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1. ผลกระทบของการปฏิรูประบบสุขภาพตอกําลังคนดานสขุภาพ 
 
1.1 ทําไมจึงตองปฏิรูประบบสุขภาพ 

ในอดีตกอนการปฏิรูประบบสุขภาพในป 2544 นั้นระบบสุขภาพของไทย เนนความสําคัญ
ที่การจัดระบบบริการดานสุขภาพแบบตั้งรับเพื่อซอมสุขภาพเสียเปนหลัก มีการขยายและพัฒนา
บริการอยางตอเนื่อง เอาชนะโรคภัยและปญหาสุขภาพเดิม ๆ ซ่ึงก็สามารถประสบผลสําเร็จไดใน
ระดับหนึ่ง มีสวนทําใหคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยยืนยาวขึ้น สามารถจัดการกับโรคและปญหาหลาย
ชนิดไดผลนาพอใจ แตอยางไรก็ตาม พบวาลักษณะกรอบแนวคิดการดําเนินงานยังอยูภายใต
อิทธิพลของระบบการคิดในวิถีตะวันตกและพบวาเกิดปญหาเชิงระบบที่สําคัญดังนี้ 

1.1. 1 การเปล่ียนแปลงของความตองการบริการสุขภาพของประชาชน  
จากผลการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของประเทศไทยอันเนื่องจากผลพวงของการ

พัฒนาประเทศจากประเทศเกษตรกรรมไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังตอไปนี้    

ประการแรกการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและระบาดวิทยาของโรคสงผลใหเกิด
ความตองการบริการสุขภาพที่เปลี่ยนไปของประชาชน โดยระบบสุขภาพแบบเดิมเนนการ
รักษาพยาบาลโดยการใชยาในสถานบริการสุขภาพซึ่งมีความใกลชิดกับวัฒนธรรมของประชาชน
นอย  เร่ืองสุขภาพถูกทําใหมีความหมายแคบลงเหลือเพียงเรื่องของการเจ็บปวยที่ตองพึ่งพิงหมอ    
โรงพยาบาล ยาและเทคโนโลยี เปนการมุงการซอมสุขภาพเสียมากกวาการมุงสรางสุขภาพดี 
ในขณะที่ปจจุบันนี้ สัดสวนของผูสูงอายุที่ตองไดรับการดูแลเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันการเจ็บปวย
เร้ือรัง และปญหาสุขภาพที่เกี่ยวพันกับพฤติกรรมตางๆ ทั้งพฤติกรรมการกินอยู การออกกําลังกาย 
ไปจนถึงพฤติกรรมทางเพศเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก ไดแก อุบัติเหตุ โรคเอดส ติดสารเสพยติด 
โรคมะเร็ง โรคทางจิตประสาท โรคจากการประกอบอาชีพ โรคจากความรุนแรง โรคเร้ือรังตางๆ 
ฯลฯ ซ่ึงโรคและปญหาเหลานี้ แกไมไดดวยระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพตั้งรับแบบเดิม  

ประการที่สอง ความตองการดานสุขภาพของประชาชนซึ่งพบการเรียกรองบริการที่มี
คุณภาพมากขึ้น อันเปนผลมาจากสถานภาพการศึกษาของประชนชนเพิ่มมากขึ้น กรอปกับการรับรู
ขอมูลขาวสารของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีมาเปนตัวเสริมใหเกิดความตองการดานคุณภาพบริการที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่สถานบริการ
ดานสุขภาพที่มีอยูสวนใหญไมสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงไดทันกับความตองการของ
ประชาชน  
   1.1. 2 การเขาถึงระบบบริการสุขภาพ  
   แมวาจะมีการขยายบริการสุขภาพและการตรวจรักษาทางการแพทยใหกวางขวาง
และทั่วถึงมากขึ้นอยางตอเนื่อง แตการเขารับบริการทางการแพทยก็ยังเปนเรื่องที่สรางความไมเปน
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ธรรมในการเขาถึงบริการดานสุขภาพของประชาชน จากรายงานจากสํานักงานประกันสุขภาพ ในป 
2538 (สงวน นิตยารัมภพงศ 2541) พบวา คนไทยประมาณรอยละ20 ไมสามารถเขาถึงบริการที่
จําเปน แมวารัฐบาลจะสงเสริมการเขาถึงบริการดานสุขภาพที่จําเปน โดยผานสวัสดิการตางๆ เชน 
สวัสดิการสําหรับผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุ เด็กอายุ 0-12 ป ผูพิการ ขาราชการ บัตรสุขภาพ บัตร
ประกันสังคม อยางไรก็ตาม กลุมผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุ ผูพิการ ซ่ึงมีสัดสวนถึง 43.9% และควรที่
รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณมากกวากลุมอื่น กลับไดรับการจัดสรรงบประมาณในดาน
สวัสดิการการรักษานอยกวากลุมอื่น  
   1.1.3 คุณภาพการใหบริการ 
  การขาดคุณภาพการบริการถือเปนปญหาที่สําคัญในระบบบริการสุขภาพ ระบบ
บริการสุขภาพนอกจากเผชิญกับปญหาความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการแลว ในขณะเดียวกัน
ยัง เผชิญกับความคาดหวังในคุณภาพบริการของผูรับบริการ ดังจะเห็นไดวามีขอรองเรียนจาก
ประชาชนดานคุณภาพบริการในเชิงสังคมและคุณภาพดานการแพทย โดยเฉพาะในสถานบริการ
ของรัฐ ซ่ึงประเทศไทยในขณะนั้นเองยังขาดกลไกที่จะคอยกํากับคุณภาพใหเปนไปตามหลัก
วิชาการที่ดี นอกจากนั้น การขาดการดูแลคนไขอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง ทําใหเกิด
จุดออนในการดูแลทั้งในเรื่องการดูแลผูปวยอยางเปนองครวมและตอเนื่อง และปญหาการแสวงหา
บริการโดยขามสถานบริการระดับปฐมภูมิไปยังโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ทําใหเกิด
ปญหาการแออัดของจํานวนคนไข และแพทยไมมีเวลาเพียงพอที่จะดูแลคนไขไดอยางมีคุณภาพ 
  1.1.4 ประสิทธิภาพของการใหบริการสุขภาพ  
  ในดานคาใชจายในการดูแลสุขภาพของประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นทั้ง
ระดับครัวเรือนและระดับชาติ โดยมีคาใชจายโดยรวมสูงถึง 6% (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ  2545) แต
ประสิทธิภาพของการใหบริการยังมีขอจํากัด ซ่ึงมีสาเหตุ 2 ประการ ไดแก ประการแรกความ
หลากหลายของระบบการประกันสุขภาพของประเทศ นับตั้งแต สวัสดิการสําหรับผูมีรายไดนอย 
ผูสูงอายุ เด็กอายุ 0-12 ป ผูพิการ ขาราชการ บัตรสุขภาพ บัตรประกันสังคม บัตรประกันสุขภาพ
เอกชน เปนตน ซ่ึงขาดการจัดการระบบที่ดี ในขณะเดียวกัน โดยระบบคาใชจายสุขภาพเชนนี้รัฐมี
สวนในการรับผิดชอบคาใชจายเพียง 26% เทานั้น สวนอีก 74% นั้นประชาชนเปนรับผิดชอบ
คาใชจาย นอกจากนั้นปญหาในดานความไมเทาเทียมในหลักประกันสุขภาพของกลุมตางๆ แม
รัฐบาลมีความพยามที่จะเพิ่มงบประมาณในการดูแลผูมีรายไดนอย  ผู สูงอายุ  ผูพิการและ
ผูดอยโอกาส โดยเพิ่มจาก 4,100 ลานบาทในป พ.ศ. 2537 เปน 4,816 ลานบาทในป พ.ศ. 2539 แต
เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการสนับสนุนขาราชการ ภายใตสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ขาราชการ หรือผูใชแรงงานภายใตโครงการประกันสังคมแลว จะพบวาผูมีรายไดนอย ผูสูงอายุ และ
ผูพิการ จะไดรับงบประมาณเฉลี่ย 231 บาท/คน ในขณะที่ขาราชการจะไดรับถึงกวา 2,000 บาท 
และผูใชแรงงานไดรับงบประมาณ 800 บาท/คน ส่ิงนี้ช้ีใหเห็นถึงความไมเทาเทียมในดานเศรษ
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ฐานะ กลาวคือผูมีรายไดมากกวาจะไดรับงบประมาณสนับสนุนมากกวา (สงวน นิตยารัมภพงษ 
มปป)   
 ประการที่สอง  การขาดการใชและการกระจายเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดานการแพทย ทําใหประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีเครื่องมือทางการแพทยราคาแพง 
เปนจํานวนมาก แตกลับกระจุกตัวอยูในเมืองหลวงและเมืองใหญบางแหงเทานั้น อีกทั้งเทคโนโลยี
ในการใชยา ซ่ึงมีแนวโนมใชยาที่สูงเกินความจําเปน 
 ดวยสภาพการณที่กลาวมาขางตนนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับระบบสุขภาพ
ใหสอดรับการกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลก และความจําเปนในตัวระบบบริการ
สุขภาพเอง ซ่ึงตองการการปฏิรูปเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูทิศทางที่ดี ฉะนั้น เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2543 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหมีการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติขึ้นตามขอเสนอของ
กระทรวง สาธารณสุข มีการกําหนดเปาหมายขั้นตนวา ใหมีการยกรางพระราชบัญญัติแหงชาติขึ้น
เปนกฎหมาย แมบทของการปฏิรูประบบสุขภาพ องคประกอบที่สําคัญคือ องคความรูหรือความ
เขาใจเชิงระบบ และกระบวนการสรางความ เขาใจรวมกันในสังคม เพื่อใหการยกรางกฎหมาย
แมบทเปนไปอยางเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ขยายสิทธิขั้น
พื้นฐานตามความหมายของความเปนธรรมทาง สุขภาพที่ถูกตอง และเพื่อใหประชาชนอยูดีมีสุข 
เกิดความเปนธรรมทางการคลัง การใชบริการสุขภาพ และการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพอยาง
เหมาะสม (สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ 2545)  
 ในขณะเดียวกันการปฏิรูประบบบริการสุขภาพโดยการประกันสุขภาพถวนหนาก็ได
ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศและ
ความตองการของประชาชนได หลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ดําเนินการไดวางหลักการในการ
ปฏิรูป 3 ประการ ไดแก การปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อใหเกิดการกระจายงบประมาณอยางเทาเทียม 
การปฏิรูประบบบริการ เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการของประชาชน และการปฏิรูปสิทธิของผูรับบริการ 
โดยเปาหมายของการปฏิรูปสะทอนมาจากปญหาเชิงโครงสรางของระบบสุขภาพที่ดํารงอยูใน
ปจจุบัน โดยจําแนกเปาหมายการปฏิรูปเปนประเด็นใหญ ๆ ไดดังนี้ (สงวน นิตยารัมภพงศ  2541) 

(1) ความเปนธรรมทางดานบริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยเฉพาะอยางยิ่งความ
เสมอภาคในการเขาถึงบริการ และสามารถไดรับบริการสุขภาพตามความจําเปนดาน
สุขภาพของแตละบุคคลได โดยไมมีปจจัยความหางไกลดานภูมิศาสตร ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม เชื้อชาติ เพศ และอื่นๆ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ขยายการเขาถึงบริการในกลุม
ผูดอยโอกาส เชน ชาวชนบท คนยากจน ชนกลุมนอย ชาวเขา เปนตน  

(2) บริการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน จากการเปลี่ยนแปลงของปญหาสุขภาพ
และความตองการบริการสุขภาพที่เปลี่ยนไป กรอปกับการเรียกรองตอการบริการสุขภาพ
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ของประชาชนเพิ่มขึ้น สงผลใหระบบบริการสุขภาพตองไดรับการพัฒนาเพื่อใหสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนมากขึ้น 

(3) ประสิทธิภาพการใหบริการ  จากการที่สัดสวนของคาใชจายดานสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น ในขณะ
ที่ระบบการเงินการคลังดานสุขภาพยังมีระบบที่หลากหลาย ทับซอนขาดการจัดการที่ดี ทํา
ใหระบบสุขภาพยังไมสามารถใหบริการที่เกิดประโยชนสูงสุดได การปฏิรูประบบสุขภาพ
จึงมุงเนนที่การจัดระบบที่มีการใชจายทรัพยากรตางๆ เพื่อใหเกิดผลตอบแทนดานสุขภาพ
สูงสุดโดยมีการจายทรัพยากรนอยที่สุด 

(4) คุณภาพการใหบริการ การปฏิรูปมุงเนนการใชจายทรัพยากรต่ําสุดนั้นตองทําควบคูกับการ
พัฒนาคุณภาพของการบริการดานสุขภาพ ซ่ึงคุณภาพบริการนี้จะครอบคลุมถึงคุณภาพดาน
เทคนิค และคุณภาพในเชิงสังคม จิตวิทยา  

 
1.2 ผลกระทบตอระบบบริการสุขภาพ 

 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพเพื่อประกันใหประชาชนทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงบริการ
สาธารณสุขที่สอดคลองกับความจําเปน ภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซ่ึงไดเร่ิมนํา
รองมาตั้งแตป พ.ศ. 2539 และไดขยายครอบคลุมทั้งประเทศในป พ.ศ. 2544 เพื่อแกปญหาการ
เขาถึงบริการของประชาชน การใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน การพัฒนา
คุณภาพการบริการ และประสิทธิภาพการบริการ ซ่ึงหลักประกันสุขภาพถวนหนานี้มีผลกระทบตอ
ระบบบริการสุขภาพดังตอไปนี้ 

  1.2.1 ระบบการคลังดานสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการใน
คาใชจายที่คุมทุน และลดความหลากหลายของระบบประกันสุขภาพ ไดมีการปรับระบบประกัน
สุขภาพที่หลากหลาย เปนระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) สวัสดิการขาราชการ และ
ประกันสังคม ในดานงบประมาณไดมีการจัดสรรโดยใชฐานจํานวนประชากรประชากรในแตละ
พื้นที่เปนที่ตั้ง โดยจัดสรรคาใชจายตอหัวเพื่อเปนการกระจายงบประมาณอยางเปนธรรม   และ
สอดคลองกับเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540   รูปธรรมที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนพบวา  
ผลกระทบจากการจัดสรรงบประมาณเชนนี้ทําใหหนวยบริการทุกระดับตองปฏิรูประบบการจัดการ 
ลดคาใชจาย เพิ่มรายไดโดยปรับปรุงทั้งระบบบริหารและระบบบริการ รวมทั้งการจํากัดจํานวน
กําลังคนของสถานบริการ ผลการจัดสรรงบประมาณเชนนี้ทําใหสถานบริการหลายแหงเผชิญ
ขอจํากัดดานงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณ ประมาณ 50-60% ตองจัดสรรไปเปนคาตอบแทน
บุคลากร จึงมีงบประมาณจํานวนจํากัดเพื่อใชในการดําเนินงานและใหบริการ 
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  อยางไรก็ตามวิธีการจัดสรรงบประมาณในป พ.ศ. 2546 และ 2547 มีการ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ 2 ประการคือ การรวมเงินเดือนบุคลากรไวที่สวนกลางและการปรับ
คาใชจายรายหัวของจังหวัดตางๆ เพื่อแกปญหาวิกฤตสภาพคลองดานการเงินอันยอมสงผลกระทบ
ตอประชาชน โดยเฉพาะในชนบทซึ่งยังเปนประชากรสวนใหญของประเทศ (หนังสือพิมพไทย
โพสท 2546) และเพื่อเปนการเอื้อตอการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค จึงไดมี
การจัดแยกงบประมาณในดานการสงเสริมและปองกันโรค รวมทั้งเรื่องยาออกจากงบประมาณอื่นๆ  
(สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2547)  
  1.2.2 การเขาถึงบริการสุขภาพของประชาชน เพื่อลดชองวางของความเปนธรรม
ในการเขาถึงบริการรักษาพยาบาล และการบริการทางการแพทย โดยเฉพาะในกลุมประชาชน
ผูดอยโอกาสจึงไดกําหนดรูปแบบการใหสิทธิรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลใกลบาน โดยกําหนด
พื้นที่รับผิดชอบของสถานพยาบาลใหใกลกับที่อยูอาศัยของประชาชน โดยยึดถือเอาตามทะเบียน
บาน บนหลักการณ ใกลบาน ใกลใจเปนสําคัญ จึงทําใหประชาชนสามารถเดินทางมารับบริการได
โดยสะดวก (กระทรวงสาธารณสุข 2545) ในป พ.ศ. 2544 ในการจัดระบบบริการสุขภาพ ได
กําหนดหนวยบริการที่จะเปนคูสัญญาในการใหบริการภายใตระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
แบงไดเปน 3 ระดับ ไดแก ระบบบริการปฐมภูมิ บริการชั้นทุติยภูมิ ละระดับทุติยภูมิ  
 

(1)      คูสัญญาของการบริการระดับปฐมภูมิ เปนหนวยบริการที่จัดบริการ
สุขภาพทั่วไปครอบคลุมทั้งในดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและฟนฟู
สภาพ โดยเนนการใหบริการผูปวยนอก การใหบริการที่บานและชุมชน รวมบริการที่ตองใชความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ หนวยบริการที่ประชาชนผูมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถวนหนาตองเลือกขึ้น
ทะเบียนเปนหนวยบริการประจําตัว ซ่ึงหนวยบริการระดับนี้อาจจัดบริการโดยสถานพยาบาลหนวย
เดียวกันหรือจัดเปนเครือขายของหนวยบริการยอยที่รวมกันใหบริการ 
   (2)  หนวยคูสัญญาของบริการระดับทุติยภูมิ เปนหนวยบริการที่
จัดบริการสุขภาพทั่วไป กรณีผูปวยในเปนหลัก ซ่ึงไดแก โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนตางๆที่สนใจเขารวมเครือขาย 
หนวยบริการระดับนี้จะรับผูปวยที่สงตอมาจากหนวยบริการปฐมภูมิ เพื่อเขารับการรักษาเปนผูปวย
ใน 
   (3) หนวยคูสัญญาของบริการระดับตติยภูมิ เปนหนวยบริการที่ใหบริการ
เฉพาะทาง ตองใชเทคโนโลยีและคาใชจายในการดูแลและรักษาผูปวยสูง หนวยบริการระดับนี้ อาจ
เปนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่ดูแลรักษาโรคเฉพาะทางตางๆทั้งนี้
หนวยบริการแตละแหงอาจเปนหนวยคูสัญญาของบริการมากกวาหนึ่งระดับก็ได หากสามารถ
จัดบริการไดตามเกณฑมาตรฐานของบริการในระดับนั้น 
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  1.2.3 คุณภาพของการบริการ  
   เพื่อใหสถานบริการสามารถใหบริการที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงได
และมีการใหบริการอยางมีคุณภาพนั้น มาตรการตางๆ ที่รัฐตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งในการใหบริการระดับปฐมภูมิ มาตรการตางๆเหลานี้ประกอบดวย
ประการแรกการกําหนดกําลังคนดานสุขภาพที่เหมาะสมในระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ โดย
การใชระบบสัดสวนประชากรตอบุคลากรเปนตัวกําหนดการจัดสรรและการกระจายบุคลากรใน
การใหบริการระดับปฐมภูมิ (กระทรวงสาธารณสุข 2545) เชน แพทย 1 คนตอประชากร 10,000 คน 
ทันตแพทย 1 คนคนตอประชากร 20,000 คน เภสัชกร 1 คนคนตอประชากร 15,000 คน พยาบาล
วิชาชีพ 1 คนตอประชากร 5,000 คน เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 คนตอประชากร 1,250 คน 
   ประการที่สอง นอกเหนือจากการกําหนดกําลังคนที่เหมาะสมแลว การ
จัดระบบสนับสนุนที่เหมาะสมยังจะไดชวยพัฒนาคุณภาพการใหบริการอีกดวย โดยมาตรการ
เหลานี้ไดแก การพัฒนาศักยภาพการใหบริการของบุคลากรประจําสถานีอนามัย การนิเทศและ
สนับสนุนวิชาการของแพทยและทีมสุขภาพ ตลอดทั้งการพัฒนาระบบการสงตอระหวางสถานี
อนามัยและโรงพยาบาล ประการที่สาม ไดแก การควบคุมมาตรฐานการใหบริการโดย การนํา
กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและสถานบริการ หรือ HA (Hospital 
Accreditation) มาใชในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยมีการ
จัดตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลภายใตสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข   และ
ขณะเดียวกันกระแสการปฏิรูประบบสุขภาพไดมีการเสนอประเด็นการพัฒนาคุณภาพบริการ
สุขภาพเพื่อกําหนดในพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ  และการออกพระราชบัญญัติสถานพยาบาล
และกฎกระทรวงฉบับใหม  ทําใหสถานบริการมีการพัฒนาการจัดบริการอยางมีคุณภาพมาตรฐาน  
และมีการจัดระบบประเมินและรับรองคุณภาพอยางตอเนื่อง  ยังผลทําใหผูใชบริการมีความพึง
พอใจในการใชบริการในสถานพยาบาลมากขึ้นในระดับหนึ่ง  ซ่ึงจากการสํารวจความพึงพอใจของ
ผูใชบริการในสถานพยาบาล พ.ศ. 2544  และ พ.ศ. 2546  พบวา  ผูใชบริการสวนใหญพอใจกับ
บริการที่ไดรับรอยละ 87.1 และ 95.7  ตามลําดับ โดยถาเปนสถานพยาบาลระดับที่สูงขึ้น  
ผูใชบริการยิ่งมีความพึงพอใจนอยลง (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 2548) 
 
  1.2.4 การบริการสาธารณสุขท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชน   
  จากผลการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข ไดใหภาพที่กวางขึ้นของสุขภาวะ 
แนวคิดใหมไมไดมองเพียงวาสุขภาพคือความเจ็บไขไดปวย และการมีแพทยมีการบริการ
สาธารณสุขเทานั้น แตแนวความคิดใหมของสุขภาวะนั้นมีความเชื่อมโยงทั้งสังคม จิตวิญญาณและ
จิตใจ สวนรางกายเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบสุขภาพ เพราะฉะนั้นการมีสุขภาวะ จึงไปเชื่อมโยง
กับปจจัยแวดลอมทั้งหมด ไมวาจะเปนปจจัยแวดลอมทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมทาง
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ธรรมชาติ ซ่ึงถือวาเปนปจจัยเอื้อหรือคุกคามสุขภาวะ และตองมีระบบการจัดการปจจัยเหลานี้ให
เอื้อตอสุขภาวะ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2547) ส่ิงนี้สงผลตอการปรับเปลี่ยนแนวคิด ระบบ
บริการสุขภาพที่ดีไมใชเพียงแครัฐจัดระบบบริการสุขภาพที่ดีเทานั้น แตการใหชุมชนเขามามี
บทบาทในการจัดการสุขภาพ สรางสุขภาพ จัดปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ เพื่อเกิดการสราง
สุขภาพที่ยั่งยืนขึ้น ซ่ึงโดยวิธีการนี้จะเปนการจัดบริการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนอยาง
แทจริง (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2547) 
  แมวาจะเปนที่รับทราบในกลุมบุคลากรสาธารณสุขและไดรับการสนับสนุนจาก
องคการอนามัยโลกจากประกาศ Alma Ata วา การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคเปนกลวิธีดาน
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับการรักษาพยาบาล ในอดีตที่ผานมา การรักษาใน
สถานบริการก็ยังเปนกลวิธีที่ระบบบริการสุขภาพใหความสําคัญมากเมื่อเทียบกับงานสงเสริมและ
ปองกันโรค อยางไรก็ตามการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขนั้นมีความพยายามที่จะมุงให
ความสําคัญกับการสรางเสริมสุขภาพมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการจัดสรรงบประมาณดานการสราง
เสริมสุขภาพลงไปในระดับชุมชนและระดับสถานบริการดวย และมีความพยายามจะทําแผนสราง
เสริมสุขภาพระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับตําบล โดยประกอบดวยภาคที่เขารวมคือกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2551) ส่ิงนี้สงผลใหเกิดทิศทางที่เอื้อตอการพัฒนางานดานการ
สงเสริมสุขภาพ และการนําชุมชนเขามามีสวนรวม 
  นอกจากนั้นความจํากัดของงบประมาณ ทําใหสถานบริการหลายแหง ไมเฉพาะ
สถานบริการระดับปฐมภูมิ ยังรวมถึงสถานบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิบางแหง ไดคํานึงถึง
การลดตนทุน และไดสงเสริมกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพซึ่งถือวาเปนกิจกรรมที่ลงทุนไมมาก 
และสามารถระดมทุนจากแหลงอื่นได โดยสถานพยาบาลหลายแหงจากเดิมที่ใหความสนใจ
เฉพาะงานดานการรักษาก็หันมาใหความสําคัญกับการสรางเสริมสุขภาพมากขึ้น (สุเพียว อ้ึงวิจารณ
ปญญา 2547) ซ่ึงกลวิธีเชนนี้เอื้อตอการสงเสริมการบริการดานสุขภาพที่สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนมากขึ้น นอกจากนั้นการเกิดขึ้นของสํานักงานกองทุนสรางเสริมสุขภาพ (สสส) ในป 
พ.ศ. 2544 ซ่ึงมีเปาหมายลดการเจ็บปวยและการตายและเพื่อสรางสุขภาพเพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาษีเหลาและบุหร่ี สสส ไดชวยสนับสนุน
การเคลื่อนไหวของประชาคมเพื่อรวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนานโยบายสาธารณที่เอื้อ
ตอสุขภาวะ และการดูแลสุขภาพแบบองครวม (สํานักงานสรางเสริมสุขภาพ 2550) ซ่ึงการเกิดขึ้น
ของ สสส นี้ชวยเปดศักราชใหมของงานสรางเสริมสุขภาพใหแพรหลายเขาไปในทุกวงการวิชาชีพ
ดานสุขภาพ ทุกระดับของสถานบริการ และในระดับทองถ่ินหรือชุมชน ทําใหสุขภาวะไมไดอยูใน
ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น แตยังมีหนวยงานอื่นๆทั้งรัฐและเอกชน รวมทั้ง
เครือขายภาคประชาชนดวย สรางกระแสใหชุมชนครอบครัวและปจเจคบุคคลตองเขามารวม
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รับผิดชอบตอสุขภาวะ ส่ิงนี้สงผลใหเกิดเครือขาย และกําลังคนดานสุขภาพที่หลากหลายทั้งจํานวน
และบทบาทขึ้น  

