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ร้อน ร้อน ร้อน และก็ร้อน 
นอกจากจะร้อนเพราะอุณหภูมิปกติของหน้าร้อนแล้ว 
ผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลที่เป็น
ข่าว อาจจะร้อนอื่นมากยิ่งขึ้นเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องกับการสอบสวนกรณีการเบิกยา
มากผิดปกติของหลายๆ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อเรื่องที่เคยเป็นปัญหาภายในกระทรวงฯ 
จะต้องออกมาเป็นประเด็นข้างนอก ความร้อนใจก็ย่อม
มีมากเป็นธรรมดา ‘ผีเสื้อขยับปีก’ น่าจะได้มีโอกาสขยับ
เข้ามาประเด็นลักษณะนี้บ้างในอนาคต
 แม้ฉบับนี้จะไม่มีเรื่องร้อนๆ ของประเด็นที่
พัวพันกับการทุจริต แต่เนื้อหาฉบับนี้ก็ยังคงเข้มข้นไม่
จืดจาง เมื่อเรื่องเด่นประจำาฉบับเป็นเรื่องของกำาลังคน
สายสนับสนุน ที่หน่วยบริการต้องการ แต่หน่วยผลิตอยาก
เลิกผลิต และฝ่ายนโยบายไม่มีคำาตอบที่ชัดเจน ลองดูกัน
ว่าวันนี้กำาลังคนฝ่ายสนับสนุนเขาอยู่ดีมีสุขหรือทุกข์กัน
ปานใด เมื่อสถาบันพระบรมราชชนกจะเลิกผลิตจริงๆ ใคร
จะเดือดร้อนหรือใครจะได้ประโยชน์บ้าง นอกจากนี้ยังมี
เรื่องราวของพยาบาล 3,000 คน ที่ส่วนใหญ่เรียนจบและ

กลับไปทำางานในบ้านเกิดตามสัญญาแล้ว นอกเหนือจาก
คนที่จะลงไปแล้ว ปัญหาต่างๆ ก็จะตามลงไปด้วย ทั้งเรื่อง
ตำาแหน่งข้าราชการที่บังหาข้อสรุปไม่ได้ หากไม่ได้ตาม
สัญญา กระทรวงฯ ก็คงเจรจากับ 3,000  คนนี้ยาก แต่
หาก 3,000 คนนี้ได้ตำาแหน่ง ก็ค้งต้องเจรจากับลูกจ้าง
ชั่วคราวในพื้นที่ยากอีกเช่นกัน ปัญหามาก็ต้องแก้กันไป 
ฉบับนี้มีเนื้อหาพอเรียกนำ้าย่อยให้อ่านกันได้บ้างค่ะ
 ก่อนจากกันในฉบับนี้อยากฝากถึงผู้อ่านและผู้
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ ‘ผีเสื้อขยับปีก’ ทุกท่าน ว่า
สำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพซึ่งเป็น
เจ้าของ ‘ผีเสื้อขยับปีก’ ไม่หวงห้ามหากจะมีการเผยแพร่
ซำ้า หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ปรากฏใน ‘ผีเสื้อขยับปีก’ 
ทุกเล่ม แต่ขอความกรุณาอ้างที่มาด้วยนะคะ ไม่เพียงแต่
จะเป็นการให้กำาลังใจคนทำาแล้ว ยังเป็นการให้ผู้อ่านตาม
หาต้นตอของข้อมูลได้ถูกต้องด้วยค่ะ
 พบกันใหม่อีก 2 เดือนข้างหน้าค่ะ

ทักทาย 

Editor talks | ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกําลังคนด้านสุขภาพได้ที่ magforhealth@gmail.com
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รายงานพ�เศษ : การมาถึงของพยาบาล 3,000 คน 
กับความรู้สึกของผู้ที่อยู่มาก่อน

มองรอบโลก : Daw Nan Than Than Oo 
นางผดุงครรภ์ที่โลกต้องจารึก

สกูปพ�เศษ : คุณภาพกับปริมาณของกำาลังคนสาย
สนับสนุนกับแนวคิดการเลิกผลิตของ สบช. 

ปอกเปลือกความคิด : คุยเรื่องการบริหารกำาลังคน
ด้านสุขภาพกับผู้จัดการ สวค.

คือผ�เสื้อตัวหนึ่ง : ธีระวัฒน์ แดงกะเปา 
ไม่ใช่แค่หมออนามัย   
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ที่ปรึกษา : นพ.มงคล ณ สงขลา, นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ, นพ.อำาพล จินดาวัฒนะ, นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข | บรรณาธิการ 
: นพ.ฑิณกร โนรี | กองบรรณาธิการ : นงลักษณ์ พะไกยะ, สัญญา ศรีรัตนะ, อภิชาติ จันทนิสร์, กฤษฎา ว่องวิญู, เพ็ญนภา 
หงษ์ทอง | ปกและรูปเล่ม : พิมพ์นิยม 71 | ดำาเนินการผลิตโดย Little Tree โทรศัพท์/โทรสาร 02-751-6208 | จัดพิมพ์โดย : สำานักงานวิจัย
และพฒันากำาลงัคนด้านสขุภาพ (สวค.) | สนบัสนนุโดย : สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 
(สวรส.) สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

หมายเหตุ : เนื้อหาที่ปรากฏใน ‘ผีเสื้อขยับปีก’ สามารถนำาไปเผยแพร่ได้ โดยอ้างแหล่งที่มา สำาหรับงานวิจัยที่อ้างถึงใน ‘ผีเสื้อขยับปีก’ ขอ
ความกรุณาติดต่อหน่วยงานเจ้าของงานวิจัยโดยตรง

ติดต่อ สำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ (สวค.)
อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซ.สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร 02-590-2366-7 แฟกส์ 02-590-2385 Email : magforhealth@gmail.com

พิมพ์ที่ บริษัท พรินท์แอทมี (ประเทศไทย) จำากัด โทรศัพท์ 02-736-3913
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ปญหาการขาดแคลนแพทย์ทำาให้หลายจังหวัดพยายาม
หามาตรการจูงใจที่หลากหลายเพื่อดึงให้แพทย์ใช้ทุนอยู่
กับตนเองได้นานที่สุด เมื่อมาตรการจูงใจไม่ได้ผล หลาย
ที่ต้องจบลงด้วยการบังคับใจ เช่น ไม่ให้ย้าย หรือรั้งตัว
ไว้จนถึงที่สุดด้วยเหตุผลนานับประการ ผลที่ตามมาอาจ
ทำา ให้แพทย์ใช้ทุนเกรงใจและตัดสินใจอยู่ต่อ หรืออาจจะ
ทำาให้แพทย์ใช้ทุนผู้นั้นตัดสินใจลาออกจากราชการไปเลย 
 ที่ยโสธร จังหวัดที่ไม่เคยมีแพทย์เพียงพอกับ
ความจำาเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ตัดสินใจทำาในสิ่ง
ที่ตรงกันข้าม เมื่อแพทย์ใช้ทุนอยากออกจากจังหวัด ไม่ว่า
จะเป็นการขอย้าย ลาเรียน หรือการลาออก  ที่นี่จะไม่มี
การรั้งหรือดึงตัวไว้ เพราะตระหนักดีว่าการบังคับใจจะ
ทำาให้บุคลากรทำางานอย่างไม่มีความสุข
 “ที่สำาคัญอาจจะส่งผลถึงน้องรุ่นถัดไป เพราะ
หากพี่รุ่นนี้ขอย้ายแล้วไม่ได้ ย้ายยาก ต้องรอนาน เขาจะ
ไปบอกต่อกันในรุ่นน้องรุ่นถัดไป ทำาให้ปีต่อไปจะไม่มีคน
อยากมาอยู่กับเรา” เจ้าหน้าที่จากสำานักงานสาธารณสุข 
(สสจ.) จังหวัดยโสธรท่านหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมนักวิจัยของ
สำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพในวันที่
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนวัตกรรมการบริหารจัดการกำาลังคน
ด้านสุขภาพในภาคอีสาน
 ด้วยความตระหนักดีว่าพื้นที่ภาคอีสานเป็นพื้นที่
ที่แพทย์ไม่ค่อยอยากเดินทางมาใช้ทุน และเมื่อจำาเป็นต้อง
มาก็จะไม่อยู่ในพื้นที่นาน เพราะเป็นภูมิภาคที่ขาดแรง
จูงใจในหลายด้าน ทั้งระดับของการพัฒนาโครงสร้างพื้น
ฐาน ทั้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ สสจ.ยโสธร จึง
เน้นการให้ความสำาคัญของบุคลากรที่เข้าใหม่ทุกคนทั้ง
แพทย์ ทันตแพทย์ใช้ทุน และบุคลากรในสาขาวิชาชีพ
อื่น ที่ต้องเดินทางไกลบ้านมาปฏิบัติหน้าที่ในยโสธร การ
ทำาให้ทุกคนมีความสุขและอบอุ่นใจตั้งแต่วันแรกจนถึงวัน
สุดท้ายของการได้ร่วมงานกันจึงเป็นหลักปฏิบัติที่ สสจ. 

ใช้กับบุคลากรเข้าใหม่ทุกคน ทั้งนี้จังหวัดยโสธรจะมีการ
ติดตามความเคลื่อนไหวหรือความคิดของแพทย์และ
ทันตแพทย์รุ่นใหม่ผ่านทางสังคมออนไลน์อย่าง facebook  
และ twitter สมำ่าเสมอจึงรู้ว่าปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ
เลือกพื้นที่ใช้ทุนจะมาจากเรื่องเล่าปากต่อปากจากรุ่นพี่สู่
รุ่นร้อง 
 สำาหรับแพทย์และทันตแพทย์ใช้ทุน ความสุข
และความอบอุ่นใจจะถูกส่งถึงมือตั้งแต่วันที่ทำาการจับ
ฉลากเลือกพื้นที่ใช้ทุน ซึ่ง สสจ. ยโสธรจะส่งทีมไปรับน้อง
ถึงสถานที่จับฉลาก มีการจัดการแสดงประเพณี และการ
ละเล่นต่างๆ จากรุ่นพี่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าที่ยโสธร พี่จะ
ไม่ทิ้งน้อง ซึ่งการรับน้องในลักษณะนี้ส่งผลต่อการตัดสิน
ใจเลือกพื้นที่ใช้ทุนของแพทย์และทันตแพทย์บ้างไม่มากก็
น้อย ประกอบกับการบอกเล่าจากปากต่อปาก จากรุ่นพี่ใช้
ทุนรุ่นก่อน สู่รุ่นน้องที่กำาลังจะใช้ทุน ถึงความอบอุ่นใจที่ได้
รับจากการทำางานใช้ทุนยโสธร ซึ่งมีระบบพี่เลี้ยงดูแลน้อง
ทุกคนตั้งแต่วันแรกเข้าจนวันสุดท้าย และการไม่รั้งตัวน้อง
ไว้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องขอย้าย ทำาให้ยโสธรมีแพทย์ใช้ทุน
ครบตามโควต้าทุกปี แม้จะไม่เต็มในการเลือกรอบแรก แต่
ก็จะเต็มในการจับฉลากรอบสองหรือรอบสามเสมอ 
 การดูแลใส่ใจบุคลากรในด้านต่างๆ เช่นนี้ทำาให้
ทุกปีจะมีแพทย์และทันตแพทย์ส่วนหนึ่งซึ่งแม้จะไม่มาก
นักแต่ก็เป็นผู้ที่เต็มใจมาอยู่ยโสธร แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ 
แต่การมาด้วยความเต็มใจทำาให้คนกลุ่มนี้ทำางานในพื้นที่
ได้อย่างมีความสุข ข้อมูลของจังหวัดซึ่งเก็บข้อมูลบุคลากร
ทุกคนที่ลาออกหรือย้ายออกจากสถานบริการพบว่าไม่มี
เหตุผลเรื่องการทำางานแล้วไม่มีความสุข หรือเหตุผลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคลากรของโรงพยาบาล ส่วน
ใหญ่จะเป็นเหตุผลด้านการลาศึกษาต่อ หรือเหตุผลด้าน
ครอบครัว    

โดย กองบรรณาธิการ : หลากหลายเส้นทางบิน
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DOC’ TOON

 เปดออกมาแล้วตัวเลขแพทย์ลาออกจากกระทรวงฯ ปี 53 ที่แม้จะสูงถึง 602 คนแต่ก็ยังน้อยกว่าปี 2552 ถึง 110 คน > 
 ถึงจะน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา แต่อัตราการลาออกของแพทย์ใช้ทุนก่อน 3 ปีก็ยังสูงประมาณร้อยละ 30 ของแพทย์ที่เข้า

รับราชการในกระทรวงสาธารณสุขแต่ละรุ่นก็ยังชวนให้ใจหายอยู่ น่าจะถึงเวลาที่ต้องจัดการปัญหากันอย่างจริงจัง >  จริงๆ 
เรือ่งการใช้ทนุคนืสงัคมไม่ควรต้องเป็นเรือ่งบงัคบัใจกนัเลย  หากแพทย์จะคดิสกันดิหนึง่ว่าต้นทนุทีท่ำาให้ตนเองเรยีนจบมาส่วนสำาคญั
เลยเป็นต้นทุนทางสังคมที่ตีค่าเป็นเงินไม่ได้ ทั้งร่างกายอาจารย์ใหญ่ ทั้งร่างกายคนไข้ที่ให้แพทย์ได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกขณะที่ยัง   
เป็นนักศึกษาแพทย์ เพื่อฝึกทักษะความเชี่ยวชาญ เมื่อเรียนจบแล้วการจะนำาทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญตนเอง ไปตอบแทน
สังคมคืนด้วยการใช้ทุนจึงเป็นเรื่องที่ควรต้องทำา ไม่ใช่หรือ >  พายุฤดูร้อนผ่านไปแล้วพร้อมกับความเสียหายที่ยังคงอยู่ให้
ตามแก้ หลายโรงพยาบาลต้องจมนำ้าอีกรอบ ขณะที่หลายโรงพยาบาลก็ต้องได้รับประสบการณ์ใหม่ในการอยู่กับนำ้า ขอแสดงความ
เสียใจและเป็นกำาลังใจให้โรงพยาบาลและบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลภัยจากนำ้าในครั้งนี้ >  น่ายินดีที่ท่าน รมว.สธ. ออกมา
บอกว่าจะดูแล อสม. ที่ได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ โดยกำาหนดเงินชดเชยทั้งกรณีบ้านพัง เสียชีวิต บาดเจ็บต้องรักษาตัว ใครที่รู้ตัวว่า
เข้าข่ายรบีตดิต่อขอรบัการช่วยเหลอืด่วน >  ขอแสดงความยนิดกีบัลกูจ้างชัว่คราวเงนิบำารงุสายวชิาชพีทกุคน  เพราะกระทรวง
สาธารณสขุประกาศปรบัอตัราค่าจ้างใหม่ของลกูจ้างชัว่คราวเงนิบำารงุ ทีเ่ป็นสายวชิาชพีทัง้เภสชักร พยาบาล นกัวชิาการสาธารณสขุ 
สหวิชาชีพ ไปจนถึงนักเรียนทุนหลักสูตร 2 ปี ให้ใหม่แล้วตั้งแต่วันที่  7 เมษายน >  แม้อัตราใหม่จะมีผลต่อลูกจ้างวิชาชีพที่
เริ่มงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 แต่กับลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างมาก่อนก็จะได้รับการปรับเพิ่มร้อยละ 5 ทุกคน และเมื่อถึงเวลาปรับเพิ่ม
อัตราค่าจ้างประจำาปีในเดือนตุลาคม ก็ให้ใช้โครงสร้างบัญชีใหม่ทันที >  ด้วยข้อจำากัดของพื้นที่จึงไม่สามารถให้รายละเอียด
อัตราใหม่ได้ แต่น่าจะหาไม่อยากจากเวบไซท์กระทรวงฯ >  ก่อนจากกันขอยืนยันว่า ยังไม่ลืมว่าเดือนนี้ (เมษายน) ของปีที่
แล้วบุคลากรภายใต้เครื่องหมายกาชาด 3 คน บุญทิ้ง ปานศิลา, กมลเกด อัคฮาด และ มงคล เข็มทอง ต้องเสียชีวิตลงขณะปฏิบัติ
หน้าที่ท่ามกลางความรุนแรงทางการเมือง ผ่านมา 1 ปียังไม่มีความคืบหน้าของคดี 

ในความเคลื่อนไหว : โดย กองบรรณาธิการ
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ลุม่ๆ ดอนๆ มาตลอดระยะเวลา 4 สุดท้ายโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่ม 3,000  คน เพื่อพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ก็บรรลุผลสามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลออกมาได้ในเดือน
มีนาคม 2554 เป็นจำานวน 2,848 คน ที่เหลือยังคงศึกษา
ต่อทั้งในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
คาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาครบหมดในปี 2556 
 เมื่อน้องใหม่มาถึง พี่ๆ ที่อยู่ก่อนจะทำาอย่างไร 
โดยเฉพาะเมื่อน้องกำาลังจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ แต่พี่ยัง
ต้องเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการ ซึ่งสิทธิและ
สวัสดิการต่างกับข้าราชการ
 นับจากรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ
และดำาเนินการลดอัตรากำาลังข้าราชการในปี 2543  ทำาให้
กระทรวงสาธารณสุขไม่มีตำาแหน่งข้าราชการให้พยาบาล
วิชาชีพบรรจุ ผู้ที่เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข จะถูกจ้างงานในฐานะลูกจ้างชั่วคราว กินเงิน
เดือนจากเงินบำารุงของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง และลูกจ้าง
ชั่วคราวกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนทุนของกระทรวง

สาธารณสุข ก็เฝ้ารอวันที่ตนเองจะได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการ
 การที่ผู้มาก่อนทำางานมานานกว่าแต่ไม่ได้รับ
การบรรจุ ขณะที่รุ่นน้องที่มาทีหลังได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการประจำาก่อน ทำาให้ผู้ที่มาก่อนรู้สึกถึงการไม่ได้
รับความเป็นธรรม สองปีก่อนกองบรรณาธิการผีเสื้อขยับ
ปีกได้ลงไปเก็บข้อมูลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และได้รับเสียงสะท้อนถึงความไม่เป็นธรรมจากคนกลุ่ม
นี้ ที่ลำาพังปัจจุบันก็รู้สึกน้อยใจพออยู่แล้วที่ทำางานเหมือน
กับเพื่อนพยาบาลคนอื่นทุกอย่าง แต่เพื่อนรวมทั้งรุ่นพี่ได้
บรรจุแล้ว ยกเว้นตัวเอง เมื่อต้องมาพบกับสถานการณ์
ที่รุ่นน้องได้บรรจุก่อนยังทำาให้ความรู้สึกน้อยใจรุนแรง
มากขึ้น ข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล สำานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้แต่ละโรงพยาบาลส่งข้อมูล
ลูกจ้างชั่วคราวในสายงานต่างๆ เข้ามาพบว่า มีพยาบาล
วิชาชีพที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวในพื้นที่ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส สตูล และ 4 อำาเภอของจังหวัดสงขลา คือนาทวี 

เทพา จะนะ และสะบ้าย้อย ซึ่งเป็นพื้นที่ตามโครงการ
พยาบาล 3,000 คน อยู่ประมาณ 250 คน และเป็น
พนักงานราชการอีกอย่างน้อย 4 คน (มีข้อมูลไม่ครบ
ทุกโรงพยาบาล)
 ความรู้สึกไม่เป็นธรรมขยายตัวรุนแรงมาก
ขึ้น หากเรามองประเด็นขยายใหญ่ออกมา จากพยาบาล
วิชาชีพที่ไม่ได้บรรจุ สู่นักเรียนทุนวิชาชีพอื่นที่ไม่ได้บรรจุ 
การมาถึงของพยาบาล 3,000 คนที่จะได้รับการบรรจุตาม
เงื่อนไขเดิมตั้งแต่การเปิดโครงการจึงสั่นคลอนความรู้สึก
ของลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มนี้อย่างมาก 

 ไม่พียงแต่ลูกจ้างพยาบาลรุ่นพี่ที่รู้สึกถึงความไม่
เป็นธรรม นักเรียนพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลในพื้นที่
ก็รู้สึกว่าการมาถึงของพยาบาล 3,000 เป็นความไม่เป็น
ธรรมต่อตนเอง สองปีก่อนตอนลงพื้นที่ ‘ผีเสื้อขยับปีก’ 
ได้รับการร้องเรียนจากบัณฑิตพยาบาลจาก มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินท์หลายคน ที่บ่นว่าไม่สามารถหางาน
ในพื้นที่ได้ เนื่องจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่ตระหนักดีว่า
ในต้นปี 2554  คือปีนี้จะต้องรับพยาบาลจากโครงการ
พยาบาล 3,000 คน ต่างจึงไม่อยากรับคนใหม่เพิ่มเข้า

มา เพราะเกรงว่าจะเป็นภาระทางการเงิน และอาจเกิด
ภาวะกำาลังพยาบาลมากเกินความต้องการ มีผลทำาให้
บัณฑิตพยาบาลจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ที่สำาเร็จการศึกษาปี 2552 และ 2553 ต้องออกมาหางาน
นอกพื้นที่ โดนส่วนใหญ่เข้าสู่โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่
หาดใหญ่ แม้จะเป็นภาคใต้แต่ก็ถือว่าห่างไกลจากบ้านเกิด
 “ไม่เข้าใจว่าทำาไมโครงการที่บอกว่าจัดทำาขึ้น
เพื่อหางานที่มั่นคงให้กับคนในพื้นที่ มาทำาให้พวกหนูซึ่ง
เป็นคนในพื้นที่เหมือนกันต้องออกมาทำางานนอกพื้นที่
บ้านเกิดตัวเอง” บัณฑิตพยาบาลจากมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินท์คนหนึ่งกล่าวกับ ‘ผีเสื้อขยับปีก’ 
ในวันที่ลงพื้นที่ในปี 2552 
 นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของอารมณ์ความ
รู้สึกของผู้อยู่มาก่อน ต่อการไปถึงของพยาบาลใหม่ใน
โครงการพยาบาล 3,000 คน  ซึ่งแน่นอนว่าประเด็น
ละเอียดอ่อนเช่นนี้ยังรอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปบริหาร
จัดการ เพื่อให้คนเก่าและคนใหม่อยู่และทำางานร่วมกัน
ในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข 

                                   

นอง 3,000 คนมาแลว 

จะใหพี่ทําอยางไร

จำานวนบุคลากร
วิชาชีพสุขภาพ
ที่ไม่ใช่นักเรียนทุน
ที่ยังไม่ได้บรรจุ (คน)

รวมทั้ง 2 กลุ่ม  จังหวัด  จำานวนนักเรียนทุน
  ทุกวิชาชีพที่ยังไม่ได้บรรจุ 
  (ไม่รวมพยาบาล 3,000 คน) 
  (คน)

  สงขลา  226    73    303
  ปัตตานี  349    68    417
  ยะลา  108    45    153
  นราธิวาส 260    34    294
  สตูล  91    35    126
  รวม  1,034    255    1,289

ที่มา  :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายงานพิเศษ : โดย กองบรรณาธิการ
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Awards winner Midwife
ภาพของสาวพม่าในชุดเสื้อสีขาว ซิ่นสีแดงสด พร้อม
หมวกลักษณะเดียวกับนางพยาบาลแต่ไม่มีเครื่องหมาย
กาชาด ที่ติดอยู่บนบอร์ดนิทรรศการ หน้าทางเข้าที่ประชุม
กำาลังคนด้านสุขภาพระดับโลก ครั้งที่ 2 (Second Global 
Forum on Human Resources for Health) สะดุดตา
ชวนให้หลายคนต้องหยุดมองเป็นครั้งที่ 2 และหลายคน
รวมทั้งตัวผู้เขียนต้องแช่สายตาอยู่ที่ภาพของเธอหลายนาที 
ด้วยความแปลกตาของชุดที่เธอสวมใส่ ไม่เหมือนกับ
เครื่องแบบพยาบาลที่คุ้นตา
 ข้อความที่อยู่ข้างภาพถ่ายของเธอบอกให้รู้ว่า 
ชื่อของเธอคือ ดาว นาน ต่าน ต่าน โอ่ (Daw Nan Than 
Than Oo) พยาบาลและนางผดุงครรภ์ วัย 50 ปี รับผิด
ชอบงานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ 9 หมู่บ้านของเขต  
Mai Yan ซึ่งอยู่ติดแนวชายแดนประเทศไทย แน่นอน
ว่าการที่มีภาพและเรื่องราวของต่าน โอ มาจัดแสดงที่งาน
ประชุมกำาลังคนด้านสุขภาพระดับโลก ต้องไม่ใช่เป็นเพราะ
ความงามแปลกตาของเครื่องแบบที่เธอสวมใส่ แต่เป็น
เพราะงานที่เธอทำาในฐานะกำาลังคนด้านสุขภาพที่อุทิศตน
เพื่อประชาชน
 ก่อนหน้าวันที่ 29 มกราคม 2554  ชื่อของ ต่าน 
โอ่ ปรากฏขึ้นฐานะ 1 ใน 9 ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับ
รางวัลบุคลากรด้านสุขภาพดีเด่นระดับโลก ของพันธมิตร
กำาลังคนด้านสุขภาพระดับโลก (Global Health Work-
force Alliance Award) แต่นับจากวันที่ 29 มกราคม 
เป็นต้นมา จากผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต่าน โอ่ ได้รับการ
เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้ได้รับรางวัลบุคลากรด้านสุขภาพ
ดีเด่นระดับโลกคนแรก ผลงานที่ทำาให้กรรมการประทับ
ใจจนตัดสินใจมอบรางวัลให้เธอสามารถสรุปได้สั้นๆ ว่า 

คือ การทำาให้ไม่มีการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอดใน
พื้นที่ชายแดน ที่ซึ่งชาวชุมชนเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุข 
เพราะนอกจากความยากจนแล้ว การคมนาคมที่ไม่สะดวก
จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นป่าเขายังเป็นอุปสรรคที่สำาคัญ  
 เอกสารเผยแพร่ของพันธมิตรกำาลังคนด้าน
สุขภาพระดับโลก (Global Health Workforce Alliance 
- GHWA) ระบุว่า ต่าน โอ่ เป็นหญิงไทยใหญ่ เดินทางออก
จากรัฐฉานเพื่อทำาหน้าที่พยาบาลผดุงครรภ์ในพื้นที่
ชายแดนตั้งแต่ปี 2543 และนับจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มี
มารดาคนใดเสียชีวิตระหว่างคลอดบุตรอีกเลย ซึ่งถือว่า
เป็นปรากฏการณ์ที่มีนัยยะสำาคัญมากต่อบริการสุขภาพ
ของพื้นที่ชายแดนเช่นนี้ 
 ต่าน โอ่ ร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุข
คนอื่นในพื้นที่ ทำางานทุกอย่างอย่างอุทิศตัวเพื่อลดอัตรา
การตายของมารดาหลังคลอดให้ลงมาอยู่ที่ศูนย์ ทั้งการ
จัดให้การศึกษาอนามัยแม่และเด็กกับชาวบ้าน, สอน
วิธีสังเกตภาวะการตั้งครรภ์ กระตุ้นให้มารดาเป็นความ
สำาคัญของการดูแลและบำารุงครรภ์ก่อนคลอด รวมไปถึง
การดูแลทารกหลังคลอด เธอยังแนะนำาให้ชาวบ้านเห็นถึง

ความสำาคัญของการเว้นระยะห่างของการมีบุตร, ภาวะ
โภชนาการ, และการป้องกันไม่ให้ทารกในครรภ์ได้รับเชื้อ
เอชไอวี/เอดส์ จากมารดา  นอกจากนี้เธอยังทำาหน้าที่เป็น
ผู้ฝึกสอนถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านงานอนามัยแม่
และเด็กให้กับผดุงครรภ์คนอื่นๆ ทั้งในพื้นที่ของเธอและ
นอกพื้นที่ด้วย ทุกพื้นที่ที่เธอไปเธอตั้งปณิธานไว้เลยว่า 
“ต้องไม่มีการเสียชีวิตของมารดาหลังคลอด”
 ครั้งหนึ่งในปี 2550 มีหญิงท้องแก่มาหาต่าน 
โอ่ ที่ศูนย์อนามัย ด้วยอาการเจ็บท้องคลอดและมีไข้เป็น
ระยะ ต่าน โอ่ รีบส่งเธอต่อไปยังโรงพยาบาลแต่เธอปฏิเสธ 
ด้วยกลัวเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะตามมา สุดท้าย ต่าน โอ่ ต้อง
ทำาคลอดให้เธอที่ศูนย์อนามัยนั้นเอง แต่มารดาเกิดภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด ต่าน โอ่ ต้องตัดสินใจพาทั้งแม่และ
เด็กขึ้นมอเตอร์ไซค์แบบต่อข้างเป็นที่บรรทุกเพื่อนำาส่ง
โรงพยาบาล เมื่อไปถึงเธอยังรับบริจาคเลือดเพื่อช่วยชีวิต
มารดาผู้นั้นด้วย 
 “สิ่งที่ท้าทายเราตลอดเวลาคือการที่ผู้ป่วย
ไม่ยอมไปโรงพยาบาล เพราะเกรงว่าจะแบกรับค่าใช้จ่าย
ไม่ไหว หรือเพราะไม่มีรถไป หรือการไปโรงพยาบาลเป็น
เรื่องขัดแย้งกับความเชื่อของชุมชน แต่ฉันก็ต้องพยายาม
ทำาให้ดีที่สุด เพื่อช่วยชีวิตพวกเขาไว้” ต่าน โอ่ กล่าว  
 นอกเหนือจากการดูแลแม่และเด็กที่เกี่ยว
กับภาวะการตั้งครรภ์อันเป็นหน้าที่หลักของพยาบาล
ผดุงครรภ์แล้ว ต่าน โอ่ ยังจัดสรรเวลาที่มีให้กับการ
ทำางานเพื่อควบคุมและลดอัตราการเกิดมาเลเรีย ไข้เลือด
ออก และวัณโรค อันเป็นโรคระบาดที่สำาคัญในพื้นที่แถบ
นั้น ด้วยการให้การศึกษากับชาวบ้านถึงวิธีป้องกันตัวเอง
จากการติดเชื้อโรคเหล่านั้น และช่วยกำาจัดลูกนำ้ายุงลาย 

รวมไปถึงส่งต่อคนไข้ที่คาดว่าน่าจะได้รับเชื้อต่อไปยังโรง
พยาบาล
 แม้จะมีภาระงานที่ศูนย์อนามัยค่อนข้างหนัก แต่
ต่าน โอ่ ก็พยายามจัดเวลาลงหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน อย่าง
น้อยทุกๆ 2 เดือน แม้ในหน้าฝนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทำางาน
ยากที่สุด เนื่องจากการสัญจรที่ไม่สะดวก หลายครั้งเธอ
ต้องใช้โซ่พันล้อมอเตอร์ไซค์เพื่อให้เกาะพื้นผิวดินดีขึ้น
 ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำางาน
อย่างอุทิศตัวของดาว นาน ต่าน ต่าน โอ่ สิ่งที่เธอทำา
อาจจะดูธรรมดาสำาหรับประเทศพัฒนาแล้ว แต่สำาหรับ
ประเทศเผด็จการและด้อยพัฒนาอย่างพม่า ที่รัฐบาลให้
งบประมาณด้านสุขภาพเพียงร้อยละ 1.8 ของงบประมาณ
ทั้งหมดของประเทศ ถือว่าน้อยที่สุดในโลก ในเอกสาร
ผลวินิจฉัย: ขั้นวิกฤติ ภาวะสุขภาพและสิทธิมนุษยชน 
ในภาคตะวันออกของพม่า (Diagnosis Critical: Health 
and Human Rights in Eastern Burma) ซึ่งองค์กร
เอกชนด้านสุขภาพในพม่าร่วมกันจัดทำาขึ้นและเผยแพร่ใน
ปลายปี 2553 ระบุว่าพม่าเป็นประเทศที่มีอัตราการตาย
ของมารดาสูงติดอันดับโลก และมีผู้หญิงเพียงร้อยละ 14.7 
เท่านั้นที่ได้รับธาตุเหล็กเสริมระหว่างที่มีการตั้งครรภ์ 
เช่นเดียวกับในกลุ่มผู้หญิงเจริญพันธ์ุร้อยละ 18 พบว่าอยู่
ในภาวะที่ขาดสารอาหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การให้กำาเนิดทารก เพราะจะทำาให้ทารกมีนำ้าหนักตัวน้อย
และมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียชีวิต จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่
ดาว นาน ต่าน ต่าน โอ่ จะเป็นเจ้าของรางวัลมากมาย 
รวมทั้งรางวัลบุคลากรด้านสุขภาพดีเด่นระดับโลกคนแรก 
ที่เพิ่งประกาศผลและมอบรางวัลในการประชุมกำาลังคน
ด้านสุขภาพระดับโลกครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ด้วย    

นางผดุงครรภที่โลกตองจารึก

มองรอบโลก : โดย แมพลอย

แหล่งข้อมูล 

> An award-winning midwife achieves ‘No Maternal 
Mortality’,  HYPERLINK “http://www.guardian.co.uk” 
www.guardian.co.uk
> ผลวินิจฉัย: ขั้นวิกฤติ ภาวะสุขภาพและสิทธิมนุษยชน ในภาค
ตะวันออกของพม่า โดย กลุ่มคณะกรรมการด้านสุขภาพและการศึกษา
แห่งชาติ(National Health and Education Committee -Burma) 
สมาคมการแพทย์แห่งพม่า (The Burma Medical Association) 
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Back Pack Health Worker Team)
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จากห้องวิจัย : โดย กองบรรณาธิการ

ในปี 2537 วีระศักดิ์ พุทธาศรี นักวิจัยจากสำานักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ได้เคย
ทำาการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับนโยบาย
ทันตแพทย์ผู้ทำาสัญญา เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม
เชิงเศรษฐศาสตร์ของนโยบายทันตแพทย์ผู้ทำาสัญญา
รับราชการ 3 ปีหลังจบการศึกษา หรือชดใช้ทุน 400,000 
บาท ถ้าไม่ต้องการรับราชการ เป็นการลงมือวิเคราะห์
ตั้งแต่สมัยที่นโยบายนี้ออกมาไม่นาน  โดยคิดประเมิน
วิเคราะห์ผลต้นทุนและผลได้ ของการผลิตทันตแพทย์ 
1 คน ของทันตแพทย์ใช้ทุน 3 รุ่น คือรุ่นที่ 1 ถึงรุ่น
ที่ 3 และพบว่าการทำาสัญญาให้รับราชการ 3 ปี หรือการ
ชดใช้เงิน 400,000 บาท เป็นการใช้ทุนคืนที่ตำ่ากว่าที่ควร
จะเป็น เมื่อคำานวณจุดคุ้มทุนโดยใช้ต้นทุนที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในปี 2537 วีระศักดิ์พบว่าทันตแพทย์ควร
ต้องรับราชการ 8.64 ปี จึงจะทำาให้ผลได้จากการทำางาน
ของทันตแพทย์ เท่ากับผลรวมของต้นทุนในการจัดการ
ศึกษาทันตแพทย์ และหากจะไม่รับราชการทันตแพทย์
ควรต้องชดใช้ทุน 3.49 ล้านบาท (ราคาปี 2537) 
 วีระศักดิ์ ซึ่งสำาเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 

และเป็นหนึ่งในทันตแพทย์ที่ต้องใช้ทุน ได้ทำาการวิจัย
ชิ้นนี้ในขณะเป็นนิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2538 โดย
หาต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตทันตแพทย์คำานวณจาก 5 
มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
มหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งต้นทุนที่นำามา
คำานวณนี้ประกอบไปด้วยงบประมาณจากรัฐบาลที่ใช้
เกี่ยวกับการผลิตทันตแพทย์ ทั้งเงินเดือน ค่าจ้างอาจารย์ 
ทั้งค่าตอบแทน ค่าวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง ค่าครุภัณฑ์ 
สิ่งก่อสร้าง และอื่นๆ 
 วีระศักดิ์พบว่าต้นทุนในการผลิตทันตแพทย์ 
1 คน เฉลี่ยของทั้ง 5 สถาบัน ในแต่ละรุ่นจะไม่เท่ากัน 
ขึ้นอยู่กับต้นทุนเฉลี่ยรายปีสะสมของแต่ละรุ่น โดย
ทันตแพทย์ใช้ทุนรุ่น 1 (ปีการศึกษา 2526-2531) มี
ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 1,978,826.86 บาท ทันตแพทย์
ใช้ทุนรุ่นที่ 2 (ปีการศึกษา 2527-2532) มีต้นทุนในการ
ผลิตเฉลี่ย 1,717,933.95  บาท และทันตแพทย์ใช้ทุนรุ่น
ที่ 3 (ปีการศึกษา 2528-2533) มีต้นทุนในการผลิตเฉลี่ย 

เปิดผลวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์
จุดคุ้มทุนผลิตทันตแพทย์

ต้องใช้ทุนมากกว่า 8 ปี

1,546,598.79 บาท เฉลี่ยต้นทุนผลิตทันตแพทย์ 1 คน 
เมื่อคำานวณจากผู้ใช้ทุนรุ่นที่ 1-3 จะอยู่ที่ 1,747,786.53 
บาท
 ส่วนผลได้จากการปฏิบัติงานของทันตแพทย์
นั้นคำานวณจากการที่ทันตแพทย์ 1 คนทำางานเฉลี่ยในโรง
พยาบาลชุมชน ประกอบด้วยจำานวนฟันที่ถอน จำานวน
ฟันที่อุด จำานวนคนไข้ที่ขูดหินปูน และจำานวนคนไข้ที่ได้
รับการรักษาโรคในช่องปากอื่นๆ ปรับให้หน่วยเป็นบาท
โดยใช้ราคาท้องตลาดของปี 2537 เป็นเกณฑ์ โดยศึกษา
จากโรงพยาบาล 16 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่นในระหว่าง
ปี 2533-2535 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าทันตแพทย์ที่
ทำางานในโรงพยาบาลชุมชน 1 คนจะสามารถทำางานได้มี
ผลงานเฉลี่ย 294,949.17 บาทต่อปี
 เมื่อนำาต้นทุนมาคำานวณเทียบกับผลได้จากการที่
ทันตแพทย์ 1 คนรับราชการในโรงพยาบาลชุมชน 
วีระศักดิ์พบว่าทันตแพทย์ต้องทำางานรับราชการ 8.64 ปี 
จึงจะทำาให้ผลได้จากการทำางานของทันตแพทย์ เท่ากับผล
รวมของต้นทุนในการจัดการศึกษาทันตแพทย์ และหากจะ
ไม่รับราชการทันตแพทย์ควรต้องชดใช้ทุน 3.49 ล้านบาท 
อย่างไรก็ดีมีข้อน่าสังเกตว่าในการคำานวณส่วนนี้วีระศักดิ์
ไม่ได้นำารายจ่ายของนักศึกษาทันตแพทย์ในส่วนของเงิน
บำารุงการศึกษาและอื่นๆ มาคำานวณหักลบด้วย 
 บทสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาโทของวีระศักดิ์เอง เขาได้ทำาข้อเสนอแนะ
ทั้งเชิงทฎษฎีและเชิงนโยบายไว้ โดยข้อเสนอแนะเชิง
ทฤษฏีที่จะใช้ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์ผู้ทำา
สัญญาครั้งต่อๆ ไป ควรศึกษาต้นทุนการผลิตให้ขยาย
ครอบคลุมไปถึงต้นทุนที่ต้องใช้ในกิจกรรมด้านอื่นๆ ที่

อาจจะไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง แต่จำาเป็น
สำาหรับการผลิตทันตแพทย์ เช่น การจัดอบรมสัมมนา การ
รักษา การบริการสังคม นอกจากนี้ควรหาต้นทุนเปรียบ
เทียบที่รัฐต้องรับภาระเพิ่มเติมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ 
เพราะปกติรัฐบาลต้องรับภาระอุดหนุนการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาทุกสาขาวิชาอยู่แล้ว การคำานวณวาระการรับ
ราชการหรือจำานวนเงินที่ทันตแพทย์จะต้องชดใช้คืน ควร
คำานวณมาจากค่าใช้จ่ายส่วนที่รัฐต้องรับภาระมากกว่าการ
เรียนการสอนในสาขาอื่น จึงจะเกิดความเป็นธรรมต่อ
ผู้เรียน ในส่วนของเสนอแนะเชิงนโยบายนั้น วีระศักดิ์
เสนอว่าการทำาสัญญารับราชการ 3 ปี และชดใช้ทุน 
400,000 บาท ตำ่ากว่าที่ควรจะเป็น ควรมีการปรับเพิ่ม
จำานวนปี และค่าปรับก็ไม่ควรคงที่ เพราะต้นทุนในการ
ผลิตทันตแพทย์แต่ละรุ่นไม่เท่ากัน ค่าปรับจึงควรมีการ
ขยับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน 
 งานของวีระศักดิ์ชิ้นนี้หากมองในแง่ของกาล
เวลาอาจจะถือว่าเก่ามาก เพราะทำาการศึกษาเสร็จสิ้น
ตั้งแต่ปี  2538 แต่หากมองในเชิงผลของงานวิจัยและข้อ
เสนอที่ออกมาแล้วจะถือได้ว่างานวิจัยนี้ไม่เก่าเลย โดย
เฉพาะเมื่อเราพิจารณาถึงข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ปัจจุบัน
นี้ยังคงมีการถกเถียงกันอยู่ว่าการชดใช้ทุนของทันตแพทย์ 
(รวมถึงของแพทย์) ที่ใช้กันอยู่ในปัจุบันนี้เหมาะสมหรือไม่
อย่างไร งานวิจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่คำานวณตัวเลขมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาถึง 16 ปีแล้วน่าจะเป็นเครื่องยืนยัน
ได้ว่าทั้งค่าปรับและจำานวนปีของการใช้ทุนของทันตแพทย์
ยังไม่สามารถเทียบได้กับต้นทุนที่รัฐบาลซึ่งก็คือเงินของ
ประชาชนผู้เสียภาษีจ่ายไปเพื่อผลิตทันตแพทย์ขึ้นมา    

การคำานวณวาระการรับราชการ

หรือจำานวนเงินที่ทันตแพทย์จะต้องชดใช้คืน 

ควรคำานวณมาจากค่าใช้จ่ายส่วนที่รัฐต้อง

รับภาระมากกว่าการเรียนการสอนในสาขาอื่น 

จึงจะเกิดความเป็นธรรมต่อผู้เรียน
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นโยบายของสถาบันพระบรมราชชนก ในการยกเลิก
หลักสูตร 2 ปี ซึ่งเป็นการผลิตกำาลังคนสายสนับสนุน 
ป้อนระบบบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
โดยจะรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2554 เป็นรุ่นสุดท้าย
นั้น ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มสถาน
พยาบาลที่ยังมีความจำาเป็นต้องใช้กำาลังคนสายสนับสนุน 
เพื่อรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการของ
ตนเองเป็นอย่างมาก ในฐานะหน่วยงานวิชาการด้าน
การวิจัยและพัฒนากำาลังคนในระบบบริการสุขภาพ 
สำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) 
ได้เสนอตัวเข้ามาเป็นหน่วยงานกลาง เพื่อให้ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสพูดคุยแสดงทัศนะและเหตุผล
ของตนว่าเหตุใดกำาลังคนสายสนับสนุน ที่สำาเร็จการศึกษา
หลักสูตร 2 ปี จึงจำาเป็นหรือไม่จำาเป็นต่อระบบบริการ
สุขภาพในมุมมองของตน และในวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่าน
มา เวทีรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย
ได้ถูกจัดขึ้น ‘ผีเสื้อขยับปีก’ ได้รวบรวมส่วนหนึ่งของ
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่มีการพูดกันในวันนั้น มาไว้ 
ณ ที่นี้ พร้อมทั้งแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้อ่านเห็น
ภาพปัจจุบันและอนาคตของกำาลังคนสายสนับสนุนได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดที่กำาลังเป็นที่
ถกเถียงกัน มาทำาความเข้าใจเบื้องต้นร่วมกันก่อนเกี่ยวกับ
นิยามและคุณสมบัติของกำาลังคนสายสนับสนุน ในระบบ
บริการสุขภาพสามารถแยกบุคลากรออกได้เป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ คือ บุคลากรวิชาชีพ และบุคลากรสายสนับสนุน โดย
กลุ่มวิชาชีพ จะได้แก่กลุ่มคนที่อยู่ในวิชาชีพที่มีสภาวิชาชีพ 

ตารางที่ 1 แสดงจำานวนและการกระจายตัวของกำาลังคนสายสนับสนุนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

ประเภทกำาลังคน   รพศ./รพท. รพช.  รพ.สต.*  รวม

จพง.เทคนิคเภสัชกรรม	 	 1,172	 	 2,398	 	 -	 	 3,570

จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์		 1,339	 	 1,223	 	 -	 	 2,562

จพง.เวชกรรมฟื้นฟู		 	 234	 	 103	 	 -	 	 337

จพง.รังสีการแพทย์	 	 526	 	 593	 	 -	 	 1,119

จพง.ทันตสาธารณสุข	 	 680	 	 2,533	 	 1,882	 	 5,095

จพง.สาธารณสุข	 	 	 443	 	 2,148	 	 6,883	 	 9,474

*สำานักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	ปี	2554

แหล่ง	:	กลุ่มพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ	สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	สำานักปลัด	กระทรวงสาธารณสุข	2553

กำ�ลังคนสนับสนุนระบบ
ในวันที่ไร้ก�รสนับสนุนจ�กฝ่�ยนโยบ�ย

>	บรรยากาศการรับฟังความเห็นต่อประเด็นปัจจุบันและอนาคตของกำาลังคนสายสนับสนุน	

ซึ่ง	สวค.	จัดขึ้นในวันที่	7	เมษายน	2554

และจะปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อมีใบประกอบวิชาชีพจาก
สภาพวิชาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร 
นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำาบัด และนักรังสีเทคนิค 
ส่วนบุคลากรในสายสนับสนุนจะหมายถึงกำาลังคนที่จบการ
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี ทำาหน้าที่เป็นผู้ช่วย 
หรืออาจทำางานบางอย่างแทนบุคลากรวิชาชีพในสายงาน
ของตนเอง เช่น เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรม เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น  
 เหตุผลที่จำาเป็นต้องมีกำาลังคนสายสนับสนุนใน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ ก็เพื่อสร้างความเป็นธรรม
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพให้กับประชาชนให้มากที่สุด 
ท่ามกลางภาวะขาดแคลนกำาลังคนระดับวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญที่บุคลากรวิชาชีพไม่ประสงค์
ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ การผลิตกำาลังคนสายสนับสนุนป้อนเข้า
สู่ระบบจะทำาให้ประชาชนในชนบทสามารถเข้าถึงกำาลังคน
ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพระดับหนึ่งได้  ทั้งนี้ส่วนใหญ่
ผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี มักจะคัดเลือกมาจาก
คนในชุมชน และด้วยหลักสูตรที่สั้นกว่าการการเรียนระดับ
วิชาชีพ ทำาให้สามารถผลิตบุคลากรได้เร็วกว่า และใช้ต้นทุน
ในการผลิตตำ่ากว่ากำาลังคนระดับวิชาชีพ เมื่อเข้าสู่ระบบการ
จ้างงานกำาลังคนกลุ่มนี้จะมีค่าจ้างที่ตำ่ากว่ากำาลังคนระดับ
วิชาชีพ อันจะช่วยทำาให้โรงพยาบาลขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล 
และมีฐานะทางการเงินไม่เข้มแข็งสามารถจ้างได้ 
 ปัจจุบันมีกำาลังคนสายสนับสนุนในหน่วยบริการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดังแสดงในตารางที่ 1  

สกูปพิเศษ : โดย กองบรรณาธิการ
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ผลิตน้อย ต้องก�รม�ก
 แหล่งผลิตที่สำาคัญของกำาลังคนสายสนับสนุน
คือวิทยาลัยสาธารณสุขและวิทยาลัยเทคโนโลยีการแพทย์
และสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปัจจุบัน
สถาบันพระบรมราชชนกมีการผลิตกำาลังคนระดับผู้ช่วย
หลักสูตรประกาศนียบัตร 2 ปี 8 สาขา ได้แก่ สาธารณสุข
ชุมชน ทันตสาธารณสุข เทคนิคเภสัชกรรม เวชกิจฉุกเฉิน 
การแพทย์แผนไทย เวชระเบียน พยาธิวิทยาคลินิก และโสต
ทัศนศึกษา มีกำาลังการผลิตรวมประมาณ 1,800 คนต่อปี 
สาขาที่เลิกการผลิตไปก่อนหน้านี้คือ เจ้าพนักงานเวชกรรม
ฟื้นฟู และเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์
 แผนการยุติการผลิตกำาลังคนสายสนับสนุน
หลักสูตร  2 ปี ของสถาบันพระบรมราชชนก (อ่าน
รายละเอียดแนวคิดการปิดหลักสูตรใน เมื่อ สบช. ต้อง
เปลี่ยนไป)  และจะปรับหลักสูตรเป็นการผลิต 3 ปี และ 
4 ปี เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสำานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม
มาตรฐานสถาบันการศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไปจนถึง
ปริญญาเอก เกิดขึ้นในขณะที่ยังมีความสับสนในประเด็น

 การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์กำาลังคนทั้งใน
ระดับวิชาชีพและสายสนับสนุน เพื่อให้ประเมินว่าในสาย
งานสาขาที่ตนเองรับผิดชอบคิดว่าจะสามารถกระจายงาน
ให้กับผู้ช่วยรับผิดชอบได้มากน้อยเพียงใด  

“เรายังผลิตคนให้กระทรวงฯ	แต่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับ
ชาติ	เด็กของเราจะต้องไม่ด้อย	กว่าสถาบันการศึกษาอื่น”	
ดร.ลิลลี่ ศิริพร	ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา	สถาบัน
พระบรมราชชนก	(สบช.)	กล่าวกับ	‘ผีเสื้อขยับปีก’	เมื่อถูก
ถามถึงบทบาทหน้าที่ของ	สบช.	ในฐานะหน่วยงานผลิตกำาลัง
คนให้กระทรวงสาธารณสุข	ในวันที่	สบช.	กำาลังจะปรับตัว
ตามมาตรฐานการศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	(สกอ.)	

ประกาศมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	ปี	2522	ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ	พ.ศ.	2552	
กำาหนดกรอบมาตรฐานไว้สำาหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการ
จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไปจนถึงปริญญาเอก	
ดร.ลิลลี่มองว่าสถาบันการศึกษาทุกแห่งที่เปดสอนระดับ
หลังมัธยมศึกษาปีที่	6	แน่นอนว่ารวมสถาบันการศึกษาที่
อยู่ ในสังกัด	สบช.	ด้วย	ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษานี้	ซึ่งกำาหนดว่าการศึกษาระดับอนุปริญญาจะต้อง
เปดเปนหลักสูตร	3	ปีเท่านั้น	ทำาให้	สบช.	ตัดสินใจยกเลิก
หลักสูตร	2	ปี	ทั้งหมดของตนเอง	ซึ่งเปนการผลิตกำาลัง

“พี่คิดว่ามันไม่ได้ลำาบาก	เพราะคนในกระทรวงฯ	ก็คือ
คนไทย	เด็กเหล่านี้ต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน	เพราะเด็กจะไม่ได้อยู่แค่ในกระทรวงฯ	เท่านั้น	เขา
จะต้องไปเรียนต่อ	ไปมีความก้าวหน้า	หากกระทรวงฯ	คิด
เพียงให้ผลิตเพื่อให้ตัวเองมีคนเพียงพอโดยไม่คำานึงว่าต้องมี
การศึกษาที่เปนมาตรฐานเดียวกันแล้ว	เด็กเหล่านี้จะไปอยู่
ข้างนอกไม่ได้	ความก้าวหน้าไม่มี	ในฐานะนักการศึกษาพี่ต้อง
ทำาให้เด็กมีความก้าวหน้า”

สำาหรับ	ดร.	ลิลลี่แล้ว	การขยายหลักสูตรการผลิต
กำาลังคนสายสนับสนุนของ	สบช.	จาก	2	ปี	เปน	3	ปี	
เปนการทำาให้เด็กที่จบออกมาสามารถไปศึกษาต่อเนื่องใน
สถาบันการศึกษาอื่นนอกกระทรวงสาธารณสุขได้	โดยไม่ต้อง
เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่	เหมือนที่ปัจจุบันกำาลังคนสายสนับสนุนที่
จบการศึกษาหลักสูตร	2	ปี	เมื่อจะศึกษาต่อเนื่องสายวิชาชีพ
ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เปนการเรียน	4		ปี	เพราะหลักสูตร
ของ	สบช.	กับหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกัน	อีกทั้งในระบบ
การบริหารและจัดการกำาลังคนกระทรวงสาธารณสุขเอง	ก็

* 
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ความต้องการกำาลังคนสายสนับสนุนในระบบบริการของ
กระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันอยู่
 สำานักงานวิจัยและพัฒนากำาลังคนด้านสุขภาพ 
(สวค.) ได้ทำาการวิจัยสำารวจหาความต้องการของกำาลังคน
ระดับผู้ช่วยในโรงพยาบาล 11 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไประดับ 2.3 
จำานวน 3 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนระดับ 2.2 จำานวน 1 แห่ง 
และ 2.1 อีก 6 แห่ง ใช้กรอบการศึกษาด้านการกระจายงาน
จากวิชาชีพไปสู่ระดับสนับสนุนในสายงานเดียวกัน โดยใช้
ความจำาเป็นด้านสุขภาพของประชาชนเป็นตัวตั้ง วิเคราะห์
ว่าแต่ละวิชาชีพต้องตอบสนองความจำาเป็นด้านสุขภาพใดๆ 
ของประชาชน และเนื้องานนั้นมีงานที่จำาเป็นต้องทำาโดย
วิชาชีพเท่านั้นมากเพียงใด มีเนื้องานใดบ้างที่สามารถถ่าย
โอนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้เลย และเนื้องานใดบ้างที่
สามารถทำาร่วมกันระหว่างวิชาชีพและกำาลังคนสนับสนุน
ได้ ภายใต้โจทย์ใหญ่ที่ว่าการกระจายงานนั้นจะต้องทำาให้
ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ และเป็นบริการที่มี
ต้นทุนสมเหตุสมผล 

 ผลจากการศึกษาใน 11 โรงพยาบาลพบแนวโน้ม
ว่าศักยภาพการกระจายงานจากวิชาชีพไปสู่กำาลังคนสาย
สนับสนุนมากขึ้นตามขนาดของโรงพยาบาลและระยะห่าง
จากตัวเมือง ยิ่งโรงพยาบาลเล็กและอยู่ห่างไกลจะมีการ
กระจายงานได้มาก เช่น งานเภสัชกรรมพบว่าสามารถ

คนสายสนับสนุนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุข	แล้วปรับหลักสูตรใหม่เปน	3	ปี	และบางสาขา
ยกระดับเปนการศึกษาระดับปัญญาตรี	4	ปี	

“หลังปี		2555	เปนต้นไป	มหาวิทยาลัยทุกแห่ง					
ต้องปรับตัวเองให้เข้ากับมาตรฐานการศึกษาใหม่หมดเลย	
หากเราไม่ปรับ	(ยังคงสอน	2	ปี)	เด็กของเราจะคุยกับใคร
เขาไม่รู้เรื่อง	ไปเรียนต่อก็ลำาบาก	การศึกษาจะไม่มีความ		
ชอบธรรมหากไม่ทำาตามเกณฑ์ของการศึกษา	เราเข้าใจว่า
กระทรวงฯ	มีความต้องการ	แต่มันไม่ได้เปนข้ออ้างที่จะทำาให้
จัดการศึกษาที่ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศได้”	
ดร.	ลิลลี่กล่าว

ดร.ลิลลี่มองว่าที่ผ่านมา	สบช.สามารถเปดการเรียน
การสอนในหลักสูตร	2	ปี	ได้	เพราะสมัยก่อนสังคมไทย
มีมาตรฐานการศึกษาในระดับที่เรียกว่าประกาศนียบัตร
เทคนิค	แต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว	สบช.	จึงจำาเปนต้องปรับตัวตาม
มาตรฐานการศึกษาใหม่		ดังนั้นการปรับมาตรฐานการศึกษา
ของ	สบช.	ในครั้งนี้จึงไม่ใช่การยกเลิกการผลิตกำาลังคนสาย
สนับสนุน

ไม่ได้มีทางเลือกในความก้าวหน้าให้กับกำาลังคนสายสนับสนุน
หลักสูตร	2	ปีมากนัก	การศึกษาต่อจึงเปนทางเลือกสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับคนกลุ่มนี้	เปนการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพ
ให้บุคลากรที่	สบช.	จะผลิตออกไป

อย่างไรก็ดีพบว่านอกจากหลักสูตรด้านเทคนิค
เภสัชกรรมและเวชกิจฉุกเฉิน	ที่จะมีการขยายหลักสูตร
จาก	2	ปี	เปน	3	ปี	แล้ว	พบว่าหลักสูตรอื่นๆ	ทั้งหมดที่เคย
เปนการผลิตสายสนับสนุนจะถูกเปลี่ยนเปนหลักสูตรปริญญา
ตรี	4	ปี	โดยทุกสาขาจะได้ปริญญาเดียวกันคือสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิต	แล้วมีวงเล็บขยายความสาขาที่จบมา	เช่น	
สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต	(ทันตสาธารณสุขชุมชน)	เปนต้น	
ซึ่งดร.ลิลลี่มองว่าการปรับตัวลักษณะนี้ของแหล่งผลิต
เปนการเพิ่มคุณภาพให้กับกำาลังคนที่จะต้องออกไปดูแลระบบ
สุขภาพของประชาชน	อีกทั้งยังเปนการตอบสนองค่านิยม
ทางการศึกษาของสังคมไทยที่ ให้ความสำาคัญกับใบปริญญา
มากกว่าใบประกาศนียบัตร
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บริการโดยวิชาชีพ

บริการร�วม วิชาชีพและผู�ช�วย

บริการโดยผู�ช�วย

Skill mix
สัดส�วนผู�ช�วย : วิชาชีพ

การเข�าถึงบริการ

บริการมีคุณภาพ

บริการมีประสิทธิภาพHe
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางการกระจายงานและผลลัพธการบริการ

                   บริก�ร           กำ�ลังคน      ผลลัพธ์ก�รบริก�ร
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กระจายสู่เจ้าพนักงานเทคนิคเภสัชกรรมได้ประมาณ
ร้อยละ 13 ในโรงพยาบาลศูนย์ แต่สามารถกระจายได้ถึง
ประมาณร้อยละ 30 ในโรงพยาบาลชุมชน จากการสอบถาม
เพิ่มเติมไปยังหัวหน้าแผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาลศูนย์
ที่ทำาการเก็บข้อมูล ทำาให้ทราบว่างานทางเภสัชกรรมมี
หลากหลายประเภท บางอย่างเจ้าพนักงานเทคนิค
เภสัชกรรมทำาจะเหมาะกว่า ขณะที่บางอย่างจำาเป็นต้องให้
เภสัชกรเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติเอง ความต้องการเจ้าพนักงาน
เทคนิคเภสัชกรรมที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็ยังมีสูง เพราะเมื่อ
มีจำานวนเจ้าพนักงานเภสัชกรมน้อยทำาให้เภสัชกรต้องมา
ทำางานที่จริงๆ แล้วสามารถกระจายงานให้กับผู้ช่วยได้เอง 
ทำาให้เสียกำาลังคนเภสัชกร
 “การมีผู้ช่วยไม่พอ ทำาให้กระทบกับคุณภาพงาน 
การเทรนคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยสามารถทำาได้ระดับหนึ่ง แต่
บางงานคนไม่มีพื้นฐานเลยทำาไม่ได้ เช่น การเช็คสต็อกยา 
หากไม่มีพื้นฐานเรื่องยาเลยทำาไม่ได้” บุญญาพร ยิ่งเสรี 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำาปาง กล่าวกับ
ที่ประชุมในวันที่ 7 เมษายน ที่ผ่านมา สำาหรับบุญญาพรแล้ว 
การผลิตกำาลังคนสายสนับสนุนในสายงานเภสัชกรรมเป็น
ความจำาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยภาวะการขาดแคลนเจ้าพนักงาน
เทคนิคเภสัชกรรมทำาให้ รพ. ลำาปางต้องใช้วิธีการเทรน
คนงานขึ้นมา เพื่อให้ช่วยแบ่งเบาภาระงานบางอย่างของ
เภสัชกรไปบ้าง
 ในส่วนของงานด้านการชันสูตรนั้นพบว่า
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถปฏิบัติงาน
แทนนักเทคนิคการแพทย์สูงถึงประมาณร้อยละ 40 ในโรง
พยาบาลศูนย์ และ ร้อยละ 50-60 ในโรงพยาบาลชุมชน  
ซึ่งจากการสอบถามบุคลากรทั้งระดับวิชาชีพและผู้ช่วยของ
งานสายเทคนิคการแพทย์พบว่า เป็นเพราะเนื้องานส่วน
ใหญ่จะขึ้นอยู่กับเครื่องมือ ซึ่งหากมีการเทรนกำาลังคนระดับ
ผู้ช่วยก็จะสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างชำานาญ และหากมี
ปัญหากำาลังคนสายสนับสนุนสามารถปรึกษาหรือสอบถาม
จากบริษัทที่เป็นผู้จำาหน่ายเครื่องมือได้โดยตรง ในขณะ
เดียวกันงานฝ่ายรังสี พบว่าประมาณ ร้อยละ 50-60 ของ
งานฝ่ายรังสีในทุกสถานบริการสามารถดำาเนินการได้โดย
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ และในส่วนของงานกายภาพ 
บำาบัดนั้นงานประมาณ 1 ใน 3 สามารถกระจายไปสู่กำาลัง
คนสายสนับสนุนได้แก่ เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู  ในส่วน

 จากฐานข้อมูลการประเมินที่คาดว่าจะสามารถ
กระจายสู่กำาลังคนสายสนับสนุนได้ ทำาให้ สวค. คาดการณ์
ความต้องการกำาลังคนสายสนับสนุนในสถานบริการระดับ
ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข และพบว่า แม้ในระดับ
โรงพยาบาลทั่วไป/ศูนย์ นั้นความต้องการกำาลังคนวิชาชีพ
และสายสนับสนุนจะมีมาก แต่กำาลังคนที่มีอยู่นั้นค่อนข้าง
ไม่ขาดแคลนมากนัก เพราะสามารถหาคนมาร่วมงานได้
ไม่ยาก แต่การขาดแคลนจะไปปรากฏชัดที่โรงพยาบาล
ชุมชน ซึ่งเมื่อเทียบกับกำาลังคนสนับสนุนที่มี ยังคงมีความ
ต้องการทั้งกลุ่มวิชาชีพและกำาลังคนสายสนับสนุน โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลชุมชนยังคงมีความต้องการ                      
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มมากถึง 2,252 คน  
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 591 คน เจ้าพนักงานเทคนิค
เภสัชกรรม 517 คน และ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์อีก
ถึงประมาณ 387 คน นอกจากนั้นยังมีความต้องการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนประจำาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจำาตำาบลเพิ่มถึง 7,757 คน
 จากการสอบถามโรงพยาบาลหลายแห่งพบว่า
มีปัญหาตรงที่ไม่สามารถหาบุคลากรเข้ามาทำางานได้ อาจ
จะด้วยสาเหตุของการไม่มีกำาลังคนในตลาดงาน เนื่องจาก
กำาลังการผลิตในปัจจุบันน้อยมาก ซึ่งก็จะสามารถตั้งคำาถาม
ย้อนกลับไปสู่สถาบันพระบรมราชชนกว่า ท่ามกลางความ
ขาดแคลนและความต้องการเหตุใดจึงยุติการผลิตกำาลังคน
สายสนับสนุนหลักสูตร 2 ปี ขณะเดียวกันการมีกำาลังคน
สายสนับสนุนในระบบน้อย ก็อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่
ไม่สามารถรักษาคนไว้ในระบบได้ อันเนื่องมาจากปัญหา
การจ้างงานภายในระบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขเอง 

“ห�กไปสัมภ�ษณ์คนที่อย�กได้คนเพิ่ม เข�ก็อ�จจะบอกว่�ภ�ระ

ง�นส�ม�รถถ่�ยเทสู่ผู้ช่วยได้ และห�กไปถ�มคนที่ไม่เห็นด้วย

กับก�รมีกำ�ลังคนระดับผู้ช่วย ก็อ�จจะได้คำ�ตอบว่�ภ�ระง�น

ส่วนใหญ่เป็นง�นที่เรียกว่� highly professional ซึ่งต้องให้

ปฏิบัติได้เฉพ�ะวิช�ชีพนั้นก็เป็นได้” 

นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนนั้นพบว่างานในสถาน
บริการประมาณครึ่งหนึ่งสามารถกระจายไปสู่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชนได้
 ผลการศึกษาเบื้องต้นนี้ ถึงแม้จะศึกษาในโรง
พยาบาลจำานวนเพียง 11  แห่งเท่านั้น แต่ ดร.นงลักษณ์ 
พะไกยะ ผู้จัดการ สวค. และหัวหน้าทีมวิจัยโครงการศึกษา
ความต้องการกำาลังคนสายสนับสนุนด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข ชุดนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันพระบรมราชชนก มองว่าน่าจะสามารถทำาให้สรุป
ได้ว่า ภาระกิจการให้บริการสุขภาพควรเป็นการทำางานเป็น
ทีมระหว่างวิชาชีพและกำาลังคนสายสนับสนุน โดยมีระบบ
การสนับสนุนที่เหมาะสม  ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
สำาหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องขับเคลื่อน
ระบบบริการภายใต้ข้อจำากัดของทรัพยากรทั้งเงินและ
บุคลากร ในขณะที่มีธงใหญ่ที่ตั้งไว้คือบริการที่มีคุณภาพและ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ถ้วนหน้า
 อย่างไรก็ตามการประเมินภาระงานและการ
กระจายงานจากวิชาชีพสู่กำาลังคนสายสนับสนุนโดยให้
บุคลากรประเมินเองเช่นนี้ ทำาให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะ
เป็นการประเมินภาระงานที่มีมาตรฐานเพียงพอหรือไม่ 
เพราะอาจมีอคติของผู้ให้ข้อมูลเจือปนอยู่ได้
 
 “หากไปสัมภาษณ์คนที่อยากได้คนเพิ่ม เขาก็อาจ
จะบอกว่าภาระงานสามารถถ่ายเทสู่ผู้ช่วยได้ และหากไป
ถามคนที่ไม่เห็นด้วยกับการมีกำาลังคนระดับผู้ช่วย ก็อาจจะ
ได้คำาตอบว่าภาระงานส่วนใหญ่เป็นงานที่เรียกว่า highly 
professional ซึ่งต้องให้ปฏิบัติได้เฉพาะวิชาชีพนั้นก็เป็น
ได้” นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งเป็นประธานในการรับฟัง
ความเห็นและการนำาเสนอผลงานวิจัยของ สวค. ในวันที่ 
7 เมษายน ที่ผ่านมาตั้งข้อสังเกต พร้อมทั้งเสนอแนะว่าการ
ประเมินภาระงานและการกระจายงานจากวิชาชีพสู่กำาลัง
คนสายสนับสนุน ควรต้องมีการทำามาตรฐานรายวิชาชีพ 
โดยให้สภาวิชาชีพแต่ละสาขาเข้ามาร่วมกันหนดมาตรฐาน
 ในขณะที่ ดร. นงลักษณ์ มองว่า เรื่องการ
กระจายงานจากวิชาชีพสู่กำาลังคนสนับสนุนในการศึกษานี้ 
จะใช้เกณฑ์การประเมินจากวิชาชีพที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง
เป็นหลัก 

 สาเหตุสำาคัญที่กำาลังคนสายสนับสนุนยังเป็นที่
ต้องการในระบบบริการสุขภาพ ทั้งที่ปัจจุบันการผลิตกำาลัง
คนระดับวิชาชีพมีเพิ่มขึ้นมาก และมีการกระจายตัวของ
วิชาชีพออกสู่พื้นที่ชนบทมากขึ้นนั้น อยู่บนพื้นฐานข้อ
เท็จจริงว่า มีหลายงานที่ไม่จำาเป็นต้องเป็นวิชาชีพ และการ
มีกำาลังคนสายสนับสนุนเข้าไปจะช่วยแบ่งเบาให้วิชาชีพมี
เวลาที่ไปทำางานที่ซับซ้อนและงานเชิงคุณภาพมากขึ้น ดัง
ผลการวิจัยของ สวค. ที่กล่าวมาข้างต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้อง
ขึ้นกับการแบ่งงานที่ชัดเจนในแต่ละฝ่าย “การมีเครื่องมือ
ก็เข้ามาช่วยเยอะในการลดภาระงานของวิชาชีพ เพราะ
หากเราฝึกอบรมเขา และมี guideline การทำางานที่ชัดเจน 
เจ้าพนักงานก็ช่วยเราได้เยอะมาก” นักรังสีเทคนิคจาก         
โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งกล่าว
 ในขณะเดียวกันภายใต้โครงสร้างระบบการคลัง
สุขภาพในปัจจุบันที่งบประมาณโรงพยาบาลได้มาจากค่า
เหมาจ่ายรายหัวแล้วให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งบริหารจัดการ
เอง ทำาให้โรงพยาบาลหลายแห่งเลือกที่จะจ้างกำาลังคนสาย
สนับสนุนมากกว่าการจ้างบุคลากรระดับวิชาชีพ ด้วยค่าจ้าง
ที่ตำ่ากว่า ขณะที่สามารถทำางานมีคุณภาพได้ เพราะผู้ช่วย
หรือกำาลังคนสายสนับสนุนนั้นยังคงทำางานอย่างใกล้ชิดกับ
บุคลากรระดับวิชาชีพอยู่ และมีแนวโน้มของการอยู่ในพื้นที่
นานกว่าบุคลากรระดับวิชาชีพ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนใน
พื้นที่  ขณะที่บางวิชาชีพพบว่าเป็นเพราะกำาลังคนที่เป็น
วิชาชีพไม่ประสงค์จะอยู่ในระบบหรือการลงไปทำางานใน
พื้นที่ชนบทเพราะการจ้างงานไม่น่าดึงดูดใจ 
 ด้วยข้อจำากัดในการหากำาลังคนสายสนับสนุน
ทำาให้หน่วยบริการหลายแห่งต้องหาทางออกเอง เพื่อรักษา
ระดับคุณภาพบริการและการเข้าถึงของประชาชน หลาย
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แห่งนำาคนงานมาฝึกอบรมให้มีความรู้ในระดับที่สามารถช่วย
งานวิชาชีพในพื้นที่ขาดแคลนได้ เช่น การไปเจาะเลือดที่ 
รพ.สต. และนำาตัวอย่างกลับมาให้นักเทคนิคการแพทย์ตรวจ
ที่โรงพยาบาล ในโรงพยาบาลชุมชนหลายแห่งไม่มีแม้แต่
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ แต่ใช้การเทรนคนงานมาปฏิบัติ
งานที่ฝ่ายรังสีแทน และโรงพยาบาลหลายแห่งฝึกอบรมผู้จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายมาเป็นผู้ช่วยฝ่ายเภสัชกรรม ซึ่งหลาย
โรงพยาบาลเกิดปัญหาตามมาว่าเมื่อฝึกอบรมคนได้แล้ว 
คนกลุ่มนี้ก็เดินไปหางานใหม่พร้อมความรู้ที่ได้รับการฝึก
อบรมมา

ข้อจำ�กัดก�รจ้�งง�น
ส�ยสนับสนุน
 ปัญหาหลักที่พบของการจ้างงานกำาลังคนสาย
สนับสนุนคือความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยพบว่าเมื่อ
เข้าทำางานไปได้ระยะหนึ่งกำาลังคนสายสับสนุนจะหาความ
ก้าวหน้าให้กับตนเองด้วยการลาเรียนต่อ เพื่อปรับตำาแหน่ง
เข้าสู่การเป็นวิชาชีพ เพราะในระบบบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขปัจจุบัน พบว่าไม่มีความก้าวหน้า
สำาหรับบุคลากรสายสนับสนุน การเรียนต่อนี้มองในด้าน
หนึ่งก็จะช่วยทำาให้เพิ่มกำาลังคนในระดับวิชาชีพได้ แต่ขณะ
เดียวกันในระหว่างลาเรียนซึ่งกินระยะเวลาตั้งแต่ 2-4 ปี 
จะทำาให้สถานพยาบาลขาดแคลนกำาลังคนที่จะทำางาน  
และด้วยเหตุผลเรื่องการลาเรียนนี้เองทำาให้บุคลากรระดับ
หัวหน้างานบางคนมองว่าไม่ควรจะมีการผลิตกำาลังคนระดับ
ผู้ช่วยหลักสูตร 2 ปีอีก เพราะเมื่อเรียนมาแล้วก็จะต้องลา
เรียนต่อเพื่อให้ได้วิชาชีพ เนื่องจากตำาแหน่งผู้ช่วยไม่มีความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพให้
 “จริงๆ ผู้ช่วยเองก็ทำางานได้จำากัดอยู่แล้ว และ
ทุกคนก็อยากเรียนต่อเพื่อหาความก้าวหน้าให้ตัวเอง จึงคิด
ว่าผลิตวิชาชีพให้เพียงพอกับความต้องการไปเลยจะดีกว่า” 
นักเทคนิคการแพทย์หัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลชุมชน 
ระดับ 2.1 แห่งหนึ่งทางภาคเหนือให้ข้อมูลกับทีมวิจัยของ 
สวค. 
 อีกเหตุผลหนึ่งที่การลาเรียนของกำาลังคนสาย
สนับสนุนกลายเป็นปัจจัยที่ทำาให้หลายแผนกไม่เห็นด้วยกับ
การผลิตกำาลังคนสายสนับสนุนเพราะ เมื่อมีการลาศึกษาต่อ

ลักษณะการจ้างงานที่ไม่ดึงดูด สำาหรับจีรวรรณแล้ว แทนที่
กระทรวงสาธารณสุขจะให้ความสำาคัญกับการผลิตกำาลังคน
ระดับผู้ช่วย ควรที่จะให้ความสำาคัญกับการพัฒนารูปแบบ
การจ้างงานของนักกายภาพบำาบัดให้ดีขึ้น เพื่อดึงดูดนัก
กายภาพบำาบัดเข้าสู่ระบบมากกว่า และหากในระบบมีนัก
กายภาพบำาบัดพอเพียง การผลิตกำาลังคนระดับผู้ช่วยก็ไม่ใช่
สิ่งจำาเป็น
 ในขณะที่ฝ่ายบริการของโรงพยาบาล ซึ่งต้อง
คำานึงถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของหน่วยบริการตนเอง
มีมุมมองที่สวนทาง
 “หากเราจ้างวิชาชีพทั้งหมดค่าใช้จ่ายจะสูงมาก 
จึงต้องใช้การบริหารจัดการภายในเข้ามาช่วย โดยวิเคราะห์
ว่างานไหนไม่ต้องเป็นวิชาชีพ และกำาหนดบทบาทการ
สนับสนุนของวิชาชีพอย่างเหมาะสม เพื่อให้คงคุณภาพ ก็จะ
ทำาให้ระบบเดินไปได้” นพ. วัฒนะ พันธ์ุม่วง ผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลท่าวุ้งกล่าว 
 สำาหรับผู้อำานวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง หลักสูตร 
2 ปีจึงเป็นสิ่งที่ควรคงไว้ในระบบการผลิตและบริการจัดการ
กำาลังคนด้านสุขภาพ แต่มีเงื่อนไขว่า “การมีหลักสูตร 2 ปี
นั้นต้องคู่ไปกับการคัดเลือกคนจากชุมชน และให้กลับมา
ปฏิบัติงานในชุมชนของเขา ซึ่งวิธีการนี้เป็นการกระจาย
โอกาสให้เด็กในชุมชน และมีความหลากหลายของหลักสูตร 
ไม่ใช่ใครๆ ก็ต้องเรียนปริญญาตรีกันหมด ในกรณีเด็กที่เรียน 
2 ปี เขาก็สามารถเรียนต่อได้เมื่อเขาพร้อม” 
 สำาหรับนักวิชาการอย่าง นพ.พงษ์พิสุทธิ์ มอง
ว่าการจะผลิตกำาลังคนหลักสูตร 2 ปี หรือไม่ เป็นเรื่องที่
ทุกฝ่ายต้องหาคำาตอบร่วมกันในคำาถามที่สำาคัญคำาถามหนึ่ง
นั่นคือ “ถ้าเทียบระหว่างมีกับไม่มีคนให้บริการเลย การมี

“ห�กเร�จ้�งวิช�ชีพทั้งหมดค่�ใช้จ่�ยจะสูงม�ก 

จึงต้องใช้ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในเข้�ม�ช่วย 

โดยวิเคร�ะห์ว่�ง�นไหนไม่ต้องเป็นวิช�ชีพ 

และกำ�หนดบทบ�ทก�รสนับสนุนของวิช�ชีพอย่�งเหม�ะสม

เพื่อให้คงคุณภ�พ ก็จะทำ�ให้ระบบเดินไปได้” 

นพ. วัฒนะ พันธ์ุม่วง ผู้อำานวยการโรงพยาบาลท่าวุ้ง

เนื่อง แทนที่จะเป็นการลาเรียน 2 ปี เหมือนกรณีพยาบาล
เทคนิคเรียนต่อเพื่อเป็นพยาบาลวิชาชีพ กลับพบว่าบาง
สาขาต้องเรียนใหม่ถึง 4 ปี เพราะหลักสูตร 2 ปี ของสถาบัน
พระบรมราชชนก ไม่มีความต่อเนื่องกับหลักสูตรวิชาชีพ
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนต่อในสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ และหลักสูตรจะถูกควบคุมโดยสภา
วิชาชีพ 
 และแม้บุคลากรสายสนุบสนุนจะลาเรียนเพื่อขยับ
ฐานความรู้และฐานะตนเองเข้าสู่การเป็นวิชาชีพ เมื่อเรียน
กลับมาพร้อมวุฒิวิชาชีพกลับพบว่าไม่สามารถขยับตำาแหน่ง
การจ้างงานเข้าสู่วิชาชีพได้ เนื่องจากไม่มีตำาแหน่งรองรับ 
ทำาให้มีบุคลากรจำานวนมากที่มีวุฒิวิชาชีพ (และได้รับมอบ
หมายให้ทำางานตามความรับผิดชอบของวิชาชีพจริงๆ) 
แต่ยังต้องคงอัตราจ้างฐานะพนักงานผู้ช่วย เช่น ข้อมูลจาก
สภาวิชาชีพรังสีเทคนิคพบว่าในปี 2552 มีเจ้าพนักงาน    
รังสีเทคนิคที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักรังสีเทคนิค   
แล้ว แต่ยังไม่ได้ปรับตำาแหน่งเป็นนักรังสีเทคนิคอยู่มากถึง 
393 คน  กระจายตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งใน
และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์จึงปรากฏ
ว่าเจ้าพนักงานที่เป็นกำาลังคนระดับผู้ช่วยจำานวนมากต้อง
ทำางานไม่ต่างจากกำาลังคนวิชาชีพ แต่ค่าตอบแทน ความ
มั่นคง และความก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่างกัน  

 
ใครคิดอย่�งไรกับก�ร
ผลิตกำ�ลังคนส�ยสนับสนุน
 “ความจำาเป็นในการผลิตผู้ช่วย 2 ปี ไม่ใช่ประเด็น
หลักของงานด้านกายภาพ ทำาไปอาจขาดทุนต่อระบบ
ด้วย เพราะเรียนมาแล้วต้องไปต่ออีก 4 ปี เพื่อให้เป็นนัก
กายภาพ” จีรวรรณ ดนัยตั้งตระกูล  นักกายภาพจากโรง
พยาบาลขอนแก่น ในฐานะตัวแทนสภากายภาพบำาบัด 
แสดงความเห็นต่อที่ประชุมรับฟังความเห็นความต้องการ
กำาลังคนระดับผู้ช่วย ในวันที่ 7 เมษายน 2554 
 จีรวรรณขยายความต่อไปว่านักกายภาพบำาบัด
เป็นกำาลังคนที่ระบบสุขภาพกำาลังต้องการมาก ข้อมูล
จากสภากายภาพบำาบัดระบุว่าในแต่ละปีมีการผลิตนัก
กายภาพบำาบัดใหม่ประมาณ 930 คน แต่เข้าสู่ระบบ
บริการสุขภาพของภาครัฐไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะ

ผู้ช่วย (กำาลังคนสายสนับสนุน) ให้บริการก็จะดีกว่า เป็นการ
ตอบสนองความขาดแคลน ดีกว่าไม่มีคนดูเลย ต้องถามตัว
เราเองว่าจะเอาแบบไหน” 

อน�คตก�รผลิตกำ�ลังคน
ส�ยสนับสนุน
 จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นจะเห็นได้ว่า
ความต้องการกำาลังคนสายสนับสนุนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะ
เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์จริงของระบบบริการสุขภาพ
ในปัจจุบัน ที่แม้จะมีการผลิตกำาลังคนระดับวิชาชีพออกมา
เป็นจำานวนมาก จนบางสาขาอาจจะถือว่าเพียงพอกับความ
จำาเป็นด้านสุขภาพในภาพรวม แต่กลับพบว่ากำาลังคนระดับ
วิชาชีพกระจุกตัวกันอยู่ในเมือง ไม่กระจายตัวเข้าสู่ระบบ
บริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศสามารถเข้าถึง
บริการและกำาลังคนด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึง 
 ปัจจุบันสถาบันพระบรมราชชนก ยังไม่ชัดเจน
ว่า เมื่อยกเลิกหลักสูตร 2 ปี การผลิตกำาลังคนจะเปลี่ยน
เป็นหลักสูตร 3 ปี หรือ 4 ปี เนื่องจากต้องมีการทำาความ
ตกลงกับสภาวิชาชีพ ซึ่งจากข้อมูลในเบื้องต้นที่ ‘ผีเสื้อขยับ
ปีก’ ได้รับทราบมา หลายวิชาชีพมองว่าการขยับหลักสูตร
เพิ่มมากขึ้นทำาให้เข้าใกล้หลักสูตรของวิชาชีพมากเข้าไป 
ซึ่งอาจทำาให้บางวิชาชีพไม่สบายใจ นอกจากนี้การขยับ
หลักสูตรให้มีระยะเวลาเรียนนานขึ้น อาจทำาให้มีคนเข้าสู่
ตลาดกำาลังคนระดับผู้ช่วยน้อยลง เพราะหากเรียนเพิ่มอีก
เพียง 1 ปี ก็จะได้เป็นกำาลังคนวิชาชีพเลย เช่น การเรียน
หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 3 ปี แต่หากเรียน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตจะใช้เวลา 4 ปี เพิ่มขึ้น
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มาอีกเพียง 1 ปี เท่านั้น นอกจากนี้ยังไม่ชัดเจนว่าการปรับ
มาตรฐานหลักสูตรในครั้งนี้ จะทำาได้กำาลังคนสายสนับสนุน
ตามหลักสูตรใหม่ มีคุณภาพต่างจากหลักสูตร 2 ปี หรือไม่
อย่างไร 
 ดังนั้น คำาถามสำาคัญที่สถาบันพระบรมราชชนก
ต้องหาคำาตอบก่อนคือ เมื่อมีการปรับหลักสูตรเพิ่ม จาก 
2 ปี เป็น 3-4 ปีแล้ว จะมีคนเข้ามาเรียนหรือไม่ นอกจาก
นี้คำาถามที่ 2 คือ การปรับมาตรฐานการเรียนการสอนใน
ครั้งนี้ จำาเป็นต้องมีการปรับมาตรฐานการสอบคัดเลือกด้วย 
ระบบโควตาหรือการให้ทุนนักเรียนในท้องถิ่นก่อน เพื่อให้
ได้รับการฝึกอบรมแล้วกลับไปทำางานในพื้นที่ชุมชนของ
ตนเอง จะยังคงมีอยู่ได้หรือไม่ หากไม่สามารถมีได้ การผลิต
ผู้ช่วยในแนวใหม่ ที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น จะสามารถ
ตอบโจทย์ความขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพในชนบทได้
หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าสถาบันพระบรมราชชนก
ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผลิตบุคลากรด้านสุขภาพป้อนกระทรวง
สาธารณสุขให้เพียงพอกับความต้องการเป็นหลัก ซึ่งคำาถาม
เหล่านี้อาจจะไม่ใช่สถาบันพระบรมราชชนกแห่งเดียวที่ตอบ 
หากต้องมีกระบวนการปรึกษาหารือกับทุกภาคส่วนที่ได้
รับผลกระทบไม่เพียงเฉพาะผู้ผลิต แต่ต้องเป็นผู้ใช้กำาลังคน
จากระบบบริการ และผู้รับบริการจากกำาลังคนเหล่านี้ด้วย  
เพราะการผลิตกำาลังคนเหล่านี้เพื่อไปเติมเต็มกำาลังคนเพื่อ
ให้เกิดการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม ในบริการที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ
 ในทำานองเดียวกัน หากกระทรวงสาธารณสุขหรือ
สถานบริการที่มีความจำาเป็นต้องการกำาลังคนสายสนับสนุน 
และประสงค์จะให้มีการผลิตกำาลังคนสายสนับสนุนในแบบ
เดิม เพื่อไม่ให้ใช้เวลาผลิตนานเกินไปจนอาจไม่ทันต่อความ
ต้องการ  ต้องมีคำาตอบให้กับสังคมโดยเฉพาะกำาลังคนระดับ
ผู้ช่วยเช่นกันว่า จะสามารถหาอนาคตที่สดใสให้กับการจ้าง
งานของกำาลังคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร เพื่อให้พวกเขามีความ
ก้าวหน้า และมั่นคงในหน้าที่การงานมากกว่าในปัจจุบัน 
เป็นที่น่าสังเกตว่าขณะที่หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงฯ 
เรียกร้องว่าต้องการกำาลังคนสนับสนุน ฝ่ายนโยบายกลับ
เห็นชอบให้สถาบันพระบรมราชชนกยุติการผลิตกำาลังคน
หลักสูตร 2 ปี โดยไม่มีการตั้งคำาถาม
 และเช่นกันสำาหรับสภาวิชาชีพ ซึ่งอยากให้สาย
งานของตนเองมีแต่บุคลากรระดับวิชาชีพ เพื่อความเป็น

กลโกงโรงพยาบาล คือชื่อของหนังสือที่เราจะพูดถึงกัน
ในวันนี้  และ “หนังสือเล่มเดียวที่จะเผยทุกแง่มุม (มืด) 
ของวงการแพทย์... อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นเหยื่อของ
พ่อค้าใจโฉดในคราบเสื้อกาวน์...” คือคำาโปรยหน้าปกของ
หนังสือเล่มนี้ เพียงแค่นี้ก็อยากอ่านกันแล้วใช่ไหมค่ะ
 หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย เพราะต้นฉบับดั้งเดิมเป็นของหลิวยง 
นักเขียนและนักข่าวเชื้อสายจีนที่ทำาการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ 
เจาะลึกปัญหาในแวดวงการรักษาพยาบาลในประเทศ
อเมริกา จีน และไต้หวัน อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี เป็นผู้ถอด
ความเป็นภาษาไทย 
 หลิวยงเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นตอนๆ ทำาให้มี
หลากหลายเรื่องราว เปิดเล่มด้วยเรื่องที่ดิฉันเชื่อแน่
เหลือเกินว่าใครก็อยากอ่าน เป็นเรื่องของศาสตราจารย์เกา 
ที่กำาลังลงมือผ่าท้องคนไข้เพศหญิงวัย 42 ปี ที่ถูกวินิจฉัย
ว่าเป็นเนื้องอกในช่องท้อง ลงมีดไปไม่ทันไรศาสตราจารย์
เกาก็มือค้างกลางอากาศ เหงื่อเม็ดโป้งๆ ผุดขึ้นมา เพราะที่
มองเห็นคือทารกมิใช้ก้อนเนื้องอก หลังชี้ให้ทีมผ่าตัด ซึ่งมี
นักศึกษาแพทย์ร่วมสังเกตการณ์อยู่ด้วย ดูศีรษะทารก หมอ
เกาสั่งให้พยาบาลเย็บปิดแผลส่วนตัวเองเลือกที่จะไปอธิบาย
ญาติคนไข้ตรงๆ คำานับแล้วคำานับอีก กล่าวคำาขอโทษแล้ว
ขอโทษอีก ก่อนจะยืนยันว่าทั้งแม่และเด็กปลอดภัย แต่สิ่งที่
หมอเกาได้รับคือ “ไอ้หมอเฮงซวย แกต้องชดใช้” 
ขออนุญาตไม่เล่าต่อนะคะว่าเรื่องนี้จบลงอย่างไร อยาก
ให้หาหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันค่ะ 
 บางตอนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ “อัตตา” ของ
แพทย์ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ชี่ยวชาญ (และดัง) มากๆ ที่มัก
จะเกิดกรณี “เส้นผมบังภูเขา” จนวิเคราะห์และวินิจฉัย
อาการผู้ป่วยผิด เช่นกรณี “ตาโตของหลินหลิน”  หลิน
หลินเป็นนักร้องชื่อดัง ที่อยู่ดีๆ ก็มีอาการใจสั่น หัวใจเต้น
เร็ว นำ้าหนักลดฮวบฮาบ แม่พาไปหาหมอหัวใจชื่อดังที่เพิ่ง
กลับมาจากอเมริกา ที่จับหลินหลินตรวจทุกอย่างทั้งคลื่น
ไฟฟ้าหัวใจ PET Scan และ CT scan ซึ่งผลการตรวจทุก
อย่างออกมา “สวยงามมาก” และหมอสรุปอาการของหลิน
หลินว่าเกิดจากความเครียดสะสมที่เด็กวัยรุ่นมักจะเป็นกัน
บ่อย ก่อนสั่งยาระงับประสาทให้กิน เวลาผ่านไปนอกจาก
อาการของหลินหลินจะไม่ดีขึ้นแล้ว เธอยังมีอาการมือสั่น

¡Åâ¡§âÃ§¾ÂÒºÒÅ มากขึ้น และตาโตขึ้น หมอเปลี่ยนยาให้หลายตัวเพื่อรักษา
อาการที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทำาให้อาการของเธอดีขึ้นจริงๆ                         
จนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลแอบมากระซิบหลินหลิน 
ให้ไปหาหมอที่แผนกเมตาบอลิซึมส์ โดยยำ้ากับหลินหลินว่า
ห้ามให้หมอหัวใจท่านนั้นรู้เด็ดขาด เมื่อไปที่แผนกเมตาบอ-
ลิซึมส์ หมอจับชีพจร วัดความดันโลหิต จับต้นคอ วัดขนาด
ตาด้วยเครื่องมือตัวหนึ่ง ก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดออกมา
ว่า “ถึงจะไม่ได้ตรวจเลือด แต่หมอคิดว่าคุณเป็นโรคไฮเปอร์
ไทรอยด์ มันต้องไม่ใช่แค่เพิ่งเป็นวันสองวันนี้แน่ๆ” และผล
ตรวจเลือดหลินหลินก็เป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์จริงๆ ใช้เวลา
รักษาไม่นานเธอก็หายจากโรคนั้น 
 หลิวยงมองว่าหมอหัวใจไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงไข้หรือ
จับหลินหลินๆ ตรวจละเอียดเพื่อเงินทองหรือชื่อเสียงจาก
การเป็นนักร้องดังของเธอ แต่เป็นเพราะเกิดอาการ “เส้นผม
บังภูเขา” ในกระบวนการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งก็อาจ
เกิดขึ้นได้เพราะคงจะมีหมอหัวใจไม่กี่คนที่คิดถึงระบบการ
เผาผลาญของร่างกายขณะตรวจคนไข้ที่มาหาด้วยอาการ
หัวใจเต้นผิดปกติ

 มีเรื่องราวน่าอ่านอีกมากมายในหนังสือเล่มนี้ ซึ่ง
หลิวยงไม่เพียงแฉให้เห็นกลโกงหรือความพลั้งพลาดของโรง
พยาบาลและบุคลากร แต่ยังมีคำาแนะนำาแก่คนไข้และญาติ
ว่าควรต้องมีทำาตัวอย่างไรบ้างเมื่อไปโรงพยาบาลจะได้รู้ทัน
กับโกงโรงพยาบาล ขณะเดียวกันก็มีอุทธาหรณ์และข้อคิด
ดีๆ สำาหรับคนเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และวิชาชีพ 
อื่นๆ ในระบบสุขภาพ ว่าควรต้องทำาอย่างไรเมื่อต้องอยู่ใน
สถานการณ์ที่ยากแก่การตัดสินใจ ลองหามาอ่านกันนะคะ 
หนังสือเล่มนี้หาได้ตามร้านหนังสือทั่วไปค่ะ       

โดย จับพลัดจับผลู : ตาดูหูฟง 

มาตรฐานในคุณภาพและบริการ ก็ควรต้องมีคำาตอบให้กับ
สังคมได้ว่า เมื่อบุคลากรระดับวิชาชีพไม่ประสงค์จะลงไป
อยู่ในชนบทพื้นที่ขาดแคลน แล้วสภาวิชาชีพจะมีส่วนร่วม
ตอบสนองความจำาเป็นด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างไร 
ในขณะเดียวกัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากความจำาเป็น
ด้านสุขภาพแล้วจำาเป็นหรือไม่ที่สถานบริการทุกแห่งจะต้อง
มีบุคลากรระดับวิชาชีพ ลงไปปฏิบัติหน้าที่ ในเมื่อทุกโรง
พยาบาลยังไม่จำาเป็นต้องมีแพทย์ผ่าตัดสมอง แต่ใช้วิธี
ส่งต่อได้ การให้มีแพทย์ผ่าตัดสมองในทุกพื้นที่เพื่อยกระดับ
คุณภาพบริการ อาจจะเป็นการผลิตและใช้กำาลังคนได้
สิ้นเปลืองเกินไปก็ได้ เพราะความจำาเป็นต้องได้รับการผ่าตัด
สมองในบางพื้นที่ไม่ได้มีมากจนต้องมีบุคลากรประจำา มี
ข้อสังเกตจากฝ่ายบริหารบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข
ว่า ปัจจุบันระบบบริการสุขภาพของประเทศมีการใช้กำาลัง
คนระดับวิชาชีพมากเกินความจำาเป็น โดยเฉพาะในยุคของ
มาตรฐานบริการ HA  
 จะเห็นได้ว่าการบริหารและจัดการกำาลังคนสาย
สนับสนุน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิต เป็นประเด็นที่มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน และละเอียดอ่อนอยู่ในตัวเอง ต้องการ
ความเห็นจากหลากหลายองค์กร และกลุ่มคน ซึ่งแน่นอน
ว่าความเห็นต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการเมื่อ
ทุกคนที่เกี่ยวข้องถอดหมวกผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง
ออก แล้วสวมหมวกใบเดียวกันนั่นคือผลประโยชน์ด้าน
สุขภาพของประชาชน การแสวงหาวิธีการจัดหาบุคลากรที่
มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่มีโอกาสเข้า
ถึงบุคลากรด้านสุขภาพไม่ต่างกันมากนัก และเป็นบุคลากร
ที่ไม่ทำาให้เกิดต้นทุนในระบบสุขภาพมากเกินไป เมื่อถึงเวลา
นั้นเราอาจจะได้คำาตอบว่าบางสาขาไม่จำาเป็นต้องการการ
ผลิตบุคลากรระดับผู้ช่วยเพิ่มแล้ว แต่ต้องมีการพัฒนาระบบ
การกระจายและการเกลี่ยคนให้ดี รวมทั้งปรับปรุงการจ้าง
งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะที่บางสาขาอาจจะมี
ความจำาเป็นต้องการการผลิตต่อไปอีก หรืออาจจะเห็นข้อ
เสนอทางออกในมิติอื่นๆ ที่หลากหลากก็ได้     
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ปอกเปลือกความคิด

ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ
การบริหารจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพในมุมมอง

กล่าวกันว่างานใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคนเป็นงานที่ยาก และ

ท้าทาย เพราะคนมีชีวิต จิตใจ มีความคิดและความรู้สึก จัดการไม่ได้ง่ายๆ 

เหมือนการจัดการเอกสารหรือบริหารองค์กรในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการบริหาร

และจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพที่มีภาคีเกี่ยวข้องหลากหลาย มีเงื่อนไขที่ต้อง

คำานึงถึงมากมาย ทั้งองค์กรวิชาการ ฝ่ายผลิต ภาคเมืองและชนบท และอื่นๆ 

อีกมากมาย ถูกจัดว่าเป็นงานที่หาตัวคนเข้ามาทำาได้ยากยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นฐานะ

นักวิจัยหรือนักบริหาร มีโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ถูกเกลียดชัง หากผลิตงาน

วิชาการหรือมีแนวทางในการบริหารที่ไม่ถูกใจคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 ท่ามกลางความขาดแคลนนักวิชาการกำาลังคนด้านสุขภาพ ชื่อของ 

ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ ปรากฏขึ้นในฐานะนักวิจัยกำาลังคนด้านสุขภาพ ก่อน

จะมาดำารงตำาแหน่งผู้จัดการสำานักงานวิจัยและจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพ 

(สวค.) หน่วยงานวิจัยอิสระที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อทำางานวิชาการและงานขับเคลื่อน

เชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพเป็นการ

เฉพาะ

 กว่า 6 ปี ของการร่วมงานกับ สวค. ดร. นงลักษณ์ มีเรื่องราวมากมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการบริการและจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพมาเล่าสู่กันฟัง และ

ผีเสื้อขยับปีกก็ไดัรับเกียรติให้เป็นเวทีแห่งการถ่ายทอดประสบการณ์และความ

รู้สึกนึกคิดของนักวิชาการกำาลังคนด้านสุขภาพคนนี้ในครั้งนี้

โดย เพ็ญนภา หงษ์ทอง | ภาพ : อภิชาดิ จันทนิสร์
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พี่ก็ไปเรียนต่อด้านกำาลังคนที่อังกฤษทั้งระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก พอกลับมาก็จะต่อยอดการขับเคลื่อน
กำาลังคน เพราะเหมือนกับมันห่างหายไปพอสมควร คือ
ขาดกำาลังคนที่จะเข้ามาขับเคลื่อนงานวิชาการ ปี 2548-
2549 เราก็มาเริ่มทำาแผนงานกำาลังคน เริ่มจากพี่อยากทำา
วิจัยกำาลังคน ก็เลยปรึกษาคุณหมอสุวิทย์ ซึ่งท่านก็บอกว่า
หากทำาวิจัยกำาลังคนเป็นชิ้นๆ ไม่เอา ต้องทำางานขับเคลื่อน 
คือต้องทำาวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับนโยบาย และพัฒนา
ศักยภาพกำาลังคนไปด้วย พอดีตอนนั้นคุณหมอฑิณกร 
(นพ.ฑิณกร โนรี ผู้จัดการ สวค. คนแรก) ถูกดึงมาที่สำานัก
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศใหม่ๆ คุณหมอ
สุวิทย์ก็เลยให้มาทำางานด้านกำาลังคน พี่กับคุณหมอฑิณกร
จึงเข้ามาทำางานแผนงานกำาลังคนโดยการพัฒนาสนับสนุน
ของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก็ช่วยกันทำา
แผนงานขึ้นมา ตั้งเป็น สวค. มีฐานะเป็นเครือข่ายของ 
สวรส. และสนับสนุนงบประมาณโดยสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 จากการทำางานในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา อาจารย์
มองเห็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกำาลังคนด้านสุขภาพ
อย่างไรบ้าง
 ปัญหาใหญ่ 2 ปัญหายังคงอยู่คือ  การ
ขาดแคลนกำาลังคนและการกระจายตัวอย่างไม่ทั่วถึง
เท่าเทียมกันทั้งประเทศ แต่ปัญหามีพัฒนาการขึ้น คือ
ซับซ้อนมากขึ้น เดิมปัญหาไม่ซับซ้อน ชัดเจนว่าขาดแคลน 
คนทำางานอยู่ชนบทไม่นาน นโยบายที่กระทบกับกำาลัง
คนก็มีไม่เยอะ แต่หลังวิกฤติเศรษฐกิจ มีปัจจัยภายนอก
ที่เข้ามากระทบกำาลังคนเยอะ กำาลังคนด้านสุขภาพไม่ได้
เกี่ยวข้องเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุข
เท่านั้นนะคะ มันผูกกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพรวม ใน
ปี 2544 มีการปฏิรูประบบราชการ สิ่งสำาคัญคือการจำากัด
จำานวนข้าราชการพลเรือนในทุกกระทรวง แต่กระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบงานบริการสุขภาพซึ่งต้องใช้คนให้
บริการคน ใช้เครื่องจักรแทนได้ไม่กี่อย่าง  เพราะฉะนั้น
พอถูกจำากัดกำาลังคนมันกระทบแล้ว มันไม่มีแรงจูงใจที่แรง
พอให้คนเข้ามาทำางานในระบบบริการภาครัฐ โดยเฉพาะ

 ขอเริ่มคำาถามแรกด้วยการทำาความรู้จักกับ สวค. 
ก่อนว่าคือใคร มีภาระหน้าที่อะไร
 สวค. เป็น หน่วยงานวิชาการที่มีพันธะหน้าที่
หลัก คือสร้างและจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำาลัง
คนด้านสุขภาพ รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลและองค์ความรู้นั้นสู่
ระดับนโยบายเพื่อให้เกิดกระบวนการทางนโยบายที่เอื้อให้
มีบุคลากรด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพของภาครัฐ
อย่างเพียงพอและมีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม
 สวค. อาจจะเป็นหน่วยงานวิชาการหน่วยงาน
แรกที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนงานด้านกำาลังคน
ด้านสุขภาพโดยตรง แต่จริงๆ งานการขับเคลื่อนวิชาการ
เชื่อมโยงกับนโยบายด้านกำาลังคนด้านสุขภาพใน
ประเทศไทยมีการทำามานานแล้วค่ะ ย้อนไปได้ตั้งแต่ปี 
2524 จากปัญหาการผลิตกับการใช้กำาลังคนแยกส่วนกัน  
มหาวิทยาลัยที่มีหน้าที่ผลิตก็ผลิตไป คนใช้คือกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวพันกับ
ภาคผลิตเลย จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เป็น
คณะกรรมการประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ประกอบด้วยผู้ผลิต และผู้ใช้กำาลังคน คือ กระทรวง
สาธารณสุข แล้ววางแผนผลิตร่วมกัน ดูว่าจะผลิตแพทย์
ปีละเท่าไร ผลิตวิชาชีพไหนเท่าไร มองกันว่าเป็นกลไก
ที่ค่อนข้างได้ผล ที่จะทำาให้การผลิตสอดคล้องกับการ
ใช้ประโยชน์ แต่สุดท้ายคณะกรรมการนี้ก็ถูกยุบไปด้วย
เหตุผลทางการเมือง

 แล้ว สวค. เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะ
 ประมาณปี  2538 คุณหมอสุวิทย์ (วิบุลผล-
ประเสริฐ) ได้รวบรวมทีมนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่มีความ
สนใจเรื่องกำาลังคน ตอนนั้นน่าจะประมาณ 30-40  คน 
อยู่ในวิชาชีพต่างๆ แล้วก็มาทำาการศึกษาคาดการณ์ความ
ต้องการกำาลังคน 20 ปีข้างหน้า เริ่มตั้งแต่ปี 2540 
ตอนนั้นมีการสร้างนักวิชาการด้านกำาลังคนขึ้นมาด้วย 
โดยคุณหมอสุวิทย์ได้เชิญ Professor Thomas Hall ซึ่ง
เป็นนักวิชาการด้านกำาลังคนด้านสุขภาพที่มีชื่อเสียงมาก 
มา บรรยาย และหลังจากนั้นมีการคาดการณ์กำาลังคนใน
วิชาชีพต่าง ๆ ก็มีนักวิชาการกำาลังคนที่ถูกสร้างในยุคนี้
หลงเหลือมาถึงปัจจุบันบ้าง พี่เป็นคนหนึ่งที่หลงเหลือ และ

ในชนบท ในขณะที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมก็มีความ 
sensitive ต่อ การบริหารและจัดการกำาลังคนด้านสุขภาพ
ในปัจจุบัน เพราะสร้างแรงผลักและแรงดูดคนเข้าหรือ
ออกจากระบบมาก เช่น เศรษฐกิจดี โรงพยาบาลเอกชน
ก็ต้องการขยายตัว ต้องการกำาลังคนด้านแพทย์ พยาบาล 
เทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ อีกมาก หรือการปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพเป็นระบบหลักประกันที่ทำาให้ประชาชนเข้า
ถึงบริการมากขึ้น แต่กลับส่งผลต่อวิธีคิดเรื่องความสัมพันธ์
แพทย์และผู้ป่วยในสังคมไทยจนเกิดกลายเป็นความ
ขัดแย้ง รวมไปถึงการเปิดเสรีทางการค้า ก็มากระทบ
กับกำาลังคนในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งถูกมองว่าเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่ควรต้องเปิดให้มีการเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรี ทั้งตัวผู้ให้และผู้รับบริการ
 และด้วยความซับซ้อนของปัญหา การแก้ไขจึง
ต้องการข้อมูลเชิงประจักษ์มาสนับสนุนการขับเคลื่อน   
นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องมีการตั้ง สวค. ขึ้นมา เพื่อ
พัฒนากระบวนการสร้างและจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับกำาลัง
คนด้านสุขภาพ โดยมีกลไกเชื่อมประสานกับหน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสามารถพัฒนาไปสู่ข้อเสนอเชิง
นโยบายและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนและ การกระจายกำาลัง
คนด้านสุขภาพที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท

 ในฐานะนักวิชาการ อาจารย์มองการบริหารจัดการ
หรือวางแผนกำาลังคนด้านสุขภาพของภาครัฐอย่างไร
บ้าง
 มันยังแยกส่วนกันอยู่ ไม่เฉพาะฝ่ายผลิตกับผู้ใช้
กำาลังคน แต่ยังรวมถึงฝ่ายนโยบาย เราจะเห็นเลยว่าเวลา
มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

นโยบายมักจะไม่ครอบคลุมมาถึงกำาลังคนด้านสุขภาพ 
ทั้งที่ระบบบริการสุขภาพเป็นระบบที่ต้องใช้แรงงานคน
เป็นหลัก เช่น ตอนเริ่มระบบหลักประกันสุขภาพ รัฐบาล
จะเน้นเฉพาะการทำาให้คนเข้าถึงบริการสุขภาพ แต่ไม่ได้มี
มาตรการว่าจะทำาอย่างไรให้มีคนในวิชาชีพต่างๆ มากพอที่
จะรองรับความต้องการและการใช้บริการที่มากขึ้น พอคน
ไม่พอ มันก็ยากที่จะทำาให้บริการที่ทั่วถึงนั้นมีคุณภาพได้ 
อย่างที่เราเห็นกัน แพทย์หลายคนออกมาบ่นว่าหลังจากมี
