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บทสรุปผูบริหาร 
 

การศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพนั้นท้ังในระดับนานาชาติและ

ระดับประเทศนั้นยังมีไมมาก  ในประเทศไทยไดมีการกลาวถึงเรื่องธรรมาภิบาลกันอยางกวางขวางในชวง    

10-20 ปท่ีผานมา โดยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เนนการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาล โดยมีเปาหมายประชาชนรูสิทธิหนาท่ีและมีสวนรวม

มากข้ึนในการตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบระบบการบริหารจัดการดานตางๆ ของประเทศ ซ่ึง

ในแผนเดียวกันนี้ไดเนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ท่ีรวมถึงธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพ        

ท่ีผานมา ระบบสุขภาพในประเทศไทยไดมีการพัฒนาธรรมาภิบาลในเชิงภาพรวมของระบบ แตปรากฏ

ขอเท็จจริงในการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพซ่ึงประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ดาน คือ การวางแผน, 

การผลิต และการบริหารจัดการ ซ่ึงท่ีผานมาการดําเนินการท้ัง 3 ดานนั้นยังมีสวนรวมของทุกภาคสวน

คอนขางนอย ยกตัวอยางเชน การผลิตท่ีตางฝายตางทํา ไมมีการวางแผนรวมกันจึงทําใหไมสอดคลองกับ

แผนพัฒนาระบบสุขภาพท่ีวางไวทําใหเกิดปญหาการผลิตกําลังคนดานสุขภาพไมเพียงพอ หรือผลิตเกินความ

ตองการ สงผลใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ เปนตน ดังนั้น การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลท่ีเฉพาะเจาะจง

กับการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของธรรมาภิบาลของการวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพ ท่ีเปนการมีสวนรวมอยางจริงจังและเขมแข็งของทุกภาคสวน นาจะทําใหระบบสุขภาพในภาพรวมของ

ประเทศไทยมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน ประกอบกับปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเรื่องของความ

ตองการดานสุขภาพเนื่องจากปจจัยหลายๆ อยาง ไดแก อุบัติการณของโรคท่ีเก่ียวเนื่องกับความยากจนซ่ึงยัง

ดํารงอยู อุบัติการณโรคใหมๆ (เชน Ebola, ไขหวัดนก) การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเพ่ิมข้ึนของโรคเรื้อรัง 

รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจตางๆ เปนตน ดังนั้น การวางแผนพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ

ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหกําลังคนดานสุขภาพมีจํานวนเพียงพอ มีการกระจายอยางเปนธรรม มีสัดสวน

ท่ีเหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการ

พัฒนาสุขภาพท่ียั่งยืนของประเทศ ท่ีสอดรับกับเปาหมายสุขภาพในระดับโลกของ Post 2015 Sustainable 

Development Goals (SDGs) ดวย 

โครงการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของ “แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ

ดวยหลักฐานเชิงประจักษ” จัดทําโดยสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ภายใตสํานักงานพัฒนา

นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีทําการศึกษาระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผน

กําลังคนดานสุขภาพ เพ่ือพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคน

ดานสุขภาพ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
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วิธีการศึกษา 

โครงการนี้ศึกษา ระบบ“ธรรมาภิบาล (Good governance)” ดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

ตามกรอบของ UNDP ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติในเรื่อง

นโยบายและกระบวนการตางๆ  2) การมีวิสัยทัศนกวางไกลและระยะยาวในการพัฒนา 3) การมีกระบวนการ

ท่ีตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4) ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกันท้ังตอสาธารณะและตอผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงมี

ความโปรงใสและตรวจสอบได และ 5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบ โดยแบงการศึกษาออกเปน 

3 สวน คือ 

1) การทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมาท้ังในและตางประเทศ 

2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของ 

3) ทําการบันทึกกรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับงานพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ 2 กรณี ไดแก 1) การวางแผนจาย

คาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ (ตัวอยางระดับพ้ืนท่ี โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย) และ 2) การ

วางแผนโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ตัวอยางระดับประเทศ สวนกลางในกระทรวง

สาธารณสุข) โดยใชกรอบธรรมาภิบาลมาใชในการวิเคราะห ท้ังนี้ เพ่ือใหเห็นภาพท่ีชัดเจนของการ

พัฒนากําลังคนดานสุขภาพท่ีประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาลในระดับ

องคกร ท่ีอาจจะสามารถนํามาเปนบทเรียนในการพัฒนาธรรมาภิบาลเชิงระบบในระดับประเทศได 

 

 จากการสังเคราะหขอมูลท่ีไดโดยวิธีการท้ัง 3 สวนขางตน พบวา ระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผน

กําลังคนดานสุขภาพยังไมเกิดข้ึนจริง ท้ังในสวนของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพระดับประเทศ และใน

สวนของการดําเนินงานของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติท่ีจัดตั้งข้ึนแลว อยางไรก็ดี มีตัวอยาง

กรณีศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จท่ีเกิดข้ึนภายใตหลักธรรมาภิบาล เชน กรณีการจายคาตอบแทนตาม

ผลงานของโรงพยาบาลพาน และโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (CPIRD) แมวากรณีศึกษาดังกลาวจะ

เปน  ธรรมาภิบาลในระดับองคกร แตก็สามารถใหบทเรียนปจจัยความสําเร็จท่ีสามารถนํามาปรับใชใน

ระดับประเทศได  

 

ก. ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล 

1) การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ มีแนวโนมท่ีประสบความสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน หาก

ใชแนวทางการดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 เปน authority board ท่ีมีอํานาจ

ในการตัดสินใจ และ ชุดท่ี 2 เปน secretary board หรือคณะทํางานท่ีมีภาคีเครือขายอยางครบถวน

เขามารวมกันศึกษา คัดเลือกประเด็นสําคัญ และผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนงานอยางเปนรูปธรรม 



6 
 

2) ในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ ควรจะตองพัฒนากลไกการสื่อสารแบบสองทาง 

(two-way communication) เพ่ือใหเกิดเชื่อมโยงและเขาใจกันอยางถองแทระหวางคณะทํางาน

และผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงผลจากการสื่อสารท่ีดีและสมํ่าเสมอ จะทําใหผูเก่ียวของทุกฝายมีความ

เชื่อม่ันในเรื่องความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได จึงทําใหไมมีปญหาเรื่องการตอตานหรือไม

ยอมรับวิธีการดําเนินงาน  

3) ควรใหความสําคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูเขามามีสวนรวมในการวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพของประเทศ ตั้งแตคุณสมบัติท่ีตองเปนผูมีความรู ความเขาใจในงานนั้นๆ ไปจนถึงการเปนตัว

แทนท่ีไดรับการยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํา ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และไดรับการยอมรับ

จากสมาชิกทานอ่ืนๆ นอกจากนี้ ตองทําความเขากับสมาชิกหรือตัวแทนท่ีเขามีสวนรวมทุกทานวา 

การเปนตัวแทนเขามาทํางานไมไดหมายถึง การมาปกปองผลประโยชนสวนตัว แตหมายถึง การนํา

มุมมอง แนวคิดจากหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนท่ีตนเองสังกัดอยูมาแลกเปลี่ยน เปนขอมูลนําเขา

ในการประกอบการพิจารณาแกไขปญหาอยางรอบดาน ดังนั้น การทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ี 

และการกลาท่ีจะใหความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมโดยแทจริง จึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญ

อยางยิ่งของผูเขามามีสวนรวมในการทํางาน   

4) การดําเนินงานใหเกิด “ประสิทธิภาพ” ถือเปนหลักการท่ีสําคัญหนึ่งใน 5 หลักการของกรอบธรรมาภิ

บาลท่ีใชในการศึกษานี้ ดังนั้น ในการดําเนินงานในระดับประเทศท่ียึดหลักธรรมาภิบาลนั้น ตอง

มุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน ซ่ึงจะรูไดดวยการสรางกลไกการติดตามและประเมินผลอยู

เปนระยะ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเนื่อง และเกิดผลลัพธท่ีดี

ยิ่งๆข้ึนไป 

 

ข. รูปแบบของระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

ขอเสนอแนะรูปแบบของระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีไดจากการศึกษานี้ 

มี 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1: การวางแผนกําลังคนภายใตคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ 

คณะกรรมการชุดนี้ เปนคณะกรรมการท่ีมีอยูแลว มีลักษณะเปน Advisory board สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ 

1) คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรมีการสื่อสารสูสาธารณะโดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ

เปนการชี้แจงและทําความเขาใจ และแสดงความโปรงใส ในเรื่อง 
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- สัดสวนหรือการไดมาของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ   

- บทบาทของคณะกรรมการในการใหคําแนะนําหรือแสดงความคิดเห็นภายใตหลักฐาน

เชิงประจักษ เพ่ือผลประโยชนของประชาชนและสังคมโดยรวม  

2) คณะเลขานุการ ควรปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบของคณะทํางานแบบเครือขายท่ีมีตัวแทนมาจาก

หลายภาคสวน มีการคัดเลือกคนอยางเหมาะสม เพ่ือรวมกันคนหาประเด็นปญหาท่ีสําคัญๆ 

ทําการศึกษารวมรวมวิธีการแกไขปญหา ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

เสนอตอคณะกรรมการ Advisory board เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอประเทศใน

ภาพรวมตอไป  

3) คณะกรรมการกําลังคนสุขภาพแหงชาติ ควรมีการอภิปรายหาทางออกรวมกันในการพัฒนากลไก

ของการเชื่อมโยงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการในระดับชาตินี้ เพ่ือไปสูการดําเนินการ 

(Implementation) อยางเปนรูปธรรมในทุกระดับ รวมไปจนถึงการพัฒนากลไกการติดตาม

ประเมินผล อยางตอเนื่อง ซ่ึงสิ่งเหลานี้ตองอาศัยการเปดใจพูดคุย หารือ และหาแนวทางการ

แกไขปญหา และ/หรือ ขอติดขัดของแตละภาคสวนรวมกันอยางจริงจังและทะลุปรุโปรง 

4) การเลือกประเด็นกําลังคนดานสุขภาพไปสูการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมนั้น ควรเลือกเรื่องท่ี

เปนทุกฝายไดผลประโยชนรวมกันมาทํากอน (win-win situation) เพ่ือใหเห็นผลสัมฤทธิ์รวมกัน

และมีกลไกการทํางานรวมกันท่ีเขมแข็ง จากนั้นคอยๆขยับไปทําเรื่องอ่ืนๆ ท่ียากข้ึนตอไป 

 

รูปแบบท่ี 2: การวางแผนกําลังคนภายใตคณะกรรมการควบคุมกํากับงานสุขภาพแหงชาติ 

(National Health Authority; NHA) 

คณะกรรมชุดนี้เปนลักษณะของ Authority board ท่ีตองแตงตั้งข้ึนใหม ซ่ึงสมาชิกควรมาจากทุกภาคสวน สิ่ง

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขควรทํา คือ 

1) การศึกษากฏระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางละเอียด เพ่ือดําเนินการแตงตั้งให

คณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจบังคับใชขอเสนอแนะ/ แนวทางตางๆท่ีไดมอบหมายไปยังภาคสวนหรือ

องคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือไปดําเนินการตออยางเปนรูปธรรม  

2)  ตองมีคณะเลขานุการ หรือคณะทํางานระดับปฏิบัติงานอีกหนึ่งชุด ท่ีสมาชิกผานการคัดเลือกมาจาก

ทุกภาคสวน 

3) การสื่อสารทําความเขาใจกับผูเก่ียวของ และสาธารณะ รวมท้ังการมีเวทีรับฟงความคิดเห็น ท้ังนี้ เพ่ือ

ลดแรงตอตาน ขณะเดียวกันก็เปนการเตรียมการเพ่ือกําจัดจุดบกพรองท่ีคาดวาจะกอใหเกิดปญหาใน

อนาคตใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได กอนการบังคับใชรูปแบบนี้ 
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4) การสรางกลไกการติดตามประเมินผล เพ่ือเปดโอกาสใหเกิดการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของคณะกรรมการ และ/หรือ กลไกการดําเนินงานเปนระยะๆ 

 

กลาวโดยสรุป คือ สิ่งท่ีสําคัญมากยิ่งกวาการแสวงหารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ก็คือ ไม

วาเราจะเลือกใชรูปแบบใดก็ตามในการดําเนินงานดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ตองเปนการมีสวน

รวมอยางเต็มใจจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ยึดหลักฐานเชิงประจักษและผลประโยชนของชาติเปนหลักในการ

พิจารณาเรื่องใดๆ  ยอมรับและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงธํารง

รักษาระบบใหเกิดความยั่งยืน” 

 

************************************* 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญ 

การพัฒนากําลังคนดานสุขภาพใหมีจํานวนเพียงพอ มีการกระจายอยางเปนธรรม มีสัดสวนท่ี

เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเปนปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนา

สุขภาพท่ียั่งยืนท่ีสอดรับกับเปาหมายของ Post 2015 Sustainable Development Goals (SDGs)(1)  

อยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ การกระจายท่ีไมเหมาะสม  รวมไปจนถึงระบบการ

สนับสนุนท่ีไมเพียงพอเหลานี้ยังคงเปนปญหาท่ีหลายประเทศตองเผชิญ และปญหาเหลานี้จะมีความรุนแรง

มากกวาในประเทศท่ีกําลังพัฒนาเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว(2)  และขณะเดียวกันโลกก็กําลัง

เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆในเรื่องของความตองการดานสุขภาพ ไดแก อุบัติการณของโรคท่ีเก่ียวเนื่อง

กับความยากจนซ่ึงยังดํารงอยู อุบัติการณโรคใหม ๆ (เชน Ebola ไขหวัดนก เปนตน) การกาวเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ การเพ่ิมข้ึนของโรคเรื้อรัง รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจตางๆ เปนตน ดังนั้น จึง

จําเปนตองมีการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพอยางเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงท้ังหลายเหลานั้น ซ่ึงการ

วางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีดีจําเปนตองอาศัยการคาดการณท่ีเมนยํา จึงตองพิจารณาท้ังความสามารถใน

การผลิตควบคูไปกับความตองการของผูใช เพ่ือใหสามารถผลิตกําลังคนดานสุขภาพท่ีมีจํานวนหรือปริมาณ

เพียงพอ และตองมีคุณภาพและการกระจายท่ีเหมาะสม ตรงกับความตองการของผูใชในพ้ืนท่ีตางๆ ซ่ึง

โดยท่ัวไปแลว “ผูผลิต” หมายถึงสถาบันการศึกษา ท่ีมีหนาท่ีผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรดานสุขภาพท่ีมีความรู 

ความสามารถและความเชี่ยวชาญท่ีอยูในเกณฑมาตรฐานเปนท่ียอมรับของ “ผูใชบัณฑิต” ซ่ึงสวนใหญคือ 

หนวยงานท่ีใหบริการสุขภาพท่ีมีความตองการบัณฑิตเหลานั้นไปปฏิบัติงานในงานบริการดานสุขภาพ ซ่ึงตอง

สามารถใหบริการท่ีมีคุณภาพและตรงกับความตองการดานสุขภาพท่ีจําเปนของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ดังนั้น 

การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอาศัยความรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูผลิต

และผูใชเพ่ือสรางความเข็มแข็งและยั่นยืนในระยะยาวใหกับการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพท่ีสนับสนุน

ระบบบริการสุขภาพของประเทศ(2, 3)  กลาวกันวา ความรวมมือกันตั้งแตระยะเริ่มตนระหวางผูมีสวนไดสวน

เสีย ไมวาจะเปนผูผลิต ผูใช หรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ (เชน สถาบันควบคุมคุณภาพการศึกษา สภาวิชาชีพ

ตางๆ เปนตน) เปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ คือ มีปริมาณ มีคุณภาพ และมีการกระจายท่ีเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของประเทศ

ในระยะยาว3 นอกจากนี้ การเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วของผูผลิตและผูใชภาคเอกชนก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการ

หนึ่งท่ีควรจะตองนํามาพิจารณาดวยในการวางแผนและบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ท้ังนี้ เพ่ือกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกระบบสุขภาพของประเทศและสังคมโดยรวม โดยไมกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอการ

แกไขปญหากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ ท้ังในปจจุบันและในอนาคต(2, 3) 
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“การอภิบาล (Governance)” หมายถึง กฎระเบียบในการจําแนกบทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบของของภาครัฐ ผูผลิต และผูใช ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดปฏิสัมพันธระหวางองคกรตางๆเหลานี้ โดย

ระบบอภิบาลจะเอ้ือใหเกิดพลังอํานาจในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจในกลุมองคกรตางๆ ท้ังนี้ รวมถึง

ภาคประชาสังคม การเมือง ผูกําหนดนโยบาย และการบริหารสาธารณะดวย(4)  นอกจากนี้ โครงการพัฒนา

แหงสหประชาชาติ  (The United Nations Development Program; UNDP) ไดกลาวไววา  สถาบันหรือ

องคกรท่ีมีระบบ “ธรรมาภิบาล (Good governance)”  โดยท่ัวไปแลวควรจะประกอบดวย 5 องคประกอบ

หลัก ไดแก 1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติในเรื่องนโยบายและกระบวนการตางๆ 2) การมีวิสัยทัศน

กวางไกลและระยะยาวในการพัฒนา 3) การมีกระบวนการท่ีตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย

ทุกภาคสวน ท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมีบทบาทและความ

รับผิดชอบรวมกันท้ังตอสาธารณะและตอผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงมีความโปรงใสและตรวจสอบได และ 5) มี

ความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบและกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ(5) 

 

สําหรับการศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพนั้นยังมีนอย อยางไรก็ตาม  ใน

ป 2010 ไดมีการประชุมเรื่อง “Responsible governance for improved human resources for 

health: making the right choices” ท่ีจัดข้ึนโดย Royal Tropical Institute ในเมือง Amsterdam ซ่ึง

ประกอบดวยผูเขารวมประชุมท้ังหมด 181 คนจาก 31 ประเทศ โดยท่ีประชุมไดอภิปรายและแลกเปลี่ยน

ประสบการณเก่ียวกับเรื่องธรรมาภิบาลในประเด็นตางๆท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพ  ซ่ึงท่ีประชุม

ดังกลาวไดจําแนกธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพออกมา 5 ประเด็นสําคัญดวยกัน ไดแก 1) 

การพัฒนาวิสัยทัศนและนโยบายท่ีเก่ียวกับกําลังคนดานสุขภาพ 2) การชวยเหลือใหเกิดประสิทธิภาพดาน

กําลังคน 3) กลไกดานกฎระเบียบตางๆท่ีเก่ียวของ 4) การมีสวนรวมและการใหความคิดเห็น และ 5) การ

พัฒนาความสมรรถนะโดยผานการศึกษาดานสาธารณสุขระดับสูง(6) 

 

 ในประเทศไทยไดมีการกลาวถึงเรื่องธรรมาภิบาลกันอยางกวางขวางในชวง 10-20 ปท่ีผานมา  โดยใน

แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ทําใหมีการรณรงคปลูกจิตสํานึกใน

เรื่องธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และ

ทุกสถาบัน/ หนวยงาน/ องคกร เปดโอกาสใหประชาชนในระบบสุขภาพจะตองยึดหลักธรรมาภิบาลเพราะ

ระบบสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับประชากร ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ สงผลตอคุณภาพของทุนมนุษยทําให

ผลิตภาพ (productivity) ในการผลิตของประเทศสูงข้ึนซ่ึงสามารถชี้วัดโดยมูลคาของรายไดประชาชาติ 

ขณะเดียวกันทําใหสุขภาพของประชาชนโดยรวมดีข้ึนดวยการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ และรวม

ตรวจสอบ ในกระบวนบริหารจัดการประเทศ ซ่ึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 ไดเนน
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การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรและระบบธรรมาภิบาล(7)   อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาในประเทศไทยยังไม

มีการเนนย้ําเรื่องธรรมาภิบาลท่ีเฉพาะเจาะจงกับการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ 

 

การพัฒนากําลังคนดานสุขภาพในประเทศไทยมีสวนเก่ียวของกับหลายภาคสวน ท้ังกระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงอ่ืนๆ รัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ

ภาคประชาชน เปนตน ดังนั้น การประสานเชื่อมโยงทุกภาคสวนเพ่ือการกําหนดวิสัยทัศน รวมถึงการมีสวน

รวมจากทุกภาคสวนในกระบวนการวางแผน การผลิต การบริหารจัดการ และการควบคุมประเมินผล เพ่ือให

ระบบกําลังคนดานสุขภาพท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพของ

ประเทศอยางแทจริงจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง  อยางไรก็ตาม ท่ีผานมาพบวา ประเทศไทยเรายังขาดรูปแบบ

ของการมีสวนรวมท่ีชัดเจนและตอเนื่องของทุกภาคสวนในการวางแผนงานและการบริหารจัดการกําลังคนดาน

สุขภาพ ยกตัวอยางเชน การขาดกลไกการประสานระหวางสถาบันการผลิตและระบบสาธารณสุขนั้น อาจ

สงผลตอการผลิตท่ีไมสอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพ ซ่ึงสงผลตอปญหาการขาดแคลนในบาง

วิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล ในขณะท่ีบางวิชาชีพ เชน ทันตแพทย มีแนวโนมจะเต็มตําแหนงท่ีไดรับการ

จัดสรรในภาครัฐ และเภสัชกรมีแนวโนมจะเกินความตองการเปนตน(8) ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองคนหาระบบธรรมาภิบาล ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมอยางเขมแข็งจริงจังของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิต ผูใช และภาคสวนตางๆท้ังรัฐและเอกชน เพ่ือนําไปสูการวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพท่ีสนับสนุนความเขมแข็งของระบบสุขภาพท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศไทยท้ังในปจจุบัน

และในอนาคต 

 

2. คําถามการวิจัย  

ระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากความรวมมือระหวางผูผลิต ผูใช และ

ภาคสวนตางๆท่ีเก่ียวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับระบบสุขภาพของประเทศไทย

ควรเปนอยางไร จึงจะสามารถตอบสนองตอปญหาหรือความทาทายดานสาธารณสุข ท้ังในระดับทองถ่ิน 

ระดับชาติ และนานาชาติได 
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3. วัตถุประสงค 

3.1 วัตถุประสงคหลัก 

เพ่ือใหไดรูปแบบของระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ท่ีเกิดจาการมีสวนรวมของ

ผูผลิต ผูใช และภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

 

3.2 วัตถุประสงคเฉพาะ 

1) เพ่ือทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีเกิดจาก

การมีสวนรวมของผูผลิต (ท้ังภาครัฐและเอกชน)  ผูใช (ท้ังภาครัฐและเอกชน) สภาวิชาชีพตางๆ และ

ภาคประชาสังคม จากหลักฐานท่ีมีอยูท้ังในประเทศและตางประเทศ 

2) เพ่ือพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับรูปแบบของระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผน

กําลังคนดานสุขภาพท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของผูผลิต (ท้ังภาครัฐและเอกชน)  ผูใช (ท้ังภาครัฐและ

เอกชน) สภาวิชาชีพตางๆ และภาคประชาสังคม เพ่ือสรางความเขมเข็งของกําลังคนดานสุขภาพของ

ประเทศไทย  

 

4. กรอบการศึกษา  

ศึกษารูปแบบของระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพโดยพิจารณา

ความสัมพันธระหวางหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ตาม5 องคประกอบหลัก ของคํานิยาม “ธรรมาภิบาล (Good 

governance)”ของ UNDP ดังแผนภูมิ 1 (หนาถัดไป) 
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แผนภูมิ 1 กรอบการศึกษา 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห 

การตีความและอธิบายถึงบทบาทการมีสวนรวมของผูใช ผูผลิต ผูควบคุมกํากับ (หรือสภาวิชาชีพ

ตางๆ) และภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวกับระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพนั้น เปน

ปรากฏการณทางสังคมอยางหนึ่ง ซ่ึงสามารถนําแนวคิดธรรมาภิบาล (Good governance) มาอธิบาย

ปรากฏการณ หรือวิธีการท่ีจะทําใหเกิดการกํากับดูแลองคกรท่ีดี ท้ังโครงสราง องคประกอบ ความสัมพันธ 

และลักษณะขององคกรท่ีพึงประสงคในเรื่องการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ โดยการศึกษานี้จะยึดตาม 5 

องคประกอบสําคัญของธรรมาภิบาลตามคํานิยามของ UNDP(9)  นั่นคือ  

 

 
2. User 

(Public & Private) 
 

 
4. Civil society 

 
1. Producer 

(Public & Private) 
 

 
3. Regulator 

 
Production 

 
Management 

Planning 

Human Resources for 
Health Development  

 

Good governance 

being accountable 
and transparent 

having equal opportunities 
& respecting the rule of law 

 

participating& being 
consensus oriented 

having strategic vision  
 

being responsive & 
effective and efficient 
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(1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติในเรื่องนโยบายและกระบวนการตางๆ (Legitimacy and voice) 

(2) การมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีกวางไกลและระยะยาวในการพัฒนา (Direction) 

(3) การมีกระบวนการท่ีตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ท่ีเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance) 

4) ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกันท้ังตอสาธารณะและตอผูมีสวนไดสวน

เสีย ซ่ึงมีความโปรงใสและตรวจสอบได (Accountability)  

5) มีความยุติธรรมตอทุกฝาย และเคารพตอกฎระเบียบและกฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ (Fairness) 

 

5. วิธีการศึกษา 

ข้ันตอนท่ี 1 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

1.1) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) จากเอกสารหลักฐานตางๆท่ีมีอยูท้ังในประเทศ

และตางประเทศ เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีแสดงถึงชองวางของปญหาหรือบทเรียนท่ีสําคัญเก่ียวกับ

ระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมระหวาง

ผูผลิต ผูใช และภาคสวนท่ีเก่ียวของท้ังรัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม เพ่ือใชเปนขอมูล

นําเขาในข้ันตอนท่ี 2 ตอไป 

1.2) คําท่ีใชสืบคน คือ 

ไทย: กําลังคนดานสุขภาพ บุคลากรสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุข อภิบาล ธรรมาภิบาล 

การวางแผน 

อังกฤษ Human resources for health, health workforce, health worker, 

governance, good governance, planning 

1.3) นอกเหนือจากบทความท่ีสืบคนไดจากฐานขอมูลในและตางประเทศแลว ไดมีการสืบคนหา grey 

literature ตามท่ีไดรับคําแนะนําจากนักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญดวย 

หมายเหต ุ แมวาการศึกษานี้จะใชความหลากหลายในการไดมาของบทความท่ีเก่ียวของ แตก็ไมไดใชวิธีการ
แบบ Systematic review แตเปนการทบทวนวรรณกรรมแบบ Comprehensive review ท่ีไม
จําเปนตองกําหนด inclusion/exclusion criteria, บันทึกจํานวนบทความ และ/หรือทําการ
วิเคราะหคุณภาพของบทความแตละชิ้นท่ีใชประกอบในการศึกษาครั้งนี้0F1 

                                                 
1KEMH Medical Library. What is a Systematic Review and how does it differ from a Literature Review? Available from 
http://kemh.health.libguides.com/library/search_tips/faqs/what_is_systematic_review  Accessed 6 June 2016. 