1.3 ผลกระทบตอกําลังคนดานสุขภาพ 

  1.3.1 การขาดแคลนกําลังคนดานสาธารณสุขและความตองการกําลงัคนที่เพิ่มขึน้ 
   ปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ ยังคงเปนปญหาหลักที่ประเทศกําลัง
เผชิญ ซ่ึงปญหานี้เกิดจาก 2 ปจจัยหลัก ไดแกการเพิ่มขึ้นของความตองการบริการสุขภาพ และ
กําลังคนรองรับไมเพียงพอ การนําโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามาปฏิบัตินั้นสงผลอยาง
ชัดเจนตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกอนโครงการประกันสุขภาพ (เปรียบเทียบ
ระหวาง พ.ศ. 2544 และ 2546) พบวาในป พ.ศ. 2544 พบผูปวยในที่ไมมีบัตรประกันสังคมหรือ
สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ มีอัตราการเจ็บปวยที่ตองนอนโรงพยาบาล 0.076 คร้ังตอคนตอ
ป และหลังการดําเนินการโครงการประกันสุขภาพ อัตราการเจ็บปวยที่ตองนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
เปน 0.083 คร้ังตอคน (เพิ่มขึ้น 9%) สวนกรณีผูปวยนอกพบวาอัตราการใชบริการเพิ่มขึ้นจาก 4.07 
คร้ังตอคน ในป พ.ศ. 2544 เปน 5.15 คร้ังตอคน ในปพ.ศ. 2546 โดยเพิ่มขึ้น 26.5% นอกจากนั้นยัง
พบวาแบบแผนพฤติกรรมการใชบริการสุขภาพเดิมที่เคยดูแลตนเองลดลงจาก 32% เปน 30%   
(สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2544, 2546) นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงการดูแลนอกสถานบริการมาใช
บริการในสถานบริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่เมื่อวิเคราะหสถานบริการระดับอําเภอ พบวาสถานีอนามัย
มีสัดสวนการใหบริการเพิ่มขึ้นจาก 51.8 ลานครั้งตอป  ในป พ.ศ. 2543 เปน 62.4 ลานครั้งตอป  ใน
ป พ.ศ. 2546 โดยเพิ่มเปน 20.5% สวนโรงพยาบาลชุมชนใหบริการเพิ่มขึ้น จาก 40.2 ลานครั้งตอป  
ในป พ.ศ. 2543 เปน 43.7 ลานครั้งตอป  ในป พ.ศ. 2546 โดยเพิ่มเปน 8.7% ในขณะที่สัดสวนการ
เพิ่มของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยใหบริการเพิ่มขึ้น จาก 20.4 ลานครั้งตอป  ในป 
พ.ศ. 2543 เปน 23.0 ลานครั้งตอป  ในป พ.ศ. 2546 โดยเพิ่มเปน 12.7%  
  ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของภาระงานนี้ไดรับการตอกย้ําจากการศึกษาของสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา (2549) เพื่อศึกษาผลกระทบ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติตอสถานบริการ 
ตอผูใหบริการและตอผูรับบริการ โดยศึกษาในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 91 แหง 
พบวาโดยเฉลี่ยโรงพยาบาลมีผูปวยนอกเพิ่มขึ้น 10% และมีโรงพยาบาล 30.4% ที่มีผูปวยในเพิ่มขึ้น
ในป พ.ศ.2546 เมื่อเทียบกับป พ.ศ. 2545 
   สําหรับประเทศไทยสถานการณกําลังคนดานสุขภาพ ณ ป พ.ศ. 2546 มีแพทย 
28,920 คน ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกับความตองการแพทยที่คาดการณโดยณิชากร ศิริกนกวิไล และ
คณะ (2544 อางใน สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 2548) อยางไรก็ตามปญหาที่ยังเปนปญหาหลักคือการ
กระจายแพทยที่ไมเทาเทียมกันทําใหพื้นที่ชนบทมีปญหาการขาดแคลนที่รุนแรง ในป 2548 ความ
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ขาดแคลนแพทยและบุคลากรสาธารณสุข ไปปรากฎชัดเจนตามภูมิภาคและในชนบท เชน ภาค
อีสานมีสัดสวนแพทยตอประชากรต่ําสุด 1:7,466 ในขณะที่ในกรุงเทพมหานครมีสัดสวนสูงสุด คือ 
แพทย 1 คนตอประชากร 879 คน  ในขณะที่ทันตแพทยมีอยูเปนจํานวน 7,573 คน จากที่ควรมี 
11,614 คน สัดสวนทันตแพทยตอประชากรมีแนวโนมลดลงในทุกภาค ในป 2546  ภาคอีสานมี
สัดสวนทันตแพทยตอประชากรต่ําสุด 1:21,739  ในขณะที่ในกรุงเทพมหานครมีสัดสวนสูงสุด คือ 
ทันตแพทย 1 ตอประชากร 1,458 คน ในขณะที่วิชาชีพพยาบาลยังมีความขาดแคลนอีก 23,586 คน 
(กระทรวงสาธารณสุข 2550) 
  ในขณะที่การเคลื่อนยายกําลังคนดานสุขภาพจากภาครัฐมีการเพิ่มขึ้นคอนขาง
ชัดเจน โดยเฉพาะกลุมวิชาชีพแพทยและพยาบาล จากปญหาสภาพการขาดแคลนหรือการกระจายที่
ไมเปนธรรมที่ดํารงอยูนั้น ปญหาถูกทําใหรุนแรงขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของภาระงานซึ่งเปนผลจากการ
ใชบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้นของประชาชน และการยายออกจากบริการภาครัฐของกําลังคน ดังนั้น
จึงทําใหสภาพปญหามีความวิกฤติมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากกรณีการยายออกนอกภาครัฐของแพทย 
จะเห็นวาจํานวนและรอยละของการสูญเสียแพทย (เมื่อเทียบจํานวนแพทยจบใหม) ของกระทรวง
สาธารณสุข  พบวา มีแนวโนมสูงขึ้น ในชวงเศรษฐกิจฟองสบูโดยถึงระดับสูงสุดใน พ.ศ. 2539  
(กอนวิกฤตเศรษฐกิจ)  ซ่ึงพบวามีโรงพยาบาลชุมชนถึง 21 แหง ที่ไมมีแพทยประจําเลย   ภายหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540  สถานการณดีขึ้นมาก จนเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟนตัวใหมโดยเฉพาะหลังการ
เร่ิมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในระหวาง พ.ศ. 2544-2546  สถานการณการลาออกของ
แพทยในกระทรวงสาธารณสุขกลับรุนแรงใหมอีกครั้ง พบวาอัตราการลาออกของแพทยเพิ่มเปน 
22%, 60% และ 75% ในป พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2546 ตามลําดับ ดังตารางที่ 1(สุวิทย วิบุล
ผลประเสริฐ 2548)    
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ตารางที่  1     จํานวนและสดัสวนการสูญเสียแพทยสุทธเิมื่อเทียบกับแพทยจบใหมบรรจุเขารับ 
        ราชการ  สํานักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  ปงบประมาณ  2537 –2546 
 

 จํานวนแพทย 
สูญเสียสุทธิ 

จํานวน/รอยละ) 

ปงบประมาณ เพิ่มขึ้น ลดลง (ลาออก) 

จบ
ใหม 

กลับเขารับ
ราชการใหม 

รวม ขาราชการ พนักงาน 
ของรัฐ 

รวม 

2537 526 - 526 42 - 42 42/8.0 
2538 576 - 576 260 - 260 260 / 45.1 
2539 568 - 568 344 - 344 344 / 60.6 
2540 579 30 609 336 - 336 306 / 52.8 
2541 618 93 711 299 - 299 206 / 33.3 
2542 830 57 887 204 - 204 147 / 17.7 
2543 893 98 991 201 - 201 103 / 11.5 
2544 883 82 952 193 83 276 194 / 22.0 
2545 878 38 916 401 163 564 526 / 59.9 
2546 1,013 39 1,052 287 508 795 756 / 74.6 

 
ท่ีมา :        สํานักบริหารกลาง   สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
                 *  ตั้งแต พ.ศ. 2542  เปนตนมา  มติ ครม. ใหกระทรวงสาธารณสุข  รับนักเรียนทุนที่
จบการศึกษkป 2542  เปนพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  แทนบรรจุเปนขาราชการ 
 
 สําหรับพยาบาลนั้น จากการศึกษาของกฤษดา แสวงดี (2550) พบวาขนาดกําลังคน
ของพยาบาลวิชาชีพ ณ.วันที่31 ธันวาคม  2548 มีพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุต่ํากวา 60 ป จํานวน 
97,942 คน ซ่ึงในจํานวนนี้เปนผูที่ประกอบวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพประมาณ 88,440 คน 
หรือรอยละ 90.3  พบวาแนวโนมการสูญเสียพยาบาลยังมีทิศทางสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแตปพ.ศ. 2543 เปน
ตนมา จากอัตราการสูญเสียรอยละ 2.4 เปนรอยละ 4.2 ในป 2548  และอัตราเพิ่มกําลังคนพยาบาล
วิชาชีพในป พ.ศ. 2548  ลดลงอยางมากถึงรอยละ 35.3 เมื่อเทียบกับป พ.ศ.2543  ทั้งนี้ปจจัย
กําหนดการขาดแคลนพยาบาลที่สําคัญคือ การออกจากวิชาชีพกอนวัยอันควรและการสูงอายุ
ดังกลาว จึงสงผลใหการเพิ่มขนาดของกําลังคนเปนไปอยางชาๆ เพราะการเขางานสุทธิมีเพียงเฉลี่ย
ปละ 4,997 คนเทานั้นจากกําลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพในประเทศที่มีถึง 7,800 คนตอป สําหรับ
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การออกจากราชการนั้นจากการวิเคราะหขอมูลพยาบาลวิชาชีพที่ออกจากราชการจํานวน 2,011 ราย
พบวาผูที่อายุระหวาง 30-35 ป เปนกลุมที่ออกจากราชการมากที่สุดในสัดสวนรอยละ 20 รองลงมา
เปนผูที่อายุระหวาง 36-39 ป รอยละ17 โดยมีเหตุผลสําคัญ คือ ตองการออกไปประกอบอาชีพอ่ืน 
(รอยละ30.4 ) และโอนไปหนวยงานอื่นที่ไมตองขึ้นเวร (รอยละ 17.3) การออกจากวิชาชีพของคนที่
อายุนอยในสัดสวนที่สูงนี้ สงผลใหอายุขัยเฉลี่ยในการทํางานของพยาบาลวิชาชีพส้ันลง ทั้งนี้พบวา
พยาบาลไทยจะมีอายุการทํางานเฉลี่ยเพียงประมาณ 22 ปเทานั้นจากปที่เร่ิมทํางาน การเพิ่มขึ้นของ
ภาระงานเปนผลจากการนําโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนามาปฏิบัติ สงผลใหเกิดปญหา
ความไมพอเพียงของพยาบาลในทุกระดับของสถานบริการมากขึ้น ในระยะเวลาอีกประมาณ 5- 10 
ปขางหนา การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในดานปริมาณ 
และผลิตภาพ หากไมมีการเพิ่มการผลิตพยาบาลใหม และการเรงพัฒนาศักยภาพของพยาบาลที่มีอยู
อยางตอเนื่อง 
  1.3.2 การกระจายกําลังคน 
   การจัดสรรกําลังคนดานสุขภาพในอดีตนั้นจัดสรรกําลังคนและทรัพยากรตางๆ 
ตามขนาดของสถานบริการ โดยไมคํานึงถึงความตองการของประชากร  อีกทั้งระบบการจางงาน
ภาครัฐเดิมนั้น การจายเงินเดือนของขาราชาการเปนการจายเงินเดือนจากสวนกลางและแยกตางหาก
จากงบดําเนินงาน ทําใหหนวยบริการขนาดใหญและหนวยบริการที่อยูในพื้นที่เจริญมีแรงดึงดูด
บุคลากรมาอยูมาก จึงทําใหเกิดการกระจุกตัวกําลังคนอยูในเมืองใหญๆ โดยเฉพาะเขตภาคกลาง
และปริมณฑล จึงทําใหเกิดการกระจายกําลังคนที่ไมเทาเทียมกันระหวางภาคและจังหวัด ระหวาง
เขตเมือง/ชนบท  
   ในชวงแรกของการดําเนินการนโยบายประกันสุขภาพถวนหนา  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุขไดจัดสรรงบประมาณเปนรายหัวของประชากรลงสูจังหวัดตางๆ และยังไดมีการจัดทํา
แผนแมบทกําลังคนขึ้น โดยกําหนดเกณฑกําลังคน แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล เจาหนาที่
สาธารณสุข  และบุคลากรอื่นๆ   โดยใชระบบขอมูลการกระจายกําลังคนทางภูมิศาสตร 
(Geographical Information System - GIS)  มาประกอบในการจัดสรรกําลังคน (กระทรวง
สาธารณสุข 2546) โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนเปนกลไกในการนําการบริการ
ไปสูประชาชนอยางใกลบานใกลใจ ซ่ึงการดําเนินการเชนนี้สงผลตอการกระจายกําลังคน ดังจะเห็น
ไดจากบางจังหวัดที่มีกําลังคนมาก เร่ิมที่จะปรับตัว และไมรับบุคลากรที่จะยายเขามาใหมรวมทั้ง
โควตานักเรียนทุนจบใหม หลายจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากรก็จะแสวงหาและรับบุคลากรจาก
หนวยงานอื่นๆ รวมทั้งผูสําเร็จการศึกษาใหม (เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2547)  อยางไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณในป 2546 โดยการรวมเงินเดือนบุคลากรไวที่สวนกลางและ
การปรับคาใชจายรายหัวของจังหวัดตางๆ เพิ่มขึ้น ส่ิงนี้สงผลใหพื้นที่ที่มีบุคลากรมากไดรับ
งบประมาณมาก ซึ่งไมไดสัมพันธกับภาระงานที่ลดลง ในขณะที่สถานพยาบาลเล็กที่มีบุคลากรนอย 



12 
 

ภาระงานมากกลับไดรับงบประมาณลดลง (เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2547) ทําใหมีงบประมาณ
จํากัดในการจัดซื้อยา วัสดุการแพทยและคาตอบแทนบุคลากร และสงผลใหหนวยบริการตางๆ 
ปรับเปลี่ยนการปฏิรูประบบ   เรียกรองขอรับบุคลากรเพิ่มเพราะไมตองสนใจคาใชจายในสวน
นี้   ดังปรากฏวา ป 2546 พยาบาลและเจาหนาที่สาธารณสุขที่จบมา 1,269 คน กระจายสูชนบทเพียง 
260 คน คิดเปน 20%  แนวโนมเชนนี้นอกจากทําใหปญหาความไมเทาเทียมดํารงอยูตอไปแลว   จะ
มีผลกระทบรุนแรงตอโครงการในระยะยาวเพราะจะทําใหควบคุมคาใชจายไมได (หนังสือพิมพ
ไทยโพสต 2546) 
   1.3.3 การผสมผสานทักษะที่เหมาะสม (skill mix) 
   ปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้ สวนหนึ่งสัมพันธกับระบบ
การแพทยที่เนนการรักษามากกวาการปองกันและสงเสริมสุขภาพซึ่งทําใหประชาชนจํานวนมาก
ตองเจ็บปวยจากโรคภัยไขเจ็บ ที่สามารถปองกันได นอกจากนั้น การพัฒนาระบบบริการทาง
การแพทยที่ เนนการใชเทคโนโลยีที่ซับซอน ทําใหการดูแลรักษาสุขภาพกลายเปนเรื่องของ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานการแพทย จนทําใหแพทยที่มีอยูในระบบบริการทางการแพทยมีสัดสวน
เปนแพทยเฉพาะทางเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 77.7 ในขณะที่ระบบบริการเชิงรุกและหนวยบริการปฐม
ภูมิที่ดูแลผูปวยแบบองครวมในระดับชุมชนและครอบครัว กลับไดรับการสงเสริมและเปนที่
ยอมรับอยางจํากัด การสรางระบบบริการปฐมภูมิที่ใหบริการผสมผสานทั้งงานดานการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค รักษาพยาบาลและการฟนฟูสภาพใหสามารถใหบริการอยางทั่วถึงใกลบาน จึง
เปนยุทธศาสตรสําคัญในการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยในระยะยาว  
(กระทรวงสาธารณสุข 2550) 

  การปฏิรูประบบสุขภาพนี้ไดมุงใหความสําคัญกับการบริการเชิงรุกที่หนวยบริการ
ปฐมภูมิ ซ่ึงถือเปนระดับการบริการที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนจุดเชื่อมระหวางชุมชนและเปน
ปากทางเขาสูการดูแลผูปวยที่โรงพยาบาล ดวยมิติของสุขภาวะขยายกวางครอบคลุมถึง สุขภาพกาย 
ใจ สังคม ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ ดังนั้นหนวยบริการปฐมภูมิตองทํางานเชิงรุกใน
ดานการสงเสริมและสนับสนุนการดูและสุขภาพองครวมของประชาชน ครอบครัว และชุมชนอยาง
ผสมผสานและมีความตอเนื่อง ในขณะเดียวกันภารกิจในดานการใหบริการดานคลินิกในระดับ
ปฐมภูมิก็ยังคงมีอยู แมจะมีการกําหนดใหแพทยเปนผูใหบริการดานคลินิกและเปนผูชวยพัฒนา
คุณภาพงานบริการดานรักษาพยาบาลในระดับสถานบริการระดับปฐมภูมินั้นยังมีประเด็น ที่เปน
ขอจํากัด การที่จะพัฒนาการเขาถึงบริการของประชาชนดอยโอกาส และใหบริการที่มีคุณภาพใน
สภาวะที่มีขอจํากัดทรัพยากรเชนนี้ ในสภาวะที่ภาคเอกชนก็ขยายตัวข้ึนจึงเกิดการดึงทรัพยากรไป
จากภาครัฐมาก โดยเฉพาะแพทย การที่จะสามารถทําใหการบริการของรัฐยังคงอยูไดแตยังมุงที่การ
กําหนดอัตราแพทยตอประชากรนั้นไมนาจะมีความเปนไปไดในระยะเวลาอันใกลนี้ จึงควรจะมอง
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หาบุคลากรทางเลือกสําหรับหนวยบริการระดับปฐมภูมิในชนบท ควรพิจารณาความรู ทักษะที่
จําเปนในการใหบริการระดับปฐมภูมิ ซ่ึงอาจจะไมใชแพทย (อนุวัฒน ศุภชูติกุล 2547)  

 ซ่ึงขอสังเกตขางตนนี้มีความสอดคลองกับประสบการณจากตางประเทศ ในดาน
การผสมผสานทักษะ (skill mix) ที่เหมาะสมในการใหบริการระดับปฐมภูมิ สภาวะการขาดแคลน
แพทยที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา ในชวงระหวางป พ.ศ. 2503 – 2508 ทําใหเกิดการแสวงหาบุคลากร
ทางเลือกที่เปน “บุคลากรที่ไมใชแพทย” ไดแก พยาบาลเวชปฏิบัติ หรือ ผูชวยแพทย มาปฏิบัติงาน
ในดานการรักษาซึ่งเดิมอยูภายใตความรับผิดชอบของแพทย (Shi, et al, 1994; World Bank, 1993) 
และเมื่อในทศวรรษนี้ประเทศอุตสาหกรรม เชน ประเทศอังกฤษ กําลังเผชิญกับปญหาการลดลง
ของจํานวนแพทย (Salvage, 1991; Sergison et al, 1999) และการจํากัดงบประมาณขององคกร ซ่ึง
กอใหเกิดการแสวงหาทางเลือกไปยังบุคลากรสาธารณสุขที่นาจะทดแทนแพทยได Ross (1995) 
ระบุวาแมวาการเขาถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีต อยางไรก็ตามการ
เขาถึงบริการสาธารณสุขยังมีปญหาในกลุมที่ดอยโอกาส เชน ชาวชนบท ผูดอยโอกาส ดังนั้นจําเปน
จะตองมีบุคลากรสาธารณสุขที่เปน”หมอใหม” เขามาชวยเสริมในการใหบริการกลุมนี้  อีกทั้ง
ปญหาการกระจายแพทยไปสูชนบทยังคงเปนปญหาที่รุนแรงของประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ 
(WHO, 1992; World Bank, 1993) และปญหานี้ก็ยังดํารงอยูในประเทศพัฒนาแลว ดังนั้นการที่
พยาบาลเวชปฏิบัติ หรือผูชวยแพทย เปนผูใหบริการการรักษาในระดับปฐมภูมิ นาจะเปนกลวิธีที่
เหมาะสมในการแกปญหาดังกลาว (WHO, 1992)  

สถานะภาพทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆในปจจุบันนี้ ไมวาเปนประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา ตางก็เผชิญกับสถานการณการถดถอยดานเศรษฐกิจ พรอมๆ
กับปญหาการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดานสุขภาพ ซ่ึงสภาพปญหานี้สงผลใหรัฐบาลตองวางแผนใน
การลดคาใชจายดานสุขภาพลง  คาใชจายดานกําลังคนเปนคาใชจายที่สูงคิดเปน 2 ใน 3 สวนของ
เงินงบประมาณดําเนินการทั้งหมด ดังนั้นในการลดคาใชจาย ผูบริหารจึงมุงไปที่การลดคาใชจาย
ดานกําลังคน (WHO, 1997) กลวิธีการลดคาใชจายดานกําลังคน ไดแก การทดแทนบุคลากรที่มี
คาใชจายสูงดวยบุคลากรที่มีคาใชจายต่ํากวา แตสามารถปฏิบัติงานไดโดยมีคุณภาพใกลเคียงกัน 
(RCN, 1993) การศึกษาที่เมือง Burlington ประเทศแคนาดา (Spitzer et al, 1973) ซ่ึงพยาบาลเวช
ปฏิบัติไดปฏิบัติงานในฐานะผูใหบริการระดับปฐมภูมิโดยปฎิบัติงานรวมกับแพทย พบวาจํานวน
ผูใชบริการในหนวยบริการระดับปฐมภูมิลดลงอยางชัดเจน การลดลงของการใชบริการเชนนี้ สงผล
ใหคาใชจายในการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในภาพรวมของชุมชนลดลง 31% จากการ
ทบทวนงานวิจัยอยางเปนระบบ (Sox 1979, Crosby et al 1987, Brown and Grimes 1995,  and 
Horrocks et al 2000) ใหผลใกลเคียงกันวาการใหบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติไมมีความแตกตาง
จากการใหบริการของแพทย ในดานกระบวนการรักษาและผลลัพธการรักษาในกลุมโรคที่ไม
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ซับซอนและโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่และผูปวยมีความพึงพอใจตอบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติ
มากกวา     

