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Abstract 

This paper aimed to study strategies related to the development of current public 

health personnel.  Under present circumstances, the COVID- 19 pandemic, which the 

outbreaking started in 2019, and has mutated rapidly. Planning for development of supplying 

vaccines so the situation can be controlled, public health administration is imperative to 

ensure that the Thai health system is safe from the epidemic. The Sustainable Development 

Goals, or SDGs, is related to health systems as one of the Three Pillars of Sustainability: 

Society, Economy, and Environment.  In addition, due to migration of public health personnel 

to local government administrations, it is relevant to public health administration in the 

future. Public health personnel are therefore extremely important in the sustainable health 

system development, because they are frontline personnel who have sacrifices, and provide 

public health care. Therefore, the strategy for developing health care personnel is to improve 

capacity, potential, knowledge and competency, which will enable public health workers to 

work effectively in a sustainable health system. 
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บทคัดยอ  

 บทความเรื่องน้ี มีจุดมุงหมายในการศึกษายุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรทางดาน

สาธารณสุขในปจจุบัน ภายใตสถานการณท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งมีการระบาด

มาตั้งแตป 2562 และมีการพัฒนากลายพันธุไปอยางรวดเร็ว การวางแผนพัฒนาจัดหาวัคซีนเพ่ือใหสามารถ

ควบคุมสถานการณโรคได งานสาธารณสุขจึงมีความสําคัญท่ีจะทําใหระบบสุขภาพของคนไทยมีความ

ปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ SDGs ท่ีมีความเก่ียวของกับระบบสุขภาพก็

เปนอีกการพัฒนาท่ีสมดุลกันใน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (Three Pillars of Sustainability) 

ประกอบดวย สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม และจากสถานการณท่ีมีการโอนยายจากบุคลากร

สาธารณสุขไปสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน มีความเก่ียวของกับการบริหารงานสาธารณสุขในอนาคต 

บุคลากรสาธารณสุขจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพท่ียั่งยืน เพราะเปนบุคลากรดาน

หนาท่ีมีความเสียสละ และใหการดูแลสุขภาพของประชาชน ดังน้ันยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากร

สาธารณสุขใหมีขีดความสามารถ ศักยภาพ ความรู และสมรรถนะ จะทําใหนักสาธารณสุขทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพในระบบสุขภาพท่ียั่งยืน  
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บทนํา 

บทความวิชาการ ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขในระบบสุขภาพที่ยั่งยืน มี

วัตถุประสงคในการนําเสนอการศึกษายุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากรทางดาน

สาธารณสุขในปจจุบัน ภายใตสถานการณที่เก่ียวของโดยเฉพาะการระบาดของโรคโควิด 19 และ

ความสําคัญที่จะทําใหระบบสุขภาพของคนไทยมีความปลอดภัยจากโรคระบาด ซึ่งเปาหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ตลอดจนการโอนยายจากบุคลากรสาธารณสุขไปสังกัดองคการปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยปจจุบันระบบสุขภาพไทยกําลังเผชิญกับสิ่งที่ทาทายจากรอบดาน โดยเฉพาะการ

เขาสูสังคมผูสูงอายุการเปลี่ยนจากสังคมชนบทสูสังคมเมือง การเชื่อมตอการคาการลงทุนทั่วโลก 

ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี ประชาชนมีความคาดหวังตอคุณภาพของระบบบริการมาก

ข้ึน ขณะที่งบประมาณภาครัฐเร่ิมมีจํากัด ไมเพียงพอตอการเพิ่มข้ึนของคาใชจายดานสาธารณสุข 

ทําใหระบบสุขภาพไทยตองเตรียมเพื่อรับมือกับสิ่งตาง ๆ กระทรวงสาธารณสุขในฐานะสวนราชการ 

จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ข้ึนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ 

และเพราะแนวโนมของสถานการณสุขภาพในอนาคตอันใกลนี้ที่ประเทศไทยกําลังจะเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ แตในทางกลับกันสังคมไทยยังขาดคุณภาพในทุก ๆ ดานรวมถึงดานสาธารณสุข กระทรวง

สาธารณสุขจึงไดตระหนักถึงการวางแผนในระยะยาวเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนและกําลังจะเกิดข้ึน

อยางตอเนื่องในระยะยาว โดยในการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ไดวาง

กรอบแนวคิดโดยใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประเทศไทย 4.0 

นโยบายรัฐบาล การปฏิรูปดานสาธารณสุข และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให

การนําแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุ

เปาหมายระดับกระทรวง “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและแนวโนมที่กําลังจะเกิดข้ึนมากที่สุด จึงไดวางทิศทางในการ

วางแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดานสาธารณสุข (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2559) 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดเร่ิมตนข้ึนในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2562 โดยพบคร้ังแรกในนครอูฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเปย สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ซึ่ง

เปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลางของประเทศจีน กวา 19 ลานคน วันที่ 30 ธันวาคม 

2562 สํานักงานสาธารณสุขเมืองอูฮั่นมณฑลหูเปยไดออกประกาศเปนทางการ พบโรคปอดอักเสบ

ไมทราบสาเหตุ ซึ่งมีความเก่ียวของกับตลาดอาหารทะเลที่เมืองอูฮั่น โดยสาเหตุที่เปนไปไดมากที่สุด

ในการติดตอสูคน คือการสัมผัสกับเนื้อสัตวประเภทตาง ๆ ที่วางขายในตลาด และเนื่องจากเมืองอู
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ฮั่นเปนเมืองใหญที่มีประชาชนอยูหนาแนน จึงทําใหการระบาดแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว มี

ผูปวยหนักและผูเสียชีวิตจํานวนมาก หลังจากพบการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูฮัน่ 

