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 ก�ำลงัคนดำ้นสขุภำพ ตำมนิยำมขององคก์ำรอนำมยัโลกหมำยถงึบคุลำกร
ทุกคนที่ท�ำงำนในระบบสุขภำพ ซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มคนที่ปฏิบัติหน้ำที่ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรใหบ้ริกำรทำงสุขภำพและกำรแพทย์และกำรส่งเสริมสุขภำพ 
เชน่ แพทย์ พยำบำล ทนัตแพทย ์และเภสชักร และกลุม่คนท่ีท�ำงำนสนับสนนุ
ทั้งทีมบริหำรจัดกำรและฝ่ำยสนับสนุนอื่นๆ เช่น คนขับรถพยำบำล อย่ำงไร
ก็ดีหำกพูดถึงในบริบททั่วไปแล้วก�ำลังคนด้ำนสุขภำพมักสื่อถึงกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรให้บริกำรสุขภำพและกำรแพทย์ ซึ่งเป็นก�ำลังหลัก
ของระบบ เป็นกลุ่มคนที่ได้รับกำรศึกษำและฝึกอบรมโดยเฉพำะท้ังในระดับ
วิชำชีพและต�่ำกว่ำวิชำชีพ

	 ก�ำลังคนด้ำนสุขภำพในกลุ่มของวิชำชีพเป็นทรัพยำกรที่มีควำมส�ำคัญในระบบ

บริกำรสุขภำพ	 เป็นปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของกำรด�ำเนินงำนด้ำน

สุขภำพ	 เพรำะเป็นทั้งผู้สร้ำงและผู้น�ำเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพไปใช้	 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ

ระบบสขุภำพของทกุประเทศทัว่โลกเพือ่ให้บรรลุเป้ำหมำยของสหสัวรรษแห่งกำรพฒันำ	

(Millennium	Development	Goals)	คือต้องให้ในระบบสุขภำพมีก�ำลังคนด้ำนสุขภำพที่ม ี

คณุภำพ		เพยีงพอต่อควำมต้องกำรบรกิำร		มกีำรกระจำยตวัอย่ำงเป็นธรรม		และมสีดัส่วน

ก�ำลังคนที่เหมำะสม	รวมถึงต้องให้มีแรงจูงใจในกำรธ�ำรงรักษำก�ำลังคนให้ปฏิบัติงำนใน

ระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ 
และกำรบริหำรจัดกำร
(Human resource for Health: HRH)
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ที่มำ: ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ, 2560

1. สถานการณ์ก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน

กลุ่มวิชำชีพ จ�ำนวนที่มีอยู่ (คน) สัดส่วนต่อประชำกร แหล่งข้อมูล
แพทย์ 50,573 1,292                  จ�ำนวนแพทย์ที่
     ขึ้นทะเบียนแพทยสภำ  
     (31 ธ.ค.2558)

พยำบำล 158,317 419 สภำกำรพยำบำล   
     (2559)

ทันตบุคลากร

• ทันตแพทย์ 11,575 5,643 ส�ำนักทันตสำธำรณสุข  
     กระทรวงสำธำรณสุข  
     (2558)

• ทันตำภิบำล 6,818 9,581 ส�ำนักทันตสำธำรณสุข
      กระทรวงสำธำรณสุข  
     (2558)

เภสัชกร 26,187 2,494 สภำเภสัชกรรม (2557)

เทคนิคกำรแพทย์ 15,200 4,298 สภำเทคนิคกำรแพทย์

กำยภำพบ�ำบัด 10,065 6,490 สภำกำยภำพบ�ำบัด 
  (Active 4,355) (Active 14,999)

สาธารณสุข

• นักวิชำกำร    27,035 2,416 http://gishealth.  
สำธำรณสุข    moph.go.th/health- 
     map/resource.php 
     ส�ำนักนโยบำยและ  
     ยุทธศำสตร์ กระทรวง 
     สำธำรณสุข

• เจ้ำพนักงำน    27,006 2,419 http://gishealth.  
สำธำรณสุขชุมชน    moph.go.th/health- 
     map/resource.php 
     ส�ำนักนโยบำยและ  
     ยุทธศำสตร์ กระทรวง 
     สำธำรณสุข