 
 

http://kemh.health.libguides.com/library/search_tips/faqs/what_is_systematic_review
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ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย 

2.1) การสัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของและมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีจะใชประกอบในการสราง

รูปแบบจําลองเบื้องตนของระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ท่ีเกิดจาก

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท่ีเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยคาดวาจะ

สัมภาษณผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยจาก 4 สวน

ไดแก ผูผลิต ผูใช องคกรวิชาชีพ และภาคประชาสังคมจํานวนประมาณ 15-20 คน  

2.2) การประชุมหารือระหวางผูผลิต ผูใช ผูเก่ียวของทุกภาคสวน รวมไปจนถึงผูมีสวนไดสวนเสีย

สําคัญๆ ประมาณ 30 คน เพ่ือพิจารณารูปแบบจําลองเบื้องตนของระบบธรรมาภิบาล (ท่ีไดจาก

การทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณจากข้ันตอนกอนหนานี้) และรวมกันแกไขปรับปรุงและ

พัฒนารูปแบบเฉพาะท่ีเหมาะสมกับสถานการณและบริบทของประเทศไทย เก่ียวกับระบบธรร

มาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมระหวางผูผลิต ผูใช และทุกภาคสวน

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเข็มแข็งและยั่งยืนของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ

ไทยในระยะยาวตอไป 

2.3) แมวาการศึกษานี้มีเปาหมายท่ีรูปแบบของระบบธรรมาภิบาล (system governance) อยางไรก็

ดี ทีมนักวิจัยไดทําการศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนากําลังคนดาน

สุขภาพในระดับองคกร (organizational governance) อีกดวย ซ่ึงในการนี้ ทีมผูวิจัยไดเลือก

ตัวอยางของ ไดแก 1) การวางแผนจายคาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ (ตัวอยางระดับพ้ืนท่ี 

โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย) และ 2) การวางแผนโครงการผลิตแพทยแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

(ตัวอยางระดับประเทศ สวนกลางในกระทรวงสาธารณสุข) ดวยเหตุผลท่ีวา หนึ่ง ท้ัง 2 โครงการ

มีความสําเร็จของโครงการในระดับท่ีนาพอใจและเปนท่ียอมรับ ท่ีแสดงใหเห็นถึงตัวอยางหรือ

บทเรียนท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนของการดําเนินงานท่ีประสบผลสําเร็จภายใตหลักธรรมาภิบาล 

(good governance) และสอง เปนตัวอยางของการดําเนินการท่ีแตกตางกัน 2 ระดับ คือ ระดับ

พ้ืนท่ี และระดับประเทศ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 9 เดือน (พฤษภาคม 2558-มกราคม 2559) 

 

7. งบประมาณ  ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.) 
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.) โดยมี ดร.นารีรัตน ผุดผอง เปนนักวิจัยหลัก 

และ นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน เปนผูประสานงานวิจัย 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1 ผูผลิต ผูใช และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนท้ังรัฐและเอกชน รับรูและมีสวนรวมในการพัฒนา

รูปแบบของระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

9.2 ผูผลิต ผูใช และผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวนท้ังรัฐและเอกชน เขาใจบทบาทหนาท่ีและความ

รับผิดชอบตอระบบธรรมาภิบาล ซ่ึงจะนําไปสูการติดตอประสานงาน การรวมมือกัน และการมีความรับผิด

ขอบรวมกันอยางเขมแข็งเพ่ือการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยในระยะยาวตอไป 
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บทท่ี 2 
ผลการทบทวนเรื่องธรรมาภิบาล และ การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

 

 ในบทนี้เปนการนําเสนอผลท่ีไดจากการสืบคนวรรณกรรมท่ีผานมาจากฐานขอมูลท้ังในประเทศและ

ตางประเทศโดยใชวิธีการท่ีระบุไวในบทท่ี 1 ซ่ึงเปนการสืบคนแบบ comprehensive review ไมใชลักษณะ

ของ systematic review เนื่องจากบทความท่ีเก่ียวของกับธรรมาภิบาลและกําลังคนดานสุขภาพนั้นมีนอย 

โดยการศึกษานี้ ไมพบวามีบทความท่ีเปนเรื่องของธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ

โดยตรงเลย ท้ังนี้ พบวา มีวรรณกรรมในตางประเทศท่ีเก่ียวกับธรรมาภิบาลกับการพัฒนากําลังคนดาน

สุขภาพโดยท่ัวๆ ไป แตไมไดมีการระบุชัดเจนวาเปนเรื่องธรรมาภิบาลของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

แตอยางใด และในสวนของวรรณกรรมในประเทศไทย สวนใหญก็จะเปนการกลาวถึงธรรมาภิบาลกับระบบ

สุขภาพ ท่ีไมไดจําเพาะเจาะจงวาเปนธรรมาภิบาลของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพเชนกัน ดังนั้น การ

รวบรวมบทสรุปและเชื่อมโยงประเด็นของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ กับหลักธรรมาภิบาลในการศึกษา

นี้จึงทําไดคอนขางยาก และในบทนี้จึงเปนการนําเสนอบทเรียนท่ีผานมาท่ีเก่ียวกับการพัฒนากําลังคนดาน

สุขภาพภายใตหลังธรรมาภิบาล ท่ีคาดวาจะเปนประโยชนตอการการสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพของ

ประเทศไทยตอไป  

 

2.1 ธรรมาภิบาล (Good governance) 

ในตางประเทศ ไดมีการกลาวถึง การอภิบาล (Governance) โดยการริเริ่มของธนาคารโลก (World 

Bank) ซ่ึงมีวัตถุประสงค คือ การมุงเนนใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการตางๆ ของประเทศท่ีทําใหเกิดผล

ลัพธอยางท่ีตองการ (เชน ประเทศมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนรูหนังสือมากข้ึน อัตราการตายลดลง เปน

ตน) และท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาตางๆ เหลานี้มีความยั่งยืน(10)  โดยธนาคารโลกใหความสําคัญในเชิงเทคนิค

ของภาครัฐ เนื่องจากเห็นวาภาครัฐมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู(7)  

 

องคการอนามัยโลกไดใหนิยามของการอภิบาลไววา การอภิบาล คือ “การสรางความเชื่อม่ันวาการดําเนินงาน

มีกรอบนโยบายและยุทธศาสตรอยู และไดมีการผสมผสานกันระหวางการควบคุมกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

การสรางความรวมมือกัน การจัดการใหมีสิ่งจูงใจและกฏระเบียบท่ีเหมาะสม ความใสใจในการออกแบบระบบ

การดําเนินงาน และการแสดงถึงความรับผิดชอบ”(11) 
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องคกรเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (the US Agency for International 

Development; USAID) กลาววา การอภิบาล “เก่ียวของกับความสามารถของรัฐบาลท่ีจะพัฒนาใหเกิดการ

จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ โดยกระบวนการดังกลาวเปดโอกาส

ใหประชาชนเขามามีสวนรวม เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งมากกวาทําใหเกิดความออนแอตอระบบ

ประชาธิปไตยของรัฐบาล”(4)
 

 

ตอมาคําวา “การอภิบาล” นั้นไดรับการยอมรับกันโดยท่ัวไปวา หมายถึง การอภิบาลท่ีดี (Good 

governance) หรือท่ีเรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” นั่นเอง  ซ่ึงโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (The United 

Nations Development Program; UNDP)  ไดกลาวไววาสถาบันหรือองคกรท่ีมีระบบ “ธรรมาภิบาล 

(Good governance)” ควรจะประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติใน

เรื่องนโยบายและกระบวนการตางๆ  2) การมีวิสัยทัศนกวางไกลและระยะยาวในการพัฒนา 3) การมี

กระบวนการท่ีตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 4) ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกันท้ังตอสาธารณะ และตอผูมีสวน

ไดสวนเสีย ซ่ึงมีความโปรงใสและตรวจสอบได และ 5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบและ

กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ(5) 

 

ในประเทศไทยไดมีการกลาวถึงเรื่องธรรมาภิบาลกันอยางกวางขวางในชวง 10-20 ปท่ีผานมา ซ่ึง

เปาหมายหลักของการมีธรรมาภิบาลคือ การสรางเสถียรภาพใหกับบานเมือง เพ่ือใหประเทศชาติมีความม่ันคง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยทําใหประชาชนมีความสุข ความพึงพอใจ และไดรับความเปนธรรม

จากบริการท่ีไดรับจากภาครัฐ  โดยในป พ.ศ. 2542 รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางระบบ

บริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงก็คือ หลักธรรมาภิบาล นั่นเอง ท้ังนี้ ไดมีการออกระเบียบของสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542(12)  ซ่ึงมีเนื้อหาสาระท่ีกลาวถึงหลัก

ธรรมาภิบาล อยู 6 ประการ คือ  

1. หลักนิติธรรม โดยการมีตรากฎหมายท่ีถูกตอง เปนธรรม มีการบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย หรือ 

กฎ กติกาตางๆ ท่ีตกลงไวอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม 

2. หลักคุณธรรม โดยการยึดม่ันในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป

พรอมกัน เพ่ือใหคนไทยมีความซ่ือสัตย จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน

เปนนิสัยประจําชาติ 

3. หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ

ทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส 
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4. หลักการมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจ

ปญหาสําคัญของประเทศ ท้ังการแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดง

ประชามติ หรืออ่ืนๆ 

5. หลักความรับผิดชอบ คือ การตระหนักในสิทธิหนาท่ี มีความสํานึกรับผิดชอบตอสังคม การใสใจ

ปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น

ท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน 

6. หลักความคุมคา คือ การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

สวนรวม โดยใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและบริการท่ีมีคุณภาพ

สามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน 

 

 นอกจากนี้ หลักธรรมาภิบาลยังไดถูกระบุไวในในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอีกดวย  

โดยในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ไดสงเสริมใหมีการรณรงค

ปลูกจิตสํานึกใน เรื่องธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ 

ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/ หนวยงาน/ องคกร เปดโอกาสใหประชาชนในระบบสุขภาพจะตองยึดหลักธรร

มา ภิบาล เพราะระบบสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับประชากร ท้ังดานปริมาณและคุณภาพ สงผลตอคุณภาพ

ของทุนมนุษยทําใหผลิตภาพ(productivity) ในการผลิตของประเทศสูงข้ึน ซ่ึงสามารถชี้วัดโดยมูลคาของ

รายไดประชาชาติ ขณะเดียวกันทําใหสุขภาพของประชาชนโดยรวมดีข้ึน ไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวม

รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ ในกระบวนบริหารจัดการประเทศ ซ่ึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติฉบับท่ี 10 ไดเนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรและระบบธรรมาภิบาล(13) 

 

 อาจกลาวไดวาในประเทศไทย องคกรทุกองคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนไดมีความพยายาม

นําเอาแนวคิดหรือหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการพัฒนาองคกรของตนเอง  และในสวนท่ีเก่ียวของกับ

ระบบสุขภาพนั้น พบวา เปาหมายหลักท่ีสําคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพไทย คือ การมีธรรมาภิบาลในการ

จัดระบบสุขภาพใหสมดุล และยั่งยืน เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาวะท่ีดี นั่นเอง โดยใน

แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดระบุพันธกิจของแผนการพัฒนาดังกลาวไววา 

“พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สรางภูมิคุมกันตอภัยคุกคาม และสรางเสริมการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน รวมถึงการใชภูมิปญญาไทย”(14) 
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 นอกจากนี้ ยังพบวา ในการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการจัดการองคกรหรือการดําเนินการ

ตางๆ นั้น หลักธรรมาภิบาลอาจแตกแขนงหรือแยกยอยลงไปอีก ซ่ึงจะไมตายตัวเพียง 6 หลักการ ดังกลาว

ขางตนเทานั้น ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับบริบทท่ีเก่ียวของและการพิจารณาของผูประยุกตใชเองอีกดวย ยกตัวอยางเชน 

โครงการทบทวนสถานการณธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ โดย ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต และ ดร.อาจยุทธ 

เนติธนากูล ป พ.ศ.2551 ในการศึกษานั้นไดใชหลักธรรมาภิบาลถึง 10 ประการดวยกัน ไดแก หลักนิติธรรม, 

หลักคุณธรรม, หลักความโปรงใส, หลักความมีสวนรวม, หลักสํานึกรับผิดชอบ, หลักความคุมคา, การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย, การพัฒนาองคเรียนรู, การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 ในสวนของการพัฒนาระบบสุขภาพนั้น มีมติสําคัญท่ีเก่ียวของกับการอภิบาลท่ีควรนําเขามาพิจารณา 

โดย  นายแพทยวิรุฬ ลิ้มสวาท(15)  ไดทําการศึกษากรอบแนวคิดและพัฒนาการของการอภิบาลระบบสุขภาพ

ของประเทศไทย ภายหลังการประกาศใช พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ 2550 และไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาเอาไววา การพัฒนาระบบสุขภาพควรใหความสําคัญกับ 3 มิติของการอภิบาล ไดแก มิติของการพัฒนา

เครือขายการอภิบาล, การพัฒนาธรรมาภิบาลในแตละองคกร และการพัฒนากระบวนการและกลไกในการ

อภิบาลโดยอาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบสุขภาพอยางยั่งยืน 

 

 นอกจากนี้ การอภิบาลระบบสุขภาพท่ีดีนั้นนาจะตองมีความรวมสมัยดวย โดย นายแพทยอําพล 

จินดาวัฒนะ(16)  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดใหขอคิดเห็นวา “ระบบสุขภาพ” เปนระบบยอย

ของประเทศท่ีจําเปนจะตองมีการอภิบาลท่ีดีและมีความรวมสมัย กลาวคือ เปนระบบท่ีไมซับซอนและ

เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตามกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสังคม

โดยรวม โดยแบงแนวคิดของการอภิบาลไว 3 ลักษณะ คือ 1) การอภิบาลโดยรัฐ (governance by 

government) ท่ีมีการใชอํานาจสั่งการจากผูบังคับบัญชา มีระบบและโครงสรางชัดเจน แตมีขอดอยคือ จะมี

ความไววางใจหรือเห็นคุณคากันและกันนอย 2) การอภิบาลโดยตลาด (governance by market) ท่ีมีการใช

กลไกการจัดการตลาดหรือแบบธุรกิจมาทดแทนกลไกภาครัฐบางสวน ทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

เนื่องจากมีความยืดหยุนมากกวา แตขณะเดียวกันก็เกิดความไมแนนอนไดมากเนื่องจากเก่ียวของกับความผัน

ผวนทางการตลาด และ 3) การอภิบาลแบบเครือขาย (governance by network) ท่ีมีการทํางานเปน

เครือขาย มีความเปนเจาของรวม มีความเคารพและไววางใจกัน ซ่ึงทําใหเกิดสิ่งท่ีเรียกวา “ฉันทามติ” นั่นเอง 
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จากแนวคิดตางๆ ขางตน จะเห็นไดวา “ธรรมาภิบาล” เปนหลักการท่ีไดรับการยอมรับกันในวงกวาง

วาจะนําไปสูการพัฒนาประเทศในหลายๆ ดาน ซ่ึงในประเทศไทยเองก็ไดมีความพยายามในการนําหลัก     

ธรรมาภิบาลมาประยุกตใชเพ่ือการปรับปรุงระบบสุขภาพ ท้ังในระดับประเทศและในระดับองคกรตางๆ       

ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงแนวคิดในการพัฒนาระบบสุขภาพนี้ วางอยูบนพ้ืนฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมี

เปาประสงคเพ่ือใหเกิดความยั่งยืนและกอประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสังคมโดยรวม 

 

2.2 การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ (Human resources for health planning) 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ไดใหคํานิยามของ กําลังคนดานสุขภาพ 

(Health workforce or Human resources for health) เอาไววา กําลังคนดานสุขภาพ หมายถึง คนทุกคน

ท่ีเขามามีสวนรวมในการกระทําท่ีมีวัตถุประสงคเบื้องตนเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ (Human resources for 

health (HRH) or Health workforce is defined as all people engaged in actions whose primary 

intent is to enhance health)(2)  ซ่ึงกําลังคนดานสุขภาพนั้น ถือเปนหนึ่งใน 6 เสาหลักท่ีสําคัญในการสราง

ความเขมแข็งของระบบสุขภาพหรือสาธารณสุข(11) 

 

 
Source: Everybody business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for action. 2007. 

 

คลายคลึงกับ WHO ในระบบสุขภาพของประเทศไทย “กําลังคนดานสุขภาพ” หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนท่ีมี

บทบาทในดานการสรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพ ซ่ึงรวมถึง

บุคลากรดานสาธารณสุข ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย

แผนไทย การแพทยพ้ืนบานและการแพทยทางเลือก อาสาสมัครดานสุขภาพตางๆ แกนนําและเครือขาย
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สุขภาพ ตลอดจน บุคคลตางๆ ท่ีทําหนาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพ(17)  กลาวไดวา บุคลากรดานสุขภาพ หมาย

รวมถึง บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพดานสุขภาพ ท้ังท่ีทํางานภาครัฐและภาคเอกชน เต็มเวลาหรือทํางานก่ึงเวลา 

ทํางานเดียวหรือควบหลายงาน รวมถึงการไดรับหรือไมไดรับคาจางก็ตาม นอกจากนี้ ยังรวมกลุมบุคลากรท่ี

ทํางานดานการศึกษาในวิชาชีพสุขภาพ งานวิจัยและงานดานสรางเสริมสุขภาพดวย นั่นยอมหมายความวา 

ระบบสุขภาพท่ีเขมแขงจะตองมีกําลังคนดานสุขภาพท่ีเพียงพอท้ังปริมาณ สัดสวน (ของแตละสาขาวิชาชีพ) 

การกระจายอยางเปนธรรม มีคุณลักษณะท่ีตอบสนองความตองการดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ภายใตสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ีมีอยูของประเทศนั้นๆ ดังนั้น การพัฒนากําลังคนดาน

สุขภาพ ไดแก การวางแผน การผลิต และการจัดการอยางเหมาะสม จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบสุขภาพ 

 

สําหรับ การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ (HRH Planning) หมายถึง การวางแผนใหสอดคลองกับการ

คาดการณ หรือการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของประชากร ท่ีมีตอจํานวนและความตองการ

ดานกําลังคนตอการจัดบริการสุขภาพ โดยการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพจะคํานึงถึงการมีจํานวนและ

ประเภทของกําลังคนดานสุขภาพท่ีเพียงพอ และมีคุณภาพหรือความสามารถในการใหบริการสุขภาพท่ี

เหมาะสมกับความตองการของประชาชนและเหมาะสมกับเวลานั้นๆดวย(18)  

 

ดังนั้น การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ (effective HRH planning) จึงหมายถึง การ

คาดการณอนาคตไดอยางทันทวงที ในเรื่องปญหาการขาดสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของกําลังคนดาน

สุขภาพ ซ่ึงจะมีผลตอการบริการสุขภาพ หรือ การประเมินอยางเปนระบบถึงความตองการกําลังคนดาน

สุขภาพ และปจจัยกําหนดท่ีเก่ียวของกับการตอบสนองความตองการเหลานั้น(2)  ดวยเหตุนี้ การวางแผน

กําลังคนดานสุขภาพจึงมีความสําคัญและเปนความทาทายอยางมาก เนื่องจากตองอาศัยขอมูลความตองการ

จากทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐและเอกชน มาประกอบในการวิเคราะห เพ่ือนําไปสูการคาดการณอยางแมนยําท่ี

จะตอบสนองความตองการท้ังในปจจุบันและอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพจึงมีความจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง และจริงจังและตอเนื่องจากทุกภาคสวนท่ี

เก่ียวของอยางแทจริง 
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2.3 ผลการทบทวนธรรมาภิบาลกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ  

2.3.1 ผลการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศ 

สําหรับการศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพนั้นยังมีนอย อยางไรก็ตาม   

เม่ือกลาวถึงธรรมาภิบาลของเรื่องกําลังคนดานสุขภาพโดยท่ัวไป ควรประกอบดวย 4 มิติ ไดแก (1) 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน (2) ความเปนธรรมและความเทาเทียม (3) การเปนหุนสวนและการรวมมือกัน 

และ (4) การกํากับดูแล ซ่ึงตองอาศัยผูนําท่ีเขมแข็ง ประกอบกับความตั้งใจและพันธสัญญาทางการเมือง 

เพ่ือใหผูเก่ียวของเกิดความรูความเขาใจในประเด็นปญหาตางๆ เพ่ือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการบรรลุ

เปาหมายท่ีตองการ(19)  

 

2.3.1.1 แนวคิดของการใชธรรมาภิบาลเพ่ือถมชองวางระหวางการวางแผนและการปฏิบัติ 

ในป 2010 ไดมีการประชุมเรื่อง “Responsible governance for improved human 

resources for health: making the right choices” ท่ีจัดข้ึนโดย Royal Tropical Institute ใน

เมือง Amsterdam โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือพิจารณาถึงประโยชนของระบบอภิบาลท่ีชวยปรับปรุงการ

นํานโยบายดานกําลังคนดานสุขภาพไปสูการปฏิบัติ ซ่ึงไดรับความสนใจเปนอยางมาก การประชุม

ดังกลาวมีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 181 คนจาก 31 ประเทศ โดยท่ีประชุมไดอภิปรายและแลกเปลี่ยน

ประสบการณเก่ียวกับเรื่องธรรมาภิบาลในประเด็นตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพ และเห็น

รวมกันวาท้ังในระดับนานาชาติและระดับชาติ การมีผูนําท่ีเขมแข็ง รวมกับเปาหมายและพันธสัญญา

ทางการเมือง จะชวยเรงใหเกิดความพยายามและกอใหเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน     

ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความเขาใจประเด็นปญหาสําคัญของสวนรวม และสรางความเข็มแข็งในการไปสู

การเปลี่ยนแปลงและการดําเนินงานตางๆ และถึงแมวาจะมีการวางแผนกําลังคนในหลายๆ ประเทศ 

แตดูเหมือนวาการดําเนินงานตามแผนงานไมกาวหนาเทาท่ีควร ซ่ึงปญหานี้จําเปนตองไดรับการแกไข

เพ่ือเปนการลดชองวางระหวางการพัฒนานโยบายกับการดําเนินงานตามนโยบาย (หรือระหวางการ

วางแผน และการปฏิบัติ) โดยท่ีประชุมดังกลาวไดจําแนกธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดาน

สุขภาพออกมา 5 ประเด็นสําคัญดวยกัน ไดแก 1)การพัฒนาวิสัยทัศนและนโยบายท่ีเก่ียวกับกําลังคน

ดานสุขภาพ 2)การชวยเหลือใหเกิดประสิทธิภาพดานกําลังคน 3)กลไกดานกฎระเบียบตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 4)การมีสวนรวมและการใหความคิดเห็น และ 5)การพัฒนาสมรรถนะโดยผานการศึกษา

ดานสาธารณสุขระดับสูง(6) 
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2.3.1.2 ประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

(ก) เรื่องกําลังคนดานสุขภาพไมไดรับการใหความสําคัญในระดับตนๆ จากภาครัฐ 

กลาวกันวา รัฐบาลในหลายประเทศสวนใหญไมไดกําหนดใหเรื่อง “กําลังคนดาน

สุขภาพ” เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญอันดับตนๆ หรือกลาวในอีกในหนึ่งคือ การวางแผนและ

กําหนดกฏเกณฑท่ีเก่ียวของกับเรื่องกําลังคนดานสุขภาพ มีความยุงยากซับซอนโดย

ธรรมชาติของตัวมันเอง เนื่องจากมีความเก่ียวของกับประเด็นทางการเมือง และเรื่องอ่ืนๆ 

อีกหลายเรื่อง ซ่ึงมีความจําเปนจะตองอาศัยการลงทุนท่ีคอนขางสูงในการจัดทําระบบ

ฐานขอมูล ท่ีอาจไมสามารถรับประกันไดวาจะไดประโยชนหรือผลลัพธตามความคาดหวัง(20)  

และสืบเนื่องจากการไมไดรับการลงทุนหรือสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องกําลังคนดานสุขภาพ

ดังกลาว ทําใหเกิดความคิดริเริ่มโดยกลุมนักวิจัยท่ีไมไดอยูในภาครัฐ ของกลุมประเทศลาติน

อเมริกาและคาริบเบียน (a regional non-govermental initiative) ไดรวมกันพัฒนาและ

คัดเลือกการเก็บขอมูลท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพ เพ่ือใชในการติดตามประเมินผล

และใหขอเสนอแนะตอผูมีอํานาจการตัดสินใจในประเด็นสําคัญตางๆ ท้ังในระดับประเทศ

และระดับภูมิภาค 

 

(ข) เรื่องระบบขอมูลกําลังคนดานสุขภาพท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง และครบถวนเพ่ือใชใน

การวางแผน 

ประเด็นปญหาสําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพในหลายๆ

ประเทศ คือ การขาดระบบฐานขอมูลกําลังคนดานสุขภาพ และขอมูลจําเปนอ่ืนๆ            

ท่ีเก่ียวของในการใชคาดการณ หรือวางแผนจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมกับความตองการใน

อนาคต  การวางแผนและบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้นยอมข้ึนอยู

กับคุณภาพของขอมูลและสถิติท่ีนํามาใชประกอบการพิจารณา (21)  โดยท่ัวไปแลวการ

วางแผนกําลังคนดานสุขภาพเปนการประเมินสถานการณกําลังคนท่ีเปนอยู ณ ปจจุบัน แลว

พยายามพิจารณาแนวโนมหรือความเปนไปไดในอนาคตมาประกอบ เพ่ือใหสามารถวาง

แผนการผลิตหรือจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมกับความตองการท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ 

ดังนั้น หากไดขอมูลหรือหลักฐานท่ีถูกตองแมนยํา ยอมมีความเปนไปไดสูงท่ีการคาดการณ

จะถูกตองหรือใกลเคียงกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมากท่ีสุด การพัฒนาฐานขอมูลท่ีถูกตอง 

ทันทวงที เพ่ือการใชในการวางแผนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงการพัฒนาระบบฐานขอมูล

และการประเมินผลควรเปนกระบวนการความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ไดแก    
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ผูจัดบริการสุขภาพ หนวยงานทองถ่ินและภาครัฐ รวมไปจนถึงภาคเอกชนอ่ืนๆ ท่ีไมแสวงหา

ผลกําไรท้ังในและตางประเทศ(21) 

 

กลาวกันวาไมเฉพาะแตการขาดขอมูลสําคัญๆ เก่ียวกับกําลังคนดานสุขภาพในหลายๆ 

ประเทศนั้น ไมไดเกิดข้ึนเฉพาะแตในระดับประเทศเทานั้น แตเกิดข้ึนมาตั้งแตในระดับ

ทองถ่ิน ซ่ึงทําใหมีความยากลําบากในการนําขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปนมาใช  เพ่ือใหรัฐบาล

สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะในแตละพ้ืนท่ี(22)  

 

2.3.1.3 กลไกท่ีเกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพท่ีสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล 

จากการทบทวนพบวา ตัวอยางท่ีชัดเจนของกลไกในการใชธรรมาภิบาล กับการวางแผน

กําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศยังไมมีใหเห็นอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม พบวา มีตัวอยาง

ของการทํางานเฉพาะประเด็นในบางประเทศ ท่ีกลาวถึงความสําคัญของการใชหลักธรรมาภิบาลใน

การวางแผนงานหรือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงบางสวนมีความเก่ียวของกับกําลังคนดาน

สุขภาพอยางหลีกเลี่ยงไมได 

(ก) การใชหลักฐานเชิงประจักษในการสรางนโยบาย (Evidence-based policy 

formulation)  

ขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริการสุขภาพ มีความเก่ียวของกับวางแผนและการ

บริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของสถานบริการใน

พ้ืนท่ี และสอดคลองกับสถานการณท่ีเปนอยูในพ้ืนท่ีหรือทองถ่ิน ณ ชวงเวลานั้น ยกตัวอยาง 

เชน ในประเทศลาวไดจัดให มีการใชความชวยเหลือกันระหวางหนวยงาน (aid 

effectiveness efforts)  ซ่ึงอาศัยการปรับปรุงระบบการอภิบาลกําลังคนดานสุขภาพเปน

จุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ กฏระเบียบ รวมไปจนถึงการ

จัดสรรงบประมาณตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ท้ังนี้ เริ่มดวยการแลกเปลี่ยนหรือใชขอมูลรวมกัน    

ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง (staffing quota system) ซ่ึงความพยายามนี้สงผลใหมี

การวิเคราะหสถานการณกําลังคนดานสุขภาพรวมกันระหวางหนวยงาน และผลักดันให

รัฐบาลมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือใชประกอบในการวางแผนดวย
(23) 
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(ข) การมีวิสัยทัศนและผูนําในการดําเนินงาน (Leadership and vision) 

การมีวิสัยทัศนของผูนํา และมีทิศทางยุทธศาสตรในการดําเนินงานวางแผนและ

บริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ พบวา มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการดําเนินงาน

พัฒนาหรือปรับปรุงบริการตางๆ ในทองถ่ินประสบความสําเร็จ  ยกตัวอยางเชน โครงการ

วางแผนจัดการกําลังคนดานสุขภาพ เพ่ือตอสูกับปญหาดานเอชไอวีเอดสในกลุมประเทศ

แอฟริกาใต เชน ในประเทศ Botswana พบวา พันธสัญญาของประธานาธิบดีท่ีจะตอสูและ

แกไขปญหาดังกลาว ไดกระตุนใหเกิดกลไกความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน (public-

private partnership mechanisms) ท่ีเขมแข็งเปนอยางดี ซ่ึงสงผลใหจํานวนผูติดเชื้อฯ ท่ี

มีโอกาสเขาถึงบุคลากรดานสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน(24) 

 

(ค) ความรวมมือกันและการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย และการ

วางแผน (Partnerships and participation) 

ความเปนหุนสวนหรือการมีสวนรวมในการทํางานนั้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะ

จะชวยกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมในการกําหนดนโยบายหรือวางแผนงานตางๆ เชน 

การรวมมือกันระหวางสถาบันการผลิตภาครัฐและเอกชน ระหวางรัฐบาลกับองคกรพัฒนา

เอกชนตางๆ เปนตน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ อีก เชน กลุม

วิชาชีพตางๆ ซ่ึงการรวมมือกันตั้งแตระยะเริ่มแรกของการวางแผนหรือการพัฒนานโยบายมี

ความสําคัญเชนกัน เนื่องจากจะชวยลดการตอตานจากกลุมวิชาชีพตางๆ ได เม่ือนโยบาย

นั้นๆ ถูกนําไปดําเนินการ ยกตัวอยาง เชน ในการกําหนดนโยบายและการวางแผน เชน 

donor Vs. government และ public Vs  .Private ซ่ึงจะกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ

รวมและลดการตอตาน ท้ังนี้ ทุกฝายควรมีสวนรวมกับการวางแผนงานตางๆ ตั้งแตเริ่มตน(25) 

 

ยกตัวอยาง เชน การประสานความรวมมือระหวางรัฐและผูใหทุน (donor) ใน

ประเทศมาลาวี พบวา ผลจากการท่ีรัฐบาลไดรับคําม่ันสัญญาจากผูนําการใหทุน 2 แหลง คือ 

Department for International Development (DFID) ของอังกฤษ and United 

States Agency for International Development (USAID) ของสหรัฐอเมริกา ทําใหเขา

สามารถโนมนาวใหแหลงใหทุนอ่ืนๆ เพ่ิมเงินคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานได(26)
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อีกตัวอยางหนึ่ง เปนการประสานความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชนในประเทศ  

ทานซาเนีย โดยพบวา การเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีผดุงครรภท่ีเกษียณแลวในเขตชนบท

สามารถรับทําคลอดไดนั้น มีสวนสําคัญในการชวยใหประเทศกาวไปสูความเปาหมายของ

การเพ่ิมอัตราการทําคลอด โดยกําลังคนท่ีไดรับการฝกฝนแลว (skilled birth attendance) 

ได(27) 

 

(ง) การวางแผนและขับเคล่ือนนโยบายโดยการมีความรับผิดชอบรวม (a key 

collective responsibility) 

ในประเทศอังกฤษ มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของกําลังคนดานสุขภาพท่ี

เรียกวา Health Education England (HEE) ไดเสนอแนะแนวทางการวางแผนกําลังคน

ดานสุขภาพเพ่ือใหการสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศ(28)  ท้ังนี้ ไดระบุไวในรายงาน

ดังกลาววา การวางแผนการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ตองมีระบบอภิบาลท่ีชัดเจนเปน

รูปธรรม ซ่ึงเกิดจากการมีความรับผิดชอบรวมกันของผู เ ก่ียวของทุกภาคสวน ตั้งแต

ระดับชาติไปจนถึงระดับพ้ืนท่ี เริ่มตั้งแตเรื่องงบประมาณหรือการลงทุนทางดานการศึกษา

และพัฒนากําลังคน มีกระบวนการทํางานท่ีบูรณาการรวมกัน(integration) ภายใตหลักฐาน

เชิงประจักษ(evidence based)  มีการพิจารณาตรวจสอบสิ่งท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน 

(triangulation) เพ่ือใหการดําเนินงานมีความเขมแข็ง (robust) และตอบสนองความทาทาย 

(challenge) ตางๆ อยางเหมาะสม 

 

2.3.2 ผลการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย 

2.3.2.1 ธรรมาภิบาลในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

ท่ีผานมาในประเทศไทย ยังไมเคยมีการพูดถึงธรรมาภิบาลในการวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพเปนการเฉพาะ สวนใหญจะเปนการพูดถึงธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ (หรือการอภิบาล