ประเทศจีนและองคการอนามัยโลก ไดออกมาระบุวา ไวรัสชนิดดังกลาว คือ SARS-CoV-2 เรียกวา 

COVID-19(ยอมาจาก CO แทน corona, VI แทน virus, D แทน disease และ 19แทน 2019) ตาม

การประกาศชื่ออยางเปนทางการที่ใชเรียก โรคทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 

2019 ขององคการอนามัยโลก และพบการแพรเชื้อจากคนสูคน ผานละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol) 

องคการอนามัยโลก(WHO)ไดประกาศใหการระบาดนี้เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวาง

ประเทศ (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) (งานโรคติดตออุบัติ

ใหม กลุมพัฒนาวิชาการโรคติดตอ,2564)  

โคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 ที่เขามาเปนปญหาสาธารณสุข โดยการระบาดไดแพรกระจาย

ไปทั่วโลกมากกวา 2 ป ซึ่งขณะนี้แตละประเทศในภูมิภาคตางๆ ไดหาวิธีการในการปองกันและหยุด

การแพรระบาดของโรค ไวรัสรายตัวนี้ก็พัฒนาตัวเองกลายพันธุเปนชนิดที่ 5 หลังจากสายพันธุอัลฟา

, เบตา, แกมมา และเดลตา ที่องคการอนามัยโลก (WHO) จัดใหอยูในกลุมสายพันธุที่นากังวล โควิด-

19 กลายพันธุลาสุดนี้มีชื่อในทางวิทยาศาสตรวา B.1.1.529 กอนที่ องคกรอนามัยโลกตั้งชื่อเรียกให

ตามลําดับตัวอักษรกรีก วา “โอมิครอน” (Omicron)  การระบาดของโควิด-19 โอมิครอนถูกระบุ

แยกแยะออกมาเปนคร้ังแรกในจังหวัดเคาเต็ง (Gauteng) ของแอฟริกาใต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2564 ที่ผานมา โดยขณะนี้มีการพบผูติดเชื้อโควิดสายพันธุโอมิครอนแลวในอยางนอย 13 ประเทศ 

ไดแก แอฟริกาใต บอตสวานา เบลเยียม ฮองกง อิสราเอล อังกฤษ เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแลนด 

เดนมารก ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐเช็ก ผูติดเชื้อรวมทั้งหมดอยูในหลักรอย หลังจากพบการ

อุบัติข้ึนทางตอนใตของทวีปแอฟริกา ปจจุบันมีการพบผูติดเชื้อกลายพันธุชนิดนี้ในหลายประเทศทั่ว

โลก สงผลใหประเทศตาง ๆ ซึ่งเพิ่งจะเร่ิมเปดประเทศไดไมก่ีสัปดาหตองกลับมายกระดับมาตรการ

รับคนตางชาติเขาประเทศอีกคร้ัง เชน การกําหนดใหกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อดวยวิธี RT-PCR 

เพื่อปองกันไมใหโอไมครอนเขามาในประเทศ ขณะเดียวกันบริษัทเวชภัณฑหลายแหงเผยวา ได

เร่ิมตนกระบวนการพัฒนาวัคซีนตานโควิด-19 รุนใหมที่ไดรับการปรับสูตร เพื่อรับมือกับเชื้อกลาย

พันธุชนิดใหม "โอไมครอน" องคการอนามัยโลก (WHO) ระบุวา ขณะนี้ยังไมมีขอมูลชัดเจนที่จะบงชี้

ไดวา เชื้อโอไมครอนสามารถแพรระบาดไดงายกวาเชื้อสายพันธุอ่ืน ๆ หรือทําใหเกิดอาการเจ็บปวย

ไดรุนแรงกวา ผูผลิตวัคซีนไดเร่ิมมีการพัฒนาและทดสอบวัคซีนสําหรับเชื้อกลายพันธุใหม ๆ แลว 

เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับการแพรระบาดของเชื้อกลายพันธุที่ เกิดข้ึนใหม(World Health 

Organization,2021) ซึ่งหากเกิดข้ึนเมื่อไหร วัคซีนตัวใหมก็อาจพรอมนําไปใชภายในไมก่ีสัปดาห
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หลังการทดลอง ผูผลิตวัคซีนก็สามารถเรงผลิตวัคซีนใหเร็วข้ึน และหนวยงานดานยาก็ไดดําเนินการ

เพื่อเรงกระบวนการอนุมัติอยางไรแนนอนวาจะไมมีทางลัดสําหรับข้ันตอนทั้งหมด แตเราอาจได

วัคซีนตัวใหมเร็วกวารอบแรกบริษัทโนวาแวกซ (Novavax) คาดวาการพัฒนาวัคซีนตานโควิดรุนใหม

จะแลวเสร็จ พรอมสําหรับการทดสอบและการผลิตภายในอีกไมก่ีสัปดาห เชื้อไวรัสผลิตสรางตัวเอง

ข้ึนซ้ํา ๆ แตบางทีกระบวนการที่ผิดพลาดไมสมบูรณแบบไปเปลี่ยนพันธุกรรมตัวเองทําใหเกิดเปน

เชื้อไวรัสแบบใหมหรือที่กลายพันธุนั่นเอง หากกระบวนนั้นชวยใหไวรัสดังกลาวอยูรอดได เชื้อกลาย

พันธุก็จะแพรระบาดมากข้ึน เมื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมมีโอกาสผลิตตัวเองข้ึนซ้ํา ๆ ในรางกาย

มนุษยมากข้ึนเทาไหร โอกาสที่จะเกิดการกลายพันธุก็จะยิ่งมากข้ึนเทานั้น ดวยเหตุนี้ การพยายาม