แพทย์แผนไทย/    30,371 2,151 สภำกำรแพทย์แผนไทย  
แผนไทยประยุกต์    (2559)
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2. ก�าลังการผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพสาขาอาชีพต่างๆ

กลุ่มวิชำชีพ   จ�ำนวนแหล่งผลิต อัตรำกำรผลิต (คน) /ปี

  รัฐ เอกชน รวม

แพทย์  19 2  21 3,121

พยำบำล  63 23  86 11,000

ทันตบุคลำกร

• ทันตแพทย์  11 2  13 616 (เพ่ิมเป็น 826)

• ทันตำภิบำล  7 0  7 400 (มีผู้สมัคร 75%)

เภสัชกร  14 5  19 2,000

เทคนิคกำรแพทย์  N/A N/A  12 911

กำยภำพบ�ำบัด  12 4  16 850-900

สัตวแพทย์  N/A N/A  9 650

สำธำรณสุข  51 18  69 10,988-14,197**

แพทย์แผนไทย/  N/A N/A  27 1,080
แผนไทยประยุกต์

ที่มำ: ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ, 2560

** จ�ำนวนนักศึกษำที่ก�ำลังศึกษำอยู่จริง ส�ำรวจโดยสถำบันพระบรมรำชชนก กระทรวงสำธำรณสุข
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3. การคาดการณ์ความต้องการ (Demand projection) 
และจ�านวนก�าลังคนด้านสุขภาพสาขาอาชีพต่างๆ 
(Supply projection) ในปี 2569

  ค�ำนวณโดยใช้ ค�ำนวณโดยใช้อัตรำส่วน
กลุ่มวิชำชีพ ควำมต้องกำรบริกำรสุขภำพ บุคลำกรสุขภำพต่อประชำกร
  (Health Demand Method) (Population Ratio Method)

  ก�ำลังคน ก�ำลังคน ก�ำลังคน ก�ำลังคน
  ด้ำนสุขภำพ ด้ำนสุขภำพที่จะมี ด้ำนสุขภำพ ด้ำนสุขภำพที่จะ
  ที่ต้องกำร (HWF supply) ที่ต้องกำร มีในปี 2568 ต่อ
  (HWF demand) ในปี 2569 (คน)  ในปี 2568 FTE/ประชำกร  
  ในปี 2569 (FTE)  ต่อประชำกร* (คน)
     FTE/ประชำกร (คน)

แพทย์ 38,236–46,946 63,065 1,241–1,736 1,044

พยำบำล 194,205-237,870 180,992-193,048 275-341 344-367

ทันตบุคลำกร

• ทันตแพทย์ 16,457-20,546 17,415 (18,675) 3,168-4,033 3,812 (3,518)

• ทันตำภิบำล - - 5,468-7,657

เภสัชกร 14,020-17,135 39,913 2,208-2,758 1,663

เทคนิคกำรแพทย์ 12,571-15,363 23,942 2,321-2,440 2,772

กำยภำพบ�ำบัด 5,734-7,008 11,665 7,432-7,750 5,690

สำธำรณสุข 60,607 128,729–142,997 1,095-1,250 464–516

แพทย์แผนไทย/   12,279-15,178   19,080   4,011-4,932   3,749
แผนไทยประยุกต์

ที่มำ: ส�ำนักงำนวิจัยและพัฒนำก�ำลังคนด้ำนสุขภำพ, 2560

*ประชำกรปี 2569 = 66,379,051 คน
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4. วิธีคิดในการก�าหนดอัตราก�าลังคนด้านสุขภาพ
	 โจทย์ทีท้่ำทำยกำรบรหิำรจดักำรก�ำลงัคนด้ำนสขุภำพมำกทีส่ดุคอื	กำรบริหำรจัดกำร

ให้ก�ำลงัคนด้ำนสขุภำพมีจ�ำนวนเพียงพอกบัควำมต้องกำรของระบบบรกิำร		ส�ำนกับรกิำร

กำรสำธำรณสุข	(2555)	จ�ำแนกวิธีคิดในกำรก�ำหนดอัตรำก�ำลังคนด้ำนสุขภำพไว้	6	วิธี

ใช้อัตราส่วนบุคลากรสุขภาพต่อประชากร (population ratio method) 

เป็นกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำรก�ำลังคนจำกค่ำมำตรฐำนสัดส่วนบุคลำกร 

ต่อประชำกร	 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรก�ำลังคนวิธีนี้ต้องกำรข้อมูลประกอบ	 

2	ชดุ	ได้แก่	กำรคำดกำรณ์ประชำกรในอนำคต	และค่ำมำตรฐำนสดัส่วนก�ำลงัคน 

ต่อประชำกรท่ีควรจะเป็น	 วิธีนี้เหมำะส�ำหรับประเทศที่มีระบบสุขภำพเป็นที่

ยอมรับและไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำก	 ไม่เหมำะต่อกำรน�ำมำค�ำนวณเพื่อปรับ

เปลีย่นระบบบรกิำรให้เหมำะสมในอนำคตและไม่สำมำรถแก้ปัญหำกำรกระจำย 

ก�ำลังคนที่เป็นธรรมได้

ใช้ความจ�าเป็นด้านสุขภาพ	(health	need	method)	โดยแปลงสภำวะของโรค

หรือควำมเจ็บป่วยมำเป็นควำมต้องกำรบริกำรแต่ละชนิด	 โดยใช้มำตรฐำนกำร

รักษำ	 (productivity	 norm)	 เป็นตัวก�ำหนด	 แล้วให้ผู้เชี่ยวชำญน�ำไปประมำณ

จ�ำนวนบุคลำกรที่สำมำรถให้บริกำรได้ในระยะเวลำหนึ่ง	 ข้อจ�ำกัดของวิธีนี้คือ

ต้องกำรข้อมลูค่อนข้ำงมำกและต้องกำรผูเ้ช่ียวชำญในกำรวำงแผน		และต้องกำร

มำตรฐำนกำรให้บริกำรของแต่ละบริกำรของแต่ละวิชำชีพ

ใช้อุปสงค์ต่อบริการสุขภาพ	 (health	 demand	method)	 เป็นกำรประมำณ

กำรใช้บริกำรสุขภำพ	(health	care	utilization)	โดยเริ่มต้นที่กำรวิเครำะห์ควำม

ต้องกำรบรกิำรสขุภำพในปัจจบุนั		แล้วน�ำค่ำตวัแปรต่ำงๆ	ทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ใน

อนำคตมำแทนในแบบจ�ำลองควำมต้องกำรเพื่อให้ได้ควำมต้องกำรที่จะเกิดขึ้น

ในอนำคต	 วิธีนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อมีข้อมูลและกำรวิจัยที่เพียงพอต่อกำรประมำณ

ควำมต้องกำรบรกิำรของประชำชนในอนำคต		และเหมำะกบัระบบบรกิำรสขุภำพ 

ที่ประกอบด้วยสถำนบริกำรเอกชนจ�ำนวนมำก	และรัฐบำลมีนโยบำยผลิตก�ำลัง

คนให้เพยีงพอต่อกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิ		กำรคำดกำรณ์วิธนีีเ้น้นเฉพำะด้ำน

กำรรักษำและกำรใช้บริกำรในสถำนบริกำรเป็นหลัก	 จึงอำจขำดกำรวิเครำะห์

ควำมต้องกำรก�ำลังคนในด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค
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ใชก้ารก�าหนดเป้าหมายของการบริการ	(health	service	target	method)	เป็น

วธิทีีใ่ช้สถำนบริกำรเป็นหลกั		โดยต้องน�ำประสทิธภิำพในกำรให้บรกิำรของแต่ละ

สถำนบรกิำรมำพจิำรณำประกอบ		แต่เป็นวธิทีีอ่ำจเกดิควำมผิดพลำดได้ต่อเนือ่ง

หำกมีกำรตั้งสมมติฐำนต่อประสิทธิภำพของกำรบริกำรและกำรกระจำยบริกำร

ไม่ถูกต้อง	เป็นวิธีที่น่ำจะเหมำะกับระบบบริกำรสุขภำพในประเทศก�ำลังพัฒนำ

การคิดภาระงานต่อวันกับค่ามาตรฐาน	 เป็นกำรค�ำนวณควำมต้องกำรให้

ผันแปรกับมำตรฐำนงำนบริกำรตำมวิชำชีพ	 เช่น	 มำรตรฐำนงำนบริกำรของ 

นักกิจกรรมบ�ำบัดก�ำหนดไว้ว่ำนักกิจกรรมบ�ำบัด	1	คน	ดูแลผู้ป่วยทั่วไปไม่เกิน	

8	คนต่อวัน	และแต่ละคนควรได้รับบริกำรเฉลี่ยครั้งละ	45	นำที	

ประเมนิภาระงาน	(work	point)	ก�ำหนดภำระงำนของแต่ละคนลงไปชัดเจนแล้ว
ก�ำหนดเวลำที่แต่ละภำระงำนต้องใช้	แล้วคูณด้วยตัวคูณคงที่ของวิชำชีพ

การขาดแคลนก�าลังคน	แม้จะมีกำรเพิ่มก�ำลังกำรผลิตทุกสำขำวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง	 แต่ปัญหำกำรขำดแคลนก�ำลังคนก็ยังด�ำรงอยู่	 เพรำะมีปัจจัยท่ีท�ำให้

มีควำมต้องกำรบริกำรสุขภำพเพิ่มขึ้น	 เช่น	กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ	ปัญหำโรค

ติดต่อและโรคอุบัติใหม่	 กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ท�ำให้บริกำรสุขภำพของ

เอกชนเพิ่มขึ้น	 รวมถึงกำรเติบโตของสังคมเมืองที่ท�ำให้ควำมต้องกำรด้ำน

สุขภำพซับซ้อนขึ้น	

การกระจายก�าลังคนที่ไม่เป็นธรรมท�ำให้ประชำชนได้รับบริกำรไม่ทั่วถึง	 

เช่นกำรกระจำยตัวของก�ำลังคนในกรุงเทพฯ	 และเมืองใหญ่	 ควำมหนำแน่น 

ของแพทย์	 ทันตแพทย์	 เภสัชกร	 และพยำบำล	 ในกรุงเทพฯ	 สูงกว่ำในภำค 

ตะวันออกเฉียงเหนือประมำณ	5-10	เท่ำ

5. ปัญหาส�าคญัของการบริหารจดัการก�าลงัคนดา้นสุขภาพ
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ความไม่เหมาะสมของส่ิงแวดล้อมในกำรท�ำงำนและระบบกำรสนับสนุน	

ประกอบกับกำรมีภำระงำนมำกและรำยได้ต�่ำเมื่อเทียบกับภำคเอกชน	 ท�ำให้ 

ยังคงเกิดภำวะสมองไหลอยู่	

การขาดกลไกการผลักดันเชิงนโยบายอย่ำงเป็นระบบและมีส่วนร่วมจำก 

ทุกภำคส่วน	 กำรพัฒนำระบบก�ำลังคนที่ผ่ำนมำขำดควำมต่อเนื่อง	 เนื่องจำก 

ก�ำลงัคนด้ำนสขุภำพมีส่วนเกีย่วข้องกบัหลำยภำคส่วน		ทัง้กระทรวงสำธำรณสขุ	

กระทรวงอืน่ๆ	รฐั	ภำคเอกชน	สถำบนักำรศกึษำ	องค์กรวชิำชพี	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	และภำคประชำชน	

การขาดการเชือ่มโยงระหว่ำงกำรวำงแผนก�ำลงัคนและกำรผลติ	หรอืขำดกำร
เชือ่มโยงระหว่ำงสถำบนักำรผลติกบักระทรวงสำธำรณสขุ		ส่งผลให้เกดิกำรผลติ

ที่ไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรก�ำลังคนของระบบสุขภำพ	

การขาดองคค์วามรูใ้นกำรสนับสนนุกำรวำงแผนก�ำลงัคน		แม้ปัจจุบันจะมีงำน
วจิยัด้ำนก�ำลงัคนอยูใ่นระดบัหน่ึง		แต่เน่ืองจำกบรบิทแวดล้อมมกีำรเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลำ	 และปัญหำกำรขำดกลไกในกำรผลักดันงำนวิจัยอย่ำงสม�่ำเสมอ	 

และกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ	ท�ำให้กำรพัฒนำงำนวิจัยด้ำนนี้และกำร

เชื่อมโยงไปสู่กำรก�ำหนดนโยบำยขำดควำมต่อเนื่อง
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