ระบบสุขภาพ) อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากหลักการของธรรมาภิบาลแลว อาจกลาวไดวา       

การดําเนินกิจการงานใดๆ ก็ตาม ควรใชหลักธรรมาภิบาลมาเปนกรอบหรือแนวทางในการดําเนินงาน 

ซ่ึงจะทําใหการดําเนินงานนั้นๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สรางความพึงพอใจและ  

เปนธรรมตอสาธารณะ โดยจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและเสถียรภาพของสังคม

โดยรวม
(7, 15, 16) 

2.3.2.2 ประเด็นปญหาของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในประเทศไทย 



28 
 

  ในชวงกอนป พ.ศ. 2520 ไมมีการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีชัดเจนในประเทศไทย แตมี

การกําหนดความตองการกําลังคนตามขอกําหนดขององคการอนามัยโลก โดยทําในบุคลากรสุขภาพ 

14 สาขา หลังจากนั้นประเทศไทยมีความพยายามวางแผนกําลังคนมาอยางตอเนื่องจากหนวยงาน

ตางๆ เชน การวางแผนโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2515 ท่ีวางสัดสวน

แพทยท่ีเหมาะสมตอประชากรไวท่ี 1: 5,000 และในการวางแผนไดสรุปใหเพ่ิมจํานวนการผลิตแพทย

ของประเทศ หรือการวางแผนแมบทบุคลากรดานสาธารณสุขในป พ.ศ. 2546 โดยกระทรวง

สาธารณสุข โดยใชสัดสวนบุคลากรตอประชากร และไดเสนอใหมีการผลิตแพทยและพยาบาลเพ่ิม 

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาทางวิชาการ เรื่องการคาดการณความตองการบุคลากรดานสุขภาพใน        

สาขาวิชาชีพตางๆ ในอนาคต เชน การคาดการณความตองการแพทย ทันตแพทย หรือเภสัชกร(29, 30)  

เปนตน อยางไรก็ตาม พบวาปญหาของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในประเทศไทยท่ีผานมานั้น

พบวา มีขอจํากัดในหลายๆ ดาน1

2  โดยตารางท่ี 2.1 เปนการแสดงผลการเปรียบเทียบประเด็นปญหา

การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีผานมาของประเทศไทย กับหลักธรรมาภิบาลของ UNDP 

ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบประเด็นปญหาการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยกับหลัก      

ธรรมาภิบาลของ UNDP 

หลักธรรมาภิบาล ประเด็นปญหาการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของ

ประเทศไทย 

1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติ (Legitimacy and 

voice) 

การมีขอจํากัดของการรวมมือกันในการวางแผนการผลิต
หรือการจัดการกําลังคนระหวางภาคสวนตางๆ ไมวาจะ
ผูผลิต ผูใช ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตางฝายตางทํา 
(หนา 2) 

2) การมีวิสัยทัศนกวางไกลและระยะยาว (Direction) ผูเก่ียวของในการวางแผนมองภาพอนาคตของระบบ
สุขภาพและการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่แตกตาง
กัน (หนา 2) 

3) การมีกระบวนการที่ตอบสนองความตองการของผูมี

สวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (Performance) 

- การมีขอจํากัดในการบูรณาการการใชบุคลากรระหวาง
วิชาชีพ (Skill mix/cadre mix) เขามาประกอบในการ
วางแผนหรือคาดการณกําลังคนดานสุขภาพ ซึ่งบางคร้ัง
ทําใหจํานวนบุคลากรที่คาดประมาณบางคร้ังสูงเกินความ
ตองการที่แทจริง (หนา 2) 

                                                 
2ขอเสนอ “ระบบสุขภาพที่พึงประสงคและปจจัยที่กระทบตอความตองการกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย” (เพื่อการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพในทศวรรษหนา). โดย คณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนกําลังคนแหงชาติ ณ หอง
ประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแหงชาติ วันที่ 14 ตุลาคม 2558. 
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หลักธรรมาภิบาล ประเด็นปญหาการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของ

ประเทศไทย 

- การคาดการณความตองการกําลังคนดานสุขภาพยัง
มุงเนนเร่ืองจํานวนบุคลากรที่ตองการ โดยมิไดลง
ร า ยละ เ อี ย ด ถึ ง คุณลั กษณะและคว ามส าม า รถ 
(Characteristic and  competency) ที่พึงประสงคใน
แตละวิชาชีพเพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางการผลิต
บุคลากรดังกลาวใหสอดคลองกับบริบทความตองการของ
ประเทศอยางแทจริง (หนา 2) 

4) ความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่ งมีความโปรงใสและ

ตรวจสอบได (Accountability) 

ไมพบหลักฐานเชิงประจักษ  

5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบ (Fairness) ไมพบหลักฐานเชิงประจักษ 

 

2.3.2.3 การพัฒนากําลังคนดานสุขภาพโดยใชกลไกคณะกรรมการระดับชาติ 

ถึงแมว า ท่ีผานมา ประเทศไทยจะมีคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ  ซ่ึงไดแตงตั้ ง

“คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ” โดยใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. 2550 มาตรา 25(8) เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการ

ขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ 

รวมท้ังกํากับติดตาม ประเมินผลสําเร็จตามแผนฯ (คําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติท่ี 5/2552, 

2552)  โดยคณะกรรมการชุดนี้มี นายแพทยมงคล ณ สงขลา เปนประธาน แตอยางไรก็ตามผลจาก

การประเมินครึ่งแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ พบวา มีชองวางของการขับเคลื่อนงาน (implementation 

gap) ใหเปนไปตามบทบาทหรือการวางแผนของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพดังกลาว ไมวาจะ

เปนเรื่องของการใหคําปรึกษาคณะรัฐมนตรี การติดตามความสําเร็จของแผน ซ่ึงสาเหตุสําคัญคือ 

กลไกการขับเคลื่อนท่ีมีหลายๆ หนวยงานเขามามีสวนรวมนั้นยังไมมีความชัดเจน ท้ังนี้ อาจ

เนื่องมาจากแตละหนวยงานตางมีวัฒนธรรมการทํางาน และความเขาใจในเจตนารมณของแผน

กําลังคนดานสุขภาพท่ีแตกตาง สงผลใหเกิดชองวางระหวางคณะกรรมการชุดดังกลาวกับผูมีสวนได

สวนเสียหลัก (Major stakeholder) รวมถึงเรื่องการไมยอมรับการเกิดข้ึนของกลไกการทํางานจาก

คณะกรรมการชุดนี้ ซ่ึงทําใหความมุงม่ัน(commitment) ท่ีจะเขามารวมกันทํางานอยางจริงจัง 

เพ่ือใหมีพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามเจตนารมณของแผนกําลังคนดานสุขภาพยังไมไดผลมาก

นัก(31)  การเปรียบเทียบผลการประเมินการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ โดยคณะกรรมการกําลังคน

ดานสุขภาพแหงชาติจากรายงานดังกลาว กับหลักธรรมาภิบาลของ UNDP ดังแสดงในตาราง 2.2  
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ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพโดยคณะกรรมการกําลังคนดาน

สุขภาพแหงชาติ กับหลักธรรมาภิบาลของ UNDP 

หลักธรรมาภิบาล ผลการประเมินการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ โดย

คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาต ิ

1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติ (Legitimacy and 

voice) 

องคประกอบของผูเขามามีสวนรวมในคณะกรรมการ

กําลังคนดานสุขภาพแหงชาติมีความครอบคลุมและ

พอเพียงตอการบรรลุเปาหมาย (หนา 32) 

2) การมีวิสัยทัศนกวางไกลและระยะยาว (Direction) วิสัยทัศนในการพัฒนาอาจจะไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางแทจริง โดยพบวา แมคณะกรรมการฯ จะรับรู
บทบาทของการเปนคณะกรรมการฯ แตยังมีความเขาใจ
ในวัตถุประสงคและเปาหมายไมตรงกันเทาใดนัก 
ตลอดจนความรับผิดชอบที่มีตอแผนฯ (หนา 40) 
 

3) การมีกระบวนการที่ตอบสนองความตองการของผูมี

ส วนไดส วนเสียจากทุกภาคสวน  ที่ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance) 

- การดําเนินงานของคณะกรรมการในสวนกลางอาจมผีล
สูการปฏิบัตไิดเพียงบางเร่ือง (หนา 52) 
- ผลจากการดาํเนินงานดังกลาวขางตนอาจเปนเพียง
จุดเร่ิมตนของการขับเคลื่อนแผนฯ เทานั้น ยังคงมีขอควร
พิจารณาหลายประการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ในแผนยุทธศาสตรฯ (หนา 54) 
- มีชองวางของการเชื่อมตอระหวางกลไกระดบัชาติกับ
กลไกระดับพืน้ที่ (หนา 38) 

4) ความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งมีความโปรงใสและ

ตรวจสอบได (Accountability) 

สมาชิกคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ สวน

หนึ่งมุงปกปององคกร บางสวนเขาใจวาภารกิจดานนี้เปน

บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข สวนหนึ่ง มุงการตอบ

โจทยตามความสนใจเฉพาะที่เปนภารกิจและประโยชน

ขององคกร สวนหนึ่งเขาใจวามีหนาที่ อภิปรายและให

ความเห็นในเร่ืองที่ฝายเลขานุการนําเสนอในที่ประชุม 

ฯลฯ  (หนา 40) 

5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบ (Fairness) คณะกรรมการมีความพยายามในการกระจายความเปน

ธรรม ในการเขาถึงกําลังคนดานสุขภาพของประชาชนใน

ทุกพื้นที่ แตพบวายังแกไขปญหาไดเพียงบางพื้นที่เทานั้น 

(หนา 52) 
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อยางไรก็ตาม ทิศทางหรือแนวโนมของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย 

นาจะเปนไปในทางท่ีดีข้ึน เนื่องจากในขณะนี้ ไดมีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการศึกษา 

คือ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาสําหรับกําลังคนดานสุขภาพเพ่ือศตวรรษท่ี 21 โดยมี 

ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิชเปนประธาน ดังนั้น การวางแผนและพัฒนากําลังคนดาน

สุขภาพภายใตความรวมมือของคณะกรรมการแหงชาติท้ัง 2 คณะนี้ นาจะทําใหการวางแผนการผลิต 

การใช รวมไปจนถึงการบริหารจัดการเพ่ือใหไดกําลังคนดานสุขภาพท่ีเหมาะสมมากข้ึน ท้ังจํานวน 

การกระจาย สมรรถนะ และประสิทธิภาพการทํางานท่ีตอบสนองตอความตองการจําเปนดานสุขภาพ

ของประชาชนอยางแทจริงมากยิ่งข้ึน 

 

2.3.3 ภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

ในสวนนี้จะนําเสนอผลการทบทวนบทบาทของภาคสวนหรือองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีมี

สวนไดสวนเสีย หรือเก่ียวของกับเรื่องการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท้ังในและตางประเทศ โดยแบง

ออกเปนกลุมใหญๆ ได 4 กลุม ไดแก (1) ผูใช (2) ผูผลิต (3) สภาวิชาชีพตางๆ ซ่ึงเปนผูควบคุมดูแลผูประกอบ

วิชาชีพ และ (4) ภาคประชาสังคม ซ่ึงมีโอกาสไดรับผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบจากการปฏิบัติงานของผู

ประกอบวิชาชีพ 

2.3.3.1. ผูใช (User)  

ผูใช หมายถึง ผูท่ีตองการใชกําลังคนดานสุขภาพไปปฏิบัติงานเพ่ือรองรับระบบหรือบริการ

สุขภาพท่ีจัดเตรียมไวใหเหมาะสมกับความตองการดานสุขภาพของประชาชน  ดังนั้น “ผูใช” 

โดยท่ัวไป ก็คือ หนวยบริการสุขภาพตางๆ ท่ีมีหนาท่ีในการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 

ท่ีตอบสนองตอความจําเปนข้ันพ้ืนฐานทางดานสุขภาพของประชาชน ซ่ึงจะตองมีความเชื่อมโยงสอด

ประสานกับกิจกรรมดานการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู หรือกิจกรรมการดําเนินงานดานสุขภาพ

อ่ืนๆ ในลักษณะองครวม ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพตางๆ ไดอยางสะดวก

และท่ัวถึง โดยหนวยบริการสุขภาพก็จะมีตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมไปจนถึง

หนวยบริการท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะ เชน excellence center สําหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

โรคมะเร็ง หนวยบริการทันตกรรม หรือหนวยบริการเฉพาะดานอนามัยการเจริญพันธุ เปนตน โดย

สถานบริการตางๆ เหลานี้จะใหบริการสุขภาพท่ีแตกตางกันออกไปตามระดับความสามารถและ

เครื่องมือทางการแพทยท่ีมีอยูของสถานบริการ  โดยจะมีระบบการใหคําแนะนําปรึกษาและระบบสง

ตอระหวางสถานบริการแตละระดับ เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการสุขภาพท่ีเหมาะสมตามความ  

จําเปนและมีความปลอดภัยโดยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
(32, 33)  
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สําหรับประเทศไทยผูใชกําลังคนดานสุขภาพรายใหญท่ีสุดก็คือ กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปน

หนวยงานของรัฐ ท่ีรับผิดชอบในการจัดบริการสุขภาพหรือบริการทางการแพทยและสาธารณสุขสวน

ใหญของประเทศ นอกจากนี้ ก็จะเปนผูใชท่ีเปนหนวยบริการสุขภาพของหนวยงานอ่ืนๆ เชน 

โรงพยาบาลเอกชน คลินิก หนวยบริการสุขภาพของเทศบาล หรือขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 

เปนตน 

 

2.3.3. 2. ผูผลิต (Producer)  

ในแงของการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ ผูผลิต (Producer) ยอมหมายถึง สถาบันการศึกษา

นั่นเอง อาจกลาวไดวา สถาบันการศึกษา เปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งท่ีควรจะเขาไปมีสวนรวมใน

การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ  เนื่องจากสถาบันการศึกษาจะทําหนาท่ีรับผิดชอบการ

ผลิตบัณฑิตหรือกําลังคนดานสุขภาพใหมีท้ังจํานวนและคุณภาพท่ีเหมาะสม  ท่ีจะสามารถตอบสนอง

ตอความตองการดานสุขภาพของประชาชนไดอยางมีประสิทธภาพ(34-36)   ดังนั้น จะตองมีการ

จัดเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และจะตองมีการปฏิรูปหลักสูตร

การเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ ความตองการ

จําเปนดานสุขภาพของประชาชนท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซ่ึงจะมีความแตกตางกันในแตละยุค 

แตละสมัย ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัย Muhimbili ในประเทศแทนซาเนียและมหาวิทยาลัยหลายๆ 

แหงในประเทศจีน ไดทําการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาดานสุขภาพ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีพรอมทํางานใหชุมชนซ่ึงสามารถบรรลุความตองการดานสุขภาพของ

ประชาชน โดยเริ่มท่ีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรระดับปริญญาตรี จากการสอนแบบอิงความรู 

(knowledge-based education) มาเปนการสอนแบบอิงสมรรถนะ (competency-based 

education) โดยสมรรถนะของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาจะเปนตัวตั้งในการกําหนดขอบเขต (domain) 

ในการปฏิรูปปรับปรุงหลักสูตร ท้ังดานความรู ทักษะ ทัศนคติ  และความเปนมืออาชีพ เชน ขอบเขต

ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ในการกระตุนการทํางานเปนทีมเวิรคอยางเคารพซ่ึงกันและกัน 

ความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวยหรือชุมชน การมีทักษะการใหความรูท่ีดีแกประชาชน การคงไว

ซ่ึงทักษะความรูในการดูแลรักษาผูปวย การเขาใจและบริหารจัดการท่ีดีตอระบบสุขภาพ และความมี

จรรยาบรรณในดานการเก็บรักษาขอมูลของผูปวย เปนตน  
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เม่ือกลาวถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาสําหรับบุคลากรสาธารณสุข หรือกําลังคนดานสุขภาพ 

WHO ไดมีแนวทางสําหรับดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือศตวรรษท่ี 21 ข้ึนมา(37)  เพ่ือสนับสนุนให

สถาบันการศึกษาท่ัวโลก ทําการผลิตกําลังคนดานสุขภาพท่ีมีคุณลักษณะและความสามารถในการ

ปฏิบัติงานท่ีตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพของประชาชนอยางเหมาะสม ซ่ึงจะตองอาศัย

ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา กับหนวยงานดานสุขภาพ รวมไปจนถึงองคกรภาคีเครือขาย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงในประเทศไทยไดมีคณะกรรมการ “การปฏิรูปการศึกษา

วิชาชีพดานสุขภาพใหสอดคลองกับความจําเปนดานสุขภาพในบริบทสังคมไทย"  ตั้งแตวันท่ี          

24 มิถุนายน 2555 หลังจากนั้นไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดาน

สุขภาพในศตวรรษท่ี 21 (พ  .ศ . 2557-2561) เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2557  และมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว โดยมี ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช 

เปนประธานกรรมการ ท้ังนี้ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวในประเทศไทยใหบรรลุผลสําเร็จ 

และมีความสอดคลองกับการเคลื่อนไหวในระดับโลกดวย  

สําหรับในประเทศไทยการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ มีท้ังการผลิตจากภาครัฐและเอกชน 

โดยการผลิตของภาครัฐ และ/หรือ กระทรวงสาธารณสุขนั้น สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) จะมี

หนาท่ีหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรใหแกกระทรวงสาธารณสุข ไดแก หลักสูตรระดับปริญญา

ตรี คือ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และหลักสูตรประกาศนียบัตรสําหรับการผลิต

บุคลากรสายสนับสนุน เชน ทันตาภิบาล ผูชวยเภสัชกร เจาหนาท่ีสาธารณสุขชุมชน เจาหนาท่ีเวชกิจ

ฉุกเฉิน พนักงานแพทยแผนไทย รังสีเทคนิค พนักงานเวชสถิติ เปนตน โดยสถาบันพระบรมราชชนก

จะทําหนาท่ีประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํารวจขอมูลความตองการบุคลากรของสถาน

บริการสุขภาพในการท่ีจะมากําหนดนโยบาย และความตองการการผลิตกําลังคนดานสาธารณสุข    

ใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข   

ในสวนการผลิตแพทยเพ่ือรองรับระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนั้น สํานักงานบริหาร

โครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.) ซ่ึงการคัดเลือกและผลิตแพทยภายใตโครงการนี้ 

จะเปนความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยตางๆ โดยมุงเนนการกระจายแพทย

ใหปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีชนบทของประเทศ โดยในสวนของการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น จะเปนบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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2.3.3.3. สภาวิชาชีพ หรือผูควบคุม กํากับ ดูแล (Regulator)  

สภาวิชาชีพ โดยท่ัวไปแลว หมายถึง หนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการควบคุม กํากับ และดูแลให

บุคลากรวิชาชีพปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และสอดคลองกับหลักจริยธรรม 

โดยเปาหมายสูงสุดของสภาวิชาชีพตางๆ คือ การปกปองและคุมครองประชาชนผูมารับบริการ

สุขภาพจากบุคลากรเหลานั้น ขณะเดียวกันก็สรางศรัทธาและความเชื่อม่ันตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเหลานั้นดวย  ซ่ึงโดยปกติแลว สภาวิชาชีพท่ีจัดตั้งข้ึนในประเทศตางๆ จะมีกฎหมายบัญญัติ

รองรับใหมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายอยางชัดเจน ซ่ึงในแงของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพแลว 

สภาวิชาชีพของผูประกอบอาชีพดานสุขภาพหรือสาธารณสุข สมควรเขามามีสวนรวมในการกําหนด

คุณลักษณะของบุคลากรในสาขาวิชาชีพตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติงานภายใต

กรอบของกฏหมายวิชาชีพท่ีบัญญัติไว นอกจากนี้ สภาวิชาชีพควรดําเนินการโดยใชกลไกเสริมสราง

ธรรมาภิบาลของผูประกอบวิชาชีพดวยโดยใชหลักการของ “ความรับผิดชอบ (accountability)” 

เปนสําคัญ ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเฝาระวังและสงเสริมประสิทธิภาพระบบสุขภาพ(38) 

สําหรับผูประกอบวิชาชีพท่ีถูกตองตามกฎหมาย ท่ีอยูในระบบบริการสุขภาพหรือสาธารณสุข

ของประเทศไทยจะประกอบดวย ผูประกอบวิชาชีพ กลุมตางๆ ดังนี้ 

1. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือกลุมแพทย ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

2. ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือกลุม พยาบาลหรือผดุงครรภ ตาม พ.ร.บ.

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

3. ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือกลุมทันตแพทย ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 

4. ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือกลุมเภสัชกร ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 

5. ผูประกอบโรคศิลปะ ใน 4 สาขาตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซ่ึงไดแก (1) ผู

ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต (2) ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผน

ไทย (3) ผูประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบําบัด และ (4) ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิค

การแพทย 

6. ผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน หรือกลุมหมออนามัย ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชน พ.ศ. 2556 

 

นอกเหนือจากสภาวิชาชีพดังกลาวขางตน ซ่ึงตองปฏิบัติงานเก่ียวของกับสุขภาพของ

ประชาชนโดยตรงแลว หากกลาวถึงพ้ืนฐานของการเกิดปญหาดานสุขภาพ โดยใช One health 

concept(39)  ก็จะตองคํานึงถึงความสัมพันธของสุขภาพคน (human health) สุขภาพสัตว (animal 

health) และสิ่งแวดลอมท่ีดี (environmental health) อีกวิชาชีพหนึ่ง ก็จะเขามามีบทบาทดาน
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สุขภาพและควรมีสวนรวมในการวางแผนงานดานสุขภาพดวย คือ สัตวแพทย ซ่ึงจะประกอบอาชีพ

ภายใตเกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2553 ของสัตวแพทยสภา 

 

2.3.3.4. ภาคประชาสังคม (Civil society) 

ภาคประชาสังคม หมายถึง องคกรพัฒนาเอกชน หรือกลุมประชาชนภาคสวนตางๆ ถือเปนผู

มีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญในระบบสุขภาพ อาจกลาวไดวา ในสวนท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพ

นั้น อาจกลาวไดวากลุมบุคคลเหลานี้ถือเปน “ผูใช” อีกกลุมหนึ่งก็วาได เนื่องจากพวกเขาเปน

ผูรับบริการสุขภาพ ซ่ึงมีโอกาสไดรับผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบตอสุขภาพ และความปลอดภัย 

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของกําลังคนดานสุขภาพ ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานดีมี

ประสิทธิภาพ ไมมีความบกพรอง ประชาชนเหลานี้ยอมไดรับบริการสุขภาพท่ีดีและมีคุณภาพ และ

ในทางตรงกันขาม ในกรณีท่ีผูประกอบวิชาชีพ มีความบกพรองในการปฏิบัติงาน (ท้ังโดยตั้งใจและไม

ตั้งใจ) ซ่ึงอาจเกิดจากศักยภาพ ประสบการณ หรือความสามารถในการปฏิบัติงานไมไดคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ หรือเหตุผลอ่ืนใดก็ตาม ยอมมีโอกาสทําใหประชาชนไมปลอดภัยหรือสุขภาพไมดี

ข้ึนอยางท่ีควรจะเปน  

นอกจากบทบาทการเปน ผูใช แลว ในบางประเทศ หรือแมแตในประเทศไทยเอง ภาค

ประชาสังคมอาจเขามามีบทบาทในฐานะ “กําลังคนดานสุขภาพ”อยางไมเปนทางการ (informal 

HRH) ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการสุขภาพบางประเภท ยกตัวอยางเชน ในประเทศไทย การใหบริการ

ดานเอชไอวี/เอดสในโรงพยาบาลหลายๆ แหง มีตัวแทนจากกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีเขามารวมใหบริการ

ดวย โดยพวกเขาเขามารวมใหการดูแล ใหคําแนะนําหรือแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ กับผูติดเชื้อ

เอชไอวีท่ีมารับบริการ ณ คลินิกยาตานไวรัสของโรงพยาบาล หรือการบริการแพทยแผนไทย จะมี

กลุมประชาชนในทองถ่ินท่ีรวมตัวกัน เปนกลุมผูผลิตยาสมุนไพร เพ่ือใชในการรักษาโรคอยางงายๆ  

ในชุมชน หรือกลุมหมอนวดท่ีมีความเชี่ยวชาญ หรือสามารถรักษาอาการปวดเม่ือยกลามเนื้อดวยการ

นวด เปนตน  ตัวอยางในตางประเทศ ก็อยางเชนใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเชียใต ประกอบดวย  

บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เนปาล และศรีลังกา จะพบวามีการฝกฝนใหอาสาสมัครในหมูบานหรือ

ทองถ่ิน ท่ีเรียกวา community health workers เพ่ือสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และใหคําแนะนํา

การดูแลสุขภาพข้ันพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ิน
(40)  
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บทท่ี 3 
ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับธรรมาภิบาล 

ในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 
 

นอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีอยูในประเทศและตางประเทศแลว การศึกษานี้ไดมีการ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ

ดวย ท้ังนี้ เพ่ือเปนการสืบคน และรวบรวมขอมูลวาในทางปฏิบัติแลว หลักธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวของกับการ

วางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ควรเปนอยางไร ในบทนี้ จะเปนการนําเสนอผลท่ีไดจากการสัมภาษณ

ผูเชี่ยวชาญท้ังหมด 11 ทาน ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

3.1 การใชหลักธรรมาภิบาลกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

อาจกลาวไดวา หลักธรรมาภิบาล ถือเปนแนวคิดท่ีดีท่ีควรนํามาเปนกรอบหรือแนวคิดในการ

ดําเนินงานตางๆ ท่ีมุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสังคมโดยรวม ท้ังนี้ จากการสัมภาษณพบวา ไมมี

ผูใดขัดแยง ในหลักการท่ีจะนําหลักธรรมาภิบาล มาใชเปนแนวทางในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของ

ประเทศไทย โดยผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาววา 

“ธรรมาภิบาลมันมีในทุกเร่ืองอยูแลว มันตองมีการใชธรรมาภิบาลในทุกเร่ือง มันถึงจะทําแลวไดดี ...ธรรมาภิ

บาลก็คือการปกครองที่เอ้ือเฟอ เผื่อแผ เก้ือกูลแลวก็เปนการทํางานกันอยางเปนมนุษยวางั้นเถอะ รวมแลวนี้

ก็หมายความวาไมมีใครที่ทําแลวทําใหคนอ่ืนเคาเดือดรอน หรือวาการทํานี่มาจากความคิดเห็นของคนกลุม

นอย ไมใช! เพราะทุกคนมีสิทธิ์มีสวนแลวก็ตองรับผิดชอบรวมกัน...” 