ทําใหมีคนติดเชื้อนอยที่สุดจึงเปนเร่ืองสําคัญ โดยวัคซีนจะคอยชวยลดการติดเชื้อและก็ปองกันไมให

คนลมปวยหนัก นอกจากนี้ยังพบผูติดเชื้อในประเทศบอตสวานา รวมทั้งพบกรณีที่ผูติดเชื้อเดินทาง

จากแอฟริกาใตไปยังฮองกง อีกทั้งยังพบผูระบาดในสหราชอาณาจักร สกอตแลนด เนเธอรแลนด 

และออสเตรเลีย ในโลกมีเชื้อโควิดกลายพันธุหลายพันสายพันธุแพรระบาดอยู นั่นเปนเร่ืองปกติ

เพราะไวรัสทุกชนิดสามารถกลายพันธุไดเองตามธรรมชาติ และเชื้อ Sars-CoV-2 ที่กอโรคโควิด-19 

ก็ไมมีขอยกเวน เราเรียกเชื้อไวรัสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนี้วา "เชื้อกลายพันธุ" WHO 

ระบุวา การเปลี่ยนแปลงสวนใหญสงผลเพียงเล็กนอยตอคุณสมบัติของเชื้อไวรัส และมักคอย ๆ 

หายไปตามกาลเวลา แตนาน ๆ คร้ัง เชื้อไวรัสอาจโชคดีที่มีการกลายพันธุในลักษณะที่ชวยใหมันอยู

รอดและเพิ่มจํานวนข้ึนไดอยางไรก็ดี โควิดชนิดใหมนี้นากังวลเปนพิเศษเพราะมีการกลายพันธุของ

ยีนรวมทั้งสิ้นถึง 50 ตําแหนง (กรมควบคุมโรค,2564) ซึ่งถือวาผิดปกติอยางยิ่งและทําใหมันมีความ

แตกตางจากเชื้อโควิดกลายพันธุอ่ืน ๆ การกลายพันธุแบบเหนือความคาดหมายนี้ จัดเปนการกลาย

พันธุของโปรตีนบนสวนหนามของไวรัสถึง 32 ตําแหนง ซึ่งสวนดังกลาวมีความสําคัญยิ่ง ในการเปน

กุญแจที่ไวรัสใชไขประตูเขาสูเซลลรางกายมนุษย นอกจากนี้ยังพบการกลายพันธุที่สวนตัวรับ 

(receptor binding domain) ซึ่งไวรัสใชจับยึดกับเซลลของคนเราถึง 10 ตําแหนงดวย ในขณะที่

เชื้อโควิดกลายพันธุที่รายแรงอยางสายพันธุเดลตา มีการกลายพันธุในสวนนี้เพียง 2 ตําแหนงเทานั้น 

(BBC new,2564) การไดรับวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั่วถึง และรวดเร็ว คือ

ทางออกจากวิกฤติการระบาดของโควิด-19 ที่ไดผลที่สุด อยางนอย 1-2 ป ความเชื่อที่วาในปหนา

ตลาดวัคซีนจะเร่ิมกลายเปนตลาดของผูซื้อจนทําใหไมตองวางแผนมากนักในการจัดหาวัคซีน นาจะ

ไมเปนจริงอีกตอไป สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) จึงจัดทําขอเสนอแนะใหมี

การปรับแผนการจัดหาวัคซีนใหมองไปขางหนาอยางเหมาะสม โดยเรียนรูจากตัวอยางที่ประสบ

ความสําเร็จในตางประเทศ และบทเรียนที่ผานมาของประเทศไทยเอง ไมวาจะเปนการจองและ
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จัดซื้อวัคซีนลาชาและมีปริมาณนอยเกินไป ความจํากัดของประเภทวัคซีน และการบริหารความ

เสี่ยงในดานตาง ๆ ที่ไมเพียงพอ อันเปนผลจากการติดกฎระเบียบที่ไมเหมาะสมกับสถานการณ 

ความลาชาในกระบวนการตาง ๆ ของระบบราชการ การไมมีกลไกคุมครองผูตัดสินใจหากตัดสินใจ

ผิดพลาดโดยสุจริต การขาดมุมมองและทักษะหลายดานที่จําเปนรวมทั้งการมีภารกิจลนตัวจากงาน

ประจําของคณะผูจัดหาวัคซีน ซึ่งทําใหการจัดหาวัคซีนไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผล 

อีกทั้งมีการตัดสินใจที่สําคัญที่สาธารณะไมไดรับทราบกระบวนการและเหตุผลในการตัดสินใจทั้งที่

เปนการตัดสินใจที่มีความสําคัญอยางสูงสุดเพราะเก่ียวของกับชีวิตและความเปนอยูของประชาชน

ทั้งประเทศการกระจายและระดมฉีดวัคซีนนั้น ที่ผานมาประเทศไทยมีความสามารถในการฉีดวัคซีน

ไดเร็วพอสมควร แตประสบปญหาวัคซีนไมเพียงพอ ไมตรงกับความตองการของประชาชน และ

ความสับสนในการสื่อสารระหวางหนวยงานในเร่ืองประมาณการจํานวนวัคซีนที่แตละหนวยงานฉีด

วัคซีนจะไดรับการจัดสรรจนทําใหตองเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปกระทั่งกับผูสมควรไดรับวัคซีน

ลําดับแรก ๆ จํานวนการฉีดต่ํากวาที่วางแผนไวมากจนเกิดความเสี่ยงสูงที่จะไมสามารถบรรลุ

เปาหมายการฉีดวัคซีนได 100 ลานโดสกอนสิ้นป 2564 และยังมีปญหาการกระจายวัคซีนที่

บิดเบือนไมตรงกับกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตร ซึ่งสวนสําคัญนาจะเปนผลจากการตัดสินใจทาง

การเมืองที่คํานึงถึงเปาหมายอ่ืนมากกวายุทธศาสตรที่วางไว ปจจัยเหลานี้นาจะสงผลกระทบในดาน

ลบ ทั้งตอการควบคุมการระบาด การลดความสูญเสียชีวิตของประชาชนและการฟนฟูเศรษฐกิจให

กลับมา (วิโรจน ณ ระนอง,2564) โดยมีรายละเอียดคือ  

1. การจัดหาวคัซีนจากตางประเทศ 

ในสถานการณปจจุบันที่วัคซีนยังมีไมเพียงพอกับความตองการของโลกนั้น การจัดหา

วัคซีนที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่มากพอจากตางประเทศ จะเปนวิธีที่มีประโยชนสูงสุดทั้งดาน

การแพทยและดานเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้ ซ่ึงการที่จะบรรลุเปาหมายที่กลาวมาแลวได 

ประเทศไทยจะตองอยูในฐานะที่สามารถแขงขันกับประเทศผูซื้ออ่ืนๆ ทั่วโลกได ดังนั้น เปาหมายที่

สําคัญในการจัดหาวัคซีนของไทยในปจจุบันก็คือ ตองบริหารความเสี่ยงโดยคํานึงถึงทุกความเปนไป

ไดไมวาจะเล็กนอยเพียงใด ซึ่งประกอบดวยหลักการและแนวปฏิบัติ โดยมุงจัดหาวัคซีนที่มี

ประสิทธิภาพสูง เชนวัคซีนที่ ใช เทคโนโลยี  mRNA หรือ protein subunit และวัคซีนที่มี

ประสิทธิภาพรองลงมาแตยังใชไดผลดี เชนวัคซีนที่ใชเทคโนโลยี viral vector ซึ่งวัคซีนเหลานี้มี

ประสิทธิภาพในการปองกันการปวยหนักและเสียชีวติ และยังสามารถปองกันการติดเชื้อไดมากกวา

วัคซีนที่ใชเทคโนโลยีที่เกากวาดวย นอกจากนั้น วัคซีนเหลานี้สามารถสรางภูมิคุมกันในระดับที่

คอนขางสูง ซ่ึงงานวิจัยในระยะหลังบงชี้วาวัคซีนที่สรางระดับภูมิคุมกันไดสูงมักมีประสิทธิภาพใน
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การปองกันไวรัสสายพันธุใหมไดดีกวาวัคซีนที่สรางระดับภูมิคุมกันที่ต่ํากวาหรือมีระดับภูมิคุมกันตก

ลงเร็วกวา การใชวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจึงนาจะชวยใหประเทศไทยเกิดภูมิคุมกันหมูไดเร็วข้ึน 

ปองกันการติดเชื้อและคงประสิทธิภาพในการปองกันไวรัสกลายพนัธุไดดีกวา และชวยใหเศรษฐกิจ

กลับมาพื้นตัวไดเร็วข้ึน ทั้งนี้ แผนการจัดหาวัคซีนควรมีความยืดหยุนเพียงพอในการปรับสัดสวนการ

จัดหาวัคซีนชนิดตางๆ ตามผลการวิจัยดานประสิทธิผลที่มีอยูปจจุบันและที่จะออกมาในอนาคตเปน

ระยะๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการจัดหาวัคซีนประสิทธิภาพสูงอยางเพียงพอ เพราะถาหาก

สามารถรักษาชีวิตของประชาชนจํานวนมากและฟนฟูเศรษฐกิจไดอยางรวดเร็ว ก็จะมีความคุมคา

อยางแนนอน รัฐบาลจึงไมควรตั้งเปาหมายในการจัดหาใหไดวัคซีนเหลานี้ในราคาถูก แตควรตั้งเปา

จัดหาวัคซีนประสิทธิภาพสูงอยางนอย 150 ลานโดสหรือมากกวานั้นในป 2565 เพื่อใหครอบคลุม

ประชากรทุกกลุม รวมทั้งชาวตางชาติที่พํานักอาศัยถาวรในประเทศไทยดวย และถาหากจัดหาได

เกินความตองการในประเทศ ก็สามารถขายตอหรือบริจาคใหประเทศเพื่อนบานที่มีพรมแดนติดกับ

ไทย หรือนําวัคซีนสวนเกินมาฉีดใหกับแรงงานที่ขามพรมแดนไทยเปนประจําเพื่อชวยลดโอกาสการ

ระบาดระลอกใหมในประเทศไทยเองดวย สวนเปาหมายในป 2564 ก็ยังควรพยายามอยางถึงที่สุดใน

การจัดหาใหไดใกลเคียงกับเปาหมายเดิม 100 ลานโดส โดยมีสัดสวนของวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง

ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุดที่จะใหไดวัคซีนประสิทธิภาพสูงอยางเพียงพอ

และทันกับสถานการณ  รัฐควรจัดตั้ง“คณะทํางานของประเทศเพื่อจัดหาวัคซีนโควิด-19” โดยใหมี

นักธุรกิจที่มีประสบการณสูงเปนหัวหนาคณะ และใหมีอิสระในการเลือกคณะทํางานจากผูเชี่ยวชาญ

ดานการแพทยและวัคซีน ทูต นักธุรกิจและนักเจรจาการคาที่มีความสามารถจากทั้งภาครัฐและ

เอกชน โดยใหทํางานเต็มเวลาหรือเกือบเต็มเวลา ไมใหมีภารกิจอ่ืนรบกวนในระหวางทําหนาที่นี้ การ

ทํางานไมถูกจํากัดหรือถูกจํากัดนอยที่สุดจากระเบียบราชการ ดังตัวอยางของคณะทํางานในลักษณะ

เดียวกันในอังกฤษ  เพื่อใหคณะทํางานฯ สามารถจัดหาวัคซีนไดโดยไมติดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรค 

ควรใหการจัดหาวัคซีนสามารถดําเนินการไดโดยใชอํานาจตามมาตรา 18(4) ของพระราชบัญญัติ

ความมั่นคงดานวัคซีนแหงชาติ พ.ศ. 2561 อันเปนแนวทางเดียวกับที่รัฐบาลใชในการออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขเร่ืองการจัดหาวัคซีนปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุจําเปน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผล

คุมครองคณะทํางานไมใหมีความรับผิดในกรณีที่จัดหาวัคซีนที่อยูในระหวางการทดลองแตใน

ภายหลังไมผานการอนุมัติ เวนแตจะมีหลักฐานโดยประจักษชัดวาดําเนินการโดยทุจริต  

เพื่อเพิ่มโอกาสในการไดรับวัคซีนประสิทธิภาพสูงเร็วข้ึนและในปริมาณมากข้ึน ใน

ระยะแรกรัฐบาลอาจสนับสนุนใหเอกชนสามารถจัดหาวัคซีนทางเลือกไดคลายกับที่เปนอยูใน
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ปจจุบัน แตอาจยังยึดถือแนวคิดวาการไดรับวัคซีนโดยไมตองเสียคาใชจายเปนสิทธิ์พื้นฐานตาม

รัฐธรรมนูญที่รัฐควรจัดใหประชาชนทุกคน ดังนั้นหากวัคซีนทางเลือกถูกนํามารวมกับวัคซีนหลักที่

คณะทํางานฯ จัดหามาและกระจายใหทุกคนตามยุทธศาสตรการกระจายวัคซีน รัฐบาลก็ควรเปนผู

จายคาวัคซีนที่เอกชนนําเขามาทั้งหมด (แตตองใกลเคียงกับตนทุนรวมของวัคซีนหลักประเภท

เดียวกันหรือที่เทียบเคียงไดที่คณะทํางานฯ จัดหามาได เพื่อปองกันการนําเขาวัคซีนทางเลือกที่แพง

อยางไมสมเหตุผล) รวมทั้งคาดําเนินการจัดหาใหเอกชนผูนําเขาดวย แตหากประชาชนบางกลุม

ตองการไดรับวัคซีนกอนและมีวัคซีนเพียงพอสําหรับฉีดใหกลุมเปาหมายหลักตามยุทธศาสตรการ

กระจายวัคซีนของประเทศแลว ก็อาจอนุญาตใหคนทั่วไปจองซื้อวัคซีนทางเลือกไดโดยรัฐบาลยังคง

อุดหนุนตนทุนบางสวนแตตองไมเกินตนทุนรวมตอโดสของวัคซีนหลักประเภทเดียวกันหรือที่

เทียบเคียงไดที่คณะทํางานฯ จัดหามาได ในกรณีที่คณะทํางานฯ ประสบความสําเร็จในการจัดหา

วัคซีนตามเปาหมายทั้งในป 2564-2565 และปตอ ๆ ไป อาจพิจารณายกเลิกการจัดหาวัคซีน

ทางเลือกในสวนภาคเอกชนก็ได เพื่อปองกันปญหาความเหลื่อมล้ําในการไดรับวัคซีนของประชาชน

กลุมตางๆ การเจรจาซื้อวัคซีนทั้งในสวนภาครัฐและภาคเอกชน ควรคํานึงถึงการไดมาซึ่งวัคซีนรุน

ใหมที่มีประสิทธิภาพสามารถปองกันการติดเชื้อที่กลายพันธุของไวรัสโควิด-19 ไดดีที่สุด โดยเลือก

เจรจากับบริษัทที่มีแผนการพัฒนาวัคซีนรุนใหมอยูแลวหรือมีแผนที่ชัดเจนวาจะพัฒนาวัคซีนรุนใหม 

และควรระบุในสัญญาใหชัดเจนวาประเทศไทยจะไดรับวัคซีนนั้นตามจํานวนที่เจรจากันทันทีที่

บริษัทสามารถผลิตวัคซีนรุนใหมได 

2. การสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนภายในประเทศ 

ในปจจุบัน หนวยงานตางๆ ในประเทศไทยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนา และ

แมกระทั่งสงออกวัคซีนสําหรับปองกันโรคบางชนิด  ในกรณีวัคซีนโควิด-19 เรามีการวิจัยและพัฒนา

วัคซีนกวา 20 ชนิด ซึ่งมีทั้งวัคซีนชนิด mRNA, protein-subunit, DNA และวัคซีนเชื้อตาย  และที่

สําคัญ ไทยยังประสบความสําเร็จในการรับจางผลิตวัคซีนชนิด viral-vector ใหแอสตราเซนเนกา 

ไดรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศที่มีขีดความสามารถในการพัฒนา

เทคโนโลยีและการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยการสนับสนุนเงินทุนในการ

พัฒนาและผลิตวัคซีนประสิทธิภาพสูงในลักษณะที่ยืดหยุนกวาการใชเงินงบประมาณปกติ รวมถึง

สงเสริมใหบริษัทผลิตวัคซีนระดับโลกมาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึนดวย เพื่อใหประเทศไทยมี

ทางเลือกเพิ่มข้ึนในการไดมาซึ่งวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งมีความพรอมในการรับมือ

โรคอุบัติใหมในอนาคต อยางไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการตั้งความหวังที่เกินจริงตอการผลิตวัคซีนใน
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ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการตั้งความหวังดังกลาวนําไปสูการดําเนินการที่สงผลใหการจัดหา

วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงจากตางประเทศในปริมาณนอยหรือลาชากวาที่ควรจะเปน 

3. การกระจายวัคซีน 

ในชวงประมาณสองเดือนที่ผานมา การกระจายวัคซีนกลายเปนปญหาใหญที่สรางความ

โกลาหลในวงกวางและกระทบคนจํานวนมากดวยเหตุผลหลัก 3 ประการคือ (1) การไดรับวัคซีนที่

จัดซ้ือมาลาชากวาที่คาด และ (2) การแยงบทบาทกันในการกระจายวัคซีนระหวางหนวยงานตางๆ 

โดยขาดการประสานงานที่ดี และ (3) มีการเปลี่ยนแปลงกลุมเปาหมายในการกระจายวัคซีนไปมา

หลายคร้ังตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนสิ่งที่มีความจําเปน รัฐบาลควร

พยายามกลบัไปใชแนวทางการมีชองทางหลักชองทางเดียวในการจองฉีดวัคซีนของประชาชน โดยใช

ระบบการจองผานแอพพลิเคชัน “หมอพรอม” แทนการจองผานหลายชองทางในปจจุบัน และควร

เชื่อมโยงขอมูลโรคประจําตัวของกลุมเสี่ยงจากโรงพยาบาลตางๆ เขากับระบบดังกลาวอยางครบถวน 

เนื่องจากการมีชองทางหลักชองทางเดียวสาํหรับประชาชนทุกกลุมจะชวยใหระบบสามารถจัดลําดับ

ในการรับวัคซีนของประชาชนตามยุทธศาสตรในการกระจายวัคซีนที่ตองปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณได ในขณะที่สามารถปองกันไมใหเกิดการแทรกแซงทางการเมืองหรือการปลอยให

สถานพยาบาลใชดุลยพินิจในการปรับเปลี่ยนการฉีดวัคซีนเอง ระบบหมอพรอมควรเพิ่มการแจง

เตือนประชาชนใหมาฉีดเม่ือใกลเวลา การแจงเสนอใหผูจองฉีดลําดับถัดไปเลื่อนคิวข้ึนมาไดหากมีผู

ถึงกําหนดฉีดแตไมมาฉีดจํานวนมาก รวมทั้งการเลื่อนการฉีดออกไปเมื่อวัคซีนมีปริมาณไมมาก

เทากับที่คาดการณไว หรือมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการกระจายวัคซีน 

4. ประเด็นอ่ืน ๆ 

การฉีดวัคซีนกระตุนหลังจากเข็มที่สอง รวมทั้งการสลับชนิดวัคซีน ควรเกิดข้ึนเมื่อมี

งานวิจัยเบื้องตนรองรับ โดยชั่งน้ําหนักระหวางประโยชนที่จะไดรับและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน ทั้งนี้

รัฐบาลตองเปดเผยผลการวิจัยนั้นตอประชาชนโดยละเอียดเพื่อสรางความมั่นใจวาการตัดสินใจ

ดังกลาวอยูบนขอมูลทางวิชาการ ปญหาการแยงวัคซีนนาจะคอยๆ ดีข้ึนในอนาคต เมื่อมีวัคซีนชนิด

ตางๆ เขามาในปริมาณที่มากข้ึน ทําใหประชาชนสวนใหญสามารถเขาถึงวัคซีนที่ตองการได อยางไร

ก็ตาม เหตุการณที่กลาวมานาจะเกิดข้ึนเร็วที่สุดภายในตนหรือกลางปหนา ซึ่งเมื่อแกปญหานี้แลว 

อีกปญหาใหญที่ควรตองเตรียมรับมือตอไปก็คือการที่ประชาชนบางสวนอาจยังปฏิเสธการฉีดวัคซีน 

ซึ่งตองหาแนวทางในการสือ่สารและรณรงคกันตอไป  
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ยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุขได กําหนดยุทธศาสตร บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) ซึ่ง

ไดแก กําลังคนดานสุขภาพทุกสาขาที่มีบทบาทในดาน สงเสริม รักษา ปองกัน ฟนฟู และคุมครอง

ผูบริโภค รวมกลุมวิชาชีพและ สายสนับสนุน ซึ่งอยูในภาครัฐ ภาคเอกชนและ ชุมชน ใหเปนหนึ่งใน

สี่ประเด็นยุทธศาสตรหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบดวยการ สงเสริมสุขภาพ ปองกัน

โรค และควบคุมผูบริโภค เปนเลิศ (PP&P Excellence) การบริการเปนเลิศ (Service Excellence) 

บุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) และการบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance 

Excellence) ที่จะบรรลุเปาหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบ สุขภาพยั่งยืน ” 

สูวิสัยทัศน “กระทรวง สาธารณสุข เปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชน

สุขภาพดี” ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน การดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ตั้งไว การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนที่ใหความสําคัญ 

เพราะถือวา “ทรัพยากรมนุษย” เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกรอยางมีกล

ยุทธและมีทิศทางชัดเจนสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ ทั้งในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต จึงได

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณพ.ศ. 2563 – 2566 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุงเนน

การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญดานวิชาการดานวิจัยและ

ประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสรางศักยภาพขาราชการใหมี

ความพรอมในการปฏิบัติงานและกาวทันบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital ที่สอดคลองกับกรอบ

ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ดานการพัฒนากําลังคนโดยยึดหลักสมรรถนะ 

(Competency) และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) สามารถปฏิบัติงานภายใตการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีและระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ มาตรฐานเทา

เทียมระดับสากลและปฏิบัติงานไดอยางมีความสุขผูกพันองคกร ดานการพัฒนาวิชาการการ

บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยฝายกายพัฒนาการแพทยของประเทศไปสู

มาตรฐานสากล สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสรางสุขภาวะที่ดีนําเทคโนโลยี

และนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการสรางความเปนเลิศทางดานบริการทางการแพทยและสุขภาพ

แบบครบวงจรและทันสมัยรวมไปถึงการพัฒนาปญญาประดิษฐในการใหคําปรึกษาวินิจฉัยและ

พยากรณการเกิดโรค โดยมีการศึกษาวิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการ

แพทยที่เหมาะสม การเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานแกบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทาง

ที่มีคุณภาพ ใหบริการทางการแพทยเฉพาะดานหรือในระดับตติยภูมิที่ยุงยากซับซอนอยางได
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มาตรฐานเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจมีการติดตามกํากับมาตรฐานทางการแพทย จัดทําฐานขอมูล

เพื่อการพัฒนา สนับสนุน เสริมสรางการมีสวนรวม (Co – Creation) ทางวิชาการและบริการทาง

การแพทยในทุกภาคสวนพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรอยางไรรอยตอ (Seamless 

comprehensive Health Care) ยกระดับสถานบริการและกระจายผูเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขให

ทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่และชวงวัย เพิ่มการเขาถึงบริการโดยมีเปาหมายนําความเปนเลิศเฉพาะทาง 

(The Best) ไปสูประชาชนในพื้นที่ (The Most) อีกทั้งเสริมสรางใหบุคลากรและประชาชนมีความ

รอบรูในการดูแลสุขภาพ สามารถจัดการตนเองครอบครัวและชุมชนได สงเสริมการมีสุขภาวะที่ดี

ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม ประชาชนทุกชวงวัยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ

ของตนเองไดอยางเหมาะสม คุณภาพอยูในสภาวะที่เอ้ือและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพตลอดชวง

ชีวิตพรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 (กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสขุ, 2563) 

ในการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุกนั้น หัวขอการฝกอบรมและพัฒนา

บุคลากรจะตองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร/กลยุทธขององคกร ตองกําหนดระบบการพัฒนาสมรรถนะ

หรือขีดความสามารถ ใหสอดคลองกับที่องคกรตองการ ทั้งความสามารถหลักขององคกร (Core 

Competency)  ความสามารถทาง เทคนิค เฉพาะงาน (Functional Competency)  และ

ความสามารถดานการบริหารจัดการ (Management Competency) บุคลากรที่เขามาทํางานกับ

องคกรจะตองมีการวางแผนเสนทางการพัฒนาเสนทางสายอาชีพ (Career Path Development)

อยางตอเนื่อง นอกจากนี้รูปแบบของการเรียนรูในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุกจะเปลี่ยนแปลง

ไปจากแนวทางเดิม ๆ จากการวิจัยโดย Association of Talent Development (ATD) ซ่ึงเปน

องคกรดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับสากล ไดวิเคราะหถึงแนวโนมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตั้งแตปพ.ศ. 2014 - 2019 พบวา รูปแบบการพฒันาทรัพยากรบุคคลจะเปลี่ยนไปจากเดิม จะ

เปนการเรียนรูที่เนนการผสมผสานทั้งการเรียนรูในหองเรียนและการเรียนรูจากประสบการณใน

สัดสวน 70 : 20 : 10 ซึ่งเปนสัดสวนของเวลา ทรัพยากรและงบประมาณที่ ถูกใช ไปใน

กระบวนการพัฒนาที่ผสมผสานกัน นั่นคือ การเรียนรู 70% จะเปนการเรียนรูดวยตนเองจากการ

ทํางาน (On-the-job Training) 20% ถัดมา เปนการเรียนรูจากการเรียนรูจากผูอ่ืน ซึ่งอาจเปนการ

เรียนรูผานระบบพี่เลี้ยง (Mentor) การใหคําแนะนา (Coaching) และ 10% สุดทายเปนการเรียนรู

ดวยการเขาฝกอบรม การฟง อภิปราย หรือการบรรยาย การเรียนผานสื่อออนไลนตางๆ 

ความกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหการเรียนรูของบุคลากรในองคกรมีการเปลี่ยนแปลงจาก

เดิม วิธีการเรียนรูเปนแบบ E-learning หรือ On-line Training ผานเคร่ืองมือสื่อสารเคลื่อนที่ 

(Mobile Learning) เพิ่มมากข้ึน รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมทางสังคมที่สนับสนุนใหเกิดการ
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เรียนรูเชน ใชวิธีการสอนงาน ระบบพี่เลี้ยง และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนตน การออกแบบระบบ

การพัฒนาบุคลากรจึงตองออกแบบรูปแบบของการเรียนรูและเลือกใชเทคนิควิธีการใหเหมาะสม

และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากองคกรสุขภาพมีความจําเพาะซับซอนมากกวาองคกร

ทั่ว ๆ ไป ประกอบดวยบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางที่หลากหลายมารวมกัน การบริหารทรัพยากร

มนุษยนอกจากกระบวนการสรรหา ฝกอบรม และธ ารงรักษา แลวยังตองคํานึงถึงดานตางๆ อาทิ 

การเปลี่ยนแปลงทางโลกาภิวัตน การเตรียมความพรอมตอการเขาสูสังคมสูงอายุการมุงเนนการ

ปองกันมากกวารักษาโรค การใชนวัตกรรมสารสนเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธเพื่อ

เพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขัน กระบวนการทางความคิดของผูมารับบริการที่มุงเนนการรักษาที่

มีคุณภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษการตองการความปลอดภัยและความเปนสวนตัวมากข้ึน (กิติกร 

วิชัยเรืองธรรม และคณะ, 2564) 

กลยุทธการสรางและพัฒนากลไกในการกําหนด นโยบายและยุทธศาสตรกําลังคนดานสข

ภาพแหงชาติที่สอดคลองกบระบบสุขภาพของประเทศ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและพัฒนา

กําลังคนดานสุขภาพเพื่อใหไดกําลงคนที่เพียงพอ สามารถตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพ

ของประชาชนมีความสอดคลองกบระบบบริการสุขภาพและระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ นําไปสูการสราง

ความเสมอภาคในระบบสขภาพ ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการกําลงคนดานสุขภาพ เพื่อใหมี

การกระจาย บุคลากรอยางเปนธรรม สามารถคงอยูในระบบ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมี ความสข สรางและการจัดการความรูเพื่อไปสูการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพที่

มี ประสิทธิภาพและสอดคลองกับบริบทของระบบสขภาพของประเทศ สงเสริมและพฒันาภูมิปญญา

ไทยและผูที่ดูแลสุขภาพในชุมชนใหมีบทบาทใน การดูแลปญหาสุขภาพของประชาชนในระดับพื้นที่

และสงเสริมสขภาพของชุมชน (กระทรวงสาธารณสุข, 2559) 

การโอนยายจากบุคลากรสาธารณสุขไปสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน โดยที่ประชุม

คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีมติเห็นชอบใน การถายโอน

ภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไปสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตามหลักการกระจายอํานาจ แตผูบริหาร อปท.บางแหง เห็นวา แมพรอมที่จะใหการ

สนับสนุน การกระจายอํานาจ แตก็กังวลถึงขอจํากัดดานงบประมาณ โดยเฉพาะ อปท.ขนาดกลาง 

และ ขนาดเล็ก มีการเตรียมขอมูลเพื่อปรับกรอบอัตรากําลัง และออกคําสั่งยาย และหรือมอบหมาย

ใหปฏิบัตงิาน กรณีเลือกปฏิบตัิราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดวยคณะอนุกรรมการ

บริหารภารกิจถายโอนดานสาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.
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2564 มีมติเห็นชอบใหองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 49 แหง รับการถายโอนภารกิจสถานี

อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี(สอน.) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล(รพ.

สต.) ในเขตจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลง

วันที่ 5 ต.ค.2564 พรอมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข และลูกจางทุกประเภทที่สมัครใจถายโอนไปองคการบริหารสวนจังหวัด และแจง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อใหการดําเนินการถายโอนเปนไปดวยความเรียบรอย และเกิดการ

กระจายอัตรากําลังไปยังหนวยบริการอ่ืนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังมีความ

ขาดแคลน รวมทั้งใหสอดคลองกับการปรับบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ตามแผน

ปฏิรูปกําลังคน และภารกิจบริการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (hfocus,2564) 

การนํายุทธศาสตรบุคลากรเปนเลิศเพื่อใหเกิดบุคลากรดานสาธารณสุขที่มีศักยภาพในการ

ทํางานในการสรางขีดความสามารถในการพฒันาระบบและกลไกเพื่อขับเคลื่อนกําลังคนดานสุขภาพ 

(Human resources for health) เปนทรัพยากรบุคคลที่มีความสําคัญในระบบสุขภาพ เพราะเปน

ทั้งผูสรางและผูนําเทคโนโลยีดานสุขภาพไปใช อีกทั้งเปนผูบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพเพื่อให

เกิดสุขภาพที่ดีในหมูประชาชน สอดคลองกับบริบทและนโยบายจากผูมีสวนเก่ียวของตาง ๆ ทั้งใน

ระดับสูงและผูปฏิบัติ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขต กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจหลักคือ การ

ใหบริการสุขภาพแกประชาชน ซึ่งประกอบดวย การสรางเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค และการฟ

นฟูสุขภาพ โดยมีหนวยงานบริการรักษาพยาบาล  การสงเสริมสุขภาพที่ใหบริการแกประชาชนทุก

ระดับตั้งแตตําบลถึงจังหวัด และประเทศ  (ณรงค  ใจเที่ยง และกฤตเมธ บุญนุน,2564) 

 

สรุป 

กําลังคนดานสุขภาพ (Human Resources for Health) เปนทรัพยากรที่มีความสําคัญใน

ระบบสุขภาพ เปนปจจัยแหงความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินงานดานสุขภาพ เพราะ

เปนทั้งผูสรางและผูนําเทคโนโลยีดานสุขภาพไปใช อีกทั้งยังเปนผูบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ

เพื่อใหเกิดสุขภาพที่ดี ข้ึนในหมูประชาชน ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขที่เปนทรัพยากรดานสุขภาพที่ 

จึงมีความสําคัญที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตรที่เก่ียวของในการพัฒนาบุคลากรทางดานสาธารณสุข ซึ่ง

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19  บุคลากรสาธารณสุขตองใชศักยภาพ 

สมรรรถนะ ความรูความสามารถในการบริหารเปนบุคลากรดานหนา ควบคุมการระบาด และเพื่อ

พัฒนาระบบสุขภาพยั่งยืนเปนไปตามเปาหมายพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals 

มีความเก่ียวของกับระบบสุขภาพก็เปนอีกการพัฒนาที่สมดุลกัน จากสถานการณที่มีการโอนยาย
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จากบุคลากรสาธารณสุขไปสังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน นักสาธารณสุขก็มีการนํายุทธศาสตร

มาใชในการปรับตัวใหเปนระบบโดยนํายุทธศาสตรความเปนเลิศในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

มาปรับใชในการพัฒนา บุคลากรสาธารณสุขจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาระบบสุขภาพ 

เพราะเปนบุคลากรดานหนาที่มีความเสียสละ และใหการดูแลสุขภาพของประชาชนอยางยั่งยืน 
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