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วิกฤตความขาดแคลนแพทยในประเทศไทย: ทิศทางและแนวโนม 
นายแพทยฑิณกร โนรี 

สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ 

 
บทนํา 

กําลังคนดานสุขภาพ (Human Resources for Health) เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญใน

ระบบสุขภาพ เปนปจจัยแหงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานดานสุขภาพ เพราะ 

“คน” เปนผูบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดีข้ึนในหมูประชาชน ประเทศไทย

ประสพปญหาการความขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขในสาขาอาชีพตางๆ เชน แพทย พยาบาล มา

อยางยาวนาน กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่มีบทบาทหลักในการดูแลระบบสุขภาพของประเทศได

พยายามแกไขปญหาดังกลาวอยางตอเนื่อง มาตรการที่หลากหลายถูกนํามาปฏิบัติ บางมาตรการ

ประสพผลสําเร็จ ในขณะที่อีกหลายมาตรการขาดการประเมินผลสัมฤทธิ์อยางเปนระบบ ทําใหวิกฤติ

ปญหาความขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขยังคงอยู 

บทความนี้มุงชี้ใหเห็นถึงสถานการณปญหาขาดแคลนแพทยของประเทศไทยในปจจบัุน โดย

การรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ  เพื่อมุงหวังใหเกิดความเขาใจในองคประกอบของปญหาและมิติ

ของสาเหตุที่หลากหลายและสามารถนําไปสูการแกไขปญหาอยางเปนระบบและยั่งยืนตอไป  
 
1.สถานการณความขาดแคลนแพทย 

วิชาชีพแพทยไดมีบทบาทสําคัญในระบบสุขภาพของประเทศไทยมาอยางยาวนาน แพทย

เปนปจจัยหนึ่งที่กําหนดความตองการการใชทรัพยากรอื่นๆ ทั้งในดานบุคคลากรประเภทตางๆที่ตอง

ทํางานเกื้อหนุนกัน ตลอดจนเวชภัณฑและเครื่องมือ เทคโนโลยีทางการแพทย 

ปญหาความขาดแคลนแพทยในประเทศไทยเปนปญหาที่ตอเนื่องและเรื้อรังมานานเปนผล

ใหเกิดสภาพ “คอขวด” ในระบบบริการสุขภาพ อันเปนอุปสรรคสําคัญในการบรรลุเปาหมายการมี

สุขภาพที่ดีของประชาชน แมวาภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขไดมีมาตรการตางๆอยาง

ตอเนื่องในการแกไขปญหาความขาดแคลนแพทย แตปญหาดังกลาวก็ยังดํารงอยูและมีแนวโนมที่

รุนแรงมากขึ้นในอนาคต จากปจจัยแวดลอมตางๆที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

เมื่อมองปญหาความขาดแคลนแพทยในภาพรวม จะมีปรากฏการณที่ตองคํานึงถึงใน  2  

นัยยะ นัยยะแรกคือปญหาของจํานวนแพทยที่ไมเพียงพอตอความตองการดานสุขภาพของ

ประชาชนที่เพิ่มข้ึน และนัยยะที่ 2 คือการกระจายตัวของแพทยที่ไมเหมาะสมในแงมุมตางๆ ทั้ง

ในทางภูมิศาสตร ระหวางภาครัฐและเอกชน และระหวางแพทยเฉพาะทางและแพทยทั่วไป โดยนัย

ยะที่ 2 จะเปนปจจัยที่ทําใหปญหาดานจํานวนที่ขาดแคลนในบางพื้นที่มีความรุนแรงขึ้น 
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1.1 ปญหาดานจํานวน 
ในแงจํานวนแพทยของประเทศที่มีอยูในปจจุบัน จากขอมูลของแพทยสภา (แผนภาพที่  1) 

พบวาจํานวนแพทยของประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจาก จํานวน 5,222 คน ในป 2514 เปน 

33,166 คนในป 2549   โดยในป 2514 มีจํานวนแพทยที่ข้ึนทะเบียนกับทางแพทยสภา ปละ 300-

400 คน และเพิ่มเปนปละ 1,500 คนในปจจุบัน ซึ่งสวนใหญเปนแพทยที่จบจากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศ 

จากขอมูลของ World Development Indicator พบวาในป 2004 เมื่อเปรียบเทียบอัตราสวน

แพทยตอประชากรในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยยังมีจํานวนแพทยไมมากนัก 

โดยมีอัตราสวนสูงกวาเพียงแคประเทศกัมพูชาและลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเปรียบเทียบระหวาง

ประเทศที่มีระดับเศรษฐกิจใกลเคียงกันแลวประเทศไทยมีจํานวนแพทยในระดับที่ตํ่ามาก โดยสูงกวา

แคประเทศนามิเบีย ที่อยูในทวีปอาฟริกา (ตารางที่ 1) 

ในขณะที่การประมาณการความตองการแพทยของประเทศ จากแผนแมบทกําลังคนดาน

สาธารณสุข ป 2546 ของกระทรวงสาธารณสุข (1) ที่กําหนดใหประเทศไทยควรมีอัตราสวนแพทยตอ

ประชากรในภาพรวมที่เหมาะสมไวที่ 1: 1800 ซึ่งในป 2549 ประเทศไทยควรมีแพทยทั้งสิ้น 39,258 

คน ดังนั้นเราจึงมีแพทยนอยกวาความตองการถึง 6,092 คน  

โดยสรุปจากขอมูลจะพบวาจํานวนแพทยในภาพรวมของประเทศไทยยังมีไมเพียงพอตอ

ความตองการของระบบสุขภาพของประเทศ และยังมีจํานวนที่ตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆทั้ง

ในระดับภูมิภาคหรือทั่วโลก 

                                

 

แผนภาพที่ 1 จํานวนแพทยในประเทศไทย ป พ.ศ.2514-2549
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบอัตราสวนแพทยตอประชากร 1,000 คน ในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

 และกลุมประเทศที่มีระดับเศรษฐกิจใกลเคียงกัน 

  
GDP per capita (PPP) 