 

อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณหลายทานกลาววา ในการนําหลักการหรือแนวคิดดังกลาวมาใชนั้น ควรจะตอง

ปรับใหมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยดวย  
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3.2 ลักษณะของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 

จากการสัมภาษณ พบวา ลักษณะของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 5 

ประการ ดังคํานิยามของ UNDP นั้น ควรจะมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

 

(1) การมีสวนรวมและแสดงฉันทามติ 

• ภาคสวนท่ีเกี่ยวของตางๆ ท่ีระบุไวในการศึกษานี้มีความเหมาะสม 

สําหรับผูมีสวนเก่ียวของในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย ท่ีโครงการวิจัยนี้ระบุไว 

ไดแก ผูผลิต (ท้ังภาครัฐและเอกชน) ผูใช (ท้ังภาครัฐและเอกชน) องคกรวิชาชีพ และภาคประชาสังคม ซ่ึงจาก

การสัมภาษณ พบวาผูใหขอมูลทุกคนเห็นตรงกันวา ทุกภาคสวนท่ีระบุนี้มีความเหมาะสม และสมควรท่ีจะมามี

สวนรวมและแสดงฉันทามติในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย   

ตัวอยางผูใหสัมภาษณไดกลาววา  

“ภาคสวนที่ 1 ผูใชนะ จะจําแนกวารัฐหรือเอกชนอะไรก็แลวแต อันที่ 2 ผูผลิต ที่อยูใน section ใหญ อันที่ 

3 สภาวิชาชีพก็อยูในกระบวนการผลิตในแงของมาตรฐาน กํากับมาตรฐานการผลิตนะ อันสุดทายภาค

ประชาสังคม อันที่จริงก็อยูในภาคการใชนะ ถาผมแบงนะก็มีภาคใชกับภาคผลิตก็จะมีผลิตในการลงมือ

ทํางานกับคอยทํา regulate คอยควบคุมการผลิต ไมวาจะเปนมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐานการใช

วิชาชีพ ผมมองแบบนี้นะ” 

 

“ในยุคปจจุบันนี้ ไมมีเร่ืองราวไหนในยุคปจจุบันที่ใครจะสามารถทําไดโดยลําพังตอไปแลว มันหมดยุคที่

ทํางานตามลําพังแลว ยุคนี้เปนยุคที่ผูบริหารจะตองสานพลังจากภาคีที่เก่ียวของ ผมมองยังงั้นครับ เพราะงั้น

ภาคภาคีที่เก่ียวของของผมเนี่ยจะมีภาคผลิต ภาครับผลผลิต” 

 

• ประเด็นสําคัญในกระบวนการมีสวนรวม  

 

ก. การไดรับการยอมรับหรือความเคารพจากผูเกี่ยวของ 

ในสวนของกระบวนการมีสวนรวมและแสดงฉันทามตินั้น ข้ึนอยูกับวา รูปแบบหรือกระบวนการท่ีถูกจัดการ

ข้ึนมานั้นเปนไปในลักษณะใด แตสิ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง คือ การไดรับการยอมรับหรือความเคารพ 

(respect) ในความคิดเห็นของพวกเขา จากคณะบุคคลทุกกลุมผูเขามารวมอยูในคณะทํางานวางแผนกําลังคน

ดานสุขภาพท่ีจัดตั้งข้ึนมานั้น  ดังจะใหไดจากตัวอยางท่ีผูใหสัมภาษณกลาววา 
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“มันตองใหความไววางใจ โดยที่ผานมาพูดหลายเวทีแลว ถาหากวา mindset ไมเปลี่ยน แลวมองวา

ภาคเอกชนไมมีคุณภาพ ภาคเอกชนไมมีคุณภาพเทาภาครัฐ แลวเราเชิญเคาเขามาฟง โอเคเรามีงานทําเยอะ

เราก็ไปทําสวนของเราไมยุงกับคุณ ก็จะไมไดรับความรวมมือ” 

“ตอง trust กัน แลวก็ไมรูสึกวาเราดีกวา เราเกงกวา แตเรากําลัง   ...ทุกคนมีขอดีหมด และก็ทํางานรวมกัน 

คิดดวยกันไปดวยกัน” 

 

ข. การเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน 

สิ่งท่ีมีความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใหเขาเขามามีสวนรวมในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ

ตั้งแตเริ่มตน ซ่ึงผูใหสัมภาษณเกือบทุกคน กลาวถึงความสําคัญในการมีสวนรวมตั้งแตในระยะแรกวาจะทําให 

พวกเขารูสึกถึงการมีสวนรวมอยางแทจริง และเปนการสงเสริมใหพวกเขารูสึกถึงการเปนเจาของรวมผล

ผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึนจากการวางแผนรวมกันอีกดวย ดังเห็นไดจากตัวอยางของผูใหสัมภาษณท่ีกลาววา 

“ถาเราใหเคาเขามาตั้งแตแรก เคาจะ concern เคาจะรวมคิดรวมทํา เคาจะรวมเปนเจาของ ดีไมดีเคา

อาจจะมีวิธีคิดเชิงระบบที่อาจจะชวยเราไดดวยซ้ําไป เพราะเคามีกลยุทธอยู” 

 

“ถาเราเร่ิมตนตั้งแต include เคาเขามาเปนกรรมการตั้งแตแรก ใหมารับรูรับทราบปญหาเหมือนกัน...ไม

อยากใชคําวา brainwash ใหเขามารับรูปญหาวาเนี่ยก็เปนปญหาของเราดวย แนนอนที่สุดเคาก็มีศักยภาพ

กลับไปคิดตอไดวาองคกรเคาสามารถขานรับยังไง ตอบรับยังไง สอดรับยังไง เคาก็มีวิธีการ เชื่อวาอยางงั้น 

แลวเคาก็จะไมรูสึกวาเคาถูกแยกมารับคําสั่งหรือนโยบายอยางเดียว” 

 

(2) การแสดงวิสัยทัศนและยุทธศาสตร 

 การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในการศึกษานี้ หมายถึง การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในภาพ

กวางในระดับมหภาค (macro level) หรือในระดับประเทศ ดังนั้น ในการเขามามีสวนรวมในการวางแผนของ

ทุกภาคสวนนั้น จึงจําเปนจะตองอาศัยบุคคลท่ีเปนผูนํา หรือผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถในการมองเชิง

ระบบในระดับประเทศได ดังนั้น อาจกลาวไดวา หากผู ท่ีเปนตัวแทนของภาคสวนท่ีเก่ียวของเปนผู มี

ประสบการณและมีวิสัยทัศนกวางไกล ยอมมีโอกาสท่ีจะชวยชี้นําหรือวางแผนกําลังคนดานสุขภาพไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอระบบสุขภาพในระยะยาว ซ่ึงจากการสัมภาษณ ไมพบวามีผูใหสัมภาษณ

ทานใดกลาวถึงเรื่องนี้โดยตรงเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณ พบวา สิ่งท่ีจะชวยใหทิศทาง

ของนโยบายและยุทธศาสตรดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ มีความเหมาะสมและเปนท่ียอมรับของทุก

ภาคสวนท่ีจะนําเอาไปปฏิบัติ (implementation) นาจะเกิดข้ึนจากองคประกอบท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
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• การเห็นความสําคัญและเช่ือม่ันในส่ิงท่ีคณะผูทําหนาท่ีวางแผนฯ คิดข้ึนมา  

ซ่ึงผูใหสัมภาษณเกือบทุกทาน ไดกลาวถึง การสรางความเชื่อม่ันและศรัทธา ซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติ

อยางเปนรูปธรรมจริงๆ ยกตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณกลาววา 

“เราจะตองศรัทธากับเชื่อมั่นกอนวา กรรมการชุดนี้เปนคนขับเคลื่อนประเทศ ถาเราเชื่อมั่น เราศรัทธา ใน

ฐานะที่เปนผูทรงคุณวุฒิ แลวยอมรับซึ่งกันและกัน แลวทุกคนก็ตองทําตามนโยบายนี้ เพราะถือวามันมาจาก

การมีสวนรวมทั้งหมดแลว มันก็จะเกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรที่ทานวางแผนไว” 

  

“ถาหากวาเราวางแผนอยางนี้ เราผลิตอยางนี้ เราใชประโยชนอยางนี้ เรารักษากันอยางนี้ และประโยชนที่

เคาไดรับ มันจะไดรับเต็มที่ อะไรที่มันเปนอุปสรรคอยูจะไดรับการแกไข  ถาเปนอยางนั้นมันทําใหเกิดความ

เชื่อมั่นในระบบนะครับ แลวการทํางานมันก็จะเปนการทํางานที่สอดคลองแลวก็เปนอันหนึ่งเดียวกัน” 

 

• การใชหลักฐานเชิงประจักษเปนตัวนําในการวางแผนฯ 

ผูใหสัมภาษณหลายทาน ไดเนนย้ําวา การวางแผน วิเคราะห หรือคาดการณใดๆ ในดานกําลังคนดาน

สุขภาพ ควรท่ีจะเปนไปในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ แนวโนม และบริบทของประเทศไทย 

ดังนั้น จึงตองใชขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษในการการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

“ตองมีขอมูลที่เชื่อถือได เอามาเถียงกัน ไมใชเถียงบนคนหนึ่งคิดอยาง คนหนึ่งมีขอมูลคิดอยางหนึ่ง คนยึด

ขอมูลอีกอยางหนึ่ง” 

 

“การทําสานเสวนา การทํายุทธวิธีเพื่อหาทางออกรวมนะ ทั้งหมดทั้งสิ้นเร่ืองสานเสวนาหรืออะไรตางๆ เนี่ย

ตองยืนอยูบน data information และ knowledge นะ อยาใชความเชื่อมาคุยนะ ถาเกิดใครใชความเชื่อ

ผมไมคุยดวย เพราะวาคุยแลวเดี๋ยวทะเลาะกัน” 

 

• ตัวแทนท่ีเขามารวมในการวางแผนเปนตัวแทนของหนวยงานนั้นๆ อยางแทจริง 

ตัวแทนของแตละหนวยงานหรือแตละภาคสวนท่ีเขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ ควรมีอํานาจใน

การตัดสินใจ กําหนดทิศทาง และสั่งการใหเกิดการปฏิบัติไดจริง 
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“จริงๆ ดวยกระบวนการคนที่มีอํานาจ คือ กระบวนการของคณะกรรมการที่ represent แลวนะ นั่นคือ

องคกรนะ และองคกรนั้นก็จะมีอํานาจตามบทบาทหนาที่ขององคกรนั้นๆ โดยอาศัยอํานาจการสานเสวนา

เพื่อใหออกขอผลลัพธออกมา แลวนําขอผลลัพธนั้นเขาสูการขับเคลื่อน” 

 

“ผูคนที่เขามา join ก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนหนา หมายความวาเปน routinely ของหนวยงานอ่ืนๆ 

โดยเฉพาะเชน ถามีผูแทนกระทรวงตางๆ เคาก็ไมไดใหความสําคัญกับกลไกอะไรแบบนี้มากนะ จะสงใครมา

ก็ได...   ...เออ....เวลาคิดเคาก็ทําแผนออกมา ยุทธศาสตรเคาเขียนดีนะ เขียนสวย พอชั้นการเอายุทธศาสตร

ไป implement มันก็ไมมีกลไกอีก” 

 

(2) การตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

• การเห็นภาพอนาคตของระบบสุขภาพรวมกัน 

การอภิปราย วางแผน หรือตัดสินใจใดๆ ก็ตาม เกิดจากการมองเห็นภาพอนาคตของระบบสุขภาพ

ของประเทศในอนาคตรวมกัน โดยผูใหสัมภาษณทุกคน เห็นตรงกันทุกฝายวาจะวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

ใหตอบโจทยหรือตอบสนองตอภาพอนาคตท่ีทุกฝายตองการผลักดันใหระบบสุขภาพของประเทศไทยกาวไปสู

ทิศทางนั้น ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการใหความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีกลาววา 

“การวางแผนมันไมควรจะตางคนตางวางนะครับ เวลานี้คือมันจะตองมี Issue อันเดียวคือวาเร่ืองการบริการ

ดานสุขภาพนะครับ แลวก็มีอะไรบางแลวอันนี้ควรจะเปนองคกรรวม หรือกลุมรวมกันที่ทํารวมกันเพื่อใหมัน

มี integrate ใหรูวาอะไรเปนไร ไมใชวาฝายวางแผนกําลังคนก็วางไป ฝายผลิตก็วางไป ฝายใชก็ทําไปนะครับ  

ไมเก่ียวกันเลยที่ผานมานี่เก่ียวนอยมาก เพราะฉะนั้นผมวาเปนจุดออนของประเทศที่สิ่งตางๆ มันคิดโดยคนละ

แบบหมด” 

 

• การอภิปราย วางแผน หรือตัดสินใจรวมกัน ควรข้ึนอยูกับหลักฐานเชิงประจักษท่ีมีอยูเปนหลัก  

การวางแผนนอกจากจะตอบสนองตอแนวโนมหรือภาพอนาคตแลว ตองตอบความตองการดาน

สุขภาพท่ีจําเพาะได และสงเสริมสุขภาวะของประชาชนสวนใหญอยางแทจริง ภายใตขอมูลหรือหลักฐานท่ีมี

อยูจริง 
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“บางคนก็พกอัตตามา พกความรูสึก พกความเชื่อมาโดยไมไดอยูบน evidence - based ไมวาจะเปน 

data information หรือ knowledge ตรงนี้ก็จะทําใหอีก 2 ข้ัวไมอยากแยงดวย ไมอยากทะเลาะดวย จะ

กลายเปนวานโยบายขาข้ึนเนี่ยจะเปนนโยบายที่เกิดจากความเชื่อบางคร้ัง ไมใชทุกคร้ังนะ แลวพอเปน

บางคร้ังมันเกิดข้ึนโดยที่ไมมีคนมาคอยเขมงวดในสิ่งเหลานี้นะ เสี่ยงอยางยิ่งครับเพราะเมื่อใดที่เราใสขยะลง

ไปในการคิดแผน มันก็จะไดแผนที่เปนขยะออกมา” 

 

“ทุกวันนี้ถาพูดถึงในสํานักปลัดเอง ในการประชุมทุกคร้ัง ก็จะมีการใชขอมูลเปน evidence - based หมด 

โดยตอนนี้ที่นาตื่นเตนก็คือ เรามีการแชรขอมูลกัน ในสมัยกอน ถานองทราบ บริบทของกระทรวงฯ มันจะตาง

คนตางอยู” 

 

• การมีจุดมุงหมายเพ่ือสวนรวม หรือผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก 

หากการวางแผนเปนไปเพ่ือปกปองผลประโยชนของหนวยงาน องคกร หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

ยอมไมใชการวางแผนท่ีตอบสนองความตองการของทุกฝาย และมีแนวโนมท่ีจะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ

เพราะผูเสียผลประโยชน ไดรับผลกระทบ หรือไดรับผลตอบแทนท่ีไมคุมคา ยอมเกิดความตอตานและไมนํา

แผนการเหลานั้นไปสูการปฏิบัติ หรือนําไปปฏิบัติอยางไมเต็มใจและไมมีประสิทธิภาพ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนอาจจะ

ไมเปนไปอยางท่ีตั้งเปาหมายไว  

 “expert ไมจําเปนตองอยูในกระทรวงหมด ตองไดคนมารอบดานเลย แลวก็ตองมีกติกากลายๆ วาตองมา

ทํางานของสวนรวม สวนกลางจริงๆ เปาหมายตองชัดเจนนะวา ทําเพื่อสวนกลาง” 

 

“ถาเราเกิดสานเสวนาจนตกผลึกเนี่ยเพื่อประโยชนสุขของบานเมือง เราไดทางออกรวมแบบนี้นะเปนฉันทา

มติ สานเสวนาอยางสุนทรียสาระภาษาดวยสันติวิธ ีใหออกมาเปนสินคาที่เปนทางออกรวม ถามวาใครมันจะ

ไมทํา” 

 

(4) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ความโปรงใสและตรวจสอบได  

ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา กระบวนการทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการวางแผน

กําลังคนดานสุขภาพควรมีความโปรงใส เชน การคัดเลือกตัวแทนเขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ 

“ถาพูดแบบออมๆ คือมันทาทายตอเร่ืองวามันโปรงใสตั้งแตตนหรือเปลา กระบวนการไดมา คือมองหนาไป

นี่คนกันเองทั้งนั้น พอคนกันเองทั้งนั้น....” 
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“ถาถามวาบางคร้ังถาเอาคนมาแลวไม represent ตรงนี้คืออันตรายเสมือนหนึ่งแอบอางมา และโดยทั่วไป

เรามักจะชวนคนคอเดียวกันนะ ประเภทรสนิยมตองกัน คุยกันงาย มันก็จะบิดเบือนขอมูลครับเพราะมันจะ

ไดเสี้ยวหนึ่งของสังคม” 

 

และควรมีความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ เชน มีการเปดเผยขอมูลตัวเลขท่ีใชในการวางแผนฯ และ

แลกเปลี่ยนขอมูลกันในคณะทํางานผูเขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ และเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ 

“หลักการทางดาน government ที่ตองมี participation มีความรับผิด รับชอบ accountability อะไรก็

วาไป ความโปรงใสทั้งหลาย” 

 

“แชรกันรูขอมูล แชรความรู เพราะวาขอมูลยังไงเราก็ไมครบถูกไหม มันจะมี Experience จากผูใชผูผลิต

อะไรทั้งหลายนะ ก็มาแชรกัน แลวก็หาทางที่จะตกลงทําความเขาใจนะที่จะไปมี Action ปรับใหดีข้ึน ถูก

ไหม ทุกฝายไดประโยชน ซึ่งทางเรา เราก็เปนนักวิชาการเราก็จะไปวิเคราะหหาขอมูลที่ใหมันชัดข้ึน และทํา

ใหฐานขอมูลมันแมน ครบถวน แมนยิ่งข้ึน อะไรอยางนี้” 

 

(5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบและกฎหมายตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ในกระบวนการวางแผนฯ และการตัดสินใจตางๆ ตองคํานึงถึงความเปนธรรมในการเขาถึงและการ

กระจายบุคลากรตามความตองการประชาชนหรือพ้ืนท่ี ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชน

และยึดผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก ในขณะเดียวกันก็ควรมีความเปนธรรมตอคณะทํางานหรือภาค

สวนท่ีเขามามีสวนรวมในการวางแผนดวย 

“ถาพูดถึงเร่ืองการรับรูบทบาทหนาที่ เร่ือง fairness เราก็ไมคอยไดแตะเทาไหร ความเปนธรรมกับทุกภาค

สวนเนี่ย ไมรูวาเราเนนที่ความเปนธรรมกับผูใชบริการ เทาเทียมเปนธรรม การเขาถึงเนี่ย กับ fairness ใน

เร่ืองของการมีสวนในดานการวางแผน” 
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3.3 ขอเสนอแนะกลไกเพ่ือประสิทธิภาพและความย่ังยืนของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

สําหรับกลไกหรือขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย ท่ีไดจากการสัมภาษณนั้น พอจะสรุปได ดังนี้ 

1) กลไกการมีตัวแทนหนวยงานอยางแทจริง  

ผูใหสัมภาษณสองในสามกลาววา ปญหาของคณะกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ    

ท่ีผานมาคือ การมีชองวางระหวางการวางแผนและการปฏิบัติ นั่นคือ แมวาจะมีการคิดวางแผนงานท่ีดี แตยัง

พบวาไมมีการดําเนินงานอยางท่ีไดวางแผนไวอยางแทจริง ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากตัวแทนท่ีมาเขารวมในการ

วางแผนยังไมใชตัวแทนท่ีแทจริงของหนวยงานนั้นๆ หรือไมไดมีอํานาจในการสั่งการในหนวยงานของตนให

เกิดผลในการปฏิบัติ 

“ถาไมมีกลไก ประเด็นการเชื่อมตอ มันก็เปนแคหลักการเฉยๆ เปนการกําหนดหลักการที่ไมมีใครปฏิบัติก็ไม

เห็นเปนไร อันเนี้ยคือปญหาไง” 

 

         2) กลไกการสานเสวนาโดยใชสันติวีธี 

    ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งเสนอแนะวา ในกระบวนการแสวงหาทางออกรวม ความใชแนวทางสันติวิธี 

 

“ผมคอนขางเชื่อในกระบวนการเคลื่อนหาทางออกรวมนะ การเจรจาหาทางออกรวม ซึ่งจะเปนเร่ืองของการ

ใชกระบวนการทางสันติภาพ หรือสันติวิธีนะ ซึ่งผมจะมี 6 process นะ” 

 

 

3) กลไกการติดตามผลการดําเนินงาน 

 กลไกการติดตามและประเมินผลจากการวางแผนหรือการดําเนินงานตางๆ จะเปนหลักฐานเชิง

ประจักษท่ีชี้ใหเห็นวา การวางแผนหรือการดําเนินงานตามการวางแผนดังกลาวเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ี

วางไวหรือไม และจะเปนขอมูลท่ีนําไปสูการปรับปรุงใหการทํางานดียิ่งข้ึน โดยผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ได

ยกตัวอยางวา ควรจะมีการติดตามผลของการปฏิรูปการศึกษา ดานการผลิตบุคลากรสาธารณสุขดวยวา

ประสบความสําเร็จตามความมุงหมายหรือไม 

“คําถามวันนี้คือ มีสถาบันไหนบางที่เอา transformative learning ไปใชอยางจริงจัง อยางเนี้ยมันจะเปน

ตัวบอกนา คือเคาจะทําโดยกระบวนการที่กลาวอางวากระบวนการที่เราทําแผนหรือเปลา ก็ไมเปนไร แตวา

สุดทายเนี้ยมันยังไง เชน transformative ที่เราคิดวาเปนเปาหมายอันนึงเนี่ย มันถูก achieve ไปบางหรือ

เปลา” 
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บทท่ี 4 
อภิปรายและสรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ 

 

 เม่ือสังเคราะหผลท่ีไดท้ังจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณแลว พบวา “ธรรมาภิบาล” 

เปนสิ่งท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวาควรใชเปนแนวทางในการดําเนินการทุกอยาง ซ่ึงโดยภาพรวมแลวไดรับความ 

เชื่อม่ันวาจะนําไปสูผลสําเร็จตามความมุงหวังของแผนการดําเนินงานนั้นๆ ซ่ึงในบทท่ี 4 นี้จะเปนการนําเสนอ

ผลท่ีไดจากการสังเคราะหท้ังจากผลการทบทวนวรรณกรรมและผลจากการสัมภาษณ โดยการศึกษานี้ พบ

ขอสรุปเบื้องตน ดังตอไปนี้ 

 

4.1 ความหมายของธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

จากผลการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวา ธรรมาภิบาลในดานการวางแผน

กําลังคนดานสุขภาพ หมายถึง 

“การมีสวนรวมและฉันทามติในการพัฒนา และปฏิบัติหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพใหมีประสิทธิภาพท้ังในระดับนโยบายและยุทธศาสตร ท่ีมุงเนนใหเกิดประโยชนแกสวนรวมหรือระบบ

สุขภาพของประเทศเปนหลัก มิใชผลประโยชนของตนเอง กลุมบุคคล หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น 

โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมท่ีเก่ียวของอยางละเอียดรอบดาน เคารพกฏกติกา มีความยุติธรรม มีความโปรงใส

และตรวจสอบได และแสดงถึงความรับผิดชอบ (ของตนเองหรือหนวยงาน) ในการตอบสนองตอความตองการ

ดานสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชนของสังคมโดยรวมอยางแทจริง”  

 

4.2 การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพภายใตระบบธรรมาภิบาล 

 ในสวนนี้ จะเปนการนําเสนอการผลการสังเคราะหขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและ

การสัมภาษณ โดยยึดตามกรอบการศึกษาในการพิจารณาวาสิ่งท่ีไดมานั้น มีความสอดคลองกับหลักธรรมา    

ภิบาลของ UNDP ท่ีใชในการศึกษานี้หรือไม อยางไร โดยจะนําเสนอผลตามหลักการ 5 ขอ ไดแก 1) การมี

สวนรวมและมีฉันทามติ (Legitimacy and voice), 2) การมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการพัฒนา 

(Direction), 3) การมีกระบวนการท่ีตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (Performance), 4) ทุกภาคสวนมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกัน ซ่ึงมีความโปรงใสและ

ตรวจสอบได (Accountability) และ 5) มีความยุติธรรมตอทุกฝาย และเคารพตอกฎระเบียบและกฎหมาย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ (Fairness) 

 



45 
 

1. การมีสวนรวมและฉันทามติ (Legitimacy and voice) 

จะเห็นไดจาก ผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีพบวา ความเปนหุนสวนหรือการมีสวนรวมในการทํางาน

นั้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะจะชวยใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมในการกําหนดนโยบายหรือวางแผน

งานตางๆ เชน การรวมมือระหวางสถาบันการผลิตภาครัฐและเอกชน ระหวางรัฐบาลกับองคกรพัฒนาเอกชน

ตางๆ เปนตน ซ่ึงควรเปนการรวมมือกันต้ังแตระยะเริ่มแรก เนื่องจากจะชวยลดการตอตานไดเม่ือนํานโยบาย

นั้นๆ ไปดําเนินการ(25-27) ซ่ึงสอดคลองกับสิ่งท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยผูใหสัมภาษณเกือบทุกคนกลาวถึง

ความสําคัญในการมีสวนรวมตั้งแตในระยะแรกวาจะทําให พวกเขารูสึกถึงการมีสวนรวมอยางแทจริง และเปน

การสงเสริมใหพวกเขารูสึกถึงการเปนเจาของรวมผลผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึนจากการวางแผนรวมกันอีกดวย ดังเห็น

ไดจากตัวอยางของคํากลาวท่ีวา 

“ถาเราใหเคาเขามาตั้งแตแรก เคาจะ concern เคาจะรวมคิดรวมทํา เคาจะรวมเปนเจาของ ดีไมดีเคา

อาจจะมีวิธีคิดเชิงระบบที่อาจจะชวยเราไดดวยซ้ําไป เพราะเคามีกลยุทธอยู” 

นอกจากนี้ กระบวนการมีสวนรวมจะชวยใหเกิดมีความเปนเจาของรวม มีความเคารพและไววางใจกัน ซ่ึงทํา

ใหเกิดสิ่งท่ีเรียกวา “ฉันทามต”ิ อีกดวย ซ่ึงจะมีรูปแบบสอดคลองกับการอภิบาลแบบเครือขาย(16)   

 

สรุป 

ประเด็นปญหา  

ทุกภาคสวนไดรับความเทาเทียม และมีกระบวนการคัดเลือกเขามามีสวนรวมอยางโปรงใส หรือไม 

 

สิ่งท่ีควรจะเปน  

o ทุกภาคสวน ไดแก ผูผลิตและผูใช (ท้ังภาครัฐและเอกชน) สภาวิชาชีพ และภาคประชาสังคม มี

ความสําคัญเทาเทียมกัน และสมควรเขามามีสวนรวมและมีฉันทามติในการวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพของประเทศไทย 

o การมีสวนรวมนั้นจําเปนจะตองเกิดตั้งแตเริ่มตน ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมและมีความ

จริงจังในการคิดวางแผนงานรวมกัน มิใชเปนเพียงการไดรับเชิญเขามามีสวนรับรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

เทานั้น  

 

2. การมีวิสัยทัศนและทิศทางในการพัฒนา (Direction) 

ผลการทบทวนวรรณกรรมไดยืนยันวาการมีผูนําท่ีดี และผูนําไดใหพันธะสัญญาท่ีจะผลักดันงานนั้นๆ จะ

สงผลการใหการดําเนินงานมีโอกาสประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ดังตัวอยาง การใหพันธะสัญญาของ

ประธานาธิบดีประเทศ Botswana ท่ีจะตอสูและแกไขปญหาเอชไอวีเอดส ไดกระตุนใหเกิดการรวมมือกัน
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อยางเขมแข็งระหวางรัฐและเอกชน ซ่ึงสงผลใหจํานวนผูติดเชื้อฯ ท่ีมีโอกาสเขาถึงบุคลากรดานสุขภาพเพ่ิม

มากข้ึน(24)    และในทํานองเดียวกันผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูนําท่ีดีจะทําใหเกิดความเชื่อม่ันและศรัทธา

จากคณะกรรมการหรือผูท่ีเขารวมทํางาน และในขณะเดียวกันก็จะทําใหคณะกรรมการภายในการนําของเขา

ไดรับยอมรับจากผูท่ีทํางานตอบสนองตอนโยบายท่ีคณะกรรมการคิดข้ึนมาดวย ยกตัวอยางจากคํากลาวท่ีวา 

“เราจะตองศรัทธากับเชื่อมั่นกอนวา กรรมการชุดนี้เปนคนขับเคลื่อนประเทศ ถาเราเชื่อมั่น เราศรัทธา ใน

ฐานะที่เปนผูทรงคุณวุฒิ แลวยอมรับซึ่งกันและกัน แลวทุกคนก็ตองทําตามนโยบายนี้ เพราะถือวามันมาจาก

การมีสวนรวมทั้งหมดแลว มันก็จะเกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรที่ทานวางแผนไว” 

สรุป 

ประเด็นปญหา  

การวางแผนฯ ดําเนินการภายใตผูนําท่ีเหมาะสม และมองทิศทางขางหนารวมกันเพ่ือผลประโยชนโดยรวมของ 

ชาติเปนท่ีตั้ง หรือไม 

 

สิ่งท่ีควรจะเปน  

o การมีผูนําท่ีดี ซ่ึงควรจะตองทําหนาท่ีเปนคนกลาง (mediator) ระหวางภาคสวนตางๆ ท่ีเขามา

รวมกันวางแผนฯ ควรประกอบดวย การมีบารมีเปนท่ียอมรับนับถือ (reference power) และการมี

ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ (expert power) เก่ียวกับกําลังคนดานสุขภาพ เพ่ือใหเกิดการ

ยอมรับจากทุกภาคสวน 

o การคิดและพิจารณาวางแผนรวมกันภายใตหลักฐานเชิงประจักษ นั่นคือ ทุกภาคสวนตองเขามา

รวมกันวางแผนโดยยึดตามหลักฐานท่ีมีอยูจริง โดยไมมีการใชอารมณ อคติ หรือความลําเอียงใดๆ   

มาประกอบการตัดสินใจ 

o การคิดวางแผนโดยมีผลลัพธเพ่ือประโยชนของประเทศชาติโดยรวม มิใชเพ่ือการปกปองผลประโยชน

ของภาคสวนใด ภาคสวนหนึ่งหรือองคกรสวนตนเปนการเฉพาะ 

 

3. การตอบสนองความตองการของทุกภาคสวน (Performance) 

ผลการสัมภาษณพบวา สิ่งท่ีจะชวยใหการตอบสนองความตองการผูมีสวนไดสวนเสียเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 1) การวางแผนโดยมองเห็นภาพของระบบสุขภาพรวมกันระหวางผูมีสวน

เก่ียวของจากทุกภาคสวน 2) การอภิปราย ตัดสินใจรวมกันโดยยึดหลักฐานเชิงประจักษ และ 3) การวางแผน

และการตัดสินใจรวมกันนั้น ยึดผลประโยชนชาติเปนเหนือประโยชนสวนตน ซ่ึงคอนขางสอดคลองกับสิ่งท่ีได

จากการทบทวนวรรณกรรม ดังตัวอยางจากประเทศลาว ซ่ึงอาศัยการปรับปรุงระบบการอภิบาลกําลังคนดาน

สุขภาพ เปนจุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ โดยจัดใหมีการใชความชวยเหลือ
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กันระหวางหนวยงาน (aid effectiveness efforts) เริ่มดวยการแลกเปลี่ยนหรือใชขอมูลรวมกันในการ

วิเคราะหกรอบอัตรากําลัง (staffing quota system) ซ่ึงความพยายามนี้สงผลใหมีการวิเคราะหสถานการณ

กําลังคนดานสุขภาพรวมกันระหวางหนวยงาน และผลักดันใหรัฐบาลมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลท่ีจําเปน

เพ่ือใชประกอบในการวางแผนดวย(23) 

 

สรุป 

ประเด็นปญหา  

การวางแผนฯ เปนกระบวนการท่ีมุงตอบสนองความตองการจําเปนของทุกภาคสวนอยางแทจริง หรือไม 

 

สิ่งท่ีควรจะเปน  

o การวางแผนท่ีจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรเกิดจากการตัดสินใจรวมกันภายใตหลักฐาน

เชิงประจักษ และยึดผลประโยชนชาติเปนหลัก 

o การวางแผนเพ่ือตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพหรือปญหาตอประชาชนเปนสําคัญ เชน การ

ผลิตตองผลิตบุคลากรสุขภาพ เชน แพทย หรือพยาบาล ท่ีมี “คุณภาพ” ตรงตามความตองการของ

ผูใช (ประชาชน) ยกตัวอยางเชน ในอนาคตประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุ บุคลากรสุขภาพท่ีมี

ความรูและความสามารถใน การดูแลผูสูงอายุควรเปนอยางไร หรือปญหาสุขภาพจะเกิดจากโรคไม

ติดตอ (NCD) ท่ีเกิดจากพฤติกรรมดาน สุขภาพ (เบาหวาน ความดัน ฯ) ดังนั้น บุคลากรสุขภาพท่ีจะ

สงเสริมประชาชนเกิดการดูแลสุขภาพตนเอง (self-care) เพ่ือการปองกันโรคหรือปญหาสุขภาพ

เหลานี้ควรเปนอยางไร เปนตน 

 

4. ความรับผิดชอบรวมตอสาธารณะและความโปรงใส (Accountability) 

ผลการทบทวนวรรณกรรม พบวา ในการวางแผนควรจะตองมีลักษณะของการมีความรับผิดชอบ

รวมกันของคณะกรรมการ ดังตัวอยางของ  คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของกําลังคนดานสุขภาพประเทศ

อังกฤษท่ีเรียกวา Health Education England (HEE) ไดเสนอแนะแนวทางการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ

เพ่ือใหการสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศ(28)  ท้ังนี้ ไดระบุไวในรายงานดังกลาววา การวางแผนการ

พัฒนากําลังคนดานสุขภาพตองมีระบบอภิบาลท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม  ซ่ึงเกิดจากการมีความรับผิดชอบรวมกัน

ของผูเก่ียวของทุกภาคสวนตั้งแตระดับชาติไปจนถึงระดับพ้ืนท่ี เริ่มตั้งแตเรื่องงบประมาณหรือการลงทุน

ทางดานการศึกษาและพัฒนากําลังคน เปนตน สําหรับในประเทศไทยเองก็ไดมีความพยายามในการพัฒนา

กําลังคนดานสุขภาพรวมกันภายใตคณะกรรมการระดับชาติ ไดแก คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพ

แหงชาติ ท่ีมีนายแพทยมงคล ณ สงขลา เปนประธาน โดยมีตัวแทนจากหลายๆ ภาคสวนเขามาทํางานรวมกัน 

เชน มีตัวแทนจากผูใชจากโรงพยาบาลเอกชน หรือสภาวิชาชีพตางๆ เปนตน เพ่ือรวมกันพิจารณาให
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องท่ีเก่ียวของกับกําลังคนดานสุขภาพ ซ่ึงรวมถึงเรื่องการวางแผนฯ ดวย        

อาจกลาวไดวา กลไกการทํางานในลักษณะเชนนี้ จะเปนการประสานความรวมมือกันทํางานในลักษณะของ 

co-ordination function ซ่ึงมารวมกันพิจารณาเรื่องสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของแลวใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซ่ึงมี

ขอจํากัดในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเนื่องจากไมมีอํานาจในการสั่งการ โดยผลการประเมินครึ่งแผน

ยุทธศาสตร ท่ี เ กิดจากการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้ พบวา มีชองวางของการขับเคลื่อนงาน 

(implementation gap) ท่ีไมมีความชัดเจนหรือเชื่อมโยงกันระหวางระดับชาติกับระดับทองถ่ิน ท้ังนี้ อาจ

เนื่องมาจากแตละหนวยงานตางมีวัฒนธรรมการทํางานและความเขาใจในเจตนารมณของแผนกําลังคนดาน

สุขภาพท่ีแตกตาง สงผลพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามเจตนารมณของแผนกําลังคนดานสุขภาพยังไม

ไดผลมากนัก(31)  และในสวนของการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุข คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ

ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคคลากรดานสุขภาพใน

ศตวรรษท่ี 21 (พ.ศ. 2557 – 2561) โดยมี ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช เปนประธาน ซ่ึงระบุไว

คอนขางชัดเจนวาเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ดังนั้น อาจจะไมมีขอจํากัดของการขับเคลื่อนนโยบายเหมือน

คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ อยางไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้เกิดข้ึนภายหลัง และ 

ณ ตอนนี้จึงยังไมมีผลการประเมินท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการชุดนี้  ในการทํางานรวมกันในรูปแบบของ

คณะกรรมการนั้น ประเด็นสําคัญท่ีควรคํานึงซ่ึงก็สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล คือ สัดสวนหรือตัวแทนของ

ภาคสวนท่ีเขามีบทบาทท่ีผานกระบวนการคัดเลือกอยางโปรงใส รวมไปจนถึงการมีความรับผิดชอบตอ

สาธารณะรวมกัน เชน การเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานหรือขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของสูสาธารณะ ดังจะเห็น

ไดจากตัวอยาง ความคิดเห็นจากผูใหสัมภาษณท่ีกลาวถึงการคัดเลือกตัวแทนเขามามีสวนรวมในการ         

วางแผนฯ เอาไววา 

“ถาพูดแบบออมๆ คือมันทาทายตอเร่ืองวามันโปรงใสตั้งแตตนหรือเปลา กระบวนการไดมา คือ

มองหนาไปนี่คนกันเองทั้งนั้น พอคนกันเองทั้งนั้น....” 

และการความสําคัญของการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะวา 

“แชรกันรูขอมูล แชรความรู เพราะวาขอมูลยังไงเราก็ไมครบถูกไหม มันจะมี Experience จาก

ผูใชผูผลิตอะไรทั้งหลายนะ ก็มาแชรกัน แลวก็หาทางที่จะตกลงทําความเขาใจ นะที่จะไปมี Action 

ปรับใหดีข้ึน ถูกไหม ทุกฝายไดประโยชน ซึ่งทางเรา เราก็เปนนักวิชาการเราก็จะไปวิเคราะหหา

ขอมูลที่ใหมันชัดข้ึน และทําใหฐานขอมูลมันแนน ครบถวน แมนยิ่งข้ึน อะไรอยางนี้” 
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สรุป 

ประเด็นปญหา  

ผูมีสวนรวมในการวางแผนฯ แสดงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และสรางความโปรงใส และมีการ 

เปดเผยขอมูลสูสาธารณะ หรือไม 

สิ่งท่ีควรจะเปน  

o กระบวนการไดมาซ่ึงตัวแทนของทุกภาคสวนตองเปนไปอยางโปรงใส และไดรับการยอมรับวาเปน

ตัวแทนของภาคสวนหรือองคกรนั้นๆ อยางแทจริง หากไมมีเหตุผลหรือขอกําหนดท่ีแสดงใหเห็นอยาง

ชัดเจนวาบุคคลท่ีไดรับเลือกเขามารวมอยูในคณะวางแผนกําลังคนดานสุขภาพนั้น ไดมาอยางไร โดย

วิธีการใดแลว อาจกอใหเกิดความไมใชม่ันในระบบในเรื่องความโปรงใสของการไดมาซ่ึงสมาชิกภาพ 

และอาจนําไปสูการไมยอมรับในการเปนตัวแทนของภาคสวนอยางแทจริง 

o การเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการวางแผนฯ สูสาธารณะ ถือเปนการแสดงความรับผิดชอบและ

แสดงความโปรงใสในการวางแผนฯ อยางหนึ่ง ณ ปจจุบันนี้ ถึงแมวาฐานขอมูลรวมทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับ

กําลังคนดานสุขภาพนั้นยังไมมี แตอยางไรก็ตาม ภาคสวนตางๆ จะมีขอมูลของแตละวิชาชีพเฉพาะท่ี

แตกตางกันออกไป ดังนั้น การแชรขอมูลเหลานี้รวมกันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวางแผนฯ 

ขณะเดียวกันก็เปนการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ และนํามาซ่ึงการยอมรับในทิศทางการวางแผน     

ไมวาจะเปนตัวเลขหรือจํานวนการผลิต การคาดการณ ความตองการ หรือแนวทางการปรับปรุง

คุณภาพบัณฑิต วามีท่ีมาท่ีไปอยางไร เปนตน 

o การไดมาซ่ึงขอเสนอแนะตองเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการพิจารณารวมกันในท่ีประชุมหรือเกิดจากการ

วางแผนรวมกันท่ีมีการรับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนอยางแทจริง มิไดเปนการปกธงหรือมี

บทสรุปไวลวงหนาแลว โดยเพียงแครอใหสมาชิกจากทุกภาคสวนมาอยูกันพรอมหนาเพ่ือรับรูวา

ขอสรุปเปนแบบนี้เทานั้น 

 

5. ความยุติธรรมและเคารพตอกฏระเบียบตางๆ (Fairness) 

ผลการสัมภาษณ พบวา ประเด็นความเปนธรรมนั้น นอกเหนือจากความเปนธรรมในเรื่องสัดสวนและ

ตัวแทนของภาคสวนตางๆ ท่ีเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ แลว ควรจะตองคํานึงความเปนธรรมใน

การตอบสนองความตองการของประชาชน ยกตัวอยางเชน การกระจายบุคลากรสุขภาพอยางเปนธรรมให

ประชาชนท่ีตองการความชวยเหลือดานสุขภาพมีโอกาสเขาถึงบุคลากรสุขภาพอยางเทาเทียมกัน ดังตัวอยาง

ของผูใหสัมภาษณทานหนึ่งซ่ึงกลาววา 

“ถาพูดถึงเร่ืองการรับรูบทบาทหนาที่ เร่ือง fairness เราก็ไมคอยไดแตะเทาไหร ความเปนธรรมกับทุกภาค

สวนเนี่ย ไมรูวาเราเนนที่ความเปนธรรมกับผูใชบริการ เทาเทียมเปนธรรม การเขาถึง...” 
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ประเทศไทยเองก็ประสบปญหาในเรื่องนี้มาตลอด เนื่องจากบุคลากรสุขภาพมักจะมีอยูอยางหนาแนนในเขต

เมืองมากกวาพ้ืนท่ีชนบท จึงไดมีการใชเรื่องของคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงินเพ่ิมข้ึนในบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยูใน

เขตชนบท(41) นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (CPIRD)(42, 43)  ซ่ึงมีเปาประสงคเพ่ือธํารง

รักษาแพทยหรือบุคลากรสุขภาพอ่ืนๆ ใหทํางานดูแลประชาชนในเขตชนบทยาวนานมากข้ึน ซ่ีงเปนหนึ่งใน

ขอแนะนําเรื่องการธํารงรักษาบุคลากรสุขภาพไวในพ้ืนท่ีชนบทของ WHO(44)   

สรุป 

ประเด็นปญหา  

การวางแผนฯ มีกระบวนการท่ีใหความยุติธรรมตอทุกฝาย และเคารพกฎกติการวมกัน หรือไม 

 

สิ่งท่ีควรจะเปน 

1) ความเปนธรรมและยุติธรรมตอประชาชน  

- กระบวนการวางแผนฯ และการตัดสินใจตางๆ ตองคํานึงถึงความเปนธรรมในการเขาถึงและการ

กระจายบุคลากรตามความตองการประชาชนหรือพ้ืนท่ี 

- ทุกภาคสวน ตองเคารพในการกฏกติกาท่ีกําหนดไว และยึดถือหลักคุณธรรมในการวางแผนฯ โดย

การตัดสินใจเพ่ือผลประโยชนโดยรวมของประเทศชาติเปนหลัก 

 

2) ความเปนธรรมและยุติธรรมตอภาคสวนท่ีเขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ 

- ควรมีความยุติธรรมในเรื่องสัดสวนของตัวแทนภาคสวนตางๆ ท่ีเขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ   

ท่ีผานมาเนื่องจากผูใชกําลังคนดานสุขภาพสวนใหญ และผูผลิต (บางสวน) เปนผูแทนจากกระทรวง

สาธารณสุข ดังนั้น ผูเขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ จึงประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเปน

สวนใหญ อยางไรก็ตาม เรื่องสัดสวนอาจไมใชปญหา หากมีการชี้แจงถึงท่ีมาท่ีไปในการคัดสรรผูเขามามีสวน

รวมในการวางแผน มีหลักการและเหตุผลท่ีชัดเจน ขณะเดียวกันในกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นและ

การวางแผนรวมกันนั้นมิไดละเลยความสําคัญของภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีอาจมีสัดสวนนอยกวา ก็จะทําใหขอสรุป

หรือผลลัพธของการวางแผนตางๆ ไดรับการยอมรับวามีความยุติธรรม  
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4.3 ขอเสนอแนะทางออก 

 ขอเสนอแนะทางออกไดมาจากการวิเคราะหและสังเคราะหผลการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงผูวิจัยไดจัด

เวทีนําเสนอขอสรุปนี้ตอผูเก่ียวของใน side meeting ของการประชุมระดับชาติประจําปเรื่อง การพัฒนา

การศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพครั้งท่ี 2 (The 2nd Annual National Health Professional 

Education Reform Forum; ANHPERF) ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมี

ผูเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นท้ังหมด 38 ทาน (ดังเอกสารแนบ) จากนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขอีก

เล็กนอยตามขอคิดเห็นตางๆ ท่ีไดจากการประชุมดังกลาว ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

 

 4.3.1 กลไกท่ีจะชวยใหเกิดการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพรวมกันอยางย่ังยืน 

(1) กลไกการเปนตัวแทนภาคสวนหรือองคกรท่ีแทจริง 

- ผูท่ีเปนตัวแทน ตองพยายามนําความรู ประสบการณ และขอมูลท่ีมีอยูมาประกอบการวางแผนฯ 

โดยยึดถือผลประโยชนสวนรวมหรือประเทศชาติเปนหลัก 

- ผูท่ีเปนเปนตัวแทน ตองมีอํานาจในการตัดสินใจแทนภาคสวนหรือองคกรตนเองอยูพอสมควร 

สามารถนําขอสรุปจากท่ีประชุมกลับไปแจงตอตนสังกัด และผลักดันใหเกิดการนําไปดําเนินการตอไดอยาง

เหมาะสม 

- ผูท่ีเปนตัวแทน ตองมีบทบาทท่ีชัดเจนและตอเนื่องในการเขามามีสวนรวมการวางแผนฯ (ไมควร

เปลี่ยนแปลงคนท่ีรับผิดชอบบอยๆ) 

 

(3) กลไกสานเสวนาแบบสันติวิธี ซ่ึงคาดวาจะนําไปสูการมีความศรัทธาและความเชื่อม่ันตอกระบวนการ

วางแผนฯ และนําไปสูการปฏิบัติจริง (implementation)  

ซ่ึงกระบวนการทางสันติวิธี ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ  

1) ทุกวาจาท่ีพูดขอใหเปนสุนทรียสาระ  

2) เนนการสานสัมพันธภาพดวย ใชความจริง (truth) เพ่ือใหเกิดความไววางใจ 

3) เคารพจุดยืนและขอจํากัดของกันและกัน (เปดเผยสิ่งเหลานี้และทุกคนตองกลาพูด) 

4) ตองเชื่อม่ันวาทุกปญหามีทางออกและมีทางออกมากกวาท่ีเราเห็น )พหุทางเลือก(  

5) ทุกทางเลือกตองมีการกํากับภายใตความเปนธรรม ในลักษณะของ equity หรือ equality ก็ได 

6) การเคารพตอ committee (อยาหลอกลวงหรือมี hidden agenda หรือปกธงไวแลว แตแคเชิญ

เขาเขามาพูดคุย โดยไมไดรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของเขาอยางแทจริง) 

 

(3) กลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
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 ในการวางแผนและดําเนินการตางๆ ตองมีระบบการติดตามและประเมินผลจากการดําเนินการนั้นๆ 

เพ่ือใหทราบวาการวางแผนและตั้งเปาหมายไวนั้น ไดผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไร 

เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งๆ ข้ึน ยกตัวอยางเชน เม่ือมีการกําหนดไวแลววา สถาบันการผลิตจะ

ผลิตกําลังคนดานสุขภาพโดยใชหลักการของ transformative learning ก็อาจจะตองมีการติดตาม

ประเมินผลวาดําเนินการไปแลวอยางไรบาง และไดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด 

เปนตน 

 4.3.2 รูปแบบของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรม ไมพบรูปแบบท่ีชัดเจนในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพใน

ระดับประเทศ โดยสวนใหญจะเปนการวางแผนในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือการแกไขปญหาเฉพาะเรื่องเปนหลัก อยางไร

ก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ พอจะจําแนกรูปแบบของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพสําหรับประเทศไทย

ออกมาได 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 

รูปแบบท่ี 1: การมี “คณะกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ”ตามรูปแบบเดิมท่ีมีอยูแลว แตตอง

มีกลไกของการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีชัดเจนมากข้ึน และมีขอเสนอแนะแนวทางท่ีสามารถเกิด

ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมหรือมีกระบวนการผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติจริงได 

 ผลการทบทวนวรรณกรรมพบวา ท่ีผานมา ประเทศไทยมี คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงได

แตงตั้งคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ โดยใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

2550 มาตรา 25 (8) เพ่ือการเพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการขับเคลื่อน

และผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ รวมท้ังกํากับติดตาม 

ประเมินผลสําเร็จตามแผนฯ (คําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติท่ี 5/2552, 2552) แตก็ยังพบวามีชองวาง

ของการขับเคลื่อนงาน (implementation gap) ใหเปนไปตามบทบาทหรือการวางแผนของคณะกรรมการ

กําลังคนดานสุขภาพดังกลาว  

อยางไรก็ตามผลจากการสัมภาษณ พบวา ครึ่งหนึ่งของผูใหสัมภาษณ เห็นวา การมีคณะกําลังการ

วางแผนกําลังคนดานสุขภาพแหงชาตินั้นมีความเหมาะสมดีแลว เพียงแตตองปรับปรุงในเรื่องการสรางความ

ชัดเจนหรือการมีความสวนรวมกันอยางจริงจังจากทุกภาคสวน กระบวนการในทุกข้ันตอนตองโปรงใสและ

เกิดข้ึนจากการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนอยางแทจริง ขณะเดียวกันก็ตองสรางความศรัทธาและ

เชื่อม่ันจากทุกภาคสวนในการเห็นความสําคัญของการวางแผนท่ีเกิดข้ึนรวมกัน เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยาง

แทจริง ตัวแทนท่ีเขามาตองนําไปสื่อสารตอองคกรตนเองและนําไปสูการดําเนินการอยางจริงจัง มิใชเปนเพียง

การรับฟงและรับรูวาการอะไรข้ึน แตในการปฏิบัติงานจริงจะรับฟงหรือปฏิบัติตามนโยบายองคกรตนเองเปน

หลักโดยเห็นความสําคัญหรือไมไดนําเอาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการวางแผนรวมกันนั้น ไปดําเนินงานใหสอดประสาน

กับแผนงานขององคกรตนเองแตอยางใด 
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รูปแบบที่ 2: การมีองคกรควบคุมกํากับดานสุขภาพของชาติ (National Health Authority: NHA) ซ่ึงเปนผูมี

อํานาจตัดสินใจ และสั่งการใหเกิดการดําเนินการตามการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศชาติอยาง

เปนรูปธรรม 

ผลจากการสัมภาษณ พบวา หนึ่งในสามของผูใหสัมภาษณ เห็นดวยกับการมีองคกรท่ีทําหนาท่ี

ควบคุมกํากับทิศทางของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจ รวมถึงการสั่ง

การใหเกิดผลในทางปฏิบัติตามการวางแผนฯ อยางแทจริง (ภาคสวนหรือองคกรท่ีเก่ียวของตองรับฟงและ

นําไปปฏิบัติ) ท้ังนี้ NHA (authorized body) จะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีอํานาจในการตัดสินเรื่อง

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสุขภาพท่ีไมใชเฉพาะแตเรื่องกําลังคนดานสุขภาพเทานั้น ดังนั้น NHA อาจประกอบไป

ดวยคณะผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานขอมูลและระบบสุขภาพ ดานเศรษฐกิจสุขภาพหรือการเงินการคลัง และ

ดานกําลังคนดานสุขภาพ เปนตน ซ่ึงจะเห็นไดวา NHA จะมีบทบาทในการวิเคราะหและตัดสินใจภาพรวมของ

ระบบสุขภาพของประเทศไทยท้ังหมด โดยการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบ

สุขภาพเทานั้น  

ท้ังนี้ เพ่ือใหกลไกของการพัฒนาระบบสุขภาพในรูปแบบของการมี NHA เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยใหการตัดสินใจและสั่งการตางๆ เกิดจากการกลั่นกรองและพิจารณาจากหลักฐานทางวิชาการอยางแทจริง 

จะตองมีกลุมท่ีทําหนาท่ีศึกษาคนควา สรางงานวิจัย หรือรวบรวมขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ หรือคณะ

เลขานุการ (secretariat body) ของกลุมตางๆ ไมวาจะเปนดานขอมูลและระบบสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ

สุขภาพหรือการเงินการคลัง และดานกําลังคนดานสุขภาพ เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานกับหนวยงานตางๆ      

ท่ีเก่ียวของ และจัดทําขอมูลนําเขาให NHA พิจารณากอนการตัดสินใจและสั่งการตางๆ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตอระบบสุขภาพของประเทศชาติโดยรวมอยางเหมาะสมตอไป 

 

4.4 ขอจํากัดการศึกษา 

- การศึกษานี้ เปนเพียงการทบทวนวรรณกรรมดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีมีอยูอยาง

จํากัด ซ่ึงไมมีรูปแบบหรือตัวอยางการดําเนินงานดานการวางแผนดังกลาวในระดับประเทศท่ีใชหลักธรรมาภิ

บาลใหเห็นอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปแลวการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของแตละ

ประเทศจําเปนตองพิจารณาจากบริบทหรือสถานการณเฉพาะของประเทศเปนสําคัญ ดังนั้น จึงอาจจะไมมี

ความจําเปนท่ีจะตองอาศัยตัวอยางหรือรูปแบบหรือการดําเนินการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพจาก

ตางประเทศมาใชสําหรับประเทศไทย  

- ขอมูลท่ีไดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวของ เปนขอมูลเชิงคุณภาพสวนหนึ่งท่ีชวยชี้แนะทิศทาง

หรือรูปแบบของการวางแผนการกําลังคนดานสุขภาพ ซ่ึงไมสามารถกลาวไดวาเปนคําตอบหรือตัวแทน
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ประเทศไดอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ก็ไมไดออกแบบโดยตั้งเปาหมายเพ่ือหาตัวแทนของประเทศ

ไทยในเรื่องการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพแตอยางใด แตเปนความพยายามในการคนหารูปแบบหรือ

ทางเลือกในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศชาติจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือเปนสวน

หนึ่งในการสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ ผลท่ีไดจากการศึกษานี้จึงถือเปนขอเสนอแนะทางเลือก

บางอยาง ท่ีอาจนําไปสูการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพรวมกันอยางยั่งยืนของประเทศเทานั้น 
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บทท่ี 5 กรณีศึกษาท่ี 1:  
ธรรมมาภิบาลกับการจายคาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ 

ดังท่ีไดกลาวไวแลวในระเบียบวิธีการวิจัยวา เพ่ือตองการใหเห็นรูปธรรมของความสําเร็จและบทเรียน

สําคัญบางอยางท่ีเก่ียวของการการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน การศึกษานี้จึงได

ทําการศึกษาเพ่ิมเติมเปนกรณีศึกษาเพ่ือเรียนรูปจจัยความสําเร็จของการมีธรรมาภิบาลในระดับองคกรดวย 

โดยในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการคนควาและเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการ

จายคาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ โดยใชกรณีศึกษาท่ีโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเปน

ตัวอยางของความสําเร็จในระดับทองถ่ิน สืบเนื่องจากการท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดริเริ่มใหมีนโยบายการจาย

คาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเรียกวา “การจาย

คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน” หรือ Pay for Performance (P4P) ในปพ.ศ. 2544 โดยเริ่มจาก      

นางสุดารัตน เกยุราพันธ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ไดประชุมคณะทํางานศึกษา

รูปแบบการจายคาตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือวางแผนการดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือเปนการขานรับตอแนวคิด

ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ท่ีตองการใหมีการปรับรูปแบบการทํางานของ

ขาราชการโดยใหประเมินตามผลงาน ประกอบกับในชวงนั้นมีการดําเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคหรือ

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซ่ึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจายงบประมาณของหนวยบริการสุขภาพท่ี

กระจายเงินไปตามจํานวนประชากรท่ีสถานบริการนั้นๆ ใหการดูแล (เรียกกันโดยท่ัวไปวา “งบประมาณตอหัว

ประชากร”) สงผลใหรูปแบบบริการรักษาพยาบาลเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญอยางหนึ่งคือ มี

จํานวนผูรับบริการสุขภาพมีมากข้ึน ดังนั้นจึงมีแนวคิดการปรับรูปแบบการจายคาตอบแทนบุคลากร

สาธารณสุขหรือผูปฏิบัติงานในหนวยบริการตางๆ เพ่ือรองรับกับระบบการรักษาพยาบาลท่ีเปลี่ยนไป โดยมี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจ และสรางขวัญกําลังใจในการทํางานมากข้ึนจากภาระการบริการ

สุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนนั่นเอง 

คณะทํางานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทยฑิฆัมพร จางจิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลพาน 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนหนึ่งในคณะทํางานนั้น  ไดรวมกันทําการศึกษาและจัดทํารูปแบบการจาย

คาตอบแทนตามผลงานดังกลาว ซ่ึงใชเวลานานถึง 2 ปในการจัดทําหลักเกณฑการดําเนินงานจนแลวเสร็จ 

หลังจากนั้นจึงมีการเปดรับสมัครโรงพยาบาลนํารองเพ่ือทดลองดําเนินการจายคาตอบแทนตามผลการ

ปฏิบัติงานท่ีจัดทําข้ึนมา โดยโรงพยาบาลพานเปนหนึ่งในโรงพยาบาลท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงพยาบาล

นํารองของโครงการ จากโรงพยาบาลนํารองท้ังหมด 11 แหง  โรงพยาบาลพานถือเปนตัวอยางของการประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน สามารถแสดงผลของการเพ่ิมคาตอบแทน

ตอประโยชนท่ีประชาชนผูรับบริการไดรับ รวมถึงรายรับของโรงพยาบาลท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน 
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นั่นหมายถึงประสิทธิภาพท่ีเพ่ิมข้ึน และไมเกิดความขัดแยงในองคกร โดยยังมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาว

อยูจนถึงปจจุบันนี้เปนเวลานานมากกวา 10 ปแลว ดังนั้น โรงพยาบาลพานจึงถูกเลือกใหมาเปนกรณีตัวอยาง

ของการบันทึกบทเรียนท่ีดีของการจายคาตอบแทนกําลังคนหรือผูปฏิบัติงานดานสุขภาพตามผลการปฏิบัติงาน 

โดยจะเนนในชวงระยะเวลาของการวางแผนงานและใชกรอบแนวคิดของธรรมาภิบาลมาทําการศึกษา ภายใต

ความเชื่อท่ีวา “การวางแผนงานท่ีดีภายใตหลักธรรมาภิบาล ไดนําไปสูความสําเร็จในทางปฏิบัติ” ซ่ึงในบท

นี้จะเปนการสรุปบทเรียนของการวางแผนดําเนินงานการจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตามผลการทํางานของ

โรงพยาบาลพาน ภายใตกรอบแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล 

5.1 การมีสวนรวมและฉันทามติ (Legitimacy and voice) 

พบวา การวางแผนดําเนินงานของโครงการนี้ในโรงพยาบาลพาน มีสวนรวมของทุกฝายตั้งแตเริ่มตน

ภายหลังจากไดรับนโยบายเรื่องการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจากกระทรวงสาธารณสุขแลว  

นายแพทยฑิฆัมพรไดนําหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแบบใหมนี้มาใชในโรงพยาบาลพานในชวงปลายป 

พ.ศ.2546 ซ่ึงกอนหนานี้ในชวงท่ีคณะทํางานทําการศึกษาและจัดทําคูมือหลักเกณฑการดําเนินงานนั้น ทุกครั้ง

ท่ีนายแพทยฑิฆัมพรกลับจากการประชุมรวมกับคณะทํางานของกระทรวงฯ  จะมีการใหขอมูลชี้แจงเพ่ือทํา

ความเขาใจกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในโรงพยาบาลมาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือเปนการเตรียมการเจาหนาท่ีใหมี

ความพรอมและปองกันการเกิดปญหาอันเนื่องมาจากความไมรูหรือไมเขาใจของพวกเขา โดยหลักเกณฑการ

จายคาตอบแทนแบบใหมนี้จะมาในรูปแบบของการใหคะแนน แบงเปนการใหคะแนนตามปริมาณงานและ

คุณภาพของงาน เพ่ือทดแทนการใหคาตอบแทนในรูปแบบเดิมท่ีเปนการเหมาจาย โดยโรงพยาบาลพานได

จัดต้ังคณะทํางานโครงการจายคาตอบแทนตามผลงานของโรงพยาบาลข้ึนโดยในชวงแรกๆ ไดเลือกหัวหนา

หนวย และ/หรือตัวแทนจากหนวยตางๆ ในโรงพยาบาล ท้ังนี้ ไดมีเกณฑการคัดเลือก คือ พยายามเลือกบุคคล

ท่ีมีบุคลิกลักษณะเปนคนท่ีกระตือรือรนและมีคุณธรรมเขามารวมในคณะทํางานของโรงพยาบาลโดย 

นายแพทยฑิฆัมพร กลาววา 

 

“สิ่งท่ีเราคิดในใจและคุยกันวาคนท่ีถูกคัดเลือกเขามาตองเปนคนท่ีมีคุณธรรมสูง คือใหใชเงินเปน

เครื่องมือ ไมใชใชเงินเปนสรณะ ตรงนี้มีการคัดเลือก… แตแนนอนวา 1 คนตองเปนผูบริหาร 

หมายถึงวาเปนหัวหนาฝายตางๆ” 

 

ซ่ึงคณะทํางานของโรงพยาบาลไดเรียกรูปแบบการจายเงินคาตอบแทนแบบใหมนี้วา “Work point 

payment system” หรือ “ระบบการจายคาตอบแทนตามคะแนนงาน” แทนการเรียกวา P4P เนื่องจากเห็น

วาเปนการจายเงินตามคะแนนการทํางาน ซ่ึงจะมีความหมายท่ีตรงกับรูปแบบระบบการจายคาตอบแทนท่ีทาง

โรงพยาบาลจัดทําข้ึนมากกวาซ่ึงการท่ีเจาหนาท่ีทุกฝายของโรงพยาบาลมีตัวแทนเขามามีสวนรวมในการ
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วางแผนงานโครงการนี้ตั้งแตเริ่มตนนั้น ถือเปนเรื่องท่ีดีและสอดคลองตามกรอบแนวคิดของหลักธรรมาภิ

บาลท่ีทุกฝายของโรงพยาบาลเห็นพองตองกันท่ีจะขานรับนโยบายการจายคาตอบแทนตามคะแนนงาน มี

ความยินดี และกระตือรือรนท่ีจะชวยกันวางแผนการดําเนินงานโครงการดังกลาว โดยมีเปาหมายหรือฉันทา

มติท่ีจะรวมกันทํางานใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ ซ่ึงนอกจากจะทําใหไมมีผูใดมา

คัดคานการดําเนินงานแลว ยังทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกันอีกดวย 

 

5.2 การมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการพัฒนา (Direction) 

สําหรับโครงการจายคาตอบแทนตามคะแนนงานนั้น นายแพทยฑิฆัมพร ผูอํานวยการโรงพยาบาล  

แมจะเปนผูไปรับนโยบายดังกลาวมาจากกระทรวงสาธารณสุข แตก็ไมไดรับหนาท่ีเปนหัวหนาหรือประธาน

โครงการนี้ของโรงพยาบาลพานเองแตอยางใด  แตไดมอบหมายใหคุณเรือนแกว คําหลวง พยาบาลอาวุโสของ

โรงพยาบาลพานทําหนาท่ีเปนหัวหนาโครงการนี้ ท้ังนี้นายแพทยฑิฆัมพร ไดรับหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาของ

โครงการดังกลาวแทน  อาจกลาวไดวานายแพทยฑิฆัมพร ถือเปน “ผูนํา”ของโรงพยาบาลพาน เปนผูมี

วิสัยทัศนท่ีดี เห็นถึงความเปนไปได และความสําคัญของระบบการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

โดยเชื่อวาจะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในโรงพยาบาล  จึงผลักดันใหมีการ

ดําเนินงานตามโครงการ และถึงแมจะไมไดทําหนาท่ีเปนผูนําโครงการโดยตรง แตก็ไดมอบนโยบายและช้ีแนะ

เปาประสงคของการดําเนินงานท่ีชัดเจนใหกับหัวหนาโครงการ คือคุณเรือนแกว คําหลวง ใหรับไป

ดําเนินงานเองอยางอิสระ โดยทําหนาท่ีเปนเพียงแตผูใหคําแนะนําและชวยกํากับทิศทางของการทํางานอยาง

เหมาะสม ซ่ึงทําใหโครงการนี้ไมมีกระแสตอตานและไดรับการยอมรับจากเจาหนาท่ีสวนใหญของโรงพยาบาล 

เนื่องจากการไดรับโอกาสใหรวมกันคิดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระโดยไมรูสึกวาถูกควบคุมหรือกดดันจาก

ผูอํานวยการ ดังจะเห็นไดจากผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาววา 

 

“จุดแข็งนี่ก็คือ พอดีแบบวาตรงนี้คือผูนํา เพราะวา ผอ. นี่คือทานเปนคนท่ีเปนตนคิดในเรื่องของ 

work point แมในระดับกระทรวงตรงท่ีวา เออ…เอากิจกรรมมากําหนดเปนแตมงานสิ มีการประกัน

ข้ันต่ําอยางนี้สิ แลวคิดระบบการจายอะไรตรงนี้ข้ึนมา ทานเปนตนคิดตรงนี้แลวก็จิตวิทยาในการ

บริหาร เทคนิคในการบริหารทานนี่สูงนะ” 

 

ซ่ึงการมองการไกลถึงประโยชนของการจายคาตอบแทนตามการทํางาน และการเปดโอกาสใหเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลชวยกันวางแผนจัดทํารูปแบบการดําเนินงานเฉพาะท่ีเปนของโรงพยาบาลพานอยางอิสระ

คณะทํางานทุกคนมีสิทธิ์ในการพูดคุยแสดงความคิดเห็น โดยไมมีผูอํานวยการโรงพยาบาลมานั่งคอยควบคุม

กํากับเปนยุทธศาสตรการทํางานท่ีแยบยล ท่ีทําใหคณะทํางานหรือเจาหนาท่ีโรงพยาบาลรูสึกถึงความเปน
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เจาของรวมกัน และใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการจายคาตอบแทนดังกลาวโดยอิสระท่ีเหมาะสมกับ

บริบทการทํางานท่ีเปนรูปแบบเฉพาะของโรงพยาบาลพานไดเปนอยางดี 

 

5.3 การตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ (Performance) 

โรงพยาบาลพานไดแบงการใหคะแนนเพ่ือการจายคาตอบแทนออกเปน 2 สวน คือ ปริมาณงานและ

คุณภาพงาน  เนื่องจากการจายคาตอบแทนปริมาณงานเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยมีวิธีคิด คือ

หากมีผูปวยเขารับบริการมาก ยิ่งทําใหไดคาตอบแทนเพ่ิมข้ึน แตขณะเดียวกันตองมีการจายคาตอบแทนโดย

คิดจากการใหคะแนนในสวนของคุณภาพงานดวย ท้ังนี้ เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพงานท่ีทํา เพราะไมเชนนั้น

งานท่ีออกมาอาจมีแตปริมาณ แตขาดคุณภาพได ซ่ึงโรงพยาบาลพานจะเปดโอกาสใหแตเจาหนาท่ีแตละคน

ประเมินผลการทํางานของตัวเองและสงผลการประเมินไปใหหัวหนาหนวย จากนั้นหัวหนาหนวยจะสงผล

การประเมินดังกลาวตอไปยังคณะทํางานท่ีมีตัวแทนจากทุกหนวยของโรงพยาบาลเขารวมทําการประเมิน  

 

“ตอนนั้นสิ่งท่ีแกนนําจะทําอันดับแรกเลยคือการคิด calibrate point นั่นคือเอางานทุกอยางมา

แปลงเปนคะแนนท้ังหมด แปลงจากไหน เราเริ่มตนดวยการใหเจาหนาท่ีนี่ก็เปนการมีสวนรวมของ

เจาหนาท่ีระดับลางวาเราใช JD (job description) ของจริงคือคุณไปลิสตมาเลยวา วันๆ คุณทํา

อะไรบาง… เอาจอบของจริงมาพูดกันเลย” 

 

หลักเกณฑจายคาตอบแทนภายใตแนวคิดท่ีวา “คนทํางานนอยไดนอย คนท่ีทํามากไดมาก” พบวา 

สงผลดีตอโรงพยาบาลพานมากกวาระบบเดิมท่ีเปนการจายเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย โดยพบวาทําใหผูปฏิบัติงานมี

ความกระตือรือรนมากข้ึน ยกตัวอยางเชน ปกติเขาไดรับคาอยูเวร 600 บาท ถามีคนไข 3 คนก็ไดเทานี้ ถามา 

20 คนก็ไดเทานี้ และเขาจะรูสึกไมชอบเวลาคนไขมากเนื่องจากรูสึกเหนื่อย ประกอบกับเกิดความรูสึกท่ีวา 

ทํางานมากหรือนอยก็ไดคาตอบแทน 600 บาทเทากัน  ซ่ึงสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของเขาดวย แต

เม่ือมีการปรับเปลี่ยนระบบการจายคาตอบแทนตามคะแนนการทํางาน พบวา ผลลัพธท่ีไดกลับเปนตรงกัน

ขาม นั่นคือ เวลามีคนไขมามาก เจาหนาท่ีจะรูสึกยิ่งชอบ เพราะเขารูวาจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมมากข้ึน กลาว

ไดวาสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของเขามากข้ึนไปดวย ขณะเดียวกันผูปวยหรือคนไขท่ีมารับบริการ

ของโรงพยาบาลพานตางรูสึกพอใจเพราะรูสึกวาตนเองไดรับการใสใจและดูแลท่ีดีข้ึนดวย นอกจากนี้สิ่งท่ี

ตามมาคือประสิทธิภาพดานกําลังคน โดยพบวา แตเดิมเคยรับคนเขาทํางานเทาไหรก็ไมพอ แตเม่ือใชวิธีการ

จายคาตอบแทนแบบนี้ เจาหนาท่ีตางรูสึกวาไมตองมีคนทํางานเยอะก็ได เพราะเขายินดีทํางานเพ่ิมมากข้ึน

เนื่องจากไดรับคาตอบแทนมากข้ึน ซ่ึงตรงนี้เปนแรงจูงใจการทํางานท่ีเกิดข้ึนจากรูปแบบการจายเงินตาม

คะแนนงาน ท่ีตางจากแบบเหมาจายท่ีอาจทําใหเกิดการเก่ียงงานกันได 
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อยางไรก็ตาม การจายคาตอบแทนรูปแบบนี้จะตองมีการกําหนดเพดานการจายเอาไวดวย โดย

นายแพทยฑิฆัมพร กลาววา เนื่องจากรายไดของโรงพยาบาลมาจากงบประมาณตอหัวประชากร (เหมาจาย

รายหัว) จากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) หากไมมีเพดานการจายคาตอบแทนเลย

งบประมาณท่ีไดอาจจะไมเพียงพอ ซ่ึงการกําหนดเพดานการจายคาตอบแทนนี้เปนการควบคุมระบบไมให  

บิดเบี้ยว เพราะการจายตามปริมาณงานเพียงอยางเดียวอาจทําใหเกิดการจายท่ีไมสิ้นสุดได และนอกจากนี้ 

อาจมีการใสตัวเลขปริมาณงานท่ีมากเกินจริงได ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดเพดาน เชน หมอตรวจคนไข 1 คน

ได 30 บาท ตรวจ 20 คนได 600 บาท โดยจะหยุดเพดานการจายไวท่ี 600 บาท หากมีคนไขมาเกินกวานี้

ปรับใหเปนระบบเหมาจายไป อาจกลาวไดวาเปนการนํา 2 ระบบ (การจายตามปริมาณงานกับการเหมาจาย) 

มาประยุกตรวมกัน ซ่ึงในตางประเทศก็พบวามีการใชวิธีการแบบนี้เชนเดียวกัน  ดังนั้นสําหรับโรงพยาบาลพาน 

หลักการบริหารเบื้องตน คือ จะตองมีการประเมินรายไดโรงพยาบาลกอน เพ่ือดูวามีรายรับรายจายเทาไหร 

เชน ประเมินปนี้มีรายรับ 100 ลานบาท ตัดเปนรายจาย 90 ลานบาท ก็จะมีเงินคงเหลือ 10 ลานบาทท่ี

สามารถนํามาจายเปนคาตอบแทนตามระบบนี้ได เปนตน  โดยเงินจํานวน10 ลานบาทนี้ จะแบงออกเปน 3 

สวน คือ สวนแรก 50% นํามาจายเปนคาตอบแทนตามปริมาณงาน สวนท่ีสองอีก 30% หลังนํามาจายเปน

คาตอบแทนเชิงคุณภาพ และท่ีเหลืออีก 20% จะเก็บไวเปนเงินลงทุนและสํารอง ซ่ึงวิธีการแบบนี้จะทําให

โรงพยาบาลอยูไดโดยไมขาดทุน และเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานก็ไดรับคาตอบแทนตามคะแนนงานซ่ึงทําใหเขาพึง

พอใจและมีความสุขกับการทํางาน ซ่ึงสงผลดีตอประชาชนเพราะเจาหนาท่ีเต็มใจใหบริการแกเขา 

“…ตรงนี้มานะจะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจ มันจะทําใหคนท่ีไมมีเวร ก็จะมีเวิรคพอยทออก มันจะ

เปนขวัญและกําลังใจใหเจาหนาท่ีอยางมากเลยคะ ก็ถือวาทีมผูบริหารเปนผูท่ีหนูยอมรับเลยวาเกง ท่ี

ใหความสําคัญกับเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีก็ทํางานอยางมีความสุข” 
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รูปภาพ 5.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลพาน พ.ศ. 2551-2558 

 
แหลงขอมูล: ฝายวิชาการและประเมนิผล โรงพยาบาล พาน 

 

5.4 การมีความรับผิดชอบรวมกัน โดยเปนการทํางานท่ีโปรงใส และตรวจสอบได 

(Accountability) 

ดังท่ีไดกลาวเอาไวแลวตั้งแตแรกวา การคิดและดําเนินงานโครงการจายคาตอบแทนตามผลการ

ทํางานของโรงพยาบาลพานนั้น เกิดจากการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกฝาย และประการสําคัญอยางยิ่งคือ 

Work point payment system ท่ีโรงพยาบาลพานนํามาใชนั้น เปนหลักเกณฑท่ีใชกับเจาหนาท่ีทุกคน   

ทุกฝายในโรงพยาบาล ไมวาจะอยูในสวนใด ไมวาจะเปนวิชาชีพแพทย พยาบาล เจาหนาท่ีฝายบริหาร 

(Back office) หรือฝายวิชาการ และยังเปนการคิดอยางครอบคลุมทุกการทํางานใน 24 ช่ัวโมง ทุกสถานท่ี

ไมจําเพาะตองเปนในโรงพยาบาลเทานั้น เชน การไปออกหนวยหรือการทํางานสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกนอก

สถานท่ี เปนตน ซ่ึงการทํางานท้ังหมดสามารถนํามาคิดเปนผลงานได นอกจากนี้โรงพยาบาลยังสามารถเพ่ิม

รายละเอียดของคาตอบแทนเพ่ือเปนการตอบสนองตอนโยบายเฉพาะของโรงพยาบาลเองไดอีกดวย 

ยกตัวอยางเชน โรงพยาบาลมีนโยบายสรางเสริมสุขภาพนําซอม ก็สามารถเพ่ิมคะแนนพิเศษใหกับคนท่ีทํางาน

เหลานี้ได ซ่ึงจะทําใหทุกคนตั้งใจมุงทํางานตามนโยบายของโรงพยาบาล เชน ทันตแพทยแตเดิมอาจทําหนาท่ี

แครักษาฟนในโรงพยาบาล แตเม่ือมีนโยบายสรางนําซอมก็เพ่ิมการทํางานดานสรางเสริมสุขภาพ ดวยการ

ออกไปทํางานเคลือบหลุมรองฟนปองกันฟนผุใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนตางๆ เปนตน  

ดังนั้น เจาหนาท่ีทุกคนจึงมีสวนรวมในการจดรายละเอียดงานท่ีทํา เพ่ือคํานวณเปนแตมคะแนนท้ัง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากนั้นหัวหนาหนวยจะเปนผูรวบรวมสงใหคณะทํางานท่ีมีตัวแทนจากทุกสวน 

โดยจะมีการเปรียบเทียบแตมของแตละกลุม ซ่ึงยอมรับวาในชวงแรกมีบางกลุมบางฝายใหแตมตัวเองมากไป
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ความพึงพอใจความพึงพอใจในการทาํงานของเจ้าหน้าที่ รพ.พาน (ภาพรวม)  ร้อยละ 



61 
 

บาง นอยไปบาง ตองคอยๆ ปรับกันไปใหเกิดความเหมาะสม แตยอมรับวาดวยระบบนี้ทําใหเกิดการพัฒนา

บุคลากรมากยิ่งข้ึนดวย เพราะเจาหนาท่ีแตละคนจะรูวาวันนี้ไดทํางานอะไรไปบางและตองเพ่ิมเติมหรือแกไขท่ี

จุดใดบางเพ่ือเปนการพัฒนาตนเอง 

“ผลงานมันตามตัวคุณเนาะ นอกจากไดการประเมินผล ไดการพัฒนาตัวเอง เอาขอมูลมาพัฒนา

ตัวเองเสร็จมันจะรูสึกวา มันเปนผลงานท่ีเราภูมิใจเพราะ 1. เราทําดวยตัวเองดวยน้ําพักน้ําแรง  2.คน

อ่ืนแยงผลงานเราไมได แตเบื้องหลังของตรงนี้ก็คือวาจะตองออกแบบใหเก็บเองนะ เก็บของตัวเอง

ไมใชคนอ่ืนเก็บให” 

ท้ังนี้ โรงพยาบาลพานไดมีการเปดเผยคะแนนผลการทํางานใหสมาชิกทุกคนในหนวยงานรับทราบกันโดยท่ัว

กัน ซ่ึงมีผลดี คือ ทําใหเกิดการรับรูและปรับตัวในการทํางานของตนเอง 

“เปดเผยคือหมายความวา เราไมเคยมีความลับ คือท่ีการเงินจะมีเลยถาคุณสงสัยคุณเปดดูได คือคุณ

มาขอดูไดเลย ไมไดเปนความลับอะไรเลย วาใครทํางานเทาไหร แรกๆ ก็เหมือนเปนโทษนะ ท่ีผม

เรียนคือวา ใหมๆ ก็เกิดการพูดตรงๆ วาเหมือนอิจฉานะ วาทําไมคนนั้นไดมากคนนี้ไดนอย แบบนี้ แต

เราก็บอกยินดีใหดูเพราะเราคิดวามันจะเกิดการ calibrate และปรับตัวเอง” 

“อยางหนูอยูในตึกนะคะ มันก็จะมีอยางคนท่ีทํางานเยอะกวา เราจะเห็นความแตกตางจากการสรุป 

แตละเดือน เพราะ Miss work point (เจาหนาท่ีท่ีทําหนาท่ีสรุปผลงานของทุกคนในหนวยงานของ

ตนเอง) จะสรุปและใหเราเซ็นตรับทราบ วาเราไดเดือนนี้เทานี้” 

 

5.5 การมีความยุติธรรม เคารพตอกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ (Fairness) 

การจายคาตอบแทนตามคะแนนงานของโรงพยาบาลพานคอนขางมีความยุติธรรม และมีกฎระเบียบ

วิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน กลาวคือ 

(1) คาคะแนนของเจาหนาท่ีทุกระดับมีคาเทากัน ดังนั้น ขอขัดแยงระหวางวิชาชีพภายในโรงพยาบาล

พานจึงแทบจะไมมีใหเห็น โดยเจาหนาท่ีทานหนึ่งไดอธิบายวา 

“คือจุดดีของเราเนี่ย ก็คือเราทํานี่เราทําทุกวิชาชีพแลวรวมเปนถวยเดียวกัน 1 แตมของหมอกับหนึ่ง

แตมของคนงานเนี่ยถาเปนเงินเทากัน สมมติเดือนนี้ 1 แตมเทากับ 1.50 สตางค แพทยก็ไดแตมละ

1.50 สตางค คนงานก็ไดแตมละ1.50 สตางคเทากัน แตจํานวนแตมของหมอจะเยอะกวาคนงานก็

แลวแตวาจะมากจะนอยกันนั้น คือเรารวมเปนถวยเดียว แตวาอยางโรงพยาบาลอ่ืนท่ีทํานี่บางทีก็แยก

ถวย แลวดึงของแพทยมากอน...” 



62 
 

(2) มีการตรวจสอบคะแนนอยางเปนระบบ คือ การตรวจกันเองภายในหนวยงานกอน จากนั้นจึงมี

การตรวจสอบจากเจาหนาท่ีหนวยบริหารกลางอีกครั้ง โดยถาเห็นวามีความผิดปกติท่ีหนวยบริการใดจะมีการ

สง “ทีมนวล (soft)” คือ ทีมท่ีคอนขางประนีประนอมและมีความนุมนวล เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติงานกอน 

และนอกจากนี้ ภายหลังจากดําเนินการจายคาตอบแทนไปแลวก็จะมีการขอหลักฐานรับรองการปฏิบัติงาน

ของเขาดวย 

“มันก็จะมีกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบดานแรกก็คือ โอเคแตมนี้เวลาคุณจะสงเนี่ยหัวหนางานของ

คุณตองเซ็นรับรองมากอนใชไหมคะ มันก็จะเกิดการชําเลืองดูกันภายในหนวยงานของเขาเอง 

(หัวเราะ) เพราะเงินมันกอนเดียวกันเนาะ แลวพอศูนยคุณภาพเปนผูรวบรวม ...ก็ตองมาควิกสแกน

(quick scan) กอนดูความเคลื่อนไหววาโอเค เดือนนี้มันไปโปงตรงไหนมากหรือเปลาสมมติไปโปงตรง

ตึกหญิงอยางนี้ คนไขตึกหญิงเยอะหรือเปลาอะไรอยางนี้นะคะอันนี้ตรวจสอบชั้นหนึ่ง  และหลังจาก

นั้นก็โอเคเราจะมีการตรวจสอบโดยระบบอีกทีก็คือ พอจายเงินแลวเนี่ยผลงานของแตละเดือนแลวก็

สงใหกรรมการตรวจไปตรวจอยางนี้ อันนี้เขาก็จะขอหลักฐงหลักฐานกันคือเขม” 

นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนแตมคะแนนหรือผลการปฏิบัติงานไปตามภาระงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปของ

เจาหนาท่ีอยางเปนระบบและเปนธรรมกับทุกฝาย 

“มันจะมีคณะกรรมการตรวจสอบแตมท่ีไขวกันตรวจ  ทุกหนวยจะเปนตัวแทนในคณะกรรมการ

ตรวจสอบดวย จะไขวกันตรวจท่ีละสามเดือนก็เอาเขาคณะกรรมการ แลวอยางคุณเรือนแกวเปน 

กรรมการ ก็อาจจะตัดสินใจได ถาไมไดก็เอาเขาคณะกรรมการตรวจสอบ  ตรวจแลวก็เอามาปรับ บาง

เรื่อง เชน ถาตองมีการปรับแตมเยอะเกินไปก็จะเอาเขาทีมนําเวิรคพอยทอีกทีหนึ่ง เพ่ือเพ่ิมแตม หรือ 

ลดแตม” 

ตาราง 5.1 สรุปผลการวิเคราะหระบบการจายคาตอบแทนตามคะแนนงานของโรงพยาบาลพานเปรียบเทียบ

กับหลักธรรมาภิบาล 

หลักการของธรรมาภิบาล สิ่งที่โรงพยาบาลพานทํา 

1. การมีสวนรวมและฉันทามติ 

(Legitimacy and Voice) 

- มีการคัดเลือกตัวแทนจากทุกฝายเขามามีสวนรวมในคณะทํางานของ

โรงพยาบาล 

- เจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการคิดคะแนนจากการทํางานจริงของตนเอง 

2. การมีผูนําที่ดีและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน - มีผูนําที่มอบนโยบายการทํางาน โดยระบุเปาหมายที่ตองการอยางชัดเจน    
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หลักการของธรรมาภิบาล สิ่งที่โรงพยาบาลพานทํา 

(Direction) 
เปดโอกาสใหมีการทํางานอยางอิสระ  แตคอยติดตาม ใหคําแนะนําและกํากับ

ทิศทางใหเปนไปตามเปาหมาย 

3. การตอบสนองความตองการผูมีสวนได

ส วน เสีย  และประสิทธิ ภาพของการ

ดําเนินงาน (Performance) 

- คนทํางานมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ (จาก 77.6% ในป

พ.ศ. 2551 เพิ่มข้ึนเปน 88.7% ในปพ.ศ. 2558) 

- มีเสียงสะทอนจากผูรับบริการถึงการไดรับบริการที่กระตือรือรนจากเจาหนาที่

โรงพยาบาลพาน 

- แนวโนมคะแนนการทํางาน (work point) เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ นับตั้งแตเร่ิมมี

โครงการนี้มาจนถึงปจจุบัน 

4. การมีความรับผิดชอบรวมกันในการ

ทํ า ง า น  โ ป ร ง ใ ส  แล ะต ร วจสอบ ไ ด 

(Accountability) 

- มีการเปดเผยขอมูลการใหคะแนนหรือผลการปฏิบัติงานใหรับทราบโดยทั่วกัน

ทุกเดือน 

- สามารถตรวจสอบหลักฐานการจายคาตอบแทนกับเจาหนาที่การเงินได 

5. การมีความยุติธรรม และเคารพตอ

กฎระเบียบ (Fairness) 

- งานของเจาหนาที่ทุกระดับมีความสําคัญ โดยใหคาของแตมคะแนนเทาๆ กัน 

แตอาจจะมีความแตกตางในเร่ืองของภาระรับผิดชอบ เชน แพทยอาจมีความ

รับผิดชอบมากกวาในบางกรณี ซ่ึงเจาหนาที่ทุกฝายยอมรับได โดยไมมีการ

ตอตานหรือรองเรียนเร่ืองความเหลื่อมล้ําระหวางวิชาชีพเกิดข้ึนภายใน

โรงพยาบาลพาน 

- มีระบบการตรวจสอบอยางเปนระบบเชน เร่ิมจากการประเมินตนเอง 

ตรวจสอบจากหัวหนางาน การ cross check ระหวางหนวยงาน และการ

ตรวจสอบจากทีมบริหารกลาง  

- เปดโอกาสใหแกไขระบบการใหคะแนนตามภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี

คณะทํางานรวมกันพิจารณาอยางเปนธรรม 
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กลาวโดยสรุป ระบบการจายคาตอบแทนตามคะแนนงานของโรงพยาบาลพานมีจุดเดน คือ คอนขาง

ครบทุกองคประกอบสําคัญของ ธรรมาภิบาล (Good governance) จะเห็นไดวาเจาหนาท่ีทุกคนมีสวนรวมใน

การวางแผนโครงการตั้งแตเริ่มตน ไดคิดคะแนนงานของตนเอง มีตัวแทนจากทุกฝายเขาไปมีสวนรวมในกลุม

แกนนําหรือคณะทํางานของโรงพยาบาล ประกอบกับการมีผูนําท่ีมีวิสัยทัศนในการพัฒนาท่ีเปดโอกาสให

เจาหนาท่ีมีการคิดดําเนินโครงการนี้อยางเปนอิสระ สอดคลองกับบริบทเฉพาะของการทํางานในโรงพยาบาล 

ถึงแมจะมีเสียงบนบางในระยะแรกๆ แตก็ไมพบวามีการตอตานอยางรุนแรง ทุกข้ันตอนเกิดจากการสมัครใจ

และเปนฉันทามติของทุกฝาย นอกจากนี้ยังมีระบบการตรวจสอบการทํางานอยางเปนระบบและเปนธรรม    

มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายรับทราบอยางโปรงใส และมีกระบวนการรับฟงและใหโอกาสในการปรับเปลี่ยน

ระบบการใหคะแนนใหสอดคลองกับบริบทการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา รวมไปจนถึงการเพ่ิม

คะแนนงานใหกับงานบางอยางท่ีเปนการตอบสนองนโยบายเฉพาะของโรงพยาบาลอีกดวย ซ่ึงระบบการจาย

คาตอบแทนตามคะแนนงานของโรงพยาบาลพานมีแนวโนมท่ีดี และอาจกลาวไดวาเปนระบบหรือวัฒนธรรม

องคกรท่ียั่งยืนแลว มีการจัดมหกรรมเวิรคพอยตครบรอบ 5 ป และ 10 ป ซ่ึงนอกจากจะเปนการเฉลิมฉลอง

หรือตอกย้ําความสําเร็จของโครงการแลว ยังเปนการกระตุนเตือนใหเจาหนาท่ีเห็นความสําคัญ เรียนรู 

ปรับปรุง และพัฒนาการทํางานของพวกเขาใหดียิ่งข้ึนตอไป 

ความเช่ือมโยงปจจัยความสําเร็จของโรงพยาบาลพานกับขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในระดับประเทศ 

1. การบริหารจัดการเรื่องคาตอบแทนตามผลงานของโรงพยาบาลพานท่ีประสบความสําเร็จนั้น เกิดข้ึน

จากการทํางานของคณะกรรมการ 2 ชุด และท้ัง 2 ชุดมีภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ หรือผูมีสวนไดสวน

เสียอยางครบถวน โดยชุดท่ี 1 เปนคณะกรรมการระดับทํางาน และชุดท่ี 2 เปนคณะกรรมการท่ีมี

อํานาจในการตัดสินใจ ดังนั้น อาจกลาวไดวา การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ 

ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการท้ัง 2 รูปแบบท่ีเสนอแนะไวในตอนทายบทท่ี 4 นั้น          

มีแนวโนมท่ีประสบความสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน หากใชแนวทางในลักษณะท่ีคลายคลึงกันนี้ คือ           

มี authority board และ secretary board หรือคณะทํางานท่ีมีภาคีเครือขายอยางครบถวนเขา

มารวมกันขับเคลื่อนงานอยางเปนรูปธรรมดวย 

2. โรงพยาบาลพานมีการสื่อสารสองทาง (two-way communition) ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 

หรือระหวางคณะทํางานกับผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมํ่าเสมอ และผลจากการสื่อสารท่ีดีทําให

ผูเก่ียวของทุกฝายมีความเชื่อม่ันในเรื่องความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได จึงทําใหไมมีปญหา

เรื่องการตอตานหรือไมยอมรับวิธีการดําเนินงาน ดังนั้น การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพใน

ระดับประเทศ ควรจะตองพัฒนากลไกการสื่อสารแบบสองทางใหเกิดเชื่อมโยงและเขาใจกันอยางถอง

แทระหวางคณะทํางานและผูมีสวนไดสวนเสีย 
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3. การคัดเลือกคณะทํางานระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลพาน มีสวนสําคัญทําใหงานประสบ

ความสําเร็จ เนื่องจาก การคัดเลือกผู เขามามีสวนรวมในการทํางานท่ีเหมาะสม โดยมองท้ัง

ความสามารถและความตั้งใจในการทํางาน ดังนั้น ในการทํางานระดับประเทศ จึงควรใหความสําคัญ

กับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูเขามามีสวนรวมในการทํางาน ตั้งแตคุณสมบัติท่ีตองเปนผูมี

ความรู ความเขาใจในงานนั้นๆ ไปจนถึงการเปนตัวแทนท่ีไดรับการยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํา 

ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และไดรับการยอมรับจากสมาชิกทานอ่ืนๆ นอกจากนี้ ตองทําความ

เขาใจกับสมาชิกหรือตัวแทนท่ีเขามีสวนรวมทุกทานวา การเปนตัวแทนเขามาทํางานไมไดหมายถึง 

การมาปกปองผลประโยชนสวนตัว แตหมายถึง การนํามุมมอง แนวคิดจากหนวยงาน องคกร หรือ

ภาคสวนท่ีตนเองสังกัดอยูมาแลกเปลี่ยน เปนขอมูลนําเขาในการประกอบการพิจารณาแกไขปญหา

อยางรอบดาน ดังนั้น การทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และการกลาท่ีจะใหความคิดเห็นท่ีเปน

ประโยชนตอสวนรวมโดยแทจริง จึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญอยางยิ่งของผูเขามามีสวนรวมในการ

ทํางาน   

4. โรงพยาบาลพาน มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ท้ังในสวนของเจาหนาท่ี

โรงพยาบาล และผูมารับบริการสุขภาพ ทําใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 

ซ่ึงการดําเนินงานใหเกิด “ประสิทธิภาพ” ถือเปนหลักการท่ีสําคัญหนึ่งใน 5 หลักการของกรอบ     

ธรรมาภิบาลท่ีใชในการศึกษานี้ ดังนั้น ในการดําเนินงานในระดับประเทศท่ียึดหลักธรรมาภิบาลนั้น 

ตองมุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน ซ่ึงจะรูไดดวยการสรางกลไกการติดตามและ

ประเมินผลอยูเปนระยะ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเนื่อง และเกิด

ผลลัพธท่ีดียิ่งๆ ข้ึนไป 
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บทท่ี 6 กรณีศึกษาท่ี 2: 
ธรรมาภิบาลกับโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 

 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจหลักการธรรมาภิบาลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งข้ีน การศึกษานี้ไดเลือกโครงการ

ในระดับประเทศอีกโครงการหนึ่งมาเปนกรณีศึกษา ซ่ึงเปนโครงการท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการผลิต

กําลังคนแพทยเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวท่ีไมเหมาะสมของแพทยในประเทศไทย คือ 

“โครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท”(Collaborative project to increase production of rural 

doctor; CPIRD) โดยกระทรวงสาธารณสุขไดริเริ่มใหมีโครงการ CPIRD ตั้งแตปพ.ศ. 2537 ท้ังนี้ เนื่องจาก

ประเทศไทยในขณะนั้นเกิดวิกฤตการณแพทยสมองไหล (Brain drain) คือ แพทยลาออกจากภาครัฐไปทํางาน

เอกชน และลาออกเพ่ือเดินทางไปทํางานในตางประเทศเปนจํานวนมาก ประกอบกับปญหาของการกระจาย

ตัวอยางไมเหมาะสม กลาวคือ แพทยสวนใหญจะทํางานอยูในเขตเมืองมากกวาเขตชนบท เกิดการขาดแคลน

แพทยในพ้ืนท่ีชนบท และทําใหประชาชนในชนบทไมไดรับการดูแลสุขภาพอยางท่ัวถึง ตามความตองการ

จําเปนของพวกเขา ดังนั้น จึงไดมีการจัดทําโครงการนี้ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมอัตราการผลิตแพทยใหมี

จํานวนท่ีเพียงพอ และสามารถไปทํางานในเขตพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีความขาดแคลนตามความตองการของ

ประชาชนได  ซ่ึงโครงการนี้เกิดข้ึนภายใตแนวคิดท่ีวา มีการคัดเลือกนักเรียนจากชนบท ใหเขาไดศึกษาวิชาชีพ

แพทยในเขตภูมิภาคของตน แลวกลับไปทํางานท่ีบานเกิดของตนเอง (rural recruitment, local training, 

and hometown placement)  ซ่ึงถือเปนกลวิธีหนึ่งในการแกไขปญหาการกระจายตัวท่ีไมเหมาะสม และ

สงเสริมการคงอยูของแพทยในเขตพ้ืนท่ีชนบท  โดยโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบทนี้เปนความรวมมือ

ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหมหาลัยในเขตภูมิภาคท่ีขาด

แคลนแพทยเขารวมเปนแหลงผลิตแพทยใหแกพ้ืนท่ีชนบทในเขตภูมิภาค โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 

2538 เปนตนไป และเพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคใน พ.ศ.2540 

กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้ง “สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (สบพช.)” เพ่ือ

รับผิดชอบโครงการดังกลาว ซ่ึงสํานักงานนี้มีฐานะเทียบเทากองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

นักเรียนในพ้ืนท่ีขาดแคลนแพทยท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมเปน

แหลงผลิตจะไดรับการทดสอบและคัดเลือก โดยขบวนการมีสวนรวมในระดับจังหวัดใหเขารับการศึกษา

วิชาชีพแพทยดวยหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดพัฒนาข้ึนจากฐานแนวคิดการศึกษาท่ีใหผูเรียนเปน

ศูนยกลางโดยใชปญหาเปนหลัก โดยนักศึกษาจะเขารับการศึกษาข้ัน pre-clinic (ป 1-3) ในมหาวิทยาลัยท่ี

ตั้งอยูท้ังในสวนกลาง และท่ีตั้งอยู ณ ภูมิภาคนั้น จากนั้นจะเขารับการศึกษาข้ัน clinic (ป 4-6) ในศูนย

แพทยศาสตรศึกษาซ่ึงสวนใหญเปนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลท่ัวไปขนาดใหญท่ีมีความพรอม และตั้งอยู 

ณ จังหวัดของพ้ืนท่ีขาดแคลนแพทย นอกจากนี้ ยังมีเครือขายของโรงพยาบาลชุมชนในระดับอําเภอท่ีจะ
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รองรับการฝกงาน  หลังจากนั้นเม่ือจบการศึกษา บัณฑิตแพทยเหลานี้จะตองกลับไปทํางานยังพ้ืนท่ีท่ีคัดเลือก

ตนมาเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป ท้ังนี้ มีการทําสัญญาและเปนขอกําหนดผูกพันธใหบัณฑิตแพทยกลับไป

ทํางานในพ้ืนท่ีดังกลาว (กรณีท่ีไมปฏิบัติตามสัญญาจะตองชดใชทุนเปนเงิน 400,000 บาท)  ซ่ึงวิธีนี้เปน

เสมือนสะพานเชื่อมใหบัณฑิตแพทยสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เนื่องจากอุปสรรคในเรื่อง

ความแปลกแยกแตกตางของศาสนา ภาษาถ่ิน วิธีชีวิตและวัฒนธรรมไดถูกกําจัดออกไปตั้งแตทางเขาสูระบบ

นําสงกําลังคน และบัณฑิตแพทยเหลานี้นาจะคงอยูในระบบไดนาน เนื่องจากปจจัยดานแรงจูงใจภายใน 

(internal motivation) คือ การกอใหเกิดความคุนเคยและผูกพันธกับการดูแลรักษาและแกไขปญหาสุขภาพ

ประชาชน รวมถึงสิ่งแวดลอมตางๆ ในชนบทนั้นไดมีการสนับสนุนใหเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาของการศึกษา

วิชาชีพแพทยภายใตโครงการนี้  

6.1 การมีสวนรวมและฉันทามติ (Legitimacy and voice) 

การวางแผนการดําเนินโครงการ CPIRD ตั้งแตในระยะแรกนั้น แมดูเหมือนวาโดยหลักการแลวจะเปน

โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข (ผูใช) และกระทรวงศึกษาธิการ (ผูผลิต) แตก็พบวา

ผูเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสียหลักอ่ืนๆ ไดเขามามีบทบาทในโครงการดวยเชนกัน ไดแก ผูใชในระดับ

ทองถ่ิน คือ สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลตางๆ ท่ีขาดแคลนแพทย สถาบันรวมผลิตแพทยในระดับ

ภูมิภาค คือ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาตางๆ และการเขามามีสวนรวมของสภาวิชาชีพแพทยท่ีใหการรับรอง

หลักสูตรการผลิตแพทยในโครงการ (regulator) โดยผูใหขอมูลซ่ึงมีบทบาทในสําคัญในตั้งแตระยะเริ่มตนของ

โครงการกลาววา 

“เราไมได top down ลงไป เราเปน bottom up ตั้งแตระดับพ้ืนท่ี เราไมไดทําแผนท่ีเดียวท้ัง

ประเทศ เราทําไปตามภูมิภาค ผมตองเดินสายไปทุกภูมิภาค แลวคอยมารวมกัน รวมกันเสร็จก็เขามา

ในกลุมสถาบันแพทยศาสตรใหเขารับรอง และท่ีสําคัญตองถูกรับรองโดย แพทยสภา ไมง้ันแพทย

เหลานี้ จบมาก็ไมได license”  

นอกจากนี้ ผูเขามามีสวนรวมยังรวมไปจนถึงสํานักงบประมาณท่ีดูแลดานการเงินการคลังของประเทศ 

และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ท่ีมีบทบาทสําคัญในการจัดหากรอบอัตรากําลังท่ีตองสอดรับกับ

อัตราการผลิตแพทยท่ีเพ่ิมข้ึนดวย  

“มาตั้งแตผูใชทองถ่ินก็คือ สสจ. โรงพยาบาลตางๆ ตั้งแตตน… หลังจากนั้นมาก็เขาแพทยสภาเสร็จ

แลวไปรัฐบาล …ก็คือกระทรวงสาธารณสุขนําเขา รัฐบาลก็ตองไป stakeholders ท่ีเก่ียวของ เพราะ
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มีเรื่องการเงิน.... แลวกพ.ก็ตองมา โอ ม้ัย ปนี้ เราจะมีแพทย เทานี้คน เขาเรียนปนี้ จบ ปนูน กพ. ก็

ตองเตรียมอัตรา” 

6.2 การวิสัยทัศนและยุทธศาสตรท่ีชัดเจน (Direction) 

ในการริเริ่มโครงการ CPIRD นั้น อาจกลาวไดวาผูนําหรือผูริเริ่มใหเกิดโครงการมิไดเปนตัวบุคคลท่ี

ชัดเจนแตเปนความรวมมือกันอยางเขมแข็งระหวาง ผูใช กับ ผูผลิต โดยการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีใน

สมัยนั้น  โดยผูใช คือ ผูตองการกําลังคนแพทยเพ่ือการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ นั่นก็คือ กระทรวง

สาธารณสุข สวนผูผลิต คือ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจน

รวมกัน คือ การเพ่ิมจํานวนแพทยและการกระจายของแพทยไปยังเขตพ้ืนท่ีชนบท ขณะเดียวกันก็เปนการเพ่ิม

โอกาสทางการศึกษาวิชาแพทยศาสตรแกนักเรียนในชนบท ซ่ึงถือเปนปจจัยสงเสริมท่ีจะเพ่ิมโอกาสหรือความ

เปนไปไดในการกลับไปประกอบอาชีพรับใชประชาชนในภูมิลําเนาของตนเองภายหลังจบการศึกษา 

“มีการคุยกันวาถาเราจะทําใหแพทยอยูยาว มันมีวิธีการอ่ืนๆ ไหม นอกเหนือจากการใหคาตอบแทน 

หรืออะไรตางๆ ตรงนี้คะ มันก็เลยมีกระบวนการเรื่องของการเอาเด็กพ้ืนท่ีเขามาเรียน ก็หวังวาเม่ือ

เด็กกลับไปพ้ืนท่ีตัวเองแลวจะอยูยาวมากข้ึน” 

ซ่ึงแผนการผลิตแพทยตามมติคณะรัฐมนตรี มีดังนี้ 

1. ผลิตแพทยตามโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท พ.ศ.2538 – 2549 ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือ 7 มิถุนายน 2537 โดยมีเปาหมายรับนักศึกษาแพทยในชวงปการศึกษา 2538 กับ 2549 จํานวน 3,000 

คน ซ่ึงจะไดผลผลิตแพทย ตั้งแตป 2544 ถึง ป 2555 รวม 3,000 คน 

2. ผลิตแพทยตามโครงการเรงรัดการผลิตแพทย ของโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท        

พ.ศ.2547– 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 15 มิถุนายน 2547 โดยมีเปาหมายรับนักศึกษาแพทย ในชวงป

การศึกษา 2547– 2556 จํานวน 3,807 คน ซ่ึงจะไดผลผลิตแพทยตั้งแตป พ.ศ.2552 ถึงป พ.ศ.2562      

รวม 3,807 คน 

6.3 การตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ (Performance) 

เพ่ือใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคท้ังจํานวนและการกระจายท่ีเหมาะสม ทางฝายผูใชคือ กระทรวง

สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดท่ีขาดแคลนแพทย จะทําหนาท่ีใน

การระบุจํานวนและความตองการแพทยในพ้ืนท่ี ซ่ึงถือเปนการกําหนดพ้ืนท่ีการรับนักศึกษาและโควตาจังหวัด
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ของแตละเครือขายการผลิตดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการกระจายโดยใชขอมูลการกระจายแพทยตามระบบขอมูล

สารสนเทศทางภูมิศาสตรเขามารวมพิจารณา  ในขณะท่ีผูผลิตทําหนาท่ีในการผลิตกําลังแพทยใหไดตาม

มาตรฐานวิชาชีพ  โดยมหาวิทยาลัยท่ีเปนแหลงผลิตมีวิธีคัดเลือกนักเรียนเขาสูโครงการอยางเปนมาตรฐาน 

โดยจะวิธีสอบวัดความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร รวมกับการสัมภาษณ และการ

สังเกตพฤติกรรม เม่ือนักเรียนผานกระบวนการคัดเลือกเขามาสูระบบการศึกษาแลว มหาวิทยาลัยและศูนย

แพทยศาสตรศึกษา รวมถึงแหลงฝกนักศึกษาแพทยก็จะรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ และท่ีสําคัญคือ การบรรจุ community base practice ใหแกนักศึกษาแพทย เพ่ือเปดโอกาส

ใหเขาไดเรียนรู มีประสบการณตรง และมีความคุนเคยกับระบบบริการสุขภาพ ระบบการสงตอผูปวย และ/

หรือสิ่งแวดลอมตางๆ ในชนบท 

เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการ CPIRD นับตั้งแตเริ่มรับนักศึกษาเม่ือ ปพ.ศ. 2538 

จนถึงขณะนี้เปนเวลารวม 20 ปแลว พบวา กําลังแพทยท่ีผลิตภายใตโครงการนี้ ถือไดวาประสบความสําเร็จใน

การตอบสนองการแกไขปญหาเรื่องความขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทยสูพ้ืนท่ีชนบทไดอยางเปนท่ี

นาพอใจ ไดแก 

ทัศนคติตอการปฏิบัติงานพ้ืนท่ีชนบท ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี 1      

ป พ.ศ. 2550 พบวา นักศึกษาแพทยท่ีคัดเลือกดวยระบบ CPIRD และ One District One Doctor (ODOD) 

มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานในชนบทสูงกวานักศึกษาท่ีคัดเลือกโดยระบบปกติ (Entrance และ Quota) อยาง

ชัดเจน โดยพวกเขาเห็นวา ผูรวมงานมีการชวยเหลือเก้ือกูลกันมากกวา บรรยากาศของการทํางานมีความเปน

มิตร และมีความเปนกันเองสูง เปนตน (42)  

การคงอยูในพ้ืนท่ีชนบท ผลการประเมินผลผลิตบัณฑิตแพทยในโครงการรุนท่ี 1-8 จํานวน 1,402 

คน จากเปาหมายการผลิตเม่ือสิ้นสุดโครงการในป 2556 รวมท้ังสิ้น 14,457 คน พบวา โครงการนี้ไดผลิต

แพทยใหคงอยูในระบบของกระทรวงสาธารณสุขรอยละ 70 ซ่ึงมากกวาการคงอยูของแพทยระบบปกติ โดย

รอยละ 32 คงอยูในชุมชน รอยละ 6.2 คงอยูในรพศ./ รพท. รอยละ 30 อยูระหวางการศึกษาตอ ซ่ึงประมาณ

ครึ่งหนึ่งเลือกตนสังกัดโรงพยาบาลชุมชน ซ่ึงแสดงวาเม่ือพวกเขาจบการศึกษาจะมีแพทยกลับไปทํางาน

โรงพยาบาลชุมชนในเขตชนบทเพ่ิมมากข้ึน โดยคาดวาจะมีแพทยคงอยูในชุมชนประมาณรอยละ 45 (43) 

แมโครงการ CPIRD จะสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพใน

ระดับท่ีนาพอใจ อยางไรก็ตาม พบวามีความทาทายหรือประเด็นปญหาบางอยางท่ีตองการการปรับปรุงและ

พัฒนา ซ่ึงไดแก  
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1) แนวโนมการคงอยูในชนบทของแพทย CPIRD ลดลงใกลเคียงกับกลุมแพทยระบบปกติ        

แมจะพบวาการคงอยูในชนบทโดยการทํางานชดใชทุนครบ 3 ปของแพทย CPIRD (83.02%) จะสูงกวาแพทย

ท่ีผลิตตามปกติ (52.04%) แตเม่ือวิเคราะหแนวโนมของการคงอยูแลว (Hazard ratio) กลับพบวา แนวโนม

การคงอยูในชนบทของแพทย CPIRD ลดลงใกลเคียงกับกลุมแพทยระบบปกติมากข้ึน โดยพบวาแพทยระบบ

ปกติ    มีการยายท่ีทํางานหรือออกจากชุมชน 1.2 เทาของแพทยโครงการ CPIRD ซ่ึงถือวามีความใกลเคียง

กันมาก (43) (37)  

2) การกระจายโอกาสเขาสูการศึกษาแพทยใหแกเด็กชนบทอยางแทจริง วัตถุประสงคหนึ่งของ

โครงการ คือ การเพ่ิมโอกาสใหกับนักเรียนในพ้ืนท่ีชนบท แตในทางปฏิบัติพบวากระบวนการคัดเลือกนักเรียน

เขาสูโครงการนี้ยังมีขอจํากัด โดยพบวา ในบางจังหวัดท่ีเปนท่ีตั้งของศูนยแพทยศาสตรศึกษาหรือจังหวัดขนาด

ใหญไดรับโควตาจํานวนมากกวา และในจังหวัดท่ีมีความขาดแคลนและหางไกลความเจริญ แมจะไดรับโควตา

แตนักเรียนในพ้ืนท่ีนั้นไมสามารถผานการคัดเลือกเขามาศึกษาได จึงจําเปนตองยกโควตาใหแกจังหวัดอ่ืน 

นอกจากนี้ยังพบวา แมสัดสวนเด็กท่ีมีภูมิลําเนาอําเภอเมืองและตางอําเภอจะมีสัดสวนใกลเคียงกัน 107:109 

แตจํานวนเด็กท่ีมีภูมิลําเนาตางอําเภอจํานวน 109 คน จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายท่ีโรงเรียนตางอําเภอเพียง 

38 คนเทานั้น ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การกระจายโอกาสไปยังเด็กนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาในชนบทท่ีแทจริงภายใต

โครงการนี้นั้นยังไมท่ัวถึง (43)  

3) การติดตามควบคุมคุณภาพศูนยแพทยศาสตรศึกษาในสวนภูมิภาคใหไดตามมาตรฐาน 

เนื่องจากการผลิตแพทยภายใตโครงการนี้ ตองอาศัยแหลงผลิตในระดับพ้ืนท่ี ดังนั้น นอกเหนือจาก

มหาวิทยาลัยท่ีเขารวมในโครงการ 14 แหงท่ัวประเทศแลว ยังมีศูนยแพทยศาสตรศึกษาท่ีเปนแหลงฝกแก

นักศึกษาแพทยอีก 37 แหง ซ่ึงการมีแหลงฝกแพทยจํานวนมากและหลากหลายในแตละพ้ืนท่ี การมีระบบ

ติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพของแหลงผลิตแพทยจึงเปนเรื่องท่ีตองใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยผูให

สัมภาษณทานหนึ่งไดใหความเห็นวา 

“ตอนแรกคาดวาศูนยแพทยฯ นาจะมีประมาณ 20 แหง ...แตปจจุบันงอกข้ึนมาถึง 30 กวาแหง” 

“บางคณะรับเด็กแค 32 คน แตมี 3 ศูนยแพทย การจัดการมันก็ตองเพ่ิมข้ึนเยอะ ท้ังเรื่องสิ่งกอสราง

ศูนยแพทย เรื่องของการพัฒนา เรื่องของคณะก็ตองวิ่ง 3 ศูนย ซ่ึงตรงนี้เองมันก็อาจทําใหดอย

คุณภาพในเรื่องของการกํากับ เรื่องของพัฒนาหรือเปลา พ่ีก็ไมแนใจ อันนี้ตองไปผาดู” 
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ดังนั้น การติดตามประเมินผลและการใหการสนับสนุนแกแหลงท่ีรวมผลิต ไมวาจะเปนความพรอมใน

ดานอัตรากําลังโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาศักยภาพครู/อาจารยท่ีทําหนาท่ีในความรูและฝกฝนนักศึกษา

แพทย หรือความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียนการสอนท่ีเพียงพอและทันสมัยสอดรับกับสิ่งแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยจึงเปนเรื่องท่ีโครงการตองใหความสําคัญ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู

ตลอดเวลา  

6.4 การ มีความรับ ผิดชอบรวมกัน  โดยเปนการ ทํางาน ท่ี โปร ง ใส  และตรวจสอบได 

(Accountability) 

ในกระบวนการคัดเลือกนักเรียนจากชุมชนภายใตโครงการ CPIRD เพ่ือใหนักเรียนจากชุมชนทองถ่ิน

ในจังหวัดนั้นๆ เขาเรียนแพทยศาสตรใกลบาน และกลับไปทํางานท่ีภูมิลําเนานั้น พบวาแตละมหาวิทยาลัยท่ี

รับเด็กเขาเรียนมีการดําเนินการแตกตางกันในกระบวนการคัดเลือก การกําหนดเกณฑ แตอยางไรก็ตาม ในทุก

พ้ืนท่ีมีกระบวนการดําเนินงานในรูปกรรมการ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความโปรงใส และนอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหทุก

ภาคสวนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม เชน สาธารณสุขจังหวัด หรือโรงพยาบาลชุมชน เขามารวมกําหนด

จํานวนโควตาแพทยในพ้ืนท่ีของตนใหสอดคลองกับความตองการ เปนตน โดยภาพรวมแลว พบวา เด็ก

นักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสูโครงการ CPIRD โดยรวมแลวคอนขางจะเปนเด็กท่ีมีเศรษฐานะต่ํากวาเด็กท่ี

ไดรับการคัดเลือกจากระบบปกติ โดยผลการศึกษาท่ีผานมา พบวา นักศึกษาแพทยจากโครงการ CPIRD และ 

ODOD มาจาก Quintile ท่ี 5 (รวยท่ีสุด โดย Quintile ท่ี 1 จนท่ีสุด) ในสัดสวนท่ีต่ํากวา (60%) เม่ือ

เปรียบเทียบกับนักเรียนแพทยจากระบบปกติ (80%)(42) 

6.5 การมีความยุติธรรม เคารพตอกฎระเบียบตางๆ ท่ีเกี่ยวของ (Fairness) 

ถึงแมวาแตละมหาวิทยาลัยท่ีเขารวมเปนแหลงผลิตแพทยใหแกโครงการ CPIRD จะมีกระบวนการ

คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเขาสูระบบการศึกษาท่ีแตกตางกันบางในแตละแหง ในสวนของวิธีการและเกณฑท่ีไช เชน 

การสอบขอเขียน การสัมภาษณ หรืออ่ืนๆ เปนตน อยางไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยลวนมีเปาหมายเดียวกัน คือ 

การผลิตแพทยท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมท่ีกําหนดโดยแพทยสภา 

นอกจากนี้ ทุกมหาวิทยาลัยไดจัดระบบการเรียนการสอนเนนหนักใหเปนผู ท่ีมีความรู ความเขาใจ มี

ประสบการณและมีเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานในชนบท พรอมท่ีจะใหบริการสาธารณสุขเชิงรุกแกประชาชน

ในชุมชนอีกดวย ดังนั้น การผลิตแพทยภายใตโครงการนี้ถือไดวา เปนการเคารพตอกฏระเบียบเดียวกันในเรื่อง

การผลิตแพทยใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานท่ีแพทยสภากําหนด นั่นคือ การผานการสอบรวบยอด โดย

บัณฑิตแพทยทุกคนไมวาจะจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใด จะตองผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

(National license examination) ซ่ึงมีมาตรฐานเดียวกัน  
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ตาราง 6.1 สรุปผลการวิเคราะหโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบทเปรียบเทียบกับหลักธรรมาภิบาล 

หลักการของธรรมาภิบาล สิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการ CPIRD 

1. การมีสวนรวมและฉันทามติ 

(Legitimacy and Voice) 

- เปนโครงการความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุข (ผู ใช ) และ

กระทรวงศึกษาธิการ (ผูผลิต) แตมีการปรึกษาหารือกับผูเก่ียวของไมวาจะเปน

สภาวิชาชีพ (Regulator) สกอ. มหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงภาคสวนในระดับ

พื้นที่ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน เปนตน ในการ

กําหนดโควตาการผลิตแพทยใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ 

2. การวิสัยทัศนในการพัฒนาที่ชัดเจน 

(Direction) 

- ไมสามารถระบุตัวผูนําโครงการไดชัดเจน เนื่องจากเปนความรวมมือระหวาง 

กระทรวงสาธารณสุข (ผูใช) และกระทรวงศึกษาธิการ (ผูผลิต) แตไดมีการ

กําหนดวิสัยทัศน และ/หรือ เปาหมายของการผลิตแพทยในโครงการนี้รวมกัน

ระหวาง 2 หนวยงานอยางชัดเจน คือ การเพิ่มจํานวนและการกระจายแพทยสู

พื้นที่ชนบท และเพิ่มโอกาสการศึกษาแพทยศาสตรแกนักเรียนในชนบท 

3. การตอบสนองความตองการผูมีสวนได

ส วน เสีย  และประสิทธิ ภาพของการ

ดําเนินงาน (Performance) 

-นักศึกษาแพทยที่คัดเลือกดวยระบบ CPIRD มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานใน

ชนบทสูงกวานักศึกษาที่คัดเลือกโดยระบบปกติ (Entrance และ Quota) 

- โครงการนี้ผลิตแพทยใหคงอยูในระบบของกระทรวงสาธารณสุขรอยละ 70 ซึ่ง

มากกวาการคงอยูของแพทยระบบปกติ โดยรอยละ 32 คงอยูในชุมชน รอยละ 

6.2 คงอยูในรพศ./รพท. และรอยละ 30 อยูระหวางการศึกษาตอ ซึ่งประมาณ

คร่ึงหนึ่งเลือกตนสังกัดโรงพยาบาลชุมชน 

*ประเด็นเพื่อการปรับปรุง:  แนวโนมการคงอยูในชนบทของแพทย CPIRD ลดลง

ใกลเคียงกับกลุมแพทยระบบปกติมากข้ึน 

4. การมีความรับผิดชอบรวมกันในการ

ทํ า ง า น  โ ป ร ง ใ ส  แล ะต ร วจสอบ ไ ด 

(Accountability) 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาสู

โครงการนี้รวมกัน เพื่อใหเกิดความโปรงใส แตการจัดการในแตละพื้นที่ในเร่ือง

กระบวนการและเกณฑการคัดเลือกจะมีความแตกตางกัน 

*ประเด็นเพื่อการปรับปรุง: การกระจายโอกาสไปยังเด็กนักเรียนที่มีภูมิลําเนาใน

ชนบทที่แทจริงภายใตโครงการนี้นั้นยังไมทั่วถึง (แตไดเกิดโครงการ One 

District, One Doctor (ODOD) 
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หลักการของธรรมาภิบาล สิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการ CPIRD 

5. การมีความยุติธรรม และเคารพตอ

กฎระเบียบ (Fairness) 

- การดําเนินโครงการทําตามมติของคณะรัฐมนตรี และปฏิบัติตามกฏกติกา

เดียวกันในเร่ืองของการคัดเลือกนักเรียนจากชนบท นักเรียนทุกคนตองทําสัญญา

ชดใชทุนในพื้นที่อยางนอย 3 ป และกรณีผิดสัญญาตองชดใชทุนเปนจํานวนเงิน 

4 แสนบาท 

- บัณฑิตแพทยทุกคนจากโครงการนี้ ตองผานการสอบ National license 

exam กอนปฏิบัติงานทุกคนเชนเดียวจากแพทยระบบปกติ 

*ประเด็นเพื่อการปรับปรุง: มีแหลงฝกแพทยจํานวนมากและหลากหลายในแต

ละพื้นที่ การมีระบบติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพของแหลงผลิตแพทย

จึงเปนเร่ืองที่ตองใหความสําคัญ 

 

โดยสรุป โครงการ CPIRD เปนตัวอยางหนึ่งของงานพัฒนากําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ     

ท่ีการดําเนินงานสวนใหญคอนขางสอดคลองกับหลักการสําคัญของธรรมาภิบาล โดยเปนการวางแผน

ดําเนินการผลิตกําลังคนแพทยเพ่ือแกไขปญหาความขาดแคลนและการกระจายแพทยของประเทศ  ซ่ึงท่ี   

ผานมาพบวามีผลลัพธท่ีคอนขางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดเปน

อยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตรากําลังคนแพทยท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบสุขภาพของประเทศไทยอยางตอเนื่อง และคง

อยูในเขตพ้ืนท่ีชนบทอยางนอยเปนระยะเวลา 3 ปตามเง่ือนไขของโครงการ ซ่ึงโดยรวมแลวแพทยจาก

โครงการ CPIRD มีการกระจายและคงอยูในพ้ืนท่ีชนบทในอัตราท่ีสูงกวาแพทยท่ีคัดเลือกเขาสูการศึกษาจาก

ระบบปกติ  แตอยางไรก็ตาม โครงการยังมีความทาทายหรือมีประเด็นปญหาท่ีตองการการแกไขปรับปรุง

ตอไป คือ เรื่องของการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือใหไดเด็กนักเรียนท่ีมาจากพ้ืนท่ีชนบทอยางแทจริง  เรื่องอัตรา

การคงอยูในชนบทท่ีแมเริ่มลดลง ซ่ึงหากไมไดรับการแกไข แนวโนมในอนาคตการคงอยูของแพทยท่ีคัดเลือก

จากโครงการ CPIRD อาจจะไมมีความแตกตางกับแพทยท่ีคัดเลือกจากระบบปกติ และเรื่องของระบบติดตาม

ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาหรือแหลงท่ีรวมผลิตแพทยซ่ึงเกิดข้ึนเปนจํานวนมากและมีความ

หลากหลายในแตละพ้ืนท่ี 
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ความเช่ือมโยงปจจัยความสําเร็จของโครงการ CPIRD กับขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในระดับประเทศ 

1) ความสําเร็จของโครงการนี้เกิดจากการมี strategic direction ไปในทิศทางเดียวกันของกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ กลาวคือ เปนความรวมมือระหวาง กระทรวงสาธารณสุข (ผูใช) 

และกระทรวงศึกษาธิการ (ผูผลิต) มีการกําหนดวิสัยทัศน และ/หรือ เปาหมายของการผลิตแพทยใน

โครงการนี้รวมกันระหวาง 2 หนวยงานอยางชัดเจน คือ การเพ่ิมจํานวนและการกระจายแพทยสูพ้ืนท่ี

ชนบท และเพ่ิมโอกาสการศึกษาแพทยศาสตรแกนักเรียนในชนบท ซ่ึงเปนลักษณะของ win-win 

situation ของท้ังสองหนวยงาน ดังนั้น ในการขับเคลื่อนงานพัฒนากําลังคนดานสุขภาพใน

ระดับประเทศ จึงควรพยายามมองหาโอกาสของการทํางานท่ีมีการกําหนด strategic direction ท่ี

ชัดเจนรวมกัน และอาจเลือกสถานการณท่ีทุกฝายไดผลประโยชนรวมกันมาทํากอน ท้ังนี้ เพ่ือใหไดรับ

ความรวมมืออยางเขมเข็งและประสบความสําเร็จไดงาย เกิดกําลังใจในการทํางานของทุกฝาย เพ่ือ

นําไปสูความรวมมือกันแกไขปญหาท่ียากข้ึนไปอีก 

2) โครงการ CPIRD ยังมีขอจํากัดของการสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) ในเรื่อง

ของกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเขาสูโครงการกับผูมีสวนไดสวนเสีย สงผลใหเกิดประเด็นปญหาท่ี

ตองปรับปรุงเก่ียวกับการกระจายโอกาสไปยังเด็กนักเรียนท่ีมีภูมิลําเนาในชนบทท่ีแทจริงภายใต

โครงการนี้นั้นยังไมท่ัวถึง ดังนั้น จึงเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารสูสาธารณะ 

และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหเกิดความเขาใจและรวมมือกันอยางเขมแข็งของคณะทํางาน 
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บทท่ี 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

การทบทวนระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ เพ่ือสรางความเขมแข็งของ

ระบบสุขภาพของประเทศไทยนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดรูปแบบของระบบธรรมาภิบาลในดาน

การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ท่ีเกิดจาการมีสวนรวมของผูผลิต ผูใช และภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท่ีเหมาะสม

กับบริบทของประเทศไทย ซ่ึงนอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผานมาท้ังในและตางประเทศแลว ไดทํา

การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูเก่ียวของ และนอกจากนี้ยังไดทํากรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับงานพัฒนากําลังคนดาน

สุขภาพ 2 กรณี ไดแก 1) การวางแผนจายคาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ (ตัวอยางระดับพ้ืนท่ี โรงพยาบาล

พาน จังหวัดเชียงราย) และ 2) การวางแผนโครงการผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาวชนบท (ตัวอยางระดับประเทศ 

สวนกลางในกระทรวงสาธารณสุข) โดยใชกรอบธรรมาภิบาลมาใชในการวิเคราะห ท้ังนี้ เพ่ือใหเห็นภาพท่ี

ชัดเจนของการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพท่ีประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล โดย

ขอเสนอแนะท่ีสรุปไดจากผลการศึกษานี้ มีดังตอไปนี้ 

7.1 ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล 

1. การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ มีแนวโนมท่ีประสบความสําเร็จไดมากยิ่งข้ึน หาก

ใชแนวทางการดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ ชุดท่ี 1 เปน authority board ท่ีมีอํานาจ

ในการตัดสินใจ และ ชุดท่ี 2 เปน secretary board หรือคณะทํางานท่ีมีภาคีเครือขายอยางครบถวน

เขามารวมกันศึกษา คัดเลือกประเด็นสําคัญ และผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนงานอยางเปนรูปธรรม 

2. การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ ควรจะตองพัฒนากลไกการสื่อสารแบบสองทาง 

(two-way communication) เพ่ือใหเกิดเชื่อมโยงและเขาใจกันอยางถองแทระหวางคณะทํางาน

และผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงผลจากการสื่อสารท่ีดีและสมํ่าเสมอ จะทําใหผูเก่ียวของทุกฝายมีความ

เชื่อม่ันในเรื่องความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได จึงทําใหไมมีปญหาเรื่องการตอตานหรือไม

ยอมรับวิธีการดําเนินงาน  

3. ควรใหความสําคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูเขามามีสวนรวมในการวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพของประเทศ ตั้งแตคุณสมบัติท่ีตองเปนผูมีความรู ความเขาใจในงานนั้นๆ ไปจนถึงการเปนตัว

แทนท่ีไดรับการยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํา ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และไดรับการยอมรับ

จากสมาชิกทานอ่ืนๆ นอกจากนี้ ตองทําความเขาใจกับสมาชิกหรือตัวแทนท่ีเขามีสวนรวมทุกทานวา 

การเปนตัวแทนเขามาทํางานไมไดหมายถึง การมาปกปองผลประโยชนสวนตัว แตหมายถึง การนํา

มุมมอง แนวคิดจากหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนท่ีตนเองสังกัดอยูมาแลกเปลี่ยน เปนขอมูลนําเขา

ในการประกอบการพิจารณาแกไขปญหาอยางรอบดาน ดังนั้น การทําความเขาใจในบทบาทหนาท่ี 
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และการกลาท่ีจะใหความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมโดยแทจริง จึงเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญ

อยางยิ่งของผูเขามามีสวนรวมในการทํางาน   

4. การดําเนินงานใหเกิด “ประสิทธิภาพ” ถือเปนหลักการท่ีสําคัญหนึ่งใน 5 หลักการของกรอบธรรมา  

ภิบาลท่ีใชในการศึกษานี้ ดังนั้น ในการดําเนินงานในระดับประเทศท่ียึดหลักธรรมาภิบาลนั้น ตอง

มุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน ซ่ึงจะรูไดดวยการสรางกลไกการติดตามและประเมินผลอยู

เปนระยะ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเนื่อง และเกิดผลลัพธท่ีดี

ยิ่งๆ ข้ึนไป 

 

7.2 รูปแบบของระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

ขอเสนอแนะรูปแบบของระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ท่ีไดจากการศึกษา

นี้ มี 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบท่ี 1: การวางแผนกําลังคนภายใตคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ 

ขอดี เปน Advisory board ท่ีมีอยูแลว เพียงแตตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน โดยเริ่มจาก

การกระตุนใหผูเขารวมในคณะกรรมการใหเห็นแกผลประโยชนสวนรวม และคิดแกไขปญหาในนามของ

คณะทํางานชาติจริงๆ มิไดเขามาเพ่ือทําหนาท่ีปกปองผลประโยชนขององคกรหรือหนวยงานตนสังกัดของ

ตนเอง นอกจากนี้ยังมีความจําเปนตองมีเลขาคณะทํางานท่ีเขมแข็งท่ีมาจากหลายเครือขาย เพ่ือรวมกันศึกษา

ประเด็นปญหาสําคัญท่ีเก่ียวของกับการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ  เขาสูการพิจารณาของ

คณะกรรมการ ซ่ึงตองมีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนอยางชัดเจน และทันทวงที สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง

ท้ังในระดับประเทศและระดับโลกท่ีมีผลกระทบตอกําลังคนดานสุขภาพ 

ขอดอย เปนเพียงคณะทํางานท่ีมีความสัมพันธกันในแนวราบ คือการประสานความรวมมือ พูดคุย เจรจาหา

แนวทางแกไขปญหา แตไมมีอํานาจการบังคับใชใดๆ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางชัดเจนเปนรูปธรรม นอกเสีย

จากวาตัวแทนจากทุกภาคสวนท่ีเขามีสวนรวม สามารถนําไปกระตุนใหองคกรหรือตนสังกัดของตนเองเห็น

ความสําคัญ ยอมรับ และปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ได 

ขอเสนอแนะ หากยังคงดําเนินการวางแผนการพัฒนากําลังคนภายใตรูปแบบนี้ สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ 

1.  คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรมีการสื่อสารสูสาธารณะโดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ

เปนการชี้แจงและทําความเขาใจ และแสดงความโปรงใส ในเรื่อง 

- สัดสวนหรือการไดมาของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ   
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- บทบาทของคณะกรรมการในการใหคําแนะนําหรือแสดงความคิดเห็นภายใตหลักฐาน

เชิงประจักษ เพ่ือผลประโยชนของประชาชนและสังคมโดยรวม  

2. คณะเลขานุการ ควรปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบของคณะทํางานแบบเครือขายท่ีมีตัวแทนมาจาก

หลายภาคสวน มีการคัดเลือกคนอยางเหมาะสม เพ่ือรวมกันคนหาประเด็นปญหาท่ีสําคัญๆ 

ทําการศึกษารวบรวมวิธีการแกไขปญหา ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

เสนอตอคณะกรรมการ Advisory board เพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอประเทศใน

ภาพรวมตอไป  

3. คณะกรรมการกําลังคนสุขภาพแหงชาติ ควรมีการอภิปรายหาทางออกรวมกันในการพัฒนากลไก

ของการเชื่อมโยงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการในระดับชาตินี้ เพ่ือนําไปสูการดําเนินการ 

(Implementation) อยางเปนรูปธรรมในทุกระดับ รวมไปจนถึงการพัฒนากลไกการติดตาม

ประเมินผล อยางตอเนื่อง ซ่ึงสิ่งเหลานี้ตองอาศัยการเปดใจพูดคุย หารือ และหาแนวทางการ

แกไขปญหา และ/หรือ ขอติดขัดของแตละภาคสวนรวมกันอยางจริงจังและทะลุปรุโปรง 

4. การเลือกประเด็นกําลังคนดานสุขภาพไปสูการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมนั้น  คณะเลขานุการ

หรือคณะทํางาน ควรเลือกเรื่องท่ีเปนทุกฝายไดผลประโยชนรวมกันมาทํากอน (win-win 

situation) เพ่ือใหเห็นผลสัมฤทธิ์รวมกันและมีกลไกการทํางานรวมกันท่ีเขมแข็ง จากนั้นคอยๆ

ขยับไปทําเรื่องอ่ืนๆ ท่ียากข้ึนตอไป 

 

รูปแบบท่ี 2: การวางแผนกําลังคนภายใตคณะกรรมการควบคุมกํากับงานสุขภาพแหงชาติ 

(National Health Authority; NHA) 

ขอดี เปน Authority board ท่ีตองแตงตั้งข้ึน มีอํานาจในการสั่งการ ซ่ึงจะทําใหเกิดการวางแผนงาน

กําลังคนอยางบูรณาการจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมท่ีแทจริง  

ขอดอย การใชอํานาจบังคับอาจเกิดกระแสตอตานได และการแตงตั้ง NHA ใหเกิดข้ึนนั้น อาจตองใชเวลา

พอสมควร เนื่องจากจําเปนตองมีการแกไขกฏระบียบท่ีสงผลกระทบตอหลายกลุมท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ยังมี

ความจําเปนตองพิจารณาคุณสมบัติและสัดสวนผูเขารวมใน NHA รวมไปจนถึงกําหนดอํานาจหรือบทบาท

หนาท่ีในการทํางานท่ีชัดเจนอีกดวย และประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือ องคกรนี้ควรจะ

เปนองคกรอิสระ หรืออยูภายใตกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงหากอยูภายใตกระทรวงสาธารณสุข ก็มีโอกาสจะ

ประสบปญหาในเรื่องการไมไดรับการยอมรับในเรื่องความเปนกลางอยางแทจริง จากท้ังภาคเอกชนหรือ

ภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีไมไดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนตน 
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ขอเสนอแนะ หากจะมีการวางแผนการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพภายใตรูปแบบนี้ สิ่งท่ีผูรับผิดชอบ

(กระทรวงสาธารณสุข) ควรทํา คือ 

1) การศึกษากฏระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางละเอียด เพ่ือดําเนินการแตงตั้งให

คณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจบังคับใชขอเสนอแนะ/ แนวทางตางๆ ท่ีไดมอบหมายไปยังภาคสวนหรือ

องคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือไปดําเนินการตออยางเปนรูปธรรม 

2) การส่ือสารทําความเขาใจกับผูเก่ียวของ และสาธารณะ รวมท้ังการมีเวทีรับฟงความคิดเห็น ท้ังนี้ 

เพ่ือลดแรงตอตาน ขณะเดียวกันก็เปนการเตรียมการเพ่ือกําจัดจุดบกพรองท่ีคาดวาจะกอใหเกิด

ปญหาในอนาคตใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได กอนการบังคับใชรูปแบบนี้ 

3) การสรางกลไกการติดตามประเมินผล เ พ่ือเปดโอกาสใหเ กิดการตรวจสอบและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ และ/หรือ กลไกการดําเนินงานเปนระยะๆ 

 

หมายเหตุ  ในขณะนี้ (กุมภาพันธ 2559) กระทรวงสาธารณสุขกําลังอยูในชวงของการปฏิรูปดาน

สาธารณสุขรองรับการปฏิรูปของประเทศไทย ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานข้ึนมา 9 คณะ ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือ 

คณะทํางานขับเคลื่อนและปฏิรูปดานอภิบาลระบบ โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปดาน

สาธารณสุขรองรับการปฏิรูปประเทศ ท่ีผานมา (9-10 ก.พ. 59) คณะทํางานชุดนี้ ไดเสนอใหรูปแบบกลไกการ

อภิบาลระบบสุขภาพ ไว 3 รูปแบบ คือ 1) คณะกรรมการประสานงานดานนโยบายแหงชาติ (รูปแบบ

ประสานงานแบบเดิม ท่ีไมมีอํานาจสั่งการ)  2) คณะกรรมการความรวมมือ (มีอํานาจพอสมควร ดูแลเฉพาะ

ประเด็นสําคัญท่ีถูกเสนอเขามาใหพิจารณาเทานั้น) และ 3) คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (มีอํานาจ

สั่งการ ควบคุมกํากับติดตามทุกเรื่องท่ีเก่ียวของ) 2

3 ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีคลายคลึงกับขอเสนอทางเลือกจาก

การศึกษานี้  

 

ขอเสนอดังกลาวมีขอแตกตางจากการศึกษานี้ คือ เปนการอภิบาลระบบสุขภาพท้ังระบบ ทุกเรื่องท่ี

เก่ียวของกับสุขภาพ เขน ระบบการเงินการคลัง ระบบฐานขอมูล ระบบการพัฒนากําลังคนในทุกดาน 

(วางแผน ผลิต ใช) จึงไมใชรูปแบบเฉพาะเพ่ือการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพดังเชนการศึกษานี้ และ

ขอเสนอดังกลาวไมไดเนนวาตองเปนธรรมาภิบาล (Good governance) แตระบุวาเปนระบบอภิบาล 

(Governance) เทานั้น อยางไรก็ดี คําวาอภิบาลนั้น นาจะเปนท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไปแลววาตองหมายถึง 

“Good governance” นั่นเอง 
                                                 
3เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนและปฏิรูปดานสาธารณสุขรองรับการปฏิรูปประเทศ. คณะทํางานชุดที่ 4: คณะทํางาน
ขับเคล่ือนและปฏิรูปดานอภิบาลระบบ. วันที่ 9-10 ก.พ. 59. โรงแรมริชมอนด. นนทบุรี. 
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ตาราง 7.1 เปรียบเทียบรูปแบบขอเสนอจากการศึกษานี้ กับ รูปแบบขอเสนอการปฏิรูปดานการอภิบาล

ระบบกระทรวงสาธารณสุข 

ลักษณะ การศึกษานี้ การปฏิรูปอภิบาลระบบกระทรวงสธ. 

ระดับ ระดับประเทศ แตเนนเฉพาะประเด็น 

การวางแผนกําลังคนฯ 

ระดับประเทศ ทุกเรื่องท่ีเก่ียวกับ

ระบบสุขภาพ 

ขอเสนอ 2 รูปแบบ 3  รูปแบบ 

1) Collaboration Board (soft 

power  

ขอดี: มีอยูเดิม  ไมนามีขอขัดแยง 

ขอดอย: ไมมีอํานาจสั่งการใหเกิดการ

ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

คณะกรรมการวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพท่ีมีอยูแลว 

คณะกรรมการประสานงานดาน

นโยบายสุขภาพแหงชาติ 

- กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน 

- คณะกรรมการทุกภารกิจดาน

สุขภาพ 

2) Co-operation Board 

ขอดี: จัดตั้งไดโดยคําสั่งคสช  .มติครม.

หรือ ระบียบสํานักนายกฯ 

ขอดอย: พิจารณาเฉพาะเรื่อง

สําคัญๆ/ ขอขัดแยง ท่ีถูกเสนอมา 

- คณะกรรมการความรวมมือดาน

สุขภาพแหงชาติ 

- รองนายกดานสุขภาพ 

-คณะกรรมการท่ีเก่ียวของในประเด็น

ท่ีถูกเสนอใหเขามาพิจารณา 

3) Authorization Board  

(hard power) 

ขอดี: มีอํานาจสั่งการทําใหเกิดการ

ดําเนินงานเกิดเอกภาพ  

ขอดอย: ตองแกไขกฏระเบียบ/พรบ .

อาจมีแรงตานสูง 

การมี National Health Authority 

เพ่ือพิจารณาและสั่งการในเรื่องการ

วางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

คณะกรรมการนโยบายสุขภาพ

แหงชาติ  

     - นายกเปนประธาน 

     - คณะกรรมการทุกภารกิจดาน

สุขภาพ 
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กลาวโดยสรุป คือ สิ่งท่ีสําคัญมากยิ่งกวาการแสวงหารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย ก็คือ ไม

วาเราจะเลือกใชรูปแบบใดก็ตามในการดําเนินงานดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ตองเปนการมีสวน

รวมอยางเต็มใจจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ยึดหลักฐานเชิงประจักษ และผลประโยชนของชาติเปนหลักในการ

พิจารณาเรื่องใดๆ  ยอมรับและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงธํารง

รักษาระบบใหเกิดความยั่งยืน” 

 

************************* 
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ภาคผนวก 
 

1. รายช่ือผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณ 11 ทาน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

1 ดร.นันทพันธ ชินล้ําประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

2 แพทยหญิงอัจฉรา นิธิ

อภิญญาสกุล 

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพ่ิมเพ่ือชาว

ชนบท 

3 นายแพทยวิจารณ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และผูทรงคุณวุฒิ 

4 นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี ประธาน consortium แพทย 

5 นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ ผูทรงคุณวุฒิสํานักวิชาการ 

6 นายแพทยไพศาล เก้ืออรุณ ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

7 นายแพทยมงคล ณ สงขลา ผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการกําลังดานสุขภาพแหงชาติ 

8 นายแพทยสุรพจน สุวรรณ

พานิช 

อดีตผอ.โรงพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน 

9 ดร.อาทิตย อุไรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต 

10 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมขาราชการพลเรือน 

11 ศาสตราจารยนายแพทยรัชตะ 

รัชตะนาวิน 

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
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2. แนวทางการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียในงานวิจัย 

“การทบทวนระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพเพ่ือสรางความเขมแข็งของ

ระบบสุขภาพของประเทศไทย” 

 

ประเด็น แนวคําถาม 

1. การรับรูตอบทบาทและ

หนาที่ความรับผิดชอบของ

ตนเองและหนวยงานของ

ตนเอง 

- ทานและหนวยงานของทานควรมีสวนรวมในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ในเร่ือง

ตอไปนี้ หรือไม อยางไร  

1) การใหความคิดเห็นหรือแสดงฉันทามติเก่ียวกับการนโยบายสําคัญๆ ในเร่ืองการวางแผน

กําลังคนดานสุขภาพของประเทศ 

2) การแสดงวิสัยทัศนหรือยุทธศาสตรการวางแผนกําลังดานสขุภาพของประเทศ 

3) การดําเนินงานทีต่อบสนองตอความตองการของสาธารณะและหรือผูมีสวนไดสวนเสีย/อยาง

เหมาะสม 

4) บทบาทความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย สังคม และสาธารณะ และกระบวนการที่

โปรงใสและตรวจสอบไดในเร่ืองที่เก่ียวของกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

5) บทบาทสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมตอบุคลากรสาธารณสขุ ตอผูมีสวนไดสวนเสยี และตอ

ประชาชน หรือบทบาทในการกําหนดกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการวางแผนกําลังคนดาน

สุขภาพหรือไม อยางไร 

2. ความคิดเห็นตอองคกร

อ่ืนๆ ที่ควรมีสวนรวมอยูใน

ร ะบบธ ร ร ม า ภิบ า ล ใ น

บริบทของประเทศไทย 

รวมถึงขอเสนอแนะกลไกที่

จะกอให เกิดการทํางาน

อย า ง เปน รูปธรรมและ

ยั่งยืน 

- ทานคิดวา สมาชิกหรือองคกรใดบางที่ควรเขามามสีวนรวมในดานการวางแผนกําลงัดาน

สุขภาพ ในเร่ืองดังกลาวขางตน ไดแก (1) การแสดงความเห็นและฉันทามติ (2) การแสดง

วิสัยทัศนหรือยุทธศาสตร (3) การตอบสนองตอสาธารณะและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (4) การ

แสดงความรับผิดชอบและสรางกระบวนการทีโ่ปรงใสในเร่ืองการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

และ (5) การสงเสริมความเปนธรรมหรือการกําหนดกฏระเบียบตางๆ 

- ทานคิดวา ใครควรจะมีบทบาทสําคัญหรือเปนผูรับผิดชอบหลกัในเร่ืองเหลานี้บาง 

- กลไกที่จะชวยผลักดันใหเกิดการทํางานอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนในเร่ืองนี้ ควรเปนอยางไร 

 

3. อ่ืนๆ.... - ทานมีขอเสนอแนะอ่ืนๆ อีกหรือไม อยางไร 

 

 



86 
 

บันทึกการประชุมหองยอยวันท่ี 4 สิงหาคม 2558 

เรื่อง:  “ธรรมาภิบาลกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ: ทางออกของอนาคต” 

เวลา: 9.00-12.00 น. 

สถานท่ี: หองประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ 

จํานวนผูเขารวมประชุม:   38 คน (ดังรายชื่อแนบทาย) 

1. ประเด็นสําคัญจากการนําเสนอ และ/หรือ อภิปรายโดยวิทยากร 

ดร.นารีรัตน ผุดผอง นักวิจัย:  

• นําเสนอขอคนพบเบื้องตนจากโครงการวิจัยเรื่อง การทบทวนระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผน

กําลังคนดานสุขภาพ เพ่ือสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพของประเทศไทย 

- คนสวนใหญเชื่อวาธรรมาภิบาลเปนสิ่งท่ีดี และท่ีควรนํามาใชเปนแนวทางการดําเนินงานตางๆ 

ซ่ึงรวมถึงการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ 

- ท่ีผานมาประเทศไทย การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของไทยยังขาดการรวมมือกันอยางจริงจัง

ของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก ผูใช ผูผลิต สภาวิชาชีพ และภาคประชาสังคม 

- รูปแบบของความรวมมือในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีไดจากผลการทบทวนวรรณกรรม

และการสัมภาษณ คือ 

รูปแบบท่ี 1 อาจขับเคลื่อนโดยใชการดําเนินงานของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพ (โดยมี

นายแพทยมงคล ณ สงขลาเปนประธาน) เหมือนเดิม แตจําเปนตองปรับปรุงใหในเรื่องของ

องคประกอบผูเขามามีสวนรวม และการเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

รูปแบบท่ี 2 อาจมีหนวยงานท่ีเรียกวา National Health Authority ซ่ึงประกอบดวยคณะ

ผูเชี่ยวชาญซ่ึงมีอํานาจในการพิจารณาและตัดสินใจใหการวางแผนเกิดผลในทางปฏิบัติ  

รองศษสตราจารยแพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ผูผลิต: 

• ควรใหคํานิยามใหชัดเจนวากําลังคนดานสุขภาพ หมายรวมถึงใครบาง 

• การผลิตและการจัดการกําลังคนดานสุขภาพยังขาดกลไกการบูรณาการท่ีชัดเจน ในการชี้ทิศทางการ

วางแผนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและตรงเปาหมาย 

• ตองไปเริ่มตนตั้งแตการหาความตองการของประชาชนหรือประเทศวาเปนอยางไร รวมท้ังมีการปฏิรูป

การศึกษาใหเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการของกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ 

• การวางแผนท่ีดีจะตองตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนทุกภาคสวนและเปนไปตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
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นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ ผูใชภาครัฐ/กระทรวงสาธารณสุข: 

• ควรมีการศึกษายอนหลังจากประสบการณท่ีผานมา วาความลมเหลวในการวางแผนกําลังคนท่ีผานมา

เกิดจากอะไร ทําไมจึงไมไดผล 

• Model ทางดานสุขภาพท่ีประเทศไทยตองการคืออะไร และตองประกอบดวยบุคลากรประเภท

ใดบาง 

• การวางแผนกําลังคนตองมีการวางแผนระยะยาว ปฏิบัติอยางรวดเร็ว และมีการปรับเพ่ือใหมีความ

ทันสมัยและแกปญหาไดอยางแทจริง (project long, but act short and adjust often) เพราะ

กําลังคนดานสุขภาพมีพลวัตสูงมาก  

• การศึกษาวิจัยงานวิชาการไมควรใชระยะเวลานาน เม่ือศึกษาวิจัยไดผลแลวควรนําไปใชปฏิบัติเลย 

เพ่ือความทันตอเหตุการณและบริบทของสังคม  

• การมีธรรมาภิบาลในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพท่ีดีนั้น หมายถึง การวางแผนนั้นตองเปนการ

วางแผนท่ีมีประสิทธิภาพดวย มิใชเพียงแตการมีธรรมาภิบาลอยางเดียว 

 

แพทยหญิงประภา วงศแพทย ผูผลิต/ใช ภาคเอกชน: 

• การมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนสิ่งสําคัญในการวางแผนกําลังดานสุขภาพรวมถึงภาคเอกชน เพราะ

ภาคเอกชนเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพในการเปนผูผลิต และผูใชกําลังคนดานสุขภาพ  

• การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ควรคํานึงถึงบุคลากรท่ีอยูในภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีไมใชโรงพยาบาลดวย 

เชน แพทยและพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหการวางแผนมีความครอบคลุมและถูกตอง

แมนยํา 

 

ดร.จิราพร ล้ิมปานานนท ภาคประชาสังคม: 

• การวิจัยดานกําลังคน ตองใชวิชาการเปนหลักในการนํา และวางแผนระบบกําลังคนท่ีมีความ

สลับซับซอน โดยตองเกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและมีธรรมาภิบาลในการวางแผนท่ีสอดคลอง

กับบริบทของประเทศไทย  

• กลไกคณะกรรมการกําลังดานสุขภาพแหงชาติ ยังไมสามารถแกปญหา และนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง

เปนรูปธรรมดังนั้นควรมีความมุงม่ัน ศรัทธา และรวมมือกันตอไปในการวางแผนการแกปญหา

กําลังคนดานสุขภาพ 
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2. ประเด็นสําคัญในระหวางการอภิปรายในรวมกับผูเขารวมประชุม    

• ควรใหคํานิยามใหชัดเจนวากําลังคนทางดานสุขภาพหมายรวมถึงใครบาง 

• การวางแผนฯ ตองเริ่มตนตั้งแตการหา Needs ของประชาชนหรือประเทศวาเปนอยางไร รวมท้ังมี

การปรับ transforming education ใหเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการนั้น  

• การมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนสิ่งสําคัญ เพราะในปจจุบันมีการทํางานเปนทีมลดนอยลง 

• จําเปนตองมีกลไกท่ีสําคัญ และมีประสิทธิภาพท่ีเปน National health authority  ท่ีมีประสิทธิภาพ 

และมีความเปนกลาง 

• ธรรมาภิบาลท่ีนํามาใชนั้นตองสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 

• ควรมีศรัทธา ความเชื่อรวมกัน และเปาหมายท่ีวาเราจะไปถึงรวมกัน   

3. ประเด็นสําคัญซ่ึงท่ีประชุมเห็นตรงกัน 

• ควรคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศเปนหลัก มากกวาผลประโยชนสวนตน 

• การวางแผนตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชนอยางแทจริง 

• การผลิตกําลังคนดานสุขภาพท่ีเหมาะสมท้ังจํานวนและมีคุณภาพ และควรมีคุณลักษณะท่ีสอดคลอง

กับความตองการของประชาชน 

• การใชขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษในการวางแผน 

• การมีสวนรวมของทุกภาคสวน และใหความสําคัญกับตัวแทนทุกภาคสวนอยางเทาเทียมกัน 

4. ประเด็นเปนขอขัดแยงหรือเห็นไมตรงกันในท่ีประชุม   

ไมมี 

5. ประโยคหรือคําพูดจากท่ีประชุมท่ีนาสนใจ 

  “เราเขาใจคําวา ธรรมาภิบาล อยางถองแทแลวหรือยัง และเขาใจตรงกันหรือไม” (รองศาสตราจารย

แพทยหญิงนันทนา) 

  “การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพนั้นตอง Project long, Act short, Adjust often” (นายแพทย 

ศุภกิจ) 

  “การมีธรรมาภิบาลในการดําเนินงานนั้น หมายถึง การทํางานตองมีประสิทธิภาพดวย ดังนั้น ถาการ

วางแผนฯ หรือดําเนินงานใดๆ ไมมีประสิทธิภาพ ยอมไมใชธรรมาภิบาล” (นายแพทยศุภกิจ) 
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รายช่ือผูเขารวมการประชุม 

ลําดับ ช่ือ - สกุล หนวยงาน 

1 นางสาวดัชนี สุวรรณคม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี มหาวิทยาลัยนครพนม 

2 ดร.สุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พระพุทธชินราช 

3 นอ.หญิง ดร.วัชราภรณ เปาโรหิตย วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

4 อ.พรพิศ  เมืองเกา คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 

5 รศ.ดร.ปยะรัตน นิลอัยยกา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6 นายแพทยศุภกิจ  ศิริลักษณ ท่ีปรึกษากระทรวงสาธารณสุข 

7 นางลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห กระทรวงสาธารณสุข 

8 ดร.นฤมล เอนกวิทย กระทรวงสาธารณสุข 

9 ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท มูลนิธิเพ่ือผูบริโภค 

10 ดร.ประภา วงศแพทย ท่ีปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน 

11 นายอรัมษ เจษฎาญานเมธา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

12 นายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

13 ดร.ดรุณี รุจกรกานต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

14 รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

15 พญ.บุญมี สถาปตยวงศ กสพท. 

16 อ.คทาวุธ ผิวจินดา คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

17 นายแพทยพนมศักดิ์ วรรณไพโรจน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

18 ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

19 ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยัง คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

20 นายแพทย วิศาล มหาสิทธิวัฒน คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

21 ดร.กานดา ชัยภิญโญ สภากายภาพบําบัด 

22 ดร.บุญเตือน วัฒนกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร ี

23 ดร.ศุกรใจ เจริญสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

24 ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

25 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

26 นางพรทิพย วชิรดิลก สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาต ิ

27 ศ.ดร.วีรพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล หนวยงาน 

28 ดร.รุงเพชร สงวนพงษ คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ 

29 รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย  ผูอํานวยการศูนยทดสอบทางวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

30 คุณหญิงกอบจิตต ลิมปพยอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

31 พญ.อรุณี ทิพยวงศ โรงพยาบาลหาดใหญ 

32 

ผศ.นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะ

กูล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

33 

ศาสตราจารยนายแพทยเทพ หิมะ

ทองคํา โรงพยาบาลเทพธารินทร 

34 พญ.ณัฏฐิน ีนันทาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

35 ภญ.ดร. ใจนุช กาญจนภ ู มหาวิทยาลัยสยาม 

36  อ.สพ.ญ.ดร. ศิริพร เพียรสุขมณี คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

37 ผศ.ดร.นันทพันธ ชินล้ําประเสริฐ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

38 นายพยอม ระวังพันธุ นายกองคการบริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี 
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