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กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษานี้เป็นการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ที่ครอบคลุมถึงการจัดทำ
มาตรฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าว และครอบคลุมทุกมิติอ้างอิงตามกรอบ AAAQ 
ได้แก่ 1.มิติทางด้านความเพียงพอ(Availability) มีสมรรถนะเหมาะสมในสัดส่วนระหว่างวิชาชีพที่ดี 2.มิติทางด้าน
การกระจาย (Accessibility) มีการกระจายอย่างเหมาะสม 3.คุณลักษณะและความสามารถในการให้บริการ 
(Acceptability) การให้บริการโดยเคารพในศักดิ์ศรี ความแตกต่างระหว่างบุคคล เชื้อชาติ และวัฒนธรรม และ    
4.คุณภาพ (Quality) มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ตามบรรทัดฐานวิชาชีพ มีการสำรวจระบบฐานข้อมูลบุคลากร
วิชาชีพของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อพัฒนาข้อเสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ  และพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายสำหรับการวางแผนพัฒนากลไกการจัดเก็บตัวชี้วัดหลักดังกล่าว เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์
นโยบายต่อไป 

รายงานผลโครงการการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วง      
โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่สนับสนุนทุนในการดำเนินการ
วิจัย กระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
ไทย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกสภาวิชาชีพ (แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทย
สภา สภากายภาพบำบัด สภาเทคนิคการแพทย์ สภาการแพทย์แผนไทย และสภาการสาธารณสุขชุมชน) กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมบัญชีกลาง  
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาล
ตำรวจ และทุกกรมภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนด้านการให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสำรวจระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน งานชิ้นนี้คงสำเร็จลุล่วงไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ
บุคลากรกลุ่มประสานนโบายและยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพที่สนับสนุนการประสานงาน ดำเนินการจัด
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฯ และด้านเอกสาร  

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที ่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  ให้แนวคิดและสนับสนุนการ
ดำเนินงานจนทำให้การศึกษานี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

คณะผู้วิจัย 
เมษายน 2564 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย  

ฑิณกร โนรี; วิชาวี พลอยส่งศร;ี พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร 

บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาข้อเสนอตัวชี้วัดหลักในเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย โดย
จะครอบคลุมถึงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวของในแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าว และพัฒนาข้อเสนอ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกระบวนการคัดเลือกตัวชี้วัด
หลักกำลังคนด้านสุขภาพฯ มีการนำแต่ละมิติของการจัดการทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์และสนับสนุนการจัดการ
กำลังคนด้านสุขภาพ ทั้งจากภาคการศึกษา และภาคตลาดแรงงาน โดยกลวิธีการศึกษาประกอบด้วยกัน 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1.การทบทวนสถานการณ์ด้านตัวชี้วัดกำลังคนฯ ทั้งระดับชาติ และระดับสากล 2.การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญ สภาวิชาชีพ หน่วยงานภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 
เพ่ือทราบมุมมองผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจ และปัจจัยสำคัญในการกำหนดตัวชี้วัดระดับนโยบายภายในหน่วยงาน 
3.การขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย เพื่อเป็นเวทีระดับ
ผู้บริหารในการวางทิศทาง และตัดสินใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกําลังคน ด้านสุขภาพเป็นไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม ชัดเจน และต่อเนื่อง  

 ผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัย พบว่าประเทศไทยควรมีทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กระบวนการการผลิตบุคลากร จำนวน 6 ตัวชี้วัด กลุ่มที่ 2 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ 
จำนวน 1 ตัวชี้วัด กลุ่มท่ี 3 การเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 9 ตัวชี้วัด ทั้งในเรื่องจำนวนการกระจาย การคงอยู่และ
การสูญเสีย และกลุ่มที่ 4 ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ (Unit cost)  

 การประเมินสถานะความพร้อมของข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัดในแต่ละตัว พบว่า มีตัวชี้วัด
จำนวนทั้งสิ้น 5 ตัวที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลในการรายงานผลได้ทันที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดในระบบการผลิต 
และการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของแต่ละสภาวิชาชีพ ได้แก่ 1.จำนวนสถาบันและจำนวนการผลิต
ต่อปี 2.อัตรานักศึกษาที่จบการศึกษา 3.มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบัน
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 4.มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิ ชาชีพ 5.ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา ในขณะที่ตัวชี้วัดอื่นๆ ยังมีความ   
ไม่สมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึกอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังขาดระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในการรายงานตัวชี้วัดต่างๆ ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอในเชิงการจัดกลไกการจัดการ 3 กลไก 
ดังนี้ กลไกที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาชีพ (Health workforce registry) กลไกที่ 2 การจัดทำระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลหลักระหว่างหน่วยงาน (Data sharing platform) และกลไกที่ 3 การจัดทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็น
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ระบบ (Systematic research) เพื่อพัฒนาให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์และส่งผลให้การบริหาร
จัดการกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

Thai National HRH Core Indicators 

Thinakorn Noree, Wichavee Ploysongsri; Panarat Wisawatapnimit 

 The objectives of this study are to develop Thai Human resources for health (HRH) core 
indicators including the data standardization and related organizations and to propose policy 
recommendations to establish these indicators. Indicators engage comprehensive health labour 
market framework; such as education and labour market dynamics. Study’s method includes 
literature reviews and key informant interview. Multi-stake holders committee under Ministry of 
Public Health is established to be a policy platform to implement this indicators.  The result 
shows there are 17 HRH core indicators for Thailand categoried into 4 groups, 6 indicators  for 
HRH production, 1 indicator related HRH professional registration, 9 indicators related to health 
labour market including distribution, retirement and retention and 1 indicator for unit cost on the 
health workforce production. 

 In term of data completion of each indicator, this study shows that only 7 indicators, 
namely number of faculties and production capacity, graduation rate, rate of passing licensing 
examination, number of foreign-trained and foreign-born, accreditation system and continuous 
professional development system, are completed and ready to report. Data completeness and 
the linkage system between data source are the main problems to report the rest indicators. 
Three important measures recommended for policy makers to implement Thai HRH core 
indicators are 1) Strengthening HRH registry 2) Establishment HRH data platform among related 
sources and 3) Conducting systematic researches on HRH loss rate and unit cost of production.



6 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 
กำลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources for Health)1 เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ 

เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู ้สร้างและผู ้นำ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั ้งเป็นผู ้บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ เพื ่อให้เกิดสุขภาพที ่ด ีขึ้น                  
ในหมู่ประชาชน ดังนั้น ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศระบบสุขภาพจำเป็นต้องมีกำลังคนที่เพียงพอ มีการกระจายอย่างเท่าเทียม มีสัดส่วนประเภทกำลังคน       
ที่เหมาะสม มีกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต้องมีความเหมาะสมด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ
แห่งชาติ ควรครอบคลุมกำลังคนด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีการวางแผนความต้องการการผลิต 
และการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทยและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
รวมทั้งสามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและความท้าทายในอนาคต 

ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงอย่างครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพื่อตอบสนองความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในประเด็นยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ที่เน้นการยกระดับ
คุณภาพ และประสิทธิภาพของบริการสุขภาพ เพ่ือความครอบคลุมการเข้าถึงบริการ และหลักประกันสุขภาพให้เกิด
การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน บูรณาการ ลดความเหลื่อมล้ำ และใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า โดยระบบพื้นฐานที่จำเป็น
ต่อการพัฒนาเพ่ือรองรับเรื่องดังกล่าว คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งรวมถึงการพัฒนามาตรฐานด้านข้อมูลและ
คุณภาพข้อมูล อาทิ การจำแนกรหัสวิชาชีพ การเชื่อมโยงข้อมูล การบริหารจัดการแบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ 
และการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น 

ในปัจจุบันตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจน โดยตัวชี้วัดที่สำคัญ           
ที่นำมาใช้อ้างถึงบ่อย ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านจำนวนบุคลากรต่อประชากรในภาพรวมประเทศ (Health workforce per 
population ratio) โดยจำนวนบุคลากรใช้ข้อมูลมาจากจำนวนบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับแต่ละสภาวิชาชีพ ซึ่งใน 
หลายสภาวิชาชีพไม่ได้มีการปรับฐานข้อมูลบุคลากรที่ขึ้นทะเบียน อีกทั้งจำนวนบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนไม่สามารถ   
บ่งบอกได้ว่ายังทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ที่เรียกว่า Active health workforce อยู่จำนวนเท่าใด ตัวชี้วัดอีกตัว
หนึ่งที่ใช้บ่งบอกการกระจาย คือ จำนวนบุคลากรต่อประชากรรายพื้นที่ (Health workforce per area-based 
population) ซึ่งตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขไปยังหน่วยบริการทั้งหมดของประเทศ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในข้อเท็จจริงฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดความครอบคลุมบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาคเอกชน

 
1 กําลังคนด้านสุขภาพ หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย  การแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น อาสาสมัครด้านสุขภาพต่างๆ แกนนําและเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ 
(ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) 
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จำนวนมาก ดังนั้น ข้อมูลจำนวนบุคลากรในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีความแตกต่างจากฐานข้อมูล
ของสภาวิชาชีพ  

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว ถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะกระทบกับด้านสุขภาพ และระบบฐานข้อมูลกำลังคนฯ ที่เกิดขึ้น
จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา โดยการออกแบบตัวชี้วัดหลักตามปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น ภาคส่วน       
ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของภาคการศึกษา บทบาทของนโยบายทางการเงิน การวางแผน การผลิต การกระจาย และปัจจัย
สนับสนุนเกี่ยวกับกำลังคนด้านสุขภาพทั้งหมด เพื่อการกำกับ ติดตาม วางแผน และพัฒนาระบบข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้น 
ดังนั้น การพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย โดยนำแต่ละมิติของการจัดการกำลังคนด้าน
สุขภาพมาประยุกต์และสนับสนุนการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ รวมภาคการศึกษา ภาคตลาดแรงงาน ผลลัพธ์ที่
สามารถวัดได้ในช่วงเวลาที่กำหนดตามมาตรฐานสากล เพ่ือให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย และข้อเสนอในการดำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปสู่การพัฒนา ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้อเสนอตัวชี้วัดหลักในเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย   
ที่ครอบคลุมถึงการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวของในแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าว อีกทั้งพัฒนาข้อเสนอ
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำตัวชี้วัดหลักกำลังคน
ด้านสุขภาพของประเทศ 

• กระบวนการคัดเลือกตัวช้ีวัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
1) การทบทวนวรรณกรรม โดยการศึกษานี้ อ้างอิงกรอบและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ ตามหลักมาตรฐานสากล โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ AAAQ 
framework เพื่อเป็นเป้าหมายการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
ของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ 

A1 – Availability หมายถึง การมีกำลังคนด้านสุขภาพเพียงพอ มีสมรรถนะเหมาะสม ในสัดส่วน
ระหว่างวิชาชีพที่ดี เพียงพอต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน 
A2 – Accessibility หมายถึง กำลังคนด้านสุขภาพมีการกระจายอย่างเหมะสม  
A3 – Acceptability หมายถึง กำลังคนด้านสุขภาพมีคุณลักษณะและความสามารถ ในการให้บริการ
ประชาชนโดยเคารพในศักดิ์ศรี ความแตกต่างระหว่างบุคคล เชื้อชาติ และวัฒนธรรม 
Q – Quality หมายถึง กำลังคนด้านสุขภาพมีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ตามบรรทัดฐานวิชาชีพ และการ
รับรู้ของประชาชน  
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2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  
2.1) การสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับการยกร่างตัวช้ีวัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อหาตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพที่เหมาะสมของ
ประเทศไทย ที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงอนาคต กลุ่มเป้าหมายสัมภาษณ์
ประกอบด้วย คณะผู้บริหารแต่ละสังกัด/กลุ่มตัวแทน และผู้แทนกลุ่มวิชา (Key Informants) ทั้งหมด 21 
ท่าน ได้แก ่ 

• หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 หน่วยงาน  (กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์กรมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม และ  สำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน) 

• สภาวิชาชีพ จำนวน 8 สภาวิชาชีพ (แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม 
สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภาการสาธารณสุขชุมชน และสภาการแพทย์แผนไทย) 

• หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  

• ผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญทางด้านกำลังคนด้านสุขภาพ (จำนวน 7 ท่าน) 

 2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อประเมินสถานะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
  โดยกลุ ่มเป้าหมายของการสัมภาษณ์เพื ่อประเมินสถานะของข้อมูล มีทั ้งหมด 16 
หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 

• สภาวิชาชีพ จำนวน 8 สภาวิชาชีพ  

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
 นวัตกรรม 

• หน่วยงานที ่ เป ็นผ ู ้ ใช ้กำล ังคนฯ จำนวน 6 หน่วยงาน (กระทรวงสาธารณสุข กอง
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โรงพยาบาลตำรวจ กรมแพทย์ทหารเรือ กรม
แพทย์ทหารอากาศ และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร) 

• และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ กรมบัญชีกลาง 
 
3) การขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาตัวช้ีวัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

 ตามคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1372/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรื ่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์กําลังคนด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กําลังคน 
ด้านสุขภาพเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ชัดเจน ต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการบูรณาการร่วมกัน 
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ทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในเชิงระบบอย่างมีเอกภาพ 
และเพ่ือให้การจัดทําตัวชี้วัดหลักกําลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน 
สาธารณสุข โดยสามารถบูรณาการข้อมูลหลักของหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

หลังจากการทบทวนวรรณกรรม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ 
รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ทีมวิจัยทำการร่างตัวชี้วัดครอบคลุมทั้งภาคการผลิต 
และภาคตลาดแรงงานได้ทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด แสดงตามภาคผนวกที่ 3 จากนั้นทำการสำรวจหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางด้านข้อมูลบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือประเมินสถานะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 

 

• ผลการคัดเลือกตัวช้ีวัดกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

 ตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ที่ได้จากการวิจัยมีทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 การผลิต 6 ตัวชี้วัด 

 1) สถาบันและจำนวนการผลิต 

o จำนวนสถาบันการศึกษาและจำนวนการผลิตต่อปี 
o อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวนที่นั่งเรียน 
o อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาที่อยู่ในชนบท 
o อัตราการสำเร็จการศึกษา 

2) หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 

o มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพ 

o มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพ( Continuous professional 
development) 

กลุ่มที่ 2 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ 1 ตัวชี้วัด 

o ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีสอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

กลุ่มที่ 3 การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 8 ตัวชี้วัด 

 1) จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ 

o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง ต่อ
ประชากร 10,000  คน 
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o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ Foreign-born และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 

o สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ Foreign-trained 
2) การกระจาย 
o สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ Foreign-trained 
o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 10,000  คน จำแนกตาม

พ้ืนที ่
o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพท่ีปฏิบัติงานจริงแต่ละวิชาชีพจำแนกตามเพศ 
o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามกลุ่มอายุ 
o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน (รัฐ ส่วนในและ

นอกกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน) 

 3) skill mixed 

o จำนวนบุคลากรวิชาชีพประเภท Generalist และ Specialist ของแต่ละวิชาชีพ 

 4) การคงอยู่และการสูญเสีย 

o อัตราการสูญเสียรายปี 

กลุ่มที่ 4 อ่ืนๆ 1 ตัวชี้วัด 

o ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน (Unit cost of production) 
ผลจากจากการประเมินสถานะของข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัดในแต่ละตัวพบว่าในตัวชี้วัดทั้ง 17 

ตัว สามารถแบ่งความพร้อมในการรายงานได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เป็นตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการรายงานผล  
มีจำนวน 6 ตัว ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที ่1 จำนวนสถาบันและจำนวนการผลิตต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 4 อัตรานักศึกษาที่จบการศึกษา (graduate rate) 
ตัวช้ีวัดที่ 5 มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้าน

สุขภาพ (Accreditation system) 
ตัวช้ีวัดที่ 6 มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพ (Continuous professional 

development) 
ตัวช้ีวัดที่ 9 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ (Foreign-born) และมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 
ตัวช้ีวัดที่ 10 สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ (Foreign-trained) 
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กลุ่มที่ 2 เป็นตัวชี้วัดที่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่เก็บอยู่ในหลายหน่วยงาน ยังไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 
มีจำนวน 2 ตัว ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวนที่นั่งเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 3 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาที่อยู่ในชนบท 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีสอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 
 

กลุ่มที่ 3 เป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ จัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงาน  และยังไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 
มีจำนวน 6 ตัว ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 8 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง ต่อ
ประชากร 10,000 คน 

ตัวช้ีวัดที่ 11 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 10,000 คน จำแนกตาม
พ้ืนที่ 

ตัวช้ีวัดที่ 12 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริงแต่ละวิชาชีพจำแนกตามเพศ 

ตัวช้ีวัดที่ 13 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามกลุ่มอายุ 

ตัวช้ีวัดที่ 14 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน (รัฐ (กสธ./
นอก กสธ.) และ เอกชน 

ตัวช้ีวัดที่ 15 จำนวนบุคลากรวิชาชีพประเภท Generalist และ Specialist ของแต่ละวิชาชีพ 

 

กลุ่มที่ 4 เป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
มีจำนวน 2 ตัว ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 16 อัตราการสูญเสียรายปี (Annual loss rate) 

ตัวช้ีวัดที่ 17 ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน (Unit cost of production) 
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• ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

เพื่อให้การจัดทำตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
คณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอในเชิงการจัดกลไก
การจัดการดังนี ้

กลไกที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาชีพ (Health workforce registry) 

โดยการพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานวิชาชีพ (Minimal dataset) ซึ่งในทุกสภาวิชาชีพมีความพร้อมในตัวแปร
ส่วนมากอยู่แล้ว เช่น เลขประจำตัว 13 หลัก เพศ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
วิชาชีพของทุกสภาวิชาชีพจำเป็นต้องเน้นการพัฒนา 

1.1 สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
1.2 ข้อมูลสาขาเฉพาะทาง (Specialty classification) ซึ ่งควรพัฒนาไปบนมาตรฐานข้อมูลนานาชาติ 

(International standard classification) ในการอ้างถึงและเปรียบเทียบต่อไปในอนาคต 

 

กลไกที่ 2 การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักระหว่างหน่วยงาน (Data sharing platform) 

การจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหลักที่สำคัญระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวิชาชีพ 
และ หน่วยงานให้บริการ จะทำให้ระบบข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ มีความสมบูรณ์มากขึ้น และลดภาระการ
สอบถามและลงข้อมูลซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลระหว่างหน่วยงานจำเป็นต้องยึดถึงระบบ
การรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาชีพ (Health workforce registry) ร่วมกับ การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูล
หลักระหว่างหน่วยงาน (Data sharing platform) จะทำให้ตัวชี้วัดอีก 9 ตัวมีความสมบูรณ์ 

กลไกที่ 3 การจัดทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ (Systematic research) 

จำเป็นต้องมีการทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในเรื่อง อัตราการสูญเสียรายปี (Annual loss rate) และ 
ต ้นทุนการผลิตบุคลากรด้านส ุขภาพแต่ละว ิชาช ีพต่อคน (Unit cost of production) โดยมีการพัฒนา 
methodology หลัก เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยในสภาวิชาชีพ และหน่วยงานผู้ผลิตต่างๆ เพ่ือที่จะทำให้ผลการศึกษา
มีความเท่ียง น่าเชื่อถือ และสามารถนำมาอ้างอิงเปรียบเทียบกันได้ 
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โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1) ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข 
1.1 ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกลไกหลัก (Main agency) ในการพัฒนา จัดเก็บ และควบคุมกำกับ

ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ โดยดำเนินการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลัก
ของประเทศไทย และให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นทีม
เลขานุการกิจ 

1.2 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการ
สนับสนุนเชิงเทคนิคในการพัฒนากลไกการเชื่อมโยงข้อมูล  (Data sharing platform) และ จัดทำ
ระบบจัดเก็บข้อมูลกลางกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ภายใต้หลักการในการรักษาความลับ 
(Confidentiality) ของข้อมูล 

1.3 ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาวิชาชีพ เป็นเจ้าภาพหลักในการกำหนดข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน 
(Minimal data-set) และพัฒนามาตรฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติ 

1.4 ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานจริงในสถานบริการเอกชน 
ทั้งในระดับโรงพยาบาลและคลินิก ทั้งที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) และบางเวลา (Part time) 
และมีระบบทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) อย่างเหมาะสม 
 

2) ข้อเสนอต่อสภาวิชาชีพ 

2.1 ให้สภาวิชาชีพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการกำหนดข้อมูลจำเป็นพ้ืนฐาน (Minimal data-set) 
พัฒนามาตรฐานข้อมูล รวมทั้งจัดทำมาตรฐานข้อมูลเฉพาะทาง (Specialty classification) ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ 

2.2 ให้สภาวิชาชีพกำหนดเงื่อนไขคำว่า Active workforce ของตนเอง เพื่อนำมากำหนดในการบันทึก
ข้อมูลสถานะของสมาชิกแต่ละคน เพ่ือที่จะนำมาสู่การวิเคราะห์ Active workforce ของประเทศ 

2.3 ให้สภาวิชาชีพพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก (Registry) โดยประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น (Minimal 
dataset) บนระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบที่จะทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

2.4 ให้ทุกสภาวิชาชีพร่วมกันออกแบบวิธีการศึกษาอัตราการสูญเสียรายปี (Annual loss rate) ให้เป็น
มาตรฐาน ในการที่จะใช้อ้างอิงเปรียบเทียบระหว่างวิชาชีพได้ และให้มีการศึกษาดังกล่าวเป็นระยะ
ทุก 3-5 ปี เพ่ือนำมาประเมินสถานการณ์การสูญเสียและสามารถวางนโยบายแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
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3) ข้อเสนอต่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.)   
1.1 ให้กระทรวง อว. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหลักสูตรในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในทุก

มหาวิทยาลัยและในทุกระบบการรับ (Admission) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1) จำนวนนักเรียนที่มาสมัคร (Applicants) เพ่ือดูความนิยมของแต่ละหลักสูตร 
2) ความสามารถในการผลิตของแต่ละหลักสูตร 
3) จำนวนนักศึกษาท่ีรับจริงในแต่ละหลักสูตร 
4) จำนวนนักศึกษาท่ีจบในแต่ละหลักสูตร 

1.2 ให้กระทรวง อว.พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายบุคคล (Individual data) ของนักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จำเป็นต้องประกอบด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน เพื่อที่จะสามารถนำมา
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลวิชาชีพ เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป 

1.3 ให้กระทรวง อว. ร่วมกับหลักสุตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกแบบวิธีการศึกษาต้นทุนการผลิต
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และให้มีการศึกษาดังกล่าวเป็นระยะทุก 3-5 ปี เพื่อนำมาประเมิน
สถานการณ์ต้นทุนการผลิตและสามารถวางนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม 
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บทท่ี 1 
ที่มาและความสำคัญ 

• หลักการและเหตุผล 
  ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจ ิทัลประสิทธิภาพสูงอย่างครอบคลุมตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อตอบสนองความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในประเด็นยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานทาง
สังคม ทีเ่น้นการยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพของบริการสุขภาพ เพ่ือความครอบคลุมการเข้าถึงบริการ และ
หลักประกันสุขภาพ ให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน บูรณาการ ลดความเหลื่อมล้ำ และใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า 
โดยระบบพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนาเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว คือ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งรวมถึงการ
พัฒนามาตรฐานด้านข้อมูลและคุณภาพข้อมูล อาทิ การจำแนกรหัสวิชาชีพ การเชื่อมโยงข้อมูล การบริหารจัดการ
แบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ และการควบคุมคุณภาพ เป็นต้น  

 สถานการณ์ด้านสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงหลากหลายปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อระบบสุขภาพและเกี ่ยวข้องกับบริบทในการพัฒนาประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ซึ่งประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยปี 2537      
มีผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ ต่อมาปี 2545 ปี 2550 ปี 2554 และปี 2557 เพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 9.4 10.7 12.2 และ 14.9 ตามลำดับ อีกทั้งล่าสุด ปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.7 ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ปัจจัยด้านการเคลื่อนย้ายของประชากรที่มีส่วนทำให้เกิดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
ได้ง่าย ผลการสำรวจการย้ายถิ่นฐานจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2561 พบว่ามีอัตราการย้ายถิ่นร้อยละ 0.8 
จากประชากรทั้งประเทศ (67.87 ล้านคน) โดยภาคกลางอัตราการย้ายถิ่นสูงสุด ร้อยละ 1.0 และกรุงเทพฯ มีอัตรา
การย้ายถิ่นต่ำสุด ร้อยละ 0.4 เป็นต้น ปัจจัยทางด้านงบประมาณจากส่วนกลางมีการจำกัดจากความไม่มั ่นคง
ทางการเมือง บทบาทของปัจจัยในบริบทของประเทศที่มีพรหมแดนติดต่อกัน  มีความสำคัญมากขึ้น รวมไปถึง
ปัจจัยทางด้านผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงและมีความถ่ีสูงขึ้น 

กำลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources for Health)2 เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ 
เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู ้สร้างและผู ้นำ

 
2 กําลังคนด้านสุขภาพ หมายความว่า บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ซึ่งรวมถึงบุคลากรด้านสาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น อาสาสมัครด้านสุขภาพต่างๆ แกนนําและเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนบุคคลต่างๆ ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ 
(ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559) 
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เทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั้งเป็นผู้บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ ้น  ในหมู่
ประชาชน ดังนั้น ในการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ระบบสุขภาพจำเป็นต้องมีกำลังคนที่เพียงพอ มีการกระจายอย่างเท่าเทียม มีสัดส่วนประเภทกำลังคนที่เหมาะสม 
มีกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต้องมีความเหมาะสมด้วย ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ 
ควรครอบคลุมกำลังคนด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงมีการวางแผนความต้องการ การผลิต และการ
บริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทยและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้ง
สามารถตอบสนองทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและความท้าทายในอนาคต 

ปัจจุบัน ฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพของสภาวิชาชีพ ซึ่งเป็น Registration Data 
จัดเป็นเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่สามารถแจงนับจำนวนผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งใน
ตลาดแรงงาน จัดว่าบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนด เป็น Pool of 
Qualified Health workforce  คือมีความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานในตลาดแรงงานเมื่อมีปัจจัยดึงดูดที่เหมาะสม 
จำนวนบุคลากรในวิชาชีพต่างๆ แสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 จำนวนกำลังคนด้านสุขภาพสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

 จำนวนที่มีอยู(่คน) แหล่งข้อมลู 
กลุ่มวิชาชีพ   
1. แพทย ์ 63,974 จำนวนแพทย์ที่ข้ึนทะเบียน แพทยสภา (2563) 
2. พยาบาล 219,473 สภาการพยาบาล (2563) 
3. ทันตบุคลากร   

• ทันตแพทย์ 18,560 ทัตแพทยสภา (2563) 

• ทันตาภิบาล 6,818 สำน ักท ันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 
(2558) 

4. เภสัชกร 43,936 สภาสัชกรรม (2563) 
5. เทคนิคการแพทย ์ 20,616 สภาเทคนิคการแพทย์  (2563) 
6. กายภาพบำบัด 11,902 สภากายภาพบำบัด  (2563) 
7. สาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข 

39,928 
สภาการสาธารณสุขชุมชน (2563) 

8. แพทย์แผนไทย/แผนไทย
ประยุกต์ 

40,000 สภาการแพทย์แผนไทย (2563) 
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สถานการณ์การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพในปัจจุบัน ศักยภาพของสถาบันการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพของ
ประเทศเพ่ิมขึ้นเป็นลำดับ นับตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมาที่เริ่มมีโครงการผลิตแพทย์ พยาบาลเพ่ิม จนกระทั่งปัจจุบันที่มี
การผลิตกำลังคนด้านสุขภาพจากทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับภูมิภาคอาเซียน พบว่าในปี 2559 
ประเทศไทยมีการผลิตแพทย์ในอัตรา 4.58 คนต่อแสนประชากรต่อปี และมีการผลิตพยาบาล เท่ากับ 14.78 คนต่อ
แสนประชากรต่อปี ซึ่งอยู่ในอันดับ 7 ของภูมิภาค ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย มีความสามารถในการผลิตแพทย์และ
พยาบาล ในอัตรา 12 และ 32.8 คนต่อแสนประชากรต่อปี ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศเวียดนามมีแผนที่จะผลิต
แพทย์และพยาบาลเพ่ิมเป็น 11.6 คนต่อแสนประชากรต่อปี 
 

ตารางท่ี 2 ความสามารถในการผลิตกำลังคนด้านสุขภาพสาขาอาชีพต่างๆ 

 จำนวนแหล่งผลิต อัตราการผลิต(คน) /ปี 
 รัฐ เอกชน รวม 

กลุ่มวิชาชีพ     
1. แพทย ์ 19 2 21 3,121 
2. พยาบาล 63 23 86 11,000 
3. ทันตบุคลากร     

• ทันตแพทย์ 11 2 13 616 (เพิ่มเป็น 826) 

• ทันตาภิบาล 7 0 7 400 (มีผู้สมัคร 75%) 

4. เภสัชกร 14 5 19 2,000 
5. เทคนิคการแพทย ์ 11 4 15 1,148 (ข้อมูลรับเข้าปี 60) 
6. กายภาพบำบัด 12 4 16 850-900 
7. สัตวแพทย์ N/A N/A 9 650 
8. สาธารณสุข 51 18 69 10,988-14,197* 
9. แพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ N/A N/A 27 1,080 

* จำนวนนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่จริง สำรวจโดยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

การกระจายกำลังคนตามภูมิศาสตร์ เป็นตัวบ่งชี้ความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะ
ความเสมอภาคในพ้ืนที่ที่มีสภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เช่น ระหว่างกรุงเทพกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า
แนวโน้มการกระจายกำลังคนด้านสุขภาพท้ัง 4 สาขาหลัก คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และ พยาบาล ดีขึ้นจาก
แนวโน้มการผลิตบุคลากรสาขาดังกล่าวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา โดยอัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชากรในปี 2556 ของกรุงเทพเท่ากับ 1:886 ภาคกลางเท่ากับ 1:2,220 ภาคเหนือเท่ากับ 1:2,821 ภาคใต้
เท่ากับ 1:2,792 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 1:3,763 โดยความแตกต่างระหว่างกรุงเทพและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือลดจาก 21.3 เท่าในปี 2522 เหลือ 4.2 เท่า ในปี 2556 
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อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากร ในปีพ.ศ.2556 ของกรุงเทพฯ เท่ากับ 1:240 ภาคกลาง เท่ากับ 1:497 
ภาคเหนือ เท่ากับ 1:553 ภาคใต้ เท่ากับ 1:446 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 1:646 โดยความแตกต่างระหว่าง
กรุงเทพฯ กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดจาก 18.2 เท่า ในปีพ.ศ. 2522 เหลือ 2.7 เท่า ในปี พ.ศ.2556 

ในปัจจุบันตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ยังไม่มีความชัดเจน โดยตัวชี้วัดที่สำคัญใน
ใช้มาอ้างถึงบ่อย ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านจำนวนบุคลากรต่อประชากรในภาพรวมประเทศ (Health workforce per 
population ratio) โดยจำนวนบุคลากรใช้ข้อมูลมาจากจำนวนบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนกับแต่ละสภาวิชาชีพ ซึ่งใน
หลายสภาวิชาชีพไม่ได้มีการปรับฐานข้อมูลบุคลากรที่ขึ้นทะเบียน อีกทั้งจำนวนบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนไม่สามารถ
บ่งบอกได้ว่ายังทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ที่เรียกว่า Active health workforce อยู่จำนวนเท่าใด ตัวชี้วัดอีก
ตัวหนึ่งที่ใช้บ่งบอกการกระจาย คือ จำนวนบุคลากรต่อประชากรรายพื้นที่ (Health workforce per area-
based population) ซึ่งตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขไปยังหน่วยบริการทั้งหมด
ของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ ่งในข้อเท็จจริงฐานข้อมูลดังกล่าวยังขาดความครอบคลุม บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจำนวนมาก ดังนั้นข้อมูลจำนวนบุคลากรในฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข จึงมี
ความแตกต่างจากฐานข้อมูลของสภาวิชาชีพ  

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
กระทรวงสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในแผนระยะแรก ปี 2560-2564 ได้กำหนดให้มี
ยุทธศาสตร์กำลังคนเป็นเลิศ (People strategy) โดยในยุทธศาสตร์ดังกล่าวระบุให้มีตัวชี้วัดหลัก 2 เรื่องได้แก่     
1) สัดส ่วนแพทย์ต ่อประชากรในระดับภาค ไม่แตกต่างกันเกิ นร ้อยละ 15 และ 2) ดัชนีช ี ้ว ัดความสุข 
(Happinometer) ของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเองได้มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ในส่วนของยุทธศาสตร์กำลังคนเป็น
เลิศได้มีการกำหนดตัวชี้วัดย่อยในระดับพื้นที่ ได้แก่ 1) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีระบบการผลิตและการ
พัฒนากำลังคน และ 2) ระดับความสำเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่าแม้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศ ซึ่งรวมถึง
ภาพรวมกำลังคนด้านสุขภาพด้วย ยังไม่มีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมในทุกหน่วยงาน และเป็นตัวชี้วัด ที่วัดผลสัมฤทธิ์ใน
ระดับผลลัพธ์ 

 นอกจากนี้สถานการณ์ระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพประเทศไทย อีกทั้งสถานภาพการพัฒนาดา้น
ดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย ยังมีมีจุดอ่อนทางด้านการเข้าถึง การใช้งาน และความพร้อม
ของภาครัฐ โดยพบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศต่ำ โดยอุปสรรคที่สำคัญของการบูรณาการระบบ
สารสนเทศภาครัฐคือ ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลมีเงื่อนไขแตกต่างตามสังกัด
และการใช้งาน คำนิยาม และหลักเกณฑ์การแบ่งข้อมูล รวมถึงการเรียกข้อมูลต่างๆ แตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน 
และโครงสร้างรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการออกแบบอยู่บนพื้นฐานชื่อรายการข้อมูลที่ต้องการ
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จัดเก็บแตกต่างกัน การใช้กฎเกณฑ์การสื่อสารในการร้องขอ และตอบสนองระหว่างระบบแตกต่างกันส่งผลให้เกิด
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันเป็นไปได้ยาก  

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว ถึงปัจจัยต่างๆ ที่จะกระทบกับด้านสุขภาพ และระบบฐานข้อมูลกำลังคนฯ ที่เกิดขึ้น
จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา โดยการออกแบบตัวชี้วัดหลักตามปัจจัยที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น ภาคส่วน       
ที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของภาคการศึกษา บทบาทของนโยบายทางการเงิน การวางแผน การผลิต การกระจาย และปัจจัย
สนับสนุนเกี่ยวกับกำลังคนด้านสุขภาพทั้งหมด เพื่อการกำกับ ติดตาม วางแผน และพัฒนาระบบข้อมูลให้สมบูรณ์ขึ้น 
การศึกษานี้มุ่งเน้นการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย โดยนำแต่ละมิติของการจัดการกำลังคน
ด้านสุขภาพมาประยุกต์และสนับสนุนการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ รวมภาคการศึกษา ภาคตลาดแรงงาน ผลลัพธ์    
ที่สามารถวัดได้ในช่วงเวลาที่กำหนดตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย และข้อเสนอในการดำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือไปสู่การพัฒนา ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย  
  

• วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
พัฒนาข้อเสนอตัวชี ้ว ัดหลักในเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ที่ครอบคลุมถึง การจัดทำ

มาตรฐานข้อมูลและหน่วยงานที่เกี่ยวของในแต่ละตัวชี้วัดดังกล่าว 
วัตถุประสงค์ย่อย  

1. พัฒนาตัวชี้วัดหลักเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยที่สอดคล้องกับพลวัตรการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2. ข้อเสนอความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ใน
การจัดทำตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ
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บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

• ทบทวนแผนพัฒนาประเทศที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
นิยามของกำลังคนด้านสุขภาพ อ้างอิงจาก ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 บุคคลที่มีบทบาทในด้านการส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู และคุ้มครองผู้บริโภค (รวมกลุ่มวิชาชีพต่างๆ 
สายสนับสนุน ด้านการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญา หมอพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก อาสาสมัครสาธารณสุข แกนนำ
และเครือข่ายสุขภาพ) ซึ่งอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งเน้นที่ บุคลากรสาธารณสุขสาย
งานหลัก หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจหลักของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีสภาวิชาชีพรองรับ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย 
 นโยบาย แผนและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มีดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

 ศักยภาพและคุณภาพของกำลังคนด้านสุขภาพประเทศไทยเป็นปัจจัยที่ท้าทายสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ เนื่องจากในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ     
วัยเด็กลดลง ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2564 และ
เพิ่มขึ้นระดับสูงในปี พ.ศ.2574 (การคาดการณ์ประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553-2583, ศสช.) 
เป้าหมายหลักของการพัฒนาของประเทศไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้า คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” หนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนา
มุ่งเน้นความเท่าเทียม การสร้างโอกาสความเสมอภาคของสังคม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐในการพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการและ       
มีความเป็นมืออาชีพ  

 จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้ความสำคัญเรื่องการสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  โดยมีเป้าหมายลดความ
แตกต่างของสัดส่วนกำลังคนด้านสุขภาพระหว่างพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มประชาชนร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำ
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เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของภาครัฐ และให้เกิดการกระจายการให้บริการภาครัฐด้านสาธารณสุขและสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

2. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561 – 2580) 
(สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) 

 ข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2562 สถานภาพการพัฒนาด้านดิจิทัลและ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย มีจุดอ่อนทางด้านการเข้าถึง และการใช้งานในภาครัฐและภาคประชาชน 
ความพร ้อมของภาคร ัฐ  ประเทศไทยได ้ร ับการจ ัดอ ันด ับในป ี พ.ศ.2557 จากการรายงานของ UN  
e-Government Readiness Ranking 2014 อยู่ในอันดับที่ 102 (คะแนน 0.4631) จากทั้งหมด 193 ประเทศ 
พบการใช ้ประโยชน ์จากเทคโนโลย ีสารสนเทศในภาคร ัฐต ่ ำ ระบบสารสนเทศภาคร ัฐย ั ง ไม ่ ได ้ รับ 
การบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานมากเท่าที่ควร ซึ่งการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐยังเป็นไป
ได้ยาก เนื่องจากรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลภาครัฐค่อนข้างมีความซ้ำซ้อน ข้อมูลขาดความเป็นเอกภาพจึงส่งผลให้ใช้
เวลาในการบริการและเกิดค่าใช้จ่ายสูง และไม่ก่อให้เกิดการเพิ่มคุณค่าแก่ท้ังภาครัฐและภาคประชาชน 

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข, 2561) 

 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีข้อเสนอทางด้านการปฏิรูประบบสาธารณสุขในการขับเคลื่อน
ต่อจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ส่วนหนึ่งของประเด็นทางด้านกำลังคนด้านสุขภาพ มีข้อเสนอให้เกิดการ
หมุนเวียนของบุคลากรทุกสาขาวิชาชีพในกลุ่มบริการปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) อีกทั้งมีการพัฒนาและใช้
ศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขที่มีอยู่ร่วมในการจัดระบบบริการ มีการวางแผนการพัฒนาและผลิตบุคลากร 
และมีมาตรการในการธำรงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบได้ ประเด็นปฏิรูปที่เกี่ยวข้องมีท้ังหมด 2 ประเด็น ดังนี้  

 ประเด็นปฏิรูปที่ 2 ด้านระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ มีเป้าหมายมุ่ งให้ผู้บริหารในภาคส่วน
ต่างๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์วางแผน และพัฒนาการจัดบริการให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  
มีการพัฒนากำลังคนด้านสารสนเทศสุขภาพ  การพัฒนาข้อมูลบุคลากรสุขภาพ และวิชาชีพสุขภาพ โดยแต่ละภาค
ส่วนควรมีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนให้เกิดระบบบริการแบบไร้รอยต่อ มีกลไกอภิบาลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพในทุกมิติ 
เพ่ือให้ระบบสารสนเทศต่างๆ สามารถทำงานร่วมกัน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ และเป็นประโยชน์ต่อการ
บริการ การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 ประเด็นปฏิรูปที ่ 3 กำลังคนด้านสุขภาพ โดยมีเป้าหมายระยะกลาง มุ ่งเน้นการสร้างระบบข้อมูล
สารสนเทศระดับชาติในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านจำนวน การกระจาย  
การผลิต การจ้างงาน และการเคลื่อนย้ายเพื่อสร้างความเข้าใจในสภาพตลาดแรงงานของบุคลากรสุขภาพ (Health 
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labour market) โดยครอบคลุมสถานบริการทั ้งภาคร ัฐและภาคเอกชน เพื ่อสามารถนำข้อมูลไปใช ้ใน 
การบริหารจัดการ และกำหนดนโยบายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน จังหวัด เขต และประเทศ 

 
4. แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) 

แผนพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561-2570) กล่าวว่า ระบบสุขภาพของ
ประเทศไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
ประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย ภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตจากสาธารณภัย ทรัพยากรและงบประมาณจาก
ส่วนกลางมีการจำกัดจากความไม่ความไม่มั่นคงทางการเมือง บทบาทของปัจจัยในบริบทของประเทศที่มีพรหม
แดนติดต่อกันมีความสำคัญมากขึ้น มีความเหลื่อมล้ำที่ถือเป็นปัญหาสำคัญและท้าทายต่อการแก้ไขปัญหา รวมไป
ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านสุขภาพสามารถนำไปสู่การบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น จากผลกระทบ  
ที่อธิบายในขั้นต้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องดำเนินการจัดการปัญหาดังกล่าวเพ่ือที่จะตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนไทย  

คณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ
กำลังคนด้านสุขภาพ พ.ศ.2560-2569” จากการยอมรับร่วมกันในหลากหลายภาคส่วน หลักการสำคัญของ
แผนพัฒนากำลังคนฯ แผนที่ 4 มีความสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศดิจิทัลกำลังคนด้านสุขภาพที่เป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดการบูรณาการ
ข้อมูลของแต่ละภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ขาดมาตรฐานข้อมูล ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้ประโยชน์ใน
เชิงการวางแผนระดับนโยบายได้ โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Core Indicator) สำหรับ
การกำกับและติดตามกำลังคนด้านสุขภาพ รวมไปถึงกำหนดมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ (National 
Provider Identifier : NPI) 

 

5. ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2569) (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2560) 

 กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายในการนำความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์สำหรับการ
พัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยการขับเคลื่อนระบบสุขภาพด้วย e-Health มีวิสัยทัศน์
ในการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางการแพทย์เพื ่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของ
อาเซียนภายในปี 2568 โดยมี 2 กรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องคือ ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
เน้นการสร้างศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน มีการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ การผลิต
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และพัฒนากำลังคน การพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ และการพัฒนาเครือข่าย
ภาคประชาชนและภาคประชาสังคมด้านสุขภาพ และในด้านของการบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 
(Governance Excellence) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทางด้าน
ข้อมูลและระบบสารสนเทศ (Information Technology) หนึ่งในปัญหาของประเทศไทย พบว่า ขาดหน่วยงาน
ระดับประเทศในการกำหนดยุทธศาสตร์ วางกรอบการพัฒนา และชี้นำระบบสารสนเทศสุขภาพ 

• ทบทวนวรรณกรรมภายในประเทศ 
1.  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของกำลังคนด้านสุขภาพ 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลายสังกัด/หน่วยงาน ที่มีการให้บริการประชาชนในลักษณะเดียวกัน จำแนกได้ ดังนี้ 

1) หน่วยงานด้านการผลิตกำลังด้านสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบัน
พระบรมราชชนก โรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น 

2) สภาวิชาชีพหรือองค์กรที่ดูแลบุคลากรสุขภาพแต่ละวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา ทันตแพทยสภา 
สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล สภาเทคนิคการแพทย์ สภาการแพทย์แผนไทย สภาการ
สาธารณสุขชุมชน และสภากายภาพบำบัด 

3) หน่วยงานผู้ให้บริการภาครัฐ ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กระทรวงสาธารณสุข 
กองการเจ้าหน้าที่ ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักการแพทย์และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

4) หน่วยบริการเอกชน ได้แก่ สำนักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ เป็นต้น 
จะเห็นได้ว่ามีหลากหลายสังกัด/หน่วยงาน หากต้องการดำเนินการวางแผนด้านกำลังคนอย่าง

สมบูรณ์ จำเป็นต้องมีการจัดการข้อมูลของแต่ละสังกัด/หน่วยงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลด
ความซับซ้อนของข้อมูลที่จำเป็น และไม่จำเป็น สำหรับการติดตามบุคลากรด้านสุขภาพได้ 

 

2. สถานการณ์รูปแบบระบบข้อมูลภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

อ้างอิงงานวิจัยเรื่อง การประเมินระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัดเชิง
นโยบายกำลังคนด้านสุขภาพ (HRH Code Indicators) (ขวัญประชาและคณะ, 2559) โดยมีข้อค้นพบสำคัญดังนี้ 
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1. แพทยสภา  
การออกแบบระบบฐานข้อมูลสมาชิกแพทยสภา เชื่อมโยงกับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม และบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำให้ฐานข้อมูลครอบคลุมทั้งกลุ่มแพทย์ที่
ปฏิบัติงานอยู่และกลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว 
2. สภาการพยาบาล 

การออกแบบระบบเก็บข้อมูลสมาชิกที่เป็นพยาบาล เชื่อมโยงกับข้อมูลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาล การผดุงครรภ์ ทำให้ฐานข้อมูลครอบคลุมทั้งกลุ่มพยาบาลปฏิบัติงานอยู่และกลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว 
3. ทันตแพทยสภา 

มีข้อมูลผู้ที่ขึ้นทะเบียนแบบ Hard copy และ Electronic file ซึ่งมีรายละเอียดตั้งแต่ชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน 
วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อ(Specialist) เลขประจำตัวประชาชน ในส่วนของเลขประจำตัวประชาชนทันต
แพทยสภาเพิ่งเริ่มจัดเก็บเพิ่มเติม เนื่องจากเดิมทันตแพทย์รุ่นแรกๆ ไม่มีการเก็บข้อมูลนี้ไว้  ส่งผลให้ข้อมูล
บางส่วนยังขาดความครบถ้วน และไม่ครอบคลุมทั้งหมด 
4. สภาเภสัชกรรม  

มีข้อมูลผู้ที่ขึ้นทะเบียนแบบ Hard copy และ Electronic file ซึ่งมีรายละเอียดตั้งแต่ชื่อ ที่อยู่ ที่ทำงาน 
วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อ( Specialist ) เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลส่วนใหญ่เริ่มได้รับการปรับปรุงเป็น
ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา 
5. กรมการแพทย์ 

ข้อมูลส่วนใหญาบันทึกในรูปแบบ electronic file เก็บข้อมูลบุคลากรเป็นโรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย์ ทั้งสิ้น 40 โรงพยาบาล มีการเก็บข้อมูลแบบแยกสายงาน แยกระดับ แยกสาขา และบันทึกในฐานข้อมูล
พนักงานภายใต้ 2 โปรแกรมคือ DPIS ระดับกรมที่เป็นโปรแกรมของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (กพ.) และ Access ทำงาน on line ซึ่งใช้ภายในระดับกรม ซึ่งกรมจะใช้งานฐานข้อมูลนี้เป็นหลักในการ
ทำงาน 
6. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

จัดเก็บข้อมูลบุคลากรตามลักษณะการจ้างงาน 5 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลถูกจัดเก็บรูปแบบ electronic file ข้อมูล
ที่จัดเก็บมีรายละเอียด ตั้งแต่ชื่อ ที่อยู่ ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานตามตำแหน่ง จ.18 ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อ (Specialist) เลขประจำตัวประชาชน เงินเดือน การฝึกอบรม เป็นต้น  
7. กรมอนามัย 

จัดเก็บข้อมูลบุคลากรทั้งในแต่ละกองของกรมฯ และโรงพยาบาลในสังกัด ประกอบด้วยข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ โดยพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ของ 
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กพ. ที่กำหนดให้มีการส่งรายงานข้อมูลเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน และนำมาใช้เฉพาะของกรม และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบงานอื่นได้  
8. กรมควบคุมโรค 

การบันทึกข้อมูลบุคลากรมีการบันทึกสถานที่ปฏิบัติงานทั้งตามที่ได้รับมอบหมายและตามโครงสร้างทาง
กฎหมาย มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีการ
บันทึกในโปรแกรมฐานข้อมูลของทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
9. กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก 

เป็นกองฝ่ายอำนวยการภายในกรมแพทย์ทหารบก มีหน้าที่ดำเนินการบรรจุกำลังพล เลื่อนยศ ปลอดย้าย 
การช่วยราชการของแพทย์ทั ่วประเทศ สำหรับการเก็บข้อมูลของข้าราชการทหารที ่เป็นบุคลากรด้าน
สาธารณสุข มี 2 ระบบ คือ electronic และกระดาษ โดยใช้โปรแกรมของหน่วยงานเอง ส่วนของลูกจ้าง
ชั่วคราวหรือตำแหน่งที่มีลักษณะการจ้างงานเดียวกัน ที่มีการจ้างในระดับโรงพยาบาล จะถูกบันทึกข้อมูลไว้ที่
ระดับโรงพยาบาลเท่านั้น และจากรายงานผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า ข้อมูลในส่วนของกระทรวงกลาโหมสังกัดอ่ืน เช่น 
กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ จะมีลักษณะไม่แตกต่างกัน 
10. สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

มีหน่วยที ่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานอยู ่ 2 หน่วยงานใหญ่ ได้แก่ สำนักการแพทย์ (ดูแล 8 
โรงพยาบาล) และสำนักอนามัย (ดูแลศูนย์อนามัย 68 ศูนย์)  

 

หน่วยงานผู้ให้บริการภาคเอกชน 
1. กองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

มีบทบาทหน้าที่ด้านการควบคุม ดูแลสถานพยาบาลให้มีมาตรฐาน มีการบันทึกข้อมูลสถานพยาบาล 
บุคลากรผู้ให้บริการ โดยดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การเก็บข้อมูลสถานพยาบาล
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาโรงพยาบาล ซึ่งดูแลโรงพยาบาลเอกชนที่มาขอขึ้นทะเบียนเปิด
สถานพยาบาล มี 343 แห่งทั่วประเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลในเรื่องโครงสร้างโรงพยาบาลขนาด จำนวนเตียง 
บริการที่มี จำนวนบุคลากรรายบุคคล วุฒิการศึกษา และเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ เป็นต้น ความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลส่วนของสถานพยาบาลค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพ อาจจะยังไม่ครบถ้วนและ ไม่เป็น
ปัจจุบันด้วยข้อจำกัดด้านปริมาณของข้อมูล แล 2.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคลีนิค เก็บข้อมูล ควบคุมสถานพยาบาล
และคลินิคทั่วประเทศรวม 25,000 แห่ง ส่วนนี้ยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบในส่วนกลาง ทำให้เกิดปัญหาการขึ้น
ทะเบียนซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างข้ันตอนการพัฒนาให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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หน่วยงานกลางที่ดูแลข้อมูลภาพรวม 
1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) 

องค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน โดยมีการเก็บข้อมูลข้าราชการพลเรือน
ภาครัฐ มีข้อมูลเป็นรายบุคคล การใช้งานมีอยู่ 2 ระบบ ได้แก่ 1.โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม 
(DPIS) สำหรับให้เจ้าหน้าที่กรม หรืองานบริหารงานบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ครอบคลุม บรรจุ แต่งตั้ง การปฏิบัติราชการ และ 2.ระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ (GFMIS) ระบบออกแบบมาเพ่ือ
เป็นศูนย์กลางของข้อมูล ระบบออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลบุคลากรข้าราชการพลเรือนทุกประเภท เก็บข้อมูลแบบ 
Snap shot data โดยการร้องขอข้อมูลบุคลากรทั้งหมดที่เป็นปัจจุบันจากหน่วยงานราชการปีละ 1 ครั้ง  

2. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐ ระบบนี้หน่วยงานราชการทั้งหมดต้อง

บันทึกข้อมูลบุคลากรที ่ได้รับเงินเดือนที่เป็นงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง เข้ามาในระบบฐานข้อมูลของ
กรมบัญชีกลาง  ซึ่งเป็นระบบการเบิกจ่ายเงินเดือนตรง ทำให้หน่วยงานมีข้อมูลบุคลากรรายบุคคลแบบ Real time 
และความถูกต้องสูง 

โดยการศึกษาดังกล่าวได้วิเคราะห์เพียงลักษณะ องค์ประกอบ และระบบการจัดเก็บของข้อมูลเท่านั้น    
ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดถึงตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประเทศไทยควรจะเป็นอย่างไร  

 

• ทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศ 
1. สถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพระดับโลก 

 กำลังคนด้านสุขภาพถือเป็นประเด็นสำคัญสำหรับประเทศกำลังพัฒนา  ที่ต้องเผชิญกับความขาดแคลน
กำลังคนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤต จากรายงานของ
องค์การอนามัยโลกปี 2009 พบว่า ปัญหาทางด้านกำลังคนด้านสุขภาพถือเป็นปัญหาวิกฤต 57 ประเทศทั่วโลก 
และมี 37 ประเทศที่อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาได้สูญเสียกำลังคนด้านสุขภาพให้แก่ประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมไป
ถึงประเทศเหล่านี้ยังขาดการจัดการฐานข้อมูลสำหรับกำกับและติดตามบุคลากร ส่งผลให้ไม่สามารถมีฐานข้อมูล
เชิงประจักษ์สำหรับวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของแต่ละประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรับมือในภาวะ
วิกฤตดังกล่าว อาทิ การจัดทำแผนระดับชาติสำหรับกำลังคนด้านสุขภาพ การเพิ่มจำนวนกำลังคนด้านสุขภาพ
สำหรับประเทศที่มีความขาดแคลน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนด้านสุขภาพแต่ละด้านเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้จำเป็นต้องเตรียมการสำหรับการรับมือต่อการระบาดและภาวะฉุกเฉินต่างๆ และ
มุ่งเน้นการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นหลัก  
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จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก ปี 2010 มุ่งเน้นการทำความเข้าใจต่อหลักประกันสุขภาพ ซึ่งถือ
เป็นเป้าหมายของการเข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชนโดยเป็นการให้บริการประชาชนทุกเศรษฐ
สถานะแบบไม่มีข้อยกเว้น กรอบการวัดผลของระบบหลักประกันยังอยู่ระหว่างกระบวนการหารือ ซึ่งมีความ
ยากลำบากต่อการประเมินอย่างครอบคลุม ว่าด้วยเรื่อง “ระดับของการบริการที่มีคุณภาพ ระดับของค่าใช้จ่าย     
ที่สัมพันธ์กับรายได้” ดังนั้น การวัดผลจะต้องอยู่ในรูปแบบตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนอย่างครอบคลุมทุกมิติบริการ 
ยกตัวอย่างเช่น มุ่งเน้นถึงสุขภาพของมารดาและทารกแรกเกิด เพ่ือเป็นเครื่องมือวัดผลความก้าวหน้าโดยภาพรวม
ของคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเครื่องมือที่ใช้วัดมีผลอย่างมากต่อนโยบาย และการวางแผนของหลักประกัน
สุขภาพ และแผนหลักประกันฯ ยังครอบคลุมถึงการการติดตามกำลังคนด้านสุขภาพอีกด้วย โดยมุ่งเน้นกำลังคน
ด้านสุขภาพ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีผลกระทบต่อระบบหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากกำลังคนด้านสุขภาพจะต้อง
ให้บริการทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนจนหรือคนรวยให้ได้รับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ 
ตัวอย่าง การลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคทางการเงินอาจเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการบริการด้านสุขภาพ
มากขึ้น กำลังคนทีมีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการบริการ อาจจะส่งผลเสียทางด้านเว ลาเข้ารับบริการ 
ความพึงพอใจ และผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ ทั้งนี้หลักการของหลักประกันสุขภาพ สัดส่วนของประชากรที่ได้รับการ
ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีความสัมพันธ์กับความต้องการบริการด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการบริการอย่าง
เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ความต้องการสามารถเกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ จึงมักมีการกำหนดชุดสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านสุขภาพ (บางกรณีอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ) เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลประชากร ภาระโรค นโยบาย
ด้านการกระจายกำลังคนด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมโดยสัมพันธ์กับความต้องการของประชากร  

 กำลังคนด้านสุขภาพ จึงถือเป็นห่วงโซ่สำคัญต่อกระบวนการภายนอกและภายใน ผลลัพธ์ที่ได้ และ
ผลกระทบของการให้บริการทางด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มุ่งเน้นการสร้างสุขภาพภาวะที่
ดี กำลังคนด้านสุขภาพ รวมอาศัยอยู่ในสถานบริการรวมทุกระดับของประเภทสถานบริการ คลินิค ภาคการศึกษา 
ภาคการทำวิจัย และอื่นๆ จะต้องรวมการพิจารณารวมอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางด้านอุปกรณ์ ยา วัสดุ
สิ้นเปลือง เงิน สภาพแวดล้อม หรือใดๆท่ีมีผลต่อชุมชน และระดับบุคคล ให้มีความเท่าเทียมกัน ของระบบสุขภาพ 
(Health system) กำลังคนด้านสุขภาพจึงถือเป็นหัวใจหลักของระบบหลักประกันสุขภาพ และถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการจัดการกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างบทบาทหลักของกำลังคน
ด้านสุขภาพ ทั้งนี้ จึงได้มีกรอบแนวคิดในการพิจารณา 4 มิติที ่สำคัญของกำลังคนด้านสุขภาพ ดังภาพที่ 1 
พิจารณาด้านความพร้อม การกระจาย การยอมรับ และคุณภาพ ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของแนวคิดเรื ่องความ
ครอบคลุมอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านสุขภาพและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมนโยบายหลักประกันสุขภาพ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดด้านการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ 4 มิติ 

กรอบแนวคิด AAAQ  

แนวคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม เพื่อสามารถตอบโจทย์ความท้าทายของ
หลักประกันสุขภาพจำเป็นต้องครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก ่

1. ความเพียงพอ (Availability) คือ ความเพียงพอของกำลังคนด้านสุขภาพ รวมไปถึงทักษะ และความสามารถท่ี
สอดคล้องกับความต้องการทางด้านสุขภาพของประชาชน 

2. การกระจาย (Accessibility) คือ การเข้าถึง และการกระจายกำลังคนด้านสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน เชิงพื้นที่ 
มุ่งเน้นถึงการเท่าเทียมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ (อาคารอำนวยความสะดวกต่อผู้พิการ) กลไกการรับ-ส่ง 
ต้นทุนทางตรง และต้นทุนทางอ้อม สำหรับการให้บริการ การเดินทาง การปิด-เปิดเวลาทำการ เป็นต้น 

3. การยอมรับ (Acceptability) คือ คุณลักษณะ และความสามารถของกำลังคนด้านสุขภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อผู้รับบริการ แสดงพฤติกรรม และให้เกียรติ โดยไม่แบ่งแยกเพศ ศาสนา อายุ สถานะทางสังคม เป็นต้น 

4. คุณภาพ (Quality) คือ สมรรถนะ ทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของกำลังคนด้านสุขภาพที่สอดคล้องและ
เป็นไปตามบรรทัดฐานของวิชาชีพ 

 แม้ว่าทั้ง 4 มิติ จะมีลำดับความสำคัญที่เท่าเทียมกัน แต่ลำดับในการจัดการก็จะมีลำดับที่เรียงกันอยู่ เช่น 
หากกำลังคนด้านสุขภาพไม่เพียงพอ ก็จะส่งผลต่อด้านการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ หรือแม้กระทั่งกรณีความ
กำลังคนด้านสุขภาพเพียงพอ แต่ถ้าขาดด้านการยอมรับ ประชาชนก็จะไม่เข้าถึงการบริการทางด้านสุขภาพ
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เช่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งหากกำลังคนด้านสุขภาพไม่มีคุณภาพ ก็จะส่งผลกระทบต่อการให้การบริการ ผลลัพธ์
ของกระบวนการเชิงสาเหตุคือ สัดส่วนของประชากรที่ได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูงจะสัมพันธ์
กับความต้องการบริการทีล่ดลง 

ในส่วนของยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพโลก (Global strategy on human resources for health 
Workforce, 2030) จากการประชุมสมัชชาสุขภาพโลก ครั้งที่ 66 องค์การอนามัยโลกมีการยกประเด็นสำคัญว่า
ด้วยเรื่อง กลยุทธ์ระดับโลกสำหรับกำลังคนด้านสุขภาพ หลากหลายภูมิภาคได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
กรอบตลาดแรงงานที่ครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ (Universal Health Coverage) เนื่องจากกำลังคนถือเป็น
ศูนย์กลางของการให้บริการด้านสุขภาพ มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมให้ตรง
ตามมาตรฐานสากล ได้ร ับการยอมรับการเสริมสร้างระบบสุขภาพ และดำเนินการตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

มุ่งเน้นการปรับปรุงการให้บริการทางด้านสุขภาพ บุคลากรด้านสุขภาพควรตระหนักถึงมาตรฐานสำหรับ
การให้บริการ เช่น ความพร้อม การเข้าถึง การยอมรับ และด้านคุณภาพที่ประชาชนต้องการอย่างครอบคลุม     
ดังรูปภาพที่ 1 โดยวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ระดับโลก มีนโยบายสำหรับประเทศสมาชิก และสำหรับภาคีเครือข่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังคนด้านสุขภาพให้เกิดความก้าวหน้าเพื่อไปสู่ UHC และ SDGs โดย    
มีแผน ดังนี้ 

1.1. ภายในปี 2020 แต่ละประเทศจะได้รับการรับรองสถาบันที่มีการฝึกอบรมทางด้านสุขภาพ 
1.2 ภายในปี 2030 ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการบริการ 
1.3 ภายในปี 2030 มีการปรับปรุงหลักสูตรการอบรมทางด้านการแพทย์ พยาบาล และสถาบัน

ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพอย่างสมบูรณ์ในทุกประเทศ 
รวมถึงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) มีมาตรฐานหลัก

ด้านแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิพ้ืนฐานใน
การทำงาน ซึ่งมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศส่งผลกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในประเทศต่างๆ รวมถึงได้
เขียนข้อเสนอถึงการแก้ไขการจัดมาตรฐานสากลตามประเภทของอาชีพ เพื่อสร้างความชัดเจนทางด้านแรงงาน 
และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสุขภาพ ซึ่งจะสามารถนำมาสู่คำจำกัดความที่สะท้อนถึงความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานและงานที่ปฏิบัติ เป็นเครื่องมือสำหรับการติดตามข้อมูลบุคลากรด้านสุขภาพ และกรอบการดำเนินงาน
ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 2010) ดังนี้ 

1. การกำหนดรหัสสากลทางด้านวิชาชีพ  

เพื่อสร้างเสริมกรอบการทำงานอย่างครอบคลุมในการส่งเสริมหลักการปฏิบัติทางด้านจริยธรรม และการ
ย้ายถิ่นฐานของบุคลากรด้านสุขภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในระบบสุขภาพแห่งชาติ และข้อกำหนดทางด้าน
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ข้อมูลสำหรับการติดตามการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ รหัสที่ได้รับการออกแบบร่วมกันจากกลุ่มสมาชิก ถือเป็น
กรอบการทำงานอย่างต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันระดับโลก  

2. ชุดมาตรฐานข้อมูลขั้นต่ำสำหรับการระบุตัวบุคคล 

เครื่องมือสำหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องสร้างเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องระหว่างระบบ
ฐานข้อมูลใหญ่ของหน่วยงาน ได้มาซึ่งความพร้อมของข้อมูลสำหรับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลกำลังคน
ด้านสุขภาพ  

3. การเพิ่มกำลังคนด้านสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล และการรักษาให้คงอยู่ 

  ยึดหลักปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการสรรหากำลังคนด้านสุขภาพ โดยการสร้างแรงจูงใจด้านการเงิน และ
สวัสดิการในการสนับสนุนแต่ละวิชาชีพ 

 

4. พิจารณาตัวช้ีวัดความต้องการบุคลากร 

  หลักของการวางแผนสำหรับแต่ละหน่วยบริการ โดยเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และคำนวนภาระงาน
ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสถานพยาบาล โดยการพิจารณาตัวชี้วัดความต้องการบุคลากร (workload indicators of 
staffing need: WISN) 

5. การจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ 
 National Health Workforce Accounts มีความสอดคล้องกับกรอบตลาดแรงงานด้านสุขภาพสำหรับสิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC)  

 

ภาพที่ 2 กรอบการทำงานของตลาดแรงงานสุขภาพ 



 
 
 
 

35 

รูปภาพที่ 2 แสดงถึงความครอบคลุมของการจ้างงาน ตั้งแต่ภาคการศึกษา และตลาดแรงงานสุขภาพ โดย
การเสนอทิศทางการดำเนินการตามนโยบาย HWF ที ่นำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายที ่สำคัญ เช ่น GSHRH 
milestones, UHC และSDGs. แบ่งนโยบายออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1.นโยบายภาคการผลิต 2.นโยบายการจัดการ 
inflowsแ ล ะ outflows 3 . น โ ย บ า ยก า ร จ ั ด ก า ร เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า รก ร ะ จ า ย ท ี ่ ไ ม ่ เ ห ม า ะส ม แล ะคว าม 
ไร้ประสิทธิภาพ และ4.นโยบายการควบคุมภาคเอกชน ซึ่งแต่ละนโยบายเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดแรงงานสุขภาพท้ังสิ้น 
 ปี ค.ศ.2017 ทางองค์การอนามัยโลกได้มีการออกแบบตัวชี้วัดหลักทั้งหมด 78 ตัวชี้วัด สำหรับการติดตาม
กำลังคนทางด้านสุขภาพทั้งหมด 10 โมดูล สอดคล้องกับองค์ประกอบทางด้านการศึกษา องค์ประกอบของแรงงาน
สุขภาพ และองค์ประกอบเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพของประชากร 

 

ภาพที่ 3 ภาพรวมองค์ประกอบของตลาดแรงงานด้านสุขภาพในการสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูล
กำลังคนด้านสุขภาพ 

มีเป้าหมายและรายละเอียดของเนื้อหาทั้ง 10 module ดังนี้ 

โมดูล 1 : สต๊อกของกำลังคนด้านสุขภาพ (Active health workforce stock) 

 ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ครอบคลุมองค์ประกอบทางด้านการกระจายของกำลังคนด้านสุขภาพ โดยตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง
กับนโยบาย แบ่งการกระจายตามภูมิศาสตร์ การกระจายตามช่วงอายุและเพศ สถาบัน และประเภทของสถาน
บริการ เพื่อสำรวจว่ากำลังคนด้านสุขภาพในปัจจุบันเพียงพอต่อการให้บริการที่มุ่งเน้นบริการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าหรือไม่ สามารถทำให้ทราบข้อมูลในส่วนของช่องโหว่บางอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ หรือการกระจาย
ตามภูมิศาสตร์ที่ไม่สมดุล  
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โมดูล 2 : การศึกษาและการฝึกอบรม (Education and training) 

 ตัวชี ้ว ัดกลุ ่มนี ้มุ ่งเน้นถึงขีดความสามารถและคุณภาพของข้อมูล รายชื ่อและตำแหน่งที ่ต ั ้งของ
สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม ข้อมูลการเข้า-ออก และจบการศึกษา ซึ่งตัวชี้วัดนี้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
SDG4 (ด้านการศึกษา) ตัวชี้วัดสนับสนุนการประสานงานระหว่างภาคส่วน ยกตัวอย่างเช่น ความเสมอภาคทางเพศ 
เป้าหมายของโมดูลนี้ช่วยในการวางแผน และติดตามตามนโยบายการคัดเลือก การเข้าศึกษา การลงทะเบียน และ
ผู้สอน  

โมดูล 3 : การควบคุม และระเบียบการรับรองของสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม (Education and 
training regulation and accreditation) 

 ตัวชี้วัดกลุ่มนี้สนับสนุนกลไกการประสานงานวาระกำลั งคนด้านสุขภาพ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ และความต้องการของสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งกลไกการรับรองมารตรฐานถือเป็นกุญแจ
สำคัญ สำหรับการวางแผนด้านการศึกษาระดับชาติให้สอดคล้องกับแผนสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพมีทักษะตรงความต้องการของประชากร  

โมดูล 4 : ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (Education finances) 

 ตัวชี้วัดกลุ่มนี้สนับสนุนประสิทธิภาพทางด้านการเงิน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคสุขภาพ 
และภาคการศึกษา รวมไปถึงการลงทุนในระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ข้อมูลสามารถใช้ในการส นับสนุนนโยบาย
ทางด้านการรักษา (Retention) เสริมสร้างการลงทุนที่ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม โอกาสในการ
เรียนรู้ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอ สำหรับการลงทุนในด้านการเปลี่ยนแปลงทักษะ การศึกษา 
และการสร้างอาชีพ 

โมดูล 5 : พลวัติของตลาดแรงงานด้านสุขภาพ (Health labour market flows) 

 ตัวชี้วัดกลุ่มนี้มุ่งเน้นการเข้าและออกของตลาดแรงงาน เช่น ความแตกต่างของบางประเทศที่มีการพึ่งพา
บุคลากรสุขภาพจากต่างประเทศ การตรวจสอบเหตุผลการลาออกของบุคลากร ข้อมูลเกี่ยวกับความสมดุลของ
ตลาดแรงงาน โดยการติดตามตำแหน่งและการว่างงานตั้งแต่ระดับภายในประเทศ (subnational level) และใน
การขับเคลื่อนนี้สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายการรักษาบุคลากรไว้ 

โมดูล 6 : ลักษณะการจ้างงาน และสภาพการทำงาน (Employment characteristics and working 
conditions) 

 ตัวชี้ว ัดกลุ ่มนี ้กล่าวถึงการจ้างงานและสภาพการทำงาน ถือเป็นกระบวนการดำเนินงานเพื ่อให้เกิด
ความก้าวหน้า ทบทวน และวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น การกระจายของกำลังคนด้านสุขภาพตาม
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ช่วงเวลา ลักษณะของตลาดแรงงานถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทำความเข้าใจพลวัติของตลาดแรงงาน  เช่น 
มาตรฐานด้านแรงงานระดับนานาชาติสำหรับช่วงเวลาในการทำงาน และความสมดุลของการทำงาน  ซึ่งตัวชี้วัดถือ
เป็นเงื่อนไขของการทำงานเพื่อสนับสนุนการนำเข้าของข้อมูลเพื่อการติดตามที่ดีสำหรับทุกคนซึ่งสอดคล้องกับ 
SDG6 

โมดูล 7 : ค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนของกำลังคนด้านสุขภาพ  

 ตัวชี ้ว ัดในกลุ ่มนี ้กล่าวถึงค่าใช้จ่าย และค่าตอบแทนในภาคสุขภาพ รวมไปถึงการกำกับดูแลผล
ประกอบการของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนนี้ทำงานสอดคล้องกับ SDG6 ด้านการส่งเสริมการทำงานที่มี
คุณค่า (Decent work) และ SDG5 ด้านความเท่าเทียมทางเพศ นอกจากนี้การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจมี
ความสำคัญสำหรับการเจรจาต่อรองทางด้านงบประมาณกับภาครัฐ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกับภาคเอกชน 

โมดูล 8 : สัดส่วนการผสมผสานทักษะของกำลังคนทางด้านสุขภาพสำหรับรูปแบบของการดูแล (Skill mix 
composition for models of care) 

 ตัวชี้วัดกลุ่มนี้มุ่งเน้นการผสมผสานทักษะของบุคลากรที่มีความสามารถท่ีแตกต่างกันเพ่ือตอบโจทย์ต่อการ
ให้บริการสู่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเป็นการปรับรูปแบบโครงสร้างของพนักงาน จำแนกตามภาคส่วน และ
กลุ่มอาชีพ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของประชากรของประเทศ   

โมดูล 9 : นโยบายธรรมาภิบาล และนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพ (Governance and health workforce 
policies) 

 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลมุ่งเน้นถึงความสามารถของแต่ละประเทศในการประสานงานระหว่างหน่วยงานในแต่
ละภาคส่วนเกี่ยวกับกำลังคนด้านสุขภาพ และมีหน่วยงานกลางในการดูแลกำลังคนด้านสุขภาพ ในโมดูลนี้ถือเป็น
กุญแจสำคัญในการแสดงให้เห็นว่า ประเทศมีกลไกในการรวบรวมและใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ภายใต้
ตัวชี้วัดของแต่ละโมดูล แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ การวางแผนทางด้าน
การศึกษาสอดคล้องกับแผนสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น 

โมดูล 10 : ระบบข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce information systems) 

 ตัวชี ้ว ัดกลุ ่มนี ้บอกถึงสถานะของระบบข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ Human resource for Health 
information system (HRHIS) ว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานระดับนานาชาติเกี่ยวกับบุคลากร
ด้านสุขภาพทุกชาติหรือไม่ ใช้สำหรับติดตามผลลัพธ์ตั้งแต่ระดับสถาบันการศึกษา การเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน
ของสต๊อกในตลาดแรงงาน จำนวนบุคลากรที่ออกจากตลาดแรงงาน สถานที่ตั้งตามภูมิศาสตร์ของแต่ละสถาน
บริการสุขภาพ  
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2. ตัวชี้วัดหลักองค์การอนามัยโลก 

 จากการประชุมกันในระดับโลก องค์การอนามัยโลกปี 2015 เปิดเผยว่า การรายงานการติดตามและ
ประเมินผลของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดตัวชี้วัดจำนวนมาก คำจำกัดความของตัวชี้วัดมี
ความหลากหลาย ความถี่ของการรายงาน การรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนที่แยกกัน ส่งผลให้เกิ ดการรายงานเกิน
ความจำเป็น และส่งผลต่อการจัดทำระบบข้อมูลสุขภาพของประเทศอย่างไร้ประสิทธิภาพ หนึ่งในความสำคัญมี
วัตถุประสงค์ เพื่อลดภาระการรายงานในประเทศต่างๆ องค์การอนามัยโลกได้ร่วมมือกับประเทศพันธมิตรในการ
พัฒนาตัวชี้วัดสุภาพหลักที่สำคัญ 100 ข้อ สำหรับการติดตามความก้าวหน้าทางด้านทรัพยากร และเงินทุนใน
ระดับชาติ และระดับโลก เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงทั่วไป และเป็นแนวทางของตัวชี้วัด และคำจำกัดความมาตรฐานที่
ประเทศต่างๆ สามารถใช้ในการติดตามและตรวจสอบความสำคัญทางด้านสุขภาพ และความสามารถของแต่
ประเทศ โดยวัตถุประสงค์หลักของ Global Reference list คือ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับประเทศ และระดับโลก 
2. เพ่ือลดการรายงานที่เกินความจำเป็น และซับซ้อนเกินความต้องการ 
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการรวบรวมข้อมูลการลงทุนในประเทศ 
4. เพ่ือปรังปรุงความพร้อมใช้งาน และคุณภาพของข้อมูล 
5. เพ่ือปรับปรุงความโปร่งใส และความรับผิดชอบ 

 
โดยแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1. สถานะทางด้านสุขภาพ (Health status)  
o Mortality by age and sex 
o Mortality by cause 
o Fertility 
o Morbidity 

2. ปัจจัยความเสี่ยง (Risk factors) 
o Nutrition 
o Infections 
o Environmental risk factors 
o Non-communicable disease 
o Injuries 
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3. ความครอบคลุมในการให้บริการ (Service coverage) 
o Reproductive maternal newborn child and adolescent 
o Immunization 
o HIV 
o HIV/TB 
o Tuberculosis 
o Malaria 
o Neglected tropical diseases 
o Screening and preventive care  
o Mental Health 

4. ระบบสุขภาพ (Health systems) 
o Quality and safety of care 
o Access 
o Health workforce 
o Health information 
o Health financing 
o Health security 

 

หนึ่งในตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ชิ้นนี้ ตัวชี้วัดหลักติดตามเกี่ยวกับความหนาแน่นและการกระจายของกำลังคนด้านสุขภาพ (Health worker 
density and distribution) และการส่งออกกำลังคนของสถาบันการฝึกอบรมกำลังคนด้านสุขภาพ (Output 
training institutions) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง National Health Workforce Accounts ในปี ค.ศ.2017 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับตัวชี้วัดหลัก ข้อมูลจาก Human Resources for Health 
(HRH) Indicator Compendium 2015 ข้อมูลจาก Alfredo Fort, et al., 2015 กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพคือ การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพ สามารถ
นำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น กำลังคนด้านสุขภาพถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในระบบสุขภาพ หาก
ต้องการบรรลุเป้าหมายนี้ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการตรวจสอบ และการประเมินสถานะความต้องการของ
บุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือการติดตาม วัดความก้าวหน้า และผลลัพธ์ในพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 4 The HRH Action Framework diagram 

 จากร ูปภาพที่  4  กรอบการทำงานของกำล ังคนด ้านส ุขภาพ (Human Resources for Health) 
ประกอบการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 6 ส่วน ได้แก่ ระบบการจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources 
Management Systems) ความเป็นผ ู ้นำ (Leadership) การมีส ่วนร ่วม (Partnership) การเง ิน (Finance) 
การศึกษา (Education) และนโยบาย (Policy) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1.การวิเคราะห์สถานการณ์ 
(Situational Analysis) 2.การวางแผน (Planning) 3.การดำเนินงาน (Implementation) และ 4.การตรวจสอบ
และประเมิน (Monitoring and Evaluation) เพื่อความครอบคลุมจำเป็นต้องวิเคราะห์ตามแต่ละส่วนทั้งหมด   
อีกทั้งกรอบการทำงานสามารถดำเนินการตามระยะการดำเนินงาน หรือตามหัวข้อที่เกี ่ยวข้องได้ เพื่อเข้าถึง
เครื่องมือ แนวทาง ตัวชี้วัด และทรัพยากรที่เก่ียวข้อง 

 ทั้งนี้ ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกรอบการดำเนินงาน HRH Action Framework เนื่องจาก
บริบทของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน เช่น สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ความสามารถของ
กำลังคนด้านสุขภาพ อิทธิพลของแรงงานจากต่างประเทศ ความพร้อมของอุปกรณ์ ยา เทคโนโลยี จำนวน และ
ความพร้อมของสถานบริการ เป็นต้น 
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3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล 

 Patricia L Riley et al, 2012 ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ระดับโลก 
พบว่า ระบบ HRIS ได้รับการยอมรับและใช้งานเพิ่มขึ้นสำหรับการติดตาม และประเมินการกระจายกำลังคนด้าน
สุขภาพที่เหมาะสม แต่ยังพบว่า มีข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน โดยเฉพาะประเทศที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤต 
ไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรด้านสุขภาพได้ อีกทั้งพบปัญหาของการจัดทำระบบบันทึกข้อมูล 
เช่น ขาดมาตรฐานกลางของ HRIS profiles สำหรับการรวบรวมข้อมูลเพื่อการใช้งาน  

 Keith P. Waters et al, 2017 ได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของ
ซิมบับเว (ZHRIS) สำหรับการประเมินในบริบทที่เป็นมาตรฐานระดับโลก  พบว่า องค์ประกอบข้องข้อมูลส่วนใหญ่
อยู่ใน  WHO MDS (ชุดข้อมูลขั้นต่ำ)  ซึ่งยังขาดในบางองค์ประกอบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เช่น การ
รับรองความถูกต้องด้านสุขภาพของบุคลากร หรือการให้บริการการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งพบปัญหาเมื่อ
เกิดการใช้ข้อมูล  อีกทั้ง ยังพบข้อมูลบางส่วนถูกจัดเก็บเกินความจำเป็น ซึ่งการค้นพบดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความ
พยายามที่จะพัฒนาชุดข้อมูลย่อยสำหรับระบุตัวบุคคล (MDS HRH Registry)  ซึ่งคาดว่าจะได้รับข้อมูลที่เหมาะสม 
และเป็นมาตรฐานระดับโลกสำหรับระบบสารสนเทศของกำลังคนด้านสุขภาพ 

 Aizhan T. et al, 2017  ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ ด้วย
การทบทวนวรรณกรรมที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการทบทวนอย่างเป็นระบบโดย กำหนดชุดและขอบเขต
การวิจัยที่มีอยู่ในระบบ HRIS ขององค์กรด้านสุขภาพ มีการวิเคราะห์ จำแนก และสังเคราะห์หลักฐานเกี่ยวกับ
กระบวนการและผลกระทบของการพัฒนาระบบ HRIS เพื่อการนำไปใช้ และมีการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า โดยส่วนใหญ่การใช้ระบบมุ่งเน้นการใช้ในเชิงเศรษฐกิจของหน่วยพยาบาลระบบ
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลด้านสุขภาพ (HRIS) ยังขาดการประเมินความสามารถของระบบ ด้านการปรับปรุง
คุณภาพและประสิทธิภาพในหลายองค์กร จึงเป็นข้อเสนอให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจวิเคราะห์ถึงประเด็นการ     
ใช้งานนี้ 

4. สถานการณ์ตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ 12 ประเทศ 

ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพตามหลักมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ 
โดยจากงานวิจัยเลือกท้ังหมด 12 ประเทศ ภายใต้เงื่อนไขหลัก ได้แก่ เงื่อนไขที่ 1 ประเทศท่ีอยู่ภายใต้ องค์การเพ่ือ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา Organization for Economic Co-operation and Development 
หรือ OECD ซึ่งเป็นกลุ่มของประเทศที่พัฒนาแล้ว บรรลุถึงการเจริญเติบโต การจ้างงาน และยกระดับความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับเปรียบเทียบความสามารถ และความเป็นไปได้ของ
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ประเทศ และเงื่อนไขท่ี 2 เป็นกลุ่มประเทศที่มีระบบสุขภาพและสถานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกับประเทศไทย 12 
ประเทศ มีดังนี้  

1. ประเทศแคนาดา       
2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
3. ประเทศออสเตรเลีย 
4. ประเทศอังกฤษ 
5. ประเทศเยอรมนี 
6. ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
7. ประเทศสวีเดน 
8. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
9. ประเทศญี่ปุ่น 
10. สาธารณรัฐเกาหลี 
11. ประเทศมาเลเซีย 
12. ประเทศสิงคโปร์ 

 รายละเอียดสถานการณ์ตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ มีดังนี ้

1. ประเทศแคนาดา 
การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศแคนนาดา มีการขับเคลื่อนด้วยการออกแบบระบบ

สุขภาพ และรูปแบบการให้บริการ บนพื้นฐานความต้องการด้านสุขภาพของประชากร โดยมีการร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายหลายภาคส่วน มีการวางแผนร่วมกัน กำหนดขอบเขตการดำเนินงาน และการกระจายอำนาจที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสุขภาพอย่างชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสนับสนุนกำลังคนด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพต่อการ
ให้บริการประชาชน 

ประเภทวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชีพ (Health care providers) ของประเทศแคนาดาสำหรับการจัดเก็บข้อมูล มีดังนี้ 

1. นักโสตสัมผัสวิทยา 
2. แพทย์จัดกระดูก 
3. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
4. ทันตานามัย 
5. ทันตแพทย ์
6. นักกำหนดอาหาร 
7. พยาบาลวิชาชีพ 
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8. เทคนิคการแพทย ์
9. รังสีการแพทย์ 
10.  ผดุงครรภ์ 
11. นักกิจกรรมบำบัด 
12. นักทัศนมาตร 
13. ผู้ช่วยแพทย์ 
14. แพทย ์
15. เภสัชกร 
16. ผู้ช่วยเภสัชกร 
17. นักกายภาพบำบัด 
18. นักจิตวิทยา 
19. นักบำบัดโรคทางเดินหายใจ 
20. นักสังคมสงเคราะห ์
21. นักแก้ไขการพูด 

 
ตัวช้ีวัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก 

 ข้อมูลจาก สถาบันข้อมูลสุขภาพแห่งแคนาดา หรือ Canadian Institute for Health Information ซึ่ง
จัดทำฐานข้อมูลแรงงานด้านสุขภาพ (The Health Workforce Database : HWDB) มีการพัฒนาตัวชี้วัดกำลังคน
ด้านสุขภาพ อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก โดยในปี 2018 มีการรวบรวมข้อมูลครอบคลุมข้อมูล ความต้องการ
กำลังคนด้านสุขภาพ การจ้างงาน และแนวโน้มกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศแคนาดา โดยในการพัฒนา
ดังกล่าว มุ่งเน้นที่ Module 1 : Active health workforce stock  
 ข้อมูลประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : บันทึกข้อมูลผู้ให้บริการหลัก 24 สายวิชาชีพแบ่งตามพื้นที่ แบ่งตามวิชาชีพ สัดส่วนบุคลากรต่อ

ประชากร 100,000 คน และ ร้อยละของเพศหญิงที่ให้บริการ (อ้างอิงตาม หัวข้อประเภทวิชาชีพ) 
ส่วนที่ 2 : ตัวชี้วัดหลักท่ีทำการพัฒนาและรวบรวมข้อมูลในปี 2018 
 รายละเอียดของการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ ได้แก่  

 
ส่วนที่ 1 
1. Number of health care providers, number per 100 , 0 00  population and percentage 

female, by type of provider (แบ่งตามเขตปกครอง 2014-2018) 
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ส่วนที่ 2 
1. Health care providers employed in direct care per 100,000 population 
2. Health care provider supply, by employment status and type of provider, per   

 100,000 population 
3. Ratio of health care providers employed in direct care to supply 
4. Health care providers employed in direct care 
5. Population estimates, by peer group, health region code and name, and jurisdiction 
 

2. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ (อ้างอิงจาก Health workforce   

analysis Guide, 2016) 
 ตลาดแรงงานด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกา ประสบปัญหาความไม่สมดุลของตลาดแรงงาน ทั้งด้านการ

กระจายตามหลักภูมิศาสตร์ ทักษะทางด้านวิชาชีพที่ไม่ตรงกัน การจำกัดการเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพของ
ประชากร เป็นต้น การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพจำเป็นต้องสะท้อนถึงเป้าหมายอย่างครอบคลุ ม เช่น การ
ประเมินความเพียงพอทางด้านสุขภาพ การกำหนดจำนวนของกำลังคนฯ การดูแลรักษาประชากรอย่าง
เฉพาะเจาะจง และการประกันทางด้านการศึกษา  

 การวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ เป็นหลักสำคัญของการกำหนดความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีที่ระบุ
ไว้ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ เพราะฉะนั้นการใช้งานบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้มั่นใจได้ถึงบริการที่มีประสิทธิภาพทั้งในด้านต้นทุน คุณภาพ และปริมาณ องค์ประกอบ 
ที่สำคัญของการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ คือ การรับการรักษาได้ตามจำนวนของผู้ป่วย และการเพิ่มจำนวน
บุคลากรการแพทย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแล โดยหลักการวางแผนจะมีการระบุนโยบาย และแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับการรักษา ติดตาม ประเมิน และปรับปรุง รวมไปถึงคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และผลลัพธ์ของ
นโยบายและแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อให้มั ่นใจว่า การแก้ไขปัญหาไม่เพียงแต่ครอบคลุมปัญหาระยะสั้น แต่
ครอบคลุมระยะยาวและป้องกันการเกิดซ้ำอีก 

 ทั้งนี้ ความสำเร็จของการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ จะต้องสร้างกลยุทธ์ในการประเมินผลกระทบของ
รูปแบบการจ้างงาน กลไกทางด้านการรักษาบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง  

 ประเภทวิชาชีพ 
1. แพทย์ 
2. พยาบาลและผดุงครรภ์ 
3. ทันตแพทย์ 
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4. เภสัชกร 
5. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory health workers) 
6. นักจัดการด้านสุขภาพและสนับสนุน (Health management & support workers) 

 ตัวช้ีวัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก อ้างอิงจาก
https://data.humdata.org/dataset/who-data-for-united-states-of-america , OCHA services  

1. Number of other health workers 
2. Number of health workers (by occupation) 
3. Physicians density (per 1000 population) 
4. Nursing and midwifery personnel density (per 1000 population) 
5. Dentistry personnel density (per 1000 population) 
6. Pharmaceutical personnel density (per 1000 population) 
7. Laboratory health workers density (per 1000 population) 
8. Health management & support workers density (per 1000 population) 
9. Other health workers density (per 1000 population) 
10. Number of licensed qualified surgeons actively working 
11. Number of licensed qualified anesthesiologists actively working 
12. Number of licensed qualified obstetricians actively working 
13. Number of nursing and midwifery personnel 
14. Number of dentistry personnel 
15. Dentistry personnel density (per 10 000 population) 
16. Nursing and midwifery personnel density (per 10 000 population) 
17. Density of pharmaceutical personnel (per 10 000 population) 

 
3. ประเทศออสเตรเลีย 
สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ 

 กำลังคนด้านสุขภาพในออสเตรเลีย มีความหลากหลายและขนาดใหญ่ครอบคลุมหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่ลงทะเบียน Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอื่นๆ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุน ตามกรอบแนวคิด stock and flow process  
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ตัวช้ีวัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก  

 The Australian Health Practitioner Regulation Agency (AHPRA) ร่วมกับคณะกรรมการระดับชาติ 
มีหน้าที่ในการรับผิดชอบการลงทะเบียน 14 วิชาชีพ ลักษณะของการลงข้อมูลอ้างอิงรูปแบบชุดข้อมูล the 
National Health Workforce Dataset (NHWDS) ซึ ่งข้อมูลใน NHWDS ครอบคลุมถึง ข้อมูลประชากร และ
ข้อมูลการจ้างงานบุคลากรการแพทย์ ประกอบด้วย 

NHWDS รายงานตัวช้ีวัดของวิชาชีพพยาบาล สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลก ดังนี้ 
1. Employed registered nurses and enrolled nurses, age profile 
2. Average weekly hours, Employed registered nurses and enrolled nurses  
3. Employed registered nurses and enrolled nurses by sector (public/private) 
4. Employed registered and enrolled nurses by gender 
5. Percentage of employed male nurses by principal area of main job 
 Geographic distribution 
6. Number of employed nurses – registered nurses 
7. Number of employed nurses – enrolled nurses 
8. Number of employed nurses per 100,000 population – registered nurses 
9. Number of employed nurses per 100,000 population – enrolled nurses 

10.  Percent male – registered nurses 
11.  Percent male – enrolled nurses 
12.  Average age (years) – registered nurses 
13.  Average age (years) – enrolled nurses 
14.  Average weekly hours worked – registered nurses 
15. Average weekly hours worked – enrolled nurses  
 Registered nurse students 
16.  Commencing enrolments, students undertaking programs of study required for initial 
registration as a RN, by gender 
 Enrolled nurse students 
17.  Enrolled nurse commencing enrolments 
18.  Enrolled nurse course completions 
19.  Number of temporary and permanent visas granted to registered nurses 
20.  Number of temporary and permanent visas granted to enrolled nurses 
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4. ประเทศอังกฤษ 
สถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพ และการวางแผนเชิงนโยบาย 

 สถานการณ์ปัจจุบันช่องว่างระหว่างอุปสงค์ และอุปทานของความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพ ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการวางแผนและบริหารจัดการที่ขาดการเชื่อมโยงกันในอดีต ระหว่างการวางแผนด้านการให้บริการ 
การวางแผนทางการเงิน และการวางแผนด้านกำลังคน ซึ่งการวางแผนกำลังคนในอนาคต จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบ service delivery models  and commissioning intentions  
 The Five Year Forward View ได้อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการบริการในหลายพื้นที่ที ่มี
ความสำคัญ ซึ่งทำให้สามารถผลิตรูปแบบการบริการที่เฉพาะเจาะจงได้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกท่ีการบริการด้านสุขภาพ
ได้สร้างการตอบสนองกำลังคนด้านสุขภาพเชิงกลุยธ์ เพื่อกำหนดรูปแบบการให้บริการในอนาคต ซึ่งในการ
พิจารณาช่วงต ้นของการวางแผนมุ ่งเน ้นที่ การประเมินผลกระทบด้านกำลังคนฯ (Workforce Impact 
Assessment) เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดหรือการออกแบบบริการใหม่ เพื่อให้มั่นใจ
ถึง ทักษะ สมรรถนะ การอบรมของกำลังคนด้านสุขภาพ เช่นเดียวกับการประเมินด้านตัวเลขต่างๆ  
 จุดประสงค์ต้องการมุ่งเน้นการฝึกอบรมบุคลากรที่เข้าใหม่ และมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนที่มีอยู่ปัจจุบันให้
สามารถทำในงานบริการด้านสุขภาพจนถึงไป พ.ศ. 2575 

 
ตัวช้ีวัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก  
 Skills For Care For Adult Social Care เป็นหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ) 
1. number of adult social care organisations in England by size group (number of employees) 
2. total number of individual employers and PAs 
3. The total number of direct payment recipients employing staff 
4. Individual employers 
5. The number of adult social care jobs 
6. The number of full-time equivalent (FTE) jobs 
7. The number of people working in adult social care 
8. The number of registered nurse 
9. The number of occupational therapists 

10. The number of Social workers 
11. The number of Specialist and Generalist in each sector 
12. The total number of workers (employment status) 
13. proportion of workers in the adult social care sector on a zerohours contract, by care 

setting and selected job roles 
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14. staff turnover rates 
Workforce Demographic (Gender, Age, Disability, Ethnicity, Nationality)  
5. ประเทศเยอรมนี 
สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ 
นโยบายด้านสุขภาพกำลังได้รับการปรับปรุงแหล่งข้อมูล ระบบการติดตามตรวจสอบอย่างมีนัยสำคัญใน

สหภาพยุโรปและเป็นระดับสากล แต่ข้อมูลหลากหลายส่วนยังไม่สามารถเชื่อมต่อกัน และข้อมูลยังไม่สามารถ
สนับสนุนต่อการนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายได้ ประเทศเยอรมนีมีระบบการดูแลสุขภาพรูปแบบ self-
governance of corporatist actors กระบวนการวางแผนสามารถนำไปใช้ในเรื่องการกระจายของแพทย์ ภายใต้ 
statutory health insurance โรงเรียนแพทย์เพ่ือเข้าสู่มหาวิทยาลัย (ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ) 
และการฝึกอบรมความเชี่ยวชาญ 88% ของประชากรชาวเยอรมันได้รับการประกันภายใต้การประกันสุขภาพตาม
กฎหมาย (Gesetzliche Krankenversicherung, GKV) ทำให ้  sickness fund ของ GKV เป ็น corporatist 
actors ที่ใหญท่ี่สุดใน medical self-governance (Rothgang et al. 2010) 

 เนื่องจาก medical self-governance และลักษณะการกระจายอำนาจของระบบสุขภาพในเยอรมนีไม่ได้
มีรูปแบบการวางแผนกำลังคนเพียงรูปแบบเดียว การดูแลผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก มีการวางแผนโดย corporatist 
and/or state actors ที ่แตกต่างกันใน self-regulatory system ภายใต้การประกันสุขภาพตามกฎหมาย 
Bedarfsplanungsrichtlinie (demand planning guideline) กำหนดวิธีการในการควบคุมการเข้าถึงสำหรับ
แพทย์ และนักจิตอายุรเวทในการดูแลผู้ป่วยนอก ซึ่ง Bedarfsrichtlinie มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจายแพทย์ใน
ประเทศ และสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงอย่างเพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยนอก 

 ประเภทวิชาชีพ 
1. แพทย ์
2. ทันตแพทย ์
3. เภสัชกร 
4. พยาบาล 
5. ผดุงครรภ์ 
  
ตัวชี้วัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก (อ้างอิงจาก The Health Systems and Policy 

Monitor, European Observatory on Health Systems and Policies) 
1. Health care workforce per 100000 population, 1991-2011 
2. Number of practicing physicians  
3. Number of practicing dentists  
4. Number of practicing nurses  
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5. The number of medical specialties 
6. Number of HWF registered 
7. Number of foreign doctors 
8. The number of German physicians working outside 
9. The number of foreign health workers 
10. The number of physiotherapists 
11. The number of elderly caregivers 
12. Residents working in the health care sector 
13. The number working in the inpatient sector 
14. The density of physicians 
15. The number of qualified GPs 
16. The number of dentists per 100 000 population 
17. The number of nurses 
18. The number of registered nurses and midwives 
19. The share of foreign health professionals among all health professionals working in 

 Germany 
20. Dropout rate 
21. Employment 

 
6. ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ 
 การเข้าถึงการดูแลสุขภาพเป็นเป้าหมายนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในหลายประเทศ สิ่งสำคัญของการ
บรรลุวัตถุประสงค์ คือ การมีจำนวนกำลังคนด้านสุขภาพที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดูแลด้านสุขภาพของประชากร 
ซึ่งการดูแลด้านสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งที่มีการใช้แรงงานจำนวนมากและเป็นภาคีที่ ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป เกือบ 
10% ของงานทั้งหมดในสหภาพยุโรปมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพ และงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพส่วน
ใหญ่ถูกจัดสรรให้แก่กำลังคนด้านสุขภาพ 

 ระบบการดูแลสุขภาพและกำลังคนด้านสุขภาพในทวีปยุโรป กำลังเผชิญกับความท้าทายที ่สำคัญ 
เนื่องจากเกิดความต้องการบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสังคมประชากร (ประชากรผู้สูงอายุ) การ
ระบาดของโรคเรื้อรังหลายโรค ความคาดหวังของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรม เทคนิคต่างๆ  ขององค์กร การ
เคลื่อนย้ายของประชากรข้ามพรมแดน ซึ่งเป้าหมายสูงสุดจากปัญหาทั้งหมด คือ การวางแผนและจัดการเพ่ือให้ได้
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จำนวนที่เพียงพอ และมีการกระจายอย่างเหมาะสม ซึ่งการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของ
การกำหนดตัวเลขที่เหมาะสม แต่ยังต้องใช้วิสัยทัศน์ในการจับคู่เชิงคุณภาพที่เหมาะสมระหว่างทักษะวิชาชีพและ
ความต้องการของผู้ป่วย 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็น 1 ใน 13 ประเทศในสหภาพยุโรปที่มีส่วนร่วมในการวางแผนกำลังคนด้าน
สุขภาพตามรูปแบบ The Dutch health workforce planning model ดังรูปภาพที่ 5 ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2000 
เพื่อให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมด้านการแพทย์และสำหรับการวางแผนของโรงเรีย น
แพทย์ โมเดลจะเป็นการคำนวณจำนวนแพทย์ที่ต้องการ เพื่อให้คำแนะนำแก่รัฐบาลเกี่ยวกับการปรับปริมาณการ
รับเข้าเรียนประจำปี การรับนักศึกษาจะได้รับการปรับให้สมดุลกับอุปสงค์และอุปทานของกำลังคนด้านสุขภาพ    
ในอนาคต 

 

ภาพที่ 5 The Dutch health workforce planning model 
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7. ประเทศสวีเดน 
 สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ (State of Health in the EU, 
Sweden Country Health Profile, 2012)  
 จำนวนบุคลากรการแพทย์ลดลงในช่วงต้นปีและกลางปี 1990 ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การ
ดูแลผู้สูงอายุถูกเปลี่ยนจากสภาท้องถิ่นเป็นเทศบาล จึงมีการลดจำนวนลงในขั้นต้น แต่ในช่วงปลายปีมาการเพ่ิม
การจ้างงานเพ่ิมข้ึนตามลำดับ 
 ประเทศสวีเดนมีการจัดสรรทรัพยากรให้กับทางด้านสุขภาพมากกว่าประเทศใน OECD อื่นๆ โดยมีการ
ดูแลภาคสุขภาพที ่แข็งแรงทั ้งทางด้านจำนวนบุคลากรการแพทย์และสถานที ่ให้บริการ ซึ ่งประกอบด้วย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 7 แห่ง โรงพยาบาลของรัฐ 70 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่ง และหน่วยบริการปฐม
ภูมิของรัฐและเอกชนกว่า 1100 แห่ง  
 ปี 2008 ประเทศสวีเดนมีแพทย์ลงทะเบียน 35,000 คน และพยาบาล 115,000 คน (ยังไม่เกษียณอายุ) 
และปฏิบัติงานอยู่ใน เขต เทศบาล และภาคเอกชน ประมาณ 70% เป็นแพทย์เฉพาะทาง และ 1 ใน 4 ของแพทย์
เฉพาะทางคือ กลุ ่มแพทย์ทั ่วไป รัฐบาลเป็นผู ้สนับสนุนทุนทางการศึกษาทางด้านการแพทย์ทั ้งหมดให้แก่
มหาวิทยาลัยและสถาบันอบรม อีกทั้งมี คณะกรรมการสุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติ The National Board of 
Health and Welfare เป็นผู้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กับบุคลากรการแพทย์ทั้งหมด และในปี 2008 
ประเทศสวีเดนมีแพทย์ 3.7 คนต่อประชากร 1000 คน เทียบกับค่าเฉลี ่ยของสหภาพยุโรปซึ ่งมี 3.3 คนต่อ
ประชากร 1000 และพยาบาล 10.8 คนคนต่อประชากร 1000 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของสหภาพยุโรปที่ 7.9 คนต่อ
ประชากร 1000 คน 
 ประเภทวิชาชีพ 

1. แพทย ์(Specialists in general medicine (GP) and other specialist physicians) 
2. พยาบาล (Midwifes and District nurse) 
3. ทันตแพทย ์
4. เภสัชกร (apotekare och receptarie) 
5. นักจิตวิทยา 
 ตัวช้ีวัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก 
1. Number of (in each occupations) per 100,000 population 
2. Registered by occupation 
3. Number of (in each occupations) per inhabitant by occupation 
4. The proportion of female physicians 
5. Number of license to practice by occupation 
6. Foreign-train 
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7. Number of started working in other areas each year. by occupation 
8. Number of students are admitted to the study programme each year by occupation 
9. Employment rate 

8. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ  (Health system reform in 
China, 2008) 
 ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายทรัพยากรในเขตเมืองและเขตชนบท ประมาณ 82% หรือมากกว่า 
ซึ่งเป็นปัญหาทางด้านการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพของประชาชน รัฐบาลจึงได้ปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพ 
สนับสนุนให้เกิดความเพียงพอ ในปี ค.ศ.1998 ประเทศจีนมีการได้มีการขยายของการศึกษาด้านการแพทย์อย่าง
มาก เพ่ือผลิตบุคลากรด้านสุขภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน เมื่อระบบการศึกษาขยายตัวครั้งใหญ่ส่งผลให้เกิดการเติบโต
อย่างรวดเร็วของการแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุข พบว่า ในเชิงปริมาณ ในปี 2005 มีแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 1.9 ล้านคน และพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1.4 ล้านคน ความหนาแน่นของ
แพทย์ในเขตเมืองมากกว่าชนบท 2 เท่าและพยาบาลในเมืองมากกว่าในชนบทแตกต่าง 3 เท่า ซึ่งยังพบปัญหา
ทางด้านการกระจาย และความขาดแคลนบุคลากรการแพทย์ (Le Yang, Hongman Wang, 2019) 
 ประเภทวิชาชีพ 

1. แพทย์ (Generalist medical practitioners และ Specialist medical practitioners) 
2. พยาบาลและผดุงครรภ์ 
3. ทันตแพทย ์ 
4. ผู้ช่วยทันตแพทย์และบำบัด (dental Assistants and Therapists) 
5. ช่างทันตกรรมประดิษฐ์ (Dental Prosthetic Technicians) 
6. เภสัชกร 
7. ผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmaceutical Technicians and Assistants)  
8. ผู ้เชี ่ยวชาญด้านสิ ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและสุขอนามัย  (Environmental and Occupational 

Health and Hygiene Professionals) 
9. ผู ้ตรวจงานด้านอนามัยสิ ่งแวดล้อม (Environmental and Occupational Health Inspectors and 

 Associates) 
10. นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิวิทยา (Medical and Pathology Laboratory 

scientists)  
11. ช่างเทคนิคห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และพยาธิว ิทยา  (Medical and Pathology Laboratory 

Technicians)  
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12. นักกายภาพบำบัด 
13. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 
14. นักการแพทย์แผนโบราณ และการแพทย์แผนทางเลือก (Traditional and Complementary Medicine 

 Professionals) 
15. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน  
 

ตัวช้ีวัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก 

 กำลังคนด้านสุขภาพในประเทศจีน ได้มีการพัฒนาระบบ nomenclature for health workers ตัวชี้วัด
กำลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce Indicators for China) มีดังนี ้

1. Number of HWF per 10000 population by occupation 
2. Number of density personnel per 1000 population 
3. Number of other health worker 
4. Number of Licensing by occupation  

 

9. ประเทศญี่ปุ่น 
 สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ 
 ระบบสุขภาพแห่งชาติในประเทศญี่ปุ่น สามารถคุ้มครองพลเมืองให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่าง
ครอบคลุม ถือเป็นประเทศที่มีคุณภาพเป็นอย่างมาก ด้วยการบริหารจัดการแบบบูรณาการอย่างครอบคลุม         
ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น มีการพัฒนาและปรับให้เหมาะสมต่อบริบทและความต้องการอย่าง
ต่อเนื่อง หลักฐานของการออกแบบและดูแลด้านสุขภาพเป็นอย่างดี เช่น อัตราการตายของมารดาและทารกต่ำ 
ประชากรมีอายุยืน ระบบการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพมุ่งเน้นถึง การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ    
กลยุทธ์การรักษากำลังคนด้านสุขภาพให้คงอยู่ การพัฒนาทักษะบุคลากร เพื่อให้เกิดการส่งมอบบริการได้ตาม      
ที่คาดหวัง 
 กรอบการวางแผนและการพัฒนา ในขั้นแรกเพ่ือแก้ปัญหาด้านการกระจายของแพทย์ มุ่งเน้นให้เกิดความ
สมดุลระหว่าง demand-supply โดยพิจารณาความเชื่อมั่นด้านตัวเลขจำนวนของกำลังคนด้านสุขภาพ โดยมีการ
ตรวจสอบจากการลงทะเบียนวิชาชีพ รวมไปถึงการเก็บสถิติที่สำคัญต่างๆ 
 ประเด็นที่ 2 แง่ของการรักษากำลังคนด้านสุขภาพให้คงอยู่ จำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ เช่น โอกาสในการ
พัฒนาทางด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงแก้ไขปัญหาด้านการทำงาน การเจริญเติบโตตามตำแหน่ง การ
จ้างงานในพ้ืนที่ห่างไกล หรือทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นต้น 
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 ประเด็นที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานคุณภาพของการดูแลด้านสุขภาพที่ครอบคลุมสาขาวิชา
ต่างๆ “Mibunho” กฎหมายนี้มีข้อกำหนดขั้นต่ำ 24 อาชีพที่แตกต่างกันในพ้ืนที่ เช่น รายละเอียดงาน คุณสมบัติ 
การทำสอบและการสอบ การพัฒนาด้านวิชาชีพ ฯลฯ จึงทำให้ประเทศญี่ปุ ่นในปัจจุบันมีการออกแบบระบบ
สุขภาพที่ผลิตกำลังคนด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมอย่างเชี่ยวชาญ และดูแลรักษาตามมาตรฐาน
การให้บริการ (countries profile in Japan, WPR 2017) 
 ประเภทวิชาชีพ 
 กำลังคนด้านสุขภาพของประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็น 24 วิชาชีพ 

1. แพทย ์
2. ทันตแพทย ์
3. เภสัชกร 
4.   พยาบาลดด้านสาธารณสุข (public health nurse) 
5. ผดุงครรภ์ 
6. พยาบาล 
7. นักกายภาพบำบัด 
8. นักกิจกรรมบำบัด 
9. ออทอปติคส์ (orthoptist) 
10. นักแก้ไขการพูด (speech-language-hearing therapist (audiologist/speech therapist)) 
11. กายอุปกรณ์ (prosthetist (orthoptist)) 
12. นักรังสีการแพทย ์(clinical radiologic technologist) 
13. นักเทคนิคการแพทย ์(laboratory medical technologist) 
14. วิศวกรคลินิก (clinical engineering technologist) 
15. ทันตนามัย (dental assistant/therapist) 
16. ทันตกรรมประดิษฐ์ (dental prosthetic technician) 
17. หมอนวดกดจุด massage and finger pressure therapists (masseur/ shiatsu massage therapist) 
18. นักบำบัด ฝังเข็ม (acupuncturist) 
19. ผู้ช่วยฉุกเฉิน (emergency life-saving technician (paramedic)) 
20. นักโภชนาการ 
21. นักสังคมสงเคราะห ์
22. Judo therapist 
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 ตัวช้ีวัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก  
1. Total health expenditure (% of GDP)  
2. Health expenditure per capita (annual) in US$  
3. Copayment (% of total health expenditure)  
4. Government expenditure on education (% of GDP)  
5. Education expenditure 
6. The number of Health worker per 1000 population 
7. Gender distribution by health profession 
8. Age distribution of health workers by health profession 
9. Urban/rural distribution of health workers by health profession 
10. Migrant health workforce in the health System 
11. The number of Undergraduate studies  
12. The number of postgraduate clinical training for doctors 
13. Training institutions by type (Number and type of ownership) 
14. Number of enrolments in health professions education 
15. Graduates from health-care training courses 
16. Rates of hospitals with adequate staff by occupation category 
17. Number of hospitals with sufficient number of doctors 
18. Number of hospitals with sufficient number of nurses 
19. Total medical expenditure 
20. Average income levels by health profession (Average monthly salary (US$)) 
21. Average monthly wages for nurses and practical nurses by prefecture 
22. Overall tuition of training/education per graduate by health profession (Average cost of 

training in Japanese yen (¥)  

 

10. สาธารณรัฐเกาหลี 
สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ (Republic of Korea Health System 

Review, 2015) 
 ตั้งแต่ประเทศเกาหลีใช้ระบบ social health insurance ส่งผลให้กำลังคนด้านสุขภาพมีความต้องการ
เพ่ิมข้ึน จำนวนเตียงเพิ่มขึ้น และมีการเพ่ิมข้ึนส่วนมากอยู่ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตเมือง สถานพยาบาลเกือบ
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ทั้งหมดใช้ระบบ เวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (EMR) เนื่องจากสอดคล้องกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการ และได้มีการติดตั้งระบบข้อมูลสุขภาพทุกศูนย์สุขภาพที่
ดูแลประชาชน 
 จากการเปลี่ยนแปลงด้านระบบประกันสุขภาพดังกล่าว ทำให้ตั ้งแต่ปี ค .ศ. 2011 จำนวนแพทย์ และ
พยาบาลมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ OECD และในปี ค.ศ. 2012 พบว่า มี
จำนวนแพทย์ที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 59% และพยาบาล 87% และอัตราการจ้างงานของพยาบาล
น้อยกว่า 50% ซึ่งอยู่ในระดับต่ำ รัฐบาลจัดทำนโยบายเพ่ิมจำนวนวิทยาลัยพยาบาล และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
เพ่ิมเป็น 2 เท่า คือ อัตราการจ้างงาน 25,000 คน (MOHW, 2013) ซึ่งสถานการณ์ความต้องการพยาบาลส่งผลให้ 
พยาบาลส่วนใหญ่เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมีส่งผลให้บริการด้านสุขภาพดีขึ ้น จึงทำให้
โรงพยาบาลขนาดเล็กส่วนใหญ่ในพื้นที่ชนบทเกิดภาวะขาดแคลนพยาบาล 
 ประเภทวิชาชีพ 

1. แพทยเวชศาสตร์ครอบครัว 
2. แพทย์เฉพาะทาง 
3. พยาบาล 
4. ผดุงครรภ์ 
5. ทันตแพทย ์
6. เภสัชกร 

  
 ตัวช้ีวัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก 

 หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญของนโยบายระดับชาติประเทศเกาหลี (The National Health Plan 2020 of 
Rebublic of Korea) มุ่งเน้น การเสริมสร้างและพัฒนาระบบการกำกับดูแลกำลังคนด้านสุขภาพ  

 Ministry of Health and Welfare มุ่งเน้นกลยุทธ์พัฒนาสหสาขาวิชาชีพ เพื ่อให้ทรัพยากรเพียงพอ
สำหรับการให้บริการ ทั้งนี้มีการตรวจสอบผลลัพธ์ และประเมินตัวชี้วัดด้านสุขภาพโปรแกรมสนับสนุนกำลังคน
ด้านสุขภาพต่างๆ โดยประเทศเกาหลีมีการเก็บสถิต ิข ้อม ูลเกี ่ยวกับกำล ังคนด้านสุขภาพ (update ใน 
https://tradingeconomics.com/south-korea/employed-persons) ดังนี้  

1. The number of employed persons 
2. The unemployment rate 
3. Employment Change by Country 
4. Labor Force Participation Rate 
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5. Labour Costs 
6. Productivity  
7. Wages 
8. Wages in Manufacturing 
9. Minimum Wages 
10.  Retirement (by Age, sex) 
11.  Youth Unemployment Rate 
12.  Employment Rate 

 
11. ประเทศมาเลเซีย 
สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ (Human resources for health  

country profile, 2015) 
 ประเทศมาลาเซียมีแผนเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในปี 2020 แต่ยังมีข้อจำกัดของเรื่องกำลังคนด้าน
สุขภาพที่ยังมีอัตราส่วนของแพทย์ และพยาบาล ต่ำกว่าประเทศใน OECD เนื่องจากเป็นประเทศที่ไม่ได้พึ่งพา
แรงงานต่างชาติในระยะยาว แต่อย่างไรก็ตามได้มีการวางแผนกำลังคนให้ตอบโจทย์ด้านจำนวนของบุคลากร
การแพทย์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสตรีมีความต้องการของตลาดแรงงานสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน
รูปแบบหลากหลายขึ้น และรูปแบบการจ้างงานชั่วคราว รวมไปถึงการแบ่งปันทรัพยากรบุคคลร่วมกัน อย่างไรก็
ตาม มาเลเซียยังคงพบปัญหา “สมองไหล” เข้าสู่ภาคเอกชนจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุ่ม แพทย์ ทันตแพทย์ 
และเภสัชกร ซึ่งการกระจายบุคลากรการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลของรัฐส่วนต่างๆ ยังถือว่าเป็นข้อจำกัด 
 ประเภทวิชาชีพ 
 จากรายงานกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศมาเลเซีย พบว่า มีการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ 
อ้างอิงตัวชี้วัดจาก National Health Workforce Accounts ของ องค์การอนามัยโลก ดังนี้ บุคลากรการแพทย์
แบ่งออกเป็น 5 วิชาชีพหลัก ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และ ผู้ช่วยแพทย์ ส่วน specialist แบ่ง
ออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก ่

1. Medical group 
2. Surgical group 
3. General paediatricians 
4. Obstetricians & gynaecologists 
5. Psychiatrists 
6. All Clinical specialists 
7. Public Health Medicine Specialist   
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 ตัวชี้วัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที่บันทึก (จากเล่มรายงาน Human Resources for 
Health Country profile 2015 Malaysia, 2015) 

1. Number of HWF per 10,000 population in selected countries 
2. Number of medical graduates entering the workforce 
3. Number of Specialist Doctor per 10,000 population 
4. Healthcare personnel distribution by sex 
5. Number of Clinical Specialist by age and sex 
6. Healthcare personnel distribution by sector 
7. Number of HWF by sectors 
8. Hospital-based Clinical Specialist 
9. HWF distribution by age-groups and sectors 
10. Primary care Doctors distribution by age-groups and sectors 
11. Hospital-based Doctors distribution by age-groups and sectors 
12. Clinical Specialist distribution by age-groups and sectors 
13. Number of healthcare personnel per 10,000 population by region 
14. Number of Clinical Specialists per 10,000 population by region 
15. Doctors, Dentist and Pharmacist completed postgraduate training in Malaysian Public-
 Sector Universities 
16. Source of training of Dental Practitioners entering the workforce 
17. Sources of training of House-Officers entering the workforce 

 
12. ประเทศสิงคโปร์ 

 สถานการณ์และการวางแผนเชิงนโยบายของกำลังคนด้านสุขภาพ 
 ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องว่า มีระบบการดูแลสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก 
โดยอ้างอิงจากผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งมีอายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงที่สุดในโลก (ใน
ปี ค.ศ.1999 อายุไขเฉลี่ย 75.6 ปี และปี ค.ศ.2016 เพ่ิมข้ึนเป็น 82.9 ปี รวมถึงอัตราการตายของทารกที่ลดลงจาก 
3.3 เป็น 2.9 ต่อสัดส่วนประชากรที่ 1000 คน ผลลัพธ์ทางด้านประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก การได้รับการ
สนับสนุนบริการทางด้านสุขภาพ นโยบายที่มั่นคง โครงสร้างพื้นฐานการบริการที่เข้มแข็ง และบุคลากรการแพทย์
ที่มีทักษะการดูแลที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
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 ประเภทวิชาชีพ (อ้างอิงจาก skills-framework for healthcare, 2017) 
1. แพทย ์
2. ทันตแพทย ์
3. พยาบาล 
4. เภสัชกร 
5. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (Allied Health Professionals) 
6. ผู้ช่วย (Support Care staff) 
7. เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administrative and Ancillary staff) 
 

 ตัวชี ้วัด และ/หรือ ข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพที ่บันทึก(https://www.moh.gov.sg/resources-
statistics/singapore-health-facts/health-manpower) 

1. Number of HWF by occupation  
2. Number of HWF per 1000 population by occupation, by facility type 
3. Number of registered by occupation, by facility type 
4. Number of enrolled by occupation, by facility type 
5. Number of Advanced Practice nurse by occupation, by facility type 

 สาระสำคัญของการทบทวนวรรณกรรมระดับนานาชาติ พบว่า หลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งประเทศ    
ที่ร่ำรวย จนถึงประเทศท่ีกำลังพัฒนา ได้ให้ความสำคัญกับระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก ตาม
กรอบวิเคราะห์การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (AAAQ) ขององค์การอนามัยโลก พบว่า หลายประเทศส่วนใหญ่ให้
ความสำคัญต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับด้านความเพียงพอ และการกระจาย อาทิ จำนวนกำลังคน
ด้านสุขภาพ แบ่งตามวิชาชีพ สถานที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากปัญหาที่หลากหลายประเทศเผชิญ มี ลักษณะใกล้เคียง
กัน อาทิ ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายทรัพยากรในเขตเมืองและเขตชนบท ภาวะสมองไหล ภาวะการขาด
แคลนกำลังคนด้านสุขภาพ เป็นต้น นำมาสู่หลักกการสำคัญของการคัดเลือกตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพของ
ประเทศไทย นอกจากอ้างอิงตามกรอบการวิเคราะห์ AAAQ หลักการยังครอบคลุมถึง ตัวชี้วัดที่แสดงภาพรวม
ประเทศ (National representativeness) มีมาตรฐาน สามารถเปรียบเทียบในระดับต่างๆ ทั้งในประเทศและ
นานาชาติ (Standard and comparable) มีความแม่นยำ และสะท้อนสถานการณ์ปัญหาที่สำคัญ (Precise for 
making decision) และ มีระบบการเก็บบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ (Continuity) โดย
กลุ่มเป้าหมายของการคัดเลือกตัวชี้วัดจะต้องครอบคลุมทั้งตลาดแรงงานสุขภาพ สอดคล้องกับองค์ประกอบ
ทางด้านการศึกษา องค์ประกอบของแรงงานสุขภาพ และองค์ประกอบเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
สุขภาพของประชากร  
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จากกรอบแนวคิดการวิจัยหลัก (ภาพที่ 6)  การพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
พัฒนาจากพื้นฐานของ กรอบการทำงานของตลาดแรงงานสุขภาพ (Health labour market framework) ของ
องค์การอนามัยโลก ที่มีองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพจากต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปล ายน้ำ  
คือ ภาคการศึกษา (Education sector) มีหน้าที่ผลิตกำลังคนด้านสุขภาพในสาขาต่างๆ เข้าสู่ตลาดแรงงาน
สุขภาพ ในส่วนของกลางน้ำ คือ สภาวิชาชีพ ที่ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพกำลังคนด้านสุขภาพให้มีมาตรฐานตาม
หลักวิชาชีพ โดยใช้กระบวนการการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (Registration) และ ปลายน้ำ คือ ภาค
ตลาดแรงงานสุขภาพ ที่ประกอบกำลังคนด้านสุขภาพที่ยัง Active ในระบบที่ให้บริการอยู่ด้วยทั้งภาครัฐและ
เอกชน และกำลังคนด้านสุขภาพบางกลุ่มที่ ไม่ active ในการให้บริการในวิชาชีพของตนเอง แต่ยังถือว่าเป็น
แรงงานแฝงที่สามารถดึงกลับเข้ามาในระบบเพื่อให้บริการในสภาวะจำเป็น เช่น สถานการณ์ฉุกเฉินในเรื่องการ
ระบาดของโรค หรือภัยพิบัติต่างๆ ได ้

นอกจากนี้ การพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของงานวิจัยนี้ ยังใช้กรอบการวิเคาะห์ AAAQ ที่ใช้
การว ัดผลลัพธ์การการพัฒนาและบริหารจัดการกำลังคนที ่จะนำไปสู ่ เร ื ่อง Availability, accessibility, 
acceptability และ quality ซึ่งสามารถครอบคลุมประเด็นปัญหาสำคัญในเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพ ของประเทศ
ไทย ทั้งในเรื่องความขาดแคลนด้านจำนวน การกระจายที่ไม่เหมาะสม และคุณภาพและมาตรฐานของกำลังคน
ด้านสุขภาพที่ผลิตป้อนออกสู่ตลาดแรงงาน 

หลังจากท่ีตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพได้กำหนดขึ้นแล้ว การศึกษานี้ยังวางมาตรฐานของตัวชี้วัดในแต่
ละตัว ตั้งแต่คำจำกัดความ แหล่งข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพยายามเชื่อมโยงกับมาตรฐานสากล 
(international standard) เพ่ือใช้ในการเปรียนเทียบข้อมูลในแต่ละประเทศในอนาคต 
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• กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ภาพที่ 6 กรอบแนวคิดการพัฒนาตัวช้ีวัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัยและการดำเนินการ 

• แผนการดำเนินการภาพรวม 
 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย มีระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน ตั้งแต่ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 – เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งมีแผนการดำเนินแบ่ง
ออกเป็นลำดับต่อไปนี้ 

• ส่วนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำลังคนด้าน
สุขภาพ 

 วัตถุประสงค์ เพื่อหาตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพที่เหมาะสมของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับบริบทใน
ปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงอนาคต 

 ประเด็นการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการวางแผนกำลังคน สามารถจัดทำได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมี
การบันทึกข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนฯในอนาคตอย่างเหมาะสม การออกแบบตัวชี้วัดหลัก
กำลังคนด้านสุขภาพ เพื่อสามารถติดตามสถานการณ์ของกำลังคนฯ ที่มีอยู่ตั ้งแต่ระดับภาคการศึกษา ภาค
ตลาดแรงงาน จนสิ้นสุดวาระการทำงาน เพื่อจัดสรรและวางแผนกำลังคนฯ ให้เป็นไปตามบริบทของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะขอให้ท่านให้มุมมอง และความเห็นในการสร้างตัวชี้วัดหลักเพื่อรองรับความ
ต้องการด้านสุขภาพในอนาคต แนวคำถามมีรายละเอียด ดังนี้ 

คำถามหลัก 

กลุ่มที่ 1  ตัวชี้วัดหลักของหน่วยงาน 

1) ท่านคิดว่าตัวชี ้ว ัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพ (Core HRH indicator) ตัวใดที ่มีความเหมาะสมกับ
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานท่าน  

2) ถ้าท่านคิดว่าตัวชี้วัดนั้นมีความสำคัญเพราะเหตุผลใด 
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กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดหลักอ่ืนๆ ของประเทศ 

3) ท่านคิดว่ามีตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพ (Core HRH indicator) อ่ืนๆ อีกหรือไม่ ที่มีความจำเป็น
สำหรับประเทศไทยที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงอนาคต 

4) ถ้าท่านคิดว่าตัวชี้วัดนั้นมีความสำคัญเพราะเหตุผลใด 

คำถามรอง  

5) หากมีการรวบรวมตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพในอนาคต ท่านคิดว่า หน่วยงาน /องค์กรใด ควรเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดดังกล่าว  

6) มุมมองของท่าน ต่อทิศทางด้านกำลังคนด้านสุขภาพในอนาคต ท่านคิดว่า ประเทศไทยใน 5-10 ปี
ข้างหน้า สิ่งที่ท้าทายและคิดว่าส่งผลกระทบต่อกำลังคนด้านสุขภาพ คืออะไร (เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี/การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม/อ่ืนๆ) 

กลุ่มเป้าหมาย (Key Informants)  

 หลักการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย มุ่งเน้นการเลือกหน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างครอบคลุม ซึ่งหน่วยงาน
ที่มีฐานข้อมูลเหล่านี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับ
มาตรฐานวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพต่างๆ และหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ หรือ
เอกชน แต่ละแหล่งข้อมูลจะมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างๆ กัน เงื่อนไขจึงครอบคลุมทุกภาคตั้งแต่ต้นน้ำ (ภาคการ
ผลิต) ไปจนถึงปลายน้ำ (ภาคตลาดแรงงาน) รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย และผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถแนะนำแนวคิดใน
การพัฒนาตัวชี้วัด เนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบภาพรวมทั้งระบบสุขภาพ 

 กลุ ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู ้บริหารแต่ละสังกัด /กลุ ่มตัวแทน และผู ้แทนกลุ ่มวิชา (Key 
Informants) ทั้งหมด 21 ท่าน ได้แก่ 

1) หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  
1.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1.2 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) 
1.3 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
1.4 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

2) สภาวิชาชีพแต่ละวิชาชีพ ได้แก่  
2.1 แพทยสภา  
2.2 ทันตแพทยสภา  
2.3 สภาเภสัชกรรม 
2.4 สภาการพยาบาล  
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2.5 สภาเทคนิคการแพทย์  
2.6 สภาการสาธารณสุขชุมชน  
2.7 สภาการแพทย์แผนไทย  
2.8 สภากายภาพบำบัด  

3) หน่วยงานผู้ให้บริการภาครัฐ ได้แก่  
3.1 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

4) ผู้กำหนดนโยบาย ได้แก่  
4.1 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 

5) ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเก่ียวข้องทั้งในบทบาทหน้าที่และผลงานทางวิชาการ 
5.1 ดร.กฤษดา แสวงดี ที ่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ด้านแผนยุทธศาสตร์
สาธารณสุข 
5.2 นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน ผู้จัดการสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย สำนักพัฒนา
มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย 
5.3 นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร เลขาธิการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 
5.4 พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทน์ ตัวแทนกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล CHRO สำนักงานเขตสุขภาพ 
ที ่2 จังหวัดพิษณุโลก  
5.5 นายสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 
5.6 ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลและประเมินผล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
5.7 นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 

 

• ส่วนท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ 

 เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศในโครงการวิจัยนี้ เกิดผลได้ในทางปฏิบัติ      
จึงได้มีการจัดทำกลไกการขับเคลื่อนโยบาย (Policy platform) ขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็นผู้ดูแล
หลักระบบสุขภาพของประเทศได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ 
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรมแพทย์ทหารบก          
กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลตำรวจ สภาวิชาชีพทั้งหมด 8 สภาวิชาชีพ กรมการ
แพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย คณะกรรมการอาหารและยา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนัก
สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ



 
 
 
 

65 

ระหว่างประเทศ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน โดยมี กลุ่มประสานนโบายและยุทธศาสตร์กำลังคน
ด้านสุขภาพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ เป็นทีมเลขานุการกิจ 

 โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาตัวชี ้ว ัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยให้รองรับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

2. กำหนดแนวทางและวางแผนการติดตามประเมินผลตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอและขับเคลื่อนการพัฒนา
ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายรายละเอียดในภาคผนวกที่ 2 

 

• ส่วนท่ี 3 การประเมินหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ 

 หลังจากได้ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดกำลังคน
ด้านสุขภาพแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การลงไปประเมินฐานข้อมูลต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับตัวชี ้วัดนั้นๆ ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินสถานะของข้อมูลในหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวในแต่ละตัวชี้วัด 

1) ตรวจสอบสถานะของข้อมูลตามรายการตัวชี้หลักกำลังคนด้านสุขภาพฯ  
2) ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Data Quality) ครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบของการบริหาร

จัดการข้อมูล ได้แก่ ความถูกต้อง (Accuracy) ความสมบูรณ์ (Completeness) ความเที่ยง 
(Consistency) ความตรงตามกาล (Timeliness) ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness) และ
ความแม่นตรง (Validity) Herzog, T.N.; Scheuren, F.J.; Winkler, W.E., 2007 

3) ตรวจสอบระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล ของแต่ละหน่วยงาน แนวคำถามมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไป สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานด้านสารสนเทศ หรือผู้รับผิดชอบหลักด้านข้อมูล เนื่องจากเป็นการ
สอบถามถึงความเกี่ยวข้องในการพัฒนารูปแบบการกำหนดข้อมูล การมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล
ภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของคำถามดังนี้ 

1. บทบาทการมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 

1) ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการกำหนดข้อมูลแต่ละมิติ คือใคร 
2) ท่านมีบทบาท/ส่วนรวม ที่เก่ียวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรวิชาชีพภายในหน่วยงาน

หรือไม่ อย่างไร (ถ้าม)ี 
3) หากท่านมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ หลักการออกแบบและกำหนดโครงสร้างแต่ละมิติ

ของข้อมูล เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการการใช้ข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร เป็นอย่างไร (มี
การกำหนดข้อมูลที่จัดเก็บอย่างไร) (ถ้าม)ี 

4) ข้อมูลดังกล่าว มีการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายใต้กำกับ มีการเก็บรวบรวมด้วยช่องทาง
ไหน และวิธีการอย่างไร 

5) ถ้าม ีหน่วยงานที่ส่งข้อมูลเข้ามายังส่วนกลาง ได้มีการกำหนดการเข้าถึงข้อมูลบุคลากรวิชาชีพ
แต่ละหน่วยงาน อย่างไร 

6) รูปแบบการใช้ประโยชน์ข้อมูลบุคลากรวิชาชีพภายในหน่วยงานเป็นอย่างไร 
7) มีการรายงานข้อมูลบุคลากรวิชาชีพ ภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานหรือไม่  
8) แผนการดำเนินงานของหน่วยงาน เกี ่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรเป็นอย่างไร               

มีงบประมาณสนับสนุนในส่วนนี้หรือไม่ 
9) ท่านคิดว่า องค์กรของท่านต้องการได้รับการสนับสนุนทางด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

บุคลากรฯ เรื่องใดบ้าง 
 
2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบฐานข้อมูล (สำหรับระดับปฏิบัติการ เนื่องจากบางข้อคำถามมีศัพท์

เฉพาะ เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ) 
1) ข้อมูลบุคลากรวิชาชีพ/บุคลากร ทั ้งหมด มีการ เก็บบันทึกไว้ในรูปแบบใด (Paper / 

electronic ) ครอบคลุมวิธีการดังกล่าวถึงหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลมาทั้งหมดหรือไม่ 
2) โปรแกรมบันทึกข้อมูล ภายในหน่วยงานมีการจัดทำอยู่ในรูปแบบใด  
3) ข้อมูลบุคลากรภายในสังกัดทั้งหมดจัดวางไว้อยู่ที่ไหน (วาง server ไว้ที่ไหน หรือ ข้อมูลอยู่บน 

cloud) 
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4) ใครเป็นผู้ดูแลข้อมูลบุคลากรวิชาชีพ ในข้อ 3 (ภายในหน่วยงาน ระบุตำแหน่ง หรือ ภายนอก
หน่วยงาน ระบุบริษัท) 

5) มีโปรแกรมเมอร์สำหรับพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานหรือไม่ (หรือ พัฒนาระบบ
จากภายนอก แล้วดูแลรักษาระบบภายในหน่วยงานเอง) 

6) โครงสร้างบุคลากรด้าน IT เป็นอย่างไร สามารถพัฒนาและดูแลรักษาระบบในระยะยาวแบบ
เต็มข้ันตอนได้หรือไม่ (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 2 การประเมินความเป็นไปได้ของการบันทึกข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ข้อมูลสอบถามเฉพาะ หน่วยงานที่มีข้อมูลบุคลากรวิชาชีพ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้าน
สุขภาพ 

1) ขอทราบรายละเอียดข้อมูลแต่ละมิติ ประกอบด้วยอะไรบ้าง (เช่น รหัสวิชาชีพ ชื่อ-สกุล วันเกิด 
เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น) 

2) ขอทราบรายละเอียดของข้อมูลที่บันทึกแต่ละมิติ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เช่น  
 คำนิยาม 
 หน่วยนับ 
 ความถี่ของการอัพเดตข้อมูล 
 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล 

3) ท่านคิดว่า ข้อมูลบุคลากรวิชาชีพที่บันทึกเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดที่ทางทีมวิจัยได้นำเสนอ มีความ
สมบูรณ์หรือไม่ (พร้อมคำอธิบาย ทีละ 1 ตัว) 
 ก. มี และ สมบูรณ์ 
 ข. มี แต่ ไม่สมบูรณ์ 
 ค. ไม่มี 

4) จากการเปรียบเทียบข้อมูลตัวชี้วัดตั้งต้น กรณีท่ีไม่มีตัวชี้วัดฯ ตามท่ีทีมวิจัยได้นำเสนอ ท่านคิดว่า 
บนศักยภาพของหน่วยงานของท่านสามารถจัดเก็บข้อมูลตัวชี ้วัดฯ ตามข้อเสนอได้หรือไม่  
อธิบายถึงปัญหาหรืออุปสรรคที่พบหรือคาดว่าจะพบ (ถ้ามี) พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้ได้มาซึ่งข้อมูลตัวชี้วัดฯ  

5) กรณีมีข้อมูลตรงตามตัวชี้วัดตามท่ีทีมวิจัยได้นำเสนอ สามารถขอข้อมูล 3 ปีย้อนหลังได้หรือไม่ 
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กลุ่มเป้าหมาย ของการสัมภาษณ์ 
กลุ่มเป้าหมายหน่วยงาน จำนวน 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ 

1. หน่วยงานด้านการผลิตกำลังด้านสุขภาพ ได้แก่  
1.1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. สภาวิชาชีพหรือองค์กรที่ดูแลบุคลากรสุขภาพแต่ละวิชาชีพ ได้แก่  
2.1 แพทยสภา  
2.2 ทันตแพทยสภา  
2.3 สภาเภสัชกรรม  
2.4 สภาการพยาบาล  
2.5 สภาเทคนิคการแพทย์  
2.6 สภาการสาธารณสุขชุมชน  
2.7 สภาการแพทย์แผนไทย 
2.8 สภากายภาพบำบัด 

3. หน่วยงานผู้ให้บริการภาครัฐ ได้แก่  
3.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง กระทรวงสาธารณสุข  
3.2 สำนักการแพทย์ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 
3.3 สำนักการแพทย์ทหารเรือ 
3.4 สำนักการแพทย์ทหารอากาศ 
3.5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

4. หน่วยบริการเอกชน ได้แก่  
4.1 สำนักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะฯ 

5. หน่วยงานกลางที่ดูแลข้อมูลภาพรวม ได้แก่ 
5.1 กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 
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• ส่วนท่ี 4 การประชุมเพื่อร่วมทำประชาพิจารณ์ (Public hearing) โครงการการพัฒนาตัวช้ีวัด
หลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาของโครงการด้านตัวชี้วัด
กำลังคนด้านสุขภาพ ทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด พร้อมนำเสนอความเป็นไปได้หลังจากการสำรวจระบบฐานข้อมูล
หน่วยงานที่มีการจับเก็บข้อมูลบุคลากรวิชาชีพ และเป็นพูดคุยการแลกเปลี่ยนแต่ละหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือหาแนวทางจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างเหมาะสม 
 องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมหลักการคัดเลือกเหมือนดังการเลอืกสัมภาษณ์เชิงลกึ (Key informants) มุ่งเน้น
การเลือกหน่วยงาน และผู้ที่เก่ียวข้องอย่างครอบคลุม ซึ่งหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลเหล่านี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
ที่เป็นผู้ผลิตกำลังคนด้านสุขภาพ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมกำกับมาตรฐานวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพต่างๆ 
และหน่วยงานที่เป็นผู้ให้บริการด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงผู้กำหนดนโยบาย และ
ผู้เช่ียวชาญ ที่สามารถแนะนำแนวคิดในการพัฒนาตัวช้ีวัด เนื่องจากเป็นผู้ที่ทราบภาพรวมทั้งระบบสุขภาพ 

• การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธี การวิเคราะห์จากการจดบันทึก (Note- Based Analysis) และการ
วิเคราะห์จากการถอดคาบันทึกเสียง (Tape-Based Analysis) และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูล
ทั้งหมด เพ่ือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Category Data) แล้วมาแปลความหมายข้อมูลตามประเด็นที่ค้นพบ 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษา 
 

• ส่วนท่ี 1 การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกำลังคน
ด้านสุขภาพ 

 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก อ้างอิงกรอบการวิเคราะห์ตามกรอบ AAAQ ซึ ่งเป็น
เป้าหมายการวางแผน พัฒนา และบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพของแต่ละประเทศ โดยมีรายละเอียด
โดยสังเขป ดังนี้  

A1 – Availability หมายถึง การมีกำลังคนด้านสุขภาพเพียงพอ มีสมรรถนะเหมาะสม ในสัดส่วน
ระหว่างวิชาชีพที่ดี เพียงพอต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน 

A2 – Accessibility หมายถึง กำลังคนด้านสุขภาพมีการกระจายอย่างเหมะสม  
A3 – Acceptability หมายถึง กำลังคนด้านสุขภาพมีคุณลักษณะและความสามารถ ในการให้บริการ

ประชาชนโดยเคารพในศักดิ์ศรี ความแตกต่างระหว่างบุคคล เชื้อชาติ และวัฒนธรรม 
Q – Quality หมายถึง กำลังคนด้านสุขภาพมีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ ตามบรรทัดฐานวิชาชีพ และการ

รับรู้ของประชาชน  
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 ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญ แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า สภาวิชาชีพ ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญ มีความ
คิดเห็นที่ตรงกันต่อด้านของความเพียงพอ มุ่งเน้นจำนวนสัดส่วนของวิชาชีพต่อประชากร กำลังการผลิต และ
จำนวนการผลิต ซึ ่งไม่เพียงแต่ทางด้านปริมาณ ยังให้ความสำคัญกับทางด้านคุณภาพ เช่น ศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาในการผลิต ซึ่งส่วนนี้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดของโครงการ ได้แก่ กลไกลการรับรองคุณภาพ
ของสถาบันการศึกษา และสัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน โดยรวมทั้งโครงสร้างของอายุ 
และเพศ ด้านการกระจาย สภาวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่สามารถวัดการกระจายใน
พื้นที่ต่างจังหวัด ความหนาแน่ของกำลังคนด้านสุขภาพในแต่ละระดับของสถานบริการ ทั้งนี้การกระจายควรให้
ความสำคัญต่อสัดส่วนของประชากรในพื้นที่ และศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญของวิชาชีพ ควรที่จะได้รั บการ
กระจายอย่างเท่าเที่ยมเช่นเดียวกัน อีกทั้งสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่โครงการนำเสนอ เช่น สัดส่วนของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานจริงในแต่ละพื้นที่ และจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และฝ่าย
กองทัพ ด้านคุณภาพ ทุกกลุ่มของผู้ให้สัมภาษณ์ ให้ความสำคัญ โดยมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ การเข้ารับ
การศึกษา ความสามารถในการสอบเข้า ความสามารถในการสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน ทักษะทางด้าน soft 
skill รวมไปถึงสมรรถนะและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับบริบท และตามความต้องการของระบบสุขภาพของ
ประเทศในอนาคต โดยตัวชี้วัดของทางโครงการที่สามารถตอบโจทย์ทางด้านคุณภาพ อาทิ จำนวนสถาบันต่อ
จำนวนการผลิตต่อปี โควต้าที่นั่งเรียน กลไกการรับรองหลักสูตร การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านวิชาชีพ เป็นต้น  
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลจากการสัมภาษณ์ Key Informant เปรียบเทียบกับกรอบ AAAQ 

 สภาวิชาชีพ ผู้ผลิต/อื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญ 

Availability Production 
 

 

 

 
Density 

• จำนวนที่สอดคล้องกับโครงสร้างอายุ
ประชากร  

• จำนวนที่ไม่ดู population อย่างเดียว 
แต่ต้องแปลงสู่ health need  

• ส ัดส ่วนของน ักกายภาพบำบ ัดต่อ
ประชากร 10,000 คน  

 
Skill mix 

• สภาวิชาชีพทำตามมาตรฐาน สมมติ
บอกว่า อัตราพยาบาล ICU 1:1 แต่เรา
มี skill-mix คือ พยาบาล และผู ้ช่วย
พยาบาล  

• การมีสัดส่วนตามวิชาชีพ  

Production 

• ศักยภาพของสถาบันการศึกษาในการผลิต
นักกายภาพบำบัดในประเทศไทย ทุกระดับ 
ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

 
 
 
 

Production 

• เรามีกำลังการผลิตเท่าไหร่ จำนวนการ
ผลิตโดยทั่วไป เขาจะวัดกำลังการผลิต
แพทย์เป ็นเท่าไหร่ต่อประชากร ซึ่ง
ประชากรที ่ใช้ต้องไม่ใช่ประชากรใน
ภาพรวม  

 
Density 

• วัดกันที่ความหนาแน่นต่อประชากร  

• ถ้าจะเอาสัดส่วนต่อประชากร จะต้อง
เอา the best scenario  

• อัตราส่วนของบุคลากรที่เหมาะสมและ
เปลี่ยนแปลงตาม health need  

 

Skill mix 

• มีคนทำมิติด้าน social เพื่อเข้ามาเติม
เต ็ม เช ่น social worker คล้ายเป็น 
case manager เพื่อเชื่อมกับชุมชน  

 



 
 
 
 

73 

 สภาวิชาชีพ ผู้ผลิต/อื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญ 

 
Loss & Retention 

• อัตราการสูญเสียจากวิชาชีพ  

• อัตราการสูญเสียจากวิชาชีพ  
 

Loss & Retention 

• ส ัดส ่วน GP ต่อ specialist ในสาขา
ต่างๆ 
(skill mix)  

• สัดส่วนของเวลาที่ practice คิดเป็นกี่ 
% ของหมอทั้งหมด (FTE) 

• Dual practice หมออยู่คลินิค และอยู่
เวรด้วย 

• มองเร่ือง retention 

• อัตรา turnover rate เป็นอย่างไร  

• retain อยู่ในพื้นที่เท่าไหร่  
Accessibility • การกระจาย แบ ่ ง เป ็น  4 เสาหล ัก  1. 

มหาวิทยาลัย 23 สถาบัน มีหมอประมาณ 
16,000 – 17,000 คน ส่วนใหญ่อยู่จังหวัด
ใหญ่ 2. สาธารณสุข ประมาณ 900 คน 
กระจายทั่วประเทศ มีหมอประมาณ 20,000 
คน 3. ร ัฐอ ื ่นๆ ได ้แก ่ ตำรวจ ทหารบก 
ทหารเรือ ทหารอากาศ และ กทม ในนี ้มี
หมอประมาณ 7,000 คน รพ ประมาณ 100 
โรง 4. เอกชน เราคาดว่ามีประมาณ 6,000-

 • การกระจายบุคลากร ก็เหมือนกันเป็น
ความหนาแน ่น ของบ ุคลากรด ้าน
ส ุขภาพต ่อประชากรแต ่ละพ ื ้นที  
Geographical หรือความหนาแน่นของ
บุคลากรแต่ละ setting  

• จำนวนต่อประชากร แต ่ควรม ีการ
กระจายเข้ามากำกับ การกระจายต่อ
พื้นที่ เพราะว่าวันนี้จำนวนไม่พอจะตอ้ง
ดูการกระจายเปรียบเทียบ  
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 สภาวิชาชีพ ผู้ผลิต/อื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญ 

7,000 คน ประกอบด้วย รพ. ทั้งหมด 300 
กว่าโรงพยาบาล  

• การกระจาย ในรพ.  

• ทำตัวชี้วัดอย่างไรก็ได้ให้ช่วยต่างจังหวัดด้วย  
 

 

• การกระจาย อาจจะดูประชากรก่อน 
ประชากรต่อกำลังคนในแต่ละวิชาชีพที่
มีอยู่  

• ฉันอยากรู ้ศ ักยภาพของเขาว่าเขามี
ความเช ี ่ยวชาญด้านอะไร คุณหมอ
เชี่ยวชาญด้านไหน ฉันมีหมอเชี่ยวชาญ
ในแต่ละด้าน ในประเทศนี ้อยู ่เท่าไร 
แล้วกระจายตัวอยู่ที่ไหนบ้าง อยู่ในรพ.
เอกชน ของ รัฐ หรืออยู่ในรูปแบบไหน  

Acceptability   • Acceptability โดยการวัดก็เป็นนามธรรมWHO 
พูดเรื ่องของความศัทธาของประชาชนที่มีต่อ 
HWF มันเป ็นนามธรรมมากเลยท ีน ี ้พ ี ่ก ็มอง
รูปธรรม ก็คือว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ที ่มาใช ้บร ิการ ม ันจะพ ันก ับ performance 
โรงพยาบาล  

Quality • licensing นักเรียนสอบผ่านกี่คน  

• รอบแรกสอบ license ผ่าน 70-80% เปิดสอบปี
ละ 3 รอบ  
 

• เน้น Soft skill 1. เขาต้องเป็นคนที่ คิด วิเคราะห์ 
และสร้าง นวัตกรรมได้  

• Skill การทำงานร่วมกับคนอื่น  

• อย่างเวลาเราเปิดรับเข้า มีคนสมัครเท่าไหร่ และรับได้
จริงเท่าไหร่  

• อัตราการมีงานทำใน 1 ปี  

• จบแล้วเค้าไปทำอะไร ทำอะไรที่ไหนอย่างไร อัตราการ
เข้าสู่วิชาชีพเมื่อจบ  

 

• เคยเห็นพยาบาลที่สอบใบประกอบวิชาชีพครั้ง
แรกไม่ถึง 70% เกิดอะไรขึ้น  

• มาตรฐานการผลิตว่า อาจารย์ต่อนักเรียน  

• ภายใน 1 ปี บัณฑิตของคุณได้ทำงานเท่าไหร่ แต่
มันไม่มีการสำรวจว่า ทำงานในวิชาชีพที่เรียนเค้า
ก็จะตอบว่า ได้งานหมด 100% แต่ไม่ได้ถามว่า
เด็กไปทำอะไร practice 100% หรือเปล่า ตรง
ตามที่เรียนไหม  
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 สภาวิชาชีพ ผู้ผลิต/อื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญ 

• ร้อยละนักกายภาพบำบัดที ่ม ีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่สอดคล้องกับบริบท และตามความ
ต้องการของระบบสุขภาพของประเทศในอนาคต  
 

 

• Core competency ให ้ เปล ี ่ยนจาก provider 
oriented มาเป ็น  patient oriented ม ุมมอง
ของคนที่ให้บริการไม่ได้เป็นมุมมองของคนไข้  

• คุณภาพของคนที่เราเติมเข้ามาเป็นอย่างไร drop 
ลงไหม พร้อมทำงานเลยไหม  

มุมดูแลวิชาชีพ • ความก้าวหน้า   

Labour market อัตราการมีงานทำ (Employment rate) 

• ในฐานะสภา ผมก็อยากจะรู ้ว ่าผู ้ท ี ่สภาส่งไป
ปฏิบัติ หรือผู้ที่ได้ใบประกอบวิวชาชีพและได้ไป
อยู ่ในสถานพยาบาล จริงๆแล้วตำแหน่งบรรจุ
เท่าไหร่ และบรรจุจริงเท่าไหร่ 

• Employment rate - ผู้ที่ได้ใบประกอบวิวชาชีพ
และได้ไปอยู่ในสถานพยาบาล จริงๆแล้วตำแหน่ง
บรรจุเท่าไหร่ และบรรจุจริงเท่าไหร่  

• อัตราการเข้าสู่วิชาชีพเมื่อจบ  
 
ระบบการจา้งงาน 

• การมีระบบการจ้างที่หลากหลาย  

 อัตราการมีงานทำ (Employment rate) 

• Workforce participation rate - สถาบ ันการ
ผลิตมี KPI ตัวหนึ่งว่าคุณต้องมีการติดตามบัณฑิต
หลังจบการศึกษาว่า ภายใน 1 ปี บัณฑิตของคุณ
ได้ทำงานเท่าไหร่  

• สาธารณสุขกำลังโตจริง แต่ประเทศพร้อมหรือ
เปล่ากับ cost  
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รายละเอียดผลการสัมภาษณ์ Key Informant เปรียบเทียบกับกรอบ AAAQ 

1) ด้านความเพียงพอ  

 ด้านการผลิต  

 ความคิดเห็นจากกลุ ่มผู ้ผลิต และกลุ ่มผู ้เช ี ่ยวชาญ ให้ความสำคัญกับตัวชี ้ว ัด  ด้านศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาในการผลิตในประเทศไทย ทุกระดับ ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา และกำลังการผลิตต่อจำนวนประชากร ซึ่งจำนวนประชากรที่ใช้จะต้องไม่ใช่จำนวนประชากรใน
ภาพรวม 

“ประเด็นที่มันควรจะถูกดึงมาเป็นตัวชี้วัดหลัก Availability ซึ่งพูดถึงความเพียงพอ จะต้องเป็นเรื่องความเพียงพอ
ของกำลังคนส่วนใหญ่เราจะวัดกันที่ความหนาแน่นต่อประชากรอันที่ 2 เรามีกำลังการผลิตเท่าไหร่ จำนวนการผลิต
โดยทั่วไป เขาจะวัดกำลังการผลิตแพทย์เป็นเท่าไหร่ต่อประชากร ซึ่งประชากรที่ใช้ต้องไม่ใช่ประชากรในภาพรวม 
เช่น บ้านเรา ประชากรของเด็กที่จบ ม.6 ทั้งหมดต่อแพทย์ เช่น 1:50000 คน จะเรียนแพทย์ ต้องดูความเพียงพอ
ว่า ปัจจุบันเรามีกำลังคนต่อประชากรเท่าไหร่ และดูกำลังการผลิต เวลาเราพูดเรื่องการผลิต เช่น ผลิตปีละ 30000 
แล้วอย่างไร เทียบกับประเทศอื่น เรา 30000 เค้า 50000 แล้วอย่างไร ตัวเทียบคือ ต่อประชากรของเด็กที่จะเข้า
เรียน” 
 
“ถ้าจะเอาสัดส่วนต่อประชากร จะต้องเอา the best scenario เช่น อัตราส่วนประชากรของหมอ ใน กทม สมมติ 
1:700 คือ the best scenario ไหม ถ้าเป็นก็คือ target ของประเทศได้ อันนี้ achieve เรื่องความเท่าเทียมด้วย” 
 
“จำนวนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอ สะท้อน บุคลากรควรจะต้องได้รับการทำงาน หรือเวลาที่เหมาะสม เพื่อสอดคล้อง
กับ quality คิดคำนวนตามเวลาทำงานจริงไม่ใช่คิดคำนวนตามเวลาราชการ” 
 
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

 “การผลิตกำลังคนปัจจุบันนี้ ใครเป็นคนบอก demand เรา ไม่มีคนบอก ทำให้หน่วยงาน ผลิตตามศักยภาพ เรา
ไม่ได้ดูว่า จำนวนนั้นเพียงพอไหม เรารู้ว่ามีจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นที่เป็นความต้องการ อันนั้นคือตัวที่จะบอกเราได้ ถาม
ว่าผลิตพอไหม มันไม่มีตัวบอกว่า พอ ไม่มีตัวบอกว่า นี่คือ ใช่” 

“ในฐานะที่ทำแผนกำลังคน เราถามว่า ความต้องการอยู่ตรงไหน คำตอบว่า ถ้าแผนไหนเป็นตัวความต้องการเข้า 
ครม. เราจะยึดแผนนั้นเพราะถือว่า ประเทศยอมรับ เราก็จะเอาเป็นตัวบอกว่า ผลิตเท่าไหร่ เช่น ขณะนั้นเราใช้
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สัดส่วนประชากร ต่อจำนวนบุคลากร ตัวนั้นคือ เป้า แล้วกลับมาคลี่ว่า คนเท่าไหร่ มีเท่าไหร่ ทำได้เท่าไหร่ เร่งได้
ไหม ถึงมาเป็นตัวกลไกขับคน พอเราคิดว่า ตรงนั้นจะได้ อาจารย์ถามว่า เราชี้วัดตรงไหน เราคิดว่า เรามีจำนวนคน
แล้วเราได้ แต่มันกลับกลายว่าบริบท ณ วันที่เรามอง กับบริบทกับการที่เราได้คน มันเปลี่ยนไปตลอดเวลา จึงทำให้
ความต้องการมันเคลื่อน” 

ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 ด้านความหนาแน่น ความคิดเห็นจากกลุ่มสภาวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดด้าน  

จำนวนที่สอดคล้องกับโครงสร้างอายุประชากร จำนวนที่ไม่ดู population อย่างเดียว แต่ต้องแปลงสู่ health 
need (พยาบาล) สัดส่วนของกำลังคนต่อประชากร และ อัตราส่วนของบุคลากรที่เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงตาม 
health need 

“อัตราส่วนของบุคลากรที่เหมาะสมและเปลี่ยนแปลงตาม health need ภาพประเทศตาม series ที่เปลี่ยนแปลง
ไป เช่น เดิมทีมีโรคติดต่อ และเปลี่ยนเป็นโรคไม่ติดต่อ ถ้าโรคเรื้อรังมากขึ้น demand ของบุคลากรก็เปลี่ยนไป 
transition ของระบาดวิทยามีผลต่อ health need จะ estimate อย่างไรถ้าเปลี่ยนแปลง health need จะ 
detect มันได้ในเชิงปริมาณ” 

“health need ระดับพื้นที่ age adjust ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่แตกต่างกันระดับพื่นที่ สมมติ ภาคเหนือมีคนฆ่าตัว
ตายเยอะ หมอจิตแพทย์ควรจะประจำภาคเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพื่อ consult การวางแผนระยะยาวอาจจะไม่ตอบ
คำถามท่ีเป็นประเด็นครั้งคราวหรือเปล่า” 

ผู้เชี่ยวชาญ 

 ด้าน skill mix ความคิดเห็นจากสภาวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ มุ่งประเด็นถึง การมีสัดส่วนตามวิชาชีพ 
และเพิ่มเติมมิติด้านสังคมเพื่อเข้ามาเติมเต็ม เช่น social worker ทำหน้าที่คล้ายเป็น case manager เพื่อเชื่อม
กับชุมชน 

“ในแง่เรื่องการศึกษานะ พอหรือเปล่า ต้องสร้างคนเพิ่มขึ้นหรือเปล่า อะไรจะเป็นตัวตอบเราว่าพอหรือไม่พอ 
healthcare service ดีขึ้น อัตราตายน้อยลง 30 ของการ re-admit น้อยลง Quality ที่ HA ดูสามารถบอกแต่ละ
โรงพยาบาลได้ไหม มันจะไปสัมพันธ์กับคนที่ทำงานในระบบจริงๆ มีอยู่เท่าไหร่ เราจะต้องสร้างคนขึ้นจริงหรือเปล่า 
แค่ตอบคำถามว่า หมอพอหรือไม่พอ ถ้าไม่พอจะสร้างใคร สร้าง specialist ไหม นโยบายบอกว่า อันนี้ขาดแคลน
ให้เป็น level 1 พอเรียนจบมาได้เลย” 

ผู้เชี่ยวชาญ 
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 ด้านอัตราการสูญเสียและการคงอยู ่ของกำลังคนด้านสุขภาพ ความคิดเห็นของสภาวิชาชีพ และ
ผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสำคญในเรื่อง อัตราการสูญเสียจากวิชาชีพ สัดส่วนแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปต่อแพทย์เฉพาะทาง
ในสาขาต่างๆ สัดส่วนของเวลาที่ practice คิดเป็นกี่ % ของหมอทั้งหมด (FTE) จำนวนของ Dual practice •
อัตราการหมุนเวียนบุคลากร และจำนวนการคงอยู่ของกำลังคนด้านสุขภาพในพ้ืนที่ 

“ความเพียงพอนอกจากจะดูว่า เรามีต่อประชากรเท่าไหร่ในภาพเฉลี่ยผลิตเท่าไหร่ ก็จะดูเรื ่องการคงอยู่ด้วย 
เพราะว่าการคงอยู่จะ refer ไปถึง stock ว่าเราจะมีอยู่เท่าไหร่” 
 
“สถาบันการผลิตมี KPI ตัวหนึ่งว่าคุณต้องมีการติดตามบัณฑิตหลังจบการศึกษาว่า ภายใน 1 ปี บัณฑิตของคุณได้
ทำงานเท่าไหร่ แต่มันไม่มีการสำรวจว่า ทำงานในวิชาชีพที่เรียนเค้าก็จะตอบว่า ได้งานหมด 100% แต่ไม่ได้ถามว่า
เด็กไปทำอะไร practice 100% หรือเปล่า ตรงตามที่เรียนไหม ถ้าเรากำหนด indicator แบบนี้ได้ก็ดีนะ เพ่ือที่เรา
จะ feedback ระบบติดตามบัณฑิต” 
 
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

“ตัวมาตรการกำลังคนภาครัฐจะเป็นตามมติ ครม. จะมี กลยุทธ์ ที่จะต้องดำเนินการอยู่ กลยุทธ์ที่ 1. คือการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ชาติ เขาก็จะมีเป้าหมายเรื่องกำลังคนว่า ภาครัฐจะต้องมีกำลังคนใน
ภาพรวมที่เหมาะสม สอดคล้องกับการขับเคลื่อนบทบาทภารกิจ 2. ก็คือต้องมีการวางแผนบริหารอัตรากำลังทั้งใน
ส่วนของราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว แล้วก็การจ้างงานลักษณะอื่น ทั้งในระยะสั้น 
ระยะยาว ก็คือในการวางแผนการใช้งานทุกประเภท ในนี ้จะมีตัวชี ้ว ัด กำหนดไปด้วย 2 ตัวชี ้ว ัด ว่าจะวัด
ความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ยังไง ก็คือ ตัวชี้วัดที่ 1. ระดับความสำเร็จของการส่งเสริม สถานการณ์วางแผนบริหาร
อัตรากำลังให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อันนี้ก็จะไปดูเรื่องของการส่งเสริมสถานการณ์มีการ
วางแผนอัตรากำลัง 2. ก็คือ ระดับความสำเร็จของการทดแทนอัตราว่างจากปลดการเกษียณ ที่สอดคล้องกับความ
จำเป็น ก็คือจะต้องมีจำนวนลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ” 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชพลเรือน 
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2) ด้านการกระจาย 

 ความคิดเห็นของสภาวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสำคัญเรื่อง การกระจายของบุคลากรต่อประชากร
แต่ละพ้ืนที Geographical หรือความหนาแน่นของบุคลากรแต่ละสถานบริการ 

“Accessibility ตรงนี้จะวัดในเรื่องของการกระจายบุคลากร ก็เหมือนกันเป็นความหนาแน่น ของบุคลากรด้าน
สุขภาพต่อประชากรแต่ละพื้นที่ Geographical หรือความหนาแน่นของบุคลากรแต่ละ setting ว่าในบุคลากรที่
เป็น setting ระดับ tertiary มีบุคลากรเท่าไหร่ ลักษณะเป็นอย่างไรต่อในราย setting ชนบท กับในเมือง เวลาเรา
พูดถึง Accessibility ตรงราย setting อาจจะหมายถึงรายสังกัด ว่าระบบสุขภาพเราแบ่งออกเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาครัฐที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข นอกกระทรวงสาธารณสุข ดูว่าการกระจายหน้าตาเป็นอย่างไร” 
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

“ในฐานะสภา ผมก็อยากจะรู้ว่าผู้ที่สภาส่งไปปฏิบัติ หรือผู้ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพและได้ไปอยู่ในสถานพยาบาล 
จริงๆแล้วตำแหน่งบรรจุเท่าไหร่ และบรรจุจริงเท่าไหร่ นอกจากนั้นความก้าวหน้าของเขาอยู่ตรงไหน” 
 
“ผมอยากจะรู ้ว ่าจริงๆแล้ว ผู ้ประกอบวิชาชีพของเรา ประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไร เขามี
ความก้าวหน้าอย่างไร เขามีโอกาสไปถึงไหน แล้วอะไรเป็นอุปสรรคที่มันจะนำกลับมาพัฒนาได้ เพื่อให้สภาจะได้
เสริมสร้างตรงนี้ให้ครอบคลุมเพ่ือให้คนของเรามีคุณสมบัติที่ครบ” 
 
“ทันตกรรมเป็นการรักษาที่เราต้องรองรับเลยว่า ต้องเบ็ดเสร็จแล้วก็ต้องพร้อมมูลทุกอย่างถึงจะทำได้ เหมือนกับ
ห้องผ่าตัด ต้องมีน้ำ ไฟฟ้า หมายความว่า area ที่จะทำเรื่องพวกนี้ต้องเจริญแล้ว ท้องถิ่นธุรกันดาลทำไม่ได้ ยกเว้น
เราใช้หน่วยเคลื่อนที่หรือ mobile clinic เข้าไป ซึ่งต้องไปพร้อม generator ที่มีไฟฟ้า น้ำประปาที่อยู่บนแทงค์
ของรถ อันนั้นทำได้ เช่น ห้องผ่าตัดสนาม อันนั้นทำได้ ทันตกรรมเหมือนกัน ในท้องถิ่นที่น้ำ ไฟฟ้า ไปไม่ถึง ต้อง
เอา mobile ไป ณ วันนี้ยังเป็นอยู่ของประเทศไทย คือ เคลื่อนที่แบบเป็นชุดๆไป เพราะว่า ท้องถิ่ นที่ไกลยังไม่มี
หมอ แม้กระท่ังท้องถิ่นที่ไกล ถ้ามีหมอ ก็บริการไม่ทัน คนไข้เข้าถึงการบริการไม่ได้อย่างที่คาดหวัง พอเข้าสู่บริการ
ไม่ถึง ย้อนกลับไป ถามว่า ประสบความสำเร็จในการบริหารไหม คำถามนี้ เป็นคำถามที่ปวดหัวใจกับผู้บริหารมาก
เลย” 
นายกสภาวิชาชีพ 
“ออกหน่วยไปสุโขทัย ทั้งจังหวัดมีหมอตาคนเดียว คนไข้รอผ่าตา 2000 คน ปีนี้เอาศิริราช รามา ไปช่วยรักษาได้
พันกว่าแล้ว เพราะฉะนั้นในต่างจังหวัดขาดเยอะมาก ทำตัวชี้วัดอย่างไรก็ได้ให้ช่วยต่างจังหวัดด้วย” 
ตัวแทนสภาวิชาชีพ 
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“ฝั่งการศึกษาเองเนี่ยก็ไม่ได้ติดตาม ลูกศิษย์ สมมติว่าถ้าฝั่งการศึกษามีการติดตามลูกศิษย์ เพื่อสร้างเครือข่ายให้
มันเกิดเป็นสมาคมศิษย์เก่าก็ได้ มันก็จะเห็นตรงนั้น เพ่ือที่จะเอาไปใช้ต่อยังไง แต่ว่ามันก็ทำให้ศิษย์หรืออะไรมาเจอ
กันเขาก็อาจจะประเมินจากส่วนนั้นได้ คราวนี้คำถามคือ…มหาลัยต้องการตรงนั้นไปทำไม ไปทำอะไรมันจะไปตอบ
โจทย์เขาตรงไหน เขาก็อาจจะรู้สึกไม่ได้สำคัญเมื่อเทียบกับฉันต้องสอนนักศึกษาทุกๆ วัน สอนเสร็จจบ มีนักศึกษา
เท่านี้ฉันส่งออกได้เท่านี้ จบ ส่วนส่งออกจะไปที่ไหนแล้วมันเกิดผลลัพธ์ หรือ Impact ยังไงถามว่า มหาลัยต้องตอบ
ขนาดนั้นไหมเขาก็ถือว่า เขาพายเรือมาส่ง ก็ส่งมาล่ะ อยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน” 

สิ่งที่เราอยากเห็นคือ เรื่องของการกระจายตัวที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ว่ามันเป็นอย่างไร จะดูว่าถ้าเราจะสร้างสมรรถนะ 
ที่มันควรจะต้องมีสำหรับในส่วนของวิชาชีพ ในแต่ละ Level ของสุขภาพมันคืออะไร ซึ่งตรงนี้ถ้ามองในแง่ของ 
ทักษะความเชี่ยวชาญที่มันควรจะเกิดขึ้น กับบุคลากรกลุ่มนั้นในแต่ละ Level ด้วยนะว่ามันควรจะเป็นอย่างไร 
แล้วก็เป็นทิศทางไหน ซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันต้องจับมือกับในส่วนของหน่วยบริการเอง  ส่วนของ Case ให้เขา
สามารถที่จะต้องวิเคราะห์ให้ได้จริงๆแล้ว สิ่งที่วิชาชีพจะเดินไปข้างหน้ามันควรจะลงเป็นลักษณะของ Expert ไหม 
หรือเป็นลักษณะ General คือบางขาถ้าเป็น Expert เขาไม่สามารถทำเดี่ยวได้ มันจะเป็น Team Work กับอะไรก็
ว่าไป เพราะตอนนี้สิ่งที่มันเป็น คือมันกระจายทั้ง รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป จากการส่งเสริมแต่พอเขาไปอยู่ใน รพ.ศูนย์ 
มันต้องถูกปรับเปลี่ยนเป็นในลักษณะ Expert เพิ่มขึ้นอีกแบบนึง เพื่อที่จะสร้างในเรื่องของวิชาการ หรือตัวองค์
ความรู้ใหม่ๆ เพราะเขาอาจจะเป็นคนที่สื่อสารให้กับระบบ หรือให้กับสหวิชาชีพรู้ว่ามันควรจะเป็นอีก ไอเดียนึงใน
การที่จะพัฒนาเชิงระบบ” 
 
“gender กับ age ตรงนี้เป็น demographic indicators ที่สำคัญต่อการธำรงในบทบาทของ service จะเป็น 
public health service, clinical service density ต่อ 10000 ที ่ subnational เป็นของความเสมอภาค ว่า
จังหวัดและเขต 12 เขต เป็นอย่างไร population เราจะใช้ สำนักงานทะเบียนราษฏร แต่อย่าลืมว่ามี cross 
boundary dynamic population migration กรุงเทพ host คนนอกทะเบียนเยอะเลย แล้วอยู่ถาวรเลย” 
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

3) ด้านคุณลักษณะ ความสามารถต่อการให้บริการ 

 ผู้เชี่ยวชาญให้ความสำคัญถึงความศัทธาของประชาชนที่มีต่อกำลังคนด้านสุขภาพ ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับประสิทธิภาพของแต่ละโรงพยาบาล 

“การวัดก็เป็นนามธรรม WHO พูดเรื ่องของความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ Health workforce มันเป็น
นามธรรมมากเลยทีนี ้พี ่ก ็มองรูปธรรม ก็คือว่า ความพึงพอใจของประชาชนที ่มาใช้บริการ มันจะพั นกับ 
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performance โรงพยาบาล เช่น เค้าบอกว่าเป็นหน่วยบริการที่ตั้งอยู่ในอำเภอ มี population ที่เราวัดไปแล้ว แต่
โรงพยาบาลเเห่งนี้ มีประชาชนมาใช้บริการแค่ไหน พึงพอใจแค่ไหนซึ่งมันอาจจะเป็นการสำรวจก็ได้” 
 
“Policy ไม่ได้อยากรู้ว่าเงินเดือน นาย ก. นาย ข. เท่าไร แต่ฉันอยากรู้ศักยภาพของเขาว่าเขามีความเชี่ยวชาญด้าน
อะไร คุณหมอเชี่ยวชาญด้านไหน ฉันมีหมอเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ในประเทศนี้อยู่เท่าไร แล้วกระจายตัวอยู่ที่ไหน
บ้าง อยู่ใน รพ.เอกชน ของ รัฐ หรืออยู่ในรูปแบบไหน แล้วเมื่อไรมีความจำเป็นต้องดึงหมอคนนี้มาช่วยในภารกิจ
สำคัญบางเรื่อง จะทำยังไง ไม่งั้นต้องอาศัย Connection ส่วนตัวโทรหากันเอง มันก็ไม่ใช่” 
ผู้เชี่ยวชาญ 

4) ด้านคุณภาพ 

 ความคิดเห็นจากสภาวิชาชีพ ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสำคัญถึง 1. ด้านการผลิต จำนวนนักเรียนที่
สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน แต่ละวิชาชีพ มุ่งเน้นทั้ง hard skill and soft skill ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
และสร้าง นวัตกรรมได้ อัตราการเข้าสู่วิชาชีพเมื่อจบการศึกษา อัตราการมีงานทำใน 1 ปีหลังจากจบการศึกษา 
สัดส่วนครูผู ้สอนต่อนักเรียน รวมถึง Core competency ให้เปลี่ยนจาก provider oriented มาเป็น patient 
oriented มุมมองของคนท่ีให้บริการไม่ได้เป็นมุมมองของคนไข้ 

“สัดส่วน GP ต่อ specialist ในสาขาต่างๆก็จะมี GP ของตัวเอง Specialist ของตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของ 
competency หรือสัดส่วน specialist กับความเป็น service ของตัวเอง เช่น คุณเป็นศูนย์หัวใจ competency 
ของโรงพยาบาลเป็นศูนย์หัวใจแล้วคุณมี specialist หัวใจเพียงพอไหม โหนดการผ่าตัดมีแพทย์ผ่าตัดเพียงพอ
ไหม” 
 
“measure ที่เกี่ยวกับ training เรามีข้อมูลคนที่ train ไหม อยู่ในระบบและนอกระบบสาธารณสุขเท่าไหร่ มี 
indicator (เป็น predictive indicator ก็ได้) อะไรไหมที่บอกว่า คน ถ้าเป็นแบบนี้มันจะออกไปอยู่นอกระบบ ไป
อยู่เอกชน หรือทำงานอื่นๆ มี predictive indicator ไหม ที่จะทำให้รู้ว่า เวลาเราจะรับคน เราควรจะรับคนแบบ
ไหน เช่น เราควรจะเพ่ิมทุนของแพทย์ชนบทไหม การที่เราจะ recruit มาทำอย่างไร ดูว่าเค้าออกมาแล้วจะทำงาน
ที่ไหน อย่างไร จะเป็นตัวช่วยให้ระบบการศึกษาดีขึ้น” 
 
“ในมุมมองของการศึกษา ถ้า human resources เริ่มต้นจากการศึกษา ว่าความรู้พวกนี้ถูกใส่เข้าไปหรือเปล่า 
แล้วเราจะสามารถ maintenance เค้าอยู่ในระบบได้ไหม เรามักจะให้ความสำคัญกับการศึกษา แต่เรื่อง Social 
Determinant of Health, Integration, Leadership ไม่ได้ถูกนึกถึงเลย” 
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“Core competency ให้เปลี่ยนจาก provider oriented มาเป็น patient oriented มุมมองของคนที่ให้บริการ
ไม่ได้เป็นมุมมองของคนไข้ คนที่ให้บริการต้องรู้ healthcare service structure อันนี้เฉพาะของหมอนะ แล้วเค้า
ก็พยายามจะสอนตรงนี้ ต้องรู้เรื่อง change management ethic introduce เรื่อง system thinking อันนี้เป็น 
framework เรื ่องการศึกษาทางด้านการแพทย์ ถ้าเราคิดว่า competency อันนี้สำคัญกับหมอและพยาบาล 
measure อย่างหนึ่งคือ introduce เข้าไปในหลักสูตร” 
ผู้เชี่ยวชาญ 
 ภาคตลาดแรงงาน 

 ความคิดเห็นของสภาวิชาชีพ และผู้เชี่ยวชาญ ให้ความสำคัญกับสถานะของกำลังคนด้านสุขภาพ หลังจาก
ได้รับใบประกอบวิชาชีพ ว่าแต่ละบุคคลปฏิบัติงานอยู่ที่ไหน ได้รับการบรรจุจำนวนกี่คน จำนวนกำลังคนฯที่ไม่ถูก
จ้างงาน ต้นทุนรองรับค่าใช้จ่ายของกำลังคนด้านสุขภาพ รวมไปถึงให้ความสำคัญเรื่อง ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
และการมีระบบการจ้างงานที่หลากหลาย  

“เรื่องของตัวสมรรถนะของบุคลากรมันจะแตกต่างกันในแต่ละ Level แต่ละหน้าที…่มองว่าในแง่ของการพัฒนาคน
ตรงนี้เราพยายามมีหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งจะจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัย ว่าเราจะทำอะไร Shot Course Training 
อะไรที่ต้องเติมเข้าไปให้กับบุคลากร เพื่อให้เขามีความรู้ในการที่จะดูแลผู้ป่วย แล้วก็ไม่ทำให้คือมันต้อง Smart   
ในส่วนของตัววิชาชีพต้อง Smart พอๆกัน” 

“การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ค่าใช้จ่าย สิ่งที่ได้รับ การเปรียบเทียบการใช้กำลังคนแต่ละสถานบริการ แต่ละระดับ 
มีทั้งปริมาณ และคุณภาพ… คุณภาพ คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ตอนนี้ควรดูไหมว่าเราผิดทางหรือเปล่า 
ระบบการเรียนการสอนมีเรื่องแรงจูงใจเรื่องค่าตอบแทน น้องที่เข้ามาพยายามผันตัวเองไปทางนี้หมดในขณะ       
ที่ประเทศเดินไปอีกทาง เราต้องการ GP famed ไม่ได้รับความสนใจมากนักไม่รู้ว่าจะไปถึงฝั่งหรือเปล่า  ศัล สู 
อาจารย์ต้องดูคุณภาพว่า ระบบผลิตอะไรเกินไปแล้ว ถอยให้สมดุลกับการพัฒนาสถานบริการ” 

ผู้เชี่ยวชาญ 

• ส่วนท่ี 2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวช้ีวัดกำลังคนด้านสุขภาพ 

 การขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย  ตามคําสั่ง
กระทรวงสาธารณสุขที่ 1372/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกําลังคนดา้น
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์กําลังคนด้านสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กําลังคน ด้านสุขภาพเป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสม ชัดเจน ต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภายในกระทรวงสาธารณสุข และ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในเชิงระบบอย่างมีเอกภาพ และเพื่อให้การจัดทําตัวชี้วัดหลักกําลังคน
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ด้านสุขภาพของประเทศไทย เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน สาธารณสุข โดยสามารถบูรณาการข้อมูลหลัก
ของหน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง  

ตารางท่ี 4 แผนการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวช้ีวัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 

คร้ังที่ วันที่ดำเนินการ สถานที่จัดประชุม 
1 20 กรกฎาคม 2563  

ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 
ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2 28 สิงหาคม 2563 

3 9 ตุลาคม 2563 

 

ผลการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ดังนี้ 

การจัดประชุม ครั้งที่ 1    วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการรับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ และอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพัฒนา
ตัวชี้วัดฯ พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดความสำคัญของโครงการ ภาพรวมตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพระดับประเทศ   
ผลการทบทวนตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย และระดับนานาชาติ สถานการณ์กำลังคนด้านสุขภาพ
ของประเทศไทย  พร้อมทั้งให้ที่ประชุม พิจารณาและรับทราบระบบกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาตัวชี้วัดฯ  
แผนการพัฒนาตัวชี้วัดฯ  และรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 ผลการประชุมครั้งที่ 1 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ และข้อซักถามกับทีมวิจัยในประเด็นเรื่อง ตัวชี้วัด โดย
ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัด ว่าตัวชี้วัดที่กำลังจะเกิดขึ้น เกิดจากการตั้งใหม่ หรือพัฒนาจากตัวชี้วัด
เดิมที่มีอยู่ อีกทั้งเสนอถึงการนำตัวชี้วัดที่มีอยู่ในแผนยุทศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศต่างๆ มาคัดเลือก
และปรับให้สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด อีกทั้งหลายหน่ วยงานมีภารกิจด้าน
กำลังคนที่แตกต่างกัน เช่น ฝ่ายกองทัพ เสนอให้ทางทีมวิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย ให้มีความชัดเจนและ
สอดคล้องกันในทุกภาคส่วน อีกทั้งเสนอถึง การให้มีตัวชี้วัดที่สำคัญที่ส่งผลต่อ คุณภาพชีวิตของประชาชน การให้
ความสำคัญกับความต้องการของประชาชน ทั้งในระดับวิชาชีพ และระดัยชาติ ไปจนถึงการเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง
ระบบ  
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การจัดประชุม ครั้งที่ 2  วันที่ 28 สิงหาคม 2563 

 วัตถุประสงค์ นำเสนอผลการให้ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักฯ ที่ทำแบบคัดเลือก
ตัวชี้วัด นำเสนอกรอบวิเคราะห์การจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (AAAQ) และแสดงรายละเอียด นิยามความหมาย 
และรายละเอียดตัวชี้วัด ให้ครอบคลุมการในการคัดเลือกทั้ง 4 มิติ ที่คณะกรรมการได้ทำการคัดเลือกตัวชี้วัดมา
ก่อนการประชุม 

 ผลการประชุมครั้งที่ 2 ที่ประชุมให้ความคิดเห็นว่า ควรทำความเข้าใจตัวชี้วัดด้านการศึกษา ร้อยละการ
ทำงาน ร้อยละค่าใช้จ่ายกำลังคน เพื ่อให้คณะกรรมการเข้าใจตัวชี ้ว ัดในแต่ละกลุ ่มตรงกัน รวมถึงเสนอให้
คณะกรรมการทำความเข้าใจตัวชี้วัดพร้อมรายละเอียดแต่ละตัวพร้อมกัน พิจารณาความเร่งด่วนของการจัดเก็บ 
โดยพิจารณาจากสถานการณ์ ความน่าจะเป็น แนวโน้มของการเกิดปัญหา และจากนั้นนำมาสรุปความจำเป็นอย่าง
เร่งด่วน อีกท้ังมีการเสนอให้มีการจัดทำนิยาม ความหมายกลางของตัวชี้วัด เพ่ือการสื่อสารที่เข้าใจมากข้ึน 

การจัดประชุม ครั้งที่ 3 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 

 วัตถุประสงค์ นำเสนอบทสุปผลการคัดเลือกตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ทั้งหมด 17 
ตัวชี้วัด พร้อมแสดงรายละเอียด และจัดกลุ่มของแต่ละตัวเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและซักถามในที่
ประชุม 

 ผลการประชุมครั้งที่ 3 ที่ประชุมให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพ 
เสนอให้มีการจัดระบบบริการและแบ่งภาระงานกำลังคนด้านสุขภาพ และวิชาชีพอย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐสามารถทางานด้านการป้องกันสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพได้ดีขึ้น  อีกทั้ง เสนอให้
พิจารณาตัวชี้วัดที่เป็น professional health care และ productivity ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับ
ระบบบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง ถึงแม้จะมีภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน เพื่อให้ครอบคลุมกลยุทธ์ด้านบริหาร
จัดการ ในเรื่องการวางแผนกำลังคนเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประเด็นสำคัญ คือ จำนวนบุคลากรที่เป็น active 
license health workforce และ pool health workforce แต ่ละว ิชาช ีพต ้องกำหนดคำนิยามให ้ช ัดเจน        
เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาระงาน โดยอาจทำวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลจริง  และเสนอให้ทำแบบฟอร์มกลางส่งไป       
ขอข้อมูลจากสภาวิชาชีพ โดยอาจลงไปสัมภาษณ์หาข้อมูลเชิงลึกในบางประเด็นและบางวิชาชีพ เพ่ือความคล่องตัว
ในการทำงาน 
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• ส่วนท่ี 3 ผลการคัดเลือกตัวช้ีวัดกำลังคนด้านสุขภาพ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงจากกระบวนการยกร่างตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ
เพ่ือนำมาขอความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักฯ สามารถสรุปตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพท่ีเหมาะสมสำหรับประเทศไทย ได้ทั้งหมด 
17 ตัวชี้วัด ดังตารางที่ 5  โดยในตารางที่ 6 เป็นการเปรียนเทียบตัวชี้วัดหลักกำลังคนของประเทศไทย กับตัวชี้วัดหลักที่องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEARO) กำหนดไว้ 

 

ตารางท่ี 5 ตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย จำนวน 17 ตัวชี้วัด เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดดังภาคผนวกท่ี 1 

ลำดับ ตัวชี้วัด คำนิยาม 
1 จำนวนสถาบันการศึกษาและจำนวนการผลิตต่อปี สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชพี/องค์กรวิชาชพีที่

มีอำนาจรับรองสถาบัน 
จำนวนการผลิต หมายถึง จำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับจริง ในแต่ละสถาบันการศึกษา ของปี
การศึกษานั้นๆ 

2 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวน 
ที่นั่งเรียน 

ผู้สมัครเข้าศึกษา หมายถึง จำนวนนักเรียนที่แสดงความจำนงสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา
ในสภาวิชาชีพ ในปีการศึกษานั้นๆ 
จำนวนที่นั่งเรียน หมายถึง ศักยภาพการผลิตที่รับผู้เรียนได้อย่างเต็มที่ในปีการศึกษานั้นๆ 

3 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้า 
ที่จัดสรรให้นักศึกษาที่อยู่ในชนบท 

จำนวนนักศึกษา หมายถึง จำนวนนักศึกษาแต่ละวิชาชีพที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา โดย
สามารถจำแนกรายปีการศึกษา 
ภูมิลำเนา หมายถึง ภูมิลำเนาเกิดของนักศึกษา โดยจำแนกเป็นเขตเมืองและเขตชนบท โดยใช้คำ
นิยามของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี้ 

- ในเขตเทศบาล หมายถึง เขตเมือง หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

- นอกเขตเทศบาล หมายถึง เขตชนบท หมายถึง เขต อบต. 



 
 
 
 

86 

ลำดับ ตัวชี้วัด คำนิยาม 
4 อัตราการสำเร็จการศึกษา การสำเร็จการศึกษา หมายถึง จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละวิชาชีพในแต่ละปี 
5 มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพ

สถาบนัการศึกษาและสถาบันฝกึอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 
นิยามของ NHWA ให้มีกลไกระดับประเทศ สำหรับการรับรองสถาบันการศึกษาและสถาบัน
ฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ เช่น กลไกในการรับรองการศึกษา และการจัดตั้งสถาบันการศึกษา 
กลไกการรับรองระบบสุขภาพ หรือหากมีการจัดตั ้งสถาบันการศึกษา ควรให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพแห่งชาติ 

6 มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู ้ต่อเนื ่องของวิชาชีพ( 
Continuous professional development) 

ระบบการพัฒนาความรูต้่อเนื่องของบุคลากรด้านสุขภาพ) CPD (หมายถึง ระบบที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรด้านสุขภาพมีการศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และ
ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยอาจเป็นการศึกษาหรือการ
ฝึกอบรมระยะสั้น 

7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้น
ทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การที่บุคคลได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสภาวิชาชีพหรือคณะกรรมการการประกอบโรค
ศิลปะที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต 

8 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที ่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง ต่อประชากร 10,000  คน 

บุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง บุคลากรด้านสุขภาพที่ทำหน้าที่ให้บริการ 
(healthcare services) ทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ ในสังกัดของรัฐ เอกชน มูลนิธิ 
และท้องถิ่น  
สถานบริการ หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาดไทยหรือ
หน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และนอกสถานพยาบาล เช่น ร้านยา และการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ 
ประชากร หมายถึง ประชากรที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 4 สิทธิประกอบด้วย สิทธิหลักประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และสิทธิอื่นๆ  
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ลำดับ ตัวชี้วัด คำนิยาม 
9 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ 

Foreign -born และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ
ไทย 

บุคลากรด้านสุขภาพที่เป็นชาวต่างชาติ) Foreign -born) หมายถึง ชาวต่างชาติที่สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพสุขภาพ และสอบผ่านได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพใน
ประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ 

10 สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจาก
ต่างประเทศ Foreign-trained 

บุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ) Foreign -trained) หมายถึง 
คนไทยที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากต่างประเทศ และผ่านการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 

11 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง
ต่อประชากร 10,000  คน จำแนกตามพื้นที่ 

บุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง บุคลากรด้านสุขภาพที่ทำหน้าที่ให้บริการ 
(healthcare services) ทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ ในสังกัดของรัฐ เอกชน มูลนิธิ 
และท้องถิ่น  
ประชากร หมายถึง ประชากรที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 4 สิทธิประกอบด้วย สิทธิหลักประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และสิทธิอื ่นๆ จำแนกตาม เขต จังหวัด 
อำเภอ และตำบล 
กระทรวงสาธารณสุข อ้างอิงจาก รายงานทรัพยากรสาธารณสุข  
     จำแนกตามสังกัด รายเขตพื้นที่เครือข่ายบริการจังหวัด ออกเป็น กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชน 

12 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริงแต่ละวิชาชีพ
จำแนกตามเพศ 

บุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง บุคลากรด้านสุขภาพที่ทำหน้าที่ให้บริการ 
(healthcare services) ทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ ในสังกัดของรัฐ เอกชน มูลนิธิ 
และท้องถิ่น 

13 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามกลุ่ม
อายุ 

กลุ่มอายุ (Age Groups) หมายถึง ช่วงอายุหรือกลุ่มของอายุรายปี อ้างอิงจากการแบ่งกลุ่มอายุ
สำหรับการจัดทำระบบบุคลากรด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ 1.
น้อยกว่า 25 ปี 2.25 ไม่เกิน 34 ปี 3.35 ไม่เกิน 44 ปี 4.45 ไม่เกิน 54 ปี 5.55 ไม่เกิน 64 ปี 6.
มากกว่า 65 ปี 
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ลำดับ ตัวชี้วัด คำนิยาม 
14 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาช ีพจำแนกตาม

ประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข อ้างอิงจาก รายงานทรัพยากรสาธารณสุข  
     จำแนกตามสังกัด รายเขตพื้นที่เครือข่ายบริการจังหวัด ออกเป็น กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชน 
      จำแนกสถานพยาบาล รายเขตพื้นที่เครือข่ายบริการจังหวัด ออกเป็น รพช. รพท. และ รพศ. 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อ้างอิงจากรายงาน ของสำนักสารสนเทศและประเมนิผล
ลัพธ์สุขภาพ จำแนกหน่วยบริการออกเป็น 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเฉพาะทาง (เช่น ด้านมะเร็ง จิตเวช) 
โรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐพิเศษ (เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว)  

15 จำนวนบ ุ คลากรว ิ ช าช ี พประ เภท  Generalist และ 
Specialist ของแต่ละวิชาชีพ 

Generalist และ Specialist เป็นไปตามคำจำกัดความของแต่ละสภาวิชาชีพ 

16 อัตราการสูญเสียรายปี การสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ หมายถึง การสูญเสียบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงออกจากระบบ
การให้บริการด้านสุขภาพ 

17 ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน 
(Unit cost of production) 

NHWA ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี ่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรมของบุคลากรด้านสุขภาพใน
ระดับอุดมศึกษา ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน  
คู่มือต้นทุนกระทรวงสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ 
ประกอบด้วย ค่าแรง    ค่าวัสดุ และค่าลงทุน 
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ตารางท่ี 6 ตารางเปรียบเทียบตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพ กับ National Health workforce accounts ขององค์การอนามัยโลก และกรอบ AAAQ  

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย AAAQ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด SEARO 
1.การผลิต สถาบนัและจำนวนการ

ผลิต 
Availability 1. จำนวนสถาบันการศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ

และจำนวนการผลิตต่อป ี
2. จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนที่รับได้ 
3. จำนวนนักศึกษาจำแนกตามภูมลิำเนา )เมื่อง กึ่ง

เมือง ชนบท(  
4. อัตราการที่จบการศึกษา (graduate rate) 

 
 
 
 
 
• Graduation rate from 

education and 
training programmes 

 
หลักสูตรและคุณภาพ
การศึกษา 

 1. กลไกการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษา
และหลักสูตร )ตอบมี /ไม่มี รึเปลา่ หรือให้ตอบ
สัดส่วนของสถาบนัและหลักสตูรที่ได้การรับรอง
คุณภาพ(  
2 . การศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรวิชาชีพ )ตอบ

มี/ไม่มี รึเปล่า หรือให้ตอบสัดสว่นของวิชาชีพที่
มีข้อกำหนดให้มี CPD) 
 

• Accreditation 
mechanisms for 
education and 
training institutions 
and their 
programmes 

• Continuing 
professional 
development 

2.การขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ 

  2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาวชิาชีพดา้นสุขภาพ
ที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

 

3. การเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

จำนวน Accessibility 1. สัดส่วนกำลังคนด้านสุขภาพแตล่ะวิชาชีพที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อประชากร 10,000 
คน 

• Health worker density 
• Share of foreign-born 

health workers 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย AAAQ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด SEARO 
2. สัดส่วนกำลังคนด้านสุขภาพแตล่ะวิชาชีพเป็น

ชาวตา่งชาติ (Foreign-born) และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

3. สัดส่วนกำลังคนด้านสุขภาพแตล่ะวิชาชีพที่จบ
การศึกษาวิชาชีพ จากต่างประเทศ (Foreign-
trained) 

• Share of foreign-
trained health 
workers 

 

การกระจาย Accessibility 1. สัดส่วนกำลังคนด้านสุขภาพแตล่ะวิชาชีพต่อ
ประชากร 10,000 คน แยกตามพื้นที่ )ตำสุดคือ
ระดับตำบล(  

2. สัดส่วนกำลังคนด้านสุขภาพแตล่ะวิชาชีพแยก
ตามเพศ 

3. สัดส่วนกำลังคนด้านสุขภาพแตล่ะวิชาชีพแยก
ตามกลุ่มอาย ุ

4. สัดส่วนกำลังคนด้านสุขภาพแตล่ะวิชาชีพแยก
ตามประเภทสถานทีป่ฏิบัตงิาน )รัฐ )กสธ/.นอก 

กส.ธ (และ เอกชน  

• Health worker density 
at subnational level 

• Health worker 
distribution by age 
group 

• Female health 
workforce 

Skill mix Quality สัดส่วนทักษะผสมของบุคลากรวิชาชีพ (Skill-mix) 
สัดส่วนแพทย์ทั่วป )General ตอ่แพทย์เฉพาะทาง 
Specialist 
1. สัดส่วนแพทย์ต่อพยาบาล 
2. สัดส่วนพยาบาลต่อผู้ช่วยพยาบาล 
3. สัดส่วนทันตแพทย์ต่อทันตาภิบาล 

 

การคงอยู่ และการ
สูญเสีย 

Quality 1. อัตราการสูญเสียรายปี (Annual loss rate)  

4. อื่นๆ ค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร  1. ต้นทุนการผลิตบุคลากรดา้นสุขภาพแต่ละ
วิชาชีพต่อคน )Unit cost of production) 
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• ส่วนท่ี 4 ผลการสำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ 

 ผลการสำรวจหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับกำลังคนด้านสุขภาพ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ สภาวิชาชีพ 
หน่วยงานผู้ผลิต หน่วยงานผู้ใช้กำลังคนด้านสุขภาพ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลกำลังคน 
พบว่า 

กลุ่มที่ 1 สภาวิชาชีพ  

 ด้านภาพรวมสถานะของข้อมูลตามรายการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ ผลการประเมินการมีอยู่ของ
ตัวชี้วัดกำลังคนฯ รายละเอียดการมีอยู่ของตัวชี้วัดแบ่งได้ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดฯ ที่มีข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ 1. มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษา
และสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ 2. มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพ (Continuous 
professional development) 3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปี
แรกหลังจบการศึกษา 4. สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามกลุ่มอายุ 
กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดฯ ที่มีการจัดเก็บข้อมูลบางสภาวิชาชีพ ได้แก่ 1. สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็น
ชาวต่างชาติ Foreign-born และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 2. สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบ
การศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ Foreign-trained *สำหรับตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 ในกลุ่มนี้ บางสภาวิชาชีพยังไม่มี
กรณีดังกล่าว ส่งผลให้ไม่มีข้อมูล 
กลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดฯ ที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บในกลุ่มสภาวิชาชีพ ได้แก่ 1. สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง ต่อประชากร 10,000  คน 2.สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 10,000  คน จำแนกตามพ้ืนที ่3. สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริงแต่ละ
วิชาชีพจำแนกตามเพศ 4. สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน (รัฐ 
ส ่วนในและนอกกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน)  5. จำนวนบุคลากรวิชาชีพประเภท Generalist และ 
Specialist ของแต่ละวิชาชีพ และ 6. อัตราการสูญเสียรายปี 

 ด้านรายละเอียดของข้อมูล พบว่า รายละเอียดของข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน สภาวิชาชีพส่วนใหญ่
มีการเก็บบันทึกข้อมูลรูปแบบคล้ายคลึงกัน เนื่องจากระบบต่างๆ ภายในสภาฯ มีความเหมือนกัน เช่น ระบบการ
สอบขอใบประกอบวิชาชีพ ระบบทะเบียนสมาชิก ระบบการศึกษาต่อเนื่อง รวมไปถึงการต่ออายุใบประกอบ
วิชาชีพ การรับรองสถาบัน เป็นต้น ส่งผลให้มีรายละเอียดในการบันทึกข้อมูลค่อนข้างคล้ายกัน เช่น มีการบันทึก 
ชื่อ-นามสกุล, วัน เดือน ปี เกิด, เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก, สถาบันการศึกษาที ่ให้การรับรองการจบ
การศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้บางสภาวิชาชีพทราบข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียนที่จบการศึกษา รวมถึงจำนวนนักเรียนแรก
เข้าการศึกษาในปีแรก เนื่องจากสอดคล้องต่อระบบการขอสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ ทางมหาวิทยาลัยจึงมีการ
จัดส่งจำนวนดังกล่าว  
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 ด้านภาพรวมของระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน พบว่า การกำกับดูแลระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน 
อำนาจในการตัดสินใจพัฒนาด้านระบบข้อมูล บางสภาฯ มีการประชุมผ่านคณะกรรมการด้านข้อมูลเพื่อพิจารณา
ร่วมกันภายใต้สภาวิชาชีพ และบางสภาฯ มีเลขาธิการสภาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจ หลักการออกแบบ
ระบบส่วนใหญ่ ออกแบบสอดคล้องกับภารกิจ เช่น ระบบทะเบียนบุคลากรวิชาชีพ ระบบการสมัครสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมการอบรมต่างๆ การยื่นขอรับรองหลักสูตรและสถาบัน รวมถึง
ระบบการสอบ และการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น สำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล บางสภา
ฯ สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติได้ทางช่องทางออนไลน์ แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ หากมีความ
ประสงค์แก้ไข สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อขอปรับแก้ข้อมูล ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ หลายสภา
วิชาชีพไม่สามารถทราบข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันของสมาชิกได้ แม้มีการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ แต่ยังไม่
มีข้อบังคับสำหรับการกรอกอัพเดทสถานที่ปฏิบัติงาน รวมถึงไม่ทราบจำนวนการสูญเสียรายปีของสมาชิกแต่ละปี 
 ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลทั ้งหมดอยู ่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ บางสภาวิชาชีพมีการพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดทำฐานข้อมูล และบางสภามีการเก็บข้อมูลอยู่ใน 
excel เนื่องจาก ส่วนใหญ่สภาวิชาชีพไม่มีโครงการบุคลากรด้านสารสนเทศที่ปฏิบัติงานประจำ และสามารถดูแล
ข้อมูลอย่างต่อเนื ่องได้ หากมีความประสงค์พัฒนาระบบต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนาและดูแลรักษาระบบจาก
หน่วยงานนอกองค์กร 
 

กลุ่มที่ 2 หน่วยงานผู้ผลิต (กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

 ด้านภาพรวมสถานะของข้อมูลตามรายการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้ผลิต ผลการประเมินการมีอยู่
ของตัวชี้วัดกำลังคนฯ รายละเอียดการมีอยู่ของตัวชี้วัดแบ่งได้ ดังนี้ 

กลุ่มที ่ 1 ตัวชี ้ว ัดฯ ที ่มีข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ 1. จำนวนสถาบันการศึกษาและจำนวนการผลิตต่อปี 2. 
อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวนที่นั่งเรียน 3. อัตราการสำเร็จการศึกษา 
กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดฯ ที่มีข้อมูลบางตัว ได้แก่ อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้
นักศึกษาที ่อยู่ในชนบท เนื่องจากข้อมูลส่วนนี้จะขึ้นอยู ่กับแต่ละโครงการ ของแต่ละหน่วยงานหรือสถาบัน 
เพราะฉะนั้นจะไม่มีข้อมูลในภาพรวม 
กลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดฯ ที่ยังไม่ได้มีการจัดเก็บ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน (Unit 
cost of production) 
 ด้านรายละเอียดของข้อมูล พบว่า รายละเอียดของข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน มีการบันทึกข้อมูล
อยู่ภายใต้ทั้งหมด 3 ฐานข้อมูลตามภรกิจหน่วยงาน ได้แก่ ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลบุคลากร และฐานข้อมูล
สถานศึกษา ยกตัวอย่างรายการข้อมูลนักศึกษา เช่น ปีการศึกษา ภาคการศึกษา รหัสสถานศึกษา รหัสประจำตัว
ประชาชน ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ สถานภาพ รหัสคณะ รหัสหลักสูตรเป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้ทุก
สถาบันการศึกษาจะต้องมีการจัดเก็บและรายงานต่อกระทรวงฯ 



 
 
 
 

93 

 ด้านภาพรวมของระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน พบว่า การกำกับดูแลระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน 
อำนาจในการตัดสินใจพัฒนาด้านระบบข้อมูล ผ่านคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้งานข้อมูล การดูแลระบบข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแล ออกแบบ และพัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาค
การศึกษา เช่น ระบบการส่งข้อมูลระหว่างสถาบันการศึกษาและกระทรวงฯ โดยออกแบบให้ระบบมีการตรวจสอบ
รูปแบบการรับส่งข้อมูลทุกภาคการศึกษา เป็นต้น รวมถึงมีการจัดทำรายงานสถิติอุดมศึกษา เผยแพร่ต่อสาธารณะ 
และรายงานสถานการณ์ด้านการผลิตต่อผู้บริหาร สำหรับการวางแผนด้านการผลิตในอนาคต 
 ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลทั ้งหมดอยู ่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มิติของการจัดเก็บข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1. ฐานข้อมูลนักศึกษา 2.ฐานข้อมูล
บุคลากร และ 3.ฐานข้อมูลสถานศึกษา โดยข้อมูลทั ้งจัดวางอยู ่บนเซิร์ฟเวอร์ที ่มีการดูแลโดยนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ในศูนย์ฯ   
 

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานผู้ใช้กำลังคนด้านสุขภาพ 

 กลุ่มท่ี 3.1 หน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข 

 ด้านภาพรวมสถานะของข้อมูลตามรายการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้ใช้กำลังคนด้านสุขภาพ ผล
การประเมินการมีอยู่ของตัวชี้วัดกำลังคนฯ รายละเอียดการมีอยู่ของตัวชี้วัดแบ่งได้ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดฯ ที่มีข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ มีข้อมูลตรงตามตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละ
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 10,000 คน จำแนกตามพื้นที่ และสัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพ
จำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน (รัฐ ส่วนในและนอกกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน) 
 ด้านรายละเอียดของข้อมูล พบว่า รายละเอียดของข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน เนื่องด้วยภาพรวม
ของระบบมีการบันทึกข้อมูลบุคลากรทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพ มีการเก็บข้อมูลภาพรวมของ
ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด รายละเอียดข้อมูลแต่ละกลุ่มมี ดังนี้ 

1. ข้าราชการ มีระบบข้อมูลดังนี้ ระบบเครื่องราชอิสรยาภรณ์ การลาศึกษา เงินเดือน การย้าย การจัด
ตำแหน่งตามกระทรวง การประเมินผลงานทางวิชาการ ข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ ข้อมูลการศึกษา/ข้อมูล
ส่วนตัวในระบบทะเบียนประวัติ คู่มือบรรจุแต่งตั้ง และการมีอยู่ของตัวชีวัดหลักฯ ของโครงการ 
2. พนักงานราชการ มีระบบข้อมูลดังนี้ ข้อมูลเปลี่ยนตำแหน่ง ค่าตอบแทน สัญญาจ้าง การลาออก/เลิก
จ้าง/สิ้นสุดสัญญาจ้าง และระบบข้อมูลประวัติบุคคล (ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว) 
3. ลูกจ้างประจำ มีระบบข้อมูลดังนี้ ระบบข้อมูลประวัติบุคคล (ข้อมูลส่วนตัวและครอบครัว) ค่าตอบแทน 
และการเลื่อนข้ันลูกจ้างประจำ 
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4. ลูกจ้างชั ่วคราว มีระบบข้อมูลดังนี้ ระบบข้อมูลประวัติบุคคล (ชื ่อ-สกุล , เลขบัตรประชาชน) 
ค่าตอบแทน (การเพิ่มค่าจ้าง) และการลาออก/เลิกจ้าง/สิ้นสุดสัญญาจ้าง 
5. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีระบบข้อมูลดังนี้ คำสั่งจ้าง ลูกจ้าง และพกส นักเรียนทุน ปี 2562 
(HROPS) การต่อสัญญาจ้าง การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และ ข้อมูลประวัติ และข้อมูลตำแหน่งรายบุคคล 

 
 ด้านภาพรวมของระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน พบว่า การกำกับดูแลระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน 
ผ่านกลุ่มบริหารงานบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยภาพรวมของระบบมีการบันทึกข้อมูลบุคลากรทั้งหมด 
5 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 
ซึ่งประกอบด้วยวิชาชีพและที่ไม่ใช่วิชาชีพ มีการเก็บข้อมูลภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด ข้อมูล
เบื้องต้น เกี่ยวข้องกับการวางแผนอัตรากำลัง การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น  รวมถึงมีการรายงานข้อมูลภาพรวม
บุคลากรภายในกระทรวงสาธารณสุขทุกปี 
 ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลทั ้งหมดอยู ่ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการได้มาซึ่งข้อมูลมีอยู่ทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนที่ 1 กรมที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวง จะมีการส่ง
ข้อมูลมายังส่วนกลางในรูปแบบไฟล์ excel และส่วนที่ 2 เป็นการอัพเดทข้อมูลผ่าน Web application ส่วนนี้
บุคลากรภายใต้สังกัดสามารถเข้าถึง และติดตามข้อมูลส่วนบุคคลได้ โปรแกรมพัฒนาจากหน่วยงานเอกชน และมี
การดูแลรักษาระบบภายในหน่วยงาน เนื่องจากโครงสร้างบุคลากรมีนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถดูแลระบบ
ดังกล่าวได ้

 กลุ่มท่ี 3.2 หน่วยงานที่ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับภาคเอกชน 

 ด้านภาพรวมสถานะของข้อมูลตามรายการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้ใช้กำลังคนด้านสุขภาพ ผล
การประเมินการมีอยู่ของตัวชี้วัดกำลังคนฯ รายละเอียดการมีอยู่ของตัวชี้วัดแบ่งได้ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดฯ ที่มีข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ มีข้อมูลตรงตามตัวชี้วัดแต่ไม่สมบูรณ์ ได้แก่ สัดส่วนบุคลากรด้าน
สุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน (รัฐ ส่วนในและนอกกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน) 
 ด้านรายละเอียดของข้อมูล พบว่า รายละเอียดของข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน การบันทึกข้อ

ผู้ปฏิบัติงานของกองประกอบโรคศิลปะ อ้างอิงตาม สพ6 หรือ หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานใน
สถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ชื่อ – สกุล เลขประจำตัว 13 หลัก อายุ สาขาของผู้
ประกอบวิชาชีพหรือประกอบโรคศิลปะ เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต ที่อยู่ สถานภาพการทำงานใน
ปัจจุบัน และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 ด้านภาพรวมของระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน พบว่าการกำกับดูแลระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน 
อ้างอิงตาม พ.ร.บ 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.สถานพยาบาล และพ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ หลักการออกแบบ
โครงสร้างข้อมูลตอบโจทย์การใช้งานทั้งหมด 3 มิติ ได่แก่ 1.ระบบรองรับการออกใบอนุญาติ ของวิชาชีพที่ไม่มีสภา
วิชาชีพรองรับ 2.ระบบรองรับการต่อใบอนุญาตของสถานพยาบาล หรือคลินิก และ 3.ระบบรองรับการชำระ
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ค่าธรรมเนียมประจำปี (สามารถยื่นคำขอรูปแบบออนไลน์) ผู้รับผิดชอบด้านการส่งข้อมูลมี 2 กลุ่มคือ สาธารณสุข
จังหวัด และสถานพยาบาล 
 ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
เอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนของการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลมีการพัฒนาและดูแลรักษาระบบจาก
หน่วยงานนอกองค์กร 

 กลุ่มท่ี 3.3 หน่วยกองทัพ 

 ด้านภาพรวมสถานะของข้อมูลตามรายการตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานผู้ใช้กำลังคนด้านสุขภาพ ผล
การประเมินการมีอยู่ของตัวชี้วัดกำลังคนฯ รายละเอียดการมีอยู่ของตัวชี้วัดแบ่งได้ ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดฯ ที่มีข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ได้แก่ มีข้อมูลตรงตามตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละ
วิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน (รัฐ ส่วนในและนอกกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน) เนื่องจาก
จำนวนข้อมูลบุคลากรการแพทย์ภายในกองทัพยังมีสัดส่วนน้อย และอยู่ภายใต้การเก็บข้อมูลภายในสังกัดทั้งหมด 
ทำให้ทราบสถานที่ปฏิบัติงานภายในสังกัดของตน 
 ด้านรายละเอียดของข้อมูล พบว่า รายละเอียดของข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน อ้างอิงจาก รูปแบบ
การจัดทำ กพ 7 ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ อยู่ 3 ตอน ได้แก่ 
1. รายการข้อมูลประวัติส่วนตัวของข้าราชการ ได้แก่ ชื่อ-สกุล , วัน เดือน ปี เกิด, ชื่อ คู่สมรส, ชื่อ บิดา มารดา, 
ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน 
2. รายการที่เป็นข้อมูลแสดงถึงการรับรองความถูกต้องของกาทัรบันทึก 
3. รายการข้อมูลเกี่ยวกับทางราชการ เช่น วันเกษียณอายุ วันบรรจุ วันเริ่มปฏิบัติราชการ ประเภทข้าราชการ การ
ได้รับโทษทางวินัย วันลา อัตราเงินเดือน ตำแหน่ง เป็นต้น 
 การมีอยู่ของตัวชีวัดหลักฯ ของโครงการ 
 มีข้อมูลตรงตามตัวชี้วัด ได้แก่ สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่
ปฏิบัติงาน (รัฐ ส่วนในและนอกกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน) เนื่องจากจำนวนข้อมูลบุคลากรการแพทย์
ภายในกองทัพยังมีสัดส่วนน้อย และอยู่ภายใต้การเก็บข้อมูลภายในสังกัดทั้ งหมด ทำให้ทราบสถานที่ปฏิบัติงาน
ภายในสังกัดของตน 
 ด้านภาพรวมของระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน พบว่า การกำกับดูแลระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน
ของฝ่ายกองทัพ ผู้ที่ดูแลข้อมูลบุคลากรภาพรวม คือ ฝ่ายกำลังพล บางกองทัพมีการแยกเป็นคณะกรรมการกำลัง
พลโดยแบ่งออกเป็นวิชาชีพ สำหรับติดตาม หลักการออกแบบการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนของบุคลากร อ้างอิงตาม
รูปแบบของ กพ 7 โดยข้อมูลของแต่บุคคลจะเริ่มบันทึกตั้งแต่การเข้าบรรจุ การได้รับตำแหน่งเลื่อนขั้นต่างๆ ไป
จนถึงเกษียณอายุ สำหรับการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน จะมีการกำหนดการเข้าถึงเ ฉพาะ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ รวมไปถึงเจ้าของข้อมูลสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือช่วงปรับตำแหน่งจะมีการ
รวบรวมข้อมูลประวัติทั้งหมด เพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
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 ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ
เอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 หากเป็นหน่วยย่อยที่ดูแลบุคลากรเฉพาะกลุ่ม 
มีการบันทึกในรูปแบบ excel และหากเป็นฐานข้อมูลการให้บริการในโรงพยาบาลของสังกัด จะมีการบันทึกข้อมูล
ลงในโปรแกรมภายใต้สถานพยาบาล และมีการดูแลฐานข้อมูลบุคลากรภาพรวมภายใต้ฝ่ายกำลังพลที่มีอำนาจ
หน้าที่ควบคุมอัตรากำลัง 
 

กลุ่มที่ 4 หน่วยงานอ่ืนๆ (กรมบัญชีกลาง) 

 ด้านรายละเอียดของข้อมูล พบว่า รายละเอียดของข้อมูลที่มีการบันทึกอยู่ในปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำทุกกระทรวง รวมทั้งส่วนของกองทัพ โดยการบันทึกข้อ
ผู้ปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง มีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ที่อยู่ ข้อมูลการบรรจุ/โยกย้าย วันที่
ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และข้อมูลครอบครัว 
 ด้านภาพรวมของระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน พบว่า การกำกับดูแลระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน 
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ และลูกจ้างประจำภายใต้ทุกกระทรวง รวมถึงฝ่ายกองทัพ 
เนื่องจากข้อมูลภายในหน่วยงานเป็นข้อมูลรวมบุคลากรในระดับประเทศ ที่มีความสำคัญต่อระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล และหน่วยงานดังกล่าว ไม่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูล ส่วนนี้ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดต่อการ
ตัดสินใจด้านระบบฐานข้อมูลจะเป็นส่วนราชการ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ของการเชื่อมโยงข้อมูลภาพ
รวมทั้งระบบ อยู่ภายใต้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเป็นผู้ดำเนินการ  
 ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลแต่ละส่วนราชการมายังกรมผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า token key โดยมีการกำหนดการเข้าถึงข้อมูล
เฉพาะกลุ่มบริหารงานบุคคลของแต่ละหน่วยย่อยที่รับผิดชอบข้อมูล    
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ตารางท่ี 7 ตารางสรุปรายละเอียดการสำรวจข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด คำอธิบาย 

1 จำนวนสถาบันและจำนวนการผลิตต่อปี - กระทรวงอุดมศึกษา  

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสถาบัน

และจำนวนการผลิตต่อปี ได้แก่ จำนวนสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภา

วิชาชีพ /องค์กรวิชาชีพท่ีมีอำนาจรับรองสถาบัน  และจำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับจริง ในแต่

ละสถาบันการศึกษา ของปีการศึกษาน้ันๆ ส่งผลให้สามารถหาค่าตัวช้ีวัดดังกล่าวได้ทันที 

o ระบบธรรมาภิบาลดา้นข้อมูล ตัดสินใจผ่านคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของแต่ละ

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการใช้งาน โดยมีศูนย์สารสนเทศของกระทรวงฯ 

เป็นผู้ออกแบบระบบให้สอดคล้องต่อการใช้งานของแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

o ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั ้งหมด โดยอยู่

ภายใต้การดูแลของศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั ้งมีเจ ้าหน้าที ่ ตำแหน่ง นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลโดยตรง 

2 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพ

ต่อจำนวนที่น่ังเรียน 

กระทรวงอุดมศึกษาฯ 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ อัตราส่วนของ

ผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวนที่นั่งเรียน ได้แก่ จำนวนนักเรียนที่แสดงความ

จำนงสมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาในสภาวิชาชีพ ในปีการศึกษาน้ันๆ ทั้งนี้ ข้อมูลที่

เกี ่ยวข้องมีอยู่ด้วยกันหลายส่วน เช่น การรับสมัครผ่านระบบ TCAS การรับตรงจาก

มหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกระบบ เป็นต้น โดยข้อมูลยังขาดการ

เชื่อมโยงกันเป็นภาพรวม และอีกตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือ ศักยภาพการผลิตที่รับผู้เรยีนได้

อย่างเต็มที่ในปีการศึกษานั้นๆ จะอยู่ในแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร ภายใต้
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ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด คำอธิบาย 

คณะ และสถาบันการศึกษา ข้อมูลส่วนนี้ยังขาดการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นภาพรวมทั้ง

ระบบเช่นเดียวกัน 

3 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพ

ต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาที่อยู่ในชนบท 

กระทรวงอุดมศึกษาฯ 

- ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับ อัตราส่วนของผู้สมัครเข้า

ศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาที่อยู่ในชนบท ได้แก่ จำนวนโควต้าที่นั่งเรียนเพื่อ

รับนักศึกษาที่อยู่ในชนบท และจำนวนนักศึกษาแต่ละวิชาชีพท่ีกำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา โดย

สามารถจำแนกรายปีการศึกษา ข้อมูลตัวแปรที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น กระทรวง

อุดมศึกษาฯ สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีการให้ทุนโครงการพิเศษ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลส่วนนี้ตอ้ง

ใช้ระยะเวลาสำหรับการเช่ือมโยงข้อมูล  

4 จำนวนนักศึกษาที่จบจากศึกษา (graduate 

rate) 

- กระทรวงอุดมศึกษา  

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนนักศึกษา

ที่จบการศึกษา ได้แก่ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาในแต่ละรุ่นของแต่ละ

วิชาชีพ และจำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับจริง ในแต่ละสถาบันการศึกษา ของปีการศึกษา

นั้นๆ 

o ระบบธรรมาภิบาลดา้นข้อมูล ตัดสินใจผ่านคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของแต่ละ

หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการใช้งาน โดยมีศูนย์สารสนเทศของกระทรวงฯ 

เป็นผู้ออกแบบระบบให้สอดคล้องต่อการใช้งานของแต่ละหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

o ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั ้งหมด โดยอยู่

ภายใต้การดูแลของศูนย์สารสนเทศ พร้อมทั ้งมีเจ ้าหน้าที ่ ตำแหน่ง นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลโดยตรง 
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ตัวชี้วัดที ่ ชื่อตัวชี้วัด คำอธิบาย 

5 มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพ - สภาวิชาชีพ 

o ความพร้อมของข้อมูล เนื ่องจากทุกสภาวิชาชีพมีอำนาจหน้าที่ ภายใต้ข้อบังคับของ    

สภาวิชาชีพ ว่าด้วยการพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันการผลิตวิชาชีพต่างๆ ตาม

หลักสูตรมาตรฐานของวิชาชีพ ซึ่งเป็นกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพด้าน   

การผลิต 

6 มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ตอ่เนื่องของ

วิชาชีพ (Continuous professional 

development) 

- สภาวิชาชีพ 

o ความพร้อมของข้อมูล เนื ่องจากแต่ละสภาวิชาชีพมีศูนย์การศึกษาต่อเนื ่อง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะและ

เจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาของนผู้ประกอบวิชาชีพ 

ส่วนน้ีถือเป็นข้อบังคับภายใต้สภาวิชาชีพ 

7 ร้อยละของผู ้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้าน
สุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลัง
จบการศึกษา 

- สภาวิชาชีพ ได้แก่ 

1. แพทยสภา 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของ

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

ได้แก่ จำนวนผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายในปีแรกหลังจบ

การศึกษา และจำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่ละวิชาชีพ 

o ระบบธรรมาภิบาลด้านข้อมูล ผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลคือ 

นายกแพทยสภา โดยแต่ละปีจะมีการรายงานสถิติด้านจำนวนภาพรวมของแพทย์บน

เว็บไซต์แบบสาธารณะ  
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ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของแพทยสภา มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ 

ได้แก่ แบบเอกสาร (Hard copy) และอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic file) โดยมีโปรแกรม

สำหรับบันทึกข้อมูลทะเบียนบุคลากรวิชาชีพ ผ่านการพัฒนาจากบริษัทภายนอก 

เนื่องจากภายในหน่วยงานไม่มีโครงสร้างบุคลากรทางด้านสารสนเทศ 

2. ทันตแพทยสภา 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของ

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

ได้แก่ จำนวนผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายในปีแรกหลังจบ

การศึกษา และจำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่ละวิชาชีพ 

o ระบบธรรมาภิบาลด้านข้อมูล ผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลคือ 

เลขาธิการทันตแพทยสภา โดยหลักการออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล อ้างอิงจาก

รูปแบบการใช้งานภายในหน่วยงาน 

o ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของทันตแพทยสภา อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic file) สำหรับฐานข้อมูลของทันตแพทยสภามีอยู่ด้วยกัน 2 

ส่วน คือ ระบบข้อมูลสมาชิก และระบบสอบขึ้นทะเบียน หากเป็นระบบสอบจะมีบรษิัท

ภายนอกเข้ามาพัฒนาระบบการใช้งานดังกล่าว 

 

3. สภาเภสัชกรรม 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี ้วัดที่เกี ่ยวข้องกับร้อยละของ

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 
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ได้แก่ จำนวนผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายในปีแรกหลังจบ

การศึกษา และจำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่ละวิชาชีพ 

o ระบบธรรมาภิบาลด้านข้อมูล มีการตัดสินใจผ่านคณะอนุกรรมการทางด้านข้อมูล

โดยเฉพาะ โดยหลักการออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล  ระบบรองรับการทำงาน

ตามภารกิจของสภา เช่น การทำข้อสอบ การสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ การศึกษา

ต่อเนื่อง กิจกรรมการอบรม และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบบทั้งหมดของสภายงัมี

การแยกส่วนกันอยู่ 

o ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic file) สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลของสภาจะมีบริษัท

ภายนอกเข้ามาพัฒนาระบบการใช้งานดังกล่าว เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศ

ภายในหน่วยงาน 

4. สภาการพยาบาล 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของ

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

ได้แก่ จำนวนผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายในปีแรกหลังจบ

การศึกษา และจำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่ละวิชาชีพ 

o ระบบธรรมาภิบาลด้านข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในสภาการพยาบาล มีการ

ตัดสินใจผ่านคณะกรรมการบริหารสภาพยาบาล สำหรับระบบภาพรวมมีอยู่ด้วยกัน 4 

กลุ ่ม ได้แก่  1 . การสมัครสอบความรู้เพื ่อขอขึ ้นทะเบียน 2 . การเก็บหน่วยคะแนน
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การศึกษาต่อเนื่อง 3 . การต่ออายุใบอนุญาตออนไลน์ และ 4 . การยื่นขอรับรองสถาบัน 

และหลักการออกแบบข้อมูลอิงตาม พรบ  .พ.ศ .2540  

o ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของสภาเภสัชกรรม อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic file) สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลของสภาในรูปแบบ Web 

application เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 และมีโครงสร้างเจ้าหน้าท่ีสารสนเทศรับผิดชอบ

ดูแลระบบโดยตรง 

5. สภาเทคนิคการแพทย์ 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของ

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

ได้แก่ จำนวนผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายในปีแรกหลังจบ

การศึกษา และจำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่ละวิชาชีพ 

o ระบบธรรมาภิบาลด้านข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในสภาเทคนิคการแพทย์ มี

การตัดสินใจผ่านคณะอนุกรรมการทางด้านข้อมูล หลักการออกแบบโครงสร้างระบบ

ข้อมูล มุ ่งเน้นระบบที่ลดความซ้ำซ้อนจากฐานข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข  โดย

หลักการออกแบบเพื่อรองรับการทำงานภายในสภาฯ 

o ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของสภาเทคนิคการแพทย์ อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic file) สำหรับการพัฒนาฐานโปรแกรม มีการ พัฒนาและดูแล

รักษาระบบจากหน่วยงานนอกองค์กร เนื ่องจากไม่มีโครงสร้างตำแหน่งนักสารสนเทศ

ภายในสภาฯ 
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6. สภากายภาพบำบัด 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของ

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

ได้แก่ จำนวนผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายในปีแรกหลังจบ

การศึกษา และจำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่ละวิชาชีพ 

o ระบบธรรมาภิบาลด้านข้อมูล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในสภากายภาพบำบัด มี

การตัดสินใจผ่าน คณะอนุกรรมการด้านสารสนเทศการพัฒนาข้อมูล หลักการออกแบบมี

แนวคิดในการวางระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 phases 

1 . ระบบข้อมูลบัณฑิตที่สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ 

2 . ระบบทะเบียนสมาชิก 

3 . ระบบสำหรับหน่วยงานสังกัดบัณฑิตและผู้ผลิตโดยจาก 3 ระบบดังกล่าว มีการพัฒนา

เสร็จสิ้นในระบบที่  1-2 ส่วนที่ 3 อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยทั้ง  3 ระบบอยู่ในรูปแบบ  

Web Application และ เป็นออนไลน์ครอบคลุมทั้งหมด 

o ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของสภากายภาพบำบัด อยู่ในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic file) สำหรับการพัฒนาฐานโปรแกรม มีการ พัฒนาและดูแล

รักษาระบบจากหน่วยงานนอกองค์กร เนื ่องจากไม่มีโครงสร้างตำแหน่งนักสารสนเทศ

ภายในสภาฯ 

7. สภาการสาธารณสุขชุมชน 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของ

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 
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ได้แก่ จำนวนผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายในปีแรกหลังจบ

การศึกษา และจำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่ละวิชาชีพ 

o ระบบธรรมาภิบาลด้านข้อมูล ผู้มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจด้านระบบฐานข้อมูล ได้แก่ 

นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยผู้บริหารให้ความสำคัญกับการเช่ือมโยงข้อมูลแต่ละ

ส่วนภายในหน่วยงาน 

o ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของสภาการสาธารณสุขชุมชน อยู่ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ )Electronic file) และรูปแบบเอกสาร (Hard copy) ทั้ง 2 ส่วน 

สำหรับการพัฒนาฐานโปรแกรม มีการ พัฒนาและดูแลรักษาระบบจากหน่วยงานนอก

องค์กร เนื่องจากไม่มีโครงสร้างตำแหน่งนักสารสนเทศภายในสภาฯ 

8. สภาการแพทย์แผนไทย 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับร้อยละของ

ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

ได้แก่ จำนวนผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายในปีแรกหลังจบ

การศึกษา และจำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่ละวิชาชีพ 

o ระบบธรรมาภิบาลด้านข้อมูลอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจด้านระบบฐานข้อมูล ผ่าน

รูปแบบคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใต้สภาวิชาชีพ หลักการออกแบบรูปแบบการ

บันทึกข้อมูล อ้างอิงจากรูปแบบการใช้งาน เช่น ข้อมูลทะเบียนสมาชิกของผู้ที่มาสอบขอ

ใบอนุญาติ จะมีการกำหนดองค์ประกอบของข้อมูลที่สอดคล้องต่อการจัดเก็บในหมวดหมู่

ดังกล่าว 
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o ระบบสารสนเทศของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลของสภาการสาธารณสุขชุมชน อยู่ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ )Electronic file) สำหรับการพัฒนาฐานโปรแกรม มีการ พัฒนา

และดูแลรักษาระบบจากหน่วยงานนอกองค์กร เนื ่องจากไม่มีโครงสร้างตำแหน่งนัก

สารสนเทศภายในสภาฯ 

8 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่มี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง 

ต่อประชากร 10, 000 คน  

- ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ สัดส่วนบุคลากรด้าน

สุขภาพแต่ละวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาตประกอบ ได้แก่ บุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพท่ีมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง และจำนวนประชากรที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 4 สิทธิ  หาก

ต้องการทราบตัวชี้วัดกลุ่มนี้ จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เช่น สภา

วิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้ ทุกสภาวิชาชีพยังขาดการติดตามสมาชิก

เพื่อมายืนยันสถานท่ีปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 

9 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็น
ชาวต่างชาติ 
(Foreign -born) และมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพในประเทศไทย 

สภาวิชาชีพ 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนบุคลากร

ด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ )Foreign-born) และมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพในประเทศไทย ได้แก่ จำนวนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบจากสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ และจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนของแต่ละวิชาชีพ 

ทั้งนี้ แพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด มีการบันทึก

ข้อมูลตามตัวแปรดังกล่าว ส่วนสภาวิชาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้างต้น ยังไม่มี

ตัวเลขชาวต่างชาติที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจาก การสอบไม่ผ่าน หรือบางวิชาชีพ

มีข้อสอบเป็นภาษาไทย ทำให้ชาวต่างชาติไม่สามารถทำข้อสอบได้ เป็นต้น 

10 สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษา
วิชาชีพจากต่างประเทศ (Foreign-trained) 

สภาวิชาชีพ 
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o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับ สัดส่วนบุคลากร

แต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ )Foreign-trained) ได้แก่ จำนวน

บุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และจำนวนบุคลากรด้าน

สุขภาพทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนของแต่ละวิชาชีพ ทั้งนี้ แพทยสภา ทันตแพทยสภาสภา

เภสัชกรรม สภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด มีการบันทึกข้อมูลตามตัวแปร

ดังกล่าว ส่วนสภาวิชาชีพอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้างต้น ยังไม่มีตัวเลขผู้ที ่จบ

การศึกษาจากต่างประเทศที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ เนื่องจาก การสอบไม่ผ่าน หรือไม่มี

ผู้ยื่นขอสอบ เป็นต้น 

11 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่

ปฏิบัติงานจริงต่อ 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ สัดส่วนบุคลากร

ด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที ่ปฏิบัติ งานจริงต่อ ได้แก่ จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพที่

ปฏิบัติงานจริง จำแนกตามระดับพื้นที ่ )เขต จังหวัด อำเภอ และตำบล(  และจำนวน

ประชากรที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 4 สิทธิ  )แยกรายพื้นท่ี(  สำหรับตัวช้ีวัดดังกล่าว สภา

วิชาชีพไม่ทราบข้อมูลสถานท่ีปฏิบัติงานจริงภายในพื้นที่ หากต้องการทราบตัวช้ีวัดดังกล่าว

จำเป็นต้องมีการเชื ่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื ่นๆ เช่น กรมบัญชีกลาง สำหรับ

ตรวจสอบการรับเงินเดือน เป็นต้น  

12 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง

แต่ละวิชาชีพจำแนกตามเพศ 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ สัดส่วนบุคลากร

ด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริงแต่ละวิชาชีพจำแนกตามเพศ ได้แก่ จำนวนบุคลากรด้าน

สุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง จำแนกเพศ ชาย หญิง และจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทั้งหมดที่

ขึ้นทะเบียนของแต่ละวิชาชีพ สำหรับข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานจริง บางสภาวิชาชีพยังไม่มี

ข้อบังคับสำหรับการอัปเดตสถานท่ีปฏิบัติงานปัจจุบัน จึงส่งผลให้ไม่สามารถแยกเพศได้ 
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13 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพ

จำแนกตามกลุ่มอายุ 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ สัดส่วนบุคลากร

ด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามกลุ ่มอายุ  ได้แก่ จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ 

ปฏิบัติงานจริงจำแนกตามกลุ่มอายุ และจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียน

ของแต่ละวิชาชีพ สำหรับข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานจริง บางสภาวิชาชีพยังไม่มีข้อบังคับ

สำหรับการอัปเดตสถานท่ีปฏิบัติงานปัจจุบัน จึงส่งผลให้ไม่สามารถแยกตามกลุ่มอายุได้ 

14 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพ

จำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน )รัฐ  

)กสธ/.นอก กส.ธ (และ เอกชน  

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนบุคลากร

ด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน )รัฐ )กสธ /.นอก กส .ธ (
และ เอกชน ได้แก่ จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่

ปฏิบัติงาน )รัฐ  )กสธ /.นอก กส .ธ (และ เอกชน  และจำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทั้งหมดที่

ขึ้นทะเบียนของแต่ละวิชาชีพ สำหรับข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าว เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 

เช่น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข กองประกอบโรคศิลปะ เป็นต้น จึง

ยากสำหรับการจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน รวมไปถึงความครอบคลุมสถาน

บริการเอกชนยังมีข้อจำกัดสำหรับการรวบรวมข้อมูลภายใต้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

15 จำนวนบุคลากรวิชาชีพประเภท Generalist 

และ Specialist ของแต่ละวิชาชีพ 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนบุคลากร

วิชาชีพประเภท Generalist และ Specialist ของแต่ละวิชาชีพ ได้แก่ จำนวนบุคลากรด้าน

สุขภาพ จำแนกตามวิชาชีพ แยกสาขาความเช่ียวชาญ หน่วยงานท่ีมีการบันทึกข้อมูลส่วนนี้
ได้แก่ สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล และสภากายภาพบำบัด ทั้งหมด 3 สภาวิชาชีพ 
ส่วนสภาอื่นๆ ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูล 

16 อัตราการสูญเสียรายปี o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ อัตราการสูญเสีย

รายปี ได้แก่ จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพท่ีสูญเสียในปีปัจจุบัน ของแต่ละวิชาชีพ ถือเป็นตัว

แปรที่ไม่สามารถระบุได้ภายในระยะ1-2 ปี เนื่องจาก อัตราการสูญเสียจำเป็นต้องการมี
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ตรวจสอบข้อมูลอย่างครอบคลุม ทั้งเรื่อง การเสียชีวิต การลาออก การเกษียณอายุ และ
อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรายงานจากหน่วยบริการหรือหน่วยงานต่างๆ ต้นสังกัด ที่อยู่
นอกเหนืออำนาจคำสั่งการส่งผลให้ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดดังกล่าวได้ 

17 ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละ

วิชาชีพต่อคน )Unit cost of production) 

o ความพร้อมของข้อมูลที่สอดคล้องกับตัวแปรที่ตอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิต

บุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน )Unit cost of production) ตัวชี้วัดนี้ถือเป็นตัว

แปรที่ไม่สามารถระบุได้ภายในระยะ1-2 ปี เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ
แต่ละวิชาชีพต่อคน สามารถวิเคราะห์จากการสำรวจอย่างครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษา 
และจำเป็นต้องวิเคราะห์หลากหลายมิติ เช่น การลงทุนด้านสิ่งของ กำลังคนด้านสุขภาพ 
เช่น ครูผู้สอน ต่อการผลิตบุคลากรการแพทย์ เป็นเป็นทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับหารสำรวจที่ไม่
เพียงแต่เป็นข้อมูลที่มีอยู่ ส่งผลให้ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัดดังกล่าวได้ 
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 สรุปผลการประเมินระบบฐานข้อมูลหน่วยงานตามที่กล่าวข้างต้น ภาคผนวก 3 พบว่า หน่วยงานผู้ผลิต 
ถือเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลของนักเรียน และนักศึกษาตั ้งแต่กระบวนการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย จนกระท่ังสำเร็จการศึกษา โดยโครงสร้างของกระทรวงฯ มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรงในการ
ดูแลรักษาระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน รวมถึงทางสถาบันการศึกษาจะมีการส่งข้อมูลม ายังหน่วยงานกลาง 
เพียงแต่บางส่วนยังไม่ครอบคลุม เช่น หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายการให้โควต้าที่นั่งเรียนสำหรับหลักสูตรการผลิต
บุคลากรด้านสุขภาพ รวมถึงข้อมูลจริงของการรับสมัคร ที่นั่งเรียน การรับจริง ที่มีการอัปเดตภายหลัง แต่ด้วย
องค์ประกอบด้านโครงสร้างที่ดี หากมีข้อกำหนดหรือนโยบายบางส่วนในการรวบรวมข้อมูล จะส่งผลให้ระบบมี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 สภาวิชาชีพ มีองค์ประกอบในการจัดเก็บข้อมูล รายละเอียด หรือระบบต่างๆ ภายในหน่วยงานใกล้เคียง
กัน เช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลสมาชิก การศึกษาต่อเนื่อง ระบบการสอบในประกอบวิชาชีพ รวมถึ งโครงสร้างของ
ระบบธรรมาภิบาล ที่มีการตัดสินใจในการพัฒนาระบบต่างๆ ผ่านคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะทำงาน 
เป็นต้น อีกทั้ง ยังไม่มีการดูแลทางด้านระบบสารสนเทศจากบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง ซึ่งในอนาคต
หากมีการพัฒนาระบบ ติดตาม หรือวางแผนเกี่ยวข้องกับภาพรวม อาจจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่าง
ทันท่วงที ยกเว้นกรณีการจ้างงานจากหน่วยงานภายนอกสำหรับพัฒนาระบบที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังข้อมูลที่สำคัญของสมาชิกที่ควรทราบ เช่น สถานที่ปฏิบัติงาน หากมีข้อบังคับของการรายงานข้อมูลส่วนนี้ จะ
ส่งผลให้ได้ฐานข้อมูลสำคัญของการวางแผน และตอบโจทย์มิติทางด้านการกระจาย ความเพียงของภาพรวม
กำลังคนด้านสุขภาพของประเทศได้ 
 หน่วยงานผู้ใช้ข้อมูล โดยเฉพาะส่วนของ ฝ่ายกองทัพ ถือเป็นการบันทึกข้อมูลที่มีความเป็นมาตรฐานตาม
ระเบียบของสังกัด โดยทุกกองทัพจะมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกันทุกคน และการเข้าถึงข้อมูลขึ้นอยู่กับ
ส่วนกลางของกองทัพ โดยมีฝ่ายกำลังพลเป็นผู้ดูแลระบบข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูล
มีความครบถ้วน และมีการอัปเดตข้อมูลปีละ 1 ครั้ง แต่หากเป็นส่วนของหน่วยงานย่อยยังไม่มีการบันทึกข้อมูลใน
ลักษณะของโปรแกรมสำเร็จรูป เนื่องจากความจำเป็น และจำนวนยังมีจำนวนน้อย หากเปรียบเทียบกับส่วนกลาง
ของกองทัพที่มีการรวบรวมข้อมูลกำลังพลจากหลายภาคส่วน ยังไม่พบความจำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบในส่วน
ดังกล่าว ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข มีหน่วยงานกลางในการดูแลข้อมูลบุคลากรภายในสังกัด มี การบันทึก
ข้อมูลตามรูปแบบการจ้างงานอย่างชัดเจน ใช้งานผ่านโปรแกรมและมีการดูแลภายในหน่วยงาน หากในอนาคตมี
การพัฒนา หรือติดตามข้อมูลส่วนใดเพ่ิมเติม โครงสร้างทางด้านระบบสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้  
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• ส่วนที่ 5 ผลการจัดประชุมเพื่อร่วมทำประชาพิจารณ์ (Public hearing) โครงการการพัฒนา
ตัวช้ีวัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
 การจัดประชุมเพื่อร่วมทำประชาพิจารณ์ (Public hearing) โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนดา้น
สุขภาพของประเทศไทย วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. นำเสนอตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย และการได้มาซึ่งหลักการคัดเลือกตัวชี้วัด  

2. นำเสนอ ผลการประเมินระบบฐานข้อมูลกำลังคนด้านสุขภาพของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

3. รับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

 โดยมี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม
ทั ้งหมด 39 ท่าน ประกอบด้วย สภาวิชาชีพ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักสถานพยาบาลและการ
ประกอบโรคศิลปะ กรมบัญชีกลาง กองทัพ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในที่ประชุมมีแนวโน้มที่เห็นด้วยต่อ
ตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัว โดยแบ่งเป็นประเด็น ดังนี้ 

 1. ด้านการจัดกลุ่มความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด เสนอให้มีตรวจสอบกลุ่มตัวชี้วัด
พร้อมจัดลำดับใหม่อีกครั้ง เนื่องจากบางตัวชี้วัดมีข้อมูลครบถ้วนเพียงรอการเชื่อมโยงข้อมูล อีกทั้งมี
ประเด็นของตัวชี้วัดบางตัวที่อาจจะไม่ส่งผลกระทบในภาพรวม และเสนอเพิ่มเติมบางส่วน เช่น ตัวชี้วัด
ด้านความพึงพอใจต่อการทำงาน เป็นต้น ส่วนนี้ขอให้ทางทีมวิจัยพิจารณาอีกครั้ง 

 2. ด้านระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลระบบข้อมูลภายในหน่วยงาน
บ่อย ส่งผลให้เกิดความไม่ต่อเนื่องด้านการดูแลรักษา และความต่อเนื่องของการบันทึกข้อมูล 

 3. ด้านการเชื่อมโยงข้อมูล ต้องมีกลไกการเชื่อมโยงข้อมูล หรือแหล่งที่หลายๆ หน่วยงานที่ต้องใช้
ข้อมูลร่วมกันสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อีกท้ังการเชื่อมโยงข้อมูลข้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนนี้คาดว่า
มีกฎหมายรองรับที่สามารถดำเนินการต่อได ้

 4. ด้านหน่วยงานดูแลข้อมูลกลาง จำเป็นต่อการรวบรวมข้อมูลภาพรวม ทั้งนี้ ประธานชี้แจงว่า 
ควรเป็นกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลข้อมูลบุคลากรกรแพทย์ทั้งระบบ รวมถึงมี
การออกรายงานอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต 

 5.  การทำงานระยะถัดไป ควรเสนอกลไกการดำเนินงานสำหรับการพัฒนาตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่ม
ในระยะถัดไป เพ่ือมีทิศทางในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
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บทท่ี 5 

สรุปอภิปรายผลการศกึษา 

• ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ 
 ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อเสนอของโครงการมีทั้งสิ้น 17 ตัวชี้วัด แบ่ง
ออกเป็น 4 หมวดหลัก ดังนี้  

 1. การผลิต มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด ครอบคลุมทางด้านปริมาณและคุณภาพของภาคการผลิต เช่น การมี
กลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ  ตัวชี้วัดนี้
สะท้อนถึงคุณภาพที่ได้รับการรับรองตั้งแต่สถาบันการผลิต เนื่องจากคุณภาพของสถานศึกษาส่งผลต่อคุณภาพของ
นักศึกษา หรือด้านของอัตราส่วนผู้สมัครเข้าศึกษา จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบี ยน สะท้อนถึงโอกาสในการผลิต
บุคลากรวิชาชีพ และการหมุนเวียนในระบบตลาดแรงงาน ส่วนนี้มีผลต่อการวางแผนการผลิตนักศึกษาเพ่ือทดแทน
ภาพรวมการเข้า-ออกของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื ่อง หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องสำหรับจัดเก็บข้อมูลกลุ ่มนี้ 
ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สถาบันการศึกษา/สถาบันฝึกอบรม มหาวิทยาลัย เป็นต้น ตัวชี้วัดของ
หมวดการผลิต ได้แก่ 
  1.1. จำนวนสถาบันการศึกษาและจำนวนการผลิตต่อปี 
  1.2. อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวนที่นั่งเรียน 
  1.3. อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาที่อยู่ในชนบท 
  1.4. อัตราการสำเร็จการศึกษา 
  1.5. มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมบุคลากร 
  ด้านสุขภาพ 
  1.6. มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพ( Continuous professional   
  development) 
 2. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ มี 1 ตัวชี้วัดตรงตามหมวดหลัก คือ ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา
วิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา ตัวชี้วัดนี้สะท้อนถึงหลังจากจบการศึกษา 
จำนวนผู้ที่จบการศึกษาที่มีความประสงค์เข้าสู่ภาคตลาดแรงงานมีจำนวนสอดคล้องต่อการทดแทน หรือสอดคล้อง
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมหรือไม่ (เช่น สังคมผู้สูงอายุ การระบาดของโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น) ทำให้
ทราบแนวโน้มของจำนวนบุคลากรวิชาชีพทั้งหมด ที่มีคุณวุฒิเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพ หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องสำหรับการเก็บข้อมูลกลุ่มนี้ ได้แก่ สภาวิชาชีพ 

 3. การเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีทั้งหมด 9 ตัวชี้วัด ครอบคลุมมิติทางด้านความเพียงพอ การกระจาย โอกาส
ในการเข้าถึงระดับพื้นที่ เน้นเชิงปริมาณ ยกตัวอย่างเช่น สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่มีใบอนุญาต
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ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง ต่อประชากร 10,000 คน เนื่องจากข้อมูลตามหน่วยงานส่วนทราบจำนวน
บุคลากรทั้งระบบ แต่ไม่ทราบบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญต่อการวางแผนการผลิต 
การกระจาย บุคลากรภาพรวมทั้งประเทศ รวมไปถึงตัวชี้วัดด้าน Specialist ยกตัวอย่าง สถานการณ์โรคอุบัติใหม่
ที่เกิดขึ้น แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรองรับและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ดังกล่าว แต่ปัจจุบันหลาย
สาขาวิชาชีพยังไม่มีข้อมูลที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดกลุ่มนี้  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการเก็บข้อมูลกลุ่มนี้ ได้แก่ สภา
วิชาชีพ หน่วยงานผู้ใช้บุคลากรวิชาชีพ ทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ตัวชี้วัดของหมวด
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้แก่ 
  3.1 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง ต่อ 
  ประชากร 10,000 คน 
  3.2 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ Foreign-born และมีใบอนุญาต 
  ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 
  3.3 สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ Foreign-trained 
  3.4 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 10,000 คน จำแนก 
  ตามพ้ืนที ่
  3.5 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพท่ีปฏิบัติงานจริงแต่ละวิชาชีพจำแนกตามเพศ 
  3.6 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามกลุ่มอายุ 
  3.7 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน (รัฐ ส่วนใน 
  และนอกกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน) 
  3.8 จำนวนบุคลากรวิชาชีพประเภท Generalist และ Specialist ของแต่ละวิชาชีพ 
  3.9 อัตราการสูญเสียรายปี  
 

4. ภาคอื่นๆ ตัวชี้วัดกลุ่มนี้ คือ ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน (Unit cost of 
production) ความสำคัญของตัวชี้วัดนี้ส่งผลต่อการวางแผนด้านงบประมาณการผลิตของภาครัฐ ให้สอดคล้องต่อ
จำนวนการผลิตภาพรวมแต่ละปี ซึ่งแต่ละหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยมีต้นทุนการผลิตที่แตกต่างกัน การ
ได้มาซึ่งข้อมูลจะอยู่ภายใต้งานวิจัยด้านต้นทุนการผลิต หรือการสำรวจโดยตรง 

 

• การประเมินสถานะของข้อมูลหน่วยงาน  
จากการที่คณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพ ได้มีมติกำหนดให้มีการจัดทำตัวชี้วัดหลัก 

จำนวน 17 ตัว เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ปัญหาและประเมินนโยบายต่างๆของประเทศต่อเรื่องการบริหาร
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จัดการกำลังคนนั้น ทางทีมวิจัยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความพร้อมในการรายงานข้อมูล โดยมี
องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ดังนี้ 

1) ความสมบูรณ์ของข้อมูล หมายถึงฐานข้อมูลดังกล่าวมีความสมบูรณ์ครบถ้วนในแง่ของความครอบคลุม 
100% และมีระบบในการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยแบ่งระดับของความสมบูรรืของข้อมูล
ในแต่ละแหล่งข้อมูลออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1 มีการเก็บข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลมีความสมบูรณ์ 
ระดับท่ี 2 มีการเก็บข้อมูลดังกล่าว แต่ฐานข้อมูลยังมีควรมไม่สามบูณณ์ทั้งในแง่ความครบถ้วนและการ

ทำให้เป็นปัจจุบัน 
ระดับท่ี 3 ไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าว 

2) ความพร้อมในการรายงานข้อมูล หมายถึงฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมารายงานผลได้ทันที แม้ว่า
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บอยู่ในหลายหน่วยงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มดังนี ้
กลุ่มที่ 1 มีความพร้อมของข้อมูลและสามารถรายงานผลได้ทันที อาจจะเพราะมีหน่วยงานหลักเพียง

หน่วยงานเดียว หรือ มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของหลายหน่วยงานอยู่แล้ว 
กลุ่มที่ 2 มีความสมบูรณ์ของข้อมูล แต่เนื่องจากข้อมูลถูกจัดเก็บอยู่หลายแหล่งและยังไม่มีการ

เชื่อมโยงข้อมูล 
กลุ่มที่ 3 ข้อมูลยังไม่มีความสมบูรณ์  มีการจัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงาน และ ยังไม่มีการเชื่อมโยง

ข้อมูล 
กลุ่มท่ี 4 ยังไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าว 

จากหลักเกณฑ์การประเมินข้างต้น นำมาประเมินสถานะของข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของตัวชี้วัดในแต่ละ
ตัวพบว่า          มีตัวชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลในการรายงานผลได้ทันที ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ตัวชี้วัดในระบบการผลิต และ การสอบข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของแต่ละสภาวิชาชีพ  

ตัวช้ีวัดที่ 1 จำนวนสถาบันและจำนวนการผลิตต่อปี 
ตัวช้ีวัดที่ 4 อัตรานักศึกษาที่จบการศึกษา (graduate rate) 

ในตัวที ่ชี ้ว ัดที ่ 1 และ 4 หน่วยงานที ่ร ับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจัย 
วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม (อว.)  ซึ่งระบบข้อมูลของตัวชี้วัดเหล่านี้ได้มีการพัฒนาระบบการเก็บมาอย่าง
ยาวนานตั้งแต่หน่วยงานที่รับชอบคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะต้อง
ส่งแผนการรับนักศึกษา รวมทั้งจำนวนนักศึกษาท่ีจบในแต่ละหลักสูตรมาให้ทาง กระทรวง อว.รวบรวม 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5 มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้าน

สุขภาพ (Accreditation system) 
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สำหรับตัวชี้วัดที่ 5 หลักสูตรต่างๆในระบบการศึกษาไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากทั้งของ
กระทรวง อว. และ ผ่านการรับรองหลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสภาวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดที่ 6 ม ี ระบบสำหร ับการพ ัฒนาความร ู ้ ต ่ อ เน ื ่ องของว ิ ชาช ีพ  Continuous professional 

development) 
ในตัวชี้วัดที่ 6 ระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพ หรือ Continuous professional 

development นั้น ในทุกสภาวิชาชีพได้ให้ความสำคัญ และ จัดระบบการศึกษาต่อเนื ่อง ทั้งในรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบเต็มเวลาที้งในหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น และหลักสูตรเฉพาะทางระยะยาว รวมถึงการเข้าอบรม 
สัมมนาระยะเวลา 3-5 วันแล้วแต่หลักสูตร เพื่อในการเก็บเครดิต ในการต่ออายุใบกระกอบวิชาชีพในบางวิชาชีพ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีสอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

ในตัวชี้วัดที่ 7 นั้น ในทุกสภาวิชาชีพในประเทศไทย จะมีระบบการสอบขึ้นทำเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
(Registration) ซึ่งโดยปกตินักศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่จบการศึกษาในปีนั้น จะมีการลงทะเบียนเพื่อสอบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ ดังนั้นจากฐานข้อมูลของทุกสภาวิชาชีพ สามารถรายงานตัวชี้วัดนี้ได้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 9 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ )Foreign -born) และมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 
ตัวช้ีวัดที่ 10 สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ )Foreign-trained) 

สำหรับตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 นั้นแม้ว่าในประเทศไทยจะมีชาวต่างชาติ ที่เข้ามาสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพไม่มากนัก เนื่องจากแต่ละสภาวิชาชีพมีข้อกำหนดให้ผู้ที่มาขอสอบ จะต้องสื่อสารภาษาไทยได้ 
อย่างไรก็ตาม มีบางสาขาวิชาชีพ เช่น แพทย์ มีข้อมูลชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว อย่างไรก็ตามในทุกสภาวิชาชีพมีระบบทะเบียนข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนและ
จำนวน ของสมาชิกท่ีเป็นชาวต่างชาติ หรือจบการศึกษามาจากต่างชาติได้ 

 

ในขณะเดียวกันมีบางตัวชี้วัด เป็นตัวชี้วัดที่มีระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ เพียงแต่เก็บอยู่ในหลายหน่วยงาน และ
ในปัจจุบันยังไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตั้งชี้วัดที่ 2 และ 3 

ตัวช้ีวัดที่ 2 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวนที่นั่งเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาท่ีอยู่ในชนบท 

ซึ่งในตัวชี้วัดที่ 2 ในเรื่องอัตราส่วนนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในแต่ละหลักสูตรเทียบกับจำนวนที่นั่งเรียน
นั้น จากฐานข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตของกระทรวง อว.เอง ครอบคลุมกับระบบการรับสมัครกลางที่
เรียกว่า TCAS ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยที ่สังกัด ที ่ประชุมอธิการบดีของประเทศ (ทปอ.) ซึ ่งมีหลาย
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มหาวิทยาลัยที่สังกัดกับกลุ่มราชภัฏ หรือนักเรียนที่สมัครแบบรับตรง (direct admission) ของแต่ละคณะ ข้อมูล
การรับสมัครดังกล่าวจะไม่ผ่านมาที่กระทรวง อว. ดังนั้นหากต้องที่จะทราบภาพรวมอัตราส่วนนักเรียนที่สมัครเข้า
ศึกษาในแต่ละหลักสูตร จำเป็นจะต้องมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง 

ในส่วนของตัวชี้วัดที่ 3 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาที่อยู่ใน
ชนบท ซึ่งในตัวชีวัดนี้ต้องการดูความเป็นธรรม (Equity) ในสัดส่วนการรับตรงจากพื้นที่ชนบทห่างไกล ซึ่งจาก
ระบบข้อมูลของกระทรวง อว.ไม่มีระบบในการบันทึกข้อมูลเช่นนี้ ดังนั้นเพื่อที่จะให้ทราบตัสชี้วัดนี้ จำเป็นต้อง
เชื่อมโยงข้อมูลโครงการพิเศษต่างๆที่มีวัตถุประสงค์ในการเลือกรับนักเรียนจากพ้ืนที่ชนบทมา 

อย่างไรก็ตามในส่วนของตัวชี้วัดที่เหลือ (ตัวชี้วัดที่ 8,11,12,13,14 และ 15) พบว่ายังมีความไม่สมบูรณ์
ของข้อมูล โดยเฉพาะตัวชี ้ว ัดในกลุ ่มที ่ เข้าสู ่ตลาดแรงงาน ทั ้งในเรื ่องจำนวน (Stock) และ การกระจาย 
(Distribution) ข้อมูลส่วนที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบาย คือ จำนวนกำลังคนด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง 
(Active health workforce) ซึ่งฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะมีสองกลุ่ม คือ กลุ่มแรกในส่วนของสภาวิชาชีพ และกลุ่ม
ที่สองอยู่ในส่วนของสถานบริการ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ในส่วนฐานข้อมูลของสภาวิชาชีพ จะมีความไม่สมบูรณ์
ของสถานที่ปฏิบัติงานของสมาชิก แม้ว่าในหลายๆสภาวิชาชีพจะมีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (Re-
licensing) อย่างไรก็ตามพบว่าในส่วนของสถานที่ปฏิบัติงานจริงนั้นยังขาดการบันทึกให้สมบูรณ์ อีกทั้งระบบการ
ต่ออายุจะดำเนินการทุก 5 ปี ทำให้ไม่สามารถรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนที่
จะต่ออายุใบอนุญาต ในส่วนของฐานข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการจะมีความสมบูรณ์ในทุกหน่วยงาน 
แม้ว่าการทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน (Update) อาจจะมีความล่าช้าบ้างในระหว่างการออกคำสั่งปฏิบัติงานใน
หน่วยงานภาครัฐ ข้อจำกัดที ่สำคัญของทุกวิชาชีพในเรื ่องสถานที่ปฏิบัติงาน คือ ในสมาชิกที ่ปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชน ซึ่งกองประกอบโรคศิลป์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีพระราชบัญญัติสถาน
ประกอบการซึ่ง สถานพยาบาลเอกชนจะต้องรายงาน หนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล
ของผู้ประกอบวิชาชีพ (อ้างอิงตาม สพ6) 

นอกจากนี้มีตัวชี้วัดหลัก 2 ตัวที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของหน่วยงานใดๆได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 16 อัตราการ
สูญเสียรายปี (Annual loss rate) และ ตัวชี้วัดที่ 17 ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน 
(Unit cost of production) ซึ่งโดยปกติจะมีการทำศึกษาวิจัยเป็นครั้งคราวอยู่ในบางหน่วยงาน ยังไม่มีการศึกษา
อย่างเป็นระบบในภาพรวมของประเทศ 
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• การจัดกลุ่มความเป็นไปได้ของตัวชี้วัดทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด 
จากการลงไปสัมภาษณ์และประเมินสถานะของข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 16 แห่ง สามารถแบ่ง

ตัวชี้วัดออกออกเป็น 4 กลุ่ม โดยพิจารณาจาก  

1) ความสมบูรณ์ของข้อมูล  

2) จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บ และ  

3) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

กลุ่มที่ 1 เป็นตัวชี้วัดที่มีข้อมูลสมบูรณ์ และมีความพร้อมในการรายงานผลล  

มีจำนวน 6 ตัว ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนสถาบันและจำนวนการผลิตต่อปี 
ตัวชี้วัดที่ 4 อัตรานักศึกษาที่จบการศึกษา (graduate rate) 
ตัวชี้วัดที่ 5 มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้าน

สุขภาพ (Accreditation system) 
ตัวชี้วัดที่ 6 ม ี ระบบสำหร ับการพ ัฒนาความร ู ้ ต ่ อ เน ื ่ องของว ิ ชาช ีพ Continuous professional 

development 
ตัวชี้วัดที่ 9 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ Foreign -born และมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 
ตัวชี้วัดที่ 10 สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ Foreign-trained 

 

กลุ่มที่ 2 เป็นตัวชี้วัดที่มีข้อมูลที่สมบูรณ์ แต่เก็บอยู่ในหลายหน่วยงาน ยังไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 

มีจำนวน 2 ตัว ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวนที่นั่งเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาท่ีอยู่ในชนบท 

ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีสอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 
กลุ่มที่ 3 เป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่มีความสมบูรณ์ จัดเก็บอยู่ในหลายหน่วยงาน  และยังไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล 

มีจำนวน 6 ตัว ประกอบด้วย 
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ตัวชี้วัดที่ 8 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง ต่อ
ประชากร 10, 000 คน  

ตัวชี้วัดที่ 11 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 10, 000  คน  จำแนกตาม
พ้ืนที ่

ตัวชี้วัดที่ 12 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริงแต่ละวิชาชีพจำแนกตามเพศ 

ตัวชี้วัดที่ 13 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามกลุ่มอายุ 

ตัวชี้วัดที่ 14 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน ภายใน
กระทรวงสาธารณสุข ภายนอกกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน 

ตัวชี้วัดที่ 15 จำนวนบุคลากรวิชาชีพประเภท Generalist และ Specialist ของแต่ละวิชาชีพ 

 

กลุ่มที่ 4 เป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน  

มีจำนวน 2 ตัว ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัดที่ 16 อัตราการสูญเสียรายปี (Annual loss rate) 

ตัวชี้วัดที่ 17 ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน (Unit cost of production) 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดใน ตารางที่  8
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการประเมินสถานะของข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด  

ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
1.การผลิต สถาบนัและจำนวน

การผลิต 
1 5. จำนวนสถาบันและ

จำนวนการผลติต่อป ี
จำนวนสถาบันการศึกษาที ่ได้รับ
การรับรองจากสภาวิชาชีพ/องค์กร
วิชาชีพที่มีอำนาจรับรองสถาบัน 

กระทรวง อว. 

 

1 1 

จำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับจริง ในแต่
ล ะ สถาบ ั นก า รศ ึ กษ า  ขอ งปี
การศึกษานั้นๆ 

กระทรวง อว. 

 

1 

2 6. อัตราส่วนของผู้สมัครเข้า
ศึกษาแต่ละวชิาชีพต่อ
จำนวนที่นัง่เรียน 

จำนวนนักเรียนที่แสดงความจำนง
สมัครเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา
ในสภาวิชาชีพ ในปีการศึกษานั้นๆ 

กระทรวง อว. 

 

1 

 

2 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
ศักยภาพการผลิตที่รบัผู้เรียนได้
อย่างเต็มที่ในปีการศึกษานัน้ๆ 
(แผนการรับ นศ.) 

กระทรวง อว. 

 

1 

3 7. อัตราส่วนของผู้สมัครเข้า
ศึกษาแต่ละวชิาชีพต่อ
โควต้าที่จัดสรรให้
นักศึกษาที่อยู่ในชนบท 

จำนวนโควตา้ที่นัง่เรียนเพื่อรับ
นักศึกษาที่อยู่ในชนบท 

ข้อมูล นศ.จากแต่
ละสถาบัน 

1 2 

จำนวนนักศึกษาแตล่ะวชิาชีพที่
กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษา 
โดยสามารถจำแนกรายปีการศกึษา 

 

กระทรวง อว. 

 

1 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
4 8. อัตรานักศึกษาที่จบ

การศึกษา (graduate 
rate) 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตาม
กำหนดเวลาในแตล่ะรุ่นของแตล่ะ
วิชาชีพ 

กระทรวง อว. 

 

1 1 

จำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับจริง ใน
แต่ละสถาบันการศึกษา ของปี
การศึกษานั้นๆ 

กระทรวง อว. 

 

1 

หลักสูตรและ
คุณภาพการศึกษา 

5 9. มีกลไกระดับประเทศใน
การรับรองคุณภาพ
สถาบนัการศึกษาและ
สถาบนัฝึกอบรมบุคลากร
ด้านสุขภาพ 

มี /ไม่มี  สภาวิชาชีพ 1 1 

6 10. มีระบบสำหรับการ
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องของ

มี /ไม่มี  สภาวิชาชีพ 1 1 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
วิชาชีพ (Continuous 
professional 
development) 

17 11. ต้นทุนการผลิตบุคลากร
ด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อ
คน (Unit cost of 
production) 

 สถาบนัการศึกษา 3 4 

2.การขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้
ประกอบ
วิชาชีพ 

 7 12. ร้อยละของผู้สำเร็จ
การศึกษาวิชาชีพดา้น
สุขภาพที่สอบขึน้ทะเบียน
ผ่านในปีแรกหลังจบ
การศึกษา 

จำนวนผู้ทีส่อบผา่นและได้รบั
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 
ภายในปีแรกหลังจบการศึกษา 

สภาวิชาชีพ 1 1 

จำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่
ละวิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ 1 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
3. การเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

จำนวน Stock 8 13. สัดส่วนบุคลากรด้าน
สุขภาพแต่ละวชิาชีพที่มี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานจริง ต่อ
ประชากร 10,000 คน 

บุคลากรด้านสุขภาพแตล่ะวชิาชีพ
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีที่
ปฏิบัติงานจริง 

ไม่มี ใช้การเชื่อม
ข้อมูลสภาวิชาชีพ
และ providers 

2 3 

จำนวนประชากรที่ใชส้ิทธิ
หลักประกันสุขภาพ 4 สทิธ ิ

กสธ. 1 

9 14. สัดส่วนบุคลากรด้าน
สุขภาพแต่ละวชิาชีพเปน็
ชาวตา่งชาติ )Foreign -
born) และมีใบอนญุาต

จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติแตล่ะ
วิชาชีพที่มีใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพในประเทศไทยที่เป็น
ปัจจุบนั 

สภาวิชาชีพ 

 

1 1 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
ประกอบวิชาชีพในประเทศ
ไทย 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ
ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบยีนของแต่ละ
วิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ 

 

1 

10 15. สัดส่วนบุคลากรแต่ละ
วิชาชีพที่จบการศึกษา
วิชาชีพจากตา่งประเท
(Foreign-trained) 

จำนวนบุคลากรแต่ละวชิาชีพทีจ่บ
จากสถาบนัการศึกษาตา่งประเทศ 

สภาวิชาชีพ 1 1 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ
ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบยีนของแต่ละ
วิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ 1 

การกระจาย 11 16. สัดส่วนบุคลากรด้าน
สุขภาพแต่ละวชิาชีพที่

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพที่
ปฏิบัติงานจริง จำแนกตามระดบั

การแบ่งของ
มหาดไทย 

2 3 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 
10, 000 คน จำแนกตาม
พื้นที ่

พื้นที่ (เขต จังหวัด อำเภอ และ
ตำบล) 

กยผ  .กสธ.  

จำนวนประชากรที่ใชส้ิทธิ
หลักประกันสุขภาพ 4 สทิธิ (แยก
รายพื้นที่) 

กสธ. 1 

12 17. สัดส่วนบุคลากรด้าน
สุขภาพที่ปฏบิัติงานจริงแต่
ละวิชาชีพจำแนกตามเพศ 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพที่
ปฏิบัติงานจริง จำแนกเพศ ชาย 
หญิง  

สภาวิชาชีพ 2 3 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ
ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบยีนของแต่ละ
วิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ 1 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
13 18. สัดส่วนบุคลากรด้าน

สุขภาพแต่ละวชิาชีพจำแนก
ตามกลุ่มอาย ุ

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ 
ปฏิบัติงานจริงจำแนกตามกลุ่มอายุ  

สภาวิชาชีพ 

 

2 3 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ
ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบยีนของแต่ละ
วิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ 1 

14 19. สัดส่วนบุคลากรด้าน
สุขภาพแต่ละวชิาชีพจำแนก
ตามประเภทสถานที่
ปฏิบัติงาน )รัฐ (กสธ./นอก  
กส.ธ) และ เอกชน 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพแตล่ะ
วิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่
ปฏิบัติงาน (รัฐ (กสธ./นอก กส.ธ) 
และ เอกชน 

กยผ. กสธ. 

สปสช. 

กองประกอบโรค
ศิลป์ (ในส่วนของ

2 3 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
สถานบริการ
เอกชน) 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ
ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบยีนของแต่ละ
วิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ 1 

Skill mix 15 20. จำนวนบุคลากรวิชาชีพ
ประเภท Generalist และ 
Specialist ของแต่ละ
วิชาชีพ 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ 
จำแนกตามวชิาชีพ แยกสาขาความ
เชี่ยวชาญ 

สภาวิชาชีพ 2 3 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ
ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบยีนของแต่ละ
วิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ 1 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ตัวชี้วัดที่ ชื่อตัวชี้วัด ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูล ความสมบูรณ์
ของข้อมูล 

1. มีข้อมูลที่ 
สมบูรณ ์

2. มีข้อมูล แต่ 
ไม่สมบูรณ ์

3. ไม่มีข้อมูล 

การจัดกลุ่ม
ความพร้อม
ในการ
รายงาน 

1. รายงาน
ทันท ี

2. รอการ
เชื่อมโยง 

3. รอการเติม
ข้อมูล 

4. ไม่มีข้อมูล 
การคงอยู่ และการ
สูญเสีย 

16 21. อัตราการสูญเสียรายป ี จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพที่
สูญเสียในปปีัจจบุัน ของแต่ละ
วิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ 3 4 

จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ
ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบยีนของแต่ละ
วิชาชีพ 

สภาวิชาชีพ 1 
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• ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย  และ
ขั้นตอนการดำเนินงานในคร้ังถัดไป  

จากการศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการทางวิชาการ
ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก กระบวนการประชุมของผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง และการ
ประชุมรับฟังความเห็นสาธารณะ พบว่าประเทศไทยความมีตัวชี้วัดหลักจำนวน 17 ตัวชี้วัด ในการที่จะเป็นตัวบ่งชี้
สถานการณ์กำลังคนของประเทศอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบแนวคิดมาตรฐานสากลที ่ครอบคลุมเร ื ่อง 
Availability Accessibility Acceptability และ Quality (AAAQ) โดยในตัวชี้วัดหลักทั้ง 17 ตัวมีระดับของความ
พร้อมในการรายงานที่แตกต่างกัน ไปตามความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดนั้นๆ เพ่ือให้การจัดทำตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
คณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ทางคณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอในเชิงการจัดกลไก
การจัดการดังนี้ 

กลไกที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาชีพ (Health workforce registry) 

โดยการพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานวิชาชีพ (Minimal dataset) ซึ่งในทุกสภาวิชาชีพมีความพร้อมในตัวแปร
ส่วนมากอยู่แล้ว เช่น เลขประจำตัว 13 หลัก เพศ วันเดือนปีเกิด เป็นต้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลวิชาชีพของทุกสภาวิชาชีพจำเป็นต้องเน้นการพัฒนา 
1.1 สถานที่ปฏิบัติงานจริง 
1.2 ข้อมูลสาขาเฉพาะทาง (Specialty classification) ซึ ่งควรพัฒนาไปบนมาตรฐานข้อมูลนานาชาติ 

(International standard classification) ในการอ้างถึงและเปรียบเทียบต่อไปในอนาคต 
กลไกที่ 2 การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลหลักระหว่างหน่วยงาน (Data sharing platform) 

การจัดทำระบบการเชื่อมโยงข้อมูลหลักที่สำคัญระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาวิชาชีพ 
และ หน่วยงานให้บริการ จะทำให้ระบบข้อมูลของหน่วยงานต่างๆมีความสมบูรณ์มากขึ้น และลดภาระการ
สอบถามและลงข้อมูลซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลระหว่างหน่วยงานำเป็ นต้องยึดถึง
ระบบการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิชาชีพ (Health workforce registry) ร่วมกับ การจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูล
หลักระหว่างหน่วยงาน (Data sharing platform) จะทำให้ตัวชี้วัดอีก 9 ตัวมีความสมบูรณ์ 
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กลไกที่ 3 การจัดทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบ (Systematic research) 

จำเป็นต้องมีการทำการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในเรื่อง อัตราการสูญเสียรายปี (Annual loss rate) และ 
ต้นทุนการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพต่อคน (Unit cost of production) โดยมีการพัฒนา 
methodology หลัก เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในสภาวิชาชีพ และหน่วยงานผู้ผลิตต่างๆ เพื่อที่จะทำให้ผล
การศึกษามีความเท่ียง น่าเชื่อถือ และสามารถนำมาอ้างอิงเปรียบเทียบกันได้ 

โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

4) ข้อเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข 
2.1 ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นกลไกหลัก (Main agency) ในการพัฒนา จัดเก็บ และควบคุมกำกับ

ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ โดยดำเนินการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลัก
ของประเทศไทย และให้กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นทีม
เลขานุการกิจ 

2.2 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการ
สนับสนุนเชิงเทคนิคในการพัฒนากลไกการเชื่อมโยงข้อมูล  (Data sharing platform) และ จัดทำ
ระบบจัดเก็บข้อมูลกลางกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ ภายใต้หลักการในการรักษาความลับ 
(Confidentiality) ของข้อมูล 

2.3 ให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาวิชาชีพ เป็นเจ้าภาพหลักในการกำหนดข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน 
(Minimal data-set) และพัฒนามาตรฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติ 

2.4 ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลผู้ปฏิบัติงานจริงในสถานบริการเอกชน 
ทั้งในระดับโรงพยาบาลและคลินิก ทั้งที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) และบางเวลา (Part time) 
และมีระบบทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (Update) อย่างเหมาะสม 

2.5 ให้กระทรวงสาธารณสุขนำตัวชี้วัดในกลุ่มที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน (กลุ่มที่หลังจากจบการศึกษาและขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเรียบร้อยแล้ว) นำไปใช้ในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ในระดับเขตสุขภาพ และ
ในระดับจังหวัด เพ่ือประเมินสถานการณ์การบริหารจัดการกำลังคนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

2.6 ให้มีการรายงานตัวชี้วัดหลักเป็นประจำทุกปี และควรให้มีการทบทวนความเหมาะสมของตัวชี้วัดเป็น
ระยะทุก 3-5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 

5) ข้อเสนอต่อสภาวิชาชีพ 
2.1 ให้สภาวิชาชีพร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดทำในการกำหนดข้อมูลจำเป็นพื ้นฐาน 

(Minimal data-set) พัฒนามาตรฐานข้อมูล รวมทั้งจัดทำมาตรฐานข้อมูลเฉพาะทาง (Specialty 
classification) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ 



 
 
 
 

130 

2.2 ให้สภาวิชาชีพกำหนดเงื่อนไขคำว่า Active workforce ของตนเอง เพื่อนำมากำหนดในการบันทึก
ข้อมูลสถานะของสมาชิกแต่ละคน เพ่ือที่จะนำมาสู่การวิเคราะห์ Active workforce ของประเทศ 

2.3 ให้สภาวิชาชีพพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก (Registry) โดยประกอบด้วยข้อมูลที่จำเป็น (Minimal 
dataset) บนระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบที่จะทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 

2.4 ให้ทุกสภาวิชาชีพร่วมกันออกแบบวิธีการศึกษาอัตราการสูญเสียรายปี (Annual loss rate) ให้เป็น
มาตรฐาน ในการที่จะใช้อ้างอิงเปรียบเทียบระหว่างวิชาชีพได้ และให้มีการศึกษาดังกล่าวเป็นระยะ
ทุก 3-5 ปี เพ่ือนำมาประเมินสถานการณ์การสูญเสียและสามารถวางนโยบายแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

 

6) ข้อเสนอต่อกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย วิทยาศาสตร์ และ นวัตกรรม (อว.)   
3.1 ให้กระทรวง อว. พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหลักสูตรในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในทุก

มหาวิทยาลัยและในทุกระบบการรับ (Admission) ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
5) จำนวนนักเรียนที่มาสมัคร (Applicants) เพ่ือดูความนิยมของแต่ละหลักสูตร 
6) ความสามารถในการผลิตของแต่ละหลักสูตร 
7) จำนวนนักศึกษาท่ีรับจริงในแต่ละหลักสูตร 
8) จำนวนนักศึกษาท่ีจบในแต่ละหลักสูตร 

3.2 ให้กระทรวง อว.พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายบุคคล (Individual data) ของนักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จำเป็นต้องประกอบด้วยเลขประจำตัวบัตรประชาชน เพื่อที่จะสามารถนำมา
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลวิชาชีพ เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป 

3.3 ให้กระทรวง อว.ร่วมกับหลักสุตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ออกแบบวิธีการศึกษาต้นทุนการผลิตนักศึกษา
ในแต่ละหลักสูตร และให้มีการศึกษาดังกล่าวเป็นระยะทุก 3-5 ปี เพื่อนำมาประเมินสถานการณ์
ต้นทุนการผลิตและสามารถวางนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสม 
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• ข้อจำกัดของการวิจัย 
 1. ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต การกำหนดให้รายงานจำนวนสถาบันและจำนวนการผลิต การใช้
ตัวเลขจำนวนสถาบันอาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากข้อมูลบางส่วนขึ้นอยู่กับระดับหลักสูตรและคณะ ส่วนนี้ควร
กำหนดเป็นจำนวนหลักสูตรจะสามารถครอบคลุมข้อมูลได้ท้ังหมด  

 2. กลุ่มเป้าหมายของการสัมภาษณ์ การศึกษานี้ยังขาดกลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มผู้ใช้ โดยเฉพาะภาคเอกชน 
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล รวมถึงภาคองค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่น และรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่มีสถานพยาบาล เนื่องจาก 
ด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาโครงการ ส่งผลให้การคัดเลือกประเมินระบบข้อมูลหน่วยงาน มุ่งเน้นที่สังกัดใหญ่  
เนื่องจากบางหน่วยงานถือเป็น หน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลของสังกัด และเป็นผู้ออกนโยบายสำหรับการ
จัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานย่อย จึงมีแนวคิดในการประเมินระบบข้อมูลภาพรวมของแต่ละสังกั ดให้สอดคล้องกับ
แผนการดำเนินการตามระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการ เนื่องจากหน่วยงานย่อยแต่ละหน่วยมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เหมือนกัน และบางหน่วยงานใหญ่มีหน่วยงานย่อยจำนวนมาก ทางทีมวิจัยจึงไม่สามารถประเมินระบบ
ข้อมูลได้ทุกหน่วยงาน แต่จากการศึกษาพบอีกกรณี เช่น หน่วยผลิต บางตัวชี้วัดจำเป็นต้องสอบถามกับทาง
มหาวิทยาลัย หรือทางคณะโดยตรง จะทำให้ข้อมูลตัวชี้วัดมีความสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

 3. ตัวชี้วัดบางตัวมีข้อจำกัดภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
นโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการต่างๆ อาจส่งผลให้ตัวชี้วัดดังกล่าวไม่มีสอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต 
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ภาคผนวก 1   บทสรุปเพื่อการสื่อสารสูส่าธารณะ  
กำลังคนด้านสุขภาพ (Human Resources for Health) เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญในระบบสุขภาพ 

เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการดำเนินงานด้านสุขภาพ เพราะเป็นทั้งผู ้สร้างและผู ้นำ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพไปใช้ อีกทั ้งเป็นผู ้บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ เพื ่อให้เกิดสุขภาพที ่ด ีขึ้น                  
ในหมู่ประชาชน  

เพื่อที่จะบอกสถานะของกำลังคนด้านสุขภพในระดับประเทศว่าเป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องจำนวนที่เพียงพอ
หรือไม่ มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับปัญหาความเจ็บป่วยของคนไทย และกำลังคนเหล่านั้นมีการกระจายตัวที่ดี
และเหมาะสมสำหรับคนชนบทในพื้นที่ห่างไกลหรือไม่ จำเป็นจะต้องมีมาตรวัดที่เหมาะสม เราเรียกมาตรวัด
ดังกล่าวว่า ตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพ สำหรับประเทศไทยนั้นควรที่จะมีตัวชี้วัดดังกล่าว ใน 17 เรื่องท่ีสำคัญ 
ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิตกำลังคนเหล่านั้นจนถึงการออกมาทำงานในระบบสุขภาพ โดยตัวชี้วัดกำลังคน
ด้านสุขภาพของประเทศไทยดังกล่าว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ด้านการผลิต 6 ตัวชี้วัด 

 1) สถาบันและจำนวนการผลิต 

o จำนวนสถาบันการศึกษาและจำนวนการผลิตต่อปี 
o อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวนที่นั่งเรียน 
o อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษาที่อยู่ในชนบท 
o อัตราการสำเร็จการศึกษา 

2) หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 

o มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพ 

o มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพ( Continuous professional 
development) 

กลุ่มที่ 2 ด้านการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ 1 ตัวชี้วัด 

o ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีสอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลังจบการศึกษา 

กลุ่มที่ 3 ด้านการเข้าสู่ระบบการทำงานมี 8 ตัวชี้วัด 

 1) จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ 
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o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริง ต่อ
ประชากร 10,000  คน 

o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ Foreign-born และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 

o สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ Foreign-trained 
2) การกระจาย 
o สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ Foreign-trained 
o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 10,000  คน จำแนกตาม

พ้ืนที ่
o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพท่ีปฏิบัติงานจริงแต่ละวิชาชีพจำแนกตามเพศ 
o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามกลุ่มอายุ 
o สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน (รัฐ ส่วนในและ

นอกกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน) 

 3) skill mixed 

o จำนวนบุคลากรวิชาชีพประเภท Generalist และ Specialist ของแต่ละวิชาชีพ 

 4) การคงอยู่และการสูญเสีย 

o อัตราการสูญเสียรายปี 

โดยตั้วชี้วัดทั้ง 17 ด้าน จะเป็นมาตรวัดที่ดีสำหรับผู้บริหาร และสังคมจะได้รับรู้ว่าประเทศไทยในเวลานั้น
มีความพร้อมในเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพ ในการดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนได้ขนาดไหน 
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ภาคผนวก 2 การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 

ผลของการศึกษาดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อมูลในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
หลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศ  โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายที่สำคัญท่ีผู้บริหารหน่วยงานจะต้องไปดำเนินการ
ต่อในการพัฒนาข้อมูลในหน่วยงานของตนเองให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์  

ข้อเสนอที่สำคัญประการหนึ่งจากการศึกษานี้ คือ การทำระบบฐานข้อมูลสมาชิกของสภาวิชาชีพต่างๆ 
(Health workforce registry) ให้มีความสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็น
ตัวบอกสถานะการทำงานในวิชาชีพว่ายัง Active อยู่หรือไม่ และข้อมูลการมีความชำนาญเฉพาะทาง (Specialty) 
ของแต่ละวิชาชีพ ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนอัตรากำลังคน และ แผนอัตรากำลังสำรอง 
(Surge capacity) สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น ภัยพิบัติของธรรมชาติ หรือ สถานการณ์โรคระบาด เช่น 
COVID-19 เป็นต้น  

นอกเหนือจากการทำฐานข้อมูลสมาชิกของแต่ละสภาวิชาชีพให้สมบูรณ์แล้ว กระบวนการเชื่ อมโยงของ
ข้อมูลที่สำคัญ ที่เรียกว่า Minimal dataset ของแต่ละหน่วยงานจะเป็นส่วนสำคัญ ทำให้เห็นภาพรวมของข้อมูล
กำลังคนในภาพรวมประเทศ (National level)  

การดำเนินการในส่วนส่วนข้างต้น จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี ่ยวข้อง โดย
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะเป็นกลไกหลักในการดูแลระบบสุขภาพของประเทศ จำเป็นต้องเป็นแกนกลางในการ
จัดการ เพื่อที่จะทำให้เกิดระบบตัวชี้วัดกำลังคนของประเทศ เพื่อนำไปสู่ การตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างถูกต้อง 
แม่นยำ ทันต่อสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
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ภาคผนวก 3 ตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
ตัวชี้วัดที่ 1 

หมวดหลัก การผลิต  

หมวดย่อย สถาบนัและจำนวนการผลิต 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  จำนวนสถาบันการศึกษาและจำนวนการผลิตต่อปี 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Number of accredited health workforce education and training institutions 
that and number of production capacity of each institute 

คำนิยาม สถาบันการศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ/องค์กร
วิชาชีพที่มีอำนาจรับรองสถาบัน 

จำนวนการผลิต หมายถึง จำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับจริง ในแต่ละสถาบันการศึกษา ของปี
การศึกษานั้นๆ 

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 1. สถาบันการศึกษา 

2. วิชาชีพตา่งๆ 

รายการข้อมูล 1  จำนวนสถาบันการศึกษา 

แหล่งข้อมูล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานจากสถาบนัการศึกษา 

รายการข้อมูล 2  จำนวนการผลติ 

แหล่งข้อมูล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานจากสถาบนัการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 2 

หมวดหลัก การผลิต 

หมวดย่อย สถาบนัและจำนวนการผลิต 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อจำนวนที่นั่งเรียน 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Ratio of applications for health workforce education and training to 
training places 

คำนิยาม ผู้สมัครเข้าศึกษา หมายถึง จำนวนนักเรียนที่แสดงความจำนงสมัครเข้าเรียนใน
สถาบันการศึกษาในสภาวิชาชีพ ในปีการศึกษานั้นๆ 

จำนวนที่นั ่งเรียน หมายถึง ศักยภาพการผลิตที ่รับผู ้เรียนได้อย่างเต็มที ่ในปี
การศึกษานั้นๆ 

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 1. สถาบันการศึกษา 

2. วิชาชีพตา่งๆ 

รายการข้อมูล 1 จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาในสถาบันศึกษาบุคลากรด้านสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานจากสถาบนัการศึกษา 

รายการข้อมูล 2  จำนวนที่นัง่เรียนในสถาบนัการศึกษาบุคลกรด้านสุขภาพในปีเดียวกัน 

แหล่งข้อมูล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานจากสถาบนัการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 3 

หมวดหลัก การผลิต 

หมวดย่อย สถาบนัและจำนวนการผลิต 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  อัตราส่วนของผู้สมัครเข้าศึกษาแต่ละวิชาชีพต่อโควต้าที่จัดสรรให้นักศึกษา 

ที่อยู่ในชนบท 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Total number of students at subnational level by their hometown 

คำนิยาม จำนวนนักศึกษา หมายถึง จำนวนนักศึกษาแต่ละวิชาช ีพที ่กำล ังศึกษาใน
สถาบันการศึกษา โดยสามารถจำแนกรายปีการศึกษา 

ภูมิลำเนา หมายถึง ภูมิลำเนาเกิดของนักศึกษา โดยจำแนกเป็นเขตเมืองและเขต
ชนบท โดยใช้คำนิยามของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังนี้ 

- ในเขตเทศบาล หมายถึง เขตเมือง หมายถึง เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 
เทศบาลตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  

- นอกเขตเทศบาล หมายถึง เขตชนบท หมายถึง เขต อบต. 

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 1. สถาบันการศึกษา 

2. วิชาชีพตา่งๆ 

รายการข้อมูล 1 จำนวนโควตา้ที่นัง่เรียนเพื่อรับนักศึกษาที่อยู่ในชนบท 

แหล่งข้อมูล สถาบนัการศึกษา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล แบบบนัทึกประวัตินักศึกษา 

รายการข้อมูล 2  จำนวนการผลติ 

แหล่งข้อมูล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานจากสถาบนัการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4 

หมวดหลัก การผลิต 

หมวดย่อย สถาบนัและจำนวนการผลิต 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  อัตราการสำเร็จการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Ratio of the number of students graduating from a health workforce 
education and training program 

คำนิยาม การสำเร็จการศึกษา หมายถึง จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละวิชาชีพใน 

แต่ละปี 

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 1. สถาบันการศึกษา 

2. วิชาชีพตา่งๆ 

รายการข้อมูล 1  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาในแต่ละรุน่ของแต่ละวิชาชีพ 

แหล่งข้อมูล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานจากสถาบนัการศึกษา 

รายการข้อมูล 2  จำนวนนักเรียนทีล่งทะเบียนเรียนในปีแรกของการศึกษาในรุ่นเดียวกัน  

ของแต่ละวิชาชีพ 

แหล่งข้อมูล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานจากสถาบนัการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 5 

หมวดหลัก การผลิต 

หมวดย่อย หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรม
บุคลากรด้านสุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Existence of national mechanisms for accreditation of health 
workforce education and training institutions and their program 

คำนิยาม นิยามของ NHWA ให้มีกลไกระดับประเทศ สำหรับการรับรองสถาบันการศึกษาและ
สถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้านสุขภาพ เช่น กลไกในการรับรองการศึกษา และการ
จัดตั ้งสถาบันการศึกษา กลไกการรับรองระบบสุขภาพ หรือหากมีการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษา ควรให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ
แห่งชาติ 

เกณฑ์เป้าหมาย มีกลไกดังกล่าว 

กลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพต่างๆ 

รายการข้อมูล 1 กลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบนัฝึกอบรม
บุคลากรด้านสุขภาพ 

แหล่งข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล มีระบบดังกล่าวหรือไม ่

รายการข้อมูล 2  ไม่มี 

แหล่งข้อมูล ไม่มี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี 
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ตัวชี้วัดที่ 6 

หมวดหลัก การผลิต 

หมวดย่อย หลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพ( Continuous professional 
development) 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Existence of national systems for continuing professional development 

คำนิยาม ระบบการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของบุคลากรด้านสุขภาพ) CPD (หมายถึง ระบบ
ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านสุขภาพมีการศึกษาหาความรู้ให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยอาจเป็นการศึกษาหรือการฝึกอบรมระยะสั้น 

เกณฑ์เป้าหมาย มีกลไกดังกล่าว 

กลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพต่างๆ 

รายการข้อมูล 1  มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพเพื่อต่อใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ  ) Continuous professional development) 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล จากข้อกำหนดภายใต้หน่วยงาน 

รายการข้อมูล 2  ไม่มี 

แหล่งข้อมูล ไม่มี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี 
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ตัวชี้วัดที่ 7 

หมวดหลัก การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชพี 

หมวดย่อย  

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพที่สอบขึ้นทะเบียนผ่านในปีแรกหลัง
จบการศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Percentage of new graduates who pass licensing examination  

คำนิยาม การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หมายถึง การที่บุคคลได้ขึ้นทะเบียนและ
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสภาวิชาชีพหรือ
คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะที่มีอำนาจในการออกใบอนุญาต 

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย สภาวิชาชีพ /กลุ่มองค์กรวิชาชีพ  

รายการข้อมูล 1  จำนวนผู้ที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ภายในปีแรกหลังจบ
การศึกษา 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานผลการสอบการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบวชิาชีพ 

รายการข้อมูล   จำนวนผู้ที่เข้าสอบในแต่ปีของแต่ละวิชาชพี 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ/คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบข้อมูลการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาวิชาชีพ/คณะกรรมการ
การประกอบโรคศิลปะ 
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ตัวชี้วัดที่ 8 

หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
หมวดย่อย จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ 
ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน

จริง ต่อประชากร 10,000  คน 
ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Ratio of active licensed health workers per 10,000 population 
คำนิยาม บุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง บุคลากรด้านสุขภาพที่ทำหน้าที่

ให้บริการ (healthcare services) ทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ ใน
สังกัดของรัฐ เอกชน มูลนิธิ และท้องถิ่น  
สถานบริการ หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของ
สภากาชาดไทยหรือหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และนอก
สถานพยาบาล เช่น ร้านยา และการประกอบวิชาชีพอิสระ 
ประชากร หมายถึง ประชากรที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 4 สิทธิประกอบด้วย 
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และสิทธิอื่นๆ  

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 
กลุ่มเป้าหมาย สภาวิชาชีพและคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
รายการข้อมูล 1 บุคลากรด้านสุขภาพแตล่ะวชิาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีที่ 

ปฏิบัติงานจริง 
แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพและคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนวชิาชีพ 
รายการข้อมูล 2 จำนวนประชากรที่ใชส้ิทธิหลักประกันสุขภาพ 4  สิทธิ  
แหล่งข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานการสำมะโนประชากร 
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ตัวชี้วัดที่ 9 

หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

หมวดย่อย จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ  Foreign -born และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศไทย 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Share of foreignไม่มีborn health workers to total stock of health workers 
in Thailand 

คำนิยาม บุคลากรด้านสุขภาพที่เป็นชาวต่างชาติ) Foreign-born) หมายถึง ชาวต่างชาติที่
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพสุขภาพ และสอบผ่านได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสภาวิชาชีพ  

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพต่างๆ 

รายการข้อมูล 1  จำนวนบุคลากรชาวต่างชาติแต่ละวิชาชีพที่มี ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพใน
ประเทศไทยที่เป็นปัจจุบัน 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /รคศิลปะคณะกรรมการการประกอบโ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนของแต่ละสภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

รายการข้อมูล 2  จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทัง้หมดที่ขึ้นทะเบียนของแต่ละวชิาชีพ 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนของแต่ละสภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  
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ตัวชี้วัดที่ 10 

หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

หมวดย่อย จำนวน 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ Foreign -
trained 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Share of foreignไ ม ่ มี trained health workers to total stock of health 
workers 

คำนิยาม บุคลากรแต่ละวิชาชีพที ่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ) Foreign -
trained) หมายถึง คนไทยที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จากต่างประเทศ และผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย  

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพต่างๆ 

รายการข้อมูล 1 จำนวนบุคลากรแต่ละวชิาชีพทีจ่บจากสถาบนัการศึกษาตา่งประเทศ 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนวชิาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

รายการข้อมูล 2  จำนวนบุคลากรแต่ละวชิาชีพทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนของแต่ละวชิาชีพ 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนของแต่ละสภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  
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ตัวชี้วัดที่ 11 

หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

หมวดย่อย การกระจาย 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพที่ปฏิบัติงานจริงต่อประชากร 10,000  
คน จำแนกตามพื้นที่ 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Ratio of health workers per 10000 population at subnational level 

คำนิยาม บุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง บุคลากรด้านสุขภาพที่ทำหน้าที่
ให้บริการ (healthcare services) ทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ ใน
สังกัดของรัฐ เอกชน มูลนิธิ และท้องถิ่น  

ประชากร หมายถึง ประชากรที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 4 สิทธิประกอบด้วย 
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และสิทธิอ่ืนๆ 
จำแนกตาม เขต จังหวัด อำเภอ และตำบล 

กระทรวงสาธารณสุข อ้างอิงจาก รายงานทรัพยากรสาธารณสุข  

     จำแนกตามสังกัด รายเขตพืน้ที่เครือข่ายบริการจังหวัด ออกเป็น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอ่ืนๆ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอิสระ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
และเอกชน 

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย 1. วิชาชีพตา่งๆ 

2. หน่วยบริการ 

รายการข้อมูล 1 จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง จำแนกตามระดับพื้นที่  )เขต จังหวัด 
อำเภอ และตำบล(  

แหล่งข้อมูล สถานบริการ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล เช่น การสำรวจ รายงานสถานบริการ ระบบลงทะเบียนวิชาชพี เป็นต้น 

รายการข้อมูล 2  จำนวนประชากรทั้งหมดในระดบัพื้นที่ รายจังหวัด อำเภอ และตำบล 

แหล่งข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข 
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ตัวชี้วัดที่ 12 

หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

หมวดย่อย การกระจาย 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริงแต่ละวิชาชีพจำแนกตามเพศ 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Share of health workers in different sex group 

คำนิยาม บุคลากรด้านสุขภาพที่ปฏิบัติงานจริง หมายถึง บุคลากรด้านสุขภาพที่ทำหน้าที่
ให้บริการ (healthcare services) ทั้งในหน่วยบริการและนอกหน่วยบริการ ใน
สังกัดของรัฐ เอกชน มูลนิธิ และท้องถิ่น 

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพต่างๆ 

รายการข้อมูล 1 จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทีป่ฏิบัติงานจริง จำแนกเพศ ชาย หญิง 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอ บโรคศิลปะ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนวชิาชีพ 

รายการข้อมูล 2 จำนวนบุคลากรแต่ละวชิาชีพทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนของแต่ละวชิาชีพ 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนวชิาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 13 

หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

หมวดย่อย การกระจาย 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแตล่ะวิชาชีพจำแนกตามกลุ่มอาย ุ

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Share of health workers in different age group 

คำนิยาม กลุ่มอายุ )Age Groups) หมายถึง ช่วงอายุหรือกลุ่มของอายุรายปี อ้างอิงจากการ
แบ่งกลุ่มอายุสำหรับการจัดทำระบบบุคลากรด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก 
ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่  

1. น้อยกว่า 25 ปี 

2. 25 ไม่เกิน 34 ปี  

3. 35 ไม่เกิน 44 ปี  

4. 45 ไม่เกิน 54 ปี  

5. 55 ไม่เกิน 64 ปี  

6. มากกว่า 65 ปี 

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพต่างๆ 

รายการข้อมูล 1  จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ จำแนกตามกลุ่มอาย ุ

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนวชิาชีพ 

รายการข้อมูล 2  จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทัง้หมด 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนวชิาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 14 

หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

หมวดย่อย การกระจาย 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน 
ภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Ratio of health workers employed by facility type 

คำนิยาม กระทรวงสาธารณสุข อ้างอิงจาก รายงานทรัพยากรสาธารณสุข  

     จำแนกตามสังกัด รายเขตพื้นที่เครือข่ายบริการจังหวัด ออกเป็น กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอ่ืนๆ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
และเอกชน 

      จำแนกสถานพยาบาล รายเขตพื้นที่เครือข่ายบริการจังหวัด ออกเป็น รพช. 
รพท. และ รพศ. 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อ้างอิงจากรายงาน ของสำนักสารสนเทศ
และประเมินผลลัพธ์สุขภาพ จำแนกหน่วยบริการออกเป็น 

โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก โรงพยาบาลชุมชน
แม่ข่าย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเฉพาะทาง (เช่น 
ด้านมะเร็ง จิตเวช) โรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลรัฐพิเศษ 
(เช่น โรงพยาบาลบ้านแพ้ว)  

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วยบริการ 

รายการข้อมูล 1 จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบัติงาน 
ภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข และ
ภาคเอกชน 

แหล่งข้อมูล 1. กระทรวงสาธารณสุข 

2. กระทรวงกลาโหม 

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

4. กรุงเทพมหานคร 
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หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

5. กระทรวงอุดมศึกษาฯ 

6. กระทรวงยุติธรรม 

7. กองประกอบโรคศิลปะ 

8. สภาวิชาชีพ 

9. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. รัฐวิสาหกิจ 

11. กระทรวงยุติธรรม 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล รายงานสถานบริการ 

รายการข้อมูล 2 )ตัวหาร (  จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทีป่ฏิบัติงานจริงจำแนกตามประเภทสถานที่ปฏิบตัิงาน 
ภาครัฐ กระทรวงสาธารณสุข ภายใน และภายนอกกระทรวงสาธารณสุข และ
ภาคเอกชน 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนวชิาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 15 

หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

หมวดย่อย Skill mixed 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  จำนวนบุคลากรวิชาชีพประเภท Generalist และ Specialist ของแต่ละวิชาชีพ 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Total number of generalist and specialist 

คำนิยาม Generalist และ Specialist เป็นไปตามคำจำกัดความของแต่ละสภาวิชาชีพ 

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพต่างๆ 

รายการข้อมูล 1  จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพ จำแนกตามวิชาชีพ 

แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพและสภาคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบลงทะเบยีนวชิาชีพ 

รายการข้อมูล 2  ไม่มี 

แหล่งข้อมูล ไม่มี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี 
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ตัวชี้วัดที่ 16 

หมวดหลัก การเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
หมวดย่อย การคงอยู่และการสูญเสีย 
ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  อัตราการสูญเสียรายปี  
ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Annual loss rate 
คำนิยาม การสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพ หมายถึง การสูญเสียบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง

ออกจากระบบการให้บริการด้านสุขภาพ 
เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 
กลุ่มเป้าหมาย วิชาชีพต่างๆ 
รายการข้อมูล 1  จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทีส่ญูเสียในปีปจัจุบนั 
แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การต่ออายุใบอนุญาต 

• ข้อมูลการเปลี่ยนสถานะการทำงานในคำขอใบต่ออนุญาต 

รายการข้อมูล 2  จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพทีป่ฏิบัติงานจริงทั้งหมดในปีที่รายงาน 
แหล่งข้อมูล สภาวิชาชีพ /คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ  
วิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบทะเบียนสภาวชิาชีพ 
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ตัวชี้วัดที่ 17 

หมวดหลัก อ่ืนๆ  

หมวดย่อย ค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาไทย (  ต้นทุนการผลิตบุคลากรดา้นสุขภาพแต่ละวชิาชีพต่อคน (Unit cost of 
production) 

ชื่อตัวชี้วัด )ภาษาอังกฤษ (  Unit cost of production 

คำนิยาม NHWA ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเก่ียวกับการศึกษาและการฝึกอบรมของบุคลากรด้าน
สุขภาพในระดบัอุดมศึกษา ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน  

คู ่มือต้นทุนกระทรวงสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายทั ้งหมดที ่ใช้ในกระบวนการผลิต
บุคลากรด้านสุขภาพ ประกอบด้วย ค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าลงทุน  

เกณฑ์เป้าหมาย รอการกำหนด 

กลุ่มเป้าหมาย สถาบนัการศึกษา 

รายการข้อมูล 1  ต้นทุนการผลิตบุคลากรดา้นสุขภาพแต่ละวชิาชีพต่อคน (Unit cost of 
production) 

แหล่งข้อมูล ผลการศึกษา unit cost ของแต่ละสถาบันการศึกษา 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การรายงานของแต่ละสถาบนัการศึกษา 

รายการข้อมูล 2  ไม่มี 

แหล่งข้อมูล ไม่มี 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี 
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ภาคผนวก 4  คณะกรรมการพัฒนาตัวชี้วัดหลักกำลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
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ภาคผนวก 5 สรุปผลการสำรวจระบบสารสนเทศของหน่วยผลิต ผู้ใช้กำลังคนด้านสุขภาพ สภาวิชาชีพ และหน่วยงานอื่นๆ 
 3.1 ข้อมูลการสัมภาษณ์สภาวิชาชีพ 

ลำดับ รายละเอียด สภาวิชาชีพ 

แพทยสภา ทันต
แพทยสภา 

สภาเภสัชกรรม สภาการ
พยาบาล 

สภาเทคนิค
การแพทย์ 

สภากายภาพบำบัด สภาการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

สภาการแพทย์
แผนไทย 

ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไป 

1.1 ผู้ที่มีอำนาจในการ
ตัดสินใจดา้นระบบ

ฐานข้อมูล 

นายกแพทย
สภา 

เลขาธิการ
ทันตแพทย

สภา 

ผ่าน
คณะอนุกรรมการ
ทางดา้นข้อมูล 

คณะกรรมการ
บริหารสภาการ

พยาบาล 

คณะอนุกรรมการ
ทางดา้นข้อมูล 

คณะอนุกรรมการ
ด้านสารสนเทศการ

พัฒนาข้อมูล 

นายกสภา
การ

สาธารณสุข
ชุมชน 

รูปแบบ
คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา

ภายใต้สภาวชิาชีพ 
1.2 มีส่วนร่วมหรือมี

บทบาทในการ
พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลบุคลากร
วิชาชีพ 

มี ไม่มี ผู้ถูกสัมภาษณ์เปน็
หนึ่งใน

คณะอนุกรรมการ
ทางดา้นข้อมูล มี
ส่วนในการวาง

รูปแบบการบันทึก
ข้อมูล 

เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการ
บริหารสภาฯ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์เปน็
หนึ่งใน

คณะอนุกรรมการ
ทางดา้นข้อมูล มี
ส่วนในการวาง

รูปแบบการบันทึก
ข้อมูล 

ผู้ถูกสัมภาษณ์เปน็
ประธานใน

คณะอนุกรรมการ
ด้านสารสนเทศการ
พัฒนาข้อมูล มีส่วน
ในการวางรูปแบบ
การบันทึกข้อมูล 

ไม่มี 
เนื่องจากพึ่ง

เข้ามา
ปฏิบัติงานได้
ระยะเวลา 1 
เดือน มารับ
งานส่วนดา้น

ข้อมูลต่อ
จากคนก่อน

หน้า 

ไม่มี 



 
 
 
 

159 

ลำดับ รายละเอียด สภาวิชาชีพ 

แพทยสภา ทันต
แพทยสภา 

สภาเภสัชกรรม สภาการ
พยาบาล 

สภาเทคนิค
การแพทย์ 

สภากายภาพบำบัด สภาการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

สภาการแพทย์
แผนไทย 

1.3 หลักการออกแบบ
โครงสร้างข้อมูลที่

จัดเก็บภายใน
หน่วยงาน 

 
หลักการ
ออกแบบ
รูปแบบ

การบันทึก
ข้อมูล 

อ้างอิงจาก
รูปแบบ

การใช้งาน
ภายใต้

ทันตแพย
สภา 

ระบบรองรับการ
ทำงานตามภารกิจ
ของสภา เช่น การ
ทำข้อสอบ การ
สมัครสอบใบ

ประกอบวิชาชีพ 
การศึกษาต่อเนื่อง 
กิจกรรมการอบรม 
และการเก็บข้อมูล

ส่วนบุคคล ซึ่ง
ระบบทัง้หมดของ
สภายังมีการแยก

ส่วนกันอยู ่

ไม่มีส่วนร่วมใน
การออกแบบ

ระบบ แต่ 
web 

application 
ในการ

ให้บริการ
สมาชิก มีอยู่
ด้วยกัน 4 

หมวด ได้แก่ 1. 
การสมัครสอบ
ความรู้เพื่อขอ
ขึ้นทะเบียน 2. 

เก็บหน่วย
คะแนน

การศึกษา
ต่อเนื่อง 3. ต่อ
อายุใบอนุญาต
ออนไลน์ 4. 
การยื่นขอรับ
รองสถาบัน 
และหลักการ

ออกแบบข้อมูล

มุ่งเน้นระบบทีล่ด
ความซ้ำซ้อนจาก
ฐานข้อมูลของ

กระทรวง
สาธารณสุข โดย
หลักการออกแบบ
เพื่อรองรับการ

ทำงานภายในสภา 
และมีการพัฒนา
ตามงบประมาณที่

มีอยู่ 

มิติของข้อมูล เพื่อ
ตอบโจทย์ความ

ต้องการการใช้ข้อมูล
ภายในและภายนอก
องค์กร เป็นอย่างไร 
(มีการกำหนดข้อมูล
ที่จัดเก็บอย่างไร)  
- มีแนวคิดในการ
วางระบบตั้งแต่ตน้
น้ำจนถึงปลายน้ำ 
โดยขณะนี้มีอยู่

ด้วยกัน 3 phases 
1. ระบบข้อมูล

บัณฑิตทีส่มัครสอบ
ใบประกอบวิชาชีพ 
2. ระบบทะเบียน

สมาชิก 
3. ระบบสำหรับ
หน่วยงานสังกัด
บัณฑิตและผู้ผลิต 
โดยจาก 3 ระบบ
ดังกล่าว มีการ

พัฒนาเสร็จสิ้นใน

ไม่มี หลักการออกแบบ
รูปแบบการบันทึก
ข้อมูล อ้างอิงจาก
รูปแบบการใชง้าน 

เช่น ข้อมูล
ทะเบียนสมาชิก

ของผู้ที่มาสอบขอ
ใบอนุญาติ จะมี

การกำหนด
องค์ประกอบของ
ข้อมูลที่สอดคล้อง
ต่อการจัดเก็บใน
หมวดหมู่ดังกล่าว 
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ลำดับ รายละเอียด สภาวิชาชีพ 

แพทยสภา ทันต
แพทยสภา 

สภาเภสัชกรรม สภาการ
พยาบาล 

สภาเทคนิค
การแพทย์ 

สภากายภาพบำบัด สภาการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

สภาการแพทย์
แผนไทย 

อิงตาม พรบ. 
พ.ศ. 2540 

ระบบที่ 1-2 ส่วนที่ 
3 อยู่ระหว่างการ
พัฒนา โดยทัง้ 3 

ระบบอยู่ในรูปแบบ 
Web Application 
และ เป็น online 

100% 

1.4 มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง

หน่วยงานหรือไม่ 

มี ไม่มี ไม่มี มีการทำ MOU 
กับกรมการ
ปกครอง
สำหรับ
เชื่อมโยง

ฐานข้อมูล แต่
ยังไม่ได้มีการ

เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลกัน
ในเชิงปฏิบตั ิ

ไม่มี มีการส่งข้อมูลของ
สถาบนัการศึกษามา
ที่สภาฯ ในรปูแบบ 

hard copy 

ไม่มี มีการได้รับข้อมูล
จาก

สถาบนัการศึกษา 
ที่มีการรายงาน

จำนวนนักศึกษาที่
จบการศึกษาแต่

ละปี มาในรูปแบบ 
Excel 

1.5 การกำหนดการ
เข้าถึงข้อมูลส่วน

บุคคลของบุคลากร 

 
ระบบ

ข้อมูล มี
การเข้าถึง

เฉพาะ
เจ้าหน้าที่

ถ้าเป็นระดบั
ประชาชน จะ
สามารถเข้าถึง

ข้อมูลส่วนบุคคล
ของตนเอง หรือ

ระบบข้อมูล มี
การเข้าถึง

เฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ

ไม่มี ระบบข้อมูล มีการ
เข้าถงึเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบเทา่นัน้ 

สามารถ
เข้าถึง

ฐานข้อมูลได้
เฉพาะ

ระบบข้อมูล มีการ
เข้าถึงเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบเทา่นัน้ 
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ลำดับ รายละเอียด สภาวิชาชีพ 

แพทยสภา ทันต
แพทยสภา 

สภาเภสัชกรรม สภาการ
พยาบาล 

สภาเทคนิค
การแพทย์ 

สภากายภาพบำบัด สภาการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

สภาการแพทย์
แผนไทย 

ที่
รับผิดชอบ

เท่านั้น 

สามารถตรวจสอบ
เลขใบประกอบ

วิชาชีพได้ แต่หาก
เป็นภายในสภาฯ 
จะสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ลึกข้ึนตาม
ภารกิจของ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

เท่านั้น หาก
เป็นสมาชิก
สามารถ

ตรวจสอบ
ข้อมูลของ

ตนเองได้ แต่
ถ้าหากมีการ

แก้ไข สามารถ
ยื่นเร่ืองให้แก่
เจ้าหน้าที่ทาง
ทะเบียนของ
สภาฯ แก้ไข 

โดยจะมีการรับ
เอกสารเพื่อ
ตรวจสอบ 

พร้อมทั้งสภา
จะเป็นคนแก้ไข
คำร้องดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่
ทางทะเบียน 
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ลำดับ รายละเอียด สภาวิชาชีพ 

แพทยสภา ทันต
แพทยสภา 

สภาเภสัชกรรม สภาการ
พยาบาล 

สภาเทคนิค
การแพทย์ 

สภากายภาพบำบัด สภาการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

สภาการแพทย์
แผนไทย 

1.6 มีการรายงานสถิติ
ข้อมูลบุคลากร 

หรือไม่ 

มี ไม่มีการ
รายงาน

สถิติ
ประจำปี
สำหรับ

ประชาชน
หรือ

รูปแบบ
สาธารณะ 

มีสรุปทุก 1 ป ี
ภายในหน่วยงาน
เพื่อรายงานต่อ
คณะกรรมการ

สภาฯ 

ไม่มีการ
รายงานสถิติ

ประจำปี
สำหรับ

ประชาชนหรือ
รูปแบบ

สาธารณะ 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี มีการสรุปรายงาน
ภาพรวมของสภา
ฯ ทั้งหมดรายงาน
ต่อรัฐมนตรีทุกปี
เพื่อทราบตาม
ระเบียบแต่ไม่มี
การรายงานสถิติ

เพื่อเผยแพร่
สำหรับสาธารณะ 

1.7 แผนการดำเนนิงาน
ด้านระบบ

ฐานข้อมูลใน
อนาคต 

ไม่มี ไม่มี มี และมีอยู่
ระหว่างการ

วางแผนพัฒนา
ด้านระบบ 

telepharmarcy, 
ระบบทางทะเบียน 
เชื่อมกับ อย. และ
ร้านยาทั้งหมดใน

ระบบ 

มีความคาดหวัง
เร่ืองการ

เชื่อมโยงข้อมูล
กับกรมการ

ปกครอง และ
อยู่ระหว่างส่ง
หนังสือเวียน
แจ้งขอความ

ร่วมมือสมาชิก
มาอัปเดต 

ข้อมูลปัจจุบัน
กับทางสภาฯ  

ด้านการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ปัจจุบนัยังพบปัญหา
ที่สมาชิกไม่เข้ามา

อัพเดตขอ้มูล 
อาจจะเพิ่มเติมส่วน
การเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่อทราบสถานที่
ปฏิบัติงาน ขอ
แนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการหรือ

ข้อบังคับที่นำมาซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าว 

ผู้บริหารมี
แนวคิด
เชื่อมโยง
ฐานข้อมูล
แต่ละส่วน
ภายในสภา 

อยู่ระหว่างการ
เลือกตั้งนายกสภา
ฯ ท่านใหม่ ส่วนนี้
ยังไม่มีการระบุ
อย่างชัดเจน 

ส่วนที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบฐานข้อมูล 
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ลำดับ รายละเอียด สภาวิชาชีพ 

แพทยสภา ทันต
แพทยสภา 

สภาเภสัชกรรม สภาการ
พยาบาล 

สภาเทคนิค
การแพทย์ 

สภากายภาพบำบัด สภาการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

สภาการแพทย์
แผนไทย 

2.1 รูปแบบการเก็บ
บันทึก (Paper 
หรือ eletronic) 

Electronic, 
paper  

ครอบคลุม
ถึงหน่วยงาน

ที่จัดส่ง
ข้อมูลมา
ทั้งหมด 

eletronic Electronic Eletronic เร่ิม
ใช้รูปแบบ 

Web 
application 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2561 

Electronic Electronic Electronic 
file และ 
Paper 2 

ส่วน 

Electronic 

2.2 โปรแกรมที่ใช้
สำหรับบนัทึกข้อมูล

ทางทะเบียน 

Web 
service 

MS 
access 

สำหรับการ
เก็บข้อมูล
สมาชิก 

ไม่ทราบ พัฒนา
โปรแกรมโดย

บริษัทภายนอก 

ไม่ทราบ PHP-MYSQL PHP-mySQL โปรแกรม 
Inet แต่ไม่
ทราบภาษา
ที่ใช้เขียน 

Excel 

2.3 รูปแบบการเก็บ
ข้อมูล 

ทั้งServer 
และ cloud 

หากเป็น
ข้อมูล

ภาพรวมที่
อยู่ภายใต้
การพัฒนา
ของบริษัท
ภายใน ผู้

ถูก
สัมภาษณ์
แจ้งว่า 

อยู่บน Cloud 
และ server 

ฐานข้อมูลอยู่
บน server 

และตั้งเคร่ือง
อยู่ที่สภาการ

พยาบาล 

Cloud ค่าเชา่ปีละ 
10000 บาท 

อยู่บน Cloud (ทั้ง
ของ cloud เดิมที่
เช่าไว้ และ cloud 

บน DGA) 

อยู่บน 
Cloud 

ไม่มี 
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ลำดับ รายละเอียด สภาวิชาชีพ 

แพทยสภา ทันต
แพทยสภา 

สภาเภสัชกรรม สภาการ
พยาบาล 

สภาเทคนิค
การแพทย์ 

สภากายภาพบำบัด สภาการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

สภาการแพทย์
แผนไทย 

อาจจะอยู่
บน cloud 

2.4 โครงสร้าง
ผู้รับผิดชอบงาน

ด้าน IT 

พัฒนาระบบ
จาก

ภายนอก 
แล้วดูแล

รักษาระบบ
ภายใน

หน่วยงาน
เอง ไม่มี
โครงสร้าง
บุคลากร
ด้านไอที 

เจ้าหน้าที่
ของสภาฯ 
1 ท่าน ดู
ฐานข้อมูล
สมาชิก 
และ

หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดูเก่ียวกับ
ระบบสอบ
อีก 1 ท่าน 

ไม่มี แต่มี
เจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ด้าน IT 

และเป็นผู้ประสาน
กับบริษัทที่มารับ

งาน 

มีนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โดยตรง 

ปัจจุบนัมีนัก IT 
ประมาณ 3-4 
ท่าน แต่ตาม

กรอบกำลังควร
มี 5 ท่าน 

ไม่มี ไม่มี ผู้ถูก
สัมภาษณ์ 
ตำแหน่ง 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
เป็นผู้ดูแล

ข้อมูล 

ไม่มี 

2.5 ถ้าหากมีการจัดทำ
ระบบทะเบียน 

ภายใต้หน่วยงาน
ภายในหรือ

ภายนอก และกลุ่ม
งานใด 

ภายใน  ฝา่ย
ยุทธศาสตร์

และ
สารสนเทศ 

หากต้องมี
การพัฒนา
โปรแกรม
สำหรับทำ
ฐานข้อมูล
จะต้อง

พัฒนาจาก

พัฒนาและดูแล
รักษาระบบจาก
หน่วยงานนอก

องค์กร 

พัฒนา
ฐานข้อมูล

บุคลากรภาย
จากหน่วยงาน

ภายนอก 

พัฒนาและดูแล
รักษาระบบจาก
หน่วยงานนอก

องค์กร 

พัฒนาและดูแล
รักษาระบบจาก
หน่วยงานนอก

องค์กร 

ไม่มี พัฒนา
และดูแล

รักษาระบบ
จาก

หน่วยงาน
นอกองค์กร 

ไม่มี 
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ลำดับ รายละเอียด สภาวิชาชีพ 

แพทยสภา ทันต
แพทยสภา 

สภาเภสัชกรรม สภาการ
พยาบาล 

สภาเทคนิค
การแพทย์ 

สภากายภาพบำบัด สภาการ
สาธารณสุข

ชุมชน 

สภาการแพทย์
แผนไทย 

หน่วยงาน
ภายนอก 

  
ภายนอก  
บริษัท 

systops 
plus 

       

 

 3.2 หน่วยงานผู้ผลิต 

ลำดับ รายละเอียด 

หน่วยงานผลิต 

กระทรวงอุดมศึกษา ฯ 

ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไป 

1.1 ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจดา้นระบบฐานข้อมูล 
คณะทำงาน ประกอบด้วย ผู้แทนของแต่ละหน่วยงานที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการใช้งาน 

1.2 มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรวิชาชีพ 

มี เนื่องจากเป็นผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา และ- มี
การประชุมใหญ่ ประกอบด้วยทกุสถาบันการศึกษาร่วมกัน
เพื่ออัปเดตข้อมูลที่จำเป็นต่อการบันทึก ปลีะ 1 คร้ัง 
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ลำดับ รายละเอียด 

หน่วยงานผลิต 

กระทรวงอุดมศึกษา ฯ 

1.3 หลักการออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บภายในหน่วยงาน 

ศูนย์สารสนเทศเป็นผู้ออกแบบระบบ โดยหลักการออกแบบ
สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งานภายใน เช่น ระบบการส่งข้อมูล
ระหว่างสถาบันการศึกษาและกระทรวงฯ โดยออกแบบให้ระบบ
มีการตรวจสอบรูปแบบการรับสง่ข้อมูลทุกภาคการศึกษา เป็นตน้ 

1.4 มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหนว่ยงานหรือไม่ 
ทุกสถาบนัการศึกษาจะมีการส่งข้อมูลบุคลากร อาจารย์ผูส้อน 
และจำนวนนักศึกษามายังกระทรวง อว. 

1.5 การกำหนดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 

มีการรับ-ส่ง ข้อมูลระหว่าง สถาบันและกระทรวง โดยแตล่ะ
มหาวิทยาลยัสามารถตรวจสอบข้อมูล บุคลากร และนักศึกษา 
เฉพาะสถาบันของตนได้เท่านั้น 

1.6 มีการรายงานสถิติข้อมูลบุคลากร หรือไม่ 

มีการรายงานสถิติอุดมศึกษาเผยแพร่สาธารณะ และ มีการ
รายงานต่อผู้บริหารถึงสถานการณ์ภาพรวมแต่ละรอบว่าเป็น
อย่างไร โดยมีข้อมูลจำนวนนักศึกษาภาพรวม แบ่งตามเพศ อาย ุ
หลักสูตร นักศึกษาไทยและตา่งชาติ เปน็ต้น 
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ลำดับ รายละเอียด 

หน่วยงานผลิต 

กระทรวงอุดมศึกษา ฯ 

1.7 แผนการดำเนนิงานดา้นระบบฐานข้อมูลในอนาคต 

ขึ้นอยู่กับงบประมาณสนบัสนนุ เนื่องจากข้อจำกัดของการพัฒนา
บางส่วนขึ้นกบังบประมาณของแต่ละโครงการ เชน่ เหตุผลที่
ไม่ได้เชา่ cloud เนื่องจากมีงบประมาณโครงการสนบัสนุนไม่
ต่อเนื่อง 

ส่วนที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบฐานข้อมูล 

2.1 รูปแบบการเก็บบนัทึก (Paper หรือ eletronic) Eletronic  

2.2 โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลทางทะเบียน PHP 

2.3 รูปแบบการเก็บข้อมูล  ฐานข้อมูลอยู่บน server  

2.4 โครงสร้างผู้รบัผิดชอบงานดา้น IT 
มีเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานภายใต้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเปน็ผูดู้แลระบบ 

2.5 ถ้าหากมีการจัดทำระบบทะเบียน ภายใต้หน่วยงานภายในหรือภายนอก และกลุ่มงานใด 
มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่สามารถดูแลระบบ และพฒันา
โปรแกรมได้ในบางสว่น 1 ทา่น 
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 3. หน่วยงานผู้ใช้ 

ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไป 
 

1.1 ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจดา้นระบบ
ฐานข้อมูล 

 
 โครงสร้างมี

ฝ่ายกำลังพล 
ภายใต้กอง

อำนวยการที่
ดูเร่ือง

บุคลากร
ทั้งหมดใน

ภาพรวม ส่วน
นี้ไม่มี

คณะกรรมกา
รเป็นรูปธรรม
แล้วแต่มีการ

จัดตั้ง
คณะกรรมกา
รแบบไม่เปน็

ทางการ 

กองกำลังพล
ทหารเรือ 

กองทัพเรือ 
เป็นผู้ดูแล
ข้อมูลภาพ
รวมทั้งหมด
และวางแผน
กำลังพลของ
ทหารเรือ 

เสนาธิการกรม
แพทย์ทหาร

อากาศ เป็นผู้ดู
ภาพรวมทั้งหมด 

และมี
คณะกรรมการ
กำลังพล แยก
ตามวิชาชีพ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
กรุงเทพมหานค

ร 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

1.2 มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรวิชาชีพ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์
อยู่ใน

คณะทำงานที่
เก่ียวข้องกับ
การพัฒนา

ระบบ
ฐานข้อมูล

บุคลากรของ
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

ไม่มี ส่วนนีไ้ม่มี
คณะกรรมกา
รเป็นรูปธรรม
แล้วแต่มีการ

จัดตั้ง
คณะกรรมกา
รแบบไม่เปน็
ทางการ ไม่มี
บทบาทใน

การออกแบบ
ข้อมูล แต่เป็น
ผู้รับพิจารณา
การรายงาน
ข้อมูลภาพ

รวม 

ไม่มี เนื่องจาก
เป็นหน่วยงาน

ระดับย่อย
ภายใต้กรม
แพทย์ทหาร 
อยู่ระดับ

ปฏิบัติงาน มี
หน้าที่ส่ง

ข้อมูลไปกรม
แพทย์เพียง
อย่างเดียว 

เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการ
กำลังพล ของ
วิชาชีพแพทย ์

ไม่มี 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

1.3 หลักการออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บ
ภายในหน่วยงาน 

ภาพรวมของ
ระบบมีการ
บันทึกข้อมูล

บุคลากร
ทั้งหมด 5 

ประเภท ได้แก่ 
ข้าราชการ 
พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้างประจำ 
ลูกจ้างชัว่คราว 

พนักงาน
กระทรวง

สาธารณสุข ซึ่ง
ประกอบด้วย
วิชาชีพและ

ไม่ใช่วิชาชีพ มี
การเก็บข้อมูล
ภาพรวมของ

1.ระบบรองรับ
การออกใบ

อนุญาติ ของ
วิชาชีพที่ไม่มี
สภาวิชาชีพ

รองรับ  
2.ระบบรองรับ

การต่อ
ใบอนุญาตของ
สถานพยาบาล 

หรือคลินิก 
3.ระบบรองรับ

การชำระ
ค่าธรรมเนียม

ประจำปี 
(สามารถยื่นคำ

ขอรูปแบบ
ออนไลน์) 

รูปแบบของ
มูลตาม

โครงสร้าง
ของ รพ 
ตำรวจ 

อ้างอิงการ
เก็บข้อมูล
ตาม กพ 7 
ทั้งหมด แต่
สังกัดไม่ได้
ขึ้นกับ กพ. 
เพียงแต่ใช้

ฐานเดียวกัน 

 
สำหรับการ

ออกแบบระบบ
ภาพรวม เพื่อ

ตอบโจทย์ความ
เพียงพอและการ

กระจายของ
กำลังพลตาม

แผนก ตามภาระ
งานของสังกัด 
ซึ่งปัจจุบนัทาง 
ทหารอากาศเอง 
มีแนวคิดเพิ่มเติม 

เร่ืองการ
เชื่อมโยงข้อมูล

เรียกว่า 
network 
centric 

operation 
ภายใต้ กลุ่มงาน

สำหรับด้าน
ข้อมูลทะเบียน 
อ้างอิงตาม กพ 
7 สำหรับการ
จัดทำทะเบียน
ประวัติ มีการ
ติดตาม การ
โอน ย้าย 

ลาออก ส่วนนี้มี
เลขที่ตำแหน่ง
ในการติดตาม 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

กระทรวง
สาธารณสุข

ทั้งหมด ข้อมูล
เบื้องต้น 

เก่ียวข้องกับ
การวางแผน
อัตรากำลัง 
การเลื่อน

ตำแหน่ง เป็น
ต้น 

เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
ทหารอากาศ 

1.4 มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหนว่ยงานหรือไม่ มีการส่งข้อมูล
ของกรมที่อยู่
ภายสังกัด

กระทรวงฯ มี
ทั้งรูปแบบ 

excel โดยมี
การจัดส่งทุก

ไตรมาส 

1.มีระบบ
ออนไลน์สำหรับ

คีย์ข้อมูล
บุคลากร โดย
ทาง สสจ เป็น
ผู้รับผิดชอบ แต่
ปัจจุบนัข้อมูลยัง

ไม่อัปเดต 
เนื่องจาก สสจ 

ไม่มีการ
เชื่อมโยง

ข้อมูล - ยังไม่
มีการรวบรวม

ข้อมูลจาก
หน่วยอื่น แต่

มีการส่ง
ข้อมูลไปยัง

หน่วยงานอ่ืน 

สำหรับ รร 
นาวิกไม่มี แต่
ส่วนของกรม
แพทย์ จะเป็น

ผู้ได้รับ
ข้อมูลภาพ
รวมจาก

หน่วยงานย่อย 
เช่น วิทยาลัย

ไม่มี ไม่มี 



 
 
 
 

172 

ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

ยังไม่ได้คีย์
ข้อมูล 

2.หากเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานพยาบาล 

(ค้างคืน หรือ ไม่
ค้างคืน) ข้อมูล
สถานพยาบาล
จะส่งมาที่กอง

ผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่ง
ข้อมูลส่วนนี้

ขึ้นอยู่กับการอัป
เดตของ

สถานพยาบาล
นั้นๆ) 

เช่น 
กรมบัญชีกลา
ง โดยรูปแบบ
ของเอกสาร
อยู่ในรูปแบบ

เอกสาร 
เนื่องจาก
จำเป็นต้อง

รับรอง
ลายมือชื่อ

สำหรับนำส่ง 
หรือในกรณี
ของบุคลากร
ที่เกษียณอายุ 
และการอัป

เดตวุฒิ
การศึกษา 

กรมบัญชีกลา
งจะรับรองแค่

พยาบาล รร 
นาวิก เป็นต้น 
และส่วนของ
กองทัพ จะมี
ระบบใหญ่ที่
ทุกหน่วยงาน

ย่อยจะ
รายงานกำลัง
พลลงไปใน
ระบบกลาง 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

เอกสารตัว
จริง  

- มีการ
เชื่อมโยง

ข้อมูลระหว่าง
ประวัติการ
รักษา และ
ประวัติของ
กำลังพล   

มีการรับข้อมูล
หน่วยงาน
ภายใต้ สป 
ผ่าน web 

application 
(HROPS) 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

1.5 การกำหนดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
บุคลากร 

ขณะนี้ข้อมูล
แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ HR 
และ non-HR 

กลุ่มที่เป็น 
non-HR คือ
กลุ่มที่ไม่ได้อยู่

ในกอง
บริหารงาน

บุคคล สามารถ
เข้าถึงได้เพียง
การติดตาม
ข้อมูลส่วน

บุคคลของตน
ได้ แต่หากเป็น 
HR จะสามารถ
ทราบข้อมูล
ของตนได ้

ระบบข้อมูล มี
การเข้าถึง

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ

เท่านั้น 

1. สำหรับ
การเข้าถึง

ระบบ
ฐานข้อมูล
บุคลากร
ภายใน

หน่วยงาน จะ
มีการ

กำหนดการ
เข้าถึงเฉพาะ
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ 
2. เจ้าของ

ข้อมูล
สามารถ

ตรวจสอบ
ข้อมูลส่วน

บุคคลได้ ช่วง
ปรับตำแหนง่

ในแต่ละ
หน่วยงานย่อย
จะมีเจ้าหน้าที่ 

1 ท่าน ที่
ปฏิบัติดา้น
บุคลากร 

สามารถเข้าถึง
ข้อมูล

ภาพรวม
ภายใน

หน่วยงานย่อย 
และอัปเดต
ข้อมูลใน

ระบบกลาง
ของกองทัพ 

ส่วนที่รับผิดชอบ
ด้านข้อมูล มี 2 
ส่วน คือ ทอ 
และ ทอ ของ

กรมแพทย์ ซึ่งจะ
มีการนำข้อมูล

มาอัปเดตรวมกัน 
ปีละ 1 คร้ัง และ
ผู้ดูแลข้อมูลภาพ
รวมจะอยู่ที่กอง

กำลังพล 

เฉพาะ
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

จะมีการ
รวบรวม

ข้อมูลประวัติ
ทั้งหมด เพื่อ
ตรวจสอบ 

1.6 มีการรายงานสถิติข้อมูลบุคลากร หรือไม่ มีการรายงาน
ข้อมูลภาพรวม
ของกระทรวง
สาธารณสุขทุก

ป ี

ไม่มี มีการรายงาน
ประจำเดือน

ภายใน
หน่วยงาน 

เพื่อรายงาน
ความ

เคลื่อนไหว 
การเข้าบรรจุ
หรือลาออก 
แต่ไม่มีสถิติ
รายงานต่อ
สาธารณะ 

ไม่มี ไม่มี มีการรายงาน
ข้อมูลภาพรวม
ต่อที่ประชุมทุก
เดือน และมี

การตรวจสอบ
ข้อมูลทุกเดือน 
แต่ไม่มีสำหรับ

สาธารณะ 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

1.7 แผนการดำเนนิงานดา้นระบบฐานข้อมูลใน
อนาคต 

อยากให้มีการ
พัฒนา

โปรแกรม 
HROPS ที่

สามารถใช้งาน
ได้ในระดบักรม

ด้วย 

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบ

การออก
ใบอนุญาตเปน็
รูปแบบดิจทิัล 

ยังไม่มี
แนวคิดใน
การพัฒนา
โปรแกรม
เก่ียวกับ

ฐานข้อมูล
บุคลากร 
เนื่องจาก

หลายส่วนยัง
รองรับ

เอกสารฉบับ
จริง 

ขึ้นอยุ่กับ
แนวคิดการ
พัฒนาของ
กองทัพ 

มีแนวคิดอยาก
ให้หน่วยบริการ

ภายใต้กรม
แพทย์ มีการดู
เร่ืองการฝึกการ

อบรม และ
พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล และ
ทำเป็น data 

center 

ไม่มี 

ส่วนที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบฐานข้อมูล 
 

2.1 รูปแบบการเก็บบนัทึก (Paper หรือ 
eletronic) 

Electronic มีทั้ง 2 รูปแบบ 
- Electronic 
file (ข้อมูล
ไม่อัปเดต 

เนื่องจากมีการ

Electronic มี 2 ส่วน ทั้ง
รูปแบบ 

(Paper และ 
electronic ) 

มี 2 ส่วน ทั้ง
รูปแบบ (Paper 
และ electronic 

) 

ก่อนหน้านี้มี 2 
ส่วน ทั้งรปูแบบ 
(Paper และ 
electronic ) 
ขึ้นอยู่กับความ
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

ส่งข้อมูล
บางส่วนโดย 
สสจ) และ 

Paper base 
(ข้อมูลเป็น
ปัจจุบนั) 

ถนัด แต่ 2 ปี
หลัง มีการ
บันทึกลง 
excel 

2.2 โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลทาง
ทะเบียน 

PHP-centos7 PHP-mySQL ฐานข้อมูลมี 
2 ส่วน คือ 1. 
ฐานข้อมูล
บุคลากรที่
อ้างอิงตาม
รูปแบบของ 

กพ7 จะอยู่ใน
รูป excel 

และส่วนที่ 2 
มีโปรแกรมที่

บันทึก
เก่ียวกับการ
ลา ซึ่งสว่นนี้

1.ฐานข้อมูลที่
หน่วยงานย่อย
จำต้องอัปเดต

ข้อมูล
บุคลากรไปยัง

หน่วยงาน
กลางของ

กองทัพอยู่ใน
รูปแบบ

โปรแกรม 
เรียกว่า ระบบ 
hermiss ที่มี
ข้อมูลส่วน

1.ฐานข้อมูลด้าน
การลงระบบการ

รักษามี 1 
โปรแกรม ของ
โรงพยาบาลภูมิ
พล นำร่องการ
ใช้ในกรมแพทย์ 
2. แต่หากเป็น
ข้อมูลกำลังคน
ภาพรวมของ 

แพทย์ ตอนนี้อยู่
ในรูปแบบ 

excel แต่คาดว่า

1. สำนัก
การแพทย์ใช้ 
Excel (เคยมี
ระบบ MIS 

ของ กทม แต่
ปัจจุบนัไม่

สามารถใช้งาน
ได้แล้ว)  

2. โรงพยาบาล 
ใช้ระบบ

ฐานข้อมูลชื่อวา่ 
e-fit 

ครอบคลุม 4 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

พัฒนาโดย
บริษัท

ภายนอก 
(บริษัท 

แอ็บสแตรค) 

บุคคลตั้งแต่
วันเข้าบรรจุ – 
การได้ครอง

ยศ 
2.ข้อมูลของ 
รร นาวิก 

ตอนนี้อยู่ใน
รูปแบบ 
excel  

3.ในส่วนของ
กรมแพทย์จะ

มีอีก 1 
โปรแกรม คือ 
hr3 ซึ่งทุก

หน่วยสามารถ
เข้าไป

ตรวจสอบ
ข้อมูลส่วน

บุคคล 

จะมีโปรแกรม 
อาจจะต้อง

สอบถาม กอง
กำลังพลที่ดู

ข้อมูลภาพรวม
ทั้งหมด 

โรงพยาบาล
ใหญ่ 300 เตียง

ในสังกัด จะ
ครอบคลุมทุก
วิชาชีพ แต่ติด
ตรงไม่มีการ
เชื่อมโยงกัน

ระหว่าง
โรงพยาบาล 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

สถานภาพยศ 
หรือตำแหน่ง

ได ้

2.3 รูปแบบการเก็บข้อมูล อยู่บน server 
ซึ่งศูนย์เทคฯ 
ของกระทรวง 
เป็นผู้ดูแลและ
รักษาระบบ

กลาง 

อยู่บน server 
และตั้งอยู่ ณ 
กองประกอบ

โรคศิลปะ 

 
ไม่มี ไม่ทราบ แต่ของ

แพทย์เป็น 
excel 

 

2.4 โครงสร้างผู้รบัผิดชอบงานดา้น IT มีอัตรากำลัง
ตามกรอบที่
กำหนดนัก
เทคโนโลยี

สารสนเทศ 10 
ท่าน ขณะนี้มี 
6 ท่านที่กำลัง

จะปรับ

ภายใต้กอง
ประกอบโรค

ศิลปะ มี
นักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ 1 
ท่าน และมีนัก
สารสนเทศ 1 

ท่านที่อยู่ภายใต้ 
กรมสนับสนุนฯ 

ฝ่ายควบคุม
อัตรากำลัง
เป็นผู้ดูแล
บุคลากร

ภาพรวม และ
มีเจ้าหน้าที่
สารสนเทศ 
ประจำอยู่ที่

ไม่มี มีศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
ทหารอากาศ 
(หน่วยใหญ่) 

และกองกำลังพล
ดูแลภาพรวม 

(ไม่ทราบ
รายละเอียด

ตำแหน่งปฏบัติ

ไม่มี 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

ตำแหน่งเป็น
ข้าราชการ 

แผนกเวช
ระเบียน 

งานภายในวา่
ตรงตามวิชาชีพ
หรือไม่ เนื่องจาก
ผู้ถูกสัมภาษณ์
ดูแลเฉพาะส่วน
ของแพทย์ ซึ่งมี
ข้อมูลแพทย์

ภาพรวม 
ประมาณ 500 

กว่า ท่าน) 

2.5 ถ้าหากมีการจัดทำระบบทะเบียน ภายใต้
หน่วยงานภายในหรือภายนอก และกลุ่มงาน

ใด 

พัฒนาจาก
หน่วยงานนอก

องค์กร 

พัฒนาและดูแล
รักษาระบบจาก
หน่วยงานนอก

องค์กร 

พัฒนาระบบ
จากภายนอก 

(เช่น 
โปรแกรม

เก่ียวกับการ
บันทึกข้อมูล
คนไข้ เป็น

ต้น)     และมี
เจ้าหน้าที่

กองกำลังพล
ของกองทัพ 
(ภาพรวมทุก
หน่วยภายใต้
กองทัพเรือ) 
และกรม
แพทย์

ทหารเรือ (ดู
ของ โรงเรียน

นาวิก 

ข้อมูลกำลังคน
ภาพรวมของ 

แพทย์ ตอนนี้อยู่
ในรูปแบบ 

excel แต่คาดว่า
จะมีโปรแกรม 
อาจจะต้อง

สอบถาม กอง
กำลังพลที่ดู

หน่วยงาน
ภายนอก 
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ลำดับ รายละเอียด หน่วยงานผู้ใช้ 

กระทรวง
สาธารณสุข 

กองประกอบ
โรคศิลปะ 

โรงพยาบาล
ตำรวจ 

กรมแพทย์
ทหารเรือ 

กรมแพทย์ทหาร
อากาศ 

สำนัก
การแพทย ์

กทม 

สารสนเทศ 
ประจำอยู่ที่
แผนกเวช

ระเบียน และ
มีผู้ดูแลข้อมูล 

(ไม่ได้จบ
การศึกษา
ด้าน IT) 6 

ท่าน แบ่งเป็น 
3 ท่านดู
ข้อมูล

เก่ียวกับ
ตำรวจ และ
อีก 3 ท่านดู

ข้อมูล
เก่ียวกับ
ลูกจ้าง 

วิทยาลัย
พยาบาล เปน็

ต้น) 

ข้อมูลภาพรวม
ทั้งหมด 
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 4. หน่วยงานอ่ืนๆ  

ลำดับ รายละเอียด 

หน่วยงานอื่นๆ 

กรมบัญชีกลาง 

ส่วนที่ 1 คำถามทั่วไป 

1.1 ผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจดา้นระบบฐานข้อมูล 
ส่วนราชการเป็นเจา้ของข้อมูล แต่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเป็น
ผู้ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล 

1.2 มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรวิชาชีพ ไม่มี  

1.3 หลักการออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่จัดเก็บภายในหน่วยงาน ไม่มี  

1.4 มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหนว่ยงานหรือไม่ 

มีการอัปเดตข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมายังระบบกลางของกรม ผ่าน 
Token key ซึ่งส่วนนี้เปน็ข้อมูลสำหรับการเบิกจ่ายเงนิเดือน ทีก่องเงินเดือน
รับผิดชอบอยู ่

1.5 การกำหนดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร 

 1. ด้านการเข้าถึงข้อมูลจะมีส่วนราชการ รวมถึงหน่วยเบิกย่อย ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 คือ ส่วนราชการ (จะมีรับบข้อมูลบุคคลและครอบครัว ระบบถือ-จ่าย 
โดยแต่ละหนว่ยงาน หรือกรมจะมีหน่วยเบิก เช่น กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี 
200 กว่า ที่เป็นหน่วยเบิก หรือ กรณีของ สสจ จังหวัดจะมีฝา่ยการเงินซึ่ง
เป็นหน่วยเบิกแต่บางโรงพยาบาลก็อาจจะไม่มีหนว่ยเบิก  

  

2. การเข้าถึงข้อมูล จากกลุ่มงานบริหารบุคคลของแต่ละหน่วยงาน
ประเมินผลย่อย สามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะจังหวัดของตนที่รับผิดชอบได้ 
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ลำดับ รายละเอียด 

หน่วยงานอื่นๆ 

กรมบัญชีกลาง 

1.6 มีการรายงานสถิติข้อมูลบุคลากร หรือไม่ ไม่มีการรายงาน 

1.7 แผนการดำเนนิงานดา้นระบบฐานข้อมูลในอนาคต ขึ้นอยู่กับศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศของกรม 

ส่วนที่ 2 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของระบบฐานข้อมูล 

2.1 รูปแบบการเก็บบนัทึก (Paper หรือ eletronic)  Eletronic  

2.2 โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลทางทะเบียน ไม่ทราบ 

2.3 รูปแบบการเก็บข้อมูล (สถานที)่ ฐานข้อมูลอยู่บน server (ผู้ตอบสัมภาษณ์ไม่แน่ใจ) 

2.4 โครงสร้างผู้รบัผิดชอบงานดา้น IT ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเป็นผู้ดูแลระบบ 

2.5 ถ้าหากมีการจัดทำระบบทะเบียน ภายใต้หน่วยงานภายในหรือภายนอก และกลุ่มงานใด ไม่ทราบ 
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ภาคผนวก 6 การรายงานตัวชี้วัดกำลังคนด้านสุขภาพ กลุ่มที่ 1  
 ตัวชี้วัดจำนวนทั้งสิ้น 6 ตัวที่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลในการรายงานผลได้ทันที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดใน
ระบบการผลิต และ การสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของแต่ละสภาวิชาชีพ  

ตัวชี้วัดที่ 1 จำนวนสถาบันและจำนวนการผลิตต่อปี 

 สถาบันการศึกษา และสถาบันการอบรมที่เก่ียวข้องทางด้านการผลิตบุคลากรวิชาชีพมีทั้งหมด 291 
สถาบัน แบ่งการผลิตออกเป็น 8 สาขาวิชาชีพดังตาราง 

ลำดับ วิชาชีพ จำนวนสถาบัน 

1 แพทย์ 23 

2 ทันตแพทย ์ 17 

3 เภสัชกร 19 

4 เทคนิคการแพทย์ 16 

5 แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ 25 

6 พยาบาล 83 

7 กายภาพบำบัด 17 

8 สาธารณสุข 91 
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รายละเอียดข้อมูลจำนวนการรับนักศึกษาจริงปี พ.ศ. 2563 จากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม *เฉพาะสถาบันการศึกษาที่รายงาน ณ ปี พ.ศ. 2563 

1. จำนวนการผลิต และสถาบันการผลิตแพทย์ 

ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  313 157 156 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์  248 119 129 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์     92 29 63 

4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  32 3 29 

5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์  280 133 147 

6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  174 60 114 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬา
ภรณ์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ)  31 13 18 

7 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 176 73 103 

8 มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  167 68 99 

9 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 48 16 32 

10 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 35 20 15 

11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  62 21 41 

12 มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบด ี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี )  180 91 89 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราชพยาบาล)  292 143 149 

13 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  96 32 64 

14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยันอตติงแฮม 
สหราชอาณาจกัร)  13 6 7 
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ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  164 73 91 

15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  194 75 119 

16 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์และการ
สาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  89 38 51 

17 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  100 40 60 

 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   31 10 21 

18 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า คณะแพทยศาสตร์ 
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกฎุเกล้า กรมแพทย์
ทหารบก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล 97 58 39 

19 มหาวิทยาลัยสยาม คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์  51 21 30 

 

2. จำนวนการผลิต และสถาบันการผลิตทันตแพทย์ 

ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  98 37 61 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์      64 23 41 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์      38 11 27 

4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  32 8 24 

5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์      66 18 48 

6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต    (หลักสูตรทวิภาษา)    17 2 15 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  46 18 28 

7 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   58 15 43 

8 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  30 8 22 
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ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

9 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   (หลักสูตรนานาชาติ)   30 11 19 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  83 17 66 

10 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  65 19 46 

11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  49 15 34 

12 มหาวิทยาลัยเนช่ัน คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  20 5 15 

 

3. จำนวนการผลิต และสถาบันการผลิตเภสัชกร 

ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม     99 35 64 

2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม      97 21 76 

3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม      85 22 63 

4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม      103 23 80 

5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม      64 20 44 

6 มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  78 14 64 
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4. จำนวนการผลิต และสถาบันการผลิตเทคนิคการแพทย์ 

ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์      115 28 87 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์     111 29 82 

3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  83 13 70 

4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  88 20 68 

5 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์      60 12 48 

6 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์      52 10 42 

7 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  89 24 65 

8 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  106 29 77 

9 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  41 9 32 

10 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์      214 39 175 

11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์      89 24 65 

12 มหาวิทยาลัยเนช่ัน คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  24 4 20 

13 มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  156 27 129 

14 วิทยาลยันครราชสีมา คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  58 8 50 
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5. จำนวนการผลิต และสถาบันการผลิตพยาบาล 

ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรนานาชาติ)  193 30 163 

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต     84 4 80 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  69 3 66 

4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  117 11 106 

5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   153 16 137 

6 มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 58 3 55 

7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   (หลักสูตรนานาชาติ)   7 2 5 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  103 7 96 

8 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  116 15 101 

9 มหาวิทยาลัยนราธวิาสราชนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  100 10 90 

10 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) 6 1 5 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  160 16 144 

11 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  110 9 101 

12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 131 18 113 

13 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  268 21 247 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีพระพุทธ
บาท จังหวัดสระบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลยัมหิดล 303 23 280 

14 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  76 5 71 

15 มหาวิทยาลัยราชภฏัชัยภูมิ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   70 6 64 

16 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  57 3 54 

17 มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  41 3 38 
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ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

18 มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม วิทยาลยัการพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  60 7 53 

19 มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์  82 4 78 

20 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  126 12 114 

21 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฏรธ์านี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์     111 1 110 

22 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตร์ 46 4 42 

23 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 77 8 69 

24 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 212 15 197 

25 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   114 6 108 

26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 241 18 223 

27 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  64 8 56 

28 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  92 9 83 

29 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 126 6 120 

30 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาด
ไทย คณะพยาบาลศาสตร์ 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 209 14 195 

31 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย ์ 229 14 215 

32 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   77 5 72 

33 วิทยาลยัพยาบาลกองทัพเรือ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 60 
 

60 

34 วิทยาลยัพยาบาลกองทัพบก คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 100 2 98 

35 วิทยาลยัพยาบาลตำรวจ คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลตำรวจ สถาบันสมทบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 70 3 67 

36 วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ คณะพยาบาลศาสตร์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลยัพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์
ทหารอากาศ สถาบันสมทบ  64 6 58 
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ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

37 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  89 1 88 

38 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   70 
 

70 

39 มหาวิทยาลัยเนช่ัน คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 98 4 94 

40 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  74 4 70 

41 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ)  16 
 

16 

42 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยคริสเตียน 182 10 172 

43 มหาวิทยาลัยชินวัตร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาพยาบาลศาสตร์    106 4 102 

44 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  79 13 66 

45 มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  107 2 105 

46 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 120 9 111 

47 มหาวิทยาลัยราชธาน ี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 90 4 86 

 
มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  77 7 70 

48 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  130 12 118 

49 มหาวิทยาลัยสยาม คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  121 4 117 

50 มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  153 4 149 

51 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรนานาชาติ)  19 2 17 

52 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต   115 2 113 

53 วิทยาลยัเชียงราย คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 221 13 208 

54 วิทยาลยัเซนต์หลุยส ์ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  143 7 136 

55 วิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 116 8 108 

56 วิทยาลยับัณฑิตเอเชีย คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  100 4 96 
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6. จำนวนการผลิต และสถาบันการผลิตกายภาพบำบัด 

ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด     70 18 52 

2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  75 21 54 

3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 70 19 51 

4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 60 14 46 

5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  64 12 52 

6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด     55 12 43 

7 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต 55 11 44 

8 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต  62 12 50 

9 มหาวิทยาลัยมหิดล 
คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวประยกุต ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 73 11 62 

10 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด     120 25 95 

11 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด      91 27 64 

12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด      31 9 22 

13 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  24 8 16 

14 มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด  81 19 62 

15 วิทยาลยัเซนต์หลุยส ์ คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวชิากายภาพบำบัด  22 2 20 
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7. จำนวนการผลิต และสถาบันการผลิตแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต   49 4 45 

2 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย     22 21 1 

3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  51 10 41 

4 มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย     27 2 25 

5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต  27 6 21 

6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต 42 4 38 

7 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์
แผนไทยอภยัภูเบศร ร่วมกับ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี สถาบัน
สมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา 60 54 6 

8 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภูเบศร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต     81 13 68 

9 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต   18 7 11 

10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณัฑิต  58 17 41 

11 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต   63 9 54 

12 มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
วิทยาลยัการแพทยพ์ื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  47 47 

 

13 มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย      28 4 24 

14 มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  27 26 1 

15 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยประยกุต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  36 6 30 
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ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

16 มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  8 1 7 

17 มหาวิทยาลัยราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง วิทยาลยัมวยไทยศึกษา หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย  12 3 9 

18 มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี 
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก หลักสูตรแพทยแ์ผนไทยบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย  33 4 29 

19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการแพทยแ์ผนไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  155 24 131 

20 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตภาคสกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย      171 31 140 

21 มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต   สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  21 3 18 

 

8. จำนวนการผลิต และสถาบันการผลิตสาธารณสุข 

ลำดับ มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร จำนวนรวม เพศชาย เพศหญิง 

1 มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา วิทยาลยัสหเวชศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 70 8 62 

2 มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรต ิ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 15 1 14 
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ตัวช้ีวัดที่ 4 อัตรานักศึกษาที่จบการศึกษา (graduate rate) 

 อัตรานักศึกษาที่จบการศึกษา อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 

ลำดับ วิชาชีพ จำนวนผู้จบการศึกษา พ.ศ. 2562 

1 แพทย์ 2623 

2 ทันตแพทย ์ 912 

3 เภสัชกร 1880 

4 เทคนิคการแพทย์ 891 

5 แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1026 

6 พยาบาล 967 

7 กายภาพบำบัด 831 

8 สาธารณสุข 5760 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 มีกลไกระดับประเทศในการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพ (Accreditation system) 

 ทุกสภาวิชาชีพมีกระบวนการพิจาณารับรองหลักสูตร สถาบันการผลิตตามหลักสูตรของแต่ละวิชาชีพ โดย
อยู่ในข้อบังคับของแต่ละวิชาชีพ  

 ตัวอย่าง การรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษา จากแพทยสภา รายละเอียดเอกสารปรากฎใน ราชกิจจา
นุเบกษา หน้า 37 ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย กระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตร และสถาบันผลิตแพทย์ตาม
หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2547 เป็นต้น 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 มีระบบสำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของวิชาชีพ Continuous professional 
development) 

 ทุกสภาวิชาชีพได้ให้ความสำคัญ และ จัดระบบการศึกษาต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมแบบเต็ม
เวลาที้งในหลักสูตรเฉพาะทางระยะสั้น และหลักสูตรเฉพาะทางระยะยาว รวมถึงการเข้าอบรม สัมมนาระยะเวลา 
3-5 วันแล้วแต่หลักสูตร เพื่อในการเก็บเครดิต ในการต่ออายุใบกระกอบวิชาชีพในบางวิชาชีพ 

ยกตัวอย่าง สภาเภสัชกรรม 
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ตัวช้ีวัดที่ 9 สัดส่วนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ (Foreign-born) และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย อ้างอิงข้อมูลจากสภาวิชาชีพ ณ ปี พ.ศ. 2563 

ลำดับ วิชาชีพ จำนวนบุคลากรด้านสุขภาพแต่ละวิชาชีพเป็นชาวต่างชาติ 

1 แพทย์ - 

2 ทันตแพทย ์ - 

3 เภสัชกร 3 

4 เทคนิคการแพทย์ - 

5 แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ - 

6 พยาบาล 5 

7 กายภาพบำบัด - 

8 สาธารณสุข - 

 

ตัวช้ีวัดที่ 10 สัดส่วนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจากต่างประเทศ (Foreign-trained) 

ลำดับ วิชาชีพ จำนวนบุคลากรแต่ละวิชาชีพที่จบการศึกษาวิชาชีพจาก
ต่างประเทศ (Foreign-trained) 

1 แพทย์ 459 

2 ทันตแพทย ์ - 

3 เภสัชกร 526 

4 เทคนิคการแพทย์ - 

5 แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ - 

6 พยาบาล 4389 

7 กายภาพบำบัด - 

8 สาธารณสุข - 

 