Physician/ 1,000 
population 

South-east Asia     
Singapore  23,730 1.6 

Malaysia  8,500 0.7 

Thailand  6,890 0.4 

Philippines  4,450 1.2 

Vietnam  2,300 0.5 

Cambodia  1,970 0.3 

Lao PDR  1,660 0.2 

Same economic level   

Bulgaria  7,030 3.4 

Latin America & Carib. 6,950 1.4 

Europe & Central Asia  6,900 3.1 

Thailand  6,890 0.4 
Namibia  6,880 0.3 

Iran, Islamic Rep.  6,690 0.9 

ที่มา:    World Development Indicator 2004  

 

 

 

1.2 ปญหาดานการกระจาย 
นอกจากปญหาจํานวนแพทยในภาพรวมที่ไมเพียงพอกับความตองการดานสุขภาพของ

ประชาชนแลวแลว การกระจายตัวของแพทยที่ไมเหมาะสมทั้งระหวางเขตเมืองและเขตชนบท 

ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ระหวางแพทยทั่วไปและแพทยเฉพาะทาง ลวนสงผลใหปญหาแพทย

ขาดแคลนในบางพื้นที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการที่มีความพรอมของ

บุคลากรทางการแพทยในที่สุด 
 
 
1.2.1 การกระจายตัวทางดานภูมิศาสตร (Geographical distribution) 

แมวาประเทศไทยจะมีการผลิตแพทยเพิ่มข้ึนทําใหมีจํานวนรวมแพทยสะสมเพิ่มข้ึน อีกทั้ง

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการกระจายแพทยที่ชัดเจน โดยใหแพทยที่จบจากสถาบันการผลิต
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ของรัฐ ตองไปปฏิบัติงานชดใชทุนในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในโรงพยาบาลชุมชนที่

อยูในพื้นที่หางไกลเปนเวลา 3 ป สงผลใหมีจํานวนแพทยเพิ่มข้ึนในภาคตางๆของประเทศอยางเห็น

ไดชัด โดยเห็นไดจากสัดสวนแพทยตอประชากรในภาคตางๆมีจํานวนดีข้ึนเปนลําดับ (แผนภาพที่ 2 )  

แตอยางไรก็ตามยังปรากฏความเหลี่อมลํ้าของการกระจายตัวโดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อ

เปรียบเทียบระหวางกรุงเทพที่เปนศูนยกลางความเจริญของประเทศ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่

เปนพื้นที่ยากจน  ในขณะที่ในภาคกลาง(ที่ไมรวมกรุงเทพ) ภาคเหนือ และภาคใตมีการกระจายตัวที่

ไกลเคียงกัน (แผนภาพที่ 2) 

การกระจายตัวของแพทยในทางภูมิศาสตรมีความสัมพันธกับสภาวะเศรษฐกิจของพื้นที ่เมือ่

พิจารณาจากแผนภาพที่ 3 จะเห็นไดวา จํานวนแพทยตอประชากรของแตละจังหวัดมีความสัมพันธ

กับผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตอประชากร (Gross provincial product per capita) ซึ่งสะทอน

ถึงสภาพเศรษฐกิจและความเจริญของแตละจังหวัด โดยจังหวัดใหญใกลกรุงเทพ หรือจังหวัดที่เปน

เปนศูนยกลางทางการคมนาคมและเศรษฐกิจ ก็จะดึงดูดใหแพทยอยูในพื้นที่ไดมาก ในขณะเดียวกัน

ในจังหวัดที่มีสภาวะเศรษฐกิจไมดี ซึ่งไดแก จังหวัดที่มีขนาดเล็ก หางไกลความเจริญ การคมนาคม

ไมสะดวก ก็จะไมเปนที่ดึงดูดใหแพทยเขามาปฏิบัติงาน 

โดยการกระจายตัวของแพทยดังกลาว มีความสอดคลองกับรายงานการสํารวจทรัพยากรสา

ธารสุข ป 2547 (2) ที่พบวาแพทยสวนใหญมีการกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือใน

เมืองใหญโดยเฉพาะจังหวัดที่มีโรงเรียนแพทย เชน จังหวัดเชียงใหมหรือสงขลา เปนตน ในขณะที่

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดเขตชายแดนภาคใตมีแพทยอยูอยางเบาบาง 

นอกจากนี้ยังมีความแตกตางของการกระจายแพทยของแตละจังหวัดภายในภาคดวย โดยจํานวน

แพทยตอประชากรของแตละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีการกระจายตัวที่แตกตางกัน

อยางมาก โดยในจังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนพื้นที่เจริญและเปนที่ต้ังของคณะแพทย มีจํานวนแพทยตอ

ประชากรเทากับ 3,231 คน ในขณะที่จังหวัดศรีสะเกษมีจํานวนแพทยตอประชากรเพียง 11,267 คน 

(แผนภาพที่ 4) 
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แผนภาพที่ 2 จํานวนแพทยตอประชากร แยกรายภาค ป พ.ศ. 2522- 2548
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ที่มา: การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2544-2547 

 

 

           

แผนภาพที 3 แสดงจํานวนแพทยตอประชากรเมื่อเปรียบเทียบกับ 

GPP per capita ป 2548
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ที่มา:    1) จํานวนแพทยจากรายงานทรัพยากรสาธารณสุข 

2) ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตอประชากร จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา   

    เศรษฐกิจ   และสังคม แหงชาติ 

 
 
 
 
 
 

ภูเก็ต 

หนองบัวลําภู
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แผนภาพที่  4   แสดงสัดสวนแพทยตอประชากรแยกรายจังหวัด ป 2547  

                     
   ที่มา: รายงานการสําสํารวจทรัพยากรสาธารณสุข ป 2547 
 
1.2.2 การกระจายตัวระหวางภาครัฐละเอกชน 

สถานการณดานเศรษฐกิจของประเทศมีผลการกระจายตัวของแพทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง

ระหวางภาครัฐและเอกชน จากแผนภาพที่  5 จะเห็นไดวาจากป 2514 สัดสวนของจํานวนแพทยใน

ภาคเอกชนคอยๆเพิ่มข้ึนจากประมาณ 300 คน หรือคิดเปนรอยละ 7 ของจํานวนแพทยทั่งประเทศ 

และเพิ่มสูงขึ้นมากในชวงป 2530-2540 ซึ่งเปนชวงที่สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศเติบโตสูงมาก 

โดยในป 2538 มีแพทยที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชนสูงถึง 3,400 คน หรือคิดเปนรอยละ 24 และในป 

2540 เมื่อประเทศไทยตกอยูในสถาวะวิกฤติเศรษฐกิจ สัดสวนของจํานวนแพทยในภาคเอกชนคอยๆ

ลดลง และในชวงนี้มีแพทยขอกลับเขารับราชการมากถึง 168 รายในป 2542 (3) และหลังป 2543 

 

จํานวนแพทย 1 คน 
ตอประชากร 

800 – 3,305 

6,275 – 9,242 

3,306 – 6,274 

9,243 – 12,300 
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สภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัวอีกครั้งทําใหสัดสวนของแพทยในภาคเอกชนเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

หนึ่ง  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของแพทยในสังกัดตางๆของภาครัฐในชวงเวลา 30 ป

ที่ผานมา (ระหวางป 2518-2548) จะพบวาสัดสวนของจํานวนแพทยที่ปฏิบัติงานอยูในกระทรวง

สาธารณสุขเพิ่มจากรอยละ 42 เปนรอยละ 66 ในขณะที่สัดสวนของแพทยที่ปฏิบัติงานอยูใน

กระทรวงอื่นๆลดจากรอยละ 45 เหลือรอยละ 30 (แผนภาพที่ 6) 

 

          

แผนภาพที่  5     รอยละของแพทยในภาคเอกชนตอจํานวนแพทยทั้งหมด

 ป พ.ศ. 2514-2548
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             ที่มา: การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2544-2547 

 

          

แผนภาพท่ี 6   สัดสวนจํานวนแพทยในหนวยงานสังกัดตางๆของภาครัฐ

เปรียบเทียบ ป พ.ศ. 2518, 2528, 2538 และ 2548
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กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอ่ืน ๆ รัฐวิสาหกิจ ราชการทองถ่ิน

 
            ที่มา: รายงานการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
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1.2.3 การกระจายตัวระหวางแพทยเฉพาะทางและแพทยทัว่ไป 
กระแสความนิยมการเปนแพทยเฉพาะทางในวิชาชีพแพทยของประเทศไทยมีมาอยาง

ตอเนื่องยาวนาน เนื่องจากการเปนแพทยเฉพาะทางมีโอกาสไดรับการยอมรับทั้งในกลุมแพทยดวย

กันเองและจากประชาชนผูมารับบริการ อีกทั้งยังสามารถสรางโอกาสในการสรางรายไดมากกวาการ

เปนแพทยทั่วไป ในขณะเดียวกันระบบการแพทยของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมสถาบันการ

ผลิต และองคกรที่ทําหนาที่ดูแลมาตรฐานทางวิชาชีพ ตางมุงเนนการรักษาพยาบาลที่ใชความ

เชี่ยวชาญในระดับสูงจากแพทยเฉพาะทาง ดังจะเห็นไดจากจํานวนโควตาการฝกอบรมแพทยเฉพะ

ทาง เพิ่มจากปละ 626 ตําแหนงในป 2529 (4) เปน 1,800 ตําแหนงในป 2550 ซึ่งคิดเปนจํานวนที่

มากกวาบัณฑิตแพทยที่จบในปดังกลาว และมีการขยายจํานวนสาขาการอบรมถึง 71 สาขาใน

ปจจุบัน  

 แมวาหนวยงานผูใชหลัก ไดแก กระทรวงสาธารณสุขพยายามมุงเนนความสําคัญของ

แพทยทั่วไป และแพทยเวชปฏิบัติครอบครัว ซึ่งสามารถดูแลผูปวยที่เปนประชากรสวนใหญของ

ประเทศไดมากกวาก็ตาม แตทิศทางนโยบายดงักลาวก็ไมสามารถตานทานกระแสความตองการเปน

แพทยเฉพาะทางในหมูแพทยได โดยดูจากจํานวนแพทยที่มีความประสงคเขารับการฝกอบรมแพทย

เฉพาะทางเปนจํานวนมากขึ้นทุกป  อีกทั้งระบบการจัดสรรจํานวนโควตาตนสังกัดในโรงพยาบาล

ของรัฐระดับตางๆ ในการเขาศึกษาตอก็ไมเพียงพอตอความตองการของแพทย จึงเปนสาเหตุที่ทําให

แพทยจํานวนหนึ่งลาออกจากระบบราชการเพื่อเขารับการศึกษาตอแพทยเฉพาะทาง จากขอมูล

สาเหตุการลาออกของแพทยในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบวาการ

ลาออกเพื่อการศึกษาตอมีสัดสวนที่สูงขึ้นจากรอยละ 12 ในป 2546 เปนรอยละ 53 ในป 2549 

(แผนภาพที่ 7) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของทักษพล ธรรมรังสี (5) ที่วาปจจัยดานโอกาสทาง

การศึกษา เปนสาเหตุอันดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 31.84 ของแพทยทั่วไปที่ลาออกในชวงป 2545-2546 

ซึ่งแนวโนมดังกลาวเปนผลใหสัดสวนของแพทยเฉพาะทางตอแพทยทั่วไปเพิ่มข้ึนจากรอยละ 3 ในป 

2514 เปนรอยละ 70 ในป 2546 (แผนภาพที่ 8) (6)   
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แผนภาพท่ี 7 สัดสวนแพทยลาออกจากโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัด 

กระทรวงสาธารณสุข ระหวาง ป 2541-2550 แยกสาเหตุลาออก
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ศึกษาตอ ประกอบอาชีพอื่นๆ ดูแลบิดา มารดา ครอบครัว เลือกตั้ง