จากการทบทวนงานวิจัยจากประเทศอุตสาหกรรมพบวา ปจจัยหนึ่งที่สําคัญซึ่งทํา
ใหการใหบริการของพยาบาลเวชปฏิบัติมีคุณภาพใกลเคียงกับการใหบริการของแพทย นั้นคือ
พยาบาลเวชปฏิบัติทํางานรวมกันเปนทีมกับแพทย มีแพทยคอยใหคําปรึกษา ดังนั้นบทเรียนนี้ช้ีวา มี
ความจําเปนที่จะตองมีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางแพทย พยาบาล และทีมสุขภาพอื่นๆ ซ่ึง
วิธีการนี้ไดรับการกลาวถึงในคําแถลงการณ Alma- Ata ซ่ึงระบุวา การพัฒนาบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิเปนวิธีพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และจะตองมีกลไกที่จะสนับสนุนการใหบริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ซ่ึงในบริบทของประเทศไทยกลไกเหลานี้ตองสอดคลองกับบทบาทที่
คาดหวังของหนวยบริการปฐมภูมิซ่ึงตองทําหนาที่ใหบริการเชิงรุก โดยสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพองครวมของชุมชนและการใหบริการสุขภาพในระดับปจเจกและครอบครัว นอกจากนั้น
การบริการดานรักษาหรือการตั้งรับที่สถานบริการก็เปนสิ่งที่ขาดไมได ดังนั้นการจัดตั้งทีมสุขภาพ
ซ่ึงประกอบดวยบุคลากรที่ทําหนาที่ดานคลินิก เชน พยาบาล โดยมีระบบการสนับสนุน ให
คําปรึกษา นิเทศงานจากแพทย และมีบุคลากรสาธารณสุขที่ทําหนาที่หลักในดานบริการเชิงรุกใน
ชุมชน ซ่ึงนาจะเปนทางเลือกในการผสานทักษะ (skill mix) ที่เหมาะสมที่สามารถใหบริการที่มี
คุณภาพในตนทุนที่ต่ําได    
  1.3.4 การจัดการและการพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุข  
           หลักประกันสุขภาพถวนหนาและการปฎิรูประบบสุขภาพนี้สงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการกําลังคน ไดแก ประการแรกมีการยกเลิกกรอบอัตรากําลังรอบที่ 
3 ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซ่ึงกําหนดกรอบกําลังคนตามขนาดของ
สถานบริการ ซ่ึงถือเปนเครื่องมือที่สรางความไมเสมอภาคตอการกระจายกําลังคนดานสุขภาพใน
อดีต การเปลี่ยนแปลงนี้เอื้อใหสถานบริการสามารถจัดกําลังคนดานสุขภาพที่สอดคลองกับความ
ตองการของพื้นที่มากขึ้น ประการที่สอง มีการปรับเปลี่ยนระบบการจางลูกจางชั่วคราวกับ
กรมบัญชีกลางเพื่อให เกิดความคลองตัวและลดขั้นตอนในการจางงานโดยไมตองผาน
กรมบัญชีกลาง ดังจะเห็นวาผูบริหารของโรงพยาบาลอําเภอหลายแหงไดมีการจัดจางกําลังคนดาน
สุขภาพตางๆ เชน ทันตแพทย พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย ฯลฯ มาเพื่อดูแล
ประชาชนในพื้นที่ไดสะดวกมากยิ่งขึ้น (เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 2547) ประการที่สามไดมีการ
ออกระเบียบเงินบํารุงใหม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระบบการจายเงินคาตอบแทนใหยืดหยุน
คลองตัว สอดคลองกับสภาพความเปนจริง และสามารถสรางแรงจูงใจเพื่อดึงดูดใหกําลังคนดาน
สุขภาพปฏิบัติงานในชนบทและพื้นที่ขาดแคลนไดนาน อยางพึงพอใจ เปนที่เชื่อวาการจัดสรร
งบประมาณรายหัวตามจํานวนประชากรในพื้นที่รับบริการและเปนงบประมาณที่เปนปลายปด
รวมกับระเบียบปฏิบัติดังกลาวจะสามารถชวยใหพื้นที่ที่อยูหางไกลที่ขาดแคลนบุคลากรจะมี
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งบประมาณเพิ่มขึ้นและสามารถเอื้ออํานวยตอการจางงาน สามารถสรางแรงจูงใจใหบุคลากรธํารง
อยูในพื้นที่มากขึ้น และทําใหบุคลากรยายออกจากพื้นที่หางไกลลดลง  
   อยางไรก็ตามในชวงแรกสามารถเห็นภาพการกระจายกําลังคนดานสุขภาพที่
สอดคลองกับจํานวนประชากร โดยที่จังหวัดเล็กๆที่หางไกล ไดรับการจัดสรร แพทย พยาบาลมาก
ขึ้น สถานบริการขนาดใหญมีการจาํกัดกําลังคนมากขึ้นและมีการกระจายกําลังคนไปที่สถานบริการ
ในชนบท ไดแกโรงพยาบาลอําเภอและสถานีอนามัยมากขึ้น รวมทั้งเกิดนวัตกรรมตางๆ ในการ
จัดการกําลังคนในระดับพื้นที่ เชนการจัดจางทันตแพทย พยาบาล เทคนิคการแพทย กายภาพบําบัด 
และบุคลากรอื่นๆ มาใหบริการสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ อยางไรก็ตาม 
ความไมแนนอนของนโยบายมีผลกระทบอีกครั้งตอการจัดการกําลังคน ดังจะเห็นจากการ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณโดยไมรวมเงินเดือนที่นํามาใชในเวลาตอมา ไดสงผลใหสถาน
บริการไมจําเปนตองจํากัดจํานวนบุคลากร สถานบริการใหญๆ จึงมีความตองการบุคลากรเพิ่มขึ้น
และมีศักยภาพในการดูดกําลังคนจากชนบทและสถานบริการขนาดเล็กได ในภาวะที่มีกําลังคน
จํากัด ความขาดแคลนกําลังคนในพื้นที่หางไกล และสถานบริการเล็กกลับมาเผชิญกับปญหาการ
ขาดแคลนกําลังคนอีกครั้ง อยางไรก็ตาม  กลไกการปรับเปล่ียนการบริหารจัดการ ถึงแมจะเปน
ประโยชนตอการบริหารจัดการกําลังคนใหเกิดประโยชนสูงสุดในระดับพื้นที่ แตความไมเพียงพอ
ของบุคลากรจึงทําใหการบริหารจัดการกําลังคนมีขอจํากัด ไมสามารถใชกลไกการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรได 
  1.3.5 ความสัมพันธระหวางบุคลากรดานการแพทยและคนไข 
  ปญหาดานการฟองรองแพทยและบุคลากรทางดานการแพทยและสาธารณสุขมี
แนวโนมสูงขึ้น ปญหานี้แมจะไมใชผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูประบบสุขภาพและโครงการ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา แตการเกิดของเหตุการณมีความสัมพันธและมีสวนทําใหปญหาเพิ่ม
ขนาดขึ้น ภายใตพื้นฐานที่มีขอจํากัดดานทรัพยากรบุคคลและสถานพยาบาล ในขณะที่ความ
ตองการดานสุขภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นและภาระงานของบุคลากรดานสุขภาพเพิ่มขึ้น การ
ประกันสุขภาพเนนใหทุกคนเขาถึงบริการ ส่ิงนี้นําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมการใหบริการ
สุขภาพเปนการสงเคราะห เปลี่ยนเปนการใหบริการสุขภาพเปนสิทธิที่พึงไดรับ ซ่ึงผลการ
เปลี่ยนแปลงนี้ไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางความสัมพันธระหวางผูใหและผูรับบริการไป โดยผูใหถูก
มองเปนผูขายบริการ การบริการกลายเปนสินคาที่ผูปวยเปนผูซ้ือ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
2547) ในยุคที่ประชาชนสามารถรับรู และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยางทั่วถึง ทําใหเกิดการ
เปรียบเทียบการรับบริการสุขภาพหลายๆ แหง และทําใหเกิดคําถามกับคุณภาพของการบริการที่
ตนเองไดรับ จึงเริ่มมีการฟองรองแพทยและบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มสูงขึ้น จากขอมูลสถิติการ
ฟองรองแพทย พบวาในระหวางป พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2542 อัตราการฟองรองแพทยคอนขางต่ํากวา 
50 ตอ 10,000 ประชากรแพทย แตหลังจากนั้นการฟองรองเพิ่มสูงขึ้นอยางชัดเจนในอัตรา 72, 98, 
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87 และ 73 ตอ10,000 ประชากรแพทย ในป พ.ศ. 2542, 2544, 2545, และ 2547 ตามลําดับ และหาก
ไมมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบรองรับ โดยใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นในการ
กํากับคุณภาพการบริการ สถานการณความสัมพันธระหวางคนไขและบุคลากรสาธารณสุขในการ
รับบริการจะตรึงเครียดมากขึ้น 
   1.3.6 การผลิตและพัฒนากําลังคน 
  จากทิศทางการปฏิรูปที่มุงเนนการพัฒนาการบริการในระดับปฐมภูมิทั้งดาน
บริการเชิงรับและบริการเชิงรุก ดังนั้นกําลังคนดานสุขภาพที่ปฏิบัติงานที่หนวยบริการปฐมภูมินั้น
ไมเพียงแคตองมีความพอเพียงทั้งดานปริมาณ แตยังรวมถึงทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน และ
สามารถธํารงอยูในหนวยบริการระดับปฐมภูมิซ่ึงสวนใหญอยูในชนบทและหางไกลความเจริญได 
ส่ิงดังกลาวทั้งหลายเหลานี้สงผลกระทบตอการผลิตกําลังคนดานสุภาพอยางหลีกเลี่ยงไมได 
 จากปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยโดยเฉพาะการขาดแคลนแพทยในชนบท
อยางรุนแรง ถึงแมในปจจุบันจะมีโครงการผลิตแพทยเพิ่มซึ่งจะทําใหการขาดแคลนแพทยใน
ภาพรวมของประเทศดีขึ้น แตกลับไมสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนแพทยในชนบทได ทั้งนี้
สวนหนึ่งอาจจะเกิดจากการผลิตแพทยและบุคลากรดานสุขภาพอื่นๆ นั้นงานสาธารณสุขเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับความรูทางชีวภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขเทานั้น ซ่ึงนับวาเปนการ
มองเห็นปญหาเพียงสวนเดียวเทานั้น ขาดการเนนดานการมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน โดยเฉพาะที่
ทํางานในชนบท ขาดความรูความเขาใจชุมชนทางสังคม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของชาวบาน 
ไมเขาใจวาชาวบานคิดกันอยางไร อยูกินอยางไร อะไรเปนบอเกิดของปญหาสุขภาพอนามัยในมิติ
ของพฤติกรรมที่แทจริง บุคลากรสาธารณสุขยังเขาใจวา (สํานักงานโครงการปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุข 2545) ดังนั้นการปฏิรูประบบสุขภาพสงผลตอการผลิตในดานการผลิตนอกจากการเพิ่ม
จํานวนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพแลว ควรเนนการผลิตกําลังคนดาน
สุขภาพที่มีหัวใจความเปนมนุษย มีความรู ความเขาในในการดูแลสุขภาพแบบองครวมที่สัมพันธ
กับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนสอดคลองกับความหมายที่กวางขึ้นของสุขภาวะ และเนนการ
ทํางานเปนทีมสุขภาพ   
  ในดานการพัฒนากําลังคนที่มีอยูในระบบก็มีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหมีทักษะ 
ความรู ความสามารถที่สอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับปฐมภูมิ ซ่ึงพบวาปญหาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขในระบบ
ปจจุบัน ที่ยังไมสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากกระแสปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข (สํานักงาน
โครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 2543) ความรู ความสามารถของบุคลากรในการปฏิรูป
ระบบบริการสาธารณสุข ยังควรไดรับการพัฒนา ไมวาจะเปนบุคลากรในดานการบริการ ซ่ึง
จําเปนตองมีความรูและทักษะดังกลาวขางตน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานบริหารซ่ึงจะตองมี
ความรูและทักษะในดานการบริหารอยางมืออาชีพ ในสถานการที่ตองบริหารทรัพยากรที่ไดรับการ
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กระจายลงสูระดับพื้นที่มากในปจจุบันนี้ ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ เจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติงานอยูตาม
สถานีอนามัย หรือพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน หลายคนตั้งแตจบการศึกษาแลวไมเคยได
ฝกอบรมความรูดานวิชาชีพอีกเลยเปนเวลาหลายป ความรูและทักษะที่ปฏิบัติอยูทุกวันนี้ลวนเปน
ความรูเมื่อคร้ังจบการศึกษา  
  นอกจากการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีอยูในระบบแลว สุขภาวะแนวใหมยัง
เอื้ออํานวยตอการขยายวงของกําลังคนดานสุขภาพกวางขึ้น เพื่อใหสามารถดูแลสุขภาวะไดอยาง
เขาถึงและสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของประชาชน ซ่ึงบุคลากรสุขภาพทางเลือก
เหลานี้มีความหลากหลายตั้งแตบุคลากรภาคประชาชนซึ่งอยูนอกระบบบริการปกติ ไดแก แพทย
พื้นบานและภูมิปญญาพื้นบาน อาสาสมัครสาธารณสุข พระ กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ ผูดูแล
ผูสูงอายุและผูปวยเร้ืองรัง กลุมผูติดเชื้อเอช ไอ วี เอดส เครือขายคุมครองผูบริโภค เปนตน และ
นอกจากนั้นยังรวมถึงการมีบุคลากรดานสุขภาพทางเลือกอื่นเขามาในระบบบริการปกติ ไดแก 
แพทยแผนไทย แพทยทางเลือก และภูมิปญญาพื้นบาน เปนตน ซ่ึงการเกิดขึ้นและการคงอยูของ
บุคลากรดานสุขภาพที่หลากหลายเหลานี้จําเปนที่จะตองไดรับการจัดระบบการสนับสนุนอยางเปน
ระบบ 

 
1.4 ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

 การปฏิรูประบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมุงเนนขยายความครอบคลุม
บริการไปสูกลุมประชากรในชนบทและกลุมประชากรดอยโอกาส ซ่ึงสิ่งนี้สงผลกระทบโดยตรงตอ
ระบบบริการสุขภาพระดับอําเภอ ไดแก สถานีอนามัยและโรงพยาบาลอําเภอ และบุคลากรที่ไดรับ
ผลกระทบคอนขางมากไดแก แพทย พยาบาล และบุคลากรสถานีอนามัย 
  1.4.1 การวางแผนกําลงัคนโดยการผสานทักษะที่เหมาะสม 
  การแกปญหาดานการขาดแคลนและการกระจายกําลังคนดานสุขภาพในสถาน
บริการในชนบทเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไข การแกปญหาเพื่อใหเกิดความพอพียงของ
บุคลากร และมีความรูและทักษะที่จําเปนในการใหบริการระดับปฐมภูมิ ควรจะดําเนินการใน 2 
ระยะไดแกการแกปญหาในระยะสั้น และการแกปญหาในระยะยาว 
  การแกปญหาในระยะสั้นนั้น กําลังคนที่เหมาะสมที่จะใหบริการในระดับปฐมภูมิ
หรือสถานีอนามัยนั้น อาจจะไมใชแพทยตอประชากรที่กําหนด อาจจะเปนบุคลากรอื่นที่สามารถ
ทดแทนกันไดในระดับหนึ่ง และจัดระบบการสนับสนุนที่เหมาะสม ดังนั้นควรจะมีแผนการ
ยกระดับของวิชาชีพที่ทํางานสัมพันธกันขึ้นมาทํางานทดแทนกันไดในระดับหนึ่ง เชนยกระดับ
พยาบาลเพื่อใหอบรมเพิ่มเติมเปนพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อใหมาทํางานดานการรักษา โดยมีแพทยที่
โรงพยาบาลอําเภอคอยใหคําปรึกษาและจัดระบบนิเทศงานเพื่อเปนการชวยพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรดวย นอกจากนั้นเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัยจะเปนบุคลากรที่
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ทํางานเชิงรุกในดานการสรางเสริมสุขภาพและการปองกันโรคในชุมชน ซ่ึงการทํางานเปนทีม
เชนนี้จะชวยแกปญหาการขาดแคลนและการกระจายแพทยไดในระดับหนึ่ง 
  การแกปญหาระยะยาวก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีการวางแผนกําลังคนในระยะ
ยาวในระดับพื้นที่ มีการเพิ่มการผลิตแพทยและพยาบาล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคากรใหเปนไปใน
ทิศทางการปฏิรูปสุขภาพที่มุงหวัง ขณะเดียวกันตองมีการสรางระบบแรงจูงใจที่สามารถธํารง
กําลังคนดานสุขภาพใหสามารถปฏิบัติงานในชนบทไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
  1.4.2 การบริหารจัดการ 
  การจัดสรรงบประมาณ กําลังคน และทรัพยากรอ่ืน ตามโครงการหลักประกัน
สุขภาพถวนหนานั้น มองอีกดานหนึ่งเปนการกระจายอํานาจในการบริหารทรัพยากรลงสูระดับ
พื้นที่ ไดเปดโอกาสใหมีการใชทักษะ ความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหารในระดับ
อําเภอ ซ่ึงไดแกผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอําเภอ เปนอยางมาก ซ่ึงความรู
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรดานกําลังคน งบประมาณ ทรัพยากรอื่น และการบริหาร
จัดการเปนประเด็นที่สําคัญมากในการที่จะทําใหองคกรสามารถธํารงกําลังคนอยูไดและสามารถ
ดําเนินภารกิจขององคกรได มีงานศึกษาวิจัยใหผลตรงกันวาการมีผูบริหารที่ดี มีความสามารถเปน
ปจจัยสําคัญในการทําใหบุคลากรดานสุขภาพ ในกลุม แพทย (ฑิณกร โนรี 2550 ทักษพล ธรรมรังสี 
2548) ทันตแพทย (Lexsomboon 2003) บุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (นงลักษณ พะไกยะ 
2550) ดังนั้น ควรจะตองมีการพัฒนาผูบริหารระดับอําเภออยางจริงจัง เพื่อสามารถไดนักบริหารมือ
อาชีพมาบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับอําเภอซึ่งเปนระบบที่สําคัญที่สุด และเพื่อเปนการ
เตรียมการรองรับการกระจายอํานาจที่จะมีขึ้นในอนาคต 

1.4.3 การจัดการสุขภาพในระดับชุมชน  
การขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพที่กําลังเผชิญอยูในขณะนี้ สวนหนึ่งเกิดจาก

มุมมองวาการบริการสุขภาพคือการรักษาและใหบริการที่สถานบริการ หรือการบริการแบบตั้งรับ 
ซ่ึงการตั้งรับในสถานบริการนั้นในสถานการณที่ความตองการบริการดานสุขภาพที่เพิ่มขึ้นมีความ
ตองการกําลังคนดานสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงการใหบริการดานสุขภาพดังกลาวสงผลตอคาใชจาย
สุขภาพที่เพิ่มขึ้น และเผชิญกับปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ เนื่องมาจากการผลิตและ
กระจายกําลังคนไมสามารถตอบสนองความตองการกําลังคนดานสุขภาพได ดังนั้นทางเลือกดาน
สุขภาพที่ยั่งยืนและมีตนทุนต่ําคือมุมมองการยายน้ําหนักระบบบริการสุขภาพมาที่การสรางเสริม
สุขภาพ เพื่อสอดคลองกับความหมายของสุขภาวะที่กวางขึ้น ครอบคลุมสุขภาวะกาย ใจ สังคม และ
จิตวิญญาณ ซ่ึงในมุมมองนี้กําลังคนดานสุขภาพในระดับชุมชนหรือภาคประชาชนจะไดรับการให
ความสําคัญและมีบทบาทตอระบบสุขภาพมากขึ้น ระบบบริการสุขภาพจะจัดแบงออกเปนการ
บริการในระดับชุมชนและการบริการในสถานบริการ สําหรับการบริการในชุมชนนั้น ในการ
เจ็บปวยเบื้องตนหรือในการสรางเสริมสุขภาพ กําลังคนภาคประชาชน ไดแก กลุมแมบาน กลุม
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ผูสูงอายุ กลุมออกกําลังกาย จะเปนกําลังคนภาคประชาชนในการใหบริการดานนี้ในระดับชุมชน 
และในการเจ็บปวยเบื้องตน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน แพทยพื้นบาน สามารถดูแลการ
เจ็บปวยเบื้องตนได และในกรณีผูสูงอายุและผูตองการการดูแล สมาชิกในครอบครัว กลุมชวยเหลือ
ตัวเอง อาสาสมัครตางๆ สามารถดูแลตนเองได โดยภาพนี้ถาสามารถสรางและสนับสนุนใหเกิดการ
จัดการสุขภาพในชุมชน โดยใชกําลังคนดานสุขภาพในชุมชน โดยมีกําลังคนดานสุขภาพในระบบ
หรือในสถานบริการใหการสนับสนุน ควรจะเปนทางเลือกของการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
และมีความยั่งยืน และเปนการแกปญหาคนในระบบบริการสาธารณสุขไมพอเพียงดวย ซ่ึงการ
ดําเนินการแนวคิดนี้ไดเกิดขึ้นอยางหลากหลายในระดับชุมชน และนอกจากนั้น สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติและกระทรวงสาธารณสุขไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณ เพื่อ
เอื้ออํานวยการดําเนินงานใหบรรลุผลมากขึ้น ดังนั้นระบบสุขภาพระดับอําเภอควรจะมีการ
ดําเนินการเรื่องนี้อยางจริงจัง เพื่อการสรางสังคมที่มสุีขภาวะ 
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2. ผลกระทบนโยบาย FTA และ Medical Hub of Asia ตอระบบบริการสุขภาพและกําลังคนดาน
สุขภาพ 

2.1 การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 กอนปเหตุการณวิกฤติดานเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยกวารอยละ 7 ในรอบ 3 ทศวรรษกอน ป 2540 โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราการ
เจริญเติบโตเพิ่มอยางรวดเร็ว ระหวางป พ.ศ. 2529 – 2539 ซ่ึงสงผลใหผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยตอ
หัวประชากรเพิ่มจาก 21,524 บาทในป พ.ศ. 2529 เปน 76,702 บาทในป พ.ศ. 2539  

วิกฤติเศรษฐกิจ ใน พ.ศ. 2540 ทําใหอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เคยเติบโตเฉลี่ยกวา
รอยละ 7 กลับติลบรอยละ -1.7 ในป พ.ศ. 2540 และ ติดลบรอยละ -10.8 ในป พ.ศ. 2541 ซ่ึงสงผล
ตอผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากรลดลง เปน 76,702 บาทในป พ.ศ. 2539 เปน 75,268 บาทในป 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงวิกฤติเศรษฐกิจในชวงนี้นั้น เกิดจากปญหาโครงสรางและปจจัยพื้นฐานในประเทศที่
มีมานานแตขาดการแกไขอยางจริงจัง โดยมีปจจัยที่สําคัญคือการกอหนี้ตางประเทศระยะสั้นจํานวน
มากและลงทุนที่ไมกอใหเกิดผลตอบแทนที่คุมคาของภาคเอกชน โดยเฉพาะ การลงทุนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยอุตสาหกรรมรถยนต ปโตรเคมี และโรงพยาบาลเอกชน (สุวิทย วิบุผลประเสริฐ 
บรรณาธิการ 2548)  ตอเมื่อเศรษฐกิจไดฟนตัวใน พ.ศ. 2543 ผลิตภัณฑมวลรวมตอหัวประชากร
เพิ่มจาก 79,703 บาทในป พ.ศ. 2543 เปน 124,997 บาทในป พ.ศ. 2549 (ภาพที่ 1)  
 
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเฉลี่ยตอหัวประชากร พ.ศ. 2503-2549 (ราคาตลาด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา  :      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
หมายเหตุ  :     1.  P เปนขอมูลเบื้องตน,  e  เปนขอมูลประมาณการ 
      2.  ตั้งแต พ.ศ. 2537  เปนตนมามีการปรบัขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศใหม 

บาท 

พ.ศ.
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2.2 การใหบริการระบบบริการสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน กอนยุค medical hub และ 
FTA 

        ณ  ป  พ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีประชากร  62.8 ลานคน  (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 
บรรณาธิการ 2551) และมีประชากรที่อาศัยอยูในเขตชนบทมีสัดสวนประมาณ 65.7%  ไดแบงเขต
การปกครองออกเปน 76 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) 877 อําเภอ และ 7,255 ตําบล 
 การจัดระบบบริการสุขภาพของประเทศนั้นโดยสวนใหญจะเปนสถานบริการภาครัฐเปน
หลัก ภาคเอกชนไดเพิ่มบทบาทเปนผูใหบริการสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐกิจไดมีการ
ขยายตัว ณ ปจจุบันนี้สถานบริการภาครัฐในระดับปฐมภูมิประกอบดวยสถานีอนามัยหรือหนวย
บริการระดับปฐมภูมิ จํานวน 9,765 แหงซึ่งครอบคลุมตําบลทั้งหมด ในขณะที่สถานบริการระดับ
ทุติยภูมิ ระดับโรงพยาบาลอําเภอมีจํานวน  725 แหง ครอบคลุม 82.6% ของอําเภอทั้งหมด 
นอกจากนั้นมีโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปเพื่อใหบริการในระดับทุติยภูมิ จํานวน 95 
แหง ครอบคลุมทุกจังหวัด (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ บรรณาธิการ 2548) ในสวนของสถานบริการ
ภาคเอกชนนั้นแมจะมีจํานวนมากขึ้น แตกระจุกอยูในเขตเมืองเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะกรุงเทพฯ 
คลินิกเอกชน (ไมมีเตียง) มีบทบาทที่สําคัญในการใหบริการระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขต
เมือง ในขณะที่โรงพยาบาลเอกชนจะใหบริการทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตลอดทั้งตติยภูมิ ใน
เขตเมืองดวยเชนกัน ในป พ.ศ. 2550 นั้นพบวามีคลินิกเอกชนจํานวน 16,800 แหง และโรงพยาบาล
เอกชน จํานวน 429 แหง (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2550)    
 สถานการณการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐศาสตรของประเทศมีผลโดยตรงตอระบบสุขภาพ 
ของประเทศ และการจดับริการระหวางรัฐและเอกชน ในภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการ
เจริญเติบโตสูง สถานบริการสุขภาพเอกชนก็จะเพิ่มสูงตามไปดวย ดังจะเห็นไดจากในระหวางชวง
ที่ประเทศมีอัตราการเจริญเตบิทางเศรษฐกจิสูงอยางตอเนื่อง โรงพยาบาลเอกชนไดเพิ่มจาก 132 
แหงใน ป พ.ศ. 2528 เปน 473 แหงใน ป พ.ศ. 2538 แตตอเมื่อเกดิสภาวะวิกฤตดิานเศรษฐกจิของ
ประเทศในป พ.ศ. 2540 พบวาจํานวนโรงพยาบาลเอกชนลดลงจาก 456 แหงใน ป พ.ศ. 2543 เปน 
429 แหงใน ป พ.ศ. 2549 ในขณะที่จํานวนคลินิกเอกชน ลดลงจาก 16,722  แหงใน ป พ.ศ. 2533 
เปน14,953 แหงใน ป พ.ศ. 2549  (ดังตาราง 1) อยางไรก็ตามสถานพยาบาลเอกชนเหลานีเ้กอืบ
ทั้งหมดจะตั้งอยูในพืน้ที่เขตเมือง และสวนใหญตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ (กระทรวงสาธารณสุข, 2548 
และ สํานักงานสถิติ 2550) 
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ตารางที่ 2: แนวโนมของจํานวนโรงพยาบาลเอกชน จํานวนเตยีง และจาํนวนแพทย ระหวาง ป พ.ศ. 
2515 ถึง พ.ศ. 2550 

พ.ศ. จํานวน รพ จําวนเตียง จํานวนแพทย 

2515 28 2,281 329 

2521 67 6,139 687 

2525 112 8,066 819 

2531 203 13,024 1065 

2535 335 21,297 2,552 

2540 445 37,880 3,244 

2542 471 40,852 3,403 

2544 436 39,551 4,384 

2545 405 38,370 3,572 

2550 333 35,792 NA 

แหลง: กระทรวงสาธารณสุข (2550) และ สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ บรรณาธิการ (2551) 
 
 ในขณะที่ สถานบริการภาครัฐคอนขางมีการเพิ่มจํานวนอยางตอเนื่อง จํานวนโรงพยาบาล
อําเภอเพิ่มจาก 480 แหงในป พ.ศ. 2528 เปน 688 แหง ในป พ.ศ. 2538 และยังคงเพิ่มอยางตอเนื่อง
ภายหลังเผชิญกับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเพิ่มเปน 725 แหงในป พ.ศ. 2549 ในทํานองเดียวกัน 
สถานีอนามัยซ่ึงเปนสถานบริการภาครัฐที่เปนดานแรก หรือใหบริการระดับปฐมภูมิของระบบ
บริการสาธารณสุข ไดเพิ่มจํานวนอยางตอเนื่อง โดยเพิ่มจาก 6,992 แหงในป พ.ศ. 2533 เปน 9,765 
แหงในป 2546 โดยครอบคลุมทุกตําบล ซ่ึงจะเห็นไดวาในดานกายภาพแลว สถานบริการภาครัฐ
สามารถครอบคลุมประชากรสวนใหญของประเทศ โดยเฉพาะภาคชนบท 
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2.2.1 ระยะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในระหวางชวงที่เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตในระหวางป พ.ศ. 2521 – 2530 
ในชวงดังกลาวการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของสถานบริการภาครัฐในชนบทไดรับการให
ความสําคัญ ในชวงเวลาดังกลาว จํานวนโรงพยาบาลอําเภอและสถานีอนามัยไดมีการเพิ่มจํานวน
ขึ้นมาก ดังนั้นการใชบริการสุขภาพจากสถานบริการภาครัฐจึงเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่สัดสวนการใช
บริการภาคเอกชนนั้นลดลง  ในชวงหลังจากป 2530 เปนตนมา สภาวะเศรษฐกิจของไทยมีการ
เจริญเติบโตขึ้น สงผลใหธุรกิจภาคเอกชนเติบโตขึ้น และการลงทุนในดานธุรกิจของชาวตางชาติได
เพิ่มขึ้น ในชวงดังกลาวรัฐบาลไดสนับสนุนนโยบายการคาในดานบริการสุขภาพขึ้นโดยการใช
มาตรการแรงจูงใจดานภาษีในการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้นในระหวางป พ.ศ. 
2530- 2540 พบวามีโรงพยาบาลเอกชนตั้งใหมจํานวน 190 แหง (Board of Investment in Thailand 
2004- cited by Pachanee and Wibulpolprasert 2006) ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาจํานวนเตียงของ
โรงพยาบาลเอกชน ไดเพิ่มขึ้นจาก  6,139 เตียงในป พ.ศ. 2521 เปน 37,880 เตียงในป พ.ศ. 2540 ใน
ขณะเดียวกันจํานวนแพทยที่ทํางานในสถานพยาบาลเอกชนไดเพิ่มขึ้นประมาณ 5 เทา (สุวิทย วิบุล
ผลประเสริฐ บรรณาธิการ 2551) ในดานการเคลื่อนยายกําลังคนดานสุขภาพระหวางรัฐและเอกชน 
พบวาการเคลื่อนยายกําลังคนจากภาครัฐไปสูเอกชนยังคงกอใหเกิดผลกระทบตอปญหาการขาด
แคลนกําลังคนของภาครัฐ ในขณะที่จํานวนแพทยไดเพิ่มขึ้นในทุกๆป แตสัดสวนการกระจายแพทย
ระหวางเอกชนและรัฐมีสัดสวนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากภาพที่ 2 ซ่ึงแสดงใหเห็น
วาสัดสวนของแพทยปฏิบัติงานในภาคเอกชนในป พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2538 โดยเพิ่มจากรอยละ 8 
ในป พ.ศ. 2520 เปนรอยละ 24 ในป พ.ศ. 2538 ในขณะที่สัดสวนพยาบาลที่ปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชนนั้นเพิ่มไมมากนัก โดยเพิ่มจากรอยละ 8 ในป พ.ศ. 2520 เปนรอยละ 14 ในป พ.ศ. 2538 
(ภาพที่ 2) 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ภาพที่ 2 สัดสวนแพทยและพยาบาลปฏบิัติงานที่สถานพยาบาลเอกชนในระหวางป พ.ศ. 2514 ถึง 
พ.ศ. 2548 

 

แหลง: สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ บรรณาธิการ (2551) 

ซ่ึงสัดสวนการเคลื่อนยายของแพทยระหวางภาคเอกชนและภาครัฐนี้ สอดคลองกับขอมูลการยาย
ออกจากภาครัฐของแพทย โดยสัดสวนของแพทยทีย่ายออกจากภาครัฐเทียบกับแพทยจบใหมที่เขา
ปฏิบัติงานในปนั้นๆ เพิ่มขึน้จากรอยละ 8 ในป พ.ศ. 2537 เปนรอยละ 61 ในป พ.ศ. 2539 (ตาราง 
2). 

ตารางที่ 3: แนวโนมสัดสวนการยายออกจากภาครัฐเมื่อเทียบกับแพทยเร่ิมเขาปฏิบัติงานในภาครฐั
ใหมในแตละป ระหวางป พ.ศ.2537 - พ.ศ.2550  

พ.ศ. แพทยจบใหม 
การสูญเสีย 

ขาราชการ พนักงานของรัฐ รวม % 

2537 526 42 - 42 7.98 
2538 576 260 - 260 45.14 
2539 568 344 - 344 60.56 
2540 609 336 - 336 55.17 
2541 711 299 - 299 42.05 
2542 887 204 - 204 23.00 
2543 991 201 - 201 20.28 
2544 952 193 83 276 28.99 
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พ.ศ. แพทยจบใหม 
การสูญเสีย 

ขาราชการ พนักงานของรัฐ รวม % 

2545 916 401 163 564 61.57 
2546 1047 287 508 795 75.93 
2547 1020 464 - 464 45.49 
2548 1070 670 - 670 62.62 
2549 1089 631 - 631 57.94 
2550 N/A 717 - 717 N/A 

     แหลง: สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ (2548 และ 2551) 

2.2.2 ระยะวิกฤติเศรษฐกิจ 

       ในระหวางชวงที่ประเทศไทยประสบกับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 
นั้นสถานพยาบาลเอกชนไดรับผลกระทบมากที่สุด จากภาพที่ 2 จะเห็นวาในชวงระหวางป พ.ศ. 
2539 ถึง พ.ศ. 2544 นั้น พบวาการใชบริการในภาคเอกชนลดลงจากรอยละ 24.2 เปนรอยละ 15 ซ่ึง
สงผลตอการลดลงของรายไดของสถานบริการภาคเอกชน ในขณะที่ประชาชนที่ไมมีกําลังซื้อที่จะ
ไปใชบริการภาคเอกชนไดหันมาใชบริการของโรงพยาบาลภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจากรอยละ 19.4 
เปนรอยละ 34.8 ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลจากการเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
อําเภออยางตอเนื่อง  และในชวงเวลาของการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจดังกลาวจะพบเห็นการดูแลตนเอง
ในกลุมประชาชนมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจากรอยละ 17.6 เปนรอยละ 29.6   การศึกษาของ วีระ
ศักดิ์ พุทธาศรี และคณะ (2546) พบวาหลังชวงวิกฤติเศรษฐกิจ จํานวนผูใชบริการที่เปนผูปวยนอก 
และผูปวยในของโรงพยาบาลภาคเอกชนลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลที่มีจํานวนเตียง
มากกวา 50 เตียง ในขณะที่อัตราการครองเตียงลดลงประมาณ 20-30%ในโรงพยาบาลเอกชนขนาด
ใหญ และลดลงประมาณ 50%ในโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีโรงพยาบาลเอกชนหลายแหงที่ไดลด
จํานวนบุคลากรลง (อําพล จินดาวัฒนะ และคณะ 2542) ตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการเพิ่มจํานวน
ของโรงพยาบาลเอกชนที่เคยเพิ่มจํานวนคอนขางสูงกอน ป พ.ศ. 2540 ไดลดลงจาก 445 แหงในป 
2540 เหลือเพียง 436 และ 333 ในปพ.ศ. 2544 และพ.ศ. 2550 ตามลําดับและจํานวนเตียงใหบริการ
ผูปวยก็ลดลงเชนกัน  นอกจากนั้นยังมีจํานวนโรงพยาบาลเอกชนที่ปดตัวลง เพิ่มจาก 3 แหงในป 
พ.ศ. 2538  เปน 43 แหงในป พ.ศ. 2541และจํานวนโรงพยาบาลเอกชนที่เปดใหมลดจากจาก 51 
แหงในป พ.ศ. 2537  เปน 9 แหงในป พ.ศ. 2542  (กระทรวงสาธารณสุข , 2546 และ สุวิทย วิบุลผล
ประเสริฐ บรรณาธิการ 2551) ในชวงเวลาดังกลาว โรงพยาบาลเอกชนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นจากการ
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ลดคาเงินบาท และภาระหนี้สินที่สูงกวารอยละ 20 ทําใหหลายแหงอยูในภาวะ NPL (Non 
Performing Loan) และตางชาติเร่ิมเขามาซื้อหุนสวน  (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และ คณะ 2545) 

  อยางไรก็ตาม สภาวะวิกฤติเศรษฐกิจสงผลกระทบในดานบวกตอระบบกําลังคน
ดานสุขภาพในบางประเด็น ส่ิงที่ปรากฏชัดเจนจะเห็นไดจากการไหลออกจากภาครัฐของแพทยใน
ตาราง 2 สัดสวนของแพทยที่ออกจากกระทรวงสาธารณสุขเทียบกับแพทยจบใหมลดลงจาก รอยละ 
55 ในป พ.ศ. 2540 เปน รอยละ 20 ในป พ.ศ. 2543 ซ่ึงการเคลื่อนยายของแพทยจากภาคเอกชนนี้มี
ความสอดคลองกับสัดสวนของแพทยระหวางภาครัฐและเอกชน โดยพบวาสัดสวนของแพทย
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลเอกชนลดลงจากรอยละ 24 ของแพทยทั้งหมด ในป พ.ศ. 2538 ลดลงเปน
รอยละ 19 ของแพทยทั้งหมด ในป พ.ศ. 2542 และในทํานองเดียวกัน พยาบาลที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการเอกชนลดลงจากรอยละ 14 ของพยาบาลทั้งหมด ในป พ.ศ. 2538 ลดลงเปนรอยละ 12 ของ
พยาบาลทั้งหมด ในป พ.ศ. 2542 (ภาพที่ 2) 

2.3 นโยบายการคาเสรี และ นโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพแหงเอเชียและระบบบริการ
สุขภาพ 

2.3.1 การเปดเสรีทางการคา 

  เขตการคาเสรี หมายถึง การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ โดยมี
เปาหมายเพื่อลดภาษีศุลกากรระหวางกันภายในกลุมที่ทําขอตกลงใหเหลือนอยที่สุด หรือ 0% และ
ใหใชอัตราภาษีที่สูงกวากับประเทศนอกกลุม  ปจจุบันหลายประเทศไดใหความสําคัญตอการเปด
เสรีการคาบริการมากขึ้น เนื่องจากประเทศตางๆ ตองปฏิบัติตามพันธกรณี และกฎระเบียบทั่วไปกับ
องคการคาโลก (WTO) โดยมีความเชื่อวาการคาเสรีจะมีผลทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น หลาย
ประเทศไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการเจรจาระหวางประเทศสมาชิกในเรื่องการเปดการคา
เสรี โดยการเจรจาชวงนี้เปนการเจรจา 2 ฝาย โดยสมาชิกแตละประเทศตองจัดทําขอเรียกรองยื่นตอ
สมาชิกคูเจรจาเปดตลาดสาขาที่ตนตองการ ซ่ึงปฏิญญารัฐมนตรีองคการคาโลกครั้งที่ 4 ได
กําหนดใหสมาชิกยื่นขอเรียกรองเบื้องตนภายใน 30 มิถุนายน 2545 (หฤทัย ยิ้มสวัสดิ์ 2547) 

  ในระหวางที่ประเทศไทยมีภาวการณขยายตัวดานเศรษฐกิจอยางมากในระหวางป 
พ.ศ. 2531-2539 ไดมีการเชื่อมโยงการคากับตางประเทศอยางมาก แมกระทั่งชวงวิกฤติเศรษฐกิจ 
และหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจไดคล่ีคลายลงหลังป พ.ศ. 2543 ไทยไดเร่ิมใหความสําคัญตอการเปด
เสรีการคาบริการมากขึ้น ปจจุบันประเทศไทย ไดมีขอผูกพันในการเปดเสรีทางการคาบริการ 11 
สาขา จากทั้งหมด 12 สาขา การบริการดานสุขภาพเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมยอย (สาขาบริการ
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วิชาชีพ (Professional Services) ของสาขาบริการดานธุรกิจ และปรากฏอยูในสาขาที่ 8 สาขา
เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและบริการสังคม (วัฒนา ส จั่นเจริญ 2542) ไดแก 

สาขาที่ 1 สาขาบริการดานธรุกิจ 

   - บริการสายวชิาชีพ (Professional services) 

   - บริการทางการแพทยและทันตกรรม (Medical abd Dental Services) 

   - บริการสัตวแพทย (Veterinary Services) 

   - บริการที่ดําเนินการโดยผดุงครรภ พยาบาล นักกายภาพบําบัด และผูชวย
ทางการแพทย (Services provided by Midwives, Nurses, Physiotherapists and Para-Medical 
Personnel) 

  สาขาที่ 8 สาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและสังคม (นอกเหนือจากที่ระบุไว
ในสาขาที่ 1 

   - การบริการโรงพยาบาล (Hospital Services) 

   - การบริการสุขภาพอื่นๆ (other Human Health services) 

   - การบริการทางสังคม (Social services) 

   - อ่ืนๆ  

 การศึกษาของหฤทัย ยิ้มสวัสดิ์ (2547) ไดระบุจุดแข็งและโอกาสของการเปดเสรีบริการ
สุขภาพที่เอื้อตอการเปดเสรีบริการสาขาสุขภาพของประเทศไทย ไดแก การมีมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลเปนที่ยอมรับของนานาชาติ การใหบริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีราคาในการ
บริการที่ถูกกวาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ มีการเอาใจใสดูแลตามวัฒนธรรมไทย มีสถานที่ทองเที่ยว
และธรรมชาติที่สวยงาม สวนผลดีที่อาจจะเกิดขึ้นในการเปดเสรีบริการสาขาบริการ ไดแก เปนการ
สรางงานและสรางรายได โอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย ชวยพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการแพทย ชวยขยายธุรกิจที่เกี่ยวของ เชนโรงแรม การคมนาคม สถานที่ทองเที่ยว 
ตลอดทั้งการฟนฟูและพัฒนาการแพทยแผนโบราณ การเปดเสรีการคาบริการสุขภาพระหวาง
ประเทศมีรูปแบบหลัก ๆ อยู 4 รูปแบบ ไดแก 
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รูปแบบที่ 1 การคาบริการสุขภาพขามพรมแดน (Cross Border trade) ซ่ึง
รูปแบบนี้เปนการซื้อ-ขายขามพรมแดน โดยใชเทคโนโลยี ระบบสื่อสารและคอมพิวเตอรเขามาชวย 
รูปแบบนี้ทั้งผูใหบริการและผูรับบริการไมตองเคลื่อนยายขามประเทศ เชนการคาบริการผาน 
telemedicine ซ่ึงรูปแบบนี้เกิดขึ้นแลวทั้งในประเทศพัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา  สําหรับ
ประเทศไทย การใช Telemedicine เปนครั้งแรกเมื่อ 10 ปกอน เพื่อใหคําปรึกษาในการวินิจฉัยโรค
เพื่อการรักษาแกแกโรงพยาบาลในทองที่ที่หางไกล โดยปจจุบันมีหนวย Telemedicine จํานวน 7 
หนวย (วัฒนา ส จั่นเจริญ และคณะ 2542) ปจจุบันการใช Telemedicine เพื่อใหบริการขามประเทศ
ยังไมเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะตองการการลงทุนที่สูงมาก 

รูปแบบที่ 2 การรับบริการสุขภาพระหวางประเทศ (Consumption 
Aboard) รูปแบบนี้ผูรับบริการจะเดินทางไปรับบริการที่ตางประเทศ ผูซ้ือบริการที่มีอํานาจในการ
ซ้ือสูงสามารถหาบริการที่ดีกวาและถูกกวาจากประเทศอื่นได ในกรณีของประเทศไทย คนไทย
สามารถเดินทางไปรับบริการที่ประเทศใดๆ ก็ได และชาวตางประเทศก็สามารถมารับบริการใน
ประเทศไทยได โดยรัฐบาลกําลังพยายามสงเสริมและกระตุนใหมีการผลิตบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขเพื่อการสงออกใหมากขึ้น ซ่ึงในตอนตอไปนี้จะพูดเนนหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเปดการคาเสรีรูปแบบนี้ 

รูปแบบที่ 3 การตั้งหนวยธุรกิจบริการ (Commercial Presence) รูปแบบนี้ 
ผูใหบริการจากประเทศหนึ่งไปลงทุนในรูปแบบของนิติบุคคลในอีกประเทศหนึ่ง การคาบริการ
โดยผานรูปแบบนี้อาจอยูในรูปการลงทุนในโรงพยาบาล  การลงทุนในการบริหารจัดการ
โรงพยาบาลในภาคเอกชน ในประเทศกําลังพัฒนาโดยทั่วไปแลว ผูลงทุนชาวตางประเทศมักจะอยู
ในรูปของการรวมลงทุนกับผูลงทุนในประเทศนั้นๆ สําหรับประเทศไทย  การลงทุนของ
ชาวตางชาติสามารถทําไดภายใตเงื่อนไขที่วาผูถือหุนตองไมเกินรอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน การ
ขอจดทะเบียนใหมในโรงพยาบาลเอกชนและคลินิกที่มีชาวตางชาติรวมลงทุนดวยมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น และรัฐบาลมีทิศทางสนับสนุน (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และคณะ 2545) และรูปแบบนี้เริ่ม
มีผลกระทบตอระบบสุขภาพของไทยมากขึ้น 

รูปแบบที่ 4 การเคล่ือนยายบุคลากร (Presence of Natural Persons) 
รูปแบบนี้ผูใหบริการเปนผูเคลื่อนยาย โดยผูใหบริการจากประเทศหนึ่งเขาไปประกอบอาชีพใน
วิชาชีพเกี่ยวของกับการบริการสุขภาพเพื่อการคาหรือเพื่อรายไดในอีกประเทศหนึ่งเปนการชั่วคราว 
รูปแบบการคานี้มีผลกระทบอยางมากตอระบบบริการสุขภาพของประเทศกําลังพัฒนา เนื่องมาจาก
การเคลื่อนยายกําลังคนดานสุขภาพไปยังระเทศพัฒนาแลว ในประเทศไทยมีขอจํากัดหลายประการ
ที่ทําใหผูประกอบอาชีพชาวตางชาติเขามาประกอบอาชีพดานสุขภาพไดยาก ไมวาจะเปนอุปสรรค
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ดานการเขาเมือง ภาษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในขณะเดียวกันการเคลื่อนยายกําลังคนดาน
สุขภาพของไทยไปตางประเทศเคยเกิดขึ้นในระหวางป พ.ศ. 2505-2510 แตในปจจุบันนี้โอกาสการ
ทํางานและรายไดในประเทศไทยคอนขางดี ประกอบกับอุปสรรคดานภาษาตางประเทศ ทําใหการ
เคลื่อนยายของกําลังคนไปตางประเทศเกิดขึ้นนอยมาก (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และคณะ 2545) 
อยางไรก็ตาม หากมีแรงดึงจากตางประเทศมาก โอกาสจะเกิดภาวการณสมองไหลของบุคลากร
สุขภาพก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกครั้ง 

2.3.2 นโยบายการสงเสริมไทยเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย 

  ภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ.  2540-2542 สภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเริ่มกระเตื้องขึ้นสงผลตอการฟนตัวของสถานบริการภาคเอกชนอีกครั้งหนึ่งนับตอจากนั้น 
เพื่อเปนการใชสถานบริการเอกชนที่ไดลงทุนไปแลวในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจใหเกิดประโยชน
สูงสุด สถานบริการเอกชนโดยการสนับสนุนของรัฐบาล ไดเร่ิมเชื้อเชิญและขยายการใหใหบริการ
ไปสูกลุมผูปวยตางชาติ เพื่อเปนการหารายไดเขาประเทศวิธีการหนึ่ง ในระหวางชวงป พ.ศ. 2543 
ขึ้นไป มีปจจัยหลัก ๆ 2 ประการที่สงผลอยางมากตอการเติบโตของสถานบริการเอกชนตลอดถึง
กําลังคนสาขาหลัก เชน แพทย พยาบาล และอื่น ๆ  ประการแรกคือการเกิดขึ้นของโครงการ
หลักประกันสุขภาพ ตามยุทธศาสตรการปฏิรูประบบสุขภาพ ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินการครอบคลุมทุก
พื้นที่ในป  พ.ศ. 2544 ซ่ึงเปนผลใหขยายบริการครอบคลุมประชากรถึง 96% โดยสถานบริการของ
รัฐเปนสถานบริการหลัก โดยเฉพาะในเขตชนบท อยางไรก็ตามสถานบริการเอกชนไดเขารวม
ใหบริการภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพจํานวน 80 แหง ซ่ึงครอบคลุมประชากรประมาณ 4% 
ประการที่สอง ในชวงเวลาดังกลาว รัฐบาลไดสนับสนุนนโยบายการเปนศูนยกลางสุขภาพแหง
เอเชีย (Medical Hub of Asia) ซ่ึงไดสงเสริมในการใชบริการสุขภาพในประเทศไทยของผูปวย
ตางชาติโดยไดเร่ิมใหการสนับสนุนในชวงตนป พ.ศ. 2546 โดยตั้งเปาชาวตางชาติมารับบริการไวที่ 
850,000 คนในป พ.ศ. 2548 ในการกระตุนการลงทุนของภาคเอกชน คณะกรรมการการลงทุนโดย
ใชมาตรการทางภาษี (Pachanee and Wibulpolpraseart 2006) ผลจากนโยบายสงเสริมการเปน
ศูนยกลางสุขภาพแหงเอเชีย จํานวนการใชบริการสุขภาพของผูปวยตางชาติไดเพิ่มขึ้นจาก 550,161 
คนในป พ.ศ. 2544 เปน 1,249,984 คนในป พ.ศ. 2548 (กรมสงเสริมการสงออก อางใน ฑิณกร โนรี 
2551)  ในขณะนั้นเอง นโยบายหลักประกันสุขภาพไดเร่ิมดําเนินการสงผลใหมีจํานวนผูใชบริการ
เพิ่มขึ้นในภาครัฐ เชนกัน  ในภาคเอกชนนั้นพบวา แมจํานวนตียงจะลดลง แตอัตราการใชบริการใน
ภาคเอกชนกลับเพิ่มขึ้น จาก 15% ในป พ.ศ. 2544 เปน 23% ในป 2547 เมื่อเทียบสัดสวนของผูปวย
ในของโรงพยาบาลเอกชน เทียบสัดสวนกับผูปวยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีสัดสวน
คอนขางสูง ในชวงที่เศรษฐกิจกําลังเจริญเติบโต (2539-2540)  และสัดสวนลดลงเหลือ 21% ในป 
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พ.ศ. 2543 และจากนั้นเพิ่มขึ้นเปน 23% ในป พ.ศ. 2547 (ตาราง 3)  (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 
บรรณาธิการ 2548). 

ตารางที่ 4: แนวโนม จํานวน และสัดสวนผูปวยในของโรงพยาบาลเอกชน เมื่อเทียบสัดสวนกบั
โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ผูปวยใน รพ กท.สธ 
(ลานคน) 

ร.พ. เอกชน 

จํานวน  (ลานคน) % 

2535 3.78 0.64 14.5 

2537 4.21 0.85 16.8 

2539 4.85 1.63 25.2 

2541 5.44 1.62 22.9 

2543 5.48 1.48 21.3 

2545 5.17 1.54 23.0 

แหลง: กระทรวงสาธารณสุข (2550)  

2.3.3 ผลกระทบตอระบบบรกิารสุขภาพ 

1) ประเภทบริการสุขภาพทีไ่ดรับผลกระทบ 
 ผลจากนโยบายการสนับสนุนการเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย นับวามีผลตอการใช
บริการสาธารณสุขในประเทศไทย  การที่รัฐบาลหลายหนวยงานเขาไปมีสวนรวมทั้งทางตรง
ทางออมในการหนุนเสริม รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขทําหนาที่เปนตัวกลางในการกําหนดแผน
ยุทธศาสตรในการสนับสนุนในดานตางๆ เชน การตลาด ประชาสัมพันธ การพัฒนาบริการสุขภาพ
และผลิตภัณฑ  (กระทรวงสาธารณสุข 2547) ในการสงเสริมใหชาวตางชาติมาใชบริการสุขภาพ
ภายในประเทศ และนอกจากนั้นโรงพยาบาลเอกชนจํานวนหนึ่งไดดําเนินการทางตลาดเพื่อดึงดูด
ผูปวยตางชาติอยูกอนมีนโยบายแลว  ธุรกิจสุภาพมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 
2544  การที่ประเทศไทยสนับสนุนใหชาวตางชาติเขามารักษาดวยนั้น ทําใหโรงพยาบาลเอกชน
ไดรับประโยชนเพิ่มมากขึ้น บริการสุขภาพที่ไดรับผลกระทบคอนขางชัดเจน ไดแก การบริการ
รักษาพยาบาล การรักษาทางทันตกรรม การบริการนวดเพื่อสุขภาพ  เปนตน 
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การบริการรักษาพยาบาล จากขอมูลของกระทรวงพาณชิย (2549) พบวา 
ในป 2544 มีผูปวยชาวตางชาติมาใชบริการรักษาพยาบาลในประเทศไทยมากถึง 470,000 ราย ใน
โรงพยาบาลเอกชน 7 แหง สวนในป 2545 มีผูปวยชาวตางชาติถึง 630,000 ราย โดยเขามารักษาใน
โรงพยาบาลเอกชน 33 แหง รวมมีมูลคาถึง 339,658 ลานบาท และในป 2546 มีผูปวยตางชาติเขารับ
บริการถึง  973,532 คน ซ่ึงจากสถิติดังกลาว ทําใหสามารถคาดการณไดวาหลังไทยตกลง FTA กับ
ประเทศตางๆ แลว ธุรกิจการบริการดานการแพทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในอนาคต ไดมีการคาดการณ
วาจํานวนผูปวยตางชาติที่จะเขารับบริการในประเทศไทยมีแนวโนมเพิม่ขึ้นเปน 1,418,938 คนในป 
พ.ศ. 2556 (วรีะศักดิ์ มงคลพร และคณะ 2548) และ จากขอมูลของกรมสงเสริมการสงออก (2549) 
พบวา ผูรับบรกิารจากกลุมประเทศหลักมาจากญี่ปุน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ตะวนัออกกลาง และทกุ
ประเทศมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทกุ ๆ ป (ตาราง 4) 

ตารางที่  5 : จํานวนผูปวยตางชาติ 10 อันดบัแรกที่ใชบริการโรงพยาบาลเอกชนไทย 

สัญชาต ิ
จํานวนผูปวยตางชาติในแตละป 

2544 2545 2546 2547 2548 
ญ่ีปุน 118,170 131,584 162,909 247,238 185,616 

สหรัฐอเมริกา 49,253 59,402 85,292 118,771 132,239 
อังกฤษ 36,778 41,599 74,856 95,941 108,156 

ตะวนัออกกลาง ไมมีขอมูล 20,004 34,704 71,051 98,541 
เอเชียใต 34,857 47,555 69,574 107,627 98,308 
อาเซียน ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 36,708 93,516 74,178 

ไตหวนั/จนี 26,893 27,438 46,624 57,051 57,279 
เยอรมน ี 19,057 18,923 37,055 40,180 42,798 

ออสเตรเลีย 14,265 16,479 24,228 35,092 40,161 
ฝร่ังเศส 16,102 17,679 25,582 32,409 36,175 
อ่ืนๆ ไมมีขอมูล 

 ณัฐวัฒน หอมจิตต  (2550) ไดใหความเห็นวาผูปวยตางชาติที่มารักษาพยาบาลในไทย
ขณะนี้แบงไดเปน 3 กลุมดวยกัน กลุมแรกเปนชาวตางประเทศที่ทํางานอยูในประเทศไทยและ
ใกลเคียง ซ่ึงเปนกลุมใหญที่สุด ในสัดสวนราว 60% ตามมาดวยชาวตางประเทศที่เขามารักษา
โดยตรงอีก 30% สวนที่เหลือเปนนักทองเที่ยวที่มาแลวเกิดเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุจนตองเขารับการ
รักษา  อยางไรก็ตาม ตลาดคนไขตางชาติที่โรงพยาบาลเอกชนไทยใหความสนใจมากในขณะนี้มี 3 
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กลุมดวยกัน กลุมแรกเปนคนชั้นกลางที่ฐานะดีเกินกวาจะไดสิทธิ์รับการรักษาฟรี แตยังไมดีพอ
หรือไมสนใจที่จะซื้อประกันสุขภาพ เมื่อเจ็บปวยก็ไมสามารถจายคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ในประเทศได จึงตองเดินทางมาใชบริการโรงพยาบาลในตางแดน คนตางชาติในกลุมนี้เฉพาะที่
อเมริกาแหงเดียวก็คาดวาจะมีจํานวนถึง 52 ลานคน 

  ตัวอยางหนึ่งที่เห็นชัดเจน ไดแก ผลของขอตกลงการเจรจาจัดทําความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจไทยญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement, JTEPA) ได
ยอมรับการเปดเสรีบริการการแพทย โดยญ่ีปุนตกลงใหคนญี่ปุนที่ปวยมารับการรักษาพยาบาลใน
ประเทศไทยได โดยสามารถเบิกจายเงินจากกองทุนสวัสดิการรักษา พยาบาลของรัฐไดเทากับการ
รักษาตามกฎหมายญี่ปุนในอัตรา 70 % ซ่ึงขอตกลงนี้ไดเอื้อตอการใชบริการดานการแพทยของชาว
ญ่ีปุนในประเทศไทย (ณัฐวัฒน หอมจิตต  2550)  ซ่ึงนับวาเปนกลุมชาวตางชาติกลุมใหญที่มาใช
บริการดานสุขภาพในประเทศไทย ตลาดคนไขตางชาติอีกกลุมหนึ่งที่โรงพยาบาลเอกชน ไทยมอง
วาจะเปนตลาดสําคัญอยางมากในอนาคตก็คือ ผูที่ไดรับสิทธิ์การรักษาพยาบาลฟรี ไมวาจะเปนผูมี
รายไดนอยหรือผูสูงอายุ รวมไปถึงประชาชนในบางประเทศที่ภาครัฐมีสวัสดิการดานการ
รักษาพยาบาล เชน ญ่ีปุน อังกฤษและกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย เปนตน 

บริการทางทันตกรรมการบริการทางทันตกรรมเปนบริการที่ตองอาศัย
ความเชี่ยวชาญ จากการศึกษาของวัฒนา ส จั่นเจริญ และคณะ (2542) เห็นวาทันตกรรมประดิษฐ
เปนภาคบริการที่มีศักยภาพสูงในการสงออก ในปจจุบันไดมีสถานพยาบาลเอกชนประกอบ
กิจกรรมบริการนี้บาง  ในบางกรณีที่บริษัทสงออกทํางานรวมกับสายการบินไดผสานการทองเที่ยว
เขากับบริการทันตกรรมโดยการจัดทัวรทําฟน ครอบฟน หรือรักษาฟน โดยทําการติดตอลวงหนา
กับคลินิกหรือโรงพยาบาลกอนลวงหนา เมื่อทองเที่ยวตามโปรแกรมเสร็จแลวใหแวะทําฟนกอนที่
จะกลับประเทศตน 

    ตัวอยางที่นาสนใจคือ จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเปนจังหวัดนํารองการใหบริการ
กับชาวตางชาติ มีการคาดการณวาหากมีนักทองเที่ยวตางชาติรอยละ 5 มาใชบริการทันตกรรม จะมี
จํานวนผูใชบริการทันตกรรมมากถึง 72,671 คน ขณะที่จังหวัดภูเก็ตสามารถรองรับคนไขทําฟนได
เพียง 60,840 คน ทั้งยังพบอีกวาหากมีคนไขจากตางประเทศเพิ่มขึ้น ยอมเปนปจจัยสําคัญใหเกิดการ
ไหลของแพทยออกจากภาครัฐ และจะทําใหการลงทุนผลิตแพทยของรัฐนั้นสูญเปลาถึง 420-1,260 
ลานบาท ตอการรับผูปวยตางชาติเพียง 1 แสนคนตอป (กลุมศึกษาการคาเสรีภาคประชาชน (2549)  

บริการนวดเพื่อสุขภาพ การบริการนวดเพื่อสุขภาพเปนบริการที่ไดรับ
ความนิยมจากนักทองเที่ยว  จากการสํารวจของวัฒนา  ส จั่นเจริญ  และคณะ  (2542) พบวา
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นักทองเที่ยวจะเขามารับบริการเอง บางรายจะติดตอผานบริษัทนําเที่ยวมากอน ในโรงแรมที่พัก
หลายแหงจะจัดบริการนวดแผนโบราณในสวนของ Fitness Centre เนื่องจากการบริการนวดเพื่อ
สุขภาพอาจจะยังไมกระทบตอระบบบริการสุขภาพและกําลังคนดานสุขภาพกระแสหลักมากนัก 
ดังนั้นการนําเสนอในบทความนี้จึงขอละเวนที่จะไมกลาวถึงบริการดานนี้มากนัก 

2) ผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายของระบบบริการสุขภาพ 
   เปาหมายหลักในความพยายามดําเนินการปฏิรูประบบสุขภาพของไทยที่
ผานมา ไดมุงเปาหมายไปที่การใหประชาชนไทยทุกคนสามารถเขาถึงบริการโดยไมมีปญหา
อุปสรรคอะไร (accessibility) ไดรับบริการที่มีคุณภาพ (quality of services) และ การจัดบริการนั้น
อยูในตนทุนที่สมเหตุสมผล (cost –effectiveness) การนําโครงการหลักประกันถวนหนาเขามา
ดําเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยแมจะทําใหขยายความครอบคลุมของผูมีประกัน
สุขภาพถึง 96% (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ บรรณาธิการ 2551) แตในภาวการณ ที่บริบทเปลี่ยนไป 
รัฐบาลมีนโยบายการเปดเสรีการคาบริการ (FTA)  และการสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง
ดานสุขภาพของเอเชีย เชนนี้ ยอมหลีกหนีผลกระทบตอระบบบริการสุขภาพของประเทศไมได 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจพอสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้ 
   (1) การเขาถึงบริการ (Accessibility)  แมวาในปจจุบันนี้โครงสราง
พื้นฐาน สถานบริการตางๆ ของภาครัฐไดถูกสรางครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศ โดย
สถานบริการในระดับปฐมภูมิ ไดแกสถานีอนามัย 9,762 แหงครอบคลุมทุกตําบล ในขณะที่สถาน
บริการระดับทุติยภูมิ หรือโรงพยาบาลชุมนมีจํานวน 730 แหง ครอบคลุม 91.2% ของอําเภอทั้งหมด 
และสถานบริการระดับตติยภูมิของกระทรวงสาธารณสุขมีจํานวน 70 แหง ครอบคลุมทุกจังหวัด 
สําหรับการเขาถึงบริการของประชาชนนั้น จากการดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา
พบวาประชาชนมีหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้นเปน 96% (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ บรรณาธิการ 
2551)  

อยางไรก็ตามการเขาถึงบริการอาจจะไมเปนปญหามากนัก แตปญหาหลักอยูที่การเขาถึง
บุคลากรใหการรักษาทางคลินิกนั้นยังพบวาเปนปญหา การเปดเสรีการคาบริการ (FTA) และ
นโยบายการสงเสริมการเปนศูนยกลางดานสุขภาพ (Medical  Hub of Asia) อาจทําใหเกิดปญหา
ขาดแคลนแพทยในชนบทหางไกลมากขึ้นเนื่องจากแพทยจะไหลเขาไปในเมืองใหญ เพื่อเขาสู 
โรงพยาบาลเอกชนและอาจไหลไปถึงตางประเทศ   ทําใหประชาชนในแตละพื้นที่เขาถึงบริการที่มี
มาตรฐานดานบุคลากรแตกตางกัน โดยชนบทจะเขาถึงมาตรฐานที่แตกตางจากคนเมืองและมี
ทางเลือกจํากัด ในขณะที่คนในเมืองมีทางเลือกและการเขาถึงมากขึ้น และชาวตางชาติที่มีอํานาจซื้อ
มากกวาก็จะมีระดับการเขาถึงที่ดี นโยบายเชนนี้อาจทําใหเกิดความแตกตางระหวางการเขาถึงอยาง
มาก 
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   (2) คุณภาพบริการ (Quality of services) การเปดเสรีการคาบริการ 
(FTA)  และนโยบาย Medical  Hub of Asia   จะทําใหโรงพยาบาลเอกชนมีการแขงขันในเรื่อง
คุณภาพและเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกคาเขามารับบริการทั้งลูกคาตางประเทศและลูกคาใน
ประเทศรวมทั้งการสงตอจากโรงพยาบาลรัฐไปยังโรงพยาบาลเอกชนในกรณีที่ผูรับบริการมี
ความสามารถในการจายคารักษาพยาบาลเอง ทําให คุณภาพของระบบบริการสุขภาพจะสูงขึ้น 
(อดิศร ภัทราดูลย 2548) แตในอีกดาน การเปดเสรีการคาบริการ (FTA)  และนโยบาย Medical  Hub 
of  จะทําใหโรงพยาบาลชุมชนขาดแพทยมากขึ้นหรือมีแพทยไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถ
ใหบริการไดตามมาตรฐานที่โรงพยาบาลชุมชนควรทํา   ทําใหคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ
ลดลง  ในขณะที่ โรงพยาบาลทั่วไป ที่อยูในจังหวัดหางไกล  อาจจะดอยคุณภาพลงเนื่องจาก ขาด
แพทยมากขึ้น  โดยเฉพาะแพทยเฉพาะทาง  ทําใหไมสามารถใหการบริการบางอยาง ที่ตองใช
ความรู ทักษะ และความสามารถของแพทยเฉพาะทางบางสาขา สวนสถานีอนามัยหรือ ศูนยสุขภาพ
ชุมชน (Primary care unit- PCU) อาจจะไมกระทบดานคุณภาพหากเนนในเรื่องของการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรค มากกวาการรักษาพยาบาล โดยอาศัยบุคลากรดานสาธารณสุขอื่นๆ 

นอกจากนั้น การขยายตลาดทางการสาธารณสุขโดยการเจรจาการคายอม
สงผลกระทบตอความตองการบุคลากรในดานนี้ และกระทบไปถึงการไหลออกของบุคลากรจาก
บริการภาครัฐไปสูภาคเอกชน เพื่อรองรับการใหบริการชาวตางชาติมากขึ้น  อาจเกิดบริการ
สาธารณสุข 2 มาตรฐานตามกําลังซื้อของผูบริโภค ทั้งๆที่สินคาในระบบสาธารณสุขนั้นตองเปน
สินคาคุณธรรมที่มีมาตรฐานเดียวกันที่ดีที่สุด เพื่อใหเปนไปตามหลักการของสิทธิมนุษยชน  
   (3) ตนทุน/ประสิทธิภาพบริการ (Cost/Efficiency)   

ในดานการใชทรัพยากรที่มีอยางคุมคานั้น ผลของนโยบายการเปดเสรี
การคาบริการ (FTA)  และนโยบาย Medical  Hub of Asia อาจกลาวไดวาสงผลตอการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในระบบบริการสาธารณสุข โดยการนําสินทรัพยตางๆ จากการลงทุน
ในชวงที่เศรษฐกิจเติบโตมาใชประโยชนอยางคุมคาทั้งในภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ อาจจะเปน
เทคโนโลยีหรืออ่ืนๆที่ไดลงทุนไปแลว หรือจะลงทุนเพิ่ม จากความเห็นของผูเชี่ยวชาญเห็นวา
นโยบายดังกลาวนาจะสามารถสรางรายไดเพิ่มเติมเขาประเทศทั้งทางตรงและทางออมผานการ
ขยายตัวของการทองเที่ยว มกีารนําทรัพยากรสวนเกินที่มีการลงทุนในภาคเอกชนมาใชมากขึ้น และ
หนวยบริการมีการแขงขันกันพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองผูใชบริการ (สํานักงานปฏิรูประบบ
สุขภาพแหงชาติ 2549) 

  อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอประสิทธิภาพการบริการในอีกดานหนึ่งนั้น
อาจสงผลใหตนทุนการจัดบริการสุขภาพในสวนของโรงพยาบาลเอกชนสูงขึ้น เนื่องจากเปนการ
จัดบริการที่เนนเทคโนโลยีช้ันสูง และการใหบริการเกินความจําเปนดานสุขภาพ  สวนตนทุนการ
จัดบริการของโรงพยาบาลรัฐอาจลดลงหากมองในสวนของคาจางแพทยที่ลดลงเนื่องจากสูญเสีย
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แพทย ใหกับภาคเอกชน      แตหากมองภาพตนทุนการจัดบริการทั้งระบบ อาจทําใหคาใชจายของ
บริการสุขภาพสูงขึ้นเนื่องจากคาใชจายอื่นๆ เชน  คาใชจายจากการสงตอผูปวยไปยังสถานบริการที่
อยูไกลออกไปซึ่งมีแพทยเฉพาะทางที่ตรงกับโรคของผูปวย  ซ่ึงจะทําใหคาใชจายในภาคครัวเรือน
สูงขึ้น   หมายถึงคาใชจายของผูปวยและญาติที่ตองสูญเสียไปในระหวางการรักษา  และรวมถึงคา
เสียโอกาสในการทํางานเพื่อมีรายไดของผูปวยและญาติดวย ซ่ึงภาพที่ 3 ซ่ึงแสดงถึงคาใชจาย
สุขภาพตอคนตอปของประชากรไทย ชวยสนับสนุนขออางนี้ จากภาพที่แสดงใหเห็นวาคาใชจาย
ดานสุขภาพตอคนตอป ไดเพิ่มจาก 5,173 บาทในป พ.ศ. 2544 เปน 6,994 บาท ในป พ.ศ. 2548 โดย
ที่กอนหนานี้มีอัตราการเพิ่มตลอดตั้งแต ในป พ.ศ.2523 และอัตราการเพิ่มมากขึ้นในชวงระหวาง
เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยางมาก คือระหวาง ในป พ.ศ. 2533-2540 และหลังวิกฤติเศรษฐกิจนั้น
คาใชจายสุขภาพลดลงชั่วคราวในระหวางป ในป พ.ศ. 2540-43 

ภาพที่ 3 ภาพรวมคาใชจายดานสุขภาพตอคนตอปในระหวางป พ.ศ. 2523 - พ.ศ.  2548 (บาทตอคน
ตอป)  

 

 
2.4 ผลกระทบตอกําลังคนดานสุขภาพ 
นโยบายการเปดเสรีการคาและ  Medical Hub of Asia ของรัฐบาล เปนนโยบาย

เพื่อสรางระบบการบริการสุขภาพไทยใหเปนที่ตองการของชาวตางชาติ โดยใหชาวตางชาติเขามา
รับบริการทางการแพทย เกิดเปนรายไดเขาประเทศ โดยเฉพาะการบริการทางการแพทย ซ่ึงนาจะ
เปนนโยบายที่ดีในดานที่สามารถทําเงินใหประเทศไดคอนขางสูง และทางโรงพยาบาลเอกชนหลาย
แหงตางก็เปดรับนโยบายนี้ และจากผลการดําเนินงานทั้งภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชนตางพอใจ
กับผลที่เกิดจากนโยบาย แตในอีกดานนโยบายนี้กําลังกอใหเกิดปญหากับโรงพยาบาลหลายๆ
โรงพยาบาลในภาครัฐและเกิดปญหากับโรงเรียนแพทยเกือบทุกแหง ซ่ึงปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้
จะมีผลกระทบกับปญหาดานสาธารณสุขไทย ดังนี้ 
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2.4.1 ผลกระทบตอความตองการกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ 
 
   ปจจุบันนี้จํานวนกําลังคนของบุคลากรทางดานสาธารณสุขของประเทศ
ยังไมเพียงพอ เมื่อเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศ ไมวาจะเปนอัตรากําลังทางแพทย 
พยาบาล ทันตแพทย เภสัชกร และอื่นๆ สาเหตุหลักเกิดจากความตองการบริการที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงเปน
ผลจากนโยบายหลักประกันสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงประชากรโดยการเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานระบาดวิทยา ซ่ึงพบการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังและโรคที่
สัมพันธกับพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงความตองการการบริการที่เพิ่มขึ้นเหลานี้ สงผลตอความตองการ
กําลังคนที่มากขึ้น และขณะเดียวกันทําใหปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพเดนชัดขึ้น 
โดยเฉพาะแพทยมีจํานวนที่ยังขาดแคลนคอนขางสูง แมวาขณะนี้มีนโยบายผลิตแพทยเพิ่ม จาก
ประมาณปละ 1,000 คน เปนปละ 2,000 คนก็ตาม อีก 10 ปขางหนา (ประมาณป พ.ศ.2561) ประเทศ
ไทยยังคงมีจํานวนแพทยตอจํานวนประชากรต่ํากวามาตรฐานที่ควรจะเปนและต่ํากวาประเทศอื่นที่
ขางเคียง จะเห็นไดวาอัตรากําลังทางดานสาธารณสุขขณะนี้และอีก 10 ปขางหนา ยังไมเพียงพอตอ
การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนชาวไทย (อดิศร ภัทราดูลย  2548)  
   นอกจากปญหาจํานวนกําลังคนที่มีไมเพียงพอกับความตองการแลว 
ปญหาที่ยังเปนปญหาหลักคือการกระจายบุคลากรดานสุขภาพที่ไมเทาเทียมกันทําใหพื้นที่ชนบทมี
ปญหาการขาดแคลนที่รุนแรง ในป 2548 ความขาดแคลนแพทยและบุคลากรสาธารณสุข ไปปรากฎ
ชัดเจนตามภูมิภาคและในชนบท เชน ภาคอีสานมีสัดสวนแพทยตอประชากรต่ําสุด 1:7,466 ในขณะ
ที่ในกรุงเทพมหานครมีสัดสวนสูงสุด คือ แพทย 1 คนตอประชากร 879 คน  ในขณะที่ทันตแพทยมี
อยูเปนจํานวน 7,573 คน จากที่ควรมี 11,614 คน สัดสวนทันตแพทยตอประชากรมีแนวโนมลดลง
ในทุกภาค ในป 2546  ภาคอีสานมีสัดสวนทันตแพทยตอประชากรต่ําสุด 1:21,739  ในขณะที่ใน
กรุงเทพมหานครมีสัดสวนสูงสุด คือ ทันตแพทย 1 ตอประชากร 1,458 คน ในขณะที่วิชาชีพ
พยาบาลยังมีความขาดแคลนอีก 23,586 คน (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ บรรณาธิการ 2550) 
   นโยบาย Medical Hub of Asia ที่เกิดขึ้นมา สงผลใหความตองการการใช
บริการสุขภาพของชาวตางชาติเพิ่มเขามา  และมีตองการบุคลากรทางดานสาธารณสุขจํานวนหนึ่ง
ใหบริการกับผูปวยตางชาติ  จึงทําใหสถานการณการขาดแคลนกําลังคนเปนปญหาที่หนักหนวง
มากยิ่งขึ้น ไดมีการศึกษาเพื่อคาดการณความตองการกําลังคนที่เพิ่มขึ้นจากผลของนโยบายการคา
เสรีและ Medical Hub  และนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา (Patchanee and Wibulpolprasert 
2006) พบวามีความตองการแพทยเพิ่มขึ้นปละ 1000 – 2000 คน และในจํานวนนี้ 40% เปนความ
ตองการของสถานพยาบาลเอกชน และเมื่อวิเคราะหเฉพาะความตองการบริการของชาวตางชาติ 
พบวาในป พ.ศ. 2558 จะมีความตองการแพทยเพื่อดูแลผูปวยตางชาติจํานวนประมาณ 176-303 คน
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เพื่อตอบสนองตอการเพิ่มขึ้นของผูปวยตางชาติ ซ่ึงคิดเปน 9-12% ของแพทยที่จบใหมในแตละป 
หรือคิดเปน   23-34% ของความตองการแพทยของสถานพยาบาลเอกชน 

การเปลี่ยนแปลงขางตนสงผลกระทบตอกําลังคนดานสุขภาพ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งแพทยและพยาบาล สัดสวนของแพทยทํางานในภาคเอกชนสอดคลองกับการขยายตัวของ
สถานพยาบาลภาคเอกชน โดยสัดสวนของแพทยปฏัติงานในภาคเอกชน เพิ่มจาก 18.7% ในป พ.ศ. 
2542 เปน 22% ในป พ.ศ. 2548 ในขณะที่พยาบาลมีสัดสวนที่เพิ่มแตเพียงเล็กนอย (ภาพ 2) โดย
สัดสวนของแพทยที่ลาออกจากกระทรวงสาธารณสุขเทียบกับแพทยจบใหมสูงมากกวาจํานวน
แพทยจบใหม ในป พ.ศ. 2546  (ตาราง 2) 

1. การเคล่ือนยายของบุคลากรดานสุขภาพระหวางภาครัฐสูภาคเอกชน 
             นโยบาย Medical Hub of Asia สงเสริมใหโรงพยาบาลในภาคเอกชน เกิด
การแขงขันกันเพื่อสรางศูนยเชี่ยวชาญในดานตางๆ ใหเกิดขึ้นในโรงพยาบาลของตนเอง เพื่อเปนจุด
ขายใหกับคนไขตางชาติ ซ่ึงบุคลากรทางแพทยและพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือมี
ช่ือเสียงในภาคเอกชนยังไมมีหรือไมเพียงพอ จึงมีการดึงตัวบุคลากรเหลานี้จากภาครัฐ โดยเสนอ
ฐานเงินเดือนคาตอบแทนที่สูงกวาที่ไดรับจากภาครัฐเปนจํานวนมาก สูงกวา 5 เทาถึง 10 เทาหรือ
มากกวา จึงทําใหเกิดการลาออกของแพทยและพยาบาลจากภาครัฐจํานวนมาก (อดิศร ภัทราดูลย  
2548) จากตาราง 2 แสดงใหเห็นวามีการลาออกของแพทยจากโรงพยาบาล สังกัดสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ ปละกวา 700 คน มา 3-4 ปติดตอกัน ทําใหเกิดการขาดแคลนแพทย พยาบาล ทันตแพทย 
และเภสัชกรในโรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลรัฐในชนบทซึ่งดูแลประชากรสวนใหญของ
ประเทศ เปนสถานพยาบาลที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด การขาดแคลนแพทย และพยาบาลได
ปรากฏขึ้นอยางชัดเจน   

2. การผลิตนิสิตนักศึกษาแพทยและแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
โรงเรียนแพทย 

อดิศร ภัทราดูลย  (2548) ใหขอมูลวาผลกระทบที่อาจจะคาดไมถึงวาจะ
เกิดผลเสียตอระบบสาธารณสุขไทยในอนาคตอยางรุนแรงนั้นกระทบไปที่สถาบันการผลิต ซ่ึง
นโยบาย Medical Hub of Asia ทําใหเกิดความตองการแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางลึกลงไป 
โดยเฉพาะที่เกงที่มีช่ือเสียงอยางมากในภาคเอกชน ซ่ึงแพทยที่เกงและมีช่ือเสียงเหลานี้ สวนใหญจะ
เปนอาจารยอยูในโรงเรียนแพทย โดยความเปนจริงแลวแตละโรงเรียนแพทยตองใชเวลากวา 10 ปที่
จะสรางอาจารยแพทยแตละคน เร่ิมจากสงไปเรียนเฉพาะทางที่ตางประเทศ แลวกลับมาพัฒนา
เทคนิคการรักษาและการผาตัดจนมีช่ือเสียง และเปนตัวจักรสําคัญในการสอนนักเรียนแพทย สอน
แพทยประจําบาน และการบริการผูปวยที่มารักษา ขณะนี้เกิดการเสนอคาตอบแทนสูงถึง 10-20 
เทาที่ไดรับเงินเดือนจากโรงเรียนแพทย ใหแกอาจารยแพทยเพื่อจูงใจใหอาจารยแพทยยายไปอยูที่
สถานพยาบาลเอกชน ในชวงเวลา 2-3 ปหลังนี้ มีภาวะสมองไหลของอาจารยแพทย(เฉพาะอาจารย
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แพทยที่เกงที่มีช่ือเสียง) จากโรงเรียนแพทยทั้งหมด ปละกวา 40-50 คน ไปสูภาคเอกชน
 ผลกระทบในเรื่องนี้ทําใหอาจารยแพทยที่เหลืออยูทํางานหนักขึ้น เพราะจะสรางอาจารย
แพทยคนใหมไดตองใชเวลาหลายป ผลที่ตามมาในอนาคตอันไมไกล ทําใหคุณภาพในการผลิต
แพทยหรือแพทยประจําบานเฉพาะทางดอยลง และจะสงผลตอระบบการบริการทางดาน
สาธารณสุขไทยในอนาคต 

3.คาตอบแทนแพทยและคาบริการทางการแพทย 
              เมื่อมีคนไขชาวตางชาติเขามารับบริการรักษามากขึ้น ผูปวยเหลานี้สวน
ใหญมาจากประเทศที่ประชากรมีรายไดคอนขางดี และมีระบบประกันที่ดูแลอยางดี ทําใหผูปวย
เหลานี้มีทุนทรัพยที่มากพอในการมาจายคาบริการใหกับระบบการบริการของบานเรา ทําใหเกิด
กระบวนการเพิ่มคาตอบแทนแพทยและคาบริการทางการแพทย ตอผูปวยตางชาติสูงขึ้น สูงขึ้น
เร่ือยๆ ซ่ึงจะสงผลเปนการทําลายกําแพงคาตอบแทนและคาบริการทางการแพทยที่ดําเนินอยูกับ
ผูปวยชาวไทย จะสูงขึ้น เมื่อผูปวยตองเสียคาบริการที่แพง ก็ยอมมีความคาดหวังตอผลการรักษา
และการบริการที่สูง เมื่อการบริการเกิดปญหาผิดพลาด ก็จะเกิดการฟองรองกันขึ้นระหวางผูปวยกับ
แพทย เหตุการณเชนนี้จะเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงเราจะไมเคยเห็นเหตุการณเหลานี้ในอดีต (อดิศร ภัท
ราดูลย, 2548) 

   นอกจากนั้นนโยบายเหลานี้ อาจสงผลใหประชาชนหันมาใชบริการ
โรงพยาบาลรัฐในโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาใชจายในโรงพยาบาล
เอกชนแพงขึ้น ดังนั้นจะสงผลใหแพทยและพยาบาลโรงพยาบาลรัฐทํางานหนักขึ้นและหนักขึ้นไป
อีก และยังกระทบถึงการลาออกของแพทยภาครัฐดวย  มีขอมูลบงชี้วาโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ทําใหเกิดปญหากําลังคนดานสาธารณสุขอยางรุนแรง  

ดังนั้นนโยบายการเปด FTA และ Medical Hub of Asia ที่สนับสนุนให
ชาวตางชาติเขามารักษาตัวในประเทศไทย จึงเทากับไปซ้ําเติมปญหาที่มีอยูแลวใหกับโครงการ
หลักประกันสุขภาพของไทย ที่ประสบภาวะขาดแคลนแพทยเปนทุนเดิมอยูแลว โดยจะยิ่งกระตุน
ใหแพทยหนีเขาสูภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอีก และสิ่งที่ยิ่งนาเปนหวงก็คือ แลวใครจะดูแลผูปวยสวนใหญ
ของประเทศ 

2.5 ขอเสนอแนะ 
 ปจจุบันทิศทางการสงเสริมการคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกบัสุขภาพตองการมุงเปาสูการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ  โดยวิเคราะหเห็นโอกาสในการที่ประเทศไทยมีบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพเปนที่
ยอมรับของนานาชาติและตองการขยายตัวทางเศรษฐกิจในสินคาบริการนี้  โดยในความเปนจริงนั้น
สินคาบริการสาธารณสุขเปนสินคาคุณธรรม (Merit  Goods) และเปาหมายที่แทจริงของการคา
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บริการดานสุขภาพเปนการลงทุนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูบริโภค ซ่ึงไมควรเปนการลงทุน
เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบของกําไรสูงสุด  
 การสงเสริมหรือการเปดตลาดการคาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพนี้อาจทําใหมีการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น   จํานวนผูปวยตางชาติที่เขามารับการรักษาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  
ขณะเดียวกันก็อาจสงผลกระทบตอระบบสุขภาพ ของไทยโดยรวม  ทําใหความตองการบุคลากร
ทางการแพทย โดยเฉพาะในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหมีการเคลื่อนยายของบุคลการจาก
ภาครัฐเขาสูภาคเอกชนมากขึ้น  และเกิดการขาดแคลนบุคลากรในภาครัฐ โดยเฉพาะในชนบทเกิด
ระบบบริการสองมาตรฐานที่แตกตางกันมากในประเทศ  อันอาจเปนสาเหตุที่สําคัญของปญหาทาง
สังคมและความสงบภายในประเทศในอนาคต  ในขณะเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ รัฐตองจัดบริการสาธารณสุขสําหรับคนไทยในประเทศใหสามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม   ในขณะที่อุปสงคในประเทศก็เพิ่มขึ้น แตที่อุปทานในประเทศ
ยังไมเพียงพอ  ไมวาจะเปนจํานวนและการกระจายของบุคลการสาธารณสุข  รัฐยังตองใชมาตรการ
การใชทุนเพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุข   

       ดังนั้น  การรีบทําขอตกลงการคาบริการ และการสงเสริม Medical Hub of Asia เพื่อ
สรางอุปสงคดานสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอาจจะสงผลดานลบตอนโยบายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
และการสาธารณสุขไทยในภาพรวม  ในภาวะการณที่ความตองการบุคลากรสาธารณสุข
ภายในประเทศเพิ่มมากเชนนี้ ดังนั้นการเปดเสรีการคาและการสงเสริมนโยบาย Medical Hub of 
Asia ควรจะตองมีการพิจารณาประเด็นตางๆ อยางรอบคอบเพื่อมีขอมูลอยางสมบูรณกอนที่จะ
ดําเนินการ เปดเสรีทางการใหบริการการแพทย และรัฐควรจะดําเนินการตอไปนี้ 

 
1. ควรจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะที่ประกอบดวยพหุภาคีที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่ให

คําแนะนํา เสนอแนะ  และพิจารณาในประเด็นตางๆ ในการเปดเสรีทางการคาดานบริการ
สาธารณสุข และการกําหนดแนวทางของนโยบาย Medical Hub of Asia เพื่อผลักดันใหเกิดนโยบาย
สงเสริมและคุมครองกิจกรรมบริการสาธารณสุข ปองกันผลกระทบดานลบตอประชากร และ
สงเสริมการบริการสงออกที่เหมาะสม ตลอดทั้ง ควบคุม ติดตาม กํากับการดําเนินงาน เพื่อปองกัน
ผลกระทบดานลบที่จะเกิดตอระบบสุขภาพของประเทศ 

2. ควรใชมาตรการดานการคลังในการปองกันผลกระทบดานลบตอระบบสุขภาพ
ของประชาชนไทย ไดแก การเก็บภาษีจากการขายบริการใหแกชาวตางชาติ และ earmark มาใชเพื่อ
สวัสดิการผูดอยโอกาส นําผลกําไรจากการบริการทางการแพทยและสุขภาพจํานวนหนึ่งมาลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบสุขภาพของไทย เปนตน 

3. สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อมีขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และ
ขอมูลสนับสนุนการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 
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- ศึกษาผลกระทบเชิงลึกตอระบบสุขภาพ และกําหนดกฎหมาย มาตรการตางๆ เพื่อ
นํามาใชในการแกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

- ความเปนไปไดของความสามารถรองรับการเพิ่มการผลิตของบุคลากรทางดาน
การแพทย ไมวาจะเปนแพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาล การรวมลงทุนในการ
ผลิตของเอกชน ตลอดทั้งการรวมลงทุนในการผลิตของชาวตางชาต ิ

- การสรางแรงจูงใจในการธํารงบุคลากรปฏิบัติงานในชนบทไดอยางมีความสุข 
- การทํางานรวมกันระหวางสถานบริการภาครัฐและเอกชนเพื่อการบรรลุซ่ึงสุขภาพ

ดีถวนหนาของประชาชน 
- การนํากําลังคนที่ไมปฏิบัติงานในระบบบริการในประเทศกลับมาทํางานในระบบ 

เชน กําลังคนที่ออกจากการบริการสุขภาพ เกษียณอาย ุ อยูตางประเทศ รวมทั้ง
กําลังคนจบจากตางประเทศ 

4. การปฏิรูประบบบริการ งบประมาณและทรัพยากร โดยตองจัดสรรงบประมาณไป
ยังหนวยบริการโดยตรงหรืออยางนอยจัดสรรใหโดยตรงกับระดับจังหวัด เพื่อทําใหเกิดการกระจาย
บุคลากรดานสุขภาพที่เปนธรรมและเพิ่มการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรทางการแพทยทํางานใน
โรงพยาบาลชุมชน 

5. ผลักดันใหเกิดมาตรฐานเดยีวในการใหบริการ และมรีะบบควบคุมการบริการ
อยางจริงจัง ไมวาจะเปนบรกิารดานการรกัษา คณุภาพยา ในหนวยบริการระดับตาง ๆ ในภาครัฐ
และเอกชน และในกลุมกองทุนตาง ๆ ที่เกี่ยวของหมด เชน สวัสดิการการรักษาพยาบาลขาราชการ
และรัฐวิสาหกจิ ประกันสังคม การประกันสุขภาพถวนหนา เปนตน  

6. จัดระบบการสื่อสารและพัฒนาความเขมแข็งของผูบริโภคเพื่อใหเขามามีสวนรวม
ในระบบสุขภาพมากขึ้น เชน การดูแลตนเอง การตรวจสอบคุณภาพบริการ รวมทั้งเขามามีสวนรวม
ในการการหนดนโยบายมากขึ้น 
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3. ความตองการกําลังคนดานสขุภาพในการดแูลผูสูงอาย ุ
 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรวัยสูงอายุนั้นพบแนวโนมจํานวนและสัดสวน
ผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้น ซ่ึงทางสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดคาดประมาณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย ไววาสัดสวนของผูสูงอายุจะเพิ่ม
จากรอยละ 7.2 ในป 2533 เปน รอยละ 15.3 ในป 2563 (ตาราง 1) 
 
ตารางที่ 6 :   การประมาณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงประชากรไทย 2533 – 2563 
 

จํานวน/ พ.ศ. 2533 2538 2543 2548 2553 2558 2563 

จํานวน (ลานคน) 
% ประชากร 

4.034 
7.2 

4.816 
8.1 

5.733 
9.2 

6.617 
10.2 

7.639 
11.5 

9.104 
13.2 

10.776 
15.3 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การคาดประมาณแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงประชากรไทย 2533-2563. 
 
  จากการสํารวจประชากรโลกขององคการสหประชาชาติ คาดวาประเทศไทยจะมีประชากร
อายุ 65 ป ขึ้นไป จํานวนเพิ่มขึ้นจาก 3.9 ลานคน ในป พ.ศ.2533 เปน 9.9 ลานคน ในป ค.ศ.2563 
(พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและคณะ, 2544)  ซ่ึง อัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุนั้นมีอัตราสูงกวา
ประชากรในวัยเด็กและวัยทํางาน สวนหนึ่งเนื่องจากเกิดการลดลงของอัตรา การเกิด  และอัตรา
การตายของประชากร โดยใชการคาดการณถึงแนวโนมของภาวะเจริญพันธุเปนเกณฑ พบวา 
สัดสวนการเกิดของประชากรในวัยเด็ก และอัตราการตายของประชากรสูงอายุลดลงอยางตอเนื่อง 
(นภาพร ชโยวรรณ, 2542 –อางในศศิพัฒน ยอดเพชร 2547) อันเปนผลจากความกาวหนาทาง
การแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งการกระจายบริการดานสาธารณสุขและจากนโยบายการวางแผน
ครอบครัว ที่สงผลใหอัตราการเจริญพันธุของประชากรลดลง จึงทําใหประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
และมีอายุยืนยาวขึ้น  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหประเทศไทยประสบปญหาดานผูสูงอายุ
ในอนาคตอันใกลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุเหลานี้ จะกลายเปนความรับผิดชอบ
และการแบกรับภาระทางสังคมตองเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องดวยเชนกัน และเปนสิ่งบอกเหตุสําคัญที่
จะตองมีการเตรียมระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ ใหสามารถรองรับกับปญหาที่เกิดขึ้นใน
อนาคตไดอยางเหมาะสม  
 จากสภาวการณการเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุเปนสิ่งบงบอกใหเกิดการเตรียมการของระบบ
สุขภาพเพื่อรองรับปญหาดังกลาว  ประเทศไทยไดเ ร่ิมมีการพัฒนาแผนเพื่อผูสูงอายุเ ร่ิมตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 (2525-29) และเริ่มเปนรูปธรรมในแผนฯ ฉบับที่ 7 และ 8 
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(2535-44) ซ่ึงมีเปาหมายมุงไปที่การสงเคราะหดานสวัสดิการ การสงเสริมใหครอบครัวเปนสถาบัน
หลักในการดูแลผูสูงอายุ รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินการ นอกจากนั้นผลพวงจากการเขารวมประชุมสมัชชาวาดวยผูสูงอายุโลก พ.ศ. 2525 
ประเทศไทยไดพัฒนาแผนผูสูงอายุแหงชาติฉบับที่ 1(2525-44) และ ฉบับที่ 2 (2545-64) ซ่ึงในฉบับ
ที่ 2 ไดบูรณาการในดานสุขภาพอนามัย  ดานการศึกษา ดานความมั่นคงของรายไดและการทํางาน 
ดานสังคมและวัฒนธรรม และดานสวัสดิการสังคม กําหนดยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน ไดแก กรเตรียม
ความพรอมเพื่อผูสูงวัย การสงเสริมผูสูงอายุ ระบบคุมครองทางสังคม การบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนางานและบุคลากร และการพัฒนาองคความรูและการติดตามประเมินผล (สถาบันเวชศาสตร
ผูสูงอายุ 2551) ซ่ึงชี้ใหเห็นวาผูสูงอายุไดรับการใหความสําคัญ อยางไรก็ตามการดําเนินงานยังขาด
ความชัดเจน และชี้ใหเห็นความตองการองคความรูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอยางเหมาะสม 
 

3.1 ปญหาดานสุขภาพของผูสูงอาย ุ
ปญหาดานสุขภาพในผูสูงอายุจะพบไดบอย ทั้งนี้เนื่องจากวัยสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง

ในทางที่ถดถอยท้ังทางดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรค
เร้ือรัง ที่กลายเปนปญหาสะทอนใหเห็นถึงความจําเปนที่จะตองเตรียมความพรอมในระบบบริการ
ทางสังคมและสุขภาพแกผูสูงอายุ  และจากจํานวนผูสูงอายุและอายุขัยเฉลี่ยที่สูงขึ้นนี้ยอมสงผล
กระทบตอการดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะระบบบริการสุขภาพและงบประมาณดานสุขภาพ เนื่องจาก
ความชุกของภาวะทุพพลภาพและการเจ็บปวยเรื้อรังจะเพิ่มสูงขึ้น โรคเรื้อรังที่เปนปญหาสําคัญใน
ปจจุบัน ไดแก ภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกระดูก
และขอเสื่อม เปนตน 
 ดานภาวะทุพพลภาพและภาวะพึ่งพานับเปนอีกดานหนึ่งที่พบวาผูสูงอายุ 1 ใน 4 คนจะมี
ปญหาสุขภาพทําใหไมสามารถทํากิจกรรมที่เคยทําได จากการสํารวจพบวามีประชากรผูสูงอายุที่มี
ปญหาภาวะโรคมากกวา 1 โรค มากกวา 70% และจากการศึกษาของสถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ ก็
พบวา ผูสูงอายุมีปญหาตองรับการรักษาถึง 62% กรณีปญหาดานสายตา 27% โรคขอ 26% โรคไต 
24% ความดันโลหิตสูงประมาณ 14% การไดยิน 14% เบาหวาน 8% อัมพาต 3% ซ่ึงโรคตางๆ ก็
กอใหเกิดภาระ 5 อันดับแรก ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจ เสนเลือดสมองแตกตีบตัน เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซ่ึงโรคเหลานี้ก็เปนสาเหตุของการเสียชีวิตตอมาใน
ผูสูงอายุดวย(พวงเพ็ญ ช้ันประเสริฐ, 2550)  และจากการวัดปญหาสุขภาพของคนไทยโดยใชการ
สูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year :DALY ) เปนตัวบงชี้พบวาผูสูงอายุสวนใหญ 
รอยละ 85.2 มีสาเหตุการสูญเสีย ปสุขภาวะเนื่องจากโรคไมติดตอ (สถาบันเวชศาสตรผูสูงอายุ 
2551)   ดังนั้นจึงควรมีการควบคุม ปองกัน คัดกรอง และฟนฟูโรคไมติดตอในกลุมผูสูงอายุซ่ึงมี
ความจําเปนตองดําเนินการ เพื่อลดความสูญเสีย เพื่อใหผูสูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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 ทุกขทางกาย ผูสูงอายุไทยมีภาวะโรคเรื้อรังสูง และเหตุแหงการเสียชีวิตคลายคลึงกับทุก
ประเทศ ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง และมีความเจ็บปวย
ที่สําคัญ 4 อยาง คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน อุบัติเหตุ และไขมันในเลือดสูง และทุกขที่แทจริง
นั่นคือ การมีภาวะทุพพลภาพ อันมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวและคาดวาจะมีการระบาดในอนาคต 
ซ่ึงเปนสัญญาณวาความตองการบริการการดูแลระยะยาวและบุคลากรผูดูแล 
 ดานทุกขทางใจและทุกขทางสังคม ผูสูงอายุไทยมีทุกข คือเหงาและซึมเศราจากการถูก
ทอดทิ้ง รูสึกไรคา มีความยากไร ภาระครอบครัว (ปญหาการทารุณกรรมที่แฝงอยู) และการขาด
หลักประกันความมั่นคงทางสังคมดานตางๆในยามสูงอายุ ผูสูงอายุบางคนยังโชคดีที่มีครอบครัว
เกื้อหนุนโดยเฉพาะคูสมรสและบุตรสาว  ในขณะที่ยังมีผูสูงอายุอีกจํานวนไมนอยที่ถูกทอดทิ้ง 
          จะเห็นวาปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ นับวันจะทวีขนาดและความรุนแรงมากขึ้นเพราะเปน
ปจจัยเสี่ยงนํามาซึ่งภาวะทุพพลภาพและภาวะพึ่งพา หากปญหาสุขภาพของผูสูงอายุยังไมไดรับการ
แกไขหรือปองกันในอนาคตมีแนวโนมที่ผูสูงอายุจํานวนมากตองทนทุกขทรมานจากการเจ็บปวย
เร้ือรัง และการไมสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเองได  
 

3.2 ปญหาระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุจากภาครัฐ 
 การบริการผูสูงอายุนั้นควรจะสอดคลองกับความตองการและปญหาที่จําเพาะของผูสูงอายุ 
อยางไรก็ตามระบบบริการสุขภาพในปจจุบันนี้อาจมีขอจํากัดในการตอบสนองความตองการ
บริการของผูสูงอายุดังตอไปนี้ (วรรณภา ศรีธัญรัตน และผองพรรณ อรุณแสง 2545) 

3.21 การบริการสุขภาพยังขาดระบบบริการเฉพาะทางสําหรับผูสูงอาย ุ
      ผูสูงอายุนั้นมีปญหาและความตองการพิเศษ จึงตองการบุคลากรเฉพาะทางที่ไวตอ
ปญหาและความตองการเฉพาะของผูสูงอายุ แตปจจุบันระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุจะ
รวมอยูกับระบบบริการสุขภาพทั่วไป ซ่ึงกําลังอยูระหวางการปฏิรูป ยังไมมีระบบบริการหรือกรอบ
บริการเฉพาะทางสําหรับผูสูงอายุ เนื่องดวยระบบบริการสุขภาพผูสูงอายุและความจําเพาะของ
ระบบบริการนั้นประเทศไทยยังไมเผชิญกับภาวะวิกฤตผูสูงอายุเชนประเทศอื่นๆ จึงยังไมมีตัวเรง
เพื่อการจัดระบบสุขภาพเฉพาะทาง ที่รองรับปญหาและความตองการเฉพาะผูสูงอายุ แมบริการ
เฉพาะทางผูสูงอายุนี้จะมีความจําเปนทั้งในปจจุบันและในอนาคต แตรัฐจําเปนตองเรงสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนาใหกับบุคคลทุกวัยกอน มีความจําเปนตองการระบบบริการเฉพาะทาง
หรือบริการที่มีความจําเพาะสูงสําหรับผูสูงอายุอยางแนนอน สําหรับบริการสุขภาพเฉพาะทาง
สําหรับผูสูงอายุไทยที่มีอยูประเมินวายังไมเขมแข็ง กระจุก ไมกระจาย แมจะเปนบริการแบบให
เปลา ประชาชนก็ยังเขาไมถึงดวยมีขอจํากัดดานตางๆ  
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3.2.2บริการสุขภาพยังขาดบริการการดูแลระยะยาวและเรื้อรังท่ีจําเปนสําหรับ
ผูสูงอาย ุ
  บริการสุขภาพของรัฐในประเทศไทย ยังเนนการดูแลในสถาบันมากกวาชุมชน 
โดยจะเนนการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ และบริการแบบเฉียบพลัน ยังขาดบริการการดูแล
ระยะยาวและการดูแลสําหรับโรคเรื้อรัง บริการฟนฟูสภาพตลอดจนการดูแลระยะสุดทายที่มีความ
จําเปนสําหรับผูสูงอายุ สําหรับบริการสุขภาพของเอกชน มีการขยายตัวดานการดูแลระยะยาวใน
สถาบัน การผลิตและใหบริการผูดูแลที่บานเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการเฉพาะกลุม
ที่มีเพิ่มขึ้น แตก็มักจะมีคาใชจายคอนขางสูง ซ่ึงผูสูงอายุสวนมากที่ยากจนก็ไมสามารถเขาถึงบริการ
ได 
  การบริการสุขภาพในสถาบันในลักษณะของโรงพยาบาล แมเปนบริการดูแลเฉียบพลันที่
ตอบสนองผูสูงอายุไดเปนสวนใหญ แตจุดออนคือ การดูแลแบบกึ่งเฉียบพลัน และเรื้อรังยังมีนอย 
ไมสอดคลองกับสถานการณของผูสูงอายุที่มีปญหาความเจ็บปวยเร้ือรังและตองการการฟนฟูสูง 
การไมมีคลินิกผูสูงอายุและหอผูปวยสูงอายุเฉพาะในโรงพยาบาล เปนจุดดอยของการบริการที่มี
คุณภาพสําหรับผูสูงอายุ 

3.2.3 บริการสุขภาพที่มีอยูไมครอบคลุมและผูสูงอายบุางสวนยังเขาไมถึงบริการ
สุขภาพ 

            บริการสุขภาพที่มีอยูไมครอบคลุมผูสูงอายุที่แอบแฝงอยูในสถาบันตางๆ 
เชนวัด เรือนจํา ชุมชนชนบทที่หางไกล ชนกลุมนอย และอื่นๆ จึงควรศึกษาภาพความเปนอยูของ
ประชากรผูสูงอายุทุกแหง เพื่อความครอบคลุมและทั่วถึง ของการจัดระบบบริการสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ อีกทั้งผูสูงอายุที่มีขอจํากัดของพยาธิสภาพและความเจ็บปวย  และการที่คลินิกและสถาน
บริการสุขภาพผูสูงอายุมีเฉพาะในโรงพยาบาลบางแหง จึงเปนจุดออนทําใหผูสูงอายุในชนบทไม
สามารถเขาถึงบริการเฉพาะทางได ยิ่งผูสูงอายุที่อยูหางไกลสถานพยาบาลมักมีขอจํากัดในการไป
รับบริการที่สถานบริการ โดยไมสามารถไปเองไดตองอาศัยบุคคลอื่น เชนบุตรหลานมีภาระการ
ทํางาน ทําใหมีขอจํากัดในการเขาถึงบริการ เกิดความไมเทาเทียมกันในการเขารับบริการ และไมได
รับความเปนธรรมทางสุขภาพ 
   จากผลการศึกษาถึงประสิทธิผลของโครงการบริการสวัสดิการสังคม
พบวาบริการสวนใหญ ที่รัฐจัดใหผูสูงอายุไมเหมาะสมและไมเปนธรรมเพราะ ผูสูงอายุกลุมยากจน 
ไรญาติ ไมมีผูดูแลยังไมสามารถเขาถึงบริการของรัฐได ซ่ึงเปนผลจากกระบวนการคัดเลือกผูสูงอายุ
ที่ไมเปนธรรมภายใตระบบอุปถัมภ ผูสูงอายุกลุมเปาหมายยังไมไดรับบริการ ไมสามารถพิทักษ
สิทธิของตนเองได ผูสูงอายุไมไดมีสวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการ การดําเนินงาน จึงสงผล
ใหบริการสวนใหญขาดความยั่งยืนของบริการและกิจกรรม ไมสามารถสรางความเขมแข็งให
ผูสูงอายุและชุมชนไดในระยะยาว (ระพีพรรณ คําหอมและคณะ, 2542) 
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     การวิจัยพบวาบริการดานสุขภาพมีลักษณะของความไมเปนธรรมในประชากร
สูงอายุไทย โดยผูสูงอายุที่ดอยการศึกษาและยากจนจะมีปญหาดานสุขภาพในอัตราสูงและมีโอกาส
เขาถึงระบบบริการทางสุขภาพของรัฐต่ํา ลักษณะเชนนี้ทําใหปญหาดานสุขภาพและสังคมขยายตัว
มากขึ้นไปอีกเนื่องจากปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในระยะที่ผานมามีผลตอการจัดสรรทรัพยากรอยาง
หลีกเลี่ยงไมได อีกทั้งสภาพแวดลอมตางๆและระบบขนสงสาธารณะไมเอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิต
ของผูสูงอายุ ทําใหการเขาถึงระบบบริการตางๆเปนไปไดยากลําบาก ไมสามารถดํารงสายสัมพันธ
และกิจกรรมในชุมชนและสังคมไดอยางที่ควรจะเปน ขาดแคลนโอกาสในการสันทนาการ(สุทธิชัย 
จิตรพันธกุล, 2543) 

3.24 ปญหาการประสานงานระหวางภาคเอกชน-รัฐ-ชุมชนเทาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
           เนื่องดวยลําพังภาครัฐนั้นยังไมสามารถใหการดูแลผูสูงอายุอยางทั่วถึง การ
ใหบริการดูแลผูสูงอายุรูปแบบตางๆยังเปนเพียงการแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น ในขณะที่
ภาคเอกชนที่ใหบริการสุขภาพและการดูแลผูสูงอายุก็ยังไมไดรับการสนับสนุนหรือไดรับความ
รวมมือจากภาครัฐเทาที่ควร นอกจากนี้ในดานการประสานงานระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ชุมชน พบวาชุมชนยังขาดความเขมแข็งในการรวมตัวหรือรวมมือกับภาคเอกชนและรัฐในการ
แสวงหาแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมที่จะชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่อยูในชุมชน (ศศิพัฒน ยอด
เพชร 2547) 

3.2.5 การดูแลผูสูงอายุในครอบครัว มีแนวโนมขาดคุณภาพและขาดผูดูแลใน
อนาคต 

     ซ่ึงจะนําไปสูปญหาอื่นๆ อีกมากมาย หนวยงานของรัฐใหความสําคัญกับผูดูแล
ในระดับชุมชนและครอบครัวนอย เนื่องจากเห็นวาเปนหนาที่ของครอบครัว ที่ตองดูแลผูสูงอายุ 
และการเขารับบทบาทเปนผูดูแลผูสูงอายุ มาจากการทําหนาที่ทางสังคม ทําใหผูดูแลขาดการเตรียม
ตัวที่เหมาะสม 

3.2.6 ดานการบริการผูสูงอายุในเขตชนบท ระพีพรรณ คําหอมและคณะ (2547) 
ช้ีใหเห็นขอจํากัดดานระบบบริการจากภาครัฐดังนี้ 

1. บริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุในชนบทมีหลายดาน ดานที่
สามารถตอบสนองความตองการพื้นฐานไดมากที่สุด คือบริการดานสุขภาพ เนื่องจากมีการ
กระจายบริการไดกวางขวางที่สุดมากกวาบริการดานอื่นๆ และเปนบริการที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติของวัยผูสูงอายุ แตหากพิจารณาถึงความครอบคลุมของบริการดานอื่นๆ ในดานการ
สงเสริมเศรษฐกิจ การมีงานทํา บริการดานการศึกษาและดานสังคม อันเปนบริการที่ตอบสนอง
ดานสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตนั้น กลาวไดวารัฐยังไมสามารถจัดบริการไดอยางทั่วถึง ยังมีความ
จําเปนตองเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการจัดการ 
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2. บริการสวนใหญเปนบริการที่รัฐรับผิดชอบดําเนินการเอง แตยังขาดกลไก
หลักที่จะดูแลระบบบริการใหเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. บุคลากรที่เกี่ยวของยังขาดความรู ทัศนคติ และทักษะในการใหบริการ
อยางรอบดาน เชิงลึกและจําเปนตองไดรับการพัฒนา  

4. รัฐยังขาดการกระตุนและสงเสริมใหชุมชนหรือทองถ่ินเปนผูดําเนินการ
ดานสวัสดิการ โดยชุมชนเอง จึงทําใหขาดพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุ ขาดการ
สงเสริมโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจเรื่องสวัสดิการ ผูสูงอายุจึงกลายเปนงาน
ที่มีลักษณะประจํา นิ่ง มากกวางานบริการเชิงยุทธศาสตรที่จําเปนตองมีขบวนการเคลื่อนไหวโดย
ภาคประชาชน อันจะนําไปสูการพัฒนาเชิงกระบวนการที่กอใหเกิดความยั่งยืนมากกวาที่เปนอยู 

5. การจัดบริการสวัสดิการผูสูงอายุของรัฐ ยังขาดฐานคิดที่จะไปสนับสนุน
หรือสงเสริมฐานวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาของผูสูงอายุในชุมชน ทั้งๆที่การสงเสริมภูมิปญญาหรือ
วัฒนธรรมจะนําไปสูการสรางความมั่นคงทางจิตใจและเปนการเพิ่มศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
ความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองของผูสูงอายุใหสูงขึ้น 

 
3.3 ระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายท่ีุพึงประสงค 

     การปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการสรางหลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุไทย 
จะตองเรงพัฒนาบริการสุขภาพผูสูงอายุ เพื่อใหทันกับภาวะวิกฤตประชากรสูงอายุไทยที่จะเพิ่มเปน
ทวีคูณใน 20-30 ปขางหนา โดยมีขอเสนอดานการจัดระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
สําหรับผูสูงอายุโดย วรรณภา ศรีธัญรัตน และผองพรรณ อรุณแสง (2545) ไดใหขอเสนอแนะ
ระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุที่พึงประสงค มีองคประกอบหลังดังนี้ 
  3.3.1 แนวคิดหลักของระบบบริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพสําหรับ
ผูสูงอายุ 

- บริการสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเปนสิทธิพื้นฐานที่ผูสูงอายุทุก
คนควรจะไดรับ 

-  เนนแนวคดิการพัฒนา มากกวาสงเคราะห มุงงาน สรางรายได 
- เนนการพึ่งตนเอง การมีสวนรวมและเกื้อหนุนของครอบครัวและ

ชุมชน และการสนับสนุนโดยรัฐ 
- เนนการมีสวนรวมกิจกรรมของคนหลายวัย 
- มุงสรางสุขภาพองครวมควบคูกับการสรางความมั่นคงทางสังคมเพื่อ

ผูสูงอายุ 
- สรางวัฒนพลัง และสรางสุขภาพมากกวาการซอมสุขภาพ 
- เนนบริการเชิงรุกมากกวาเชิงรับ 
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- ผสมผสานและบูรณาการบริการดานสุขภาพและดานสังคม 
- ตองครบวงจรชีวิตของความสูงอายุและสอดคลองกับวิถีชีวิตและ

บริบทของผูสูงอายุและครอบครัว 
- มีความหลากหลาย ครอบคลุม-เขาถึงงาย มีคุณภาพ-ประสิทธิภาพ เปน

ธรรม 
- การดูแลระยะยาวเนนการดูแลที่บาน และชุมชนเปนหลัก และขยาย

บริการในสถาบันตามจําเปน 
- ใหบริการโดยยึดผูสูงอายุเปนศูนยกลางการดูแล 
- ตองคงไวซ่ึงสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณคา และการใหความเคารพผูสูงอายุ 
- มีการปกปอง พิทักษสิทธิ์ แมในระยะตองพึ่งพาบุคคลอื่น และจวบจน

วาระสุดทายของชีวิต 
- มีบริการเสริมเพื่อเปนทางเลือกกับผูที่สามารถจาย 

  3.3.2 ระบบบริการสุขภาพ (เฉพาะทาง) สําหรับผูสูงอายุ และระบบบริการการดูแล
ระยะยาว 
   1) ระบบบริการสุขภาพ (เฉพาะทาง) สําหรับผูสูงอาย ุ

• เปนระบบบริการที่มีความจําเพาะสําหรับผูสูงอายุ ที่รวมบริการ
การดูแลระยะยาว สําหรับผูสูงอายุที่ครอบคลุมทั้งวัยกอนสูงอายุ
และวัยสูงอายุ ที่สามารถพึ่งพาตนเองไดจนถึงในภาวะที่ไม
สามารถพึ่งพาตนเองได 

• กรอบมาตรฐานการบริการที่สะทอนปญหาทางคลินิก สุขภาวะ
ทางสังคม และการพัฒนาผูสูงอายุ 

• การจัดบริการสําหรับผูสูงอายุในระบบ อาจเปนบริการที่รวม
หรือแยกจากระบบบริการสุขภาพหลัก(ทั่วไป) เปนบริการที่
เชื่อมตอระหวางสถาบัน ที่บาน และในชุมชน เปนบริการดูแลทั้ง
แบบเฉียบพลันและเรื้องรังในสถาบัน บริการระยะปรับผาน 
บริการฟนฟูสภาพบริการดูแลระยะสุดทาย บริการดูแลที่บาน 
และบริการสนับสนุนในชุมชนตางๆ 

• การบริการตองกระทําโดยบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ มีเจต
คติที่ดีและมีความไวตอผู สูงอายุ  เพื่อคุณภาพของการดูแล
ผูสูงอายุ 
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2) ระบบบริการการดูแลระยะยาว 

• ระบบบริการการดูแลระยะยาว เปนระบบบริการที่มีความจําเพาะ
สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาซึ่งตองการการดูแลระยะยาว ทั้ง
สถาบัน ที่บาน และในชุมชน  

• บุคลากรผูใหการดูแลผูสูงอายุระดับตางๆ ทั้งในสถาบัน ที่บาน 
และในชุมชน จําเปนตองไดรับการฝกอบรมในหลักสูตรการดูแล
ผูสูงอายุที่ไดมาตรฐาน และมีการรับรองโดยองคกรวิชาชีพ หรือ
องคกรดานผูสูงอายุที่มีการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 

 
3.4 ระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอาย ุ

 ในการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุที่พึงประสงคนั้น จะประกอบดวยการดูแลที่ครบวงจร เร่ิม
จากครอบครัว ชุมชน และสถานบริการ ซ่ึงการบริการในแตละระดับจะตองสอดคลองกับความ
จําเปนและความตองการของผูรับบริการ ซ่ึงระบบบริการสําหรับผูสูงอายุนั้นควรจะเปนการดูแล
อยางตอเนื่องเริ่มจากการดูแลตนเอง การดูแลโดยผูดูแลที่ไมเปนทางการ การดูแลระดับชุมชน ไป
ถึงการในสถานบริการ ซ่ึงในแตละระดับก็มีความตองการกําลังคนดานสุขภาพที่แตกตางกัน ดัง
สรุปในภาพที่ 1 
 
ภาพที่ 4 รูปแบบการจัดระบบบริการและกาํลังคนดานสุขภาพของผูสูงอายุ โดยเรียงจากการดุแลใน
ระดับครอบครัวถึงการดูแลในระดบัสถาบัน 
Informal/ less intensive            Formal care/most 
intensive 
ประเภท
บริการ 

Self-care In-home Informal 
care/ 

support 

Community 
care facility 

Health 
centre 

hospital Nursing 
home 

Setting ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชุมชน สถานี
อนามัย 

โรงพยาบาล สถาน
บริบาล 

กลุมเปา
หมาย 

ผูสูงอายุชวย
ตนเองได 

ผูสูงอายุ
ตองการ
ความ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ
ตองการ
ความ
ชวยเหลือ 

ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ ผูสูงอายุ
ตองการ
ความ
ชวยเหลือ 
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3.4.1 การบริการสุขภาพในชมุชน 
1. การดูแลผูสงูอายุท่ีบาน 

    เปนระบบบริการสุขภาพสําหรับผูสูงอายุภายหลังภาวการณเจ็บปวย
เฉียบพลัน และไดออกจากโรงพยาบาลกลับไปอยูบานแลว ซ่ึงดําเนินการโดยตั้งอยูบนความเชื่อ
ที่วาจะลดระยะเวลาในการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลใหส้ันลง โดยผูใหบริการหลักเปน
กําลังคนไมเปนทางการ ไดแก ญาติหรืออาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ ซ่ึงการบริการ มักจะสัมพันธกับ
การอบรม/พัฒนาผูดูแล สวนใหญเปนการดูแลผูสูงอายุที่เจ็บปวยมีภาวะทุพพลภาพ และภายหลัง
การจําหนายจากโรงพยาบาล ซ่ึงบริการชนิดนี้กําลังเปนที่นิยม เพราะไมตองเคลื่อนยายผูสูงอายุ 
ผูสูงอายุไดอยูที่บานและอยูในสภาพแวดลอมที่คุนเคย ครอบครัวดูแลอยางใกลชิด และรูสึกวา
ไมไดทอดทิ้งผูสูงอายุเพียงแตมีผูชวยเหลือในการดูแลเทานั้น โดยการบริการนี้ตองไดรับการ
สนับสนุนดานเทคนิควิชาการจากสหวิทยาการจากบุคคลที่เกี่ยวของหลายวิชาชีพ เชน แพทย 
พยาบาล สาธารณสุข นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด 

2. ศูนยอเนกประสงคในชุมชน 
   ศูนยอเนกประสงคที่ตังในชุมชนนั้นอาจจะเหมาะสมในชนบท และใน
เขตเมืองบางแหง สถานที่ตั้งอาจจะเปนที่วัด หรือศูนยสาธารสุขชุมชน ตามความเหมาะสม เปนการ
ใหชุมชนและผูสูงอายุไดมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ โดยจะใหบริการทั้งผูสูงอายุที่ชวยเหลือ
ตนเองได และที่ชวยเหลือตนเองไมได ครอบคลุมทั้งการสงเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล และฟนฟู
สภาพ ศูนยอเนกประสงคจะเปดโอกาสใหผูสูงอายุและชุมชนไดเขามาบริหารจัดการ สรางเครือขาย
ผูสูงอายุ ชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดยการสนับสนุนภาครัฐ  ซ่ึงผูดูแลในสวนนี้ อาจจะเปน
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อสผ) โดยการสนับสนุนทางวิชาการของทีมสหวิชาชีพ โดยรัฐ เชน 
องคกรบริหารสวนตําบลตองมาดูแลในดานงบประมาณ และสนับสนุนอุปกรณที่จําเปน ในดานการ
ออกกําลังกาย การรักษา และการฟนฟูสภาพ 

3.4.2 การบริการสุขภาพในสถาบัน 
1. สถานีอนามัย 

   ผูสูงอายุจะมีขอจํากัดในดานการเดินทาง และในขณะที่สถานีอนามัย
ไดรับการคาดหวังใหเปนบริการ ซ่ึงกําลังคนหลักในการใหบริการไดแก แพทย (บางแหง) พยาบาล 
เจาหนาที่สาธารสุข นักกายภาพบําบัด (บางแหง) และทันตาภิบาล บุคลากรเหลานี้นอกจากจะ
ใหบริการองครวมครอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษา และการฟนฟูสภาพที่
สถานีอนามัยแลว ตองทําหนาที่ติดตามและสนับสนุนดานวิชาการแก อสผ รวมทั้งติดตามเยี่ยม
ผูสูงอายุที่บานดวย 
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2. โรงพยาบาล 
   สถาบันที่ใหบริการไดแกโรงพยาบาลอําเภอ  โรงพยาบาลจังหวัด ใน
สถานบริการระดับนี้มีบริการสําหรับผูปวยนอกและผูปวยใน เนนการรักษาพยาบาล การสงเสริม
สุขภาพ และการฟนฟูสภาพ ความที่ผูสูงอายุมากมีปจจัยทางดานสุขภาพที่ออนแอ จึงมีสัดสวนการ
ครองเตียงและอยูในโรงพยาบาลนานกวาผูที่มีอายุนอยกวา ซ่ึงแสดงใหเห็นวายิ่งอายุมากความ
ตองการการดูแลและพึ่งพายิ่งมากขึ้นตามลําดับ และในอนาคตที่ผูสูงอายุไทยจะมีจํานวนมากมาย
และอายุยืนมากขึ้น ความตองการยอมมากขึ้นกวานี้ ดังนั้นการใหบริการสุขภาพอาจตองพิจารณา
ระบบการดูแลระยะยาวสําหรับผูสูงอายุ บุคลากรหลักที่ใหบริการไดแกทีมสหวิชาชีพประกอบดวย 
แพทย พยาบาล นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักกายภาพบําบัด ทันตบุคลากร เภสัชกร เปนตน 

3. คลินิกผูสงูอาย ุ 
   เปนบริการสําหรับผูสูงอายุในโรงพยาบาลรัฐ ปจจุบันมีคลินิกผูสูงอายุใน
โรงพยาบาล 44 แหง แตอยูในโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั่วไปมากกวาโรงพยาบาลชุมชน 
ปจจุบันมีการขยายบริการเกี่ยวกับผูสูงอายุ เชนคลินิกวัยทอง ที่ใหการดูแลปญหาเฉพาะของ
ผูสูงอายุชายหรือหญิงตั้งแตวัยกอนสูงอายุ และมีแนวโนมขยายบริการมากขึ้นทั้งดานการสงเสริม 
ปองกันและรักษา และบริการขอมูลขาวสาร แตสวนใหญยังจํากัดอยูในเขตเมือง นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนา หอผูปวยเฉพาะผูสูงอายุในโรงพยาบาล ใหบริการทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง แตบริการที่จัดให
ในโรงพยาบาลก็ถือวาเปนบริการแบบเฉียบพลันมากกวาเรื้อรัง และโรงพยาบาลภาครัฐมีการขยาย
บริการไปชุมชน ในลักษณะตางๆ แตก็ยังไมมีความจําเพาะสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงอนุมานไดวางาน
บริการสุขภาพผูสูงอายุโดยโรงพยาบาลอยูในสถาบันมากกวาชุมชน อาจกลาวไดวาบริการใน
สถาบันเปนบริการแบบเฉียบพลัน 

4. โรงพยาบาลเอกชน 
 บริการที่ใหมีบริการคลินิกผูสูงอายุและคลินิกวัยทอง ในบางแหงมีบริการพยาบาลสําหรับ
ผูสูงอายุดวย ซ่ึงบางแหงไมไดใหบริการรักษาพยาบาล หากผูสูงอายุเจ็บปวยจะสงไปรักษายังแผนก
อ่ืนของโรงพยาบาล หรือรับเปนผูปวยในของโรงพยาบาลตอไป โรงพยาบาลเอกชนใหบริการดูแล
ผูสูงอายุทั้งแบบ long term care คืออยูประจําที่โรงพยาบาล และแบบ day care  คือ รับ-สงไป-กลับ 
หรือบางแหงใหบริการแบบ home care คือ จัดสงแพทย พยาบาลและผูดูแลไปดูแลที่บาน ซ่ึงถือวามี
การใหบริการแบบเรื้อรังปรากฏในโรงพยาบาลเอกชนมากกวารัฐ แตก็ยังเปนบริการในสถาบัน
มากกวาชุมชน และมีความจํากัดการบริการอยูในเมืองใหญเพียงไมกี่แหง 

5. สถานพยาบาลผูสูงอาย ุ
    เปนสถานพยาบาลที่รับดูแลเฉพาะผูสูงอายุในลักษณะเปนการพยาบาล 
หากผูสูงอายุเจ็บปวยตองสงไปรักษาที่โรงพยาบาล ดําเนินงานโดยแพทยและทีมสหวิชาชีพ อาจ
เปนการดําเนินงานของภาคเอกชนหรือภาครัฐ ตั้งอยูในเขตเมืองเปนสวนใหญ  ความตองการ
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บริการประเภทนี้มีมากขึ้น เนื่องจากไมมีผูดูแลขณะอยูที่บานและไมสามารถดูแลตนเองได ใน
ภาครัฐการใหบริการแบบนี้อาจแทรกอยูในสถานสงเคราะหคนชรา    
 

3.5 ความตองการกําลังคนดแูลผูสูงอาย ุ
  3.5.1 การคาดการณความตองการกําลังคนดานสขุภาพ 
  ในการเตรียมการดูแลผูสูงอายุใหสามารถจัดบริการที่ใหเกิดการเขาถึงบริการ 
ใหบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดถึงสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุนั้น 
จําเปนตองมีกําลังคนดานสุขภาพในการดูแลผูสูงอายุอยางเพียงพอทั้งดานปริมาณ การกระจาย และ
ทักษะ ในการกําหนดความตองการกําลังคนดานสุขภาพในที่นี้จะครอบคลุมทั้งกําลังคนภาคไมเปน
ทางการ เชน ผูดูแลในครอบครัว ผูดูแลผูสูงอายุ ตลอดถึงผูใหบริการในกระแสหลัก ไดแก พยาบาล 
เจาหนาที่สาธารณสุข นักกายภาพบําบัด และนักจิตวิทยา โดยขอมูลที่นํามาใชคาดการณความ
ตองการกําลังคนนี้ ขอมูลมาตรฐานกําลังคนใชขอมูลจากการศึกษาของสํานักวิจัยและพัฒนา
กําลังคน (2551) ขอมูลการเจ็บปวยจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2551)  โดยการ
คาดการณนี้ตองสัมพันธกับขอมูลผูสูงอายุจากการรายงานของ มูลนิธิสถาบันและพัฒนาผูสูงอายุ 
(2549) 
  ในการคาดการณผูสูงอายุพบวาในป 2553 ประเทศไทยจะมีผูสูงอายุมากถึง 
7,639,000 คน และในจํานวนนี้มีผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือจากคนอื่น 499,873 คน (6.5%) 
และในป 2563 ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นมากถึง 10,776,000 คน และในจํานวนนี้มีผูสูงอายุที่ตองการความ
ชวยเหลือจากคนอื่น 741,766 คน (6.9%) ดังรายละเอียดในตาราง 2 
 
ตารางที่ 7 การคาดการณจํานวนผูสูงอายทุี่ดูแลตนเองได และผูสูงอายุในภาวะพึ่งพงิในป 2553 และ 
2563 
 

ป ดูแลตนเองได ตองการคนดูแล รวม 
2553 7,139,127 499,873 7,639,000 
2563 10,034,234 741,766 10,776,000 
 

ในการจัดระบบบริการครบวงจรสําหรับผูสูงอายุนั้น กําลังคนจําเปนจะตองมีความ
หลากหลาย และยึดหลักการผสมผสานทักษะ (skill mix หรือ task-shifting) ทั้งในระหวางกําลังคน
กระแสหลัก ไดแก แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข เปนตน และระหวางกําลังคนกระแสหลัก
และกําลังคนที่ไมใชทางการ เชน ครอบครัว ผูดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัคร เปนตน ซ่ึงการผสมผสาน
ทักษะนี้มีสวนทําใหเกิดการเขาถึงบริการไดมากขึ้นและเปนการลดตนทุนการใหบริการ 
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ตาราง 3 แสดงใหเห็นวาสําหรับผูสูงอายุที่พึ่งตนเองไดนั้นควรจะไดรับการ
สนับสนุนใหดูแลตนเอง สวนผูสูงอายุอยูในภาวะพึ่งพิงหรือตองการการชวยเหลือควรไดรับการ
ดูแลจากญาติ และผูดูแลผูสูงอายุในชุมชนนั้น ๆ โดยสัดสวนการดูแลมี่เหมาะสมพบวาควรเปน 1: 7 
(นาถ พันธุมนาวิน 2549- อางในมูลนิธิสถาบันและพัฒนาผูสูงอายุ 2549) ในขณะที่ชุมชนและ
ผูสูงอายุควรมีบทบาทในดานการรวมกลุมชวยเหลือซ่ึงกันและกันและเสริมสรางสุขภาพ ตลอดทั้ง
ควรมีศูนยอเนกประสงคเพื่อใหการรักษาและฟนฟูสภาพผูสูงอายุที่ตองการความชวยเหลือดวย โดย
ศูนยนี้มีกําลังคนคือผูดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัครตางๆ 

ในระดับสถานบริการ โดยเฉพาะสถานีอนามัยและโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิจะ
ใหบริการดานการรักษา สงเสริมและฟนฟูสภาพ ซ่ึงจากการสํารวจพบวาผูสูงอายุมีความตองการใช
บริการรักษาเฉียบพลันและดูแลโรคเรื้อรัง 4.4 คร้ังตอคนตอป ในขณะที่พยาบาล 1 คนสามารถดู
การเจ็บปวยของผูสูงอายุได 1,250 คนตอป (ในเวลา 1,166 ช่ัวโมงตอป) และนักจิตวิทยาดูแล
ผูสูงอายุไดในระดับ 5,000 คนตอป (ในเวลา 1,166 ช่ัวโมงตอป)  สําหรับกลุมพึ่งพิงนั้นการดูแลมี
การ task shifting ระหวางพยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข โดยทั้ง 2 กลุมตองใหบริการในการ
เยี่ยมบานและติดตามสนับสนุนผูดูแลผูสูงอายุ และชมรมผูสูงอายุในชุมชน โดยสามารถใหบริการ
ได 200 คนตอป  นักกายภาพบําบัดมีบทบาทในการใหบริการ เยี่ยมบาน และสนับสนุนผูดุแล
ผูสูงอายุ โดยสามารถใหบริการได 200 คนตอป   

ในสวนผูปวยใน การสํารวจพบวาผูสูงอายุใชบริการผูปวยใน 0.1 คร้ังตอคน โดยมี
วันนอนเฉลี่ย 7 วัน และพยาบาล 1 คนสามารถดูแลผูปวยได 50 คนตอป 
 
ตารางที่ 8 : รูปแบบการจัดบริการ กําลังคนในแตละระดับบริการ และมาตรฐานกาํลังคน (staffing 
norm) 

Settings กลุมเปาหมาย กําลังคน มาตรฐาน
กําลังคน 

บริการ 

ครอบครัว ดูแลตนเองได ดูแลตนเอง  กิจวัตรประจําวัน 
พึ่งพิง ญาติ/คนในครอบครัว 1:1 กิจวัตรประจําวัน 

ชุมชน ดูแลตนเองได เครือขาย/ชมรม/ 
อสม 

1:1 ชุมชน สังคม/สงเสริม
สุขภาพ 

พึ่งพิง ผูดูแล และ 
อาสาสมัครอื่นๆ 

1:7 คน รักษา สงเสริม 
ฟนฟ ู
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Settings กลุมเปาหมาย กําลังคน มาตรฐาน
กําลังคน 

บริการ 

สถานบริการ 
ผูปวยนอก 
 
 
กลุมพึ่งพิง 
 
 
 
ผูปวยใน 

 
acute/ chronic 
(4.4 คร้ัง/คน) 
ผูสูงอายุทุกคน 

 
แพทย  
พยาบาล  
นักจิตวิทยา 

 
 
1: 1,250 
1: 5,000 

 
- ใหบริการรักษา 
 

พึ่งพิง แพทย  
พยาบาล  
สาธารณสุข 
กายภาพบําบัด  

 
1:200 
1:200 
1: 200 

 
- home visit 
- สนับสนุน 
อสผ/อสม 

(0.1 คร้ัง/คน x7 
วันนอน) 

พยาบาล 1: 50  

 
 จากขอมูลในตารางที่ 2 และ 3 จึงไดคาดการณความตองการกําลังคนประเภทตางๆ ตาม
รายละเอียดในตาราง 4 
 
ตารางที่  9 : ความตองการกาํลังคนดานสุขภาพประเภทตางๆ ในป พ.ศ. 2553 และป พ.ศ. 2563 
 

กําลังคน พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2563 
ญาติ/ครอบครัว 499,873 741,766 
ผูดูแลผูสูงอายุ 71,410 105,967 
พยาบาล  --acute/chronic care 
               - กลุมพึ่งพิง 
               - IPD 
                 รวม 

6,111 8,620 
2,499 3,708 
15,278 21,552 
23,888 33,880 

สาธารณสุข 2,499 3,708 
กายภาพบําบัด 2,499 3,708 
นักจิตวิทยา 1,528 2,155 
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3.5.2ปญหากําลังคนดานสุขภาพดูแลผูสงูอายุ 
      ในดานผูดูแลที่มีในปจจุบันนั้นพิจารณาไดเปน 2 กลุม คือผูดูแลที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ  สําหรับผูดูแลที่ไมเปนทางการคือการไดรับการดูแลภายใตเครือขายครอบครัวอัน
ไดแก สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และเพื่อนบาน กิจกรรมการดูแลจะมีลักษณะการดูแลจัดการ 
และการดูแลชวยเหลือในบานและในชุมชน สวนดานผูดูแลที่เปนทางการนั้นจะใหการดูแลทั้งใน
สถาบัน ในชุมชน รวมถึงบาน  เนื่องจากปญหาสําคัญของผูสูงอายุคือ ปญหาดานเศรษฐกิจ และ
ปญหาสุขภาพ ดังนั้นความชวยเหลือที่ผูดูแลอยางไมเปนทางการใหจึงอยูในรูปแบบ การพักอาศัย
อยูรวมกัน ซ่ึงหมายถึงการดูแลทุกดาน การดูแลทางเศรษฐกิจสังคมและการดูแลทางสุขภาพมาก 
   1) กําลังคนที่ไมเปนทางการ 
    ผูดูแลท่ีเปนบุคคลในครอบครัว  ในวัยผูสูงอายุนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการดําเนินชีวิตในสังคม ผูสูงอายุสวนใหญมีความตองการการเอา
ใจใสจากสมาชิกในครอบครัว ผูสูงอายุไทยสวนใหญ จะเปนกลุมที่ยังแข็งแรงในครอบครัว ผูดูแล 
81.2% เปนบุตร หลาน และญาติ เหตุผลก็คือ อยูดวยกันมา และดูแลกันไป ผูที่ดูแลรับจางขณะนี้มี
เพียงเล็กนอย 0.3% เทานั้น (ศศิพัฒน ยอดเพชร, 2550) จะเห็นไดวาครอบครัวและเครือญาติจะเปน
ผูมีภาระสําคัญในการดูแล แตเนื่องจากประชากรผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้น โครงสรางทางประชากร
ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการลดลงของประชากรวัยเด็กแรกเกิด- 14 ป ที่ลดลงอยาง
รวดเร็วจากรอยละ 24.3 ในปพ.ศ. 2543 เปนรอยละ 20.0 ในปพ.ศ. 2558 ซ่ึงชี้ใหเห็นถึงการลดลง
อยางตอเนื่องของเครือขายการดูแลในครอบครัว บุตรที่เปนผูดูแลผูสูงอายุที่สําคัญจะเริ่มขาดแคลน
ในอนาคต  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงมีผลทําใหครอบครัวมีขนาดเล็กลง ทํา
ใหผูสูงอายุจํานวนหนึ่งถูกทอดทิ้งเพราะครอบครัวไมสามารถรับภาระได เนื่องมาจาก 

(1) การลดลงของผูดูแลในครอบครัว ไดแกการลดลงของบุตร
จํานวนมาก และลดลงอยูเร่ือยๆ เนื่องจากปจจุบันการอพยพแรงงานจากชนบทเขาเมือง หรือจาก
ภาคหนึ่งไปอีกภาคหนึ่งทําใหความเขมแข็งของครอบครัวลดลง คนในครอบครัวกระจายกันอยู ทํา
ใหขาดแคลนกําลังคนที่จะดูแลผูสูงอายุที่บานได ยิ่งปจจุบันเมื่ออายุยืนยาวขึ้น ภาวะการเจ็บปวยก็
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเจ็บปวยดวยโรคเร้ือรังที่เพิ่มขึ้นและจะเปนปญหาในอนาคตอันไดแกภาวะ
ทุพพลภาพ ชวยเหลือตนเองไมได ซ่ึงกลายเปนภาวะที่จําเปนที่ตองมีผูดูแลอยางใกลชิด 

(2) ความตองการผูดูแลผูสูงอายุที่บานที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากยิ่งอายุยืนยาวขึ้น ความตองการผูดูแลก็มากขึ้น   ในขณะที่ลูกก็ไมสามารถอยูดูแลไดเพราะ
ตองออกไปทํางานหรืออยูตางจังหวัด และการที่ปจจุบันผูหญิงมีโอกาสและเขาสูตลาดแรงงานมาก
ขึ้นเนื่องดวยความจําเปนดานเศรษฐกิจ จึงไมสามารถอยูดูแลผูสูงอายุที่บานไดอยางเมื่อกอนจึงยิ่ง
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สงผลตอการที่จะดูแลผูสูงอายุ  อีกสวนหนึ่งคือการที่ครอบครัวใหความสําคัญตอการศึกษามากขึ้น 
จึงสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนจนถึงชั้นมัธยม ทําใหขาดแคลนกําลังคนที่จะดูแลผูสูงอายุที่บานได 

(3) ปญหาการไดรับการดูแลที่ไมเหมาะสม เกิดจากเหตุผล
หลายๆ ประการ ซ่ึง มีกลุมผูสูงอายุที่เปนกลุมเสี่ยงตอปญหามาก กลุมแรกคือ กลุมที่อยูในฐานะ
ยากจน โดยเฉพาะผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตชนบทซึ่งไมสามารถประกอบอาชีพและดูแลตนเองได 
สวนใหญอยูในชวงอายุ 70- 80 ปขึ้นไป ซ่ึงกลุมนี้จะเปนกลุมที่มีรายไดระดับพอมีอยูมีกิน และก็จะ
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะวาขาดเครือขายการดูแล กลุมที่สอง คือ กลุมผูดูแลที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป คน
สูงอายุดูแลคนสูงอายุดวยกันเอง จะมีเยอะมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเริ่มที่อายุ 60-64 ป และ กลุม
สุดทาย คือ กลุมที่ชวยตนเองไมได นอนติดเตียง มีอายุ 70 ปขึ้นไปสวนใหญจะอาศัยอยูในชนบท
ไทยมาก  

(4) ความไมสอดคลองระหวางนโยบายและการปฏิบัติ ประเทศ
ไทยมีนโยบายใหผูสูงอายุไดอยูกับครอบครัวนานที่สุดเทาที่จะนานได ประกอบกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ยึดในเรื่องความกตัญูตอบิดามารดา รัฐจึงไดจัดสวัสดิการและบริการสังคมบางประเภท 
แตก็ยังไมเพียงพอกับสภาพปญหาและความตองการของผูสูงอายุ รวมทั้งยังไมเอื้อตอการให
ผูสูงอายุอาศัยในบานไดตามมาตรฐานขั้นต่ําที่พึงมี รวมถึงการที่รัฐยังขาดนโยบายในการจัดบริการ
ที่ผสมผสานดานการแพทยและสังคม ที่จะใหความชวยเหลือครอบครัวที่มีปญหา ผูสูงอายุที่
ตองการบริการเฉพาะดาน หรือบริการฉุกเฉินในบางครั้ง 

ผูดูแลผูสูงอายุ/อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ (อสผ) 
ไดรับการพัฒนาขึ้น โดยคาดหวังจะมีบทบาทในดานการชวยเหลือสนับสนุน ดูแล ผูสูงอายุใน
ชุมชน และเปนรูปแบบหนึ่งของการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดุแลผูสูงอายุ การ
อบรม อสผ ไดเร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. 2546 และในป 2549 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยไดนําไปขยายผลใน 63 จังหวัด มีผูผานการอบรมปฏิบัติหนาที่เปน อสผ จํานวน 2,863 
คน โดยใหการดูแลผูสูงอายุที่ขาดการดุแล ถูกอดทิ้ง ชวยเหลือตนเองไมได จํานวน 17, 406 คน 
อยางไรก็ตามจากการคาดการณพบวาทั้งประเทศตองการ อสผ จํานวน 71,410 คนในป 2553 และ
จํานวน 105,967 คนในป 2563 จึงกลาวไดวายังขาดแคลน อสผ จํานวนมาก ซ่ึงตองเรงการผลิตและ
จัดระบบ (มูลนิธิสถาบันและพัฒนาผูสูงอายุ 2549) 

นอกจากการขาดแคลนดานจํานวนแลว ยังมีความขาดแคลนดานทักษะ 
หลักสูตรการดูแลผูสูงอายุของกระทรวงศึกษา เนนการดูแลผูสูงอายุ ที่ไมเจ็บปวย แตโดยทั่วไปก็จะ
มีการฝกเพิ่มเติม เพื่อใหสามารถใหการดูแล ผูที่เจ็บปวยดวยได โดยถือวา เปนการปฏิบัติงานภายใต
การควบคุมดูแล ของแพทยและพยาบาล แตจากขอมูลเชิงประจักษ ในหลายกรณี พบวา มีผูดูแล
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ผูสูงอายุจํานวนมาก ไมไดผานการอบรม จากโรงเรียนที่ขออนุญาตตามกฎหมาย และไมไดอบรม 
ตามหลักสูตรที่กําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง จํานวนไมนอยไมเคยผานการอบรมใดๆ เลย และใน
ความเปนจริง ยังมีโรงเรียนที่เปดสอน และฝกอบรมอยางไมถูกตองตามกฎหมาย และไมมีหลักสูตร
มาตรฐานอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงไมมีขอมูลวา มากนอยเพียงใด ดานโรงเรียนสอนผูดูแลผูสูงอายุ ซ่ึง
เปนสถานศึกษาโดยการอนุญาตจากกรมการศึกษานอกโรงเรียน ที่ดําเนินการโดยเอกชนเปนสวน
ใหญ เปดทําการสอนใหแกผูที่สนใจจะทําหนาที่เปนผูดูแลผูสูงอายุ เปนหลักสูตรระยะสั้น พบวาก็
ยังขาดมาตรการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการสอน เพียงแตสวนใหญสอนโดย
แพทยและพยาบาลเทานั้น นอกจากนี้หลักสูตรยังมีหลายระดับ หลายหลักสูตร ไมมีการควบคุม
มาตรฐาน ขาดการตรวจสอบจากองคกรวิชาชีพ และหลักสูตรที่ทําโดยเอกชน อาจเปนชองทาง
การคากําไร หาผลประโยชนจากผูเรียนและไมรับผิดชอบผลผลิต 

นอกจากนั้น ยังพบปญหามีผูสนใจเขารับการอบรมนอย และพบวาผูที่อบรม
ไปแลว ไมใครจะยั่งยืนในงานที่ทํา เพราะสวนใหญ ถาสมรสแลวก็มักจะเลิกทํางานนี้ไปเลย และ
สวนหนึ่งการที่มีผูสนใจนอย นาจะมีสวนเกี่ยวของกับภาระงาน ที่คอนขางหนัก นาเบื่อ และ
คาตอบแทนไมสูงนัก สําหรับผูดูแล (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ และคณะ, 2540) 
   2) กําลังคนที่เปนทางการ 
      ปญหาในดานกําลังคนหลักที่จะรองรับการดูแลผูสูงอายุนี้อยูใน  2 
ประเด็นหลัก ไดแก การขาดแคลนบุคลากร และทักษะการใหบริการของบุคลากร 

(1) ปญหาการขาดแคลนบุคลากร พบปญหาการขาดแคลน
ประชากรทุกระดับ การขาดแคลนแพทยเปนปญหาเรื้อรังที่ยังคงอยู ณ ปจจุบันนี้ แตในที่นี้จะ
กลาวถึงบุคลากรหลักกลุมอื่นๆ ไดแก พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข นักกายภาพบําบัด และ
นักจิตวิทยา 

    กฤษดา แสวงดี (2551) ช้ีใหเห็นวาพยาบาลเปนบุคลากรที่มี
สัดสวนมากที่สุดของกําลังคนดานสุขภาพ โดยปจจุบันมีพยาบาลวิชาชีพจํานวน 97,942 คน ในใน
กลุมพยาบาลนี้ มีเพียง 66.2% เทานั้นที่ใหบริการสาธารณสุขโดยตรง ในดานการสูญเสียกําลังคน
พบวาการสูญเสียพยาบาลเพิ่มจากรอยละ  2.2 ในป พ.ศ. 2543 เปนรอยละ 4.4 ในป พ.ศ. 2550
นอกจากนั้นพยาบาลยังมีขอจํากัดในดานจํานวนปที่สามารถปฏิบัติงานทางการพยาบาลมีความ
จํากัดเพียง 22.5 ปเทานั้นดังนั้นการสูญเสียเพียงเล็กนอยก็สงผลตอความขาดแคลนพยาบาล ในดาน
อัตราการไดเพิ่มมาในแตละป โดยเฉลี่ยแลวทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอื่น และเอกชนสามารถผลิตพยาบาลไดปละ 6,000 คน โดยในป 2554 คาดวาจะมีผูสําเร็จ
การศึกษา 9000 คน) อยางไรก็ตาม ผลจากการลดการผลิตในระหวางป 2542-2548 สงผลใหอัตรา
การเพิ่มของพยาบาลลดลงจาก 8.3% ในป 2544 เปน 4.2% ในป  2547 ทําใหการเพิ่มของพยาบาล
ไมกระเตื้องขึ้นเลยเนื่องจากการสูญเสียและการไดเพิ่มเทากัน หากสถานการณยังเปนเชนนี้ จากการ
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คาดการณความตองการพยาบาลสําหรับผูสูงอายุจะตองการพยาบาล ประมาณ 24% ของพยาบาล
ทั้งหมดในป 2553 และการดูแลผูสูงอายุในป 2563 จะตองการพยาบาล 34% ของพยาบาลทั้งหมด 
 ในดานกําลังคนดานสาธารณสุขโดยเฉพาะเจาหนาที่ประสถานีอนามยั ณ ปจจุบันมีจํานวน 
30,441 คน (สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ 2550) เจาหนาที่สาธารณสุขที่ประจําที่สถานีอนามัยนี้มีจํานวน
การผลิตเฉลี่ย 1000 คนตอป และมีอัตราการคงอยูในชนบทสูง มีการสญูเสียคอนขางนอย ในการ
คาดการณความตองการกําลังคนดานสาธารณสุขเพื่อจะทํางานรวมกับพยาบาลตองการ 2499 คนใน
ป 2553 ซ่ึงคิดเปน7.5% ของทั้งหมด และในป   2563 การบริการผูสูงอายุตองการกําลังคน 3708 คน 
คิดเปน 8.5% ของเจาหนาทีส่าธารณสุขทั้งหมด 
    สําหรับกายภาพบําบัดเปนวิชาชีพที่เร่ิมมีความตองการเพิ่มมาก 
ณ ปจจุบันจํานวนนักกายภาพที่ขึ้นทะเบียนมีจํานวน 4,300 คน โดยมีเพียง 2,000 คนที่ปฏิบัติงาน
กายภาพ โดยมีเพียง 809 คนที่ปฏิบัติงานอยูในกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลอําเภอเปนสถาน
บริการที่นักกายภาพอยูมากที่สุด ถึง 381 คน ซ่ึงคิดเปน 34% ของโรงพยาบาลอําเภอทั้งหมด นัก
กายภาพที่กระจายอยูโรงพยาบาลทั่วไป 240 คน และโรงพยาบาลศูนย จํานวน 188 คน ในขณะที่
สถาบันการผลิตสามารถผลิตนักกายภาพบําบัดไดปละ 500-600 คน (สํานักงานวิจัยและพัฒนา
กําลังคนดานสุขภาพ 2551) การเพิ่มขึ้นของผูสูงอายุสงผลตอความตองการนักกายภาพบําบัดเพิ่ม
มากขึ้น ในการคาดการณความตองการกําลังคนดานกายภาพบําบัดเพื่อจะทํางานรวมกับทีมสุขภาพ
ตองการ 2,499 คนในป 2553 ซ่ึงคิดเปน43% ของทั้งหมด และในป   2563 การบริการผูสูงอายุ
ตองการกําลังคน 3,708 คน คิดเปน 34% ของนักกายภาพทั้งหมด ทั้งนี้ช้ีใหเห็นวาตองมีการ
จัดระบบในการใหนักกายภาพที่ไมไดอยูในระบบบริการทั้งภาครัฐและเอกชนเขามามีบทบาทมาก
ขึ้น 
    นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห เร่ิมเปนที่ตองการของระบบ
สุขภาพ ในจํานวนบุคลากรดานจิตเวช ณ ป 2548 จํานวนพยาบาลจิตเวชมีจํานวน 1,864 คนมีอัตรา
การเพิ่ม 1% สวนใหญกระจุกอยูในเมืองใหญ บุคลากรอีกประเภทคือนักจิตวิทยาคลินิก ซ่ึงมีจํานวน
เพียง 230 คนทั้งประเทศ โดยมีอัตราการเพิ่ม 3.2% ตอป สําหรับนักสังคมสงเคราะห มีจํานวนเพียง 
214 คนในป 2548 ลดลงจาก 391 คนในป 2547 (กรมสุขภาพจิต 2548) จะเห็นวากลุมนักจิตวิทยานี้
ยังคงมีนอยมากไมเพียงพอกับความตองการ ในขณะที่ในการบริการผูสูงอายุนั้นระบบตองการ
นักจิตวิทยาถึง 1,528 คนในป 2553 และตองการเพิ่มเปน 2,155 คนในป 2563 ดังนั้นระบบตองมี
การเตรียมพรอมสําหรับความตองการของกําลังคนกลุมนี้ 

(2) ปญหาคุณภาพของบุคลากร นอกจากปญหาดานการขาดแคลนเชิง
จํานวนและการกระจายกําลังคนแลว พบวาบุคลากรที่เกี่ยวของยังขาดความรู ทัศนคติ และทักษะใน
การใหบริการอยางรอบดาน ซ่ึงจําเปนตองไดรับการพัฒนา เนื่องจากอุปสรรคของการบริการ
สุขภาพที่สําคัญก็คือ การที่ผูใหบริการไมไดรับการเตรียมความพรอมอยางเพียงพอ ทั้งดานความรู
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และทักษะในการปฏิบัติ ซ่ึงทั้งสองสิ่งนี้มีความสําคัญตอทัศนคติและความชํานาญของผูใหบริการ
และผลตอคุณภาพของการดูแล ในศักยภาพของผูใหบริการสุขภาพมีผลตอความเชื่อมั่นของ
ผูสูงอายุ ผูสูงอายุยอมตองการใหผูใหบริการสุขภาพมีศักยภาพในการวินิจฉัยและการรักษาโรค  

ในดานคุณภาพของบุคลากรนั้นพบวาที่ ยั ง เปนปญหาอยู 
โดยเฉพาะบุคลากรระดับลางยังมีจิตสํานึกในฐานะผูบริโภคนอย และยังมีความเขาใจเรื่อง
สวัสดิการของผูสูงอายุไมเพียงพอ การขาดจิตสํานึกในการบริการของบุคลากร อาทิ การใชวาจา
ลวงละเมิดผูสูงอายุ ดานทัศนคติผูสูงอายุสะทอนใหเห็นถึงพฤติกรรมการบริการสุขภาพที่เปนการ
แสดงถึงการไมใหเกียรติ ไมคํานึงถึงความเปนบุคคลของศูนยบริการสุขภาพที่มีตอผูสูงอายุ และ
การไมเคารพผูสูงอายุในฐานะผูใชบริการ ซ่ึงพฤติกรรมตางๆ ไดแก การที่ผูสูงอายุตองเสียเวลารอ
นานๆเพียงเพื่อจะขอนัดเวลาเพียงสั้นๆ หรือผูใหบริการสุขภาพไมคอยใสใจหรือไมอดทนที่จะฟง
ผูสูงอายุเลาถึงปญหาของตน (ดวงพร หุนตระกูล, 2547) 
                 ดังนั้นปญหาการขาดแคลนผูดูแลผูสูงอายุทั้งในระดับนโยบาย 
บริหารและบริการจึงควรไดรับการแกไข รวมทั้งในดานการวางแผนการผลิตและพัฒนากําลังคน
อยางจริงจังและชัดเจนเพื่อรองรับปญหาดานการดูแลผูสูงอายุที่จะกําลังจะเปนปญหาในอนาคต
อันใกลนี้ 
 

3.6 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
3.6.1 ใหการสนับสนุนกําลังคนไมเปนทางการและจัดระบบการเชื่อมโยงกับการให

การรักษาที่สถานบริการ 
            ผูสูงอายุจําเปนตองมีผูชวยดูแลในยามที่ตองการพึ่งพาหรือตองการดูแลระยะยาว 
ซ่ึงอาจเปนอาสาสมัครผูดูแลหรือโดยบุตรหลานครอบครัวของผูสูงอายุเอง การพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่มีทิศทางมุงสูผูสูงอายุ ครอบครัว ชุมชน ทําใหบทบาทของชุมชนและการดูแลอยางไมเปน
ทางการเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันคนเหลานี้ตองการการสนับสนุน รัฐตองสรางความเขมแข็งของระบบ
บริการที่ไมเปนทางการ เพื่อสนับสนุนครอบครัวและชุมชนในการดูแลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ไดแก การจัดเตรียมผูดูแล การสนับสนุนดานวิชาการ การจัดทําแผนภูมิการรักษา (Clinical Practice 
Guidelines) การจัดระบบการเชื่อมตอหรือสงตอระหวางการดูแลแบบไมทางการและการดูแลอยาง
ทางการ เปนตน 

3.6.2 สนับสนุนการเพิ่มการผลิตกําลังคน โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังคนระดับ
พนักงานผูชวย  
         จะเห็นไดวาความตองการกําลังคนตางๆ พยาบาล กายภาพบําบัด นักจิตวิทยา เพิ่ม
มากขึ้น ระบบการผลิตปจจุบันอาจจะไมสามารถตอบสนองความตองการได นอกจากเพิ่มการผลิต
แลว ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการเพิ่มการผลิตกําลังคนสนับสนุนในระดับผูชวย ซ่ึงใชเวลาสั้นกวา 
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(ประมาณ 2 ป)และงบประมาณนอยกวา และสามารถผลิตไดมากกวานาจะเปนทางเลือกที่นาสนใจ 
ดังนั้นสถาบันการผลิต หรือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเปนผูมีบทบาทหลักในการผลิตบุคลากรระดับ
ผูชวย เชน พยาบาลเทคนิค ผูชวยพยาบาล ผูชวยนักกายภาพบําบัด เปนตน ควรจะทําแผนการเพิ่ม
การผลิตบุคลากรเหลานี้ เปนการเรงดวน แตขณะเดียวกันควรวางแผนความกาวหนาในตําแหนงให
บุคลากรกลุมนี้ดวย และจัดระบบการทํางานเปนทีมระหวางบุคลากรวิชาชีพและบุคลากรผูชวย 

3.6.3 ในการวางแผนการจัดการดานกําลังคนควรเนนการผสมผสานทักษะ (skill 
mix หรือ task shifting) เพื่อจัดระบบการบริการที่เขาถึง มีคุณภาพ และตนทุนต่ํา โดยการวางแผน
กําลังคนเชื่อมกันระหวางบุคลากรสายวิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล เจาหนาที่สาธารณสุข ผูดูแล
ผูสูงอายุ และครอบครัว โดยเนนการกระจายงาน การเพิ่มพูนทักษะ และการจัดระบบสงตอ 

3.6.4 ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบุคลากรดานสุขภาพใหสามารถผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู  ทักษะที่สอดคลองกับการดูแลผูสูงอายุ หรือมีการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ในการใหบริการที่สอดคลองกับปญหา รวมถึงการจัดอบรมอาสาสมัครผูสูงอายุ ครอบครัว/ญาติ
ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 

3.6.5 สงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีบทบาทในการ
จัดระบบสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ โดยจัดทําแผน พัฒนาศูนยอเนกประสงค  จัดเตรียมกําลังคนใน
ระดับชุมชน สนับสนุนอุปกรณที่จําเปน ตลอดทั้งเงินงบประมาณ เพื่อใหเกิดการจัดระบบสุขภาพ
ของผูสูงอายุดําเนินไปอยางตอเนื่อง 

3.6.6 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชน เพื่อเขามารวมจัดบริการใหผูสูงอายุ 
เชน ตลอดทั้งการจัดอบรมผูดูแลผูสูงอายุ  

3.6.7 สรางแรงจูงใจในการดูแลผูสูงอายุ เชน การสนับสนุนการเงินใหแกผูมีภาระ
ในการดูแลผูสูงอายุ ดวยมาตรการในการจางงาน มาตรการทางภาษี และสําหรับผูใหบริการทางการ
นั้นควรจะมีการสรางระบบจูงใจในการปฏิบัติงานดวย นอกจากนั้นควรทําเปนวาระแหงชาติ 
รณรงคใหทุกคนตระหนักและถือเปนหนาที่ในการดูแลผูสูงอายุ 

3.6.8 การเตรียมการในเรื่อกฎหมายเพื่อเอ้ือตอการปฏิบัติงานของกําลังคนไมเปน
ทางการ ภาคเอกชน รวมทั้งสิทธิของผูสูงอายุ และการพัฒนากลไกในการควบคุมคุณภาพเพื่อ
ประโยชนของผูสูงอายุ 
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