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 ระบบบริการทุติยภูมิเป็นการจัดบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ด�าเนินการโดยแพทย์ที่มีความช�านาญสูง 
ปานกลาง ให้บริการผู้ป่วยที่ต้องการบริการทางการแพทย์
มากกว่าบริการปฐมภูมิ เน้นบริการด้านการรักษาพยาบาล
ที่มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น

ก�าลงัคนดา้นสขุภาพ
ในระดับทุติยภูมิ 
(Secondary Care)
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การบริการในระบบบริการทุติยภูมิ
การบริการในระบบบริการทุติยภูมิในประเทศไทย 
ประกอบไปด้วยหน่วยบริการ 3 ระดับ 
(สถาบันพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, 2550)

 หน่วยบริการระดับทุติยภูมิระดับต้น หมายถึง โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล 

 ท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ และหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ที่ม ี

เตียงรับผู้ป่วยในโดยรับรักษาโรคทั่วไปและโรคท่ีไม่ซับซ้อนมาก โดยทั่วไปรับผู้ป่วยใน

ระยะทางไม่เกิน 45 กม. หรือระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 1 ชม. บุคลากรทางการแพทย ์

หน่วยบรกิารกลุม่นี ้ ได้แก่  แพทย์เวชปฏบิตัทิัว่ไป  เวชปฏบิตัคิรอบครวั  เวชศาสตร์ป้องกนั  

อาชีวเวชศาสตร์ป้องกัน หรือระบาดวิทยา

 หน่วยบริการทุติยภูมิระดับกลาง หมายถึง โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรง 

 พยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศนูย์ และหน่วยบรกิารอืน่ๆ ทัง้ของภาครฐัและเอกชน 

มีภารกจิในด้านการรกัษาพยาบาลทีซั่บซ้อนขึน้  มคีวามจ�าเป็นต้องใช้แพทย์เฉพาะทาง

สาขาหลัก ได้แก่ สูติศาสตร์ ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์

ออร์โธปิดิกส์ และวิสัญญีแพทย์ ท�าหน้าท่ีดูแล โดยท่ัวไปรับผู้ป่วยในระยะทางไม่เกิน 

67.5 กม. หรือระยะเวลาเดินทางไม่ควรเกิน 1.30 ชม. เป็นหน่วยบริการที่จ�าเป็นต้องใช้

ทรัพยากรต่างๆ เพิ่มขึ้น และรับผิดชอบประชากรไม่น้อยกว่า 80,000 คน 

 หนว่ยบรกิารทุตยิภูมริะดบัสูง  หมายถงึ โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่  โรงพยาบาล 

 ท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ และหน่วยบริการอื่นๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซ่ึง

ขยายขอบเขตการรกัษาพยาบาลโรคทีม่คีวามซบัซ้อนมากข้ึน  และจ�าเป็นต้องใช้แพทย์

เฉพาะทางสาขารอง เช่น จักษุวิทยา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์ 

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ู เวชบ�าบดัวกิฤต ิ ท�าหน้าทีด่แูล  ควรรบับรกิารผูป่้วยทีอ่ยูใ่นระยะไม่เกิน 

90 กม. หรือระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 2 ชม. รับผิดชอบประชากรไม่น้อยกว่า 2 แสนคน

 ตามข้อมูลของรายงานทรัพยากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขปี 2559 

ประเทศไทยมีโรงพยาบาลชุมชน 780 แห่ง มีโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย ์

รวมกัน 116 แห่ง โดยโรงพยาบาลชุมชนรองรับจ�านวนผู้ป่วยนอกมากถึง 80,064,747 

ครั้งต่อปี มากกว่าจ�านวนผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 

รวมกันกว่า 1.5 เท่า แต่โรงพยาบาลชุมชนรองรับผู้ป่วยในน้อยกว่าโรงพยาบาลศูนย ์

และโรงพยาบาลชุมชนน้อยกว่าเล็กน้อย (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน, 2559)
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จ�านวนก�าลังคนด้านสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556

ที่มา: รายงานข้อมูลด้านบุคลากรสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

ก�าลังคนด้านสุขภาพในระบบบริการทุติยภูมิ
  ระบบรกิารทตุยิภมิูต้องการก�าลังคนระดบัวิชาชพีมากกว่าระบบบรกิารปฐมภมู ิเนือ่งจาก

ภาระงานที่มากกว่าและซับซ้อนกว่า ไม่มีการรวบรวมข้อมูลก�าลังคนด้านสุขภาพจ�าแนกตาม

ระดับของการบริการโดยตรง มีเพียงข้อมูลก�าลังคนของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย ์

และโรงพยาบาลทั่วไป

ภูมิภาค แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล พยาบาล เทคนิค กายภาพ 
      วิชาชีพ เทคนิค การแพทย์ บ�าบัด
รวมทั้งประเทศ 7,086 2,994 3,672 40,020 593 1,264 965

กลาง 1,761 763 797 9,242 140 227 251

ตอ./ น 2,548 1,043 1,508 15,482 195 636 488

เหนือ 1,654 695 777 8,002 142 261 172

ใต้ 1,123 493 590 7,294 116 140 54
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จ�านวนแพทย์เฉพาะทาง
สาขาหลักทั่วประเทศ ในปี 2560

 กลุ่มสาขาเฉพาะทาง จ�านวน (คน)

 อายุรศาสตร์ 6,223

 ศัลยศาสตร์ 4,928

 กุมารเวชศาสตร์ 2,721

 สูตินารีเวชศาสตร์ 2,138

 พยาธิวิทยา 338

 รังสีวิทยา 1,462

 วิสัญญีวิทยา 1,334

 เวชปฏิบัติทั่วไป 3,462

 เวชศาสตร์ครอบครัว 1,136

 เวชศาสตร์ป้องกัน 511

 เวชศาสตร์ฟื้ นฟู 437

 จักษุวิทยา 1,065

 จิตเวชศาสตร์ 707

 นิติเวชศาสตร์ 134

 โสต ศอ นาสิกวิทยา 980

 รวม 27,626
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ภาระหน้าที่ของก�าลังคนในระดับทุติยภูมิ
 สามารถจ�าแนกภาระงานของก�าลังคนในระดับบริการปฐมภูมิตามบริการที่

ประชาชนขอรับบริการในโรงพยาบาลชุมชนโดยอ้างอิงจากข้อมูล FTE - Full Time 

Equivalence ของกระทรวงสาธารณสุขได้ดังนี้ (พุดตาน พันธุเณร และคณะ, 2560)  

การให้บริการผู้ป่วยนอก การให้บริการผู้ป่วยใน การผ่าตัดใหญ่ การคลอดปกติ การ

คลอดผิดปกติ การบริการแพทย์ฉุกเฉิน การให้บริการผู้ป่วยวิกฤติ การท�าอัลตราซาวด์ 

การท�าทันตกรรมทั่วไป การท�าทันตกรรมเฉพาะทาง ทันตกรรมผู้ป่วยใน งานเก็บ

ตัวอย่าง งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรศน์ งานเคมีคลินิก งานภูมิคุ้มกัน งานจุลชีววิทยา 

งานตรวจวิเคราะห์ท่ีใช้เทคโนโลยีด้านอณูชีวโมเลกุล งานรับบริจาคเลือด งานเตรียม

เลือดผู้ป่วย งานกายภาพบ�าบัด งานวินิจฉัยและบริการด้านแพทย์แผนไทย นอกจากนี้

ยังมีงานให้บริการผู้ป่วยภายนอกสถานบริการ ซึ่งกระท�าร่วมกับบุคลากรระดับปฐมภูมิ

การคาดการณ์ความต้องการก�าลังคน
ในระดับทุติยภูมิ
 ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ ศึกษาคาดการณ์ความต้องการ 

ก�าลังคนด้านสุขภาพระดับทุติยภูมิ ในปี 2569 เปรียบเทียบสถานการณ์ 2 ฉากทัศน์  

ได้แก่ 

 ฉากทัศน์ที่ 1 ระบบบริการสุขภาพไม่เปลี่ยนแปลง การพยากรณ์ความต้องการ 

ขึ้นอยู่กับจ�านวนการใช้บริการสุขภาพในฐานะผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

 ฉากทัศน์ที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงภายในระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากมีจ�านวน

ผู้สูงอายุและจ�านวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากข้ึน ขณะที่หน่วยบริการปรับตัวลดความ

แออดัและลดการรอคอยของผูป่้วย  โดยใช้ตวัเลขคาดการณ์ว่าจะมผีูม้ารบับรกิารฐานะ

ผู้ป่วยนอกลดลงร้อยละ 25 ของจ�านวนผู้ป่วยนอกในปัจจุบัน และจะมีจ�านวนผู้ป่วยใน

มากข้ึนจากการพัฒนาโครงสร้างของระบบบบริการระดับทุติยภูมิในอนาคต มีตัวเลข

การศึกษาเฉพาะแพทย์และพยาบาล
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การค�านวณชั่วโมงการท�างาน
ใช้สัดส่วนประเภทบุคลากรตามประเภทการให้บริการดังนี้ 

 การบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 1 คน ต้องมี แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร  

 ประเภทละ 1 คน

 การให้บริการผ่าตัดใหญ ่ต้องมีแพทย์ 1.5 คน พยาบาล 2.5 คน

 การคลอดปกต ิต้องมีแพทย์ 1 คน พยาบาล 2 คน

 การคลอดผิดปกต ิต้องมีแพทย์ 1 คน พยาบาล 2.5 คน 

 การท�าอัลตราซาวด์ การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ต้องมีแพทย์  

 1 คน พยาบาล 1 คน

 งานทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะทาง และทันตกรรมผู้ป่วยใน ต้องม ี

 ทันตแพทย์ 1 คน 

 งานดา้นเทคนิคการแพทย ์ เช่น  เกบ็ตวัอย่างเคมีคลนิกิ  ต้องมนีกัเทคนคิการแพทย์ 

  1 คน

 งานด้านกายภาพบ�าบัด มีนักกายภาพบ�าบัด 1 คน 

 งานทางแพทย์แผนไทยประเภทตรวจวินิจฉัย ต้องมีแพทย์แผนไทย 1 คน งาน 

 หัตถการแบ่งเป็นงานของแพทย์แผนไทย ร้อยละ 30 และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

 ร้อยละ 70



7

ที่มา: ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ, 2560

ตารางแสดงความต้องการก�าลังคนด้านสุขภาพในปี 2569 
เปรียบเทียบสถานการณ์ 2 ฉากทัศน์ 

ตารางแสดงก�าลังคนด้านการแพทย์
ที่ระบบบริการระดับทุติยภูมิต้องการในปี 2569

หมายเหตุ: ตัวเลขผลการศึกษาในตารางเป็นค่าเฉลี่ย    ที่มา: ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ, 2560

 ประเภทก�าลังคน  ความต้องการก�าลังคนที่ต้องการโดยเฉลี่ย (หน่วย : FTE)

   ฉากทัศน์ที่ 1  ฉากทัศน์ที่ 2
 แพทย์  12,434 14,311
 พยาบาล  52,225 74,143
 เภสัชกร  5,039 
 ทันตแพทย์  5,942 
 นักเทคนิคการแพทย์  4,698 
 นักกายภาพบ�าบัด  1,793 
 แพทย์แผนไทย  4,212 
 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  3,042 

 ประเภทบุคลากร ก�าลังคนที่ต้องการในการ        ก�าลังที่ต้องการเมื่อค�านึงถึง
  ให้บริการทางการแพทย์ (คน)     ภาระงานทั้งหมด (คน) 
 แพทย์  12,434  14,299
 พยาบาล  52,225  60,059
 เภสัชกร  5,039  7,256
 ทันตแพทย์  5,942  6,833
 นักเทคนิคการแพทย์  4,698  5,403
 นักกายภาพบ�าบัด  1,793  2,062
 แพทย์แผนไทย  4,212  5,476
 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย  3,042  3,498
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