รับบํานาญ ปญหาสุขภาพ สาเหตุอื่น ไปตางประเทศ
 

ที่มา ขอมูลการลาออกของกองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

แผนภาพท่ี  8 สัดสวนแพทยเฉพาะทางตอจํานวนแพทยท้ังหมด
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ที่มา:  แพทยสภา 

 
2. สถานการณดานการผลิตแพทย 

เพื่อเปนการตอบสนองตอปญหาการขาดแคลนแพทยที่เร้ือรัง ประเทศไทยไดมีมาตรการเพิ่ม

จํานวนการผลิตแพทยเปนระยะ โดยในป 2522  มีการเพิ่มจํานวนการผลิตแพทยอีกปละ 200 คน 

และในป 2536 เพิ่มการผลิตอีกปละ 340 คน ตอมาในป 2538 กระทรวงสาธารณสุขรวมกับ

ทบวงมหาวิทยาลัยไดมี “โครงการรวมผลิตแพทยเพื่อชาวชนบท (CPIRD)” โดยมีเปาหมายผลิต 

แพทยเพิ่มอีกปละ 300 คน โดยมุงเนนการรับนักเรียนจากพื้นที่  และในป 2545-2546 ไดมีวิกฤตการ
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ลาออกของแพทยอยางรุนแรง ดังนั้นในป 2547 กําหนดใหมีการผลิตแพทยเพิ่มอีกถึงปละ 700 คน  

จากนโยบายการเพิ่มปริมาณการผลิตแพทยอยางตอเนื่องตลอดมา ทําใหความสามารถในการผลิต

แพทยของประเทศเพิ่มจาก ปละ 1,528 คนในป 2540 เปน 2,400 คนในป 2550 (แผนภาพที่ 9) โดย

สถาบันการผลิตแพทย เพิ่มข้ึนจาก 10 แหง ในป 2540 เปน 17 แหงในปจจุบัน  

แมวาจะมีมาตรการการเพิ่มการผลิตแพทยอยางตอเนื่องแตดูเหมือนวายังไมสามารถ

แกปญหาการกระจายตัวของแพทยได โดยในชวง 10 ปที่เศรษฐกิจเติบโตสูง ระหวางป 2531-2540 

ประเทศไทยมีจํานวนแพทยในระบบสูงขึ้นถึงรอยละ 58  แตจํานวนแพทยที่เพิ่มข้ึนกลับกระจายอยู

ในกรุงเทพมหานครและภาคกลางคิดเปนรอยละ 84 และ 79 ตามลําดับ ในขณะที่การเพิ่มในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตํ่าที่สุดเพียงรอยละ 43 สาเหตุประการหนึ่งเนื่องจากแพทยสวนมากมิไดมี

ภูมิลําเนาอยูในสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นเมื่อแพทยปฏิบัติงานไดระยะหนึ่ง ก็จะขอยายเขาปฏิบัติงาน

ในกรุงเทพหรือเมืองใหญ ดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขจึงไดมีมาตรการเพื่อคัดเลือกนักเรียนจาก

พื้นที่เขามาศึกษา ไดแก โครงการแพทยชนบท การรับโควตานักเรียนในภูมิภาคเพื่อเขาเรียนใน

โรงเรียนแพทยที่อยูในภูมิภาค แตเนื่องดวยกระบวนการกลางในจัดสรรแพทยภายหลังสําเร็จ

การศึกษา ทําใหแพทยที่ไดรับการคัดเลือกจากพื้นที่ชนบทดวยกระบวนการดังกลาวอาจไมไดกลับไป

ปฏิบัติงานที่ภูมิลําเนา ตอมาในป 2538 ทางกระทรวงสาธารณสุขรวมกับทบวงมหาวิทยาลัย ได

จัดทํา”โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท: Collaborative Project for Increase Production of 

Rural Doctor” โดยการคัดเลือกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ชนบท เขาศึกษาในชั้นปรีคลินิกใน

โรงเรียนแพทยทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ในขณะที่ชั้นคลินิกจะเขาฝกในโรงพยาบาลศูนยที่เขา

รวมโครงการและภายหลังจบการศึกษาจะตองกลับไปปฏิบัติงานในจังหวัดภูมิลําเนาของตนเอง โดย

มีสัญญาชดใชทุนเปนเวลา 3 ป 

ในป 2548 กระทรวงสาธารณสุขไดมี โครงการหนึ่งแพทยหนึ่งอําเภอ (One district one 

doctor: ODOD) โดยคัดเลือกนักเรียนจากระดับอําเภอเขาศึกษา เพื่อหวังวาเมื่อแพทยกลุมนี้จบ

ออกมาจะกลับเขาไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลําเนาของตนเองเพื่อทําใหการกระจายแพทยของ

ประเทศมีสัดสวนที่ดีข้ึน แตอยางไรก็ตามยังไมมีการประเมินผลสําเร็จของโครงการตางๆดังกลาว

อยางเปนรูปธรรม 
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แผนภาพท่ี 9 จํานวนนักศึกษาแพทยท่ีรับ ระหวางป พ.ศ. 2536-2550

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550

 
 ที่มา: สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 
3. สถานการณดานความตองการแพทย 
ปจจัยสําคัญทีม่ีผลตอความตองการแพทยในปจจุบันมี 4 ประการ  

3.1 นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา 

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดนโยบายประกันสุขภาพถวนหนาโดยเริ่มในเดือน

เมษายน ป 2544 และขยายใหครอบคลุมทั่วประเทศในเดือนตุลาคมในปเดียวกัน ผลการดําเนิน

โครงการจากขอมูลการสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวาโครงการนี้มี

ผลครอบคลุมประชากรรอยละ 74.7 ในป 2546 และเพิ่มเปนรอยละ 84.5 ในป 2549 ทําใหประชาชน

สามารถเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐโดยไมมีอุปสรรคเรื่องคาใชจาย ซึ่งสงผลใหอัตราการใชบริการ

ผูปวยนอกเพิ่มข้ึนจาก 3.9 คร้ังตอคนตอป ในป 2544 เปน 4.7 คร้ังตอคนตอป ในป 2547 และอัตรา

การใชบริการผูปวยในเพิ่มจาก 0.078 เปน 0.09 คร้ังตอคนตอป ในป 2544 และ 2547 ตามลําดับ 

(ตารางที่ 2) ซึ่งการเพิ่มข้ึนของการใชบริการดังกลาวสงผลใหภาระงานของแพทยเพิ่มข้ึน (ตารางที่ 3) 

และความตองการจํานวนแพทยเพิ่มข้ึนในที่สุด 
 
ตารางที่  2    อัตราการใชบริการผูปวยนอกและผูปวยในของสถานบริการทุกประเภท 

ผูปวยนอก ผูปวยใน พ.ศ. ประชากร(คน) 

อัตรา ครั้ง/คน/ป จํานวนครั้ง อัตรา ครั้ง/คน/ป จํานวนครั้ง 

2544 62,871,000 3.929 247,027,679 0.078 4,928,328 

2546 63,884,553 4.719 301,463,859 0.083 5,300,437 

2547 65,112,652 4.758 309,820,714 0.090 5,874,073 

ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานการสํารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2544, 2546และ 2547 
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ตารางที่ 3       จํานวนครั้งของการมารับบริการแผนกผูปวยนอก ของสถานบริการระดับตางๆในสังกัดสํานักงาน 

                          ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จํานวน หนวยงาน 
 2540 2541 2542 2543 2546 2548 

  รพศ. + รพท. 16.8 18.1 19.4 20.4 23.0 26.6 

  รพช.  29.6 33.9 36.7 40.2 43.7 54.0 

  สอ. + สสช. 41.5 44.5 46.9 51.8 62.4 63.0 

รวม 87.9 96.5 103.0 112.4 129.1 143.5 

ที่มา :   สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 

3.2 การเปลีย่นแปลงดานประชากรและปญหาสาธารณสุข 

การเปลี่ยนแปลงดานประชากรและระบาดวิทยาสงผลกระทบตอกําลังคนดานสุขภาพ 

กลาวคือ จากความสําเร็จในการวางแผนครอบครัวทําใหอัตราเพิ่มของประชากรลดลงตามลําดับ 

และทําใหสัดสวนการพึ่งพิงของประชากรในวัยเด็ก 0-14 ปมีแนวโนมลดลง ในขณะที่อัตราสวนใน

การพึ่งพิงของผูสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัยผูสูงอายุ ทั้งการพึ่งพิง การ

ดูแลตาง ๆ จะเพิ่มข้ึน และขณะเดียวกัน แนวโนมโรคเรื้อรังบางอยาง เชน เบาหวาน ความดันโลหิต

สูง เพิ่มข้ึน ตลอดจนโรคเรื้องรังบางกลุมซึ่งเปนสาเหตุการตายอันดับตนของคนไทย ไดแก หัวใจ 

มะเร็ง มีแนวโนมเพิ่มข้ึน อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภค และการออกกําลังกายที่ไมเหมาะสม 

ซึ่งปญหาสุขภาพเหลานี้ลวนสงผลตอความตองบุคลากรดานสาธารณสุข ดดยเฉพาะแพทยเพิ่มข้ึน 

3.3 การเติบโตของบริการสุขภาพภาคเอกชนตอความตองการภายในประเทศ 

การเติบโตของเศรษฐกิจสงผลตอความตองการแพทยในระบบ จากแผนภาพที่ 10 ในชวงที่

เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโตสูง ต้ังแตป พ.ศ.2530 มีการไหลเขาของเงินลงทุนจากตางชาติเปน

ผลใหมีการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสูงมาก ทําใหจํานวนเตียงของโรงพยาบาลเอกชน

เพิ่มจาก 9,974 เตียงในป 2530 เปน 25,298 เตียงในป 2540 ซึ่งการขยายตัวดังกลาวมีผลใหธุรกิจ

สถานพยาบาลภาคเอกชนมีความตองการบุคลากรดานสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมแพทยเปนอยาง

มาก ทําใหเกิดการเคลื่อนยายของแพทยเขาสูภาคเอกชนมากขึ้น จากขอมูลการสําราจทรัพยากร

สาธารณสุขพบวาในป 2540 มีจํานวนแพทยที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชน 3,244 คน ซึ่งสูงขึ้นเปน 3.2 

เทาจากป 2530   

เมื่อถึงชวงวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540 เกิดการชลอตัวของภาคเอกชนเปนอยางมาก ทําให

อัตราการขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนลดลงอยางชัดเจน ทําใหความตองการแพทยของ

ภาคเอกชนในระยะเวลาดังกลาวลดจํานวนลงดวย หลังจากระบบเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟนตัวขึ้น 

ในป 2543 จํานวนแพทยในโรงพยาบาลเอกชนก็ไดเพิ่มจํานวนขึ้นอยูอยางตอเนื่อง โดยในป 2548 มี
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แพทยปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น 4,229 คน คิดเปน  1.3 เทาของจํานวนแพทยใน ป 

2540   

ซึ่งการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอยางมากดังกลาวสวนหนึ่งเพื่อรองรับความ

ตองการในดานการบริการสุขภาพของประชาชนในประเทศที่มีกําลังซื้อสูงขึ้น โดยผลจากการสํารวจ

อนามัยละสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวาการรักษาในสถานบริการของเอกชนเพิ่มข้ึน

จากรอยละ 15 ในป 2544 เปนรอยละ 26.3 ในป 2549 (ตารางที่ 4) 

 

          

แผนภาพท่ี 10 จํานวนแพทย และจํานวนตียงของโรงพยาบาลเอกชน
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ที่มา: รายงานทรัพยากรสาธารณสุข สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข 

 
 
ตารางที่  4 วิธีการรักษาเมื่อเจ็บปวยของคนไทย กรณีการรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก (รอยละ) 

พ.ศ. 
รูปแบบการรับการรักษา 

2544 2546 2547 2549 

ไมไดรักษาอะไร 5.4 5.9 5.3 5.1 

รักษาแผนโบราณ 2.5 2.9 4.4 1.5 

ซื้อยารับประทานเอง 24.2 21.5 20.9 25.1 

รักษาที่สถานีอนามัย 17.4 23.9 24.6 16.3 

รักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาล 34.8 33.1 30.2 29.9 

รักษาที่โรงพยาบาลเอกชน(รวมทั้งคลินิก) 15 19.4 22.7 26.3 

ที่มา:  สํานักงานสถิติแหงชาติ, รายงานการสํารวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ 

หมายเหต:ุ  ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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3.4 การเติบโตของบริการสุขภาพภาคเอกชนตอความตองการของผูปวยตางชาต ิ

ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในป 2540 สถานพยาบาลภาคเอกชนโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญไดมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจ โดยมุงเนนการขยาย

ตลาดเพื่อรองรับผูปวยตางชาติมากขึ้น โดยอาศัยชองวางความแตกตางของคาใชจายที่ตํ่ากวา

ประเทศคูแขงทั้ง สิงคโปร ฮองกง และมาเลเซีย ในขณะที่คุณภาพของการบริการที่ดีและมีเครื่องมือที่

ทันสมัย ประกอบกับอุปนิสัยของคนไทยที่มีความโอบออมอารี ยิ้มแยมแจมใส รักการใหบริการ อีกทัง้

ประเทศไทยมีความพรอมในกลุมธุรกิจสนับสนุน อาทิ สมุมไพรไทย สบาและการนวดแผนไทย ทําให

มีการเพิ่มข้ึนของผูปวยตางชาติที่เขามารับบริการดานสุขภาพในประเทศไทย 

ประกอบกับในป 2546 รัฐบาลมีนโยบายมุงสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ

รักษาพยาบาลของภูมิภาคเอเชีย (Medial hub of Asia) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผูปวย

ตางชาติมารับบริการสุขภาพในประเทศไทย โดยใชมาตรการตางๆ เชน การทํา road show ไปยัง

กลุมประเทศเปาหมาย การปรับมาตรการทางภาษีเอสงเสริมการลงทุนในธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน 

เปนตน เปนผลใหจํานวนผูปวยตางชาติเพิ่มปริมาณสูงขึ้นจาก 500,000 คน ในป 2544 เปน 1.2 

ลานคนในป 2548 (ตารางที่ 5) และสามารถสรางรายไดเขาประเทศสูงถึง 33,000 ลานบาท 

จากขอมูลการสํารวจของกรมสงเสริมการสงออกในป 2546 พบวารอยละ 60 ของผูปวย

ตางชาติที่มารับการรักษาพยาบาลเปนพนักงานตางชาติที่ทํางานในประเทศไทย ขณะที่รอยละ 10 

เปนนักทองเที่ยวที่บังเอิญเจ็บปวยในขณะอยูในประเทศไทย และรอยละ 30 เปนชาวตางชาติที่เดิน

ทางเขามารับบริการในประเทศไทยโดยตรง โดยมุงเนนเขามารักษาโรคหัวใจ สมอง ไต และโรคตา 

อยางไรก็ตามแมวาผูปวยตางชาติที่ เพิ่มข้ึนจะเปนผลใหการไหลเขามาของเงินตรา

ตางประเทศและการขยายตัวเพิ่มข้ึนของบริการที่เกี่ยวของ แตในทางกลับกันก็ทําใหเกิดผลกระทบ

ตอระบบสุขภาพภายในประเทศ โดยการขยายตัวดังกลาวทําใหเกิดความตองบุคลากรทางการแพทย

และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญสูง เปนผลใหเกิดการแยงชิงบุคลากรระหวางภาครัฐและเอกชน โดย

บุคลากรที่ไดรับการฝกฝนมาอยางดี มีประสพการณและความเชี่ยวชาญสูงในการไหลจากภาครัฐ

เขาสูภาคเอกชน จากการคาดการณของชะเอม พัชนีพบวาระหวางป 2550-2558 ประเทศไทย

ตองการแพทยเพิ่มเพื่อดูแลชาวตางชาติระหวาง 688-1,130 คน (8) นอกจากนี้การบริการผูปวย

ตางชาติยังจะทําใหเกิดการขยายชองวางของระบบบริการสุขภาพระหวางผูที่มีกําลังซื้อโดยเฉพาะ

ผูปวยตางชาติ กับคนไทยทั่วไปอีกดวย 
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ตารางที่  5   แสดงจํานวนผูปวยชาวตางชาติที่เขามารับบริการในโรงพยาบาลเอกชนไทย 

จํานวนผูปวยชาวตางประเทศในแตละป ลําดับ 
 

สัญชาติ 
 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547 ป 2548 

1 ญี่ปุน 118,170 131,584 162,909 247,238 185,616 

2 สหรัฐอเมริกา 49,253 59,402 85,292 118,771 132,239 

3 เอเชียใต 34,857 47,555 69,574 107,627 98,308 

4 อังกฤษ 36,778 41,599 74,856 95,941 108,156 

5 ตะวันออกกลาง N/A 20,004 34,704 71,051 98,451 

6 อาเซียน N/A N/A 36,708 93,516 74,178 

7 ไตหวัน/จีน 26,893 27,438 46,624 57,051 57,279 

8 เยอรมนี 19,057 18,923 37,055 40,180 42,798 

9 ออสเตรเลีย 14,265 16,479 24,228 35,092 40,161 

10 ฝร่ังเศส 16,102 17,679 25,582 32,409 36,175 

11 เกาหลีใต 14,419 14,877 19,588 31,303 26,571 

12 สแกนดิเนเวีย N/A N/A 19,851 20,990 22,921 

13 แคนนาดา N/A N/A 12,909 18,144 18,177 

14 ยุโรปตะวันออก N/A N/A 8,634 6,728 6,120 

15 อื่นๆ 220,367 234,460 315,018 127,054 302,834 

 รวม 550,161 630,000 973,532 1,103,095 1,249,984 

ที่มา: ขอมูลจากโรงพยาบาลเอกชนไทยจํานวน 30 แหง รวบรวมโดย: กรมสงเสริมการสงออก 

 
4. ผลกระทบตอระบบสุขภาพของประเทศ 

จากสถานการณปญหาที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาวิกฤติของความขาดแคลน

แพทยยังคงดํารงอยูและมีแนวโนมที่จะรุนแรงมากขึ้นในอนาคต และในขณะที่ความตองการแพทย

ในอนาคตเพิ่มมากขึ้นจากปจจัยตางๆ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรผูสูงอายุที่มากขึ้น 

การเพิ่มข้ึนของโรคเรื้อรัง  ความคาดหวังตอการบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของประชาชนในการพึ่งพาตนเองนอยลงเมื่อมีการเจ็บปวย แตจํานวนแพทยที่เพิ่มข้ึนดู

เหมือนจะไมเพียงพอตอความตองการดังกลาว อีกทั้งการกระจายแพทยที่ไมเหมาะสมยิ่งทําให

ปญหาความขาดแคลนแพทยในโรงพยาบาลของรัฐในพื้นที่ชนบท ซึ่งทําหนาที่ดูแลสุขภาพคนสวน

ใหญของประเทศ รุนแรงมากขึ้นไปดวย ซึ่งสภาพปญหาดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอนโยบาย

หลักประกันสุขภาพดังนี้ 
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1.ความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการ 
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาแนวโนมการกระจายของแพทยที่มีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นใน

ภาคเอกชน และสําหรับในภาครัฐเอง แพทยก็กระจุกตัวอยูในกรุงเทพและจังหวัดใหญ ทําใหเกิดการ

กระจายภาระงานของแพทยในสถานบริการตางๆอยางไมเทาเทียมกัน ซึ่งอาจแสดงถึงความไมเทา

เทียมกันในการไดรับการดูแลโดยแพทยในสถานบริการระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง

ประชาชนในพื้นที่ชนบทหางไกลและในเมืองหลวงหรือจังหวัดใหญ 
2. คุณภาพบริการทีล่ดลง 
ผลกระทบที่ตอเนื่องจากการกระจายแพทยอยางไมเทียมกัน สงผลใหภาระงานของแพทยใน

สถานบริการระดับตางๆ และสถานบริการในภูมิภาคตางๆ มีความไมเทาเทียมกัน โดยเมื่อพิจารณา

ตามภูมิภาคแลวพบวาแพทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาระงานการดูแลผูปวยนอกสูงที่สุดโดย

แพทย 1 คนตองดูแลผูปวยนอกจํานวน 10,926 คร้ังตอป  ตามดวยภาคเหนือ ภาคใต และภาคกลาง

ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาเปนระดับบริการแลวพบวาแพทย 1 คนในโรงพยาบาลชุมชนมีภาระ

งานใหบริการผูปวยนอกเทากับ 16,725 คร้ังตอป ซึ่งสูงเปน 4 เทาของแพทยที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลศูนย (ตารางที่ 6) 

จากปญหาภาระงานที่มากขึ้นดังกลาวทําใหเกิดปญหาแพทยในโรงพยาบาลชุมชนจํานวน

หนึ่งขอยายเขาปฏิบิบัติงานในโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งมีภาระงานที่นอยกวา และแพทยในโรงพยาบาล

ชุมชนจํานวนไมนอยที่เลือกวิถีทางการลาออกจากระบบราชการ (แผนภาพที่ 11) ซึ่งทําใหเกิดวงจร

ของความขาดแคลนแพทยรุนแรงมากขึ้นและในที่สุดก็จะกระทบตอคุณภาพบริการของโรงพยาบาล

ในที่สุด 
ตารางที่ 6  ขอมูลการภาระงานใหบริการผูปวยนอก(ครั้ง) ตอแพทย 1 คน/ป  ในโรงพยาบาลสังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2548 

ภาค 
 

ผูปวยนอก (ครั้ง) ตอแพทยตอป 

แบงตามภูมิภาค  

   ภาคกลาง 8,706 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10,926 

   ภาคเหนือ 10,674 

   ภาคใต 9,768 

แบงตามระดับบริการ  

   รพศ. 4,460 

   รพท. 6,450 

   รพช. 16,725 

ที่มา การสํารวจทรัพยากรสาธารณสุข ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ป 2548 
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        แผนภาพท่ี   11  จํานวนแพทยท่ีลาจากโรงพยาบาลชุมชน

 ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ระหวางป พ.ศ. 2542-2550
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ที่มา:             กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

หมายเหต:ุ   เปนขอมูลการลาออกเฉพาะแพทยที่เปนขาราชการ ในป 2545-2546 มีแพทยที่เปน

พนักงานของรัฐ ลาออกอีกจํานวนหนึ่ง 

 
3. ตนทุนคาใชจายดานกาํลังคนสงูขึ้น 
เพื่อแกไขปญหาความขาดแคลนแพทยในระยะสั้น ทั้งทางกระทรวงสาธารณสุขและ

โรงพยาบาลเอง เลือกใชมาตรการจูงใจในรูปตัวเงิน (Financial incentive)  โดยมาตรการเพิ่ม

คาตอบแทนตางๆไดถูกนํามาใชอยางตอเนื่อง อาทิเชน การใหคาตอบแทนในกรณีที่ไมทําเวชปฏิบัติ 

(ป 2538) การเพิ่มอัตราคาตอบแทนนอกเวลาราชการ (ป 2538) การจายคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ทุรกันดาร (ป 2540) การจายเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดาน

สาธารณสุข (ป 2548) ทําใหในปจจุบันแพทยจบใหมที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนมีรายไดเฉลี่ย

ตอเดือนอยูระหวาง 40,000-70,000 บาท ตามระยะทางความหางไกลของพื้นที่ ซึ่งคาตอบแทน

เหลานี้ไดถูกนํามาใชเพื่อมุงหวังจูงใจใหแพทยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะในพื้นที่

หางไกลมากขึ้น อยางไรก็ดีมาตรการเหลานี้ทําใหตนทุนคาใชจายกําลังคนสูงมากขึ้นดวย ใน

ขณะเดียวกันการประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาของมาตรการการเงินตางๆตอปญหาความ

ขาดแคลนและการกระจายยังมิไดรับการประเมินอยางเปนระบบ 

 
5. บทสรุปของปญหา 

จะเห็นไดวาปญหาความขาดแคลนแพทยของประเทศไทยมีความซับซอน  และมี

องคประกอบที่เกี่ยวของดวยกันในหลายมิติทั้งในเรื่องจํานวนแพทยโดยรวมที่ไมเพียงพอตอพลวัต

การเปลี่ยนแปลงในบริบทของประเทศ ไดแก การปฏิรูประบบประกันสุขภาพของประเทศ การ
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เปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรเขาสูสังคมของผูสูงอายุ การเพิ่มข้ึนของโรคเรื้อรังที่ตองการแบบ

แผนการรักษาที่ยุงยากและซับซอนมากขึ้น ตลอดจนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ทํา

ใหประชาชนมีกําลังซื้อมากขึ้น รวมกับความคาดหวังในบริการที่มีคุณภาพที่สูงขึ้น อีกทั้งพลวัตการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก เชน นโยบายสงเสริมการนําเขาผูปวยตางชาติเพื่อมารับบริการดาน

สุขภาพภายในประเทศ โดยมีมุมมองเห็นบริการสุขภาพเปนสินคา สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ

จนกระทั่งนําไปผูกไวกับรายไดของประเทศ ในขณะเดียวกันมิติของการกระจายแพทยที่ไมสมดุลทั้ง

ในระหวางพื้นที่ชนบทและในเมืองใหญ ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสงผลใหวิกฤตความขาด

แคลนรุนแรงขึ้นเกิดความไมเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการที่มีแพทยที่เพียงพอ อีกทั้งคานิยมของ

แพทยในการศึกษาตอเปนแพทยเฉพาะทางซึ่งสงผลใหสัดสวนเมื่อเปรียบเทียบกับแพทยทั่วไปเกิด

ความไมสมดุล ซึ่งสงผลตอทิศทางการจัดบริการของประเทศที่มุงเนนการสงเสริมปองกัน การดูแล

รักษาสุขภาพในดานกวางมากกวาการดูแลในดานลึกที่ตองใชความเชี่ยวชาญพิเศษ  

สําหรับกลไกดานอุปทาน กระทรวงสาธารณสุขรวมกับสถาบันการผลิตแพทยไดมีมาตรการ

เพิ่มการผลิตแพทยเปนระยะ โดยมีการเพิ่มทั้งจํานวนนักศึกษาที่รับในแตละป ตลอดจนเพิ่มสถาบัน

การผลิต อีกทั้งมีมาตรการพิเศษที่เนนการรับนักเรียนจากพื้นที่ชนบทเขามาเรียนแพทย โดยมุงหวัง

ใหกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเมื่อจบการศึกษาเพื่อแกปญหาการกระจายในพื้นที่ชนบท 

อยางไรก็ตามความไมสมดุลทั้งอุปสงคความตองการแพทยที่เพิ่มข้ึน และอุปทานการผลิต

แพทยเพื่อปอนเขาสูระบบสุขภาพ ยังผลใหปญหาความขาดแคลนแพทยของประเทศไทยยังอยูใน

ระยะวิกฤติ ขอเสนอในการแกไขปญหาดังกลาวประกอบดวย 

1. ควรมีหนวยงานกลางในระดับประเทศ ที่ประกอบดวยผูที่เกี่ยวของทุกฝาย โดยมีหนาที่

ในการกําหนดทิศทางนโยบายตางๆที่เกี่ยวกับแพทย อีกทั้งมีหนากํากับ ติดตาม และ

ประเมินผลนโยบาย/มาตรการตางๆอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2. การวางแผนความตองการแพทยรวมกันระหวางหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งสถาบัน
การผลิตผลิต ผูใชงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสภาวิชาชีพ โดยจํานวนแพทยที่

ตองการจะตองสอดคลองกับความตองการดานสุขภาพของประชาชนและทิศทางการ

พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 

3. กระบวนการผลิตแพทยควรมุงเนนแพทยทั่วไปมากขึ้น เพื่อมุงปรับสัดสวนแพทยทั่วไป

และแพทยเฉพาะทางใหอยูในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก และกระบวนการเรียนการ

สอนควรเนนการสรางสุขภาพภาพนําการซอมสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพในภาพกวาง

อยางเปนองครวม 

4. เพิ่มสัดสวนกระบวนการรับนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในพื้นที่ชนบทใหมากขึ้น โดยมิไดเนน

เฉพาะ “คนเกง” แตจําเปนตองเนน “คนดี” ที่มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานในชนบท 
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5. การบริหารจัดการเพื่อให เกิดการคงอยู  (Retention) จําเปนตองใชมาตรการที่

หลากหลาย ทั้งมาตรการดานการเงิน และมาตรการอื่นๆ เชน ความกาวหนาในวิชาชีพ 

 

ซึ่งแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวตองอาศัยความรวมมือผูที่เกี่ยวของดวยกันหลายฝาย 

ต้ังแตผูสถาบันการผลิตแพทย ผูใชทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนแพทยสภาผูซึ่งทําหนาที่ควบคุม

กํากับมาตรฐานวิชาชีพ อีกทั้งความมุงมั่นและจริงใจของทุกฝายที่จะรวมแกไขปญหา มิไดมุงเนน

อคติ หรือผลประโยชนของกลุมตัว หากแตยึดผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนคนไทยเปน

ที่ต้ังจึงจะสามารถฝาวิกฤติปญหาความขาดแคลนแพทยได 
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