
สรุปประเด็นการอภิปรายเรื่องกำลังคนด้านสุขภาพในไทยและญ่ีปุ่นโดยเน้นประเด็นการพัฒนาบุคคลากร
สำหรับ man-machine interface 

(Round Table Discussion on Health Workforce in Thailand and Japan with a focus on 
Human Resource Development for Man-machine interface) 

10 มกราคม 2565 เวลา 11.30 – 18.00 น. 
 
การอภิปรายแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

• ส่วนที่ 1 กำลังคนด้านสุขภาพในไทยและญี่ปุ่น 
• ส่วนที่ 2 Task shifting (การถ่ายโอนงาน)  

ส่วนที่ 1 กำลังคนด้านสุขภาพในไทยและญ่ีปุ่น 
Assoc.Prof.Yoshihisa Watanabe จากมหาวิทยาลัยโทไคนำเสนอเรื่องอุปสงค์และอุปทานกำลังคนด้าน
สุขภาพในญี่ปุ่น ดังนี้ 

• สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประชากรญี่ปุ่นในปัจจุบัน  
o ผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้ความต้องการด้านสุขภาพ และการดูแลแบบ long-term care เพ่ิม

มากขึ้น 
o การเกิดและประชากรวัยทำงานน้อยลง  

• ญี่ปุ่นเป็นสังคมที่ทำงานหนักมาก รัฐบาลจึงพยายามปฏิรูปชั่วโมงการทำงานให้สัปดาห์หนึ่งทำงานไม่
เกิน 40 ชม. อย่างไรก็ดี พบว่าแพทย์ในญี่ปุ่นที่ทำงานไม่เกิน 40 ชม. มีเพียงร้อยละ 13-16 เท่านั้น 
ดังนั้นจึงเป็นไปได้ยากท่ีจะทำได้ตามที่กำหนด รัฐบาลจึงตั้งเป้าให้แพทย์ทำงานไม่เกิน 60 ชม./
สัปดาห์แทน  

• แนวคิดเรื่อง Task shifting (การถ่ายโอนงาน) จึงถึงถูกนำมาใช้ โดยพิจารณาจากขอบเขตงานของ
แพทย/์พยาบาลใน 3 แนวทาง คือ 
o งานที่วิชาชีพอ่ืนทำแทนไม่ได้ 
o งานที่วิชาชีพอ่ืนทำแทนได้ 
o งานที่อธิบายไม่ชัดเจนว่าวิชาชีพอ่ืนสามารถทำแทนได้หรือไม่  

• ตัวอย่าง Task shifting ในญี่ปุ่น เช่น การโอนงานเวชปฏิบัติของแพทย์ให้พยาบาลทำแทนได้ การโอน
งาน Clinical assistance ใหเ้จ้าหน้าทีเ่ทคนิคทำแทนแพทย์หรือพยาบาลได้ เป็นต้น 

• ปี 2021 มีการแก้ไขกฎหมายเรื่อง Task shifting/ sharing โดยกำหนด 4 สาขาวิชาชีพที่ทำงาน
บางอย่างแทนแพทย์และพยาบาลได้ ดังนี้ 
o Radiological technologist 
o Clinical laboratory technician 
o Clinical engineer 
o Emergency life-saving technician  

• เนื่องจากมีทรัพยากรที่จำกัด รัฐบาลญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องลดความต้องการด้านสุขภาพ โดยใช้วิธีการ 
ดังนี้ 
o ความต้องการทางการแพทย์: ใช้การวางแผนด้านสุขภาพ, ส่งเสริมแนวคิดการดูแลสุขภาพ

และการดูแลแบบ long-term care ในชุมชน, ลดจำนวนเตียงในโรงพยาบาล โดยรัฐจ่าย
ค่าชดเชยรายได้ให้ 

o ความต้องการ long-term care: เปลี่ยนการดูแลในโรงพยาบาลเป็นการดูแลแบบ home 
care, สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแล long-term care ในชุมชน 
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o การให้บริการในชุมชน: ส่งเสรมิการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพของคนในชุมชน, มีประกัน
สุขภาพแบบ long-term, ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้  

ดร.กฤษดา แสวงดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวงสาธารณสุขด้านกำลังคน นำเสนอเรื่องการวางแผนกำลังคน
ด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ดังนี้ 

• กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาแผนกำลังคนด้านสุขภาพปี 2021-2025 ซึ่งการวางแผนครั้งนี้ยากกว่า
อดีตที่ผ่านมา เนื่องจากอนาคตครั้งนี้ มีความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซ่ึงแตกต่างจาก
เมื่อ 10 ปี ก่อน (เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรมต่าง ๆ/ การระบาดของโควิด-19)  

• ปัจจัยและความท้าทายที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาแผนกำลังคนด้านสุขภาพฯ มีดังนี้ 
ปัจจัย 
o การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุประชากรและระบาดวิทยา 
o แม้ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าญี่ปุ่น แต่ความเร็วในการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่า

ญี่ปุ่นถึง 7 เท่า 
o การเปลี่ยนแปลงของความเจ็บป่วยจากการป่วยเฉียบพลันเป็นป่วยจากโรคเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึน 
o ประเทศไทยไม่สามารถผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการรักษาได้เอง 
o การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
ความท้าทาย 
o การขาดแคลนกำลังคนด้านสุขภาพในบางสาขา เช่น แพทย์ พยาบาล 
o การกระจายกำลังคนด้านสุขภาพในประเทศที่ไม่สมดุล 
o การเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาล ไปทำงานที่ต่างประเทศ 
o การลาออกก่อนกำหนดของกำลังคนด้านสุขภาพ 
o เมื่อมปีระชาชนสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน กำลังด้านสุขภาพที่สูงอายุก็เพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน เนื่องจาก

กำลังด้านสุขภาพที่อายุน้อยมักลาออกจากระบบเร็ว  
o การควบคุมวิชาชีพของสภาวิชาชีพแต่ละสาขาวิชาชีพมีความชัดเจนมาก ทำให้การทำงาน

แบบ task shifting ทำได้ยาก 
o กำลังในการจ้างงาน 
o วิธีการคาดการณ์อนาคตได้อย่างเหมาะสม 

• แนวคิดการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพ 
o จัดการตามความต้องการของประชาชน (health needs) 
o เน้นการดูแลปฐมภูมิแบบญี่ปุ่น 
o เน้นการส่งเสริมและป้องกันโรค การดูแลโดยหน่วยบริการสุขภาพท้องถิ่น/ชุมชน และให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการ 
• โมเดลอุปทาน (Supply Model) 

o ไทยสามารถผลิตแพทย์และพยาบาลได้ 3,000 และ 10,000 คน/ปี แต่มีอัตราสูญเสียแพทย์
และพยาบาล 3.57% และ 4.4% ต่อปี ตามลำดับ 

o เมื่อผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน ความต้องการด้านสุขภาพก็จะเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่
แพทย์และพยาบาลรุ่นใหม่ทำงานเป็นแบบ part time มากกว่าอยู่ในระบบราชการ 

o เป็นการยากที่จะเพ่ิมกำลังการผลิต จึงมีการนำแนวคิดเรื่อง task shifting (การถ่ายโอน
งาน)/ task sharing (การแบ่งงาน) มาใช้ 
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o ตัวอย่าง task shifting / task sharing เช่น แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมอบงานตรวจง่าย ๆ ให้
พยาบาลทำแทน ทำให้แพทย์มีเวลาดูคนไข้ที่ซับซ้อนมากข้ึน, พยาบาลมอบงานบางอย่างให้
ผู้ช่วยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่เทคนิคทำแทน 

• เงื่อนไขการทำ task shifting (การถ่ายโอนงาน)/ task sharing (การแบ่งงาน) 
o บุคคลากรที่รับการถ่ายโอนงานต้องมีความตั้งใจรับการถ่ายทอด/ฝึกอบรมในการทำงานใหม่ 
o บุคลากรเจ้าของงานเดิมมีความพร้อมในการสอนงาน 
o งานที่ถ่ายโอน ต้องเป็นงานที่สำคัญต่อปัญหาสุขภาพของประชาชน และขาดแคลนเจ้าหน้าที่

ให้บริการ 
o งานที่ถ่ายโอนต้องมีคุณภาพ/ ประสิทธิภาพ (มีการควบคุมคุณภาพ เช่น มี protocol/ คู่มือ

การปฏิบัติงาน) 
• สรุป ประเทศไทยยังอยู่ระหว่างการทำแผนกำลังคนด้านสุขภาพ จึงต้องนำประเด็นท้าทายทุกอย่างมา

ทำนายในอนาคต และการ task shifting ต้องมีการทำความเข้าใจในรายละเอียด โดยเฉพาะกับสภา
วิชาชีพต่าง ๆ  

Mr.Shintaro Nakamura ที่ปรึกษา JICA ได้นำเสนอเรื่องประสบการณ์การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพใน
การดูแลผู้สูงอายุ โดยกล่าวถึงโครงการของ JICA ที่ทำในประเทศไทย ดังนี้ 

• โครงการ CTOP (2007): ส่งเสริมบริการสาธารณสุขในชุมชน พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและ
ชุมชน  

• โครงการ LTOP (2013-2017): ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน แนะนำการบริหารจัดการ long-
term care ในชุมชน 

• โครงการ S-TOP (2017-2022) การดูแลแบบไร้รอยต่อจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน 
ส่วนที่ 2 Task shifting (การถ่ายโอนงาน)  
ในส่วนนี้ มีวิทยากรจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประสบการณ์การ
พัฒนาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering) ในประเทศไทยและญี่ปุ่น  

ในส่วนญี่ปุ ่นได้พูดถึง Clinical Engineer (CE) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมชีวการแพทย์ ว่ามี
กฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ ซึ่ง CE ทำหน้าที่ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ช่วยชีวิต จึงมี
การถ่ายโอนงานของแพทยบ์างอย่างให้ CE ทำแทน โดยยังอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์   

ในส่วนของไทยได้แลกเปลี่ยนเรื่อง Biomedical Engineering (BME) ในประเทศ โดยพูดถึงหลักสตูร
การเรียนการสอนสาขา BME ในไทย ซึ่งมีทั ้งระดับปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโทและเอก สถาบันที่รับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้ ฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ task shifting ของวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
ในด้านต่าง ๆ ใหท้ั้งสองฝ่าย 

************** 


