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บทสรุปผูบริหาร 

กระแสการตื่นตัวเร่ืองการแพทยแผนไทยและสุขภาพทางเลือกมากขึ้นในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมา ทํา
ใหภาครัฐใหความสนใจที่จะพัฒนาระบบการแพทยแผนไทย ภูมิปญญาสุขภาพไทย โดยเห็นไดวาเริ่มมี
กระบวนการกําหนดยุทธศาสตรการวางแผน สงเสริมและพัฒนากําลังคนดานการแพทยแผนไทย ในระดบัชาตทิี่
ชัดเจนขึ้น โดยมีการระบุไวในยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่10 ( ป พ.ศ.2550-
2554) หรือการระบุการพัฒนาไวในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 10 ใน
ขณะเดียวกันแผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554 ที่จัดทําโดยกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ก็ไดผานการอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 

สําหรับกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนผูที่ใหบริการดานการแพทยแผนไทย โดยเฉพาะใน
สถานบริการภาครัฐที่ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากสถานบริการในภาครัฐยังคงเปนแกนหลักของการ
ใหบริการสุขภาพแกประชาชนของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาใหมีบุคลากรผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยที่
เพียงพอ ทั้งในดานจํานวน ความสามารถ คุณภาพ และบุคลากรเหลานั้นจะตองมีการกระจายตัวในการใหบริการ
สุขภาพกับประชาชนกลุมตางๆอยางเหมาะสมจึงเปนเรื่องที่ผูเกี่ยวของกับการวางนโยบายจําเปนตองให
ความสําคัญ ดังนั้นการวางแผนทั้งในสวนการคาดการณความตองบุคลากร และการคาดการณความสามารถใน
การผลิตบุคลากรในอนาคตจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ภายใตระบบสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
จากผลกระทบจากปจจัยตางๆดังที่ไดกลาวมาแลวและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนํามาซึ่งพลวัตแหงความไม
แนนอนสูง ดังนั้นการวางแผนและการคาดการณความตองการบุคลากรดานสุขภาพจึงจําเปนตองกระทําอยาง
ตอเนื่อง และมีการพิจารณปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
และสังคม 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนความตองการกําลังคนผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยใน
โรงพยาบาลของรัฐในอีก 10 ปขางหนา (ป พ.ศ.2551-2560) เพื่อนําไปสูการวางแผนการผลิตและการพัฒนา
กําลังคนผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยในอนาคต 



 

จากการศึกษาพบวามีผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยอยูในสถานบริการของรัฐแลวจํานวน 3,529 
คน โดยเปนผูที่ไดรับการขึน้ทะเบยีนเปนผูประกอบโรคศิลปะ จํานวน 261 คน เปนผูที่จบจากสถาบันการศึกษา
แตยังไมไดใบประกอบวิชาชีพอีก 227 คน และผูที่ผานหลักสูตรการอบรมตางๆจํานวน 3,041 คน   

จากการคาดการณความตองการกําลังคนทัง้ตําแหนงนายแพทยแผนไทยและผูชวยที่ไดรับมอบหมายให
ประกอบโรคศิลปะ เมื่อพิจารณากรอบอัตรากําลังรวมกับจํานวนสถานบริการของรัฐในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลว มีความตองการนายแพทยแผนไทยและผูชวยที่ไดรับมอบหมายใหประกอบโรค
ศิลปะจํานวนทั้งสิ้น 10,789 คนและ 22,378 คนตามลําดับ การคาดการณการเพิ่มอัตรากําลังในสถานบริการ
ระดับตางๆดวยฉากทรรศนที่หลากหลายตั้งแตการเพิ่มจํานวนดวยอัตรารอยละ 3-7 ตอป จนถึงการเพิ่มดวย
จํานวนคงที่ พบวาจะใชเวลาในการพัฒนากําลังคนใหเตม็กรอบระหวาง 10-24 ป และจํานวนกําลังคนที่ตองการ
อยูระหวาง 324 - 1,080 คนตอป 

ในขณะที่การคาดการณกําลังการผลิตบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ การศึกษานีไ้ดกําหนด
ฉากทรรศนของการขยายตวัการผลิตตั้งแตอัตราคงที่จากป 2550 จนกระทั่งเพิ่มในอัตราที่สูงถึงรอยละ 10 ตอป 
ดวยขอจํากัดของจํานวนอาจารยผูสอนและสถานที่ฝกงานในภาคปฏิบัติ ดังนั้นในฉากทรรศที่มีการเพิ่มจํานวน
การรับนักศึกษาดวยอัตราคงที่และการเพิม่ขึ้นรอยละ 5 ตอปจึงมีความเปนไปไดสูงกวา โดยมีแนวโนมการ
ผสมผสานของทั้งสองฉากทรรศน โดยในชวงแรกการเพิ่มจํานวนนกัศึกษาควรจะเปนแบบคงที่ ในขณะเดยีวกนั
ควรมีการพัฒนาอาจารยและศักยภาพของสถานที่ฝกงานอยางเปนระบบ และในชวงหลังจึงจะมีการเพิ่มอัตรา
การรับนักศึกษาตอปได เมื่อพิจารณาจากการคาดการณจํานวนนักศกึษาจบในอีก 10 ขางหนา ดังนั้นคาดวา
จํานวนนักศกึษาที่จะจบควรอยูระหวาง 10,839 – 11,873 คน 
จากการศึกษาไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังตอไปนี ้
1 ขอเสนอดานอุปสงค (Demand) 

1. กระทรวงสาธารณสุขควรเนนการสงเสริมการบริการดานการแพทยแผนไทยในระดับ District 
health system (ทั้ง Primary และ secondary care) เนื่องจากสถานบริการระดับนี้มีตนทนุ
บุคคลากรทางดานนี้ที่ปฎิบัตงิานอยูในพื้นที่อยูแลว อีกทั้งการจัดระบบบรกิารที่ไมยุงยากและ
ซับซอนเกินไป  

2. กระทรวงสาธารณสุขควรกําหนดตําแหนง “นายแพทยแผนไทย” และ “ผูชวยนายแพทยแผนไทย” 
ใหเปนตําแหนง “ขาราชการ” เนื่องจากการกําหนดตําแหนงลงในสถานบริการของรัฐในระดับ
ตางๆ เปนปจจยัสําคัญที่มีผลตอนโยบายการเพิ่มจํานวน 

3.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนทางเลือกที่สําคัญ ในการพัฒนาบุคคลากรผูใหบริการดาน
การแพทยแผนไทยลงในระดับพื้นที่ โดยสามารถดําเนินการตั้งแต การวางแผนความตองการและ
การกําหนดอัตราตลอดจนความกาวหนาของบุคคลากรเหลานี้ ลงในหนวยงานสังกัดกระทรวง
สาธาณสุขหรือหนวยบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองก็ตาม 



 

4. ควรพัฒนาระบบการเก็บขอมูลที่มีความจําเปน (Core indicators) เพื่อนํามาใชประกอบการ
คาดการณดวยวิธีอ่ืนๆ จะทําใหการวางแผนในอนาคตมคีวามแมนยําขึน้  

 
 
2 ขอเสนอดานอุปทาน (Supply) 

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษา
และการรับรองจากกรรมการวิชาชีพ  การดําเนินการควรทําภายใตเครือขายความรวมมือระหวาง
สถาบันการผลิต คณะกรรมการวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข 

2. เรงพัฒนา “ครู” ทั้งในเรื่องจาํนวนและคณุภาพ ซ่ึงจะเปนปจจยัที่สําคัญในการกําหนดความสามารถ
ในการผลิตบุคคลากรในอนาคต 

3. พัฒนาบุคคลากรที่ใหบริการดานการแพทยแผนไทยที่ปฏิบัติงานอยูเดิม โดยเฉพาะในกลุมที่จบจาก
สถาบันการศึกษาไมสามารถสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะได และกลุมทีผ่านการฝกอบรม
ในหลักสูตรตางๆที่หลากหลายและไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของกรรมการวิชาชีพ ควรไดรับ
การพัฒนาปรบัวุฒิการศึกษา เพื่อใหสามารถสรางผลิตภาพที่มากขึ้นได 

 
กลาวโดยสรุป การพัฒนาการแพทยแผนไทยบนฐานของระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐ เปนยุทธ

ศาสตรที่สําคัญในการผสมผสานระบบบริการการแพทยแผนไทยเขากับระบบบริการการแพทยแผนตะวนัตก 
และการพัฒนากําลังคนผูที่ใหบริการดานการแพทยแผนไทย เปนสิ่งที่สําคัญเปนอันดับตนๆที่ทุกฝายตองให
ความรวมมือกนั กระบวนการพัฒนากาํลังคนดังกลาวเริ่มตั้งแตการกําหนดกรอบอัตรากําลังในสถานบริการ
ตางๆตามความเหมาะสม นําไปสูการวางแผนการผลิต จะทําใหสถาบันการศึกษาสามารถมีเปาหมายแนวทาง
การผลิตที่สอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพมากขึ้น เมื่อไดผลผลิตของกําลังคนในแตละปแลว
ขั้นตอนการวางแผนบรรจุกําลังคนเหลานั้นเขาสูระบบบริการสุขภาพ การกําหนดอัตราการบรรจุ การกําหนด
ความกาวหนาในสายวิชาชีพ การสรางแรงจูงใจทั้งสวนที่เปนตัวเงิน (Financial incentive) และแรงจูงใจที่
ไมใชตัวเงิน (Non-financial incentive) เพื่อที่จะธํารงบุคลากรเหลานั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายที่เกีย่วของในการ
สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐตอไป 
 
 
 
 
 



 

 
Executive summary 
 
This study aims to develop a 10-year plan for Demand and Supply of health workforce providing Thai 
traditional medicine (TTM) service in public health facilities under Ministry of Public Health. The study 
also provides recommendations for development of the national strategy in TTM workforce development. 
The synthetic research approach applied Demand and Supply framework. 
 
The study reveals that there are 3,529 health workforces providing Thai traditional medicine services in 
public health facilities. 261 of them are legitimate in practicing as TTM practitioners whereas 227 
graduated without having a legitimate licensing. The rest of 3,041 TTM health workers are only 
experienced in short course trainings.   
 
By applying service target method to project the requirement of TTM workforce, there is a need for 
10,789 and 22,378 for TTM practitioners and TTM assistances accordingly. Increasing percent of TTM 
workers from 3 to 7% each year until situated found that it requires 10-24 years to develop TTM 
workforce to achieve the coverage of all proposed posts in public health facilities, and the annual 
potential figures of TTM practitioners and TTM assistances should be 324-1,080 and 671-2,238 
respectively. 
 
With the limited of well-educated and high-skilled TTM teachers, the supply projection in TTM educational 
institutes is likely to be steady stage recruitment with 5% annual increase scenarios. Thus the expected 
number of supply projection of TTM practitioners will be 10,893-11,873 in the next 10 years. 
 
The policy recommendations are proposed according to the approach used 
For demand side: 

1. For production, the Ministry of Public Health should emphasize on a TTM services promotion at 
district health system on both primary and secondary care.   

2. For retention, the Ministry of Public health should stipulate a TTM practitioner and TTM 
assistance as a civil servant’s post. 

3. For management structure, local government is an alternative structure to develop TTM 
personnel in the field.    

4. For information system, information on core indicators should be strengthened for future 
planning. 

 
For supply side: 

1. The standardized curriculum should be emphasized in both educational standard from Ministry of 
education and professional standard from TTM professional committee. 

2. The increase production of well-educated and high-skilled TTM teachers must be invested. This is 
the sustainable way to produce good products in the future. 

3. The non-legitimate TTM workforces practicing in public health facilities should be strengthened 
for higher productivity. 

 
In summary, a development of TTM based on public health facilities is the main strategy to integrate Thai 
traditional medicine into Western medicine. A development of TTM workforce should be a preceding 
priority and have collaboration from all partners. The preparation process is comprised of an appropriate 
standard requirement for TTM workforce in each level of services, which is an input in the demand 
projection. The required number will guide educational institutes to produce a consistent number with the 
national health system needed. An employment system, a career path, financial and non-financial 
incentives are required to retain TTM workforce to work happily and efficiently. The collaboration from all 
partners is a key factor to promote and support the development of TTM workforce in Thai public health 
system. 
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การศึกษาการวางแผนความตองการผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยของสถานบริการภาครัฐ 
ในทศวรรษหนา ( ป  พ.ศ.2551-2560) 

 
นายแพทยฑิณกร  โนรี 

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 
1. บทนํา 

กําลังคนดานสุขภาพ (Human Resources for Health) เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญในระบบ
สุขภาพ เปนปจจัยแหงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานดานสุขภาพ เนื่องจาก “คน” เปน
ผูบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีขึ้นในหมูประชาชน ดังนั้นกําลังคนดานสุขภาพจึง
เปนทรัพยากรที่สําคัญในระบบสุขภาพที่ควรไดรับความสนใจอยางตอเนื่องและจริงจัง รัฐบาลไทยมีบทบาท
หนาที่ ในการจัดบริการดานสุขภาพที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเปนธรรม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ตลอดทั้งมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้นระบบสุขภาพจําเปนตองมีกําลังคนที่เพียงพอ มีการ
กระจายอยางเทาเทียม มีสัดสวนประเภทกําลังคนที่เหมาะสม มีกําลังคนที่มีความรูความสามารถและมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน และมีกระบวนการมีสวนรวมจากภาคประชาชน 
 
1.1 สถานการณและแนวโนมของปจจัยท่ีกระทบตอกําลังคนดานสขุภาพ 

 ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดลอม ไดแก การเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจ  ดานนโยบายการคาโลก ดานสังคม นโยบายสาธารณสุขและการปฏิรูปตางๆ ตลอดทั้งการ
เปลี่ยนแปลงดานประชากรและระบาดวิทยา ซ่ึงสงผลกระทบตอระบบบริการสาธารณสุขและระบบกําลังคน
ดานสุขภาพ ดังนี้ 
 1.การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายหลังยุควิกฤติเศรษฐกิจป 2540 และในขณะเดียวกัน การที่รัฐบาลมี
นโยบายสงเสริมใหคนตางชาติมารับบริการสาธารณสุขในประเทศไทยเพื่อหวังผลทางดานเศรษฐกิจ เปนผลให
เกิดการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบตอการไหลของบุคลากรสุขภาพจาก
ภาครัฐสูภาคเอกชน  
 2. ผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และเทคโนโลยีของประเทศ สงผลใหความตองการ
และความคาดหวังของประชาชนตอระบบบริการสุขภาพสูงขึ้นอยางมาก ทําใหเกิดการเรียกรองบริการและ
คุณภาพการบริการมากขึ้น และเกิดกรณีการรองทุกขภายใตระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น 
 3. นโยบายการกระจายอํานาจการปกครองสูสวนทองถ่ิน สงผลใหเกิดการแสวงหาความรวมมือ
ระหวางหนวยงานสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการผลิต และการจางงานกําลังคนดานสุขภาพ 
 4. การใชบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงเปนผลจากหลายปจจัย ไดแก นโยบาย
หลักประกันสุขภาพสงผลใหอัตราการใชบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น แนวโนมการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุ โรคเร้ือรัง 
อุบัติการณของโรคเกิดใหม เชน ไขหวัดนก SARS เปนตน ตลอดทั้งนโยบายการเขาถึงยาตานเชื้อไวรัสของผูติด
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เชื้อ เอชไอวี/ เอดส ตางก็สงผลตอภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นและความตองการกําลังคนดานสุขภาพเพิ่มขึ้นและมี
ทักษะที่คอนขางเฉพาะ 
 5.นโยบายสาธารณสุขที่เนนการสรางเสริมสุขภาพ และการสงเสริมดานแพทยแผนไทยการแพทย
ทางเลือกและภูมิปญญาพื้นบาน ซ่ึงจะเห็นวางานสุขภาพนั้นกวางขึ้นและมีความเกี่ยวของกับหลายภาคสวน 
องคกรภาคประชาชน ภูมิปญญาพื้นบาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เครือขายสุขภาพภาคประชาชน 
เครือขาย/องคกรเอกชนไมแสวงหากําไร ตลอดทั้งกําลังคนดานสุขภาพภาครัฐ ดังนั้นบทบาทของบุคลากรดาน
สุขภาพอาจจะเปลี่ยนไปโดยเนนการทํางานรวมกับเครือขายอื่นและภาคประชาชนมากขึ้น 
 
1.2   การเคล่ือนตัวของยุทธศาสตรและนโยบายของประเทศที่เก่ียวของกับการพัฒนากําลังคนดานการแพทย

แผนไทย 
ในขณะเดียวกันสังคมไทยมีกระแสความตื่นตัวในเรื่องการแพทยทางเลือกมากขึ้น ในชวง 2 ทศวรรษที่

ผานมา จากความสนใจเรื่องสุขภาพทางเลือกของประชาชน  โดยกระแสความนิยมในการบริโภคผลิตภัณฑ
สุขภาพและอาหารเสริมตางๆ และนโยบายของรัฐในการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับบริการและผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับสุขภาพ ขณะที่กระแสการสนใจภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ินในกลุมองคกรภาคเอกชนที่
ปฏิบัติงานอยูในระดับพื้นที่คอยๆกอตัวและไดรับการยอมรับจากภาครัฐมากขึ้น ทําใหเกิดกระบวนการที่จะ
ฟนฟูองคความรูของการแพทยแผนไทย และการแพทยพื้นบานขึ้น ประกอบกับขอจํากัดบางประการของ
การแพทยแผนตะวันตกที่ไมสามารถดูแลการเจ็บปวยบางประเภท เชน โรคไมติดตอ โรคเร้ือรัง โรคมะเร็งและ
โรคเอดสเปนตน สงผลใหเกิดความตื่นตัวในการแสวงหาการรักษาชนิดอื่นๆ เชน ยาสมุนไพร การรักษาแบบ
พื้นบาน อีกทั้งมูลคาการใชจายดานสุขภาพของประเทศสูงมากขึ้นถึงรอยละ 6.12 ของ GPD ในป 2545 ซึงสวน
ใหญเปนการนําเขายาและเทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก ทําใหภาครัฐเริ่มมุงหาทางเลือกอื่นๆ ในการใช
วัตถุดิบและตนทุนจากภายในประเทศมากขึ้น ปจจัยเหลานี้ลวนสงผลใหความตองการบริการสุขภาพทางเลือก
ของประชาชน โดยเฉพาะในดานการแพทยแผนไทยมีมากขึ้น  

จากความสําคัญของการแพทยแผนไทย ภูมิปญญาสุขภาพไทยดังที่ไดกลาวมาแลว ภาครัฐไดมีการ
กําหนดประเด็นและเนื้อหาของการพัฒนาในเรื่องการแพทยแผนไทย ภูมิปญญาสุขภาพไทย ไวในยุทธศาสตร
ตางๆของประเทศ ที่สําคัญดังนี้ 
1.2.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 1 

ในยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ยังคงยึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา อยางบูรณาการและ
สัมพันธเชื่อมโยงจากระดับปจเจก ครอบครับ ชุมชนและสังคม และการพัฒนากําลังคนในระดับกลางและสูงที่
ยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ ตองเนนความสอดคลองกับความตองการของตลาดและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี อีกทั้งมุงจัดการองคความรูทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาที่หลากหลายใหเปนคลังความรูในทองถ่ิน 
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และสนับสนุนใหคนรุนใหมไดสืบทอดองคความรู เหลานั้น  และผลักดันไปสูการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษา 
1.2.2 แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ของกระทรวงสาธารณสุข 2 

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 มีเปาหมายสําคัญ คือการพัฒนาสุขภาพคนไทยไปสูระบบ
สุขภาพพอเพียง และใช “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนา โดยใชกระบวนการที่ยั่งยืน ในยุทธศาสตรที่ 5 การสราง
ทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปญญาไทยและสากล มีเปาหมายใหบูรณาการการแพทยแผนไทย 
การแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือกเขาสูระบบบริการสุขภาพแหงชาติ มีการพัฒนาตํารับยาสมุนไพร 
ผลิตภัณฑสุขภาพที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ อีกทั้งพัฒนาสถาบันการศึกษา การจัดการความรูดานการแพทยแผน
ไทยใหมีมาตรฐาน 
 
1.2.3 แผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554 3 

ทางกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทํายุทธศาสตร
หลักของประเทศในการพัฒนาภูมิปญญาไท สุขภาพวิถีไท และไดรับการอนุมัติโดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อ 12 
ถุนายน 2550  โดยในแผนยุทธศาสตรดังกลาวมุงพัฒนาใน 5 ประเด็นหลัก ไดแก เร่ืองการสรางและจัดการ
ความรู การพัฒนาระบบสุขภาพ การพัฒนากําลังคน การพัฒนายาและสมุนไพร และการคุมครองภูมิปญญาไทย 

สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนนั้น ประกอบดวยมาตรการการพัฒนาระบบขอมูลกําลังคน การ
พัฒนากลไกการจัดการ การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตกําลังคน และการจัดการกําลังคน 
1.2.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ระยะ 5 ป 4 

ในยุทธศาสตรที่ 3 ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการ
ผลิต พัฒนา และการจัดการบุคลากรที่หลากหลายและสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ ไดระบุการสนับสนุนและ
พัฒนาการผลิตบุคลากรดานการแพทยแผนไทย เพื่อรวมใหบริการในหนวยบริการปฐมภูมิ  อีกทั้งในยุทธ
ศาสตรที่ 5 การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ไดระบุการพัฒนาชุดความรูในระดับสถาน
บริการปฐมภูมิที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ิน การแพทยแผนแผนไทย เขากับระบบการแพทยแผนตะวันตก 
1.2.5 แผนยุทธศาสตรทศวรรษการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ป พ.ศ.2550-2559 5 

แผนยุทธศาสตรดังกลาวไดรับการอนุมัติโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 โดยมุงเปน
เครื่องมือกําหนดทิศทาง และพัฒนากลไกที่จะนําไปสูการดําเนินงานเพื่อใหไดกําลังคนดานสุขภาพที่สอดคลอง
กับระบบสุขภาพของประเทศ โดยในยุทธศาสตรที่ 5 มุงเนนการสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาไทยและผูที่ดูแล
สุขภาพในชุมชนใหมีบทบาทในการแกไขปญหาของประชาชนในระดับพื้นที่ อีกทั้งเปนการขยายเครือขาย
กําลังคนดานสุขภาพลงไปในระดับชุมชน 
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เห็นไดวาเริ่มมีกระบวนการกําหนดยุทธศาสตรการวางแผน สงเสริมและพัฒนากําลังคนดานการแพทย
แผนไทย ในระดับชาติที่ชัดเจนขึ้น แตการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนผูที่ใหบริการดานการแพทยแผนไทย 
โดยเฉพาะในภาครัฐที่ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากภาครัฐยังคงเปนแกนหลักของการใหบริการสุขภาพ
แกประชาชนของประเทศ ดังนั้นปจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การมีบุคลลากรผูใหบริการดานการแพทย
แผนไทยที่เพียงพอ ทั้งในดานจํานวน ความสามารถ คุณภาพ และบุคลากรเหลานั้นจะตองมีการกระจายตัวใน
การใหบริการสุขภาพกับประชาชนกลุมตางๆอยางเหมาะสม และเนื่องจากการผลิต “กําลังคน” ไมสามารถทําได
อยางรวดเร็ว จําเปนตองใชเวลา ดังนั้นการวางแผนทั้งในสวนการคาดการณความตองบุคลากร และการ
คาดการณความสามารถในการผลิตบุคลากรในอนาคตจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ภายใตระบบสุขภาพที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจากผลกระทบจากปจจัยตางๆดังที่ไดกลาวมาแลวและการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนํามา
ซ่ึงพลวัตแหงความไมแนนอนสูง ดังนั้นการวางแผนและการคาดการณความตองการบุคลากรดานสุขภาพจึง
จําเปนตองกระทําอยางตอเนื่อง และมีการพิจารณปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนความตองการกําลังคนผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยใน
โรงพยาบาลของรัฐในอีก 10 ปขางหนา (ป พ.ศ.2551-2560) เพื่อนําไปสูการวางแผนการผลิตและการพัฒนา
กําลังคนผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยในอนาคตตอไป 

 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวางแผนกาํลังคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคาดการณอุปทานผูใหบริการ 
ดานแพทยแผนไทยในอีก 10 ป 

(พ.ศ.2551-2560) 

SUPPLY 

การคาดการณความตองการผูใหบริการ
ดานแพทยแผนไทยในอีก 10 ป โดยวิธี
กําหนดเปาหมายบริการสุขภาพ 

DEMAND 

สถานการณปจจุบันดานจํานวนและการ
กระจายของผูใหบริการดานแพทยแผนไทย 

STOCK 

การวางแผนการผลิตและการกระจายผู
ใหบริการแพทยแผนไทยในอีก 10 ป 
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2. สถานการณกําลังคนดานแพทยแผนไทย 
การวางแผนกําลังคนที่มีประสิทธิภาพนั้น มีความจําเปนตองทราบจํานวนที่แทจริงของกําลังคนประเภท

นั้นๆ ที่ยังมีชีวิตอยูซ่ึงอาจจะยังปฏิบัติงาน (Active health workforce) หรือไมปฏิบัติงาน (Inactive health 
workforce) ในวิชาชีพนั้นก็ได นอกจากในเรื่องจํานวนแลวโครงสรางอายุ (Age structure) และการกระจายตวั 
(Distribution) ของบุคลากรเหลานั้นยังเปนขอมูลที่สําคัญ เพื่อที่จะประเมินความสามารถในการสรางผลิตภาพ
ของบุคลากรนั้นในชวงเวลาตางๆ ปญหาที่สําคัญของเรื่องฐานขอมูลกําลังคนคือ ความไมสมบูรณของขอมูล 
ตั้งแตเร่ืองความไมทันสมัย ขาดการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน ความไมครอบคลุมของขอมูล ความไม
สอดคลองกันของขอมูลชุดหนึ่งๆในแหลงที่เก็บขอมูลตางกัน ขาดการวางแผนในการเก็บรวบรวม บันทึกและ
ปรับปรุงฐานขอมูล โดยปกติแหลงขอมูลที่สามารถบอกจํานวนกําลังคนในวิชาชีพตางๆ คือทะเบียนผูประกอบ
วิชาชีพ ซ่ึงมักจะมีขอจํากัดตางๆที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
2.1 สถานการณกําลังคนดานแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกต 

จากการศึกษาฐานขอมูลกําลังคนดานการแพทยแผนไทย โดยยงศักดิ์ ตันติปฎก โดยใชฐานขอมูลผู
ประกอบโรคศิลปะที่ขึ้นทะเบียนผูไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพตั้งแตป 2500-2548 ของกองประกอบโรค
ศิลปะ พบวามีผูขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยทั้ง 4 ประเภททั้งสิ้น 14,845 คน โดย
แยกเปนสาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภไทยและการนวดไทย เทากับ 3,660, 14,354, 1,916 
และ 81 คนตามลําดับ สําหรับจํานวนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต ตั้งแตป 2532 ซ่ึง
เปนปแรกที่มีการขึ้นทะเบียน จนถึงป 2548 มีจํานวนทั้งสิ้น 473 คน (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 จํานวนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกต 

อางจาก: รายงานสถานการณการแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก ประจําป พ.ศ.2548-2550 6 
 
2.2 สถานการณผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ 

จากฐานขอมูลกําลังคนดานแพทยแผนไทยที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน
ระดับตางๆ (ตารางที่ 2) พบวา มีผูใหบริการอยูทั้งสิ้น 3,529 คน โดยสวนใหญ รอยละ 63 ปฏิบัติงานในระดับ
สถานีอนามัย  สวนที่เหลือปฏิบัติงานในระดับโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจังหวัด รอยละ 28 และ 9 

ป พ.ศ. ประเภท จํานวน 
2500-2548 การแพทยแผนไทย 14,845

  สาขาเวชกรรมไทย 3,660
  สาขาเภสัชกรรมไทย 14,354
  สาขาการผดุงครรภไทย 1,916
  สาขาการนวดไทย 81

2532-2548 การแพทยแผนไทยประยุกต 473
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ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในแงความรูความสามารถพบวา ผูใหบริการสวนมาก รอยละ 86 ผานการฝกอบรมใน
หลักสูตรตางๆที่หลากหลาย ซ่ึงสวนมากเปนหลักสูตรการอบรมการนวดแผนไทย ในขณะที่มีผูที่มีใบอนุญาต
ประกอบโรคศิลปะอยูเพียง รอยละ 7.4 คิดเปนสัดสวนระหวางผูที่ไดรับใบอนุญาตและผูที่ไมไดรับใบอนุญาต 
สูงถึง 1: 12.5  

จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจในครั้งนี้ ทําใหเห็นถึงภาพการใหบริการดานการแพทยแผนไทยในสถาน
บริการระดับตางๆของรัฐ โดยกําลังคนสวนมากใหบริการอยูในระดับสถานีอนามัยซ่ึงมีความไกลชิดชุมชน และ
มีความสอดคลองกับลักษณะของการบริการในระดับสถานีอนามัยที่เนนการใหบริการที่เปนองครวม (Holistic 
approach) ไมเนนการใชเทคโนโลยีที่สูงมาก แตปญหาคือกําลังคนสวนใหญมิไดเปนผูที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ (สัดสวนระหวางผูไดรับใบอนุญาตและไมไดรับใบอนุญาตสูงถึง 1:35) ซ่ึงควรจะไดรับการ
จัดระบบดูแลกํากับจากผูที่มีใบอนุญาตใหดีและมีประสิทธิภาพ 

ในขณะที่ในระดับโรงพยาบาลชุมชนแมจะมีจํานวนผูใหบริการเพียง 992 คนแตเมื่อเทียบกับจํานวน
โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดที่มี 731 แหงทั่วประเทศแลวนาจะมีความครอบคลุมของการใหบริการในดาน
การแพทยแผนไทยสูงมาก ประกอบกับมีจํานวนของผูที่ไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปะสูงถึงรอยละ 63 
ของผูที่ไดรับใบอนุญาตทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของรัฐ  และมีสัดสวนระหวางผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตและผูที่ไมมีใบอนุญาตต่ําเพียง 1:5 จะเห็นไดวาในระดับโรงพยาบาลชุมชนมีการสนับสนุนการ
ใหบริการดานการแพทยแผนไทยในระดับดีมาก ควรจะเปนฐานในการพัฒนาที่สําคัญ นอกจากนี้ระบบบริการ
สาธารณสุขในระดับอําเภอ (District health system) ที่ประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
เครือขาย ควรจะเปนตัวเชื่อมโยงระบบการดูแลกํากับมาตรฐานการใหบริการจากผูที่มีใบอนุญาตอีกดวย 

เปนที่นาสังเกตุวามีผูที่จบจากสถาบันการศึกษาที่เปดการเรียนการสอนทั้งการแพทยแผนไทยและแผน
ไทยประยุกตแตยังไมไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะอยูถึง 227 คน ซ่ึงสวนหนึ่งจบการศึกษาจาก
สถาบันที่ยังไมไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ ทั้งนี้เปนปญหาที่ทุกฝายจะตองรีบหาทางออกเพื่อให
บุคลากรที่ผลิตไดสามารถสรางผลิตภาพไดอยางมีประสิทธิภาพตามที่ไดเรียนมา 
 
ตารางที่ 2    จํานวนผูปฏิบัติงานดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ (สํารวจเม่ือ มิถุนายน 2550) 

จํานวนไดรับใบประกอบโรคศิลปะ ระดับบริการ 
แพทยแผนไทย

ประยุกต 
แพทยแผนไทย 

จบจากสถาบันการผลิต 
(2-4 ป)แตยังไมไดใบ
ประกอบวิชาชีพ 

ผูที่จบการ
ฝกอบรมอื่นๆ  

รวม 

1.สอ./PCU 0 61 7 2,158 2,226 

2.รพช. 23 143 201 625 992 

3.รพท./รพศ. 8 26 19 258 311 

รวม 31 230 227 3,041 3,529 

อางจาก: ฐานขอมูลกําลังคนดานแพทยแผนไทย ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ของกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  
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3.  การคาดการณความตองการกําลังคนผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ 
ในขบวนการตางๆ นี้ การวิเคราะหแนวโนมกําลังคนที่คาดวาจะมี (HRH supply) นั้นคอนขางไม

ซับซอน โดยดูจากกําลังคนที่มีในปจจุบัน กําลังคนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต (จบการศึกษา ยายเขา) และกําลังคนที่
คาดวาจะสูญเสียในอนาคต (ยายออก ตาย) แตขั้นตอนที่ควรจะไดรับการสนับสนุนจากขอมูลที่นาเชื่อถือ และมี
ประสิทธิภาพ ไดแก การคาดการณจํานวนคนที่ตองการ ซ่ึงวิธีการนี้ มีกลวีธีหลักไดแก การกําหนดสัดสวน
กําลังคนตอจํานวนประชากรที่รับผิดชอบ (Population Ratio) โดยคํานวณกําลังคนจากสัดสวนของบุคลากร
ตอจํานวนประชากร วิธีการคาดการณจากความจําเปนดานสุขภาพ (Health Needs) โดยพิจารณาจากความ
จําเปนที่ตองใหบริการเพื่อแกปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในแตละดาน แลวนําความจําเปนดังกลาวมา
คํานวณเปนจํานวนบุคลากรที่ตองการ วิธีการคาดการณจากความตองการใชบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุข (Health Demand) โดยคาดการณจากแนวโนมพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพของประชาชน โดย
ใชอัตราการใชบริการในระดับตางๆของระบบบริการสุขภาพ จากนั้นนํามาตรฐานกําลังคนและผลิตภาพ 
(staffing norm and productivity) นํามาคํานวณความตองการกําลังคน   และวิธีการคาดการณจากเปาหมาย
การบริการสุขภาพ (Health Service Target) โดยใชกลวิธีในการยึดบริการเปนตัวตั้งโดยใชขอมูลประชากร
และระบาดวิทยาในปจจุบันและคาดการณบริการที่จะจัดในอนาคต จากนั้นจึงใชมาตรฐานกําลังคนคํานวณ
จํานวนกําลังคนดานสุขภาพที่ตองการ  
 
ตารางที่ 3    เปรียบเทียบจุดแข็ง จุดออนและเงื่อนไขที่เหมาะสมของการคาดการณความตองการกําลังคนดวยวิธีตางๆ 

วิธีการ จุดแข็ง จุดออน เง่ือนไขที่เหมาะสม 
สัดสวนประชากร สะดวกในการนําไปใชรวดเร็ว  

เขาใจงาย 
ตองการขอมูลไมมาก 

มักใหคาผลลัพธที่เปนจริงไดยาก 
ไมสามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรที่เกี่ยวของ  เชน 
จํานวนหรือสัดสวนที่เหมาะสม
ระหวางภาครัฐ และเอกชน  การ
กระจายและการผลิตกําลังคน 
คาการกระจายกําลังคนที่ไม
เหมาะสมในปฐานจะสงผลไปถึง
ปคาดการณดวย 

เหมาะสําหรับประเทศที่มี
สถานะสุขภาพอยูในเกณฑดี
มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ
บริการสาธารณสุขไมมาก  
และมีความสามารถในการ
วางแผนจํากัด 

เปาหมายสถาน
บริการ (Service 
Target Method) 

คอนขางงาย ใชขอมูลจํากัด 
สามารถเขาใจไดงาย 
สามารถอธิบายความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตางๆ ได 
สามารถแสดงความตองการตาม
องคกร  ตามระดับบริการ และ
ตามภูมิศาสตร 

อาจทําใหผลการคาดการณที่ไม
สามารถเปนจริงได  หากเปาหมาย
ที่ต้ังไวเปนอุดมคติเกินไป 

เหมาะสําหรับประเทศกําลัง
พัฒนาซึ่งรัฐเปนผูใหบริการ
สุขภาพเปนสวนใหญ 
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แนวโนมพฤติกรรม
การใชบริการ 

ใหผลการคาดการณที่สอดคลอง
กับความเปนจริง  หากการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมการ
ใชบริการนอย หรือไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 
มีขออางอิงทางวิชาการ 

เปนวิธีการที่ซับซอนตองการ
ขอมูลพ้ืนฐานในการคํานวณ
หลายตัวแปร 
เปนการคํานวณที่อางอิงสภาพ
ปจจุบัน  บนพื้นฐานที่การใช
บริการในอนาคตไมเปลี่ยนแปลง
ไปจากปจจุบัน 

เหมาะสําหรับประเทศที่
ภาคเอกชนเปนผูใหบริการ
สาธารณสุขสวนใหญภาครัฐ
ใหบริการในลักษณะตั้งรับ 

ความจําเปนดาน
สุขภาพ 

เปนการคาดการณที่สมเหตุสมผล
ถูกตองตามหลักวิชาการ  สามารถ
เขาใจไดงาย 
มีประโยชนสําหรับความตองการ
กําลังคนในลักษณะเฉพาะ เชน 
การดูแลกอนคลอด การดูแล
สุขภาพเด็กดี  การบริการทันต
สุข-ภาพ  เปนตน 

ตองการใชขอมูลพ้ืนฐานหลายตัว
แปรในการคํานวณ  และตองปรับ
ขอมูลใหทันสมัย  เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะมี
ผลกระทบตอความจําเปนของ
บริการสุขภาพ 
ตองการขอมูลเชิงลึกในดาน
กําลังคนเฉพาะ และลักษณะการ
ใชบริการสุขภาพ 

เหมาะสําหรับประเทศที่มี
ความสามารถในการวางแผน
สูง  มีนโยบายดาน
สาธารณสุขในเชิงรุก รัฐเปน
ผูใหบริการสาธารณสุขเปน
สวนใหญ และประชาชนมี
ความสนใจตอสุขภาพสูง 
เหมาะสมกับบริการเฉพาะ
เรื่อง เชน ทันตสุข-ภาพ 

อางจาก : รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหาการขาดแคลนแพทยในประเทศไทย โดยคณะอนุกรรมการศึกษาปญหาการขาด
แคลนแพทย ป 2540 7 
 

จากตารางที ่ 3 จะพบวาการคาดการณกาํลังคนแตละวธีิมีจุดแข็งและจุดออนที่ตางกัน อีกทั้งมคีวาม
เหมาะสมในแตละสถานการณระบบสุขภาพที่แตกตางกนั ขอจํากดัที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือความสมบูรณ
ของขอมูลตางๆ ที่จะนํามาพิจารณาประกอบการคาดการณ ประกอบกับความไมแนนอนของระบบสุขภาพใน
อนาคต ทําใหการคาดการณกําลังคนไมวาวิธีใดจะมีโอกาสคลาดเคลื่อนไดมาก  ดังนั้นการคาดการณกําลังคนใน
อนาคตจึงจําเปนตองอาศัยฉากทรรศน (Scenario) หลายๆรูปแบบ ผลการคาดการณจึงมักเปนชวงของตัวเลข ที่
ตอบสนองตอแตละสถานการณของฉากทรรศนที่สรางขึ้น 
 
การคาดการณกําลังคนผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐโดยวิธีการกําหนดเปาหมาย
บริการสุขภาพ (Service target method) 

การคาดการณกําลังคนผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ โดยวิธีการกําหนด
เปาหมายบรกิารสุขภาพนั้นเปนวิธีที่เหมาะสมกับการเริ่มจัดบริการดานการแพทยแผนไทยใหเขาบรูณาการกับ
ระบบการแพทยตะวันตกในสถานบริการของรัฐในระยะเริ่มตนอยางเปนระบบ  เพราะสามารถอธิบาย
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ และแสดงคาความตองการกําลังคนในแตละระดับของการบริการไดอยาง
ชัดเจน (แผนภาพที่ 2) อีกทั้งใชมูลที่ไมมากนักในการคาดการณ จึงเปนจุดเริ่มตนในการคาดการณบุคลากรใน
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กลุมดังกลาว และสามารถปรับไปใชการคาดการณวิธีอ่ืนๆตอไปในอนาคตเมื่อ มีการพัฒนาระบบฐานขอมลู
ของผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยที่มคีวามสมบูรณมากขึ้นตอไปในอนาคต  
 
แผนภาพที่ 2   กรอบการวิเคราะหการคาดการณความตองการพทยแผนไทยประยุกตโดยวิธีกําหนดเปาหมายบริการสุขภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 เปาหมายการพัฒนาสถานบริการในอนาคต 

ในการศึกษานีไ้ดทําการคาดการณเปาหมายการพัฒนาของสถานบริการของรัฐ ในสังกัดสํานกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จากขอมูลการสํารวจของกรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ เมือ่เดือนสิงหาคม 
2549 และตรวจสอบกบัรายงานการสํารวจทรัพยาการสุขภาพของสํานักนโยบายยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข พบวามีจํานวนของสถานบริการของรัฐในระดับปฐมภมูิ ไดแก สถานีอนามัย ซ่ึงใหบริการอยูใน
พื้นที่ระดับตําบล จํานวนทัง้สิ้น 9,746 แหง สําหรับบริการในระดบัทุติยภูม ิ ไดแก โรงพยาบาลชุมชน ที่
ใหบริการครอบคลุมพื้นที่ระดับอําเภอ จํานวน 731 แหง  และการบริการในระดับตติยภูมิ ของโรงพยาบาลศูนย
และโรงพยาบาลทั่วไป ซ่ึงเปนการใหริการทางการแพทยช้ันสูง ครอบคลุมพื้นที่ในระดับจังหวัดและระดับเขต มี
จํานวนทั้งสิ้น 25 และ 75 แหงตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

เมื่อพิจารณาในแงพื้นทีเ่ขตการปกครองของทางกระทรวงมหาดไทย พบวาประเทศไทยปจจุบนัมี 76 
จังหวดั 876 อําเภอ/กิ่งอําเภอ และ 7,255 ตําบล (ตารางที่ 4) จะพบวาความครอบคลุมของสถานบริการของรัฐมี
ความครอบคลุมในระดับปฐมภูมิและตติยภูมิ ในขณะทีร่ะดับทุติยภูมยิังไมมีโรงพยาบาลชุมชนในอีก 58 อําเภอ/
กิ่งอําเภอ  

ดังนั้นในระยะ 10 ปขางหนาการขยายตวัของสถานบริการของรัฐในระดับตติยภูมใินโรงพยาบาลศูนย
และโรงพยาบาลทั่วไปจะเปนการขยายศักยภาพในดานการบริการโดยการเพิ่มจํานวนเตียงผูปวยในเปนหลัก 
ในขณะที่การบริการทุติยภมูินอกเหนือจะเปนการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มจํานวนเตยีงเหมือนในการบริการระดับ
ตติยภูมแิลวอาจมีการขยายจํานวนโรงพยาบาลเพื่อใหครอบคลุมในอําเภอ/กิ่งอําเภอทีย่งัไมมีโรงพยาบาลชุมชน 

 แนวโนมในอดีต 
 ความจําเปนดานสุขภาพ 
 ความตองการบริการ 
 การพัฒนาระบบบริการ 

 เปาหมายบริการใน
อนาคต 

 เปาหมายการพัฒนา
ระบบบริการในอนาคต 

ผูกําหนดนโยบาย 

ปริมาณกําลังคนที่ตองการ 

ผูเช่ียวชาญ 
กรอบอัตรากําลัง 

สถาบันการผลิต 
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และการบริการในระดับปฐมภูมิจะเนนการพัฒนาศักยภาพใหสถานีอนามัยหรือหนวยบริการปฐมภูมิ (PCU) ให
พัฒนาเปนศนูยแพทยชุมชน (Community medical unit: CMU) จํานวน 1,000 แหง ในอีก 4-5 ปขางหนา  4 
 
ตารางที่  4   แสดงจํานวนสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในแตละระดับบริการ 

เขตการปกครอง ระดับ  สถานบริการ จํานวนรวม ความครอบคลุม 
โรงพยาบาลศูนย 25 จังหวัด (76) ตติยภูมิ 
โรงพยาบาลทั่วไป 70 

100.0% 

อําเภอ/ก่ิงอําเภอ (876) ทุติยภูมิ โรงพยาบาลชุมชน 731 93.4% 

ตําบล  (7,255) ปฐมภูมิ สถานีอนามัย 9,746 100.0% 

อางจาก: รายงานการสาธารณสุขไทย ป 2544-2547 8 
 
3.2  การกําหนดกรอบอัตรากําลงับุคลากรผูใหบริการดานแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐ 

จากการประชมุระดมความเห็นจากผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของในการกําหนดกรอบอัตรากาํลังผูที่ใหบริการ
ดานการแพทยแผนไทย (ตารางที่ 5) โดยจําแนกผูใหบริการออกเปน 2 กลุม ดังนี ้
 
นายแพทยแผนไทย หมายถึงบุคคลผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต โดยไดรับใบอนุญาต 3 แบบตาม พรบ.ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 มาตรา 33(1) และมาตรา 33(2) 
 
ผูชวยท่ีไดรับมอบหมายใหประกอบโรคศิลปะ หมายถึงบุคคลที่ไดรับการอบรมตามหลักสูตร “ผูชวยแพทยแผน
ไทย” จากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวชิาชีพสาขาการแพทยแผนไทย 
โดยกําหนดกรอบตามระดับและขนาดของสถานบริการดังนี้ 
 
 
 
 
 
มาตรา 33(1)(ก) “ไดรับอบรมหรือถายทอดความรูจากผูประกอบโรคศิลปะ ซึ่งไดรับอนุญาตใหถายทอดความรูในสถาบันหรือ
สถานพยาบาลที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยรับรองไวตามเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฏกระทรวง 
และไดผานการทดสอบจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยแลว” 
มาตรา 33(1)(ข) “ไดรับการอบรมจากสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทยที่คณะกรรมการวิชาชีพสาขาแพทยแผนไทยรับรอง 
โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยอาจสอบความรูกอนก็ไดตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่
คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนไทยกําหนด” 
มาตรา 33(1)(ค) “เปนผูที่สวนราชการรับรองและผานการประเมินตามเงื่อนไขของคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผน
ไทย” 
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ตารางที่ 5 แสดงกรอบอัตรากําลังของนายแพทยแผนไทยและผูชวยท่ีไดรับมอบหมายใหประกอบโรคศิลปะในสถาน
บริการระดับตางๆ 

จํานวน ระดับ
บริการ 

สถานบริการ ประชากร อัตราสวนระหวางนาย
แพทยแผนไทยและ

ผูชวย 
นายแพทยแผน

ไทย 
ผูชวย 

สถานีอนามัย /PCU  1:2 1 2 ปฐมภูมิ 
ศูนยแพทยชุมชน / CMU  1:2 1 2 

ประชากรต่ํากวา 100,000 คน 1:2 1 2 ทุตยภูมิ โรงพยาบาลชุมชน 
ประชากรสูงกวา 100,000 คน 1:4 2 8 

ประชากรต่ํากวา 200,000 คน 1:4 2 8 โรงพยาบาลทั่วไป 
ประชากรสูงกวา 200,000 คน 1:4 3 12 

ตติยภูมิ 

โรงพยาบาลศูนย  1:4 3 12 

 
3.3 การคาดการณความตองการผูใหบริการดานการแพทยแผนไทย 

เมื่อพิจารณากรอบอัตรากําลังรวมกับจํานวนสถานบริการของรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแลว มีความตองการนายแพทยแผนไทยและผูชวยที่ไดรับมอบหมายใหประกอบโรคศิลปะจํานวน
ทั้งสิ้น 10,789 คนและ 22,378 คนตามลําดับ (ตารางที่ 6) แมวาในระยะ 10 ปขางหนาอาจมกีารเพิ่มจํานวน
โรงพยาบาลชุมชนใหครอบคลุมกับอําเภอ/กิ่งอําเภอทัว่ประเทศ แตเนือ่งจากสัดสวนะหวางนายแพทยแผนไทย
และผูชวย และกรอบอัตรากาํลังไมมีความแตกตางกับสถานบริการในระดับปฐมภูม ิ ซ่ึงมีความครอบคลุมอยูใน
อําเภอ/กิ่งอําเภอเหลานั้น 

 
ตารางที่ 6  แสดงจํานวนความตองการอัตรากําลังของนายแพทยแผนไทยและผูชวยท่ีไดรับมอบหมายใหประกอบโรคศิลปะ

ในสถานบริการระดับตางๆ 
Primary Secondary Tertiary 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 
 

สอ./
PCU 

CMU 
ประชากร  
<100,000 

ประชากร > 
100,000 

ประชากร  
<200,000 

ประชากร > 
200,000 

โรงพยา 
บาลศูนย 

รวม 

สัดสวนระหวางนายแพทยแผน
ไทยและผูชวย 

1:2 1:2 1:2 1:4 1:4 1:4 1:4  

จํานวนสถานบริการ 8,746 1,000 643 88 61 9 25  

อัตรากําลังนายแพทยแผนไทย 1 1 1 2 2 3 3  

แพทยแผนไทยที่ตองการ 8,746 1,000 643 176 122 27 75 10,789 

อัตรากําลังผูชวย 2 2 2 8 8 12 12  

ผูชวยที่ไดรับมอบหมายให
ประกอบโรคศิลปะที่ตองการ 

17,492 2,000 1,286 704 488 108 300 22,378 
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การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดฉากทรรศนการพัฒนาอัตรากําลังผูใหบริการดานแพทยแผนไทยในสถาน
บริการของรัฐไว 4 รูปแบบ ดังนี ้
 
รูปแบบที่ 1  การเพิ่มอัตราระดับต่ํา โดยกําหนดการเพิม่อัตรากําลัง รอยละ 3 ตอป 
รูปแบบที่ 2  การเพิ่มอัตราระดับปานกลาง โดยกําหนดการเพิ่มอัตรากําลังที่ รอยละ 5 ตอป 
รูปแบบที่ 3  การเพิ่มอัตราระดับสูง โดยกําหนดการเพิม่อัตรากําลังที่ รอยละ 7 ตอป 
รูปแบบที่ 4  การเพิ่มอัตราคงที่ โดยกําหนดการเพิ่มอัตรากําลัง ในสัดสวนที่เทากนัทุกป 
  

จากการกําหนดอัตราการขยายตัวของความตองการอัตรากําลังในแตละประเภทแลวสามารถแสดง
ขอมูลไดตามตารางที่ 7 และ 8และแสดงการเพิ่มจํานวนบุคลากรในแตละปไดตามแผนภูมิที่ 3 และ 4 
 
ตารางที่ 7   ความตองการนายแพทยแผนไทยรายป ในฉากทรรศนตางๆ 

แบบที่ 1  
เพิ่ม 3% 

แบบที่ 2 
เพิ่ม 5% 

แบบที่ 3 
เพิ่ม 7% 

แบบที่ 4 
เพิ่มคงที ่

จํานวนแพทยแผน
ไทยที่ตองการ 
10,789 คน จํานวน/ป ยอดสะสม จํานวน/ป ยอดสะสม จํานวน/ป ยอดสะสม จํานวน/ป ยอดสะสม 

2551 324 324 539 539 755 755 1,080 1,080 
2552 333 657 566 1,106 808 1,563 1,080 2,160 
2553 343 1,000 595 1,701 865 2,428 1,080 3,240 
2554 354 1,354 624 2,325 925 3,353 1,080 4,320 
2555 364 1,718 656 2,981 990 4,343 1,080 5,400 
2556 375 2,094 688 3,669 1,059 5,402 1,080 6,480 
2557 386 2,480 723 4,392 1,133 6,536 1,080 7,560 
2558 398 2,878 759 5,151 1,213 7,749 1,080 8,640 
2559 410 3,288 797 5,948 1,298 9,046 1,080 9,720 
2560 422 3,711 837 6,785 1,388 10,435 1,080 10,800 
2561 435 4,145 879 7,664 1,486 11,920   
2562 448 4,594 923 8,586     
2563 461 5,055 969 9,555     
2564 475 5,530 1,017 10,572     
2565 490 6,020 1,068 11,641     
2566 504 6,524       
2567 519 7,044       
2568 535 7,579       
2569 551 8,130       
2570 568 8,697       
2571 585 9,282       
2572 602 9,884       
2573 620 10,504       
2574 639 11,143       

รอยละจากกรอบ ในป 
2550 34.39  62.89  96.72  100.00  
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แผนภูมิที่ 3 คาดการณจํานวนนายแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐแตละป 
ตามฉากทรรศนตางๆ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2551
2553

2555
2557

2559
2561

2563
2565

2567
2569

2571
2573 ป

จํา
นว
น

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

แบบท่ี 3

แบบท่ี 4

 
 
ตารางที่ 8 ความตองการผูชวยแพทยแผนไทยรายป ในฉากทรรศนตางๆ 

แบบที่ 1 
เพิ่ม  3 % 

แบบที่ 2 
เพิ่ม 5 % 

แบบที่ 3 
เพิ่ม 7 % 

แบบที่ 4 
เพิ่มคงที ่

จํานวนผูชวยแพทย
แผนไทยที่ตองการ 

22,378 คน จํานวน/ป ยอดสะสม จํานวน/ป ยอดสะสม จํานวน/ป ยอดสะสม จํานวน/ป ยอดสะสม 
2551 671 671 1,119 1,119 1,566 1,566 2,238 2,238 
2552 691 1,363 1,175 2,294 1,676 3,243 2,238 4,476 
2553 712 2,075 1,234 3,527 1,793 5,036 2,238 6,713 
2554 734 2,809 1,295 4,823 1,919 6,955 2,238 8,951 
2555 756 3,564 1,360 6,183 2,053 9,008 2,238 11,189 
2556 778 4,343 1,428 7,611 2,197 11,205 2,238 13,427 
2557 802 5,144 1,499 9,110 2,351 13,556 2,238 15,665 
2558 826 5,970 1,574 10,684 2,515 16,072 2,238 17,902 
2559 850 6,820 1,653 12,338 2,691 18,763 2,238 20,140 
2560 876 7,696 1,736 14,073 2,880 21,643 2,238 22,378 
2561 902 8,598 1,823 15,896 3,081 24,724   
2562 929 9,528 1,914 17,810     
2563 957 10,485 2,009 19,819     
2564 986 11,471 2,110 21,929     
2565 1,015 12,486 2,215 24,144     
2566 1,046 13,532       
2567 1,077 14,609       
2568 1,110 15,719       
2569 1,143 16,862       
2570 1,177 18,039       
2571 1,213 19,252       
2572 1,249 20,501       
2573 1,286 21,787       
2574 1,325 23,112       

รอยละจากกรอบ ในป 
2550 

34.39  62.89  96.72  100.00  
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แผนภูมิที่ 4 คาดการณจํานวนผูชวยนนายแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐแตละป 
ตามฉากทรรศนตางๆ

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2551
2553

2555
2557

2559
2561

2563
2565

2567
2569

2571
2573

ป

จํา
นว
น

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

แบบท่ี 3

แบบท่ี 4

 
 
จากตารางที่ 7และ 8 จะพบวา  
รูปแบบที่ 1  การเพิ่มอัตรากําลังในระดับต่ํา ที่รอยละ 3 ตอป พบวาในป 2560 จะมีอัตรากําลังอยูที่รอยละ 

34.39 เมื่อเทียบกับอัตรากําลังที่ตองการทั้งหมด และจะใชเวลา 24 ป (ป 2574) ในการเพิ่ม
จํานวนใหเต็มกรอบความตองการ ในระหวางป 2551-2560 ความตองการนายแพทยแผนไทย
และผูชวยนายแพทยแผนไทยจะเพิ่มจากปละ 324-422 คนและ 671-876 คนตามลําดับ 

รูปแบบที ่2  การเพิ่มอัตรากําลังในระดับปานกลาง ที่รอยละ 5 ตอป พบวาในป 2560 จะมีอัตรากําลังอยูที่
รอยละ 62.89 เมื่อเทียบกับอตัรากําลังที่ตองการทั้งหมด และจะใชเวลา 15 ป (ป 2565) ในการ
เพิ่มจํานวนใหเต็มกรอบความตองการ ในระหวางป 2551-2560 ความตองการนายแพทยแผน
ไทยและผูชวยนายแพทยแผนไทยจะเพิ่มจากปละ 539-837 คนและ 1,119-1,736 คนตามลําดับ 

รูปแบบที ่3  การเพิ่มอัตรากําลังในระดับสูง ที่รอยละ 7 ตอป พบวาในป 2560 จะมีอัตรากําลังอยูที่รอยละ 
96.72 เมื่อเทียบกับอัตรากําลังที่ตองการทั้งหมด และจะใชเวลา 11 ป (ป 2561) ในการเพิ่ม
จํานวนใหเต็มกรอบความตองการ ในระหวางป 2551-2560 ความตองการนายแพทยแผนไทย
และผูชวยนายแพทยแผนไทยจะเพิ่มจากปละ 755-1,388 คนและ 1,566-2,880 คนตามลําดับ 

รูปแบบที 4  การเพิ่มอัตราคงที่ พบวาในป 2560 จะมอัีตรากําลังอยูที่รอยละ 100 เมื่อเทียบกับอัตรากําลังที่
ตองการทั้งหมด ในระหวางป 2551-2560 ความตองการนายแพทยแผนไทยและผูชวยนาย
แพทยแผนไทยจะ8คงที่ปละ 1,080 คนและ 2,238 คนตามลําดับ 

 
 



 15

4.   การคาดการณอัตราการผลิตกําลังคนดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกตใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ปจจุบันความตองการบุคลากรดานการแพทยแผนไทย โดยเฉพาะในภาคเอกชนมีสูงมากขึ้น สงผลให
การเปดการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
หรือการเปดการฝกอบรมระยะสั้นจากสถาบันตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สวนมากเนนเฉพาะการนวดแผน
ไทย โดยผูเขารับการอบรมมุงเนนเพื่อการดูแลตนเอง และไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน   
 การศึกษานี้มุงเนนการคาดการณอัตราการผลิตบัณฑิตดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทย
ประยุกต ในอีก 10 ปขางหนา โดยนําไปพิจารณาประกอบกับการคาดการณความตองการกําลังคนในสายงาน
ดังกลาวในภาครัฐ เพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาอยางเหมาะสมตอไป 
 
4.1 สถานการณการผลิตกําลังคนดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกตใน   สถาบันอุดมศึกษา

ของรัฐ 
 
สถาบันการศึกษาและหลักสูตร 
  ตั้งแตอดีตเปนตนมามีสถาบันการศึกษาที่เปดสอนทั้งหลักสูตรแพทยแผยไทย และแพทยแผนไทย
ประยุกต ทั้งในระดับอนุปริญญา จบถึงระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้น 17 สถาบัน รวมหลักสูตรทั้งสิ้น 24 
หลักสูตร โดยในปจจุบัน ป 2550 เหลือสถาบันการศึกษาที่เปดสอน 16 สถาบัน โดยโรงเรียนอายุรเวทโอนมาอยู
ภายใตสังกัดของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลตั้งแตป 2546 และมีหลักสูตรที่รับนักศึกษาทั้งสิ้น 15 
หลักสูตร โดยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงการแพทยแผนไทยประยุกต ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ
รินธร จ.อุบลราชธานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ที่สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก อยูในระหวางปรับปรุงหลักสูตร 
 ปญหาที่สําคัญของการผลิตการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกตคือความหลากหลาย
ของหลักสูตรโดยฉพาะในกลุมการแพทยแผนไทยประยุกต ที่มีการผลิตตั้งแตระดับอนุปริญญา (หลักสูตร 2 ป) 
ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (หลักสูตร 3 ป) จนกระทั่งระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ป) โดยการจัดการ
เรียนการสอนมักจะขึ้นอยูกับคณะที่มีอยูเดิมแลว เชน คณะแพทยศาสตร หรือคณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตที่จบ
การศึกษาสวนมากจะไดปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทยแผนไทย หรือ การแพทยแผนไทยประยุกต 
(ตารางที่ 10) 
 นอกจากปญหาความหลากหลายของชื่อหลักสูตรและเนื้อหาของหลักสูตรแลว  หลักสูตรบางสวนที่
เปดรับนักศึกษาในปจจุบันยังไมไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ เปนผลใหบัณฑิตที่จบออกมาไม
สามารถสอบขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย หรือการแพทยแผนไทยประยุกตได 
ในขณะที่มีเพียง 5 สถาบันที่ไดรับการรับรองจากกรรมการวิชาชีพ (ตารางที่ 9) 
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ตารางที่  9       สถาบันและหลักสูตรที่ผานการรับรองจากกรรมการวิชาชีพแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกต 
สาขา สถาบัน หลักสูตร 

การแพทยแผนไทยประยุกต 1. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 1.1 การแพทยแผนไทยประยุกตบณัฑิต 
  1.2 การแพทยแผนไทยประยุกตบณัฑิต(ตอเนือ่ง) 
 2. คณะแพทยศาสตร ม.มหาสารคาม 2.1 วิทยายาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
  2.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง)สาขาการแพทยแผนไทยประยุกค 
 3.คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร 3.1 วิทยายาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
การแพทยแผนไทย 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4.1 การแพทยแผนไทยบัณฑิต 
 5.มหาวิทยาลัยรังสิต 5.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทยแผนตะวันออก 

 
กําลังการผลิต 
 โดยสถาบันการศึกษาเกือบทั้งหมด ยกเวนโรงเรียนอายุรเวท เปดรับนักศึกษาในชวงป 2545 – 2550 
โดยไดผลิตบุคลากรออกไปปฏิบัติงานแลวทั้งสิ้น 1,987 คน และกําลังอยูระหวางการศึกษาอีกทั้งสิ้น 2,818 คน 
(ตารางที่ 10) 
 
ตารางที่ 10 ขอมูลสถาบันการผลิตและหลักสูตรตางๆของแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกต  

สถาบัน ระยะเว 
ลาของ
หลักสูตร 

ปที่เร่ิม
เปด 

นักศึกษา
จบทั้งสิ้น 

กําลัง
ศึกษาอยู
ทั้งสิ้น 

สถานภาพของหลกัสูตร 

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขกาญจนา
ภิเษก (สถาบันพระบรมราชชนก) 

      
  

1.1 ประกาศนียบตัรการแพทยแผนไทย(อายุรเวท) 2 2537 336 0 หยุดรับนักศกึษาตั้งแตป 2548 
1.2 ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูงการแพทยแผนไทยประยุกค 3 2549 0 50 หยุดรับนักศกึษาตั้งแตป 2550 
2. วิทยาลัยการสาธารณสุขสริินธร จ.อุบลราชธานี (สถาบัน
พระบรมราชชนก) 

    
  

2.1 ประกาศนียบตัรการแพทยแผนไทย(อายุรเวท) 2 2544 282 0 หยุดรับนักศกึษาตั้งแตป 2550 
2.2 ประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูงการแพทยแผนไทยประยุกค  - 0 0 อยูระหวางการปรบัหลักสูตร 
3.วิทยาลัยการแพทยแผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี       
3.1 ประกาศนียบตัรวิทยาศาสตรสุขภาพ(การแพทยแผนไทย
ประยุกค) 

3 2542 193 0 
หยุดรับนักศกึษาตั้งแตป 2547 

3.2 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการแพทยแผนไทยประยุกค
(ตอเนือ่ง) 

2 2547 67 312 
หยุดรับนักศกึษาตั้งแตป 2550 

3.3 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาการแพทยแผนไทยประยุกค 4 2547 29 108 หยุดรับนักศกึษาตั้งแตป 2550 
3.4 การแพทยแผนไทยประยุกคบณัฑิต สาขาการแพทยแผน
ไทยประยุกต 

4 2550 0 64 
  

4.คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล       
4.1 การแพทยแผนไทยประยุกตบณัฑิต 4 2546 52 175   
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สถาบัน ระยะเว 
ลาของ
หลักสูตร 

ปที่เร่ิม
เปด 

นักศึกษา
จบทั้งสิ้น 

กําลัง
ศึกษาอยู
ทั้งสิ้น 

สถานภาพของหลกัสูตร 

4.2 การแพทยแผนไทยประยุกตบณัฑิต(ตอเนือ่ง) 2 2548 58 21   
5.คณะแพทยศาสตร ม.ธรรมศาสตร       
วิทยายาศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาการแพทยแผนไทยประยุกต 4 2548 0 62   
6.คณะแพทยศาสตร ม.มหาสารคาม       
6.1 วิทยายาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ประยุกต 

4 2549 0 160 
  

6.2 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง)สาขาการแพทยแผนไทยประ
ยุกค 

2 2545 203 23 
หยุดรับนักศกึษาตั้งแตป 2550 

7.คณะวิทยาศาสตรสุขภาพ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช       
การแพทยแผนไทยบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 2546 29 ???   
8.สํานักวิชาการวทิยาศาสตรสขุภาพ สาขาวิชาการแพทยแผน
ไทยประยุกต ม.แมฟาหลวง 

    
  

การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาการแพทยแผนไทย
ประยุกต 

4 2548 0 205 
  

9.มหาวิทยาลัยรังสิต       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทยแผนตะวันออก 4 2546 89 480   
10.วิทยาลัยชุมชนตากรวมกับโรงพยาบาลบานตาก       
อนุปริญญาแพทยแผนไทยประยุกต วชช.ตาก 2.5 2549 0 30   
11.คณะสาธารณสุข ม.นเรศวร       
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (แพทยแผนไทยประยุกต) 4 2548 0 104   
12.วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภยัภูเบศร ม.บูรพา       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต 4 2549 0 100   
13.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา       
การแพทยแผนไทยประยุกต  4 2548 0 210   
14.มหาวิทยาลัยรามคําแหง       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการแพทยแผนไทย  4 2547 0 282   
15.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย 4 2548 0 152   
16.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย       
การแพทยแผนไทยบัณฑิต 4 2546 29 280   
17.โรงเรียนอายุรเวช     โอนมาที่ศิริราช ตั้งแตป 2546 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพเวชกรรม สาขาการแผนแพทยไทย
ประยุกต 

3 2525 620 0 
  

รวม   1,987 2,818   
ขอมูล จากการสํารวจตรงจากสถาบันการผลิต ณ เดือนสิงหาคม 2550 
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จากแผนภูมิที่ 5 พบวาจํานวนนักศกึษาที่รับเพิ่มขึ้นตั้งแตป 2545 สอดคลองกับการเริ่มเปดการเรียนการ
สอนแพทยแผนไทยและแพทยแผนไทยประยุกตในสถาบันอุดมศึกษา โดยจํานวนรับนักศึกษาจาก ปละ
ประมาณ 40 คนในป 2541 มาเปนจํานวนประมาณ 1,000 คน ในป 2550 

 

                   

แผนภูมิท่ี 5 แสดงจํานวนนกัศึกษาที่รับและจบการศึกษา ระหวางป 2541-2550
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4.2 การคาดการณอัตราการผลิตกําลังคนดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผนไทยประยุกตใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

การศึกษานี้มุงเนนการคาดการณอัตราการผลิตบุคลากรทั้งดานการแพทยแผนไทยและการแพทยแผน
ไทยประยุกตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเทานั้น เนื่องจากบุคลากรในกลุมนี้สามารถสอบใบอนุญาตเปนผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย หรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตได อีกทั้งการศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาสามารถวางแผนการผลิต การเรียนการสอนตลอดจนควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต
บุคลากรไดอยางเปนระบบ และเพื่อใหสอดคลองกับการศึกษาการคาดการณความตองการบุคลากรผูใหบริการ
ดานการแพทยแผนไทยดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

โดยการคาดการณอัตราการผลิตบุคลากรดานการแพทยแผนไทยและแผนไทยประยุกตในการศึกษามี
ขอกําหนดดังนี้ 

1. เปนสถาบันการผลิตในระดับอุดมศึกษา ที่มีจํานวนปของหลักสูตรตั้งแต 3 ปขึ้นไป (เพื่อใหไดเกณฑ
การสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ) 

2. เปนสถาบันการศึกษาที่มีการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2550 
3. การคาดการณใชสมมตฐานที่วา 

3.1 สถาบันการศึกษาทุกแหงที่นํามาใชในการคาดการณผานการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ 
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3.2 อัตราการรับนักศึกษาจริงตอปเทากับแผนการรับนักศึกษา  
3.3 อัตราการจบการศึกษา เทากับรอยละ 95 
3.4 นักศึกษาทุกคนที่จบการศึกษาไดรับการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ 
 
แมวาความตองการของสังคมตอบุคลากรดานการแพทยแผนไทยมีสูงมาก ทําใหในระยะ 5-6 ปที่ผาน

มามีอัตราการขยายตัวของสถาบันการผลิตสูงมากก็ตาม แตเนื่องจากขอจํากัดที่สําคัญของกระบวนการผลิตคือ
ความขาดแคลนอาจารยผูสอนที่มีทักษะและความชํานาญ ดังนั้นการคาดการณอัตราการผลิตบุคลากรดาน
การแพทยแผนไทยและแผนไทยประยุกตในอนาคต จึงตองกําหนดฉากทรรศนในรูปแบบตางๆ เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆในอนาคต 
 
รูปแบบที่ 1  Equilibrium stage โดยกําหนดใหจํานวนนักศึกษาที่จะรับในอนาคตอีก 10 ปขางหนา 

เทากับจํานวนนักศึกษาที่รับในป 2551 
รูปแบบที่ 2  Low expanding stage โดยกําหนดใหจํานวนนักศึกษาที่จะรับในอนาคตอีก 10 ปขางหนา 

เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป 
รูปแบบที่ 3  High expanding stage โดยกําหนดใหจํานวนนักศึกษาที่จะรับในอนาคตอีก 10 ปขางหนา 

เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป 
 
 
ตารางที่ 11   แผนการรับนักศึกษา ในป 2551-2560 ในรูปแบบของฉากทรรศนตางๆ 

แผนการรับนักศึกษา ป 

แบบที่ 1      อัตราคงที่ แบบที่ 2 เพิ่ม 5 % ตอป     แบบที่ 3 เพิ่ม10 % ตอป 
2550 971 971 971 
2551 1,150 1,150 1,150 
2552 1,150 1,208 1,265 
2553 1,150 1,268 1,392 
2554 1,150 1,331 1,531 
2555 1,150 1,398 1,684 
2556 1,150 1,468 1,852 
2557 1,150 1,541 2,037 
2558 1,150 1,618 2,241 
2559 1,150 1,699 2,465 
2560 1,150 1,784 2,712 

 11,500 14,465 18,328 
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แผนภูมิท่ี 6 แผนการรับนกัศึกษาตั้งแตป 2551-2560
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ตารางที่ 12  การคาดการณนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ในป 2551-2560 ในรูปแบบของฉากทรรศนตางๆ 

คาดการณจํานวนนักศึกษาที่จบ ป 
แบบที่ 1      อัตราคงที่ แบบที่ 2 เพิ่ม 5 % ตอป     แบบที่ 3 เพิ่ม10 % ตอป 

2550 486   
2551 594 594 594 
2552 866 866 866 
2553 976 976 976 
2554 972 972 972 
2555 1,093 1,093 1,093 
2556 1,093 1,147 1,202 
2557 1,093 1,204 1,322 
2558 1,093 1,265 1,454 
2559 1,093 1,328 1,600 
2560 1,093 1,394 1,759 

 9,963 10,839 11,837 
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แผนภูมิท่ี 7 การคาดการณนกัศึกษาจบในป 2551-2560
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จากตารางที่ 11 และแผนภมูิที่ 6 เห็นไดวาการคาดการณจํานวนนักศกึษาที่รับในฉากทรรศนที่ 1 ที่มี
อัตราการรับนักศึกษาคงที่ปละ 1,150 คน ภายในระยะเวลา 10 ป ในขณะที่ฉากทรรศนที่ 2 (เพิ่มรอยละ 5 ตอป) 
จะมีจํานวนนกัศึกษาที่รับในป 2560 เทากับ 1,784 คนตอป คิดเปนอัตราการเพิม่ขึ้นรอยละ 55 เมื่อเทียบกบั
จํานวนนักศกึษาในป 2551 และในฉากทรรศนที่ 3 (เพิ่มรอยละ 10 ตอป) จะมีจาํนวนนกัศึกษาทีรั่บในป 2560 
เทากับ 2,712 คนตอป คิดเปนอัตราการเพิม่ขึ้นรอยละ 135 เมื่อเทียบกบัจํานวนนักศกึษาในป 2551  

เมื่อพิจารณาจากการคาดการณจํานวนนักศกึษาจบในอีก 10 ขางหนา ในฉากทรรศนที่ 1, 2 และ 3 โดย
ใชสมมตฐานวาอัตราการจบการศึกษาอยูที่รอยละ 95 จะมีจํานวนนกัศึกษาทีจ่บในป 2551-2560 เทากับ 594-
1,093 คน, 594-1,394 คนและ 594-1,759 คนตอปตามลําดับ แลวพบวามีจํานวนรวมนักศึกษาที่จบในระยะ 10 ป
ขางหนาเทากบั 9,963 คน, 10,839 คน และ 11,837 คนตามลําดับ (ตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 7) 
 

5. การวางแผนกําลังคนผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการรัฐ 
การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพนั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญควบคูไปพรอมกับการวางแผนระบบ

สุขภาพ ซ่ึงกระบวนการวางแผนประกอบดวย ขั้นตอนตางๆ ไดแก การวิเคราะหแนวโนมของปญหาสุขภาพ
และพัฒนาการของระบบสาธารณสุข  การคาดการณกําลังคนที่ตองการ (Workforce requirement) การ
วิเคราะหแนวโนมกําลังคนที่คาดวาจะมี (Workforce supply) จากนั้นจึงวิเคราะหดุลยภาพระหวางการผลิต
กําลังคนในปจจุบันและอนาคต กับจํานวนคนที่ตองการในอนาคต และดําเนินการวางแผนผลิตและพัฒนา
กําลังคน ตอไป ในขบวนการตางๆ นี้ กระบวนการการคาดการณจํานวนคนที่ตองการ เปนขั้นตอนที่มีความ
ซับซอน และจําเปนที่ควรไดรับการสนับสนุนจากขอมูลที่นาเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ  
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จากการศึกษานี้พบวามีผูใหบริการดานการแพทยแผนไทยอยูในสถานบริการของรัฐแลวจํานวน 3,529 
คน โดยเปนผูที่ไดรับการขึน้ทะเบยีนเปนผูประกอบโรคศิลปะ จํานวน 261 คน เปนผูที่จบจากสถาบันการศึกษา
แตยังไมไดใบประกอบวิชาชีพอีก 227 คน และผูที่ผานหลักสูตรการอบรมตางๆจํานวน 3,041 คน  ซ่ึงในสอง
กลุมหลังจําเปนตองวิเคราะหในรายละเอยีด เพือ่พัฒนาใหเขากระบวนการพัฒนาคุณภาพเพื่อเปนการเพิม่
ศักยภาพในการปฏิบัติงานจากจํานวนที่มีอยู 

จากการคาดการณความตองการกําลังคนทัง้ตําแหนงนายแพทยแผนไทยและผูชวยที่ไดรับมอบหมายให
ประกอบโรคศิลปะ เมื่อพิจารณากรอบอัตรากําลังรวมกับจํานวนสถานบริการของรัฐในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลว ในระยะเวลา 10 ปขางหนามีความตองการนายแพทยแผนไทยและผูชวยที่ไดรับ
มอบหมายใหประกอบโรคศิลปะจํานวนทั้งสิ้น 10,789 คนและ 22,378 คนตามลําดับ การคาดการณการเพิ่ม
อัตรากําลังในสถานบริการระดับตางๆดวยฉากทรรศนที่หลากหลายตั้งแตการเพิ่มจํานวนดวยอัตรารอยละ 3-7 
ตอป จนถึงการเพิ่มดวยจํานวนคงที่ พบวาจะใชเวลาในการพัฒนากําลังคนใหเต็มกรอบระหวาง 10-24 ป สวน
จํานวนนายแพทยแผนไทยที่ตองการอยูระหวาง 324 - 1,080 คนตอป และจํานวนผูชวยที่ไดรับมอบหมายให
ประกอบโรคศิลปะที่ตองการอยูระหวาง 671 – 2,238 คนตอป 

ในขณะที่การคาดการณกําลังการผลิตบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ การศึกษานีไ้ดกําหนด
ฉากทรรศนของการขยายตวัการผลิตตั้งแตอัตราคงที่จากป 2550 จนกระทั่งเพิ่มในอตัราที่สูงถึงรอยละ 10 ตอป 
เมื่อพิจารณาแลวพบวา แมวาในฉากทรรศนที่ 3 (เพิ่มรอยละ 10 ตอป) จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักศึกษา
ไกลเคียงกับแนวโนมการเพิม่ขึ้นในป 2541-2550 ก็ตาม แตเมื่อดูจํานวนนักศกึษาที่รับเพิ่มในแตละปมีอัตราที่สูง
มาก และดวยขอจํากัดของจํานวนอาจารยที่มีทักษะและความชํานาญและสถานที่ฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา
เหลานี้ ทําใหฉากทรรศนที่ 3 มีความเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ ดังนั้นในฉากทรรศที่ 1 (จํานวนนักศึกษา
เทากับที่รับในป 2551) และฉากทรรศที่ 2 (เพิ่มรอยละ 5 ตอป) จึงมีความเปนไปไดสูงกวา โดยมีแนวโนมการ
ผสมผสานของฉากทรรศนที่ 1 และ 2 โดยในชวงแรกการเพิ่มจํานวนนกัศึกษาควรจะเปนแบบคงที ่ ใน
ขณะเดียวกนัควรมีการพัฒนาอาจารยและศกัยภาพของสถานที่ฝกงานอยางเปนระบบ และในชวงหลังจึงจะมี
การเพิ่มอัตราการรับนักศึกษาตอปได 

เมื่อพิจารณาจากการคาดการณจํานวนนักศกึษาจบในอีก 10 ขางหนา ในฉากทรรศนที่ 1, 2 และ 3 โดย
ใชสมมตฐานวาอัตราการจบการศึกษาอยูที่รอยละ 95 แลวพบวามีจํานวนนักศึกษาที่จบในระยะ 10  ปขางหนา
เทากับ 9,963 คน, 10,839 คน และ 11,837 คนตามลําดบั เชนเดยีวกบัการวิเคราะหขางตนที่วาความเปนไปได
ของการรับนักศึกษา ควรอยูระหวางฉากทรรศนที่ 1 และ 2 ดังนั้นคาดวาจํานวนนักศึกษาที่จะจบควรอยูระหวาง 
9,963 - 10,839 คน 

เมื่อพิจารณาจากการคาดการณจํานวนนักศกึษาที่จบ เปรยีบเทียบกับความตองการในภาครัฐในระยะ 10 
ปขางหนา จะเหน็ไดวามีจาํนวนทีไ่กลเคยีงกัน ซ่ึงหมายความวาการจะเพิ่มจํานวนนายแพทยแผนไทยใหครบ
ตามกรอบที่กําหนดไดจะตองใชจํานวนบณัฑิตเกือบทั้งหมดที่ผลิตไดในแตละป แตเมื่อพจิารณาในแงความ
เปนไปไดแลวคอนขางยากในทางปฎิบัต ิ เนื่องจากตลาดแรงงานของการบริการดานแพทยแผนไทยมีทั้งใน
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ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคเอกชนทีม่ีการเติบโตสูงมาก ดังนั้นเมื่อมีทรัพยากรบุคคลที่จํากัดก็
จะเกิดปรากฎการณแยงชิงทรัพยากรเหลานั้นตามหลักของกลไกการตลาด 
 
6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
6.1 ดานอุปสงค (Demand) 

1. กระทรวงสาธารณสุขควรเนนการสงเสริมการบริการดานการแพทยแผนไทยในระดับ District health 
system (ทั้ง Primary และ secondary care) เนื่องจากสถานบริการระดับนี้มีตนทนุบุคคลากรทางดาน
นี้ที่ปฎิบัติงานอยูในพืน้ที่อยูแลว อีกทั้งการจัดระบบบริการที่ไมยุงยากและซับซอนเกินไป จะทําให
ประสพความสําเร็จในการผสมผสานบริการทางการแพทยแผนไทยเขากับการแพทยตะวนัตกไดงาย 

2. กระทรวงสาธารณสุขควรกําหนดตําแหนง “นายแพทยแผนไทย” และ “ผูชวยนายแพทยแผนไทย” ให
เปนตําแหนง “ขาราชการ” เนื่องจากการกาํหนดตําแหนงลงในสถานบริการของรัฐในระดับตางๆ เปน
ปจจัยสําคัญทีม่ีผลตอนโยบายการเพิ่มจํานวนอัตรา  การกําหนดกรอบอัตราที่เปน “ขาราชการ” จะเปน
แรงจูงใจที่สําคัญใหบุคคลากรผูใหบริการดานแพทยแผนไทยเขามาปฎิบัติงานในภาครัฐ ซ่ึงจะมีผล
สําคัญในการพัฒนางานดานการแพทยแผนไทยในอนาคตตอไป  

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนทางเลือกทีสํ่าคัญ ในการพัฒนาบุคคลากรผูใหบริการดานการแพทย
แผนไทยลงในระดับพืน้ที ่ โดยสามารถดําเนินการไดตั้งแต การวางแผนความตองการ การสนบัสนุน
งบประมาณในการผลิต และการกําหนดอัตราตลอดจนความกาวหนาของบุคคลากรเหลานี้ ลงใน
หนวยงานสังกดักระทรวงสาธาณสุขหรือหนวยบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเองก็ตาม 

4. ควรพัฒนาระบบการเก็บขอมูลที่มีความจําเปน (Core indicators) เพื่อนํามาใชประกอบการคาดการณ
ดวยวิธีอ่ืนๆ จะทําใหการวางแผนในอนาคตมีความแมนยําขึ้น ตัวอยางขอมูลดังกลาว เชน ขอมลูดาน
ผลิตภาพ (Productivity) การวิเคราะหลักษณะความเจบ็ปวยของแตละกลุมประชากร ขอมูลอัตราการ
ใชบริการ (Utilization rate) ขอมูลการสูญเสียบุคคลากรจากวิชาชีพ (Loss rate) เปนตน   

 
6.2 ดานอุปทาน (Supply) 

1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาและ
การรับรองจากกรรมการวิชาชีพ  การดําเนินการควรทําภายใตเครือขายความรวมมือระหวางสถาบนัการ
ผลิต คณะกรรมการวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข 

2. เรงพัฒนา “ครู” ทั้งในเรื่องจํานวนและคณุภาพ ซ่ึงจะเปนปจจยัที่สําคัญในการกําหนดความสามารถใน
การผลิตบุคคลากรในอนาคต 

3. พัฒนาบุคคลากรที่ใหบริการดานการแพทยแผนไทยที่ปฏิบัติงานอยูเดิม โดยเฉพาะในกลุมที่จบจาก
สถาบันการศึกษาไมสามารถสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบโรคศิลปะได และกลุมที่ผานการฝกอบรมใน



 24

หลักสูตรตางๆที่หลากหลายและไมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของกรรมการวิชาชีพ ควรไดรับการ
พัฒนาปรับวฒุิการศึกษา เพื่อใหสามารถสรางผลิตภาพที่มากขึ้นได 

 
7. บทสรุป 

การพัฒนาการแพทยแผนไทยบนฐานของระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐ โดยเฉพาะในสวนที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงครอบคลุมอยูทุกพื้นที่ของประเทศไทย เปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการผสมผสาน
ระบบบริการการแพทยแผนไทยเขากับระบบบริการการแพทยแผนตะวนัตก เพื่อนําไปสูการยอมรับของทั้งผู
ใหบริการและผูมารับบริการในระบบบริการสุขภาพ และการพัฒนากําลังคนผูที่ใหบริการดานการแพทยแผน
ไทยทั้งในระดบัผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ หรือในระดับผูชวยที่ไดรับมอบหมายใหประกอบโรคศิลปะ
ก็ตาม  เปนสิ่งที่สําคัญเปนอันดับตนๆที่ทุกฝายตองใหความรวมมือกัน กระบวนการพฒันากําลังคนดังกลาว
เร่ิมตั้งแตการกําหนดกรอบอัตรากําลังในสถานบริการตางๆตามความเหมาะสม ในการศึกษานีไ้ดเร่ิมตนจาก
วิธีการกําหนดเปาหมายบรกิาร ที่ไมตองการขอมูลที่ซับซอนมากนัก ซ่ึงตอไปเมื่อมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่ถูกตองแมนยําขึน้ กส็ามารถปรับใชวิธีการคาดการณในแบบอืน่ๆที่มีความแมนยําสูงกวา  

ส่ิงที่สําคัญที่สุดของการวางแผนกําลังคน คือการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดลอมตลอดเวลา ซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอความตองการกําลังคน ดังนัน้การประเมนิผลการดําเนินงานของแผนเพื่อนําไปสูการปรับแผนเปน
ระยะจะชวยทาํใหการวางแผนมีความแมนยําและสอดคลองตอสถานการณมากขึ้น  

 

“Project long, act short and update often” 
 

จากการกําหนดความตองการนําไปสูการวางแผนการผลิต จะทําใหสถาบันการศึกษาสามารถมี
เปาหมายแนวทางการผลิตที่สอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพมากขึน้ เมื่อไดผลผลิตของกําลังคนใน
แตละปแลวขั้นตอนการวางแผนบรรจุกําลังคนเหกลานัน้เขาสูระบบบริการสุขภาพ จะเปนอกีขั้นตอนที่สําคัญที่
ตองอาศัยการวางแผนรวมกนัระหวางกระทรวงสาธารรสุขและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(กพ.) ในการกําหนดอัตราตาํแหนงขาราชการ หรือในตาํแหนงพนักงานราชการ ในขณะที่องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเองก็ไดพัฒนาบทบาทเปนผูรวมใชกําลังคนในระดับพื้นที่มากขึน้ การกําหนดอัตราการบรรจุ การ
กําหนดความกาวหนาในสายวิชาชีพ การสรางแรงจูงใจทั้งสวนที่เปนตัวเงิน (Financial incentive) และแรงจูงใจ
ที่ไมใชตัวเงิน (Non-financial incentive) เพื่อที่จะธํารงบุคลากรเหลานั้นใหสามารถปฏิบัติงานในหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข จึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกฝายที่เกีย่วของในการ
สงเสริมและสนับสนุนการพฒันาบุคลากรดานการแพทยแผนไทยในสถานบริการของรัฐตอไป 
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