ง 3
ภาคเรียน แต่ระบบยังคงประมวลผลและส่งคืนข้อมูลให้
โรงเรียนตามปกติ แสดงให้เห็นว่า DMC ไม่สามารถตรวจ
สอบความผิดปกติของข้อมูลสุขภาพนักเรียนได้ ส�ำหรับ
การน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้น ผู้บริหารโรงเรียนให้ข้อมูล
ว่า กระทรวงศึกษาธิการต้องการข้อมูลสุขภาพของเด็ก
นักเรียนเฉพาะด้านการเจริญเติบโต โดยโรงเรียนมีหน้าทีส่ ง่
ข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงพร้อมข้อมูลด้านอื่นๆ ผ่าน DMC
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะจัดเก็บไว้เป็นทะเบียนประวัติ
นักเรียนในแต่ละโรงเรียน และข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงที่
318

Vol. 12 No. 2 April-June 2018

Journal of Health Systems Research

ผ่านการวิเคราะห์เป็นข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตแล้วจะ
ถูกน�ำไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับเด็ก
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ เช่น ผอม เตี้ย นอกจากนี้
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น โรงเรี ย นโดยส� ำ นั ก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ สมศ. มี ก ารใช้ข้อมูลน�้ำหนัก และส่วนสูงของเด็ ก
นักเรียนเป็นเกณฑ์มาตรฐานหนึ่งในกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานที่
1 คือ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยพิจารณา
ร้อยละของผู้เรียนที่มีน�้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ดังนั้น
ข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนจึงเป็นข้อมูลที่ทุก
โรงเรียนจัดเก็บไว้
ทางด้านภาคสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. สนง.
สสอ. และ สนง.สสจ. ให้ข้อมูลว่า การบันทึกข้อมูลด้าน
สุขภาพของนักเรียนในความรับผิดชอบใช้การบันทึกข้อมูล
ลงในเอกสารกระดาษหรื อ แบบฟอร์ ม ที่ โรงพยาบาล
ออกแบบเอง จากนั้นจึงบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมระบบ
งานโรงพยาบาล ซึ่งโปรแกรมที่พบในพื้นที่ตัวอย่าง ได้แก่
JHCIS (Java Health Center Information System)(9)
และ HosXP-PCU(10) จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
พบว่า รพ.สต. ในฐานะหน่วยบริการมีหน้าที่น�ำข้อมูลเข้าสู่
ระบบคลังข้อมูลระดับจังหวัด (Health Data Center;
HDC) ตามโครงสร้างมาตรฐานด้านข้อมูลสุขภาพ และตรวจ
สอบความสมบูรณ์ของการน�ำเข้าข้อมูลพร้อมทั้งปรับปรุง
ข้อมูลในกรณีทพ่ี บความผิดพลาด (error)(11) โดย สนง.สสจ.
และ สนง.สสอ. มีหน้าทีก่ ำ� กับติดตาม ตรวจสอบความครบ
ถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล รวมถึงน�ำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาสุขภาพใน
พื้นที่ นอกจากนี้ในส่วนของ สนง.สสจ. มีหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลเพือ่ ส่งไปยังส่วนกลางและจัดท�ำระบบติดตามรวมถึง
ระบบคืนข้อมูลให้แก่สถานบริการ ซึ่งข้อมูลจากคลังข้อมูล
ระดับจังหวัดจะถูกส่งต่อไปยังคลังข้อมูลระดับกระทรวง
สาธารณสุขและมีการจัดท�ำมาตรฐานรายงาน (standard
reports) ตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล ทั้งนี้ นอกจาก
การส่งข้อมูลไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ข้อมูลบางส่วน

ยั ง ได้ ถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยั ง สปสช. อี ก หน่ ว ยงานหนึ่ ง ในภาค
สาธารณสุข ซึ่ง สปสช. สามารถก�ำหนดเขตข้อมูล (field)
และดึงข้อมูลมาวิเคราะห์เฉพาะตัวชีว้ ดั ทีส่ นใจได้เช่นกัน(12)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าทีใ่ น สนง.สสอ. และ
สนง.สสจ. พบว่า แม้จะมีการใช้งานโปรแกรมระบบงานโรง
พยาบาลและมีระบบคลังข้อมูล แต่ยังพบปัญหาในการใช้
งาน ไม่ ว ่ า จะเป็ น การบั น ทึ ก ส่ ง ต่ อ หรื อ น� ำ เข้ า ข้ อ มู ล
เนื่ อ งจากในบางพื้ น ที่ ยั ง ไม่ มี ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหาร อีกทั้งการ
พัฒนางานระบบข้อมูลสารสนเทศจ�ำเป็นต้องมีบุคลากรที่
เชี่ ย วชาญเฉพาะทางคอยให้ ก ารสนั บ สนุ น เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขในพืน้ ที่ ซึง่ ในพืน้ ทีต่ วั อย่างไม่มผี เู้ ชีย่ วชาญ เมือ่
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ จึง
เลือกใช้เอกสารกระดาษในการส่งข้อมูลไปยัง สนง.สสอ.
หรือบางครัง้ ทาง สนง.สสจ. ขอให้ สนง.สสอ. รวบรวมข้อมูล
ในรูปแบบเอกสารกระดาษจาก รพ.สต. แล้วส่งมายัง สนง.
สสจ. นอกจากนีย้ งั พบปัญหาภาระงานจากการบันทึกข้อมูล
ตามที่ สปสช. ก�ำหนด ซึง่ มีผลต่อเงินงบประมาณทีจ่ ะได้รบั
ท�ำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีเวลาลงมือปฏิบัติงานลดลง
เช่น การลงพื้นที่ในชุมชนหรือโรงเรียน
“...คือเดิมผูบ้ ริหาร เท้าความเดิมนะ เดิมผูบ้ ริหารคน
ก่อนเนีย้ ท่านคุณหมอทีย่ า้ ยไป นายแพทย์กระทรวงจังหวัด
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด – ผู้ศึกษา) ท่านเล่นเรื่องนี้
แล้วก็เอาไอทีมาเป็นหมายเลขหนึ่ง ...แล้วทีนี้ท่านย้ายไป
แล้วท่านใหม่มา ท่านก็ไม่ได้ให้นโยบาย แล้วทีนบี้ ทบาทของ
ไอทีจังหวัดก็เลยค่อนข้างที่จะไม่เท่าไหร่ มันก็เลยต้องใช้
เปเปอร์อยู่ส่วนหนึ่งนี่ล่ะ” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสอ. (จังหวัด
ที่ 1)
“แล้วคนทีจ่ ะคียไ์ ด้ดที สี่ ดุ ก็คอื คนเป็นพยาบาลหรือนัก
วิชาการด้วย แต่ทุกวันนี้เนี่ย เอ่อ รพ.สต.จะมีนัก เค้าเรียก
น้องที่คีย์ข้อมูลน่ะ ลูกจ้างน่ะ ทีนี้เค้าก็ไม่ค่อยได้เข้าใจ...
แล้วเค้าก็มาท�ำหน้าทีค่ ยี ใ์ ห้พๆี่ แล้วคียเ์ นีย่ บางครัง้ เค้าก็ไม่
เข้าใจหรอกว่าไอ้เวิรด์ ดิง้ นี้ อันนีม้ นั มีความหมายอะไรเค้าก็
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วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

คีย์ไปเรื่อย เอ้า อะไรที่ไม่รู้เรื่องไม่ติ๊ก อย่างเงี้ยมันก็เป็นไม่
นับ” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. (จังหวัดที่ 2)
“งานรูทนี ที่ สปสช. เขาบังคับให้ทำ� และก็ได้เงิน ทีต่ อ้ ง
รายงานเข้าไป 43 แฟ้มรายงานต่างๆ ท�ำให้เป็นภาระในการ
คีย์ สมัยก่อนผมไม่ได้คีย์ผมแค่เขียนจดๆ และก็นับเอาก็
เสร็จ มีเวลาไปออกชุมชน ไปเยี่ยม ไปเชื่อมสัมพันธ์กับ
โรงเรียนบ้างกับ อบต.บ้างอย่างนี้ก็จะมีเวลา สมัยนี้ตรวจ
คนไข้เสร็จก็ต้องก้มหน้าก้มตาคีย์เพื่อที่จะได้เงินเข้าสถาน
บริการของเขาเพือ่ ให้เขาอยูร่ อดได้” เจ้าหน้าทีใ่ น สนง.สสจ.
(จังหวัดที่ 1)
เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ต้อง
รวบรวมคือจ�ำนวนเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินเนื่องจาก
เป็นตัวชี้วัดระดับกระทรวง สอดคล้องกับผลการทบทวน
เอกสารยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ ดั และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(13) และ
2559(14) ซึ่งพบว่า 1 ใน 2 ตัวชี้วัดระดับกระทรวงส�ำหรับ
เด็กวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) คือร้อยละของเด็กนักเรียนมี
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน นอกจากนี้การบันทึกข้อมูลมุ่งหวัง
ในเรื่องของเงินงบประมาณที่จะได้รับมากกว่าความครบ
ถ้ ว นของงานทั้ ง หมด จึ ง ไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพ
นักเรียนตามเกณฑ์การให้บริการอนามัยโรงเรียน
“...อ่อคือง่ายสุดเลยคือตอนนี้ที่เราสอนกันคือเรื่อง
ของน�้ำหนักกับส่วนสูงที่ลง เพื่อให้ออกมาคอมพลีทมาก
ที่สุด...” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสอ. (จังหวัดที่ 2)
“ไม่มีตัวชี้วัดอื่น เรื่องบริการในวัยเรียนไม่มีคีย์เข้าไป
(นอกจากจ�ำนวนเด็กทีม่ ภี าวะโภชนาการเกินไม่มกี ารบันทึก
ข้อมูลสุขภาพด้านอื่น – ผู้ศึกษา) และจะท�ำให้เขามุ่งที่จะ
เอาเงินมากกว่า คือเขาจะคียง์ านต่างๆ ทีไ่ ด้เงินก่อน เขาจะ
ท�ำงานที่มันได้เงินก่อน งานที่ไม่ได้เงินเขาก็ยังไม่ท�ำ ส่วน
มากงานรูทีนมันจะตกเยอะ ถ้าออกไปดูโรงเรียน ถ้าไปหา
สศ.3 จะไม่เจอ...” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. (จังหวัดที่ 1)
ทั้งนี้ เนื่องจากภาวะการเจริญเติบโตเป็นตัวชี้วัดที่
ส� ำ คั ญ ระดั บ กระทรวง หน่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวง
สาธารณสุขจึงพยายามพัฒนาเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน

ดังกล่าว ซึง่ ปัญหาเกีย่ วกับระบบข้อมูลทีพ่ บในพืน้ ทีเ่ กิดจาก
การท�ำงานแยกส่วนกันของหน่วยงานภายใต้กระทรวง
สาธารณสุข กล่าวคือระบบข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
มีการด�ำเนินงานผ่านโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล ขณะ
ที่กรมอนามัยได้พัฒนาโปรแกรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็ ก แรกเกิ ด ถึ ง อายุ 18 ปี (Bureau of Nutrition-Growth Surveillance Program; BNutri-GSP)(15)
และไม่ มี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า งโปรแกรม ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขเห็นว่า เป็นการท�ำงานซ�้ำซ้อนและเพิ่มภาระ
งานโดยไม่จ�ำเป็น แม้ว่าโปรแกรมดังกล่าวจะมีข้อดีในเรื่อง
การให้ ค� ำ แนะน� ำ แก่ นั ก เรี ย นรายบุ ค คล แต่ จ าก
ประสบการณ์ที่เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. ทดลองใช้ พบว่า
โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ window XP ซึ่ง
เป็นระบบเก่าและล้าสมัย ไม่มีหน่วยงานใดยินยอมกลับไป
ใช้ระบบปฏิบัติการเก่า เพียงเพราะต้องการให้สามารถใช้
งานโปรแกรม BNutri-GSP ได้
“...เป็นโปรแกรม (โปรแกรม BNutri-GSP – ผูศ้ กึ ษา)
ทีด่ มี าก ดูเป็นรายบุคคล เป็นโปรแกรมเฝ้าระวังโภชนาการ...
เอาชือ่ นักเรียน น�ำ้ หนักส่วนสูง แล้วค�ำนวณออกมา และมีคำ�
แนะน�ำเฉพาะรายบุคคลให้ดว้ ย….แต่ รพ.สต. เขาบอกว่ามัน
ซ�ำ้ ซ้อน ต้องคียข์ อ้ มูลเยอะ ซ�ำ้ ซ้อนกับ JHCIS และ HOSxP”
เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. (จังหวัดที่ 1)
ในด้านของการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่
สนง.สสอ. ให้ข้อมูลว่า นอกจากการส่งข้อมูลไปยังหน่วย
งานต้นสังกัดแล้ว ในพื้นที่ยังมีการน�ำข้อมูลที่บันทึกใน
โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลมาใช้ในการวางแผนการ
ด�ำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในพืน้ ทีแ่ ละแก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการเกินของเด็กในพื้นที่อีกด้วย
“...เอามาวางแผนในการท�ำงาน อย่างโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพที่ยังไม่ผ่านทองน่ะ (ไม่ผ่านการประเมินเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง – ผูศ้ กึ ษา) เราก็ทำ� แผน
ว่าปีหน้าเราต้องท�ำให้ผา่ นทองให้ได้นะคะ แล้วกับเด็กอ้วน
ก็เหมือนกัน เราก็มาท�ำแผนว่า เด็กอ้วนเราต้องพัฒนาเด็ก
อ้วน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้...” เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสอ.
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คำ�ย่อ: จ หมายถึง จังหวัด; ปีงบ หมายถึง ปีงบประมาณ; ภร. หมายถึง ภาพรวมทั้งประเทศ
* บริการอนามัยโรงเรียนฯ 1 วิเคราะห์สัดส่วนจาก 1) จำ�นวนเด็กที่ได้รับการประเมินเปรียบเทียบกับจำ�นวนเด็กเป้าหมาย 2) จำ�นวนเด็กที่สูงดีสมส่วนเปรียบเทียบกับจำ�นวนเด็กที่ได้รับบริการ
บริการอนามัยโรงเรียนฯ 4-5 วิเคราะห์สัดส่วนจากจำ�นวนเด็กที่ได้รับบริการเปรียบเทียบกับจำ�นวนประชากรแยกรายอายุจากระบบสถิติทางการทะเบียนโดยแบ่งเขตพื้นที่ตามจังหวัดที่ 1 จังหวัดที่ 2 และภาพรวมประเทศ
†
มีการรายงานอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กอายุ 6-12 ปี (ครั้ง)

ระบบคลังข้อมูลระดับกระทรวงสาธารณสุข
ระบบบริการข้อมูล สปสช.
ผลการดำ�เนินงาน
ผลการดำ�เนินงาน
(ร้อยละ)*
(ร้อยละ)
ข้อมูล
บริการอนามัยโรงเรียน
ข้อมูล
		
รายงานที่พบ			 ปีงบ			 ปีงบ		
รายงานที่พบ		
ปีงบ
ปีงบ
ที่รายงาน
ตามขอบเขตการศึกษา
ที่รายงาน
					 2558			 2559				
2558
2559
				
จ 1 จ 2 ภร. จ 1 จ 2 ภร.			
ภร.
ภร.
1. การประเมินภาวะ 1) ข้อมูลด้านโภชนาการ
จำ�นวนเด็กเป้าหมายและ
81 31 28 73 38 31 1) การชั่งน้ำ�หนักและ
สัดส่วนเด็กที่ ไม่รายงาน
57
การเจริญเติบโต
เด็กวัยเรียน อายุ 6-18 ปี เด็กที่ได้รับการประเมิน
วัดส่วนสูงในเด็กวัยเรียน ได้รับบริการ
(6-12 ปี)
2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน จำ�นวนเด็กที่ได้รับบริการ
0
64 64
0
62 64 2) เด็กนักเรียนมีภาวะ สัดส่วนเด็กเริ่ม ไม่รายงาน
13
สูงดีสมส่วน
และผลการประเมิน
เริ่มอ้วนและอ้วน
อ้วนและอ้วน
ภาวะโภชนาการ
(เป้าหมายร้อยละ 10)
2. การทดสอบสายตา ไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้อง
3. การทดสอบการได้ยิน ไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ไม่พบรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. การตรวจสุขภาพ
1) ตรวจสุขภาพช่องปาก
จำ�นวนเด็กที่
2
4
3
2
5
6 เด็กนักเรียนชั้น ป.1
สัดส่วนเด็กที่
78
ไม่รายงาน
ช่องปากและฟัน
ในเด็กอายุ 6-12 ปี
ได้รับบริการ
ที่ได้รับการตรวจ
ได้รับบริการ
โดยทันตบุคลากร (คน)
สุขภาพช่องปาก
2) การเคลือบหลุมร่องฟัน จำ�นวนเด็กที่
3
3
3
2
4
4
ในเด็กอายุ 6 -12 ปี (คน)† ได้รับบริการ
5. การให้วัคซีน
1) จำ�นวนนักเรียนชั้น ป.1 จำ�นวนเด็กที่
48 58 48 24 12 17 1) วัคซีน MMR
สัดส่วนเด็กที่
94
94
ที่ได้รับวัคซีน MMR
ได้รับวัคซีน
(4-6 ปี, ป.1)
ได้รับวัคซีน
2) จำ�นวนนักเรียนชั้น ป.6 จำ�นวนเด็กที่
ที่ได้รับวัคซีน dT
ได้รับวัคซีน
7
45 39 45 47 47 2) วัคซีน dT
สัดส่วนเด็กที่
96
96
(11-12 ปี, ป.6)
ได้รับวัคซีน

ตารางที่ 3  การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการอนามัยโรงเรียนจากคลังข้อมูลระดับกระทรวงสาธารณสุขและระบบบริการข้อมูล สปสช.
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

(จังหวัดที่ 1)
ขณะที่เจ้าหน้าที่ใน สนง.สสจ. ให้ข้อมูลว่า ผู้ตรวจ
ราชการเป็ น ผู ้ พิ จ ารณาข้ อ มู ล และรายงานที่ เจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขในพื้นที่ส่งไปยังส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
(สนย.) กระทรวงสาธารณสุข แต่ในด้านการใช้ประโยชน์นนั้
ผู้ให้ข้อมูลไม่ทราบว่า หน่วยงานต้นสังกัดน�ำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร แต่เห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขควร
วางแผนการด�ำเนินงานและก�ำหนดตัวชีว้ ดั ร่วมกันกับหน่วย
งานสาธารณสุขในพื้นที่ เช่น รพ.สต. สนง.สสอ. และ สนง.
สสจ.
“ไม่รู้ (ไม่ทราบว่าน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างไร – ผู้
ศึกษา) เขาก็แค่เก็บไป ผมคิดว่าที่จริงยุทธศาสตร์เจอ
ปัญหาก็น่าจะมาหาเราและมาช่วยกันวางแผนแก้ปัญหา
ร่วมกับเรา ส่วนมากงานยุทธศาสตร์ เราก็แค่รวบรวมข้อมูล
ท�ำหน้าที่ไปรษณีย์และส่ง ไม่ได้ควบคุมตัวชี้วัดโดยตรง ไม่
ได้มีหน้าที่ควบคุมนโยบายโดยตรง แค่รับส่งข้อมูล ผมว่า
น่าจะเพิ่มการที่เขาลงมาดูเรื่องตัวชี้วัดเพิ่มกับฝ่ายด้วย คือ
คล้ายๆ ว่าผมท�ำคนเดียว ส�ำเร็จหรือไม่ ไม่มีคนมาถามผม
ไม่ มี ค นช่ ว ยตรวจสอบดู แ ล” เจ้ า หน้ า ที่ ใ น สนง.สสจ.
(จังหวัดที่ 1)
จากการสืบค้นรายงานผลข้อมูลด้านสุขภาพของพืน้ ที่
ตัวอย่างทั้ง 2 จังหวัด ในระบบ Health Data Center
(HDC) ของกระทรวงสาธารณสุขผ่านทางเว็บไซต์(16) ไม่พบ
รายงานข้ อ มู ล บริ ก ารอนามั ย โรงเรี ย นโดยเฉพาะ จึ ง
พิจารณารายงานที่เกี่ยวข้องกับบริการอนามัยโรงเรียน
(ตามขอบเขตการศึกษา) ส�ำหรับนักเรียนระดับประถม
ศึกษา เด็กวัยเรียน หรือเด็กอายุ 6–12 ปี ในช่วงที่ท�ำการ
ศึกษา คือ ปีงบประมาณ 2558-2559 (ตารางที่ 3) พบ
รายงาน 3 ด้าน ได้แก่ (1) การประเมินภาวะการเจริญเติบโต
(2) การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน และ (3) การให้วคั ซีน
แต่ไม่พบรายงานด้านการทดสอบสายตาและการได้ยิน
ลักษณะการรายงานข้อมูลในระบบ ส่วนใหญ่เน้นการ
รายงานจ�ำนวนผูไ้ ด้รบั บริการ แต่ไม่รายงานจ�ำนวนเด็กหรือ
นักเรียนทั้งหมด ผู้ศึกษาจึงวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบกับ

จ�ำนวนเด็กตามระบบสถิตทิ างการทะเบียนในปีงบประมาณ
2558 และ 2559 แบ่งตามพื้นที่การศึกษา คือ จังหวัดที่ 1
และ 2 รวมถึงการรายงานในภาพรวมทัง้ ประเทศ พบว่า ผล
การด�ำเนินงานด้านการประเมินภาวะการเจริญเติบโตของ
จังหวัดที่ 1 มากกว่าจังหวัดที่ 2 แต่พบความผิดปกติในการ
รายงานร้อยละของเด็กวัยเรียนมีความสูงดีสมส่วนของ
ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งแสดงค่าเป็น 0 ทั้งหมด ด้านการ
ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ผลการด�ำเนินงานทีร่ ายงาน
ในระบบมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ�ำนวนเด็กอายุ
ระหว่าง 6–12 ปีทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แยก
จังหวัดหรือภาพรวมทั้งประเทศ ส่วนการฉีดวัคซีนส�ำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา คือ MMR (วัคซีนป้องกันหัด
คางทูมและหัดเยอรมัน) และ dT (วัคซีนป้องกันคอตีบและ
บาดทะยัก) ผลการด�ำเนินงานมีสดั ส่วนน้อยกว่าร้อยละ 60
ไม่ว่าจะวิเคราะห์แยกหรือไม่แยกจังหวัด นอกจากนี้ยังมี
การสืบค้นข้อมูลในลักษณะเดียวกันจากระบบบริการข้อมูล
ของ สปสช. ผ่านทางเว็บไซต์(17) พบรายงานเฉพาะระดับ
ภาพรวมของประเทศ ซึง่ ทัง้ ปีงบประมาณ 2558 และ 2559
ไม่ มี ร ายงานการทดสอบสายตาและการได้ ยิ น และใน
ปีงบประมาณ 2558(18) ไม่มกี ารรายงานข้อมูลการประเมิน
ภาวะการเจริญเติบโต ส่วนในปีงบประมาณ 2559(19) ไม่มี
การรายงานข้อมูลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลผลการด�ำเนินงานจากระบบบริการ
ข้ อ มู ล สปสช. กั บ ระบบคลั ง ข้ อ มู ล ระดั บ กระทรวง
สาธารณสุขในส่วนของข้อมูลระดับประเทศ พบว่า มีคา่ ร้อย
ละของการด�ำเนินงานสูงกว่า เช่น รายงานการให้วัคซีนแก่
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม การรายงาน
ข้อมูลของ สปสช. ไม่ได้แยกเป็นงานบริการอนามัยโรงเรียน
โดยเฉพาะ และไม่สามารถแยกข้อมูลของจังหวัดตัวอย่าง
มาวิเคราะห์ได้เนือ่ งจากสรุปข้อมูลเป็นภาพรวมเพียงอย่าง
เดียว ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายจังหวัดได้
วิจารณ์
ระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพเด็กนักเรียนเป็นสิง่ ที่
322
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มีความส�ำคัญต่อด�ำเนินงานบริการอนามัยโรงเรียนภายใต้
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของการ
ตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ หรือการแก้ไข
ปัญหาสุขภาพของนักเรียน จากการศึกษาพื้นที่ตัวอย่าง 2
จังหวัด พบว่า ในโรงเรียนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 9 แห่ง การได้รบั
การรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรหรือ
ทองแดง ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
ข้อมูล เนือ่ งจากเมือ่ ได้รบั การรับรองฯ แล้ว โรงเรียนก็ไม่ได้
ด�ำเนินงานด้านข้อมูลสุขภาพนักเรียนอย่างต่อเนื่อง กล่าว
คือ บุคลากรของโรงเรียนและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขยังไม่ได้
ใช้เครื่องมือบันทึกและรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียนตาม
ข้อก�ำหนดของโครงการฯ ได้แก่ อร.14 สศ.3 แบบบันทึก
ป.5-ป.6 และ ปพ.8 อย่างเต็มที่ ส่วนมากโรงเรียนเลือกใช้
งานเครื่องมือตามความสะดวก และเครื่องมือเหล่านี้ก็มี
ความซ�้ำซ้อนของสิ่งที่ต้องบันทึกซึ่งเป็นการสร้างภาระให้
แก่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งบางพื้นที่พบปัญหาด้านการบริหาร
จัดการเครื่องมือ เช่น นักเรียนไม่ได้รับแจกแบบบันทึกฯ
ป.5-ป.6 จึงไม่ได้ใช้งานและไม่ได้สง่ ต่อไปยังผูป้ กครอง และ
พบปัญหาเรื่องเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ เช่น
โรงเรียนต้องจัดซื้อ สศ.3 เอง เมื่อจัดซื้อแล้วเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขไม่ใช้งาน โรงเรียนจึงเลิกจัดซื้อ ทั้งนี้นอกจาก
เครือ่ งมือทีโ่ ครงการฯ ก�ำหนดแล้ว ยังมีการใช้งานเครือ่ งมือ
อื่นที่มีการบันทึกข้อมูลสุขภาพในบางเรื่อง เช่น ปพ.6 และ
DMC สามารถใช้บันทึกข้อมูลน�้ำหนักและส่วนสูงได้ และ
จากการพิจารณาความครบถ้วนและความต่อเนือ่ งของการ
บันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียนในเครื่องมือชนิดต่างๆ พบว่า
DMC มีข้อมูลสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจาก สพฐ. ก�ำหนดให้ทุก
โรงเรียนบันทึกและส่งข้อมูลให้ครบถ้วน โดยมีผลต่อการ
พิจารณาเงินงบประมาณของโรงเรียน อย่างไรก็ตาม DMC
มีข้อมูลสุขภาพไม่ครบถ้วนทุกด้านและระบบไม่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทีโ่ รงเรียนบันทึกได้ ขณะ
ที่ ก ารบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สุ ข ภาพนั ก เรี ย นของเจ้ า หน้ า ที่
สาธารณสุขมุ่งเน้นการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบงาน
โรงพยาบาลหรือเครื่องมือที่หน่วยงานต้นสังกัดก�ำหนด

มากกว่าการบันทึกข้อมูลตามทีโ่ ครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพก�ำหนด ท�ำให้เครือ่ งมือหลายชนิดไม่ถกู ใช้งาน อย่างไร
ก็ตาม การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล
และการส่งต่อข้อมูลไปยังต้นสังกัดยังคงประสบปัญหาทาง
ด้ า นเทคนิ ค ซึ่ ง บางกรณี จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ผู ้ เชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้ค�ำปรึกษาและแก้ไขปัญหา
นอกจากนั้น ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการท�ำงานแยกส่วน
ภายในกระทรวงสาธารณสุข เช่น การพัฒนาโปรแกรม
BNutri-GSP ซึ่งอยู่คนละส่วนกับโปรแกรมระบบงานโรง
พยาบาลและไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องด�ำเนินการซ�ำ้ ซ้อน เมือ่ พิจารณาข้อมูลจากระบบ HDC
ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่สามารถสรุปได้ว่าผลการ
ด�ำเนินงานอยู่ในระดับที่รายงานจริงหรือไม่ เนื่องจากใน
พื้นที่ตัวอย่างที่ศึกษา บางจังหวัดหรือบางอ�ำเภออาจจะไม่
ได้บันทึกข้อมูลหรือเกิดความผิดพลาดของระบบ ท�ำให้
ตัวเลขทีแ่ สดงมีคา่ เป็นศูนย์ทงั้ หมด ขณะทีก่ ารสรุปรายงาน
ข้ อ มู ล ของ สปสช. ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ โ ดยสาธารณะ
เป็นการรายงานข้อมูลเฉพาะภาพรวมระดับประเทศ จึงไม่
สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลระดับจังหวัดที่ได้จากระบบ
HDC ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ยังมีข้อสังเกตที่น่า
สนใจอีกคือ การแสดงผลหรือรายงานข้อมูลสุขภาพนักเรียน
ที่ได้จากบริการอนามัยโรงเรียนไม่ได้ถูกจัดไว้เป็นหมวดหมู่
เฉพาะหรือแยกประเภทชัดเจน ท�ำให้สืบค้นข้อมูลได้ยาก
และไม่เป็นระบบ อีกทั้งไม่พบการรายงานข้อมูลบริการ
อนามัยทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การทดสอบสายตา และการทดสอบ
การได้ยนิ ไม่วา่ ในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
รายงานของ สปสช. อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้มีข้อจ�ำกัด
คือ ไม่สามารถเป็นตัวแทนของโรงเรียนประถมศึกษาทุก
แห่งในประเทศไทยได้ และขอบเขตการศึกษามุง่ เน้นบริการ
อนามัยโรงเรียนทีร่ ะบุในรายการสิทธิประโยชน์ดา้ นการส่ง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็กอายุ 6-12 ปี ตาม
ประกาศของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วม
กับกิจกรรมของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในองค์
ประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียนเท่านั้น ผลการศึกษา
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จึงไม่ครอบคลุมมิติด้านการดูแลสุขภาพในองค์ประกอบ
อื่นๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้ หรือการ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง แม้ผลการศึกษาจะไม่
สามารถสะท้ อ นภาพรวมของโรงเรี ย นทั้ ง หมดใน
ประเทศไทยได้ แต่จากการสนทนากลุม่ ผูบ้ ริหารซึง่ ประกอบ
ด้วยตัวแทนจากภาคการศึกษา ภาคสาธารณสุข และผู้
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มเห็นว่า ข้อค้นพบเกี่ยวกับการขาดความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลสุขภาพนักเรียนระดับประถมศึกษานัน้ ไม่ขดั แย้งกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(20)
จากการทบทวนวรรณกรรม ไม่พบการศึกษาเกีย่ วกับ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลส�ำหรับบริการอนามัยโรงเรียน
หรือโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่พบข้อมูลเกีย่ วกับ
แนวทางการด�ำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ
ต่างประเทศ คือ องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) ระดับภูมิภาคของยุโรป (the European Region) ซึง่ ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน (framework) เพื่อคุณภาพมาตรฐาน (quality standard) การให้
บริการอนามัยโรงเรียน (school health services) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ 53 ประเทศสมาชิกพัฒนา
และรักษางานบริการอนามัยโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบสุขภาพแห่งชาติ (national health systems) ของ
แต่ละประเทศ และ 1 ใน 7 มาตรฐาน คือ งานบริการ
อนามัยโรงเรียนมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์ บุคลากร
และระบบจัดการข้อมูล (data management systems)
ที่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน ซึ่ง
ในส่วนของระบบจัดการข้อมูลนัน้ หมายถึง การมีเครือ่ งมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานง่ายเหมาะสมกับการจัดการบันทึก
ทางสุขภาพและสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย
ด้วย(21) ขณะทีใ่ นประเทศไทย ยังไม่มแี นวทางในการด�ำเนิน
งานด้านระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพส�ำหรับงานบริการ
อนามัยโรงเรียนโดยเฉพาะ แม้จะมีคู่มือการด�ำเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แต่ก็ไม่ได้ระบุข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพนักเรียนไว้อย่างชัดเจน(3)

ในระดับนโยบายของประเทศไทย ข้อมูลจากแผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) ระบุว่า สถานการณ์
และปัญหาด้านระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ส�ำคัญ
ของประเทศไทยคื อ กลไกนโยบายและทรั พ ยากรเพื่ อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานยังไม่เพียงพอและขาดความต่อ
เนื่ อ ง ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพยั ง ขาดคุ ณ ภาพ ไม่
ครอบคลุม มีความซ�ำ้ ซ้อน และขาดกระบวนการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพข้ อ มู ล รวมถึ ง ขาดระบบการจั ด การข้ อ มู ล ที่ มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนยังคงมีปัญหาการเข้าถึงข้อมูลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เนือ่ งจากไม่เข้าใจประโยชน์ของ
ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ จ ะช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ (22) ดั ง นั้ น ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบ
บริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้
มีประสิทธิภาพ จึงก�ำหนดให้การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพให้เหมาะสมและตอบสนองต่อการใช้งานเป็นหนึ่ง
ในกลวิธีและมาตรการของยุทธศาสตร์ดังกล่าว(22) แต่ไม่ได้
ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงกับการ
พัฒนาระบบข้อมูลและข่าวสารด้านสุขภาพ นอกจากนี้ใน
ปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มด�ำเนินการพัฒนา
ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (eHealth Strategy) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนายุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559–
2563(23) ซึ่งเป็นการด�ำเนินการทางด้านนโยบายระดับ
ประเทศ แต่ ไ ม่ ไ ด้ เจาะจงรายละเอี ย ดในระดั บ บริ ก าร
สุขภาพต่างๆ จึงไม่มกี ารกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและรายงานภายใต้บริการอนามัยโรงเรียน นอกจาก
นี้การพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าวยังขาดการเชื่อมโยงกับ
ระบบข้อมูลสุขภาพที่มีอยู่เดิม เช่น ข้อมูล 43 แฟ้ม และ
ขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นที่มีความส�ำคัญต่อการ
ด�ำเนินงานด้านสุขภาพ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดูแล
นักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6–12 ปี) กว่า 4 ล้านคน
(2559)
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ลั ด ดา เหมาะสุ ว รรณ ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นพ.กิตติ
ลาภสมบัตศิ ริ ิ ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พร้อมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนด้านข้อมูลและข้อ
เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์จากคุณศศิวมิ ล ปุจฉาการ ส�ำนัก
ส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และขอ
ขอบคุณคุณแก้วกุล ตันติพสิ ฐิ กุล และคุณอุดมศักดิ์ นาคกุล
ที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ การศึกษาดัง
กล่าวจะส�ำเร็จมิได้หากขาดความร่วมมือจาก นักเรียน ผู้
ปกครอง ครู ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ที่
ได้ ใ ห้ ก ารอนุ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล อั น เป็ น ประโยชน์ และขอ
ขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าร่วมการ
ประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้น สุดท้าย
นีข้ อขอบคุณส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ เป็น
ผู้สนับสนุนเงินทุนในการด�ำเนินการศึกษานี้ ทั้งนี้ ผลการ
ศึกษา การตีความ และข้อสรุปที่ได้จากการศึกษานี้ไม่ได้
แสดงทัศนะของหน่วยงานผู้ให้ทุนแต่อย่างใด
การศึ ก ษานี้ ด� ำ เนิ น งานภายใต้ โ ครงการประเมิ น
เทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ซึง่ เป็นองค์กร
วิจัยกึ่งอิสระภายใต้ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้โครงการเมธีวิจัย
อาวุโส (RTA5980011)

จากการสนทนากลุ่มที่มีการน�ำเสนอรายงานผลการ
ศึกษาเบือ้ งต้นของโครงการประเมินบริการอนามัยโรงเรียน
ระดับประถมศึกษาเพือ่ ขอความคิดเห็นจากผูบ้ ริหารระดับ
กลางและระดั บ สู ง (20) ได้ มี ข ้ อ เสนอแนะให้ จั ด ตั้ ง คณะ
กรรมการแห่งชาติเพือ่ ส่งเสริมนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยให้
มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานและมี รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
สาธารณสุขเป็นรองประธาน ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติ
นี้ เสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับประเทศ 5 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ า นการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคในเด็ ก
นักเรียน ด้านการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กนักเรียน ด้าน
วิชาการสุขภาพเด็กนักเรียน ด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของจังหวัดและท้องถิ่น และด้านระบบข้อมูลและรายงาน
สุขภาพเด็กนักเรียน(20) ซึ่งคณะอนุกรรมการระดับประเทศ
ด้านระบบข้อมูลและรายงานสุขภาพเด็กนักเรียนควรจะ
ปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลการดูแลและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพของเด็กนักเรียน โดยยกเลิกเครือ่ งมือที่
มีความซ�้ำซ้อนเพื่อลดภาระงาน และพัฒนาให้เหลือเพียง
ระบบเดียวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สามารถเชื่อม
โยงระหว่ า งหน่ ว ยงานได้ พร้ อ มทั้ ง ก� ำ หนดตั ว ชี้ วั ด ที่
สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และจัดตั้งหน่วยงาน
กลางให้เป็นผูป้ ระเมินและตรวจสอบข้อมูล เพือ่ ให้สามารถ
น�ำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการด�ำเนินงานและติดตาม
ดูแลนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงสามารถน�ำไปใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า นสาธารณสุ ข หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ปกครองและตัวเด็กนักเรียน
กิตติกรรมประกาศ

References

การศึกษานี้ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลและข้อ
เสนอแนะทีเ่ ป็นประโยชน์จากทีป่ รึกษาโครงการทัง้ 3 ท่าน
ได้แก่ คุณอัจฉราภรณ์ ตัง้ อุทยั สุข ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ รศ.พญ.

1. Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health. Evaluation guideline for health-promoting schools 2013. Bangkok: Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health;
2013. 118 p. (in Thai)

325

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

2. Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health. Operating guideline for health-promoting schools 2013. Bangkok: Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health;
2013. 240 p. (in Thai)
3. Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health. Operating guideline for health-promoting schools 2015. Bangkok: Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health;
2015. 264 p.
4. Chinnacom D, Praditsitthikorn N. An evaluation of school
health service in elementary schools. Meeting of stakeholders for defining the scope and indicators of study;
2015 Jan 30; Meeting room 1; Health Intervention and
Technology Assessment Program. (in Thai)
5. Office of the Permanent Secretary Ministry of Education.
Statistical data [Internet]. 2015 [updated 2016; cited 10
January 2018]. Available from: http://www.ops.moe.go.th/
home/. (in Thai)
6. Praditsitthikorn N, Tantipisitkul K, Narkkul U, Chinnacom
D, Kittiratchakool N, Phothihang O, et al. An evaluation of
school health service in elementary schools in Thailand
[Internet]. 2015 [cited 25 December 2017]. Available from:
http://www.hitap.net/documents/167154. (in Thai)
7. Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health. Self-health assessment form for
student in grade 5–6. Nonthaburi: Bureau of Health Promotion, Department of Health, Ministry of Public Health;
2014. 28 p. (in Thai)
8. Institute of Nutrition, Mahidol University. Innovation and
intellectual property [Internet]. 2011 [cited 9 January
2018]. Available from: http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/
innovations/programs/. (in Thai)
9. Information and Communication Technology Center,
Ministry of Public Health. Java Health Center Information
System [Internet]. 2012 [cited 9 January 2018]. Available
from: http://jhcis.moph.go.th/. (in Thai)
10. Bangkok Medical Software. BMS-HOSxP PCU [Internet]. 2018
[cited 9 January 2018]. Available from: http://hosxp.net/joomla25/index.php/product-menu/2012-06-06-06-08-32/bmshosxp-pcu-menu. (in Thai)
11. Bureau of Policy and Strategy, Office of the Permanent
Secretary, Ministry of Public Health. Operating guideline
for collection, storage and transfer of data according to
standards of health data structure version 2.1. Yeunyongsuwan M, editors: Strategy and Planning Division, Office of

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

326

the Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2016.
137 p. (in Thai)
Khampang R, Teerawattananon Y, Tantivess S, Cluzeau F,
Foskett-Tharby R, Gill P. Developing and testing quality
indicators for the Thai Quality and Outcomes Framework.
Safety in health. 2017 November 13;3(1):14.
Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health.
Strategies, indicators and guideline for data storage in fiscal
year 2015 – Ministry of Public Health [Internet]. 2014 [cited
10 February 2018]. Available from: http://kpo.moph.go.th/
webkpo/download/StrategyAndKPI2558__30092557.pdf.
(in Thai)
Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health.
Strategies, indicators and guideline for data storage in fiscal year 2016 – Ministry of Public Health [Internet]. 2015
[cited 10 February 2018]. Available from: http://healthdata.
moph.go.th/kpi/doc/mophplan_2559_final.pdf. (in Thai)
Bureau of Nutrition, Department of Health, Ministry of
Public Health. Bureau of Nutrition-Growth Surveillance
Program [Internet]. 2014 [cited 19 February 2018]. Available from: https://hpc03.files.wordpress.com/2015/01/
nan032558.pdf. (in Thai)
Information and Communication Technology Center, Office of Permanent Secretary. Health data center [Internet].
2014 [cited 2018 10 Feb]. Available from: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php. (in Thai)
National Health Security Office. Performance report [Internet]. 2017 [cited 2018 15 Feb]. Available from: https://
www.nhso.go.th/FrontEnd/page-about_result.aspx. (in
Thai)
National Health Security Office. NHSO annual report fiscal
year 2015. Bangkok: National Health Security Office; 2016.
144 p. (in Thai)
National Health Security Office. NHSO annual report fiscal
year 2016. Bangkok: National Health Security Office; 2017.
144 p. (in Thai)
Kittiratchakool N, Praditsitthikorn N. An evaluation of
school health service in elementary schools. Meeting
of stakeholders for reporting the Preliminary Results
of study; 2015 Sep 18; Sanjai Meeting room 2, National
Health Building, Ministry of Public Health. (in Thai)
Stronski S, Hoppenbrouwers K, Baltag V, Michaud P-A. European framework for quality standards in school health
services and competences for school health professionals. Denmark: The WHO Regional Office for Europe; 2014. 16 p.
Steering Committee on Formulation of National Health

Vol. 12 No. 2 April-June 2018

Journal of Health Systems Research

Development Plan, Ministry of Public Health. The 11th
national health development plan under the national economic and social development plan (2012-2016).
Bangkok: Bureau of Policy and Strategy, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2012. 56 p.
(in Thai)

23. Information and Communication Technology Center, Office of Permanent Secretary. eHealth Strategy, Ministry of
Public Health (2017 – 2026). Nonthaburi: Information and
Communication Technology Center, Office of the Permanent Secretary; 2017. 99 p. (in Thai)

327

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

นิพนธ์ต้นฉบับ

การเปรียบเทียบอาการปวดกล้ามเนื้อขณะใช้งานสมาร์ทโฟน
ระหว่าง 3 กลุ่มอายุ: เด็กนักเรียนประถม นักเรียนมัธยม
และผู้ทำ�งานสำ�นักงาน
ภัทริยา อินทร์โท่โล่*
บทคัดย่อ
ปัจจุบัน มีการใช้สมาร์ทโฟนกันอย่างกว้างขวางทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ขณะใช้งานสมาร์ท
โฟนนั้น ท�ำให้เกิดอาการปวด  ซึ่งเป็นการศึกษาในกลุ่มนิสิตหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยังไม่มีการศึกษาในช่วง
อายุอนื่ ๆ ดังนัน้ การศึกษานีจ้ งึ มุง่ ศึกษาในกลุม่ อายุอนื่ เพิม่ เติมเพือ่ เปรียบเทียบ โดยคาดหวังว่าข้อค้นพบทีไ่ ด้จะเป็นประโยชน์
ในการป้องกันปัญหาสุขภาพทีไ่ ม่พงึ ประสงค์จากการใช้สมาร์ทโฟน วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ เพือ่ ศึกษาอาการปวดบริเวณ
คอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบน และแขน ภายหลังการใช้งานสมาร์ทโฟน 20 นาที ในท่าถือไว้ที่ตัก ระดับอก และวางราบบนโต๊ะ
ในนักเรียนชั้นประถม มัธยม และผู้ท�ำงานส�ำนักงาน ที่ไม่มีอาการปวด อายุ 10-48 ปี จ�ำนวน 75 คน โดยสุ่มล�ำดับท่าทาง
การใช้งานสมาร์ทโฟน ประเมินต�ำแหน่งอาการปวดและระดับความรุนแรงอาการปวด โดย body pain chart และ visual
analog scale (VAS) ตามล�ำดับ ผลการศึกษาพบว่า 1) ภายหลังการใช้งาน 20 นาที ระดับความรุนแรงของอาการปวดคอ
ไหล่ และ แผ่นหลังส่วนบนเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนใช้งานในทัง้ 3 ท่าทาง
และในทุกกลุ่มอายุ 2) กลุ่มท�ำงานส�ำนักงานมีระดับความรุนแรงของอาการปวดคอและไหล่สูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p-value < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียนมัธยมและประถม ตามล�ำดับ 3) ปวดคอพบบ่อยที่สุดคือ 164 ครั้ง จาก
การใช้งาน 225 ครั้ง รองลงมาคือปวดไหล่ แผ่นหลังส่วนบนและแขน ตามล�ำดับ 4) ระดับความรุนแรงของอาการปวดคอสูง
ที่สุดในท่าถือไว้ที่ตักในกลุ่มนักเรียนมัธยม และท่าถือไว้ระดับอกในนักเรียนประถมและคนท�ำงานส�ำนักงาน 5) ท่าถือไว้ที่ตัก
ท�ำให้มผี รู้ ายงานอาการปวดเกิดขึน้ บริเวณใดบริเวณหนึง่ สูงทีส่ ดุ (96-100%) นอกจากนีท้ า่ ถือไว้ทตี่ กั ท�ำให้มผี ทู้ มี่ อี าการปวด
ระดับรุนแรง (intensity of region marked) สูงทีส่ ดุ และท�ำให้มรี ะดับความรุนแรงของอาการปวดสูงสุดและอาการปวดโดย
รวมสูงทีส่ ดุ สรุปผลการศึกษาคือ ขณะใช้งานสมาร์ทโฟนท�ำให้เกิดอาการปวดคอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบนในทัง้ 3 กลุม่ อายุและ
3 ท่าทาง
ค�ำส�ำคัญ: สมาร์ทโฟน, ปวดคอ, ท่าทาง, นักเรียน, คนท�ำงานส�ำนักงาน

Comparison of Muscular Pain during Smartphone Use among Three Age Groups:
Elementary School Student, High School Student and Office Worker
Pattariya Intolo*

*Faculty of Physical Therapy, Srinakharinwirot University
drpattariya@gmail.com

Abstract
Smartphone is used widely by children and adults. Previous studies have shown that using smartphone can lead to certain struggles, especially for university students. However, there has yet to be
*คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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evaluated on the effect of muscular pain while using smartphone in other age groups. The evidence
gathered from this current study could be useful in preventing adverse health problems caused by
smartphone usage in all age groups. The purpose of the study was to examine pain at the neck, shoulder,
upper back and arm areas after smartphone use for 20 minutes. Smartphone was used in 3 positions
during the study (on the chest level, on the table, and on the lap). Seventy-five asymptomatic users
aged 10-48 years old were recruited into this study. The participants were assigned to use smartphone
in random orders of each position. Location and severity of pain were measured by using a body pain
chart and visual analog scale (VAS), respectively. The results showed that 1) After smartphone use for 20
minutes, pain at the neck, shoulder and upper back areas increased significantly and the pain increased
in all age groups (p-value<0.05). 2) Office workers had higher pain significantly in the neck and shoulder;
higher than high school and elementary school students (p-value<0.05). 3) Neck pain was found 164
times in the overall 225 studies, followed by shoulder, upper back and arm pain. 4) Neck pain showed
the highest severity in the lap position in high school students, whereas it showed the highest severity
of pain in the chest position level in elementary school students and office worker groups. 5) Smartphone
use on lap caused the highest number of participants (96-100%) reporting pain in various regions of the
body. In addition, using the device on lap led to the highest intensity of pain in the marked region, and
also the highest pain level, overall. In conclusion: smartphone use caused pain at neck, shoulder and
upper back areas in 3 separate positions in all age groups.
Keywords: smartphone, neck pain, position, student, office worker

ยั

ภูมิหลังและเหตุผล

สมาร์ทโฟนมากที่สุด (ร้อยละ 77)(5) และประมาณร้อยละ
60 ของผู้ใช้งานมีการติดตามข้อมูลบนหน้าจอ สมาร์ทโฟน
จ�ำนวนหลายๆ ครั้งใน 1 ชั่วโมง(1) โดยมีการใช้สมาร์ทโฟน
เพื่อเล่นอินเตอร์เน็ตถึงวันละ 7.2 ชั่วโมงหรือเป็น 1 ใน 3
ของเวลาตลอดทั้งวัน เพื่อเข้าสังคมออนไลน์(5,6)
การใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดปัญหาใน
ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ(7) พบว่าการใช้งานสมาร์ทโฟน
ส่วนใหญ่ท�ำให้เกิดปัญหาการปวดบริเวณคอ(8) ในประเทศ
เกาหลีก็พบว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนท�ำให้เกิดการปวด
บริเวณคอมากที่สุด ตามด้วยบริเวณไหล่(3) ในประเทศ
ฮ่องกงก็พบเช่นเดียวกันว่าเมื่อใช้งานสมาร์ทโฟนท�ำให้เกิด
การปวดคอ(9) อีกทั้งมีการศึกษาพบว่าการใช้งานโทรศัพท์
มือถือ (cell phone) ท�ำให้เกิดการปวดบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งของร่างกายเช่นกัน พบปัญหามากที่สุดบริเวณคอ
(ประมาณร้อยละ 84 ของผู้ใช้งานจะพบปัญหานี้) โดยการ
ปวดคอจะสัมพันธ์กับการก้มศีรษะของผู้ใช้งาน โดยพบว่า
ถ้ามีการก้มศีรษะมากจะน�ำไปสู่การปวดคอมากขึ้นไปด้วย
นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้งานอุปกรณ์ไอทีท�ำให้เกิดการ

งไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ระบุต�ำแหน่งที่มีอาการ
ปวดกล้ามเนือ้ จากการใช้สมาร์ทโฟนในท่าทางและใน
กลุ่มช่วงอายุที่หลากหลายของคนไทย ซึ่งข้อมูลนี้มีความ
ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารป้องกันและรักษาปัญหาสุขภาพอย่าง
เป็นรูปธรรมทางการแพทย์และกายภาพบ�ำบัดในวัยเด็ก วัย
รุน่ และวัยท�ำงาน อีกทัง้ ข้อมูลนีย้ งั มีความส�ำคัญเมือ่ ใช้รว่ ม
กับข้อมูลเชิงสรีรศาสตร์และการยศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อน�ำไปสู่
การสร้างค�ำแนะน�ำ  (ergonomics guidelines) ที่เหมาะ
สมแก่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน
ยุคปัจจุบันเป็นยุค “สังคมก้มหน้า”(1) สมาร์ทโฟนถูก
น�ำมาใช้เพือ่ การสือ่ สารในหลายกลุม่ อายุ(2) โดยผูค้ นทัว่ โลก
ประมาณ 3,400 ล้านคนใช้สมาร์ทโฟนเป็นประจ�ำ(3) และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย(4) การส�ำรวจในปี 2014
พบว่า ประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรไทยใช้สมาร์ทโฟน
เพือ่ โทรศัพท์ ใช้งานในอินเตอร์เน็ต เข้าสังคมออนไลน์ และ
ใช้ ง าน application อื่ น ๆ อี ก มากมาย (5) โดยพบว่ า
ประชากรไทยส่ ว นใหญ่ ใช้ ง านอิ น เตอร์ เ น็ ต จากเครื่ อ ง
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ปวดแขนและมือด้วย(10) การศึกษาในประเทศอินเดียพบว่า
การใช้งานมือถือท�ำให้เกิดการปวดแขนข้างขวามากที่สุด
เมือ่ เปรียบเทียบกับการปวดแขนข้างซ้ายและการปวดแขน
ทั้งสองข้าง(11,12)
ในประเทศไทยมีรายงานว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยที่
ใช้งานสมาร์ทโฟน มีอาการปวดคอมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 32.5)
รองลงมาคือ ไหล่ (ร้อยละ 27.0) แผ่นหลังส่วนบน (ร้อยละ
20.7) และ ข้อมือและมือ (ร้อยละ 19.8) ตามล�ำดับ(10)
อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษานี้ เ ป็ น เพี ย งการให้ ผู ้ ใช้ ง านได้
รายงานอาการปวดด้วยตนเอง (self-report pain) ในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งไม่ได้วัดระดับอาการปวดทันทีในหลาก
หลายท่าทางที่ผู้ใช้งานนิยมใช้คือท่าทางถือไว้ที่อก วางบน
โต๊ะ หรือวางบนตัก และถึงแม้จะมีการศึกษาการใช้งาน
สมาร์ทโฟนใน 3 ท่าทางที่กล่าวมาแล้วในกลุ่มนิสิตหรือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอายุ 18-25ปี(13) แต่ก็ไม่มีการศึกษา
อาการปวดกล้ามเนื้อที่พบทันทีจากการใช้สมาร์ทโฟนใน
ท่าทางต่างๆ ในคนไทยช่วงอายุอื่น ซึ่งการศึกษาในหลาย
กลุม่ อายุนนั้ มีความส�ำคัญ เนือ่ งจากการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบ
ว่า เด็กมีท่าทางในการใช้อุปกรณ์ไอทีต่างจากผู้ใหญ่คือ จะ
มีการก้มศีรษะน้อยกว่า แต่มกี ารบิดหมุนล�ำตัวมากกว่า อีก
ทั้งการท�ำงานของกล้ามเนื้อคอ (muscle activity of
cervical erector spinae) จะมีค่ามากกว่าผู้ใหญ่(14) ส่วน
ในด้านคนท�ำงานส�ำนักงานนั้น อาจจะสะสมการท�ำงาน
หนักของกล้ามเนือ้ ตามอายุการท�ำงาน อาจมีทา่ ทางทีไ่ ม่ถกู
ต้องขณะท�ำงาน หรืออาจจัดอุปกรณ์ในทีท่ ำ� งานอย่างไม่ถกู
หลักการยศาสตร์ หรืออาจมีความเครียดทางจิตใจ อีกทั้ง
กลุ่มนี้มีอายุมากกว่า จึงอาจมีปัจจัยของการเสื่อมของข้อ
ต่อ เอ็นกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อมากกว่าเด็ก(15-19) ซึ่งเมื่อใช้
งานสมาร์ทโฟนในระยะเวลาและท่าทางเดียวกันกับเด็กก็
อาจจะมีอาการปวดมากกว่าหรือปวดมากต�ำแหน่งกว่าก็ได้
ดังนัน้ ข้อมูลอาการปวดกล้ามเนือ้ จากการใช้งานสมาร์ทโฟน
ในช่วงอายุอนื่ ๆ จึงมีความส�ำคัญด้วย วัตถุประสงค์ของการ
วิจัยครั้งนี้คือ เพื่อศึกษาอาการปวดบริเวณคอ ไหล่ แผ่น
หลังส่วนบน และแขนส่วนบนขณะใช้งานสมาร์ทโฟนในท่า

ถือไว้ทตี่ กั ระดับอก และวางราบบนโต๊ะ เป็นระยะเวลา 20
นาที ในกลุ่มเด็กนักเรียนประถม มัธยม และคนท�ำงาน
ส�ำนักงาน เพือ่ เป็นแนวทางในการให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการ
ใช้สมาร์ทโฟนในท่าทางต่างๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่จะ
ท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ระเบียบวิธีศึกษา
งานวิจัยนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ คณะ
กายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อเดือน
ตุลาคม 2558
ผู้เข้าร่วมการวิจัย

ผู้เข้าร่วมวิจัยจ�ำนวน 75 คน (นักเรียนประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 จ�ำนวน 25 คน, นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-6
จ�ำนวน 25 คน, และคนท�ำงานส�ำนักงาน 25 คน) ทั้งเพศ
ชายและเพศหญิง โดยทั้ง 3 กลุ่มมีอายุระหว่าง 10-12 ปี,
13-17 ปี และ 26-40 ปี ตามล�ำดับ ร่างกายปกติไม่มสี ภาวะ
ความผิ ด ปกติ ข องระบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ ทั้ ง แบบ
เฉียบพลันและแบบเรื้อรัง(20) การมองเห็นปกติหรือมีการ
ปรับสายตาให้เป็นปกติโดยสวมแว่นที่ใส่อยู่ประจ�ำ  กรณีที่
มีอาการปวดจากระบบอื่นที่ไม่ใช่ระบบกล้ามเนื้อ เช่น มีไข้
ปวดศีรษะ ผู้เข้าร่วมการวิจัยไม่ได้รับประทานยาแก้ปวด
หรือยาคลายกล้ามเนือ้ ก่อนการเข้าร่วมการวิจยั 1 วัน (จาก
การซักถาม)
ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละช่วงอายุ
(18.5–22.99 กก./ม.2) ถนัดแขนข้างขวา มีประสบการณ์
การใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ และอย่าง
น้อย 2 ชั่วโมงต่อวัน(21)
วิธีการศึกษา

การวัดอาการปวด (pain measurement)
เครื่องมือที่ให้ระบุต�ำแหน่งของอาการปวดคือ body
discomfort chart ซึง่ เป็นรูปทีไ่ ด้ระบุตำ� แหน่งของร่างกาย
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ไว้ 4 ต�ำแหน่ง โดยต�ำแหน่งที่มีอาการปวดประกอบด้วย
ปวดคอ (neck pain), ปวดไหล่ (shoulder pain), ปวด
แผ่นหลังส่วนบน (upper back pain), และปวดแขน (arm
pain)
ต�ำแหน่งทีม่ อี าการปวดจะวัดในด้านขวาซึง่ เป็นข้างที่
ถนัดของผู้เข้าร่วมการวิจัย
1. คอ คือบริเวณคอที่อยู่ระหว่างฐานกะโหลกลงมา
ด้านข้างของคอมาที่กระดูกสันหลังส่วนคอระดับที่ 7
2. ไหล่ คือบริเวณจากกึ่งกลางของร่างกาย จาก
กระดูกสันหลังส่วนคอระดับที่ 7 ออกไปยังด้านนอกที่ปุ่ม
กระดูก acromion process
3. แผ่นหลังส่วนบน คือบริเวณระหว่างขอบด้านใน
ของกระดูกสะบักทั้งสองข้าง ตั้งแต่ระดับกระดูกสันหลัง
ส่วนอกที่ 1 ถึง 7 เท่านั้น
4. แขน คือ บริเวณตั้งแต่ข้อศอกถึงมือ
ระดับของอาการปวด แบ่งเป็น 4 ระดับคือ ระดับไม่
ปวด (no pain) คือ 0–0.04 คะแนน, ระดับปวดเล็กน้อย
(mild pain) คือ 0.05–4.4 คะแนน, ระดับปวดปานกลาง
(moderate pain) คือ 4.5–7.4 คะแนน, และ ระดับปวด

รุนแรง (severe pain) คือ 7.5–10.0 คะแนน(22)
เครื่องมือที่ใช้วัดระดับของอาการปวดคือ visual
analog scale ซึ่งมี 0-10 คะแนน โดยมีแผ่นให้เลื่อน ด้าน
หน้าจะมีขีดหนึ่งเส้น ส่วนตัวเลขต่อเนื่องจะอยู่ด้านหลัง
เพื่อลดอคติของผู้ใช้งาน
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 3 ช่วงอายุ ใช้งานสมาร์ทโฟน ด้วย
การถือด้วยมือ 2 ข้างใน 3 ท่าทาง คือ ท่าถือไว้ที่ตัก (วาง
ไว้ที่ตัก) ท่าถือไว้ระดับอก (แขนท่อนบนแนบอยู่ข้างล�ำตัว
ถือสมาร์ทโฟนไว้ระดับอก) และท่าวางราบบนโต๊ะ (วาง
สมาร์ทโฟนห่างจากขอบโต๊ะ 5 เซนติเมตร) ดังในภาพที่ 1
ลักษณะงานคือการใช้สังคมออนไลน์ต่อเนื่องกันเป็นระยะ
เวลา 20 นาที ผู้เข้าร่วมวิจัยนั่งเก้าอี้ที่มีพนักพิงมีที่นั่งแข็ง
ไม่มีการบุด้วยฟองน�้ำที่อ่อนนุ่ม โต๊ะมีความสูงมาตรฐาน
จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมวิจัยเริ่มใช้งานสมาร์ทโฟนตามล�ำดับ
ท่าทางที่สุ่มเลือกได้ ต่อเนื่องกัน 20 นาที (เนื่องจากการ
ศึกษาที่ผ่านมาพบว่า นิสิตหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ใช้
งานสมาร์ทโฟนหรือเด็กทีใ่ ช้แท็บเล็ต จะมีอาการปวดกล้าม

ภาพที่ 1 การใช้งานสมาร์ทโฟนด้วยการถือด้วยมือ 2 ข้าง ขณะใช้งาน 3 ท่าทางคือ ถือไว้ระดับอก วางราบบนโต๊ะ และ วางไว้ที่ตัก ในกลุ่ม
นักเรียนระดับประถมศึกษา
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ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

เนื้อเกิดขึ้นหลังจากใช้งานไป 20 นาที)(11,23) ผู้เข้าร่วมวิจัย
ระบุต�ำแหน่งที่มีอาการปวดบน body pain chart และ
ระบุระดับอาการปวดด้วย VAS ทันที โดยมีการพักระหว่าง
แต่ละท่าทาง 10 นาที ระหว่างการเก็บข้อมูลมีการควบคุม
สิ่งแวดล้อมได้แก่ แสง เสียง และอุณหภูมิห้อง

เฉพาะระดับอาการปวด (pain intensity) ทีส่ งู สุด หารด้วย
จ�ำนวนคนที่มีอาการปวด
4. อาการปวดโดยรวมทุกต�ำแหน่ง (overall intensity) ซึ่งจะนับรวมระดับอาการปวด (pain intensity) ทุก
ต�ำแหน่งหารด้วยจ�ำนวนต�ำแหน่งที่ปวด

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการวิจัย

ผลการศึกษา

วิเคราะห์การกระจายปกติของข้อมูลด้วยสถิติ Komogorov-Smirnov test และท�ำการเปรียบเทียบความ
รุนแรงของอาการปวดก่อนและหลังการใช้งานสมาร์ทโฟน
20 นาที (ภายในแต่ละกลุ่มอายุ) ด้วยสถิติ paired t-test
ท�ำการเปรียบเทียบความรุนแรงของอาการปวดระหว่าง 3
ท่าทาง (ภายในแต่ละกลุ่มอายุ) ด้วยสถิติ one-way repeated measures ANOVA และใช้สถิติ Bonferroni ใน
การวิเคราะห์แบบ post hoc analysis โดยท�ำการนับ
จ�ำนวนและค�ำนวณเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีอาการปวดบริเวณ
ใดบริเวณหนึ่ง (any pain) นับจ�ำนวนต�ำแหน่งที่ปวด
(number of region) และค�ำนวณค่าเฉลี่ยระดับความ
รุ น แรงของอาการปวดสู ง สุ ด (intensity of region
marked) และค�ำนวณอาการปวดโดยรวมทุกต�ำแหน่ง
(overall intensity) ซึ่งจะนับรวมระดับอาการปวดทุก
ต�ำแหน่งหารด้วยจ�ำนวนต�ำแหน่งที่ปวด
Data management
ความหมายของค�ำที่เกี่ยวข้องกับอาการปวด มีดังต่อ
ไปนี้
1. ผูท้ มี่ อี าการปวดบริเวณใดบริเวณหนึง่ (any pain)
คือ นับจ�ำนวนผู้ที่มีอาการปวด โดยผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน 1
คน ถ้ามีอาการปวดเกิดขึ้นส่วนใดของร่างกายก็ได้ ให้นับ
เป็น 1
2. นับจ�ำนวนต�ำแหน่งที่ปวด (number of region)
คือ เมื่อเกิดอาการปวดขึ้นให้นับเป็น 1 ต�ำแหน่ง โดยผู้ใช้
งานสมาร์ทโฟน 1 คน อาจจะปวดมากกว่า 1 ต�ำแหน่งก็ได้
3. ค่าเฉลี่ยระดับความรุนแรงของอาการปวดสูงสุด
(intensity of region marked) คือ 1 คนให้เลือกเอา

ข้อมูลทั่วไป

ผู้เข้าร่วมวิจัย จ�ำนวน 75 คน อายุระหว่าง 10-48 ปี
(x ±SD ของอายุนักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา และคนท�ำงานส�ำนักงาน = 11.2±0.8 ปี,
13.4±0.9 ปี, 34.2±6.3 ปี ตามล�ำดับ) น�้ำหนักอยู่ระหว่าง
26-95 กก. ความสูงอยู่ระหว่าง 135-178 ซม. และค่าดัชนี
มวลกาย (body mass index) อยู่ระหว่าง 12.1-37.1 กก./ม.2
อาการปวด

1. เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ อาการปวดก่อนและหลังใช้
งานสมาร์ทโฟน 20 นาที
การศึกษาเปรียบเทียบความรุนแรงของอาการปวด
ก่อนและหลังใช้งานสมาร์ทโฟน 20 นาที ที่บริเวณคอ ไหล่
แผ่นหลังส่วนบน และแขน พบว่า ระดับความรุนแรงของ
อาการปวดคอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p-value
< 0.05) ในทัง้ หมด 3 ท่าทางและทัง้ 3 กลุม่ อายุเมือ่ เปรียบ
เทียบกับก่อนใช้งาน (ตารางที่ 1) อีกทัง้ ส่วนใหญ่บริเวณไหล่
และแผ่นหลังส่วนบนก็มอี าการปวดเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (p-value < 0.05) เช่นกัน (ตารางที่ 1) ส่วนที่
บริเวณแขนพบความแตกต่างเล็กน้อย ในท่าถือไว้ระดับอก
ในกลุ่มนักเรียนประถมและมัธยมเท่านั้น (ตารางที่ 1)
ในทางคลินิก ระดับอาการปวดคอและไหล่จะเพิ่มสูง
ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางคลินกิ คือ ปวดเพิม่ ขึน้ อย่างน้อย 2
คะแนน(24) จากก่อนใช้งานสมาร์ทโฟน 0 คะแนน (เต็ม 10
คะแนน) ในทั้ง 3 กลุ่มอายุ แต่ระดับอาการปวดที่หลังส่วน
บนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางคลินิกในกลุ่มท�ำงาน
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ส�ำนักงานเท่านั้น (ตารางที่ 1)
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอาการปวดระหว่างการใช้
งานสมาร์ทโฟนในท่าถือไว้ที่ตัก ระดับอก และวางราบ
บนโต๊ะ ใน 3 กลุ่มอายุ
2.1 เปรียบเทียบระหว่าง 3 ท่าทาง
อาการปวดคอมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบการใช้งานสมาร์ทโฟน
ระหว่าง 3 ท่าทาง (ตารางที่ 2) พบว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
อาการปวดคอในท่าถือไว้ระดับอก (กลุ่มนักเรียนประถม
และกลุ่มคนท�ำงานส�ำนักงาน) และท่าถือไว้ที่ตักท�ำให้มีค่า
เฉลี่ยของระดับอาการปวดคอมีค่ามากกว่าท่าทางวางราบ
บนโต๊ะอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) โดยอาการ
ปวดคอในนักเรียนชั้นประถมศึกษา คือ ท่าวางไว้ที่ตัก vs
ท่าถือไว้ระดับอก p-value = 0.001, ท่าถือไว้ระดับอก vs
ท่าวางราบบนโต๊ะ p-value = 0.030 อาการปวดคอใน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา คือ ท่าวางไว้ทตี่ กั vs ท่าถือไว้ระดับ
อก p-value = 0.001, ท่าวางไว้ทตี่ กั vs ท่าวางราบบนโต๊ะ
p-value = 0.001, ท่าถือไว้ระดับอก vs ท่าวางราบบนโต๊ะ

p-value = 0.029 อาการปวดคอในคนท�ำงานส�ำนักงาน
คือ ท่าวางไว้ที่ตัก vs ท่าถือไว้ระดับอก p-value = 0.001,
ท่าวางไว้ทตี่ กั vs ท่าวางราบบนโต๊ะ p-value = 0.001, ท่า
ถือไว้ระดับอก vs ท่าวางราบบนโต๊ะ p-value = 0.001
อาการปวดไหล่ในคนท�ำงานส�ำนักงาน คือ ท่าวางไว้ที่ตัก
vs ท่าวางราบบนโต๊ะ p-value = 0.016
ไม่พบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ อาการปวดทีบ่ ริเวณ
ไหล่ แผ่นหลังส่วนบน และแขน ระหว่าง 3 ท่าทาง ยกเว้น
ท่าถือไว้ระดับอก ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยระดับอาการปวดไหล่
มากกว่ า ท่ า ที่ ถื อ ไว้ ที่ ตั ก (ในกลุ ่ ม คนท� ำ งานส� ำ นั ก งาน)
เท่านั้น
2.2 เปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่มอายุ
อาการปวดบริ เวณคอและไหล่ ใ นกลุ ่ ม คนท� ำ งาน
ส�ำนักงานมีแนวโน้มสูงกว่าอีก 2 กลุ่มอายุ (ตารางที่ 3) ใน
ท่าวางราบบนโต๊ะนัน้ ค่าเฉลีย่ ของระดับอาการปวดคอของ
กลุ ่ ม คนท� ำ งานส� ำ นั ก งานมี ค ่ า มากกว่ า กลุ ่ ม นั ก เรี ย น
มัธยมศึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p = 0.001) ส่วนท่า
วางที่ตัก ค่าเฉลี่ยของระดับอาการปวดไหล่ของกลุ่มคน

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระหว่างอาการปวดก่อนและหลังการใช้งานสมาร์ทโฟน 20 นาทีในท่าถือไว้ระดับอก วางราบบนโต๊ะ และที่ตัก ที่
บริเวณคอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบน และแขนในนักเรียนประถม นักเรียนมัธยม และคนทำ�งานสำ�นักงาน
Age group
Position
		

Pre-test
All regions

Severity of Pain (pain scale 0-10)
Post-test
Neck
Shoulder Upper back

Elementary school
student

on the chest
on the table
on the lap

0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00

2.51±0.50*
2.22±0.44*
2.26±0.45*

1.28±0.26
2.31±0.46*
1.17±0.23

1.14±0.23
1.13±0.23*
2.47±0.49*

2.24±0.49*
1.64±0.33
1.21±0.24

High school student

on the chest
on the table
on the lap

0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00

2.15±0.43*
1.87±0.37*
2.48±0.50*

2.25±0.45*
1.48±0.30*
2.51±0.50*

2.54±0.51*
1.41±0.28*
2.34±0.47*

1.31±0.26*
1.33±0.27
0.88±0.18

Office worker

on the chest
on the table
on the lap

0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00

2.90±0.58*
2.89±0.58*
2.32±0.46*

2.75±0.55*
2.38±0.48*
2.68±0.54*

1.89±0.38*
1.89±0.38
2.07±0.41*

1.18±0.24
0.46±0.09
0.77±0.15

*Paired T-test, significant difference at 0.05 level
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ท�ำงานส�ำนักงานมีคา่ มากกว่ากลุม่ นักเรียนประถมศึกษา (p
= 0.005) แต่ท่าถือไว้ระดับอก ไม่พบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยของระดับอาการปวดคอระหว่าง 3 กลุ่มอายุ
ที่ส�ำคัญในทางคลินิก การใช้สมาร์ทโฟนท�ำให้เกิด
อาการปวดบริเวณคออย่างมีนัยส�ำคัญทางคลินิกในทั้ง 3

กลุ่มอายุ(24) คือ มีค่าระดับอาการปวดขนาดมากกว่า 2
คะแนน เต็ม 10 คะแนน และอาการปวดไหล่ในกลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาและกลุ่มท�ำงานส�ำนักงานก็มีอาการ
ปวดอย่างมีนัยส�ำคัญทางคลินิกเช่นกัน (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 ความรุนแรงของอาการปวดที่คอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบน และแขนส่วนบน ขณะใช้งานสมาร์ทโฟน ในท่าถือไว้ระดับอก วางราบ
บนโต๊ะ และที่ตัก (ในนักเรียนประถม นักเรียนมัธยม และคนทำ�งานสำ�นักงาน)
Severity of Pain (pain scale 0-10) (Mean±SD)
Age group
Position
		
Neck
Shoulder
Upper back
Arm
Elementary school student on the chest
2.51±0.50
1.28±0.26
1.14±0.23
2.24±0.49
on the table
2.22±0.44
2.31±0.46
1.13±0.23
1.64±0.33
on the lap
2.26±0.45
1.17±0.23
2.47±0.49
1.21±0.24
High school student
on the chest
2.15±0.43
2.25±0.45
2.54±0.51
1.31±0.26
on the table
1.87±0.37
1.48±0.30
1.41±0.28
1.33±0.27
on the lap
2.48±0.50
2.51±0.50
2.34±0.47
0.88±0.18
Office worker
on the chest
2.90±0.58
2.75±0.55
1.89±0.38
1.18±0.24
on the table
2.89±0.58
2.38±0.48
1.89±0.38
0.46±0.09
on the lap
2.32±0.46
2.68±0.54
2.07±0.41
0.77±0.15
*See significant p-value of each pair by one-way repeated measures ANOVA in text

ตารางที่ 3 ความรุนแรงของอาการปวดที่คอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบน และแขนส่วนบน ขณะใช้งานสมาร์ทโฟน ในนักเรียนประถม นักเรียน
มัธยม และคนทำ�งานสำ�นักงาน (ในท่าถือไว้ระดับอก วางราบบนโต๊ะ และที่ตัก)
Positions
Age group
		
On the chest Elementary school student
High school student
Office worker
On the table Elementary school student
High school student
Office worker
On the lap
Elementary school student
High school student
Office worker

Neck
2.51±0.50
2.15±0.43
2.90±0.58
2.22±0.44
1.87±0.37
2.89±0.58
2.26±0.45
2.48±0.50
2.32±0.46

Severity of pain (Mean±SD)
Shoulder
Upper back
1.28±0.26
1.14±0.23
2.25±0.45
2.54±0.51
2.75±0.55
1.89±0.38
2.31±0.46
1.13±0.23
1.48±0.30
1.41±0.28
2.38±0.48
1.89±0.38
1.17±0.23
2.47±0.49
2.51±0.50
2.34±0.47
2.68±0.54
2.07±0.41

Arm
2.24±0.49
1.31±0.26
1.18±0.24
1.64±0.33
1.33±0.27
0.46±0.09
1.21±0.24
0.88±0.18
0.77±0.15

*See significant p-value of each pair by one-way repeated measures ANOVA in text; pain score>2 is clinically significant
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ตารางที่ 4 ระดับความรุนแรงของอาการปวด 4 ระดับ และ จำ�นวนผู้ที่มีอาการปวด บริเวณคอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบน และแขนส่วนบน
(N=75 คน คือ 25 คน/กลุ่มอายุ) ในนักเรียนประถม นักเรียนมัธยม และคนทำ�งานสำ�นักงาน
			
Position
Severity
Age
			
On the chest level
On the table
of
group/Pain
Number of
Number of
pain*
region
		
participant (%)
participant (%)

On the lap
Number of
participant (%)

Elementary school
student/
Neck

No pain
Mild
Moderate
Severe

7(28)
12(48)
4(16)
2(8)

14(56)
9(36)
1(4)
1(4)

4(16)
10(40)
11(44)
0(0)

Elementary school
student/
Shoulder

No pain
Mild
Moderate
Severe

21(84)
3(12)
1(4)
0(0)

18(72)
4(16)
2(8)
1(4)

21(84)
4(16)
0(0)
0(0)

Elementary school
student/
Upper back

No pain
Mild
Moderate
Severe

23(92)
1(4)
1(4)
0(0)

17(68)
8(32)
0(0)
0(0)

18(72)
4(16)
2(8)
1(4)

Elementary school
student/
Arm

No pain
Mild
Moderate
Severe

19(76)
3(12)
3(12)
0(0)

23(92)
1(4)
0(0)
1(4)

21(84)
3(12)
1(4)
0(0)

High school student/
Neck

No pain
Mild
Moderate
Severe

7(28)
14(56)
3(12)
1(4)

12(48)
12(48)
1(4)
0(0)

3(12)
9(36)
11(44)
2(8)

High school student/
Shoulder

No pain
Mild
Moderate
Severe

16(64)
7(28)
1(4)
1(4)

18(72)
6(24)
1(4)
0(0)

16(64)
6(24)
2(8)
1(4)

High school student/
Upper back

No pain
Mild
Moderate
Severe

17(68)
5(20)
2(8)
1(4)

19(76)
5(20)
1(4)
0(0)

17(68)
7(28)
0(0)
1(4)

High school student/
Arm

No pain
Mild
Moderate
Severe

18(72)
7(28)
0(0)
0(0)

22(88)
2(8)
1(4)
0(0)

23(92)
2(8)
0(0)
0(0)
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
				
Severity
Age
			
On the chest level
of
group/Pain
Number of
pain*
region
		
participant (%)

Position
On the table
Number of
participant (%)

On the lap
Number of
participant (%)

Office worker/
Neck

No pain
Mild
Moderate
Severe

9(36)
9(36)
3(12)
4(16)

6(24)
8(32)
8(32)
3(12)

1(4)
9(36)
9(36)
6(24)

Office worker/
Shoulder

No pain
Mild
Moderate
Severe

16(64)
6(24)
0(0)
3(12)

16(64)
6(24)
2(8)
1(4)

10(40)
8(32)
6(24)
1(4)

Office worker/
Upper back

No pain
Mild
Moderate
Severe

19(76)
3(12)
3(12)
0(0)

20(80)
4(16)
0(0)
1(4)

18(72)
6(24)
0(0)
1(4)

Office worker/
Arm

No pain
Mild
Moderate
Severe

21(84)
3(12)
1(4)
0(0)

23(92)
2(8)
0(0)
0(0)

23(92)
2(8)
0(0)
0(0)

*Severity of pain (No pain = 0 – 0.04 / Mild = 0.05 – 4.4 / Moderate = 4.5 –7.4 / Severe = 7.5 – 10.0)

2.3 ระดับความรุนแรงของอาการปวด 4 ระดับ
เมือ่ น�ำผลความรุนแรงของอาการปวดวัดโดย VAS มา
แบ่งระดับความรุนแรงเป็น 4 ระดับคือ ไม่ปวด (no pain),
ปวดเล็กน้อย (mild pain), ปวดปานกลาง (moderate
pain), และ ปวดรุนแรง (severe pain)(22) ผลการศึกษาพบ
ว่า จากการใช้งานสมาร์ทโฟนจ�ำนวน 225 ครัง้ (3 กลุม่ อายุ
x 25 คนต่อกลุ่ม x 3 ท่าทาง) ท�ำให้เกิดอาการปวดคอมาก
ที่สุดจ�ำนวน 164 ครั้ง (นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียน
มัธยมศึกษา คนท�ำงานส�ำนักงาน ปวดคอจ�ำนวน 51 ครั้ง
54 ครั้ง 59 ครั้ง ตามล�ำดับ) รองลงมาคือปวดไหล่จ�ำนวน
73 ครั้ง (นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
คนท�ำงานส�ำนักงาน ปวดไหล่จ�ำนวน 15 ครั้ง 26 ครั้ง 33
ครัง้ ตามล�ำดับ) รองลงมาคือ ปวดแผ่นหลังส่วนบนจ�ำนวน

57 ครั้ง (นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
คนท�ำงานส�ำนักงาน ปวดแผ่นหลังส่วนบน จ�ำนวน 17 ครัง้
22 ครั้ง 18 ครั้ง ตามล�ำดับ) และรองลงมาคือ ปวดแขน
จ�ำนวน 35 ครั้ง (นักเรียนชั้นประถมศึกษา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา คนท�ำงานส�ำนักงาน ปวดแขนจ�ำนวน 14 ครั้ง
13 ครั้ง 8 ครั้ง ตามล�ำดับ)
นอกจากนี้ ยังพบว่า มีผู้ที่มีอาการปวดระดับรุนแรง
(severe pain) ที่คอ ไหล่ แผ่นหลังส่วนบน และแขนส่วน
บนในการใช้งานสมาร์ทโฟนในทัง้ 3 ท่าทาง (ตาราง 4) โดย
เฉพาะบริเวณคอจะพบอาการปวดระดับรุนแรงอย่างชัดเจน
ในทุกกลุ่มอายุเมื่อใช้งานสมาร์ทโฟน 20 นาที (ตารางที่ 4)
2.4 เปรียบเทียบอาการปวดระหว่าง 3 ท่าทาง
(ร้อยละของคนที่ปวดบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จ�ำนวน
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ตารางที่ 5 ร้อยละผู้ที่มีอาการปวดบริเวณใดบริเวณหนึ่ง (any pain), จำ�นวนตำ�แหน่งที่ปวด (number of region), ระดับความรุนแรงของ
อาการปวดสูงสุด (intensity of pain of region marked - พิจารณาเฉพาะบริเวณที่ปวดมากที่สุด) และระดับความเจ็บปวดโดย
รวมทุกตำ�แหน่ง (overall intensity of pain) (จำ�นวน 25 คนต่อกลุ่มอายุ)
		
Any pain
Number of
Age group
Positions
Number of
region
		
participant (%) Mean±SD

Intensity of pain Overall intensity
of region marked
of pain
Mean±SD
Mean±SD

Elementary school student Chest level
On the table
On the lap

20 (80)
21 (84)
24 (96)

1.60±0.50
1.38±0.59
1.50±0.59

4.39±1.98
3.42±2.75
4.74±1.69

3.73±2.07
2.87±2.35
4.20±1.81

High school student

Chest level
On the table
On the lap

23 (92)
17 (68)
25 (100)

1.87±0.76
1.71±0.69
1.72±0.79

4.19±2.35
2.19±1.95
5.52±2.16

3.75±1.88
3.00±1.46
4.49±2.29

Office worker

Chest level
On the table
On the lap

21 (84)
21 (84)
25 (100)

1.67±0.73
1.67±0.73
1.92±0.76

4.74±2.49
4.88±2.15
5.53±1.97

4.34±2.39
4.35±2.37
4.69±2.23

วิจารณ์

ต�ำแหน่งที่ปวด ระดับความรุนแรงของอาการปวดสูงสุด
และอาการปวดโดยรวม)
จากการใช้งานสมาร์ทโฟน 20 นาที ผลการศึกษาพบ
ว่า ท่าถือไว้ที่ตักท�ำให้มีผู้ที่ปวดบริเวณใดบริเวณหนึ่งมาก
ทีส่ ดุ ใน 3 กลุม่ อายุ (จ�ำนวนร้อยละคนทีม่ อี าการปวด = 96,
100, และ 100 ของทั้งหมดในกลุ่มนักเรียนประถม มัธยม
และคนท�ำงานส�ำนักงาน ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 5) นอกจาก
นี้ยังพบอีกว่าท่าถือไว้ที่ตักท�ำให้ระดับความรุนแรงของ
อาการปวดสู ง สุ ด (intensity of region marked พิจารณาเฉพาะบริเวณที่ปวดมากที่สุด) มีค่ามากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับอีก 2 ท่าทาง (ระดับอาการปวด = 4.74,
5.52, และ 5.53 ในกลุ่มนักเรียนประถม มัธยม และคน
ท�ำงานส�ำนักงาน ตามล�ำดับ)
นอกจากนี้ท่าใช้งานที่ตักท�ำให้ระดับความเจ็บปวด
โดยรวมทุกต�ำแหน่ง (overall intensity) มากที่สุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับอีก 2 ท่าทาง (ระดับอาการปวดโดยรวม =
4.20, 4.49, และ 4.69 ในกลุ่มนักเรียนประถม มัธยม และ
คนท�ำงานส�ำนักงาน ตามล�ำดับ) (ตารางที่ 5)

การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า เมือ่ ใช้งานสมาร์ทโฟน 20 นาที
ในท่าถือไว้ทตี่ กั ถือไว้ระดับอก (โดยให้มอื วางข้างล�ำตัวและ
ถือสมาร์ทโฟนอยู่ใกล้หน้าอก) และวางราบบนโต๊ะ ท�ำให้
เกิดอาการปวดเกิดขึ้นชัดเจน 3 บริเวณคือ คอ ไหล่ และ
แผ่นหลังส่วนบนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตในทัง้ 3 กลุม่ อายุ
(กลุ ่ ม นั ก เรี ย นประถม นั ก เรี ย นมั ธ ยม และคนท� ำ งาน
ส�ำนักงาน) (ตารางที่1) และยังพบอีกว่าประมาณร้อยละ
84-100 ของผู้ใช้งานมีอาการปวดเกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณ
หนึ่งของร่างกายภายหลังใช้งานสมาร์ทโฟนแล้ว 20 นาที
(ตารางที่ 4) โดยเมื่อค�ำนวณบริเวณ (region) ที่มีอาการ
ปวดในทั้งหมด 4 บริเวณที่ท�ำการศึกษาในครั้งนี้ (คอ ไหล่
แผ่นหลังส่วนบน และแขน) พบว่าการใช้งานสมาร์ทโฟน
ท�ำให้มีบริเวณที่ปวด (number of region) เกิดขึ้นเฉลี่ย
ประมาณ 1.38-1.92 บริเวณ (ตารางที่ 4)
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาทีผ่ า่ นมาทีพ่ บว่า การใช้งาน
สมาร์ทโฟน 20 นาทีทำ� ให้ระดับอาการปวดบริเวณคอ ไหล่
และแผ่นหลังส่วนบนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อ
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เปรียบเทียบกับก่อนใช้งาน(23) อีกทัง้ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Wederich และคณะในปี 2013 ที่พบว่า เมื่อใช้งาน
สมาร์ทโฟน จะท�ำให้มีอาการปวดเกิดขึ้นที่บริเวณคอ และ
ไหล่(25) และการศึกษาทีผ่ า่ นมาพบว่า การใช้งานสมาร์ทโฟน
ท�ำให้เกิดอาการปวดบริเวณคอ ไหล่ และแผ่นหลังส่วน
บน (9,10,25,26) อีกทั้งการศึกษาผลของการใช้โทรศัพท์มือถือ
(cell phone) ก็ ส ่ ง ผลเช่ น เดี ย วกั น คื อ พบว่ า การใช้
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ จะท� ำ ให้ มี อ าการปวดเกิ ด ขึ้ น บริ เวณใด
บริเวณหนึ่งของร่างกาย โดยพบประมาณร้อยละ 84 ของ
ผู้ใช้งาน(27) ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อผู้ใช้งานสมาร์ท
โฟนอยูใ่ นท่าเดิมนานๆ (sustained posture) จะท�ำให้เกิด
อาการปวดกล้ามเนื้อเกิดขึ้น เนื่องจากกล้ามเนื้อที่ท�ำงาน
อยู่ในท่าคงค้าง (sustained muscular contraction)(20)
ท�ำให้ sarcoplasmic reticulum ฉีกขาดท�ำให้เกิดกลไก
ต่อไป คือท�ำให้มีการรั่วของแคลเซียมไปรวมเป็น ATP ส่ง
ผลให้เกิดใยกล้ามเนื้อหดเกร็ง เมื่อหดตัวต่อเนื่องกันเป็น
ระยะเวลานานๆ ต่ อ เนื่ อ งกั น การไหลเวี ย นเลื อ ดและ
ออกซิเจนมาเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อจะลดลง ร่วมกับมีการ
หลั่งสารเคมีต่างๆ จากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ ส่งผลกระ
ตุ้นให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด(28)
การศึกษาครัง้ นี้ ได้ทำ� การวัดอาการปวดภายหลังการ
ใช้งานสมาร์ทโฟนทันที ท�ำให้ได้หลักฐานเชิงประจักษ์ของ
ข้อมูลอาการปวดทีเ่ กิดขึน้ จริง โดยผลการศึกษาได้ยนื ยันว่า
ผลของการใช้สมาร์ทโฟนท�ำให้เกิดอาการปวดคอ ไหล่
อย่างมีนัยส�ำคัญทางคลินิก ทั้งกลุ่มนักเรียนประถม มัธยม
และคนท�ำงานส�ำนักงาน ไม่ว่าจะใช้ในท่าวางไว้บนตัก วาง
ราบบนโต๊ะ และถือไว้ระดับอก เมื่อเปรียบเทียบกับการ
ศึกษาที่ผ่านมาซึ่งใช้แบบสอบถาม เป็นการสอบถามจาก
ประสบการณ์เมื่อใช้งานสมาร์ทโฟนมาเป็นเดือน โดยไม่ได้
วัดระดับอาการปวดทันที (9,10,25,26)
ปวดคอเป็นปัญหาที่พบจากการใช้งานสมาร์ทโฟน
โดยการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ค่าเฉลีย่ ระดับอาการปวดคอเพิม่
ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตหิ ลังการใช้งาน 20 นาที (ตาราง
ที่ 1) อีกทั้งเมื่อนับจ�ำนวนผู้ที่มีอาการปวดคอ ก็พบว่ามีผู้ที่

ปวดคอเกิดขึ้นมากที่สุด 164 ครั้งในจ�ำนวนทั้งหมด 225
ครั้ง (นับรวม 3 กลุ่มอายุ x 25 คนต่อกลุ่มอายุ x 3 ท่าทาง)
รองลงมาคือปวดไหล่ 74 ครั้งและปวดแผ่นหลังส่วนบน
57 ครั้ง (ตารางที่ 3) ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการ
ศึกษาของภัทริยาและคณะ ปี 2013 การศึกษาในคนไทย
กลุ่มที่เป็นนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งก็พบว่าการใช้
สมาร์ทโฟนท�ำให้เกิดอาการปวดคอมากที่สุด(23) อีกทั้งการ
ศึกษาในคนไทยของ Namwongsa และคณะ ปี 2016 เมือ่
ถามถึงประสบการณ์อาการปวด self-report จากการใช้
งานสมาร์ทโฟนก็พบว่าปวดคอมากทีส่ ดุ (ร้อยละ 32.5) รอง
ลงมาคือ ไหล่ (ร้อยละ 27.0) แผ่นหลังส่วนบน (ร้อยละ
20.7) และข้อมือและมือ (ร้อยละ 19.8) ตามล�ำดับ(10)
สอดคล้องกับการศึกษาของ Wederich และคณะในปี
2013 ที่พบว่าเมื่อใช้งานสมาร์ทโฟน จะท�ำให้มีอาการปวด
เกิดขึ้นที่บริเวณคอและไหล่(25) นอกจากนี้ยังมีการส�ำรวจ
โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของอาการปวด
ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น จากใช้ ง านสมาร์ ท โฟนในนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 105 คน อายุระหว่าง 18-56 ปี พบ
ว่าผู้ใช้งานเคยมีประสบการณ์ของอาการปวดที่บริเวณคอ
ไหล่ และข้อมือ ตามล�ำดับ(25) และสอดคล้องกับการศึกษา
ที่ผ่านมาของประเทศเกาหลีและในฮ่องกงที่พบว่าการใช้
งานสมาร์ทโฟนท�ำให้เกิดอาการปวดคอมากที่สุด(9,26) ทั้งนี้
นอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว การใช้โทรศัพท์มือถือ (cell
phone) ก็ยังท�ำให้เกิดอาการปวดคอได้ รวมถึงการใช้
Tablet ในท่าวางบนโต๊ะ ถือไว้ตำ�่ กว่าระดับไหล่(29) หรือถือ
ไว้ที่ระดับเอว หรือวางไว้บนตักก็ท�ำให้ปวดคอได้(30) ทั้งนี้
เมื่อผู้ใช้งานอยู่ในท่าก้มคอ ท�ำให้กระดูกสันหลังส่วนคอมี
องศาการเคลือ่ นไหวในท่าก้มต่อเนือ่ งกันเป็นระยะเวลานาน
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บของโครงสร้างร่างกายในระบบ
กระดูกและกล้ามเนื้อ(31) โดยเมื่อก้มศีรษะมากขึ้นจะท�ำให้
มีแรงกระท�ำต่อข้อต่อกระดูกสันหลังส่วนคอมากขึน้ คือ เมือ่
อยู่ในท่าศีรษะตั้งตรงก้มศีรษะ 30 องศา และ 60 องศา จะ
ท�ำให้มีแรงกระท�ำเพิ่มจาก 10 ปอนด์ เป็น 40 ปอนด์ และ
60 ปอนด์ ตามล�ำดับ(32) อีกทั้งการอยู่ในท่าก้มคอ มีการ
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ศึกษาทีพ่ บว่าท�ำให้คลืน่ ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ มีการท�ำงานเพิม่ ขึน้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติอีกด้วย(23)
นอกจากอาการปวดทีเ่ กิดขึน้ ชัดเจนทีบ่ ริเวณคอ ไหล่
และแผ่นหลังส่วนบนแล้ว ปัญหาปวดแขนก็พบได้ในผู้ใช้
งานสมาร์ทโฟนด้วย โดยการศึกษาครั้งนี้พบว่าในท่าถือไว้
ระดับอก (ในกลุ่มนักเรียนประถมและมัธยม) ก็ท�ำให้เกิด
ปัญหาปวดบริเวณแขน สอดคล้องกันกับการศึกษาที่ผ่าน
มา(23) ว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนท�ำให้ปวดแขนได้ด้วย (โดย
ในการศึกษาครัง้ นัน้ ได้สอบถามอาการปวดแขนข้างขวา) ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาของการใช้งานอุปกรณ์โทรศัพท์มอื
ถือในประเทศอินเดีย ทีพ่ บว่ามีอาการปวดเกิดขึน้ ทีบ่ ริเวณ
แขนข้างขวามากทีส่ ดุ (ร้อยละ 85.19) เมือ่ เปรียบเทียบกับ
การปวดแขนข้างซ้ายและการปวดแขนทั้งสองข้าง(11) และ
การศึกษาในปี 2014 ทีพ่ บว่าใช้งานโทรศัพท์มอื ถือมีอาการ
ปวดแขนข้างขวามากที่สุด (ร้อยละ 61.42 )(12)
ท่าทางการใช้งานสมาร์ทโฟนต่ออาการปวดที่เกิดขึ้น
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่าในท่าทางการใช้งานมือถือไว้ระดับอก
ในกลุม่ นักเรียนประถมและวัยกลางคน และวางไว้บนตักใน
กลุ่มนักเรียนมัธยม ท�ำให้เกิดอาการปวดมากขึ้นอย่าง
ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับท่าวางราบบนโต๊ะ (ตารางที่ 2)
อีกทัง้ ยังพบว่าท่ามือถือไว้ทตี่ กั ท�ำให้เกิดระดับความรุนแรง
ของอาการปวดสูงสุด (intensity of region marked –
ค�ำนวณระดับอาการปวดเฉพาะบริเวณที่ปวดมากที่สุด) มี
ค่ามากที่สุดด้วย (ตารางที่ 4) และท่าวางราบบนตักท�ำให้
ระดับความเจ็บปวดโดยรวมทุกต�ำแหน่ง (overall intensity) มีคา่ มากทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับท่าอืน่ ๆ ด้วย (ตาราง
ที่ 4) ดังนั้น ผลการศึกษานี้จึงสอดคล้องกับการศึกษาของ
ภัทริยาและคณะในปี 2013(23) และการใช้งาน Tablet ทั้ง
ในเด็กก็พบว่าการใช้งานท่าวางบนตักท�ำให้เกิดอาการปวด
บริเวณคอมากกว่าท่าทางการใช้งานอืน่ ๆ(24) ทัง้ นีอ้ าจจะเกิด
เนือ่ งจากในท่านีน้ นั้ ท�ำให้ผใู้ ช้งานต้องก้มศีรษะลงอย่างมาก
เพื่อมองวัตถุ (สมาร์ทโฟน) ท่าวางสมาร์ทโฟนระดับอกก็
เช่นกัน แต่ท่าวางสมาร์ทโฟนที่ตักซึ่งหน้าจออยู่ห่างจาก
ดวงตาของผูใ้ ช้งานมากกว่า ท�ำให้ตอ้ งก้มมากกว่า ซึง่ 2 ท่า

นี้ท�ำให้เกิด forward bending moment ของคอมากขึ้น
ซึ่งการศึกษาของภัทริยาและคณะในปี 2016 ก็พบว่าใน
ท่าทางนีท้ ำ� ให้คลืน่ ไฟฟ้ากล้ามเนือ้ คอเพิม่ ขึน้ และในท่าก้ม
คอมากก็ท�ำให้มีแรงกดมากต่อข้อต่อกระดูกคอ(23) จึงอาจ
จะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดปัญหาปวดคอมากขึ้นได้
ประเด็นที่น่าสังเกตในผลการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มคน
ท�ำงานส�ำนักงานมีอาการปวดคอ ไหล่ หลังส่วนบนเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญทางคลินิก อีกทั้งท�ำให้เกิดอาการปวดคอ
มากกว่ากลุ่มมัธยม และปวดไหล่มากกว่านักเรียนประถม
ทั้งนี้อาจจะเกิดเนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น จะมีปัจจัยเสี่ยง
การเกิดปัญหาของระบบกระดูกและกล้ามนื้อจากการ
ท�ำงาน เนือ่ งจากมีการท�ำงานในท่าเดิมเป็นเวลานานๆ หรือ
ท�ำงานในท่าทีไ่ ม่ดี (poor posture) ปัจจัยของการยศาสตร์
การจัดวางอุปกรณ์ในสถานที่ท�ำงานไม่เหมาะสม รวมทั้ง
ปัจจัยทางด้านจิตใจ(15-17) ท�ำให้มีผลท�ำให้กล้ามเนื้อคอ
ท�ำงานมากกว่าปกติ มีแรงกดต่อหมอนรองกระดูกคอ ข้อ
ต่อ เอ็นของกระดูกสันหลังส่วนคอมากกว่าปกติ ท�ำให้มี
ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดการอักเสบในโครงสร้างของระบบ
กระดูกและกล้ามเนือ้ ได้งา่ ยกว่าเด็กๆ(18) นอกจากนีก้ ลุม่ คน
ท�ำงานส�ำนักงานยังมีปจั จัยทีม่ กี ารเสือ่ มของกล้ามเนือ้ เอ็น
กล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ ข้อต่อ และเนื้อเยื่อ ซึ่งจะท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บของคอและไหล่ได้งา่ ยกว่าวัยเด็ก อีกทัง้ จ�ำนวน
ปี ในการท� ำ งานท� ำ ให้ มี ปั จจั ย เสี่ ย งต่ อ การบาดเจ็ บ ของ
กระดูกและกล้ามเนื้อได้มากขึ้นไปอีก ซึ่งจะเห็นได้ชัดใน
กลุม่ ทีท่ ำ� งานมานาน เกิดการท�ำงานหนักสะสม (accumulated workload) ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ท�ำให้
เพิม่ ปัจจัยเสีย่ งต่อการบาดเจ็บได้(19) โดยเมือ่ กลุม่ คนท�ำงาน
ส� ำ นั ก งานใช้ ส มาร์ ท โฟนด้ ว ยท่ า ทางเดี ย วกั น และเวลา
เดียวกันกับกลุม่ นักเรียนมัธยม และ ประถมศึกษา จึงท�ำให้
เกิดอาการปวดคอ ไหล่ หลังส่วนบน อย่างชัดเจน
ข้อยุติ

การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า ภายหลังการใช้งานสมาร์ทโฟน
ทัง้ 3 ท่าทางเป็นเวลา 20 นาที ความรุนแรงของอาการปวด
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คอ ไหล่ และแผ่นหลังส่วนบนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับก่อนใช้งานในทุกกลุม่ อายุ กลุม่ คน
ท�ำงานส�ำนักงานมีระดับความรุนแรงของอาการปวดคอ
และไหล่สูงกว่าอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุม่ นักเรียนมัธยมและประถม ตามล�ำดับ โดยท�ำให้เกิด
อาการปวดคอมากที่สุด รองลงมาคือ ปวดไหล่ แผ่นหลัง
ส่วนบนและแขน ตามล�ำดับ ค่าเฉลีย่ ของระดับความรุนแรง
ของอาการปวดคอมากทีส่ ดุ ในท่าถือไว้ระดับอกในนักเรียน
ประถมและคนท�ำงานส�ำนักงาน แต่คา่ เฉลีย่ ของระดับความ
รุนแรงของอาการปวดคอมากที่สุดพบในท่าถือไว้ที่ตักใน
กลุ่มนักเรียนมัธยม นอกจากนี้ยังพบว่าท่าถือไว้ที่ตักท�ำให้
มีผรู้ ายงานอาการปวดเกิดขึน้ บริเวณใดบริเวณหนึง่ สูงทีส่ ดุ
(ร้อยละ 96-100) และท่าทางนี้ท�ำให้ต�ำแหน่งที่ปวดมี
อาการปวดระดับรุนแรง (intensity of region marked)
สูงสุด อีกทั้งท�ำให้ระดับความรุนแรงของอาการปวดสูงสุด
และอาการปวดโดยรวมสูงที่สุด คณะผู้วิจัยแนะน�ำว่าเพื่อ
ป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณ
คอ ไหล่ และแผ่นหลังส่วนบน ควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน
สมาร์ทโฟนในท่าวางที่ตัก และท่าถือไว้ระดับอก (แนบชิด
กับอกมาก) เพราะจะท�ำให้ผู้ใช้งานอยู่ในท่าก้มศีรษะมาก
เกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุให้ปวดคอ ไหล่ และหลังส่วนบนได้
โดยเฉพาะในกลุ่มคนท�ำงานส�ำนักงาน
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บทปริทัศน์

การคาดการณ์ความต้องการกำ�ลังคนด้านสุขภาพ:
ฐานที่สำ�คัญในการวางแผนกำ�ลังคน
นงลักษณ์ พะไกยะ*

บทคัดย่อ
การวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ส�ำหรับรองรับการตัดสินใจ ดังนั้นการ
คาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนทีส่ อดคล้องกับระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงค์จงึ เป็นสิง่ จ�ำเป็น เพือ่ จะน�ำไปสูก่ ารวิเคราะห์ปญ
ั หา
ความไม่สอดคล้องระหว่างจ�ำนวนความต้องการก�ำลังคน (human resources for health requirements) กับจ�ำนวนก�ำลัง
คนทีค่ วรจะรองรับ (human resources for health supply) และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพเพือ่ แก้ปญ
ั หา
นี้ต่อไป
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนสามารถด�ำเนินการได้ทงั้ ในภาพกว้างระดับประเทศ และในระดับพืน้ ทีห่ รือระดับ
สถานบริการ วิธีการคาดการณ์ในระดับประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นที่รู้จัก เช่น วิธีก�ำหนดอัตราส่วนประชากร (population
ratio) วิธีความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ (health needs) วิธีความต้องการด้านสุขภาพ (health demand) และวิธีเป้าหมาย
บริการ (service target) แต่ละวิธีมีจุดแข็งและข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกัน ส่วนการคาดการณ์ก�ำลังคนในระดับสถานบริการนั้น
มีการให้ความส�ำคัญกับรายละเอียดของงานและกิจกรรมต่างๆ การท�ำงานร่วมกันระหว่างทีมสุขภาพ และผลิตภาพ ซึ่งวิธี
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนระดับสถานบริการ เช่น วิธีการท�ำงานทดแทนกัน (skill mix) วิธีพิจารณาตัวชี้วัดความ
ต้องการบุคลากร (workload indicators of staffing need: WISN) และวิธีวิเคราะห์งานและบทบาทหน้าที่ (job and
functional analysis)
ข้อเสนอแนะเพือ่ ให้การคาดการณ์กำ� ลังคนน�ำไปสูก่ ารวางแผนก�ำลังคนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ 1) ควรมีการปรับปรุงการ
คาดการณ์ให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ 2) พัฒนาฐานข้อมูลรองรับการคาดการณ์ความต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) ควรมีการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนทัง้ ระดับประเทศและระดับสถานบริการ 4) ควรคาดการณ์ความ
ต้องการก�ำลังคนร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่ท�ำงานร่วมกัน และ 5) เลือกวิธีการคาดการณ์ที่เหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: ก�ำลังคนด้านสุขภาพ การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน การวางแผนก�ำลังคน

Human Resources for Health Requirements Projection: Crucial Baseline to Support
Human Resources for Health Planning
Nonglak Pagaiya, nongpa@kku.ac.th

Faculty of Public Health, Khon Kaen University

Abstract

Effective human resources for health (HRH) planning require evidence-based information to support
the decision making. HRH requirement projection in line with desired health service system could therefore be compared with HRH supply projection in order to identify gaps. Gap analysis leads to the development of the HRH plan in order to solve those problems.
*คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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HRH requirement projection could be carried out both at national level as well as at health facility level. The approaches used to forecast the HRH requirements at national level are: population ratio
method, health needs method, health demand method, and service target method. Each approach has
its strengths and limitations. At health facility level, the HRH forecast emphasizes on task and functional,
skill mix, productivity, etc. Approaches used for the HRH projection include: skill mix, workload indicators
of staffing need (WISN), task and functional analysis.
Recommendations to strengthen HRH requirement projection to support effective HRH planning
include: 1) HRH projection should be revised often to be in line with the changing context, 2) HRH information to support HRH projections should be updated, 3) HRH requirement projections should be done
at national level as well as at facility level, 4) HRH requirement projections should not be done separately by each profession, but should be rather forecasted interrelated among health teams, 5) choosing appropriate method of HRH projection.
Keywords: human resources for health, requirement projection, human resources for health
planning

ก

บทนำ�

มี ข ้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ มารองรั บ การตั ด สิ น ใจ ดั ง นั้ น
กระบวนการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน และการคาด
การณ์ก�ำลังคนที่ควรจะรองรับ จึงเป็นกระบวนการเชิง
วิชาการรองรับการจัดท�ำแผนก�ำลังคน เอกสารนี้จึงได้
ทบทวนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการคาดการณ์
ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพทัง้ จากต่างประเทศและ
ของประเทศไทย และน�ำมาสังเคราะห์วิธีการคาดการณ์
ความต้องการก�ำลังคน เนื้อหาในเอกสารนี้ประกอบด้วย
แนวคิดการวางแผนก�ำลังคน วิธีการต่างๆ ที่นิยมใช้ในการ
คาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน และข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นในการ
คาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน ได้แก่ ผลิตภาพก�ำลังคน
และคนเสมือน (full-time equivalent: FTE) ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้

ารจัดท�ำแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ
และจ�ำเป็นควบคูไ่ ปกับแผนยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพ
ของประเทศ ด้วยเหตุว่าก�ำลังคนด้านสุขภาพเป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญที่จะท�ำให้แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพบรรลุเป้า
หมาย โดยที่เป้าหมายส�ำคัญของการด�ำเนินแผนก�ำลังคน
ด้านสุขภาพก็คอื เพือ่ จะท�ำให้ระบบสุขภาพมีกำ� ลังคนทีพ่ อ
เพียงทั้งประเภทและจ�ำนวน มีการกระจายตัวอย่างเป็น
ธรรม มีทักษะและการท�ำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม (skill
mix) และมีแรงจูงใจที่จะท�ำให้บุคลากรธ�ำรงอยู่ในองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ(1) ดังนั้นการจัดท�ำแผนก�ำลังคนจึง
เกีย่ วข้องกับหลายประเด็น เช่น ความต้องการก�ำลังคนของ
ระบบสุขภาพและก�ำลังคนที่ควรจะรองรับ การผลิตก�ำลัง
คน การบริหารจัดการก�ำลังคน นอกจากนัน้ การจัดท�ำแผน
ก� ำ ลั ง คนยั ง เกี่ ย วโยงกั บ ภาคี ที่ ห ลากหลาย ทั้ ง ผู ้ ผ ลิ ต
บุคลากร ได้แก่ สถาบันการศึกษา (ทั้งภาครัฐและภาค
เอกชน) ผู้ใช้งานบุคลากร ได้แก่ สถานบริการ (ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน) ผู้บริโภคบริการ ได้แก่ ประชาชน และผู้
ให้บริการ ซึ่งมีองค์กรวิชาชีพต่างๆ เป็นตัวแทน
การพัฒนาแผนก�ำลังคนทีม่ คี วามซับซ้อน และมีความ
เกีย่ วข้องกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีห่ ลากหลาย จ�ำเป็นจะต้อง

เนื้อหา
1. แนวคิดการวางแผนกำ�ลังคน

กระบวนการวางแผนก�ำลังคนประกอบด้วยขั้นตอน
ต่างๆ ดังนี(2,3)
้
1. วิ เ คราะห์ แ นวโน้ ม ของปั ญ หาสุ ข ภาพและ
พัฒนาการของระบบสุขภาพ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจมี
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ผลกระทบต่อระบบสุขภาพและก�ำลังคนด้านสุขภาพใน
ปัจจุบันและอนาคต การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เพื่อ
น�ำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ใน
อนาคต รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่อระบบก�ำลังคน
2. คาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
(human resources for health requirements) ใน
ปัจจุบันและอนาคตที่สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพที่
พึงประสงค์ ซึ่งการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนนี้มี
หลากหลายวิธี ซึง่ จะกล่าวในรายละเอียดต่อไป ผลจากการ
คาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนนี้จะท�ำให้ทราบว่าระบบ
สุขภาพในปัจจุบนั และอนาคตต้องการก�ำลังคนประเภทใด
ทักษะอย่างไร จ�ำนวนเท่าไร กระจายตัวอย่างไร เป็นต้น

3. คาดการณ์ก�ำลังคนที่ควรจะรองรับ (human resources for health supply) ซึ่งเป็นการคาดการณ์ก�ำลัง
คนที่ควรจะมีส�ำหรับรองรับการให้บริการในอนาคต โดย
วิเคราะห์ข้อมูล 1) ก�ำลังคนที่มีในปัจจุบัน (existing) การ
กระจายในภาครัฐและเอกชน การกระจายในเขตเมืองและ
เขตชนบท รวมทั้งการกระจายในระดับต่างๆ ของการ
บริการสุขภาพ 2) แนวโน้มก�ำลังคนทีจ่ ะเพิม่ เข้ามาในระบบ
(gain) โดยวิเคราะห์จากก�ำลังคนที่จบใหม่ ย้ายเข้า และ
เปลี่ยนอาชีพ และ 3) แนวโน้มก�ำลังคนที่สูญเสียออกจาก
ระบบ (loss) จากการเกษียณ ลาออก ย้าย หรือเปลีย่ นงาน
4. วิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดการก�ำลังคน(4)
การบริหารจัดการก�ำลังคนรวมถึงการวิเคราะห์อัตราก�ำลัง

Figure 1 HRH planning conceptual framework(5)
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การคัดสรร การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนา รวมทั้งการธ�ำรง
ก�ำลังคนไว้ในระบบ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการจ้างงาน ค่า
ตอบแทน แรงจูงใจที่เป็นตัวเงินและนอกเหนือจากตัวเงิน
ระบบการสนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยดึงคนไว้ในระบบ และ
ระบบข้อมูลก�ำลังคนส�ำหรับการบริหารจัดการ
5. วิเคราะห์ปัญหา (gap analysis) โดยวิเคราะห์
ความสอดคล้องกันระหว่างความต้องการก�ำลังคนกับก�ำลัง
คนทีค่ วรจะรองรับในอนาคต รวมทัง้ วิเคราะห์ปญ
ั หาในด้าน
การบริหารจัดการเพื่อน�ำไปสู่การวางแผนก�ำลังคน
6. จัดท�ำแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพ ซึง่ อาจจะเป็นแผน
ระยะสัน้ หรือแผนระยะยาว ทีอ่ าจจะครอบคลุมถึงการปรับ
เปลีย่ นการผลิตก�ำลังคน (โดยการเพิม่ หรือลดการผลิตหรือ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารผลิต) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การพัฒนาก�ำลังคน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการธ�ำรง
ก�ำลังคน หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน

ประชากรที่คาดหวัง (desired population ratio)(2) เช่น
อัตราส่วนของแพทย์ต่อประชากรที่คาดหวังคือ 1 : 1,500
ประชากร หรือ องค์การอนามัยโลก(1) ระบุว่า หากแต่ละ
ประเทศต้องการให้มกี ารคลอดทีม่ กี ารดูแลอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ควรจะมีความหนาแน่นของแพทย์ พยาบาลและผดุงครรภ์
อย่างต�่ำในอัตราส่วน 2.28 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่ง
ท�ำให้หลายประเทศได้ใช้อัตราส่วนนี้ในการคาดประมาณ
ความต้องการก�ำลังคน การก�ำหนดอัตราส่วนทีค่ าดหวังอาจ
จะมาจากหลากหลายวิธี เช่น จากมาตรฐานระดับนานาชาติ
จากการเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ จากการวิเคราะห์
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมและแนวโน้ม หรือ จาก
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (expert opinions) ดังราย
ละเอียดในภาพที่ 2
พบรายงานการวิจัยด้านการคาดการณ์โดยวิธีการ
ก�ำหนดอัตราส่วนประชากรในประเทศต่างๆ เช่น การคาด
การณ์ความต้องการกุมารแพทย์ในสหรัฐอเมริกา(7) การคาด
การณ์ความต้องการพยาบาลในสหรัฐอเมริกา(8) การคาด
การณ์ความต้องการแพทย์ของออสเตรเลีย(9) การคาดการณ์
ก�ำลังคนส�ำหรับดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวีของประเทศก�ำลัง
พัฒนา(10) การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนกลุม่ วิชาชีพ
ต่างๆ ของประเทศกรีซ(11) ส�ำหรับประเทศไทยมีการใช้วิธี
นี้ในการคาดการณ์ความต้องการเภสัชกร(12) และใช้ใน
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนในการบริการระดับ
ปฐมภูมิ (primary health care)(13)
วิธีการนี้แม้จะเป็นวิธีการที่ง่ายและรวดเร็ว แต่มีข้อ
จ�ำกัดอยู่พอสมควร คือ ประการแรก การที่ไม่ได้ให้ความ
ส�ำคัญกับปัจจัยอืน่ ทีเ่ ข้ามากระทบระบบบริการสาธารณสุข
ท�ำให้การคาดการณ์ก�ำลังคนไม่สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
หรือด้านประชากร ดังเช่นการมีจำ� นวนผูส้ งู อายุและการเจ็บ
ป่วยเรือ้ รังเพิม่ มากขึน้ ส่งผลให้มคี วามต้องการก�ำลังคนเพิม่
มากขึ้ น รวมทั้ ง นโยบายต่ า งๆ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบบริการและความต้องการก�ำลังคน
ประการทีส่ อง วิธกี ารนีว้ เิ คราะห์ความต้องการก�ำลังคนจาก

2. การคาดการณ์ ค วามต้ อ งการกำ � ลั ง คนด้ า น
สุขภาพ (human resources for health requirement projection)

ในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนนั้นมีเครื่อง
มือและกระบวนการทีส่ ามารถน�ำมาใช้หลากหลาย เช่น วิธี
ก�ำหนดอัตราส่วนต่อประชากร (population ratio method) วิธคี วามจ�ำเป็นด้านสุขภาพ (health need method)
วิธีความต้องการบริการสุขภาพ (health demand or
economic method) และวิธีเป้าหมายบริการสุขภาพ
(health service target method) แต่ละวิธมี รี ายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 วิธีก�ำหนดอัตราส่วนต่อประชากร (population ratio method)
วิธีการนี้เป็นวิธีที่หลายประเทศนิยมใช้ในช่วงแรกๆ
ของการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคน เนือ่ งจากเป็นวิธี
ที่ง่ายและไม่ต้องการข้อมูลสนับสนุนมากนัก โดยการคาด
การณ์อิงกับข้อมูล 2 ประการ ได้แก่ ข้อมูลการคาดการณ์
ประชากรในอนาคต และข้อมูลอัตราส่วนก�ำลัง คนต่ อ
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Figure 2 HRH per population ratio approach(6)

จ�ำนวนประชากรเป็นหลัก จึงขาดการพิจารณาบทบาท
หน้าที่ในระบบบริการ เช่น การปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่
การท�ำงานร่วมกันของแต่ละวิชาชีพ (skill mix) หรือการ
เพิม่ ผลิตภาพของบุคลากร ประการทีส่ าม ข้อมูลอัตราส่วน
ต่อประชากรที่คาดหวัง ซึ่งน�ำมาวิเคราะห์หาจ�ำนวนความ
ต้องการก�ำลังคนนัน้ หากขาดข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับอาจ
ท�ำให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อาจจะท�ำให้มี
ความต้องการก�ำลังคนมากหรือน้อยเกินไป(2) อย่างไรก็ตาม
อัตราส่วนก�ำลังคนต่อประชากรก็เป็นประโยชน์ในการ
เปรียบเทียบความหนาแน่นของก�ำลังคนระหว่างประเทศ
ต่างๆ หรือหากสามารถวิเคราะห์ถึงระดับพื้นที่ เช่น เขต
สุขภาพ หรือจังหวัด ก็สามารถเปรียบเทียบการกระจายก�ำ
ลังคนในระดับพื้นที่ได้
จากข้อจ�ำกัดของวิธีการคาดการณ์จากอัตราส่วน
ประชากรข้างต้น ท�ำให้ตอ้ งมีการปรับปรุงวิธกี าร ซึง่ วิธกี าร
ก�ำหนดอัตราส่วนประชากรแบบประยุกต์ (modified
population ratio approach) สามารถปิดจุดอ่อนได้ใน
ระดับหนึ่ง โดยวิธีการนี้สามารถหาอัตราส่วนต่อประชากร
ทีม่ ขี อ้ มูลสนับสนุนเชิงวิชาการมากขึน้ โดยแนวคิดตัง้ อยูบ่ น
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ว่า การใช้บริการสุขภาพมีความ
สัมพันธ์กับความร�่ำรวยของชาติ (wealth) หรือ ผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ (gross domestic product: GDP)
โดย Cooper และคณะ(14) ได้ ศึ ก ษาพบความสั ม พั น ธ์
ระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจกับการเพิ่มขึ้นของแพทย์
พยาบาลและผู้ช่วยแพทย์ และเห็นว่าสามารถใช้จ�ำนวน
ก�ำลังคนนี้เป็นมาตรวัดความต้องการบริการสุขภาพใน
อนาคตได้ และ Scheffler(15) ได้คาดการณ์ความต้องการ
ก�ำลังคนเปรียบเทียบระหว่างวิธกี ำ� หนดอัตราส่วนประชากร
กับวิธีก�ำหนดอัตราส่วนประชากรแบบประยุกต์ โดยใช้
ข้ อ มู ล 158 ประเทศ พบว่ า วิ ธี ก ารก� ำ หนดอั ต ราส่ ว น
ประชากรแบบประยุกต์มีความต้องการก�ำลังคนน้อยกว่า
ประมาณ 10 ล้านคน
Sirikanokwilai และคณะ(16) ได้น�ำวิธีนี้มาใช้คาด
การณ์ความต้องการแพทย์ในประเทศไทย โดยวิธีการนี้
นอกจากจะค�ำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงของประชากรแล้วยัง
เพิ่มปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดย
ใช้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) และ ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในระดับจังหวัด (gross provincial product:
GPP) เป็นตัวแทน ด�ำเนินการโดยวิเคราะห์เส้นโค้งความ
สัมพันธ์ระหว่าง GDP กับอัตราส่วนแพทย์ตอ่ ประชากรของ
ประเทศต่างๆ เพื่อหาจุดที่เหมาะสมระหว่างอัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรในระดับ GDP ต่างๆ กัน จากนั้นคาด
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การณ์การเติบโตของ GDP ของประเทศไทยในอนาคตเพื่อ
จะได้อตั ราส่วนทีเ่ หมาะสมของแพทย์ตอ่ ประชากร ดังแสดง
ในภาพที่ 3
เพื่อประยุกต์ให้เหมาะสมกับประเทศไทย คณะวิจัย
ได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมราย
จังหวัดและอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรรายจังหวัด และ
ได้เส้นโค้งเพื่อคาดการณ์อัตราส่วนที่เหมาะสมของแพทย์
ต่อประชากรเมือ่ GDP เติบโตขึน้ ในปีทคี่ าดการณ์ หลังจาก
นั้นน�ำค่าอัตราส่วนต่อประชากรที่คาดหวังเปรียบเทียบกับ
ค่าที่ได้จากการคาดการณ์ระดับนานาชาติ จากนั้นใช้ค่า
อัตราส่วนนี้หารจ�ำนวนประชากรที่คาดการณ์ในอนาคต ก็
จะได้จ�ำนวนความต้องการก�ำลังคนในอนาคต
วิ ธี ก ารนี้ ไ ด้ เ พิ่ ม ปั จ จั ย ด้ า นการเปลี่ ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจโดยใช้ GDP เป็นตัวแทน ท�ำให้ได้ค่าอัตราส่วน
ก�ำลังคนต่อประชากรที่คาดหวังเป็นไปอย่างมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์มากขึ้น และเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อนมากนัก และ
สามารถคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนในระดับจังหวัด

ได้ อย่างไรตามจุดอ่อนของวิธีการนี้ได้แก่ การขาดฐาน
ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในระดับ
พื้นที่และจ�ำนวนก�ำลังคนต่อประชากรในระดับพื้นที่ การ
คาดการณ์นไี้ ม่สามารถแยกความต้องการก�ำลังคนของภาค
รัฐและเอกชนออกจากกันได้ และอาจจะจ�ำกัดการคาด
การณ์เฉพาะก�ำลังคนทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้บริการด้านรักษา
พยาบาลเท่านั้น
2.2 วิธีความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ (health needs
method)
วิธีการนี้คาดการณ์ก�ำลังคนจากการวิเคราะห์ความ
จ�ำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในอันทีจ่ ะท�ำให้ประชาชน
มีสขุ ภาพดี โดยใช้ความเห็นเชิงวิชาการของวิชาชีพเป็นหลัก
อาจจะมีกระบวนการมีสว่ นร่วมจากภาคส่วนอืน่ ๆ ด้วย โดย
สรุปมีกระบวนการด�ำเนินการคร่าวๆ ดังนี(2)้
1. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจากข้อมูลระบาดวิทยา
ประชากร และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วิเคราะห์ประเภทบริการต่างๆ รวมถึงปริมาณการ

Figure 3 Modified population to doctor ratio method
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ให้บริการด้วย ทัง้ ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ จากนั้นจึงวิเคราะห์
ประเภทก�ำลังคนผู้ให้บริการ
3. ศึกษาผลิตภาพก�ำลังคน (productivity) และ
มาตรฐานก�ำลังคน (staffing norm) เพือ่ ใช้ผนั ปริมาณงาน
บริการไปสู่เวลาท�ำงาน (man hour) เช่น แพทย์ใช้เวลา
ตรวจผู้ป่วยนอก 10 นาที ต่อราย ดังนั้นเวลาท�ำงานในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยนอกจ�ำนวน 100,000 ครัง้ ใช้เวลา 16,667 ชัว่ โมง
ท�ำงาน
4. น�ำมาตรฐานก�ำลังคนปฏิบัติงานในรอบปีมาหาร
เวลาในการท� ำ งานจากข้ อ 3. จะได้ จ� ำ นวนก� ำ ลั ง คนที่
ต้องการในการดูแลปัญหาสุขภาพ
แม้การคาดการณ์กำ� ลังคนโดยวิธนี จี้ ะได้รบั การกล่าว
ถึงว่าเป็นวิธีที่มองภาพรวมของระบบบริการและเป็นเป้า
หมายที่หลายประเทศควรด�ำเนินการ แต่จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า มีการใช้วิธีการนี้ไม่มากนัก ตัวอย่างที่ใช้
วิธีความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ เช่น Murphy และคณะ(17) ได้
คาดการณ์ความต้องการแพทย์ พยาบาล และผดุงครรภ์ ใน
ประเทศกลุ่มรายได้สูงของยุโรป จ�ำนวน 31 ประเทศในปี

ค.ศ. 2030 และ Murphy และคณะ(18) ก็ได้ใช้วิธีการ
เดียวกันนี้ในการคาดการณ์ความต้องการเภสัชกรของ
ประเทศจาไมกา โดยวิเคราะห์ความต้องการบริการด้าน
เภสัชกรรมในระดับต่างๆ แยกประชากรตามกลุม่ อายุ เพศ
และการเจ็บป่วยเรื้อรัง เพื่อพยากรณ์ความต้องการบริการ
ด้านเภสัชกรรมและเภสัชกร Management Sciences for
Health และองค์การอนามัยโลก(4) ได้พัฒนาเครื่องมือการ
คาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนในการดูแลผู้ป่วยเอดส์
โดยใช้วธิ คี วามจ�ำเป็นด้านสุขภาพ ซึง่ ใช้ขอ้ มูลระบาดวิทยา
และวิเคราะห์ประเภทก�ำลังคนที่ต้องการในการให้บริการ
ต่างๆ ในระดับบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และ
Hontelez (19) ก็ ไ ด้ ใช้ วิ ธี ก ารนี้ ใ นการคาดการณ์ ค วาม
ต้องการก�ำลังคนส�ำหรับการให้บริการด้าน HIV/AIDS ใน
แอฟริกาใต้ ส�ำหรับประเทศไทย มีการน�ำวิธีนี้มาใช้คาด
การณ์การความต้องการก�ำลังคนด้านทันตบุคลากร(20,21)
และบุคลากรด้านเวชกิจฉุกเฉิน(22)
วิธคี าดการณ์กำ� ลังคนวิธนี มี้ จี ดุ แข็งคือเป็นวิธกี ารทีใ่ ห้
ภาพองค์รวมของระบบบริการสุขภาพ สามารถคาดการณ์
ได้ทั้งบริการด้านรักษาฯ ส่งเสริมฯ ป้องกันฯ และฟื้นฟู

Figure 4 Health needs approach(6)
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สภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผลทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย เหมาะกับ
การคาดการณ์ ก� ำ ลั ง คนส� ำ หรั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ เ ฉพาะ
เจาะจง เช่น การอนามัยแม่และเด็ก HIV/AIDS บริการทันตกรรม การดูแลผู้สูงอายุ การจัดระบบบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
ข้อจ�ำกัดของวิธีการนี้ ได้แก่ การคาดการณ์อาจจะขึ้นกับ
ความเห็นของวิชาชีพเป็นส่วนมาก ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้อง
กับความต้องการแท้จริงของประชาชนและอาจจะมีแนว
โน้มต้องการวิชาชีพนั้นๆ มากเกินไป ซึ่งอาจจะเป็นภาระ
ด้านงบประมาณของระบบบริการ วิธีการนี้ต้องการฐาน
ข้อมูลรองรับจ�ำนวนมาก ซึ่งข้อมูลที่มีอาจจะไม่เพียงพอ
และยังต้องการความเชี่ยวชาญในการคาดการณ์ในระดับ
หนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อปัจจัยแวดล้อมที่กระทบต่อระบบ
บริการสุขภาพเปลี่ยนไปจะมีผลกระทบต่อความต้องการ
ก�ำลังคน  ดังนั้นจ�ำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
อย่างสม�่ำเสมอ
2.3 วิ ธี ค วามต้ อ งการบริ ก ารสุ ข ภาพ (health
demand method)
วิธีการนี้คาดการณ์ก�ำลังคนบนพื้นฐานการใช้บริการ

สุขภาพในสถานบริการเป็นหลัก บางครั้งนิยมเรียกว่า วิธี
การใช้บริการสุขภาพ (service utilization method) การ
คาดการณ์วิธีนี้ตั้งอยู่บนฐานข้อมูลการใช้บริการปัจจุบัน
และวิเคราะห์รวมถึงความต้องการใช้บริการแต่ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการได้ โดยวิเคราะห์ผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ เช่น
ประเภทการเจ็บป่วย อายุและเพศ จากนั้นวิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ และคาดการณ์การ
ใช้บริการในอนาคต จากนัน้ จึงใช้มาตรฐานก�ำลังคน (staffing norm) และผลิตภาพก�ำลังคน (productivity) ผัน
ปริมาณงานออกมาเป็นชั่วโมงท�ำงาน (man hour) และ
ความต้องการก�ำลังคนตามล�ำดับ ดังรายละเอียดในภาพที่ 5
วิธกี าร health demand method นีม้ กี ารใช้รว่ มไป
กับวิธีการอื่นๆ ได้แก่ population ratio method และ
health needs method ในการคาดการณ์ก�ำลังคน เช่น
ในการคาดการณ์กำ� ลังคนส�ำหรับดูแลผูป้ ว่ ยติดเชือ้ เอชไอวี
ของประเทศก�ำลังพัฒนา(10) ในการคาดการณ์กำ� ลังคนด้าน
ศัลยแพทย์ในชนบทของประเทศแคนาดา(23) ในการคาด
การณ์แพทย์ในระดับรัฐของ California และ Michigan ใน

Figure 5 Health demand approach(6)
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สหรัฐอเมริกา(24) นอกจากนัน้ ในประเทศจีน Yin และคณะ(25)
ได้ใช้วธิ กี ารนีค้ าดการณ์ความต้องการทีมสหวิชาชีพประจ�ำ
ศูนย์สุขภาพชุมชน (community health centre) อัน
ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พยาบาล นัก
วิชาการสาธารณสุข บุคลากรด้านเภสัชกรรม และผู้ช่วย
ห้องปฏิบตั กิ าร และด้วยวิธกี ารนี้ Nigenda และ Manos(26)
ได้คาดการณ์ความต้องการแพทย์เฉพาะทางในเม็กซิโก
ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ศัลยแพทย์ สูตินรีเวช
กุมารแพทย์ และอายุรกรรมแพทย์ ส�ำหรับในประเทศไทย
ได้มกี ารใช้วธิ นี ใี้ นการวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคนสาขา
วิ ช าชี พ ต่ า งๆ ของกระทรวงสาธารณสุ ข (13) และความ
ต้องการแพทย์เฉพาะทาง(27)
วิธีการนี้เหมาะส�ำหรับการคาดการณ์ด้านบริการ
รักษาพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับภาคเอกชน วิธีนี้
มีความเป็นเหตุเป็นผลเชิงวิชาการโดยหากใช้ปจั จัยทีห่ ลาก
หลายจะสามารถคาดการณ์การใช้บริการในอนาคตได้
สอดคล้องกับความเป็นจริง ข้อจ�ำกัดของวิธีการนี้ได้แก่
ประการที่หนึ่ง วิธีการนี้ให้ความส�ำคัญกับการคาดการณ์
ก� ำ ลั ง คนในด้ า นงานรั ก ษาพยาบาลโดยละเลยงานเชิ ง
ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอืน่ ๆ ประการทีส่ อง วิธกี ารนีจ้ ะ
เป็นการคาดการณ์คงรูปแบบการบริการแบบเดิมๆ หากใน
สถานการณ์ที่ไม่มีสถานพยาบาลเพียงพอหรือมีประชาชน
ที่เข้าไม่ถึงบริการจ�ำนวนมาก วิธีการนี้จะท�ำให้คาดการณ์
ก�ำลังคนต�่ำกว่าความเป็นจริง ประการที่สาม  วิธีการนี้
ต้องใช้ข้อมูลประกอบการคาดการณ์จ�ำนวนมากและต้อง
ใช้ความเชี่ยวชาญสูงในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลัง
คน(2,28)
2.4 วิธเี ป้าหมายบริการ (service target method)
วิธีนี้เป็นการตั้งเป้าหมายบริการสุขภาพในอนาคต
ส�ำหรับการบริการที่เฉพาะเจาะจง วิธีการตั้งเป้าบริการ
ด�ำเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารหรือผู้ก�ำหนด
นโยบายสุขภาพ ซึ่งในการก�ำหนดเป้าหมายบริการนี้จะใช้
ข้อมูลปัจจัยต่างๆ ทีก่ ำ� หนดระบบบริการสุขภาพ เช่น สภาพ
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การ

เปลี่ยนแปลงประชากร รวมทั้งนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการคาดการณ์เป้าหมาย
บริการในอนาคต(2) นอกจากนัน้ ข้อมูลด้านความจ�ำเป็นด้าน
สุขภาพ การใช้บริการสุขภาพ และข้อมูลก�ำลังคนที่ควรจะ
รองรับ ยังเป็นข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการก�ำหนดเป้าหมาย
บริการอีกด้วย จากนั้นจึงก�ำหนดประเภทก�ำลังคนผู้ให้
บริการ และใช้ข้อมูลมาตรฐานก�ำลังคนและผลิตภาพก�ำลัง
คนไปเปลี่ยนภาระงานเป็นความต้องการก�ำลังคน ดังภาพ
ที่ 6
วิธีการนี้เป็นการคาดการณ์ก�ำลังคนที่สร้างสมดุล
ระหว่ า งความจ� ำ เป็ น ด้ า นสุ ข ภาพของประชาชน การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการแพทย์ และระบบบริการ
สุขภาพที่สามารถรองรับในอนาคต นอกจากนั้นยังเหมาะ
ส�ำหรับประเทศทีม่ สี ถานบริการสุขภาพเป็นของรัฐส่วนมาก
และค่อนข้างให้ความส�ำคัญกับระบบบริการสุขภาพ(2) วิธี
การนี้สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ได้
และไม่ ต ้ อ งการข้ อ มู ล ประกอบการคาดการณ์ ม ากนั ก
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรม ไม่พบว่ามีการ
ใช้วิธีการนี้ในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนมากนัก
ส�ำหรับประเทศไทยมีการน�ำวิธี service target มาใช้ใน
การคาดการณ์กำ� ลังคนด้านพยาบาล(29) ข้อจ�ำกัดของวิธกี าร
นีค้ อื ในสถานการณ์ทปี่ จั จัยแวดล้อมเปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว
การคาดการณ์ระบบบริการอาจจะคลาดเคลื่อนจากความ
เป็นจริงได้
2.5 วิธีการคาดการณ์ก�ำลังคนวิธีอื่นๆ
การคาดการณ์กำ� ลังคนทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ ได้รบั การ
วิจารณ์ว่าเป็นการคาดการณ์ก�ำลังคนในภาพกว้างระดับ
ประเทศ และค�ำนึงถึงเฉพาะเชิงปริมาณหรือจ�ำนวนคนที่
ต้องการให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ
โดยไม่ได้ให้ความส�ำคัญในด้านคุณภาพ ซึ่งการคาดการณ์
ความต้องการก�ำลังคนด้านคุณภาพนัน้ จะให้ความส�ำคัญที่
รายละเอียดของงานและกิจกรรมต่างๆ ที่บุคลากรด้าน
สุขภาพปฏิบัติ (task and functions) การกระจายงาน
ระหว่างบุคลากรประเภทต่างๆ ในแต่ละระดับการบริการ
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Figure 6 Service target approach(6)

การปฏิบัติงานทดแทนกัน (skill mix) และการเพิ่มผลิต
ภาพของบุคลากร(30) ดังนัน้ ในการคาดการณ์ความต้องการ
ก�ำลังคนนั้น นอกจากจะมุ่งความส�ำคัญไปที่ด้านปริมาณ
โดยใช้วธิ กี ารคาดการณ์ระดับมหภาค (macro level) ตาม
ทีก่ ล่าวมาข้างต้นแล้ว ควรจะต้องให้ความส�ำคัญกับการคาด
การณ์กำ� ลังคนด้านคุณภาพ หรือการวางแผนก�ำลังคนระดับ
จุลภาค (micro-level) ควบคู่ไปด้วย เช่น การวิเคราะห์
ความต้องการก�ำลังคนโดยวิธีการท�ำงานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรทีท่ ำ� งานทดแทนกัน (skill-mix) การใช้ตวั ชีว้ ดั ของ
ความต้องการบุคลากร (workload indicators of staffing
need: WISN) การวิเคราะห์งานและบทบาทหน้าที่ (job
and functional analysis)
การคาดการณ์ก�ำลังคนโดยวิธีการท�ำงานทดแทน
กัน (skill mix) หมายถึงการวิเคราะห์การกระจายบทบาท
หน้าที่จากบุคลากรที่มีต้นทุนค่าแรงสูงไปยังบุคลากรที่มี
ต้นทุนค่าแรงต�่ำกว่าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนได้โดย
มีคณ
ุ ภาพบริการคงเดิม และครอบคลุมถึงการเพิม่ บทบาท
หน้าที่แก่บุคลากรสุขภาพให้สามารถท�ำบทบาทได้หลาก
หลายด้านมากขึ้น(31) ซึ่งการวางแผนก�ำลังคนวิธี skill mix

ได้รับความสนใจจากทั้งประเทศก�ำลังพัฒนาและประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยเหตุผลส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) ปัญหา
การไม่เข้าถึงบริการของประชาชนด้อยโอกาสบางกลุม่ เช่น
ชุมชนแออัด ชาวเขา ชาวชนบท 2) ความจ�ำเป็นที่จะจ�ำกัด
ค่าใช้จ่ายเนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านสภาวะเศรษฐกิจ ในขณะ
เดียวกันยังต้องด�ำรงคุณภาพของบริการไว้ และ 3) การ
เปลี่ยนแปลงของการเจ็บป่วยที่มีผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรค
เรื้อรังมากขึ้น ดังนั้นการคาดการณ์ก�ำลังคนโดยวิธี skill
mix จึงเป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสม เช่น การให้กำ� ลังคนระดับ
กลาง (mid-level health personnel) เช่น พยาบาลเวช
ปฏิบตั ิ หรือผูช้ ว่ ยแพทย์ (physician assistant) มาท�ำงาน
ด้านการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาในกลุ่มโรคพื้นฐาน
และโรคเรือ้ รัง(32) การท�ำงานร่วมกันระหว่างทันตแพทย์และ
ทันตาภิบาล เภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม การน�ำ
ก�ำลังคนไม่เป็นทางการ เช่น ผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care
giver) อาสาสมัคร มาท�ำงานทดแทน โดยการวิเคราะห์
สัดส่วน skill mix ทีเ่ หมาะสมนี้ อาจจะด�ำเนินการได้หลาก
หลายวิธี เช่น ใช้วิธีความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ (healthneeds method) การวิเคราะห์งานและบทบาทหน้าที่
351

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2561

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

3. ผลิตภาพกำ�ลังคนและกำ�ลังคนเสมือน (productivity and full time equivalent)

(job and functional analysis) ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
(consensus expert panels) หรือ จากการศึกษาเชิง
ปฏิบัติการ(33)
การใช้ตัวชี้วัดของความต้องการก�ำลังคน (workload indicators of staffing need: WISN) เป็นวิธีการ
คาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนโดยการวิเคราะห์ภาระ
งานและกิจกรรมต่างๆ ที่ให้บริการในปัจจุบันและคาดว่า
จะมีในอนาคต จากนัน้ จึงก�ำหนดประเภทก�ำลังคนและเวลา
มาตรฐานในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมนั้ น ๆ จากนั้ น จึ ง เก็ บ
รวบรวมข้ อ มู ล จ� ำ นวนกิ จ กรรมในรอบปี แ ละใช้ เวลา
มาตรฐานในการปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้ ๆ คูณออกมาเป็นภาระ
งาน และใช้มาตรฐานก�ำลังคนในรอบ 1 ปี หารออกมาเป็น
ความต้องการก�ำลังคน (FTE) ขัน้ ตอนสุดท้ายคือการเปรียบ
เทียบจ�ำนวนก�ำลังคนที่ต้องการและก�ำลังคนที่มีอยู่ ค่า
WISN ทีไ่ ด้ทำ� ให้ทราบว่าก�ำลังคนในปัจจุบนั มีภาระงานมาก
เกินไปหรือน้อยเกินไป(34) วิธีการคาดการณ์ก�ำลังคนนี้มี
ความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของระบบบริการ
สาธารณสุขระดับท้องถิน่ และสามารถวางแผนโดยค�ำนึงถึง
คุณภาพบริการและการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ได้
มากกว่ า วิ ธี ที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งต้ น(35-37) และเป็ น วิ ธี ก ารที่
สามารถด�ำเนินการได้โดยเริม่ จากระดับพืน้ ที่ อย่างไรก็ตาม
วิธนี มี้ ขี อ้ จ�ำกัดในการน�ำไปใช้คาดการณ์ความต้องการก�ำลัง
คนในอนาคตหากระบบบริการมีการเปลี่ยนแปลง
การวิเคราะห์งานและบทบาทหน้าที่ (job and
functional analysis) วิธกี ารนีน้ อกจากจะเป็นประโยชน์
ทั้งในการวิเคราะห์ผลิตภาพ การวิเคราะห์ skill mix และ
ยังเป็นประโยชน์ตอ่ การวิเคราะห์ความต้องการก�ำลังคนอีก
ด้วย กระบวนการด�ำเนินการมีความคล้ายคลึงกับวิธี WISN
โดยเริม่ จากการวิเคราะห์งานและบทบาทหน้าทีห่ ลักในการ
ให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข เพื่ อ ตอบสนองปั ญ หาสุ ข ภาพ
วิเคราะห์มาตรฐานการให้บริการของแต่ละประเภทบริการ
และมาตรฐานก�ำลังคน จากนัน้ จึงวิเคราะห์ความรู้ ทัศนคติ
และทักษะที่ต้องการในการให้บริการนั้นๆ รวมถึงประเภท
ก�ำลังคนที่ต้องการ(2)

ในการคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพ
วิธีต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น มีเพียงวิธีการก�ำหนดอัตราส่วน
ต่อประชากรเท่านั้นที่สามารถผันประชากรไปเป็นความ
ต้องการก�ำลังคนได้โดยตรง ส่วนวิธกี ารอืน่ ๆ นัน้ ต้องใช้ผลิต
ภาพก�ำลังคนและก�ำลังคนเสมือน มาผันภาระงานให้เป็น
ความต้องการก�ำลังคน
ผลิตภาพก�ำลังคน
อาจกล่าวได้วา่ ผลิตภาพก�ำลังคน (productivity) คือ
ผลผลิต (output) ที่มีคุณภาพต่อหน่วยผลิต เช่น เวลาของ
บุคลากร หรือ หน่วยของเงิน เป็นตัวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพ
ของการบริการ ผลิตภาพก�ำลังคนจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะ
ส่งผลให้มคี วามต้องการก�ำลังคนมากหรือน้อยกว่าก�ำลังคน
ที่มี ตัวอย่างเช่น หากการคาดการณ์ก�ำลังคนโดยใช้ค่าผลิต
ภาพค่าหนึง่ ท�ำให้มคี วามต้องการก�ำลังคนมากกว่าก�ำลังคน
ที่ควรจะรองรับ ดังนั้นการแก้ปัญหานั้นนอกเหนือจากการ
เพิ่มก�ำลังคนเข้าไปในระบบ อาจจะเป็นการเพิ่มผลิตภาพ
ก�ำลังคนก็เป็นได้(2) ผลิตภาพก�ำลังคนส�ำหรับก�ำลังคนด้าน
สุขภาพอาจจะแสดงออกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1
แสดงผลผลิตต่อหน่วยเวลา เช่น เวลาเฉลีย่ ทีแ่ พทย์ใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัยผูป้ ว่ ย 10 นาทีต่อครั้ง พยาบาลใช้เวลาในการ
เยีย่ มบ้าน 2 ชัว่ โมงต่อราย รูปแบบที่ 2 แสดงเป็นอัตราการ
ท�ำงานต่อช่วงเวลาหนึง่ ๆ เช่น อัตราเฉลีย่ ในการตรวจผูป้ ว่ ย
นอกของแพทย์ คือ 6 รายต่อชั่วโมง(34) ผลิตภาพก�ำลังคน
นี้จะเป็นข้อมูลที่น�ำไปคูณปริมาณงานหรือกิจกรรมต่างๆ
เพื่อแสดงออกมาเป็นเวลาคนท�ำงาน (man hour) อย่างไร
ก็ตาม ผลิตภาพก�ำลังคนมีความหลากหลาย ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
ต่างๆ เช่น ชนิดของการบริการ ระดับการบริการ ความซับ
ซ้อนของการเจ็บป่วย ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้
วิธกี ารในการได้มาซึง่ ผลิตภาพก�ำลังคนมีหลากหลาย
วิธ(2,30,38)
ี
ได้แก่
1. แหล่งภายนอก (external sources) โดยการใช้
ข้อมูลผลิตภาพของพื้นที่อื่นๆ หรือประเทศอื่นๆ ที่มีระบบ
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คนท� ำ งาน ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งการก� ำ ลั ง คน 37.7 FTE
(70,000/1,855)

บริการสุขภาพและบริบทอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องใกล้เคียงกับพืน้ ที่
ที่จะน�ำไปใช้
2. ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ (expert opinion) โดย
ใช้ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง
นั้นๆ วิธีนี้จะท�ำให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
แต่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอาจจะอิงวิชาการมากเกินไป
ซึ่งอาจจะท�ำให้มีค่าผลิตภาพสูงจนอาจท�ำให้เกิดความ
ต้องการก�ำลังคนมากเกินกว่าระบบบริการจะสามารถ
มีได้
3. การศึกษาจากประสบการณ์ (empirically developed standards) เป็ น การศึ ก ษาผลิ ต ภาพจาก
สถานการณ์จริงโดยคัดเลือกสถานบริการต้นแบบและ
ด�ำเนินการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หลังจากนั้น
วิเคราะห์คา่ ผลิตภาพ วิธนี ที้ ำ� ให้ได้ขอ้ มูลทีส่ อดคล้องกับการ
ปฏิบัติจริงแต่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากในการด�ำเนิน
งานรวมทั้งต้องการความเชี่ยวชาญเชิงวิชาการ
4. การวิเคราะห์งานและบทบาทหน้าที่ (task and
functional analysis) วิธนี เี้ ป็นการศึกษาและวิเคราะห์งาน
จากภารกิจหลัก และศึกษาจากพื้นที่เพื่อให้ได้ค่าผลิตภาพ
ก�ำลังคนที่มีประสิทธิภาพ การกระจายงานในระหว่างทีม
การพัฒนาก�ำลังคนและการบริหารจัดการของวิธีนี้ต้องใช้
เวลาและทรัพยากรมาก รวมทั้งต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง
ก�ำลังคนเสมือน
ข้อมูลก�ำลังคนเสมือน หรือ FTE เป็นข้อมูลทีส่ ำ� คัญที่
ใช้ร่วมกันกับผลิตภาพก�ำลังคน เพื่อเปลี่ยนปริมาณบริการ
ให้เป็นก�ำลังคนทีต่ อ้ งการ แนวคิดของ FTE แสดงเป็นหน่วย
เวลาในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้วใช้เวลาในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรท�ำงานเต็มเวลา(2) เช่น 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ และ 53 สัปดาห์ต่อปี ดังนั้น 1 FTE จะปฏิบัติงาน
1,855 ชัว่ โมง (คือ 35 x 53) จากนัน้ น�ำจ�ำนวนชัว่ โมงท�ำงาน
ของ 1 FTE ไปหารภาระงานเพื่ อ วิ เ คราะห์ ก� ำ ลั ง คนที่
ต้องการ ตัวอย่างเช่น การตรวจวินจิ ฉัยผูป้ ว่ ยนอก 100,000
ครั้งต่อปี และเวลาเฉลี่ยในการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ 10
นาที (0.7 ช.ม.) ต่อครัง้ ซึง่ คิดเป็นภาระงาน 70,000 ชัว่ โมง

วิจารณ์
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนด้านสุขภาพนัน้
เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่การวางแผนก�ำลังคนที่มี
ประสิทธิภาพ กระบวนการคาดการณ์กำ� ลังคนจึงไม่ควรจะ
เป็นการคาดการณ์เฉพาะตัวเลขครัง้ เดียวเท่านัน้ แต่ควรจะ
ต้องเป็นกระบวนการที่มีการเคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยนเพื่อ
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงอย่างสม�ำ่ เสมอ ดังนัน้ ในการ
คาดการณ์ความต้องการและวางแผนก�ำลังคนด้านสุขภาพ
ควรค�ำนึงถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. การวางแผนก�ำลังคนจ�ำเป็นต้องมีการทบทวน
อย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของประเทศ
ที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงของบริบทสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ ไม่ ว ่ า จะเป็ น สภาพเศรษฐกิ จ /สั ง คมและ
การเมือง นโยบายต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
ระบบสุขภาพและการวางแผนก�ำลังคน
2. การคาดการณ์ก�ำลังคนจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ระบบข้อมูลก�ำลังคนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อมูลเชิง
ประจักษ์ เช่น ข้อมูลก�ำลังคนปัจจุบันและอนาคตในด้าน
ประเภท จ�ำนวน และผลิตภาพของก�ำลังคน รวมทั้งข้อมูล
ประชากร ระบาดวิทยา การใช้บริการสุขภาพ ข้อมูล skill
mix การขาดซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพของการคาด
การณ์และการวางแผนก�ำลังคน ท�ำให้ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการด้านสุขภาพ
3. การคาดการณ์กำ� ลังคนควรผสมผสานระหว่างการ
คาดการณ์ในระดับประเทศและการคาดการณ์ในระดับ
พื้นที่ เพราะหากเน้นเฉพาะการคาดการณ์ความต้องการ
ก� ำ ลั ง คนในด้ า นจ� ำ นวนโดยขาดการให้ น�้ ำ หนั ก ในด้ า น
คุณภาพการวางแผนก�ำลังคน ได้แก่ การกระจายก�ำลังคน
การเพิ่มผลผลิต skill mix อาจจะเกิดปัญหาความไม่
สอดคล้องกับความต้องการในระดับพื้นที่ และไม่สามารถ
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แก้ปัญหาในด้านการกระจายก�ำลังคนได้
4. การคาดการณ์กำ� ลังคนทีเ่ ป็นไปแบบแยกส่วนของ
แต่ละวิชาชีพ อาจจะท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดต่างๆ ได้แก่ ขาด
การผสมผสานระหว่างกลุ่มวิชาชีพที่ท�ำงานทดแทนหรือ
เสริมกัน หรือกลุ่มวิชาชีพที่ท�ำงานเป็นทีม และส่งผลให้มี
การคาดการณ์ความต้องการก�ำลังคนทีส่ งู เกินกว่าความเป็น
จริงและความเป็นไปได้ในด้านงบประมาณ โดยความจริง
แล้วบุคลากรสาธารณสุขต่างก็ท�ำงานเป็นทีม หรือท�ำงาน
สัมพันธ์กัน ซึ่งจ�ำเป็นต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
วิชาชีพต่างๆ
5. การคั ด เลื อ กกลวิ ธี ค าดการณ์ ค วามต้ อ งการที่
เหมาะสม และการมีข้อมูลพื้นฐานเชิงประจักษ์ประกอบ
การวางแผน เป็นประเด็นที่ส�ำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพการ
คาดการณ์ก�ำลังคน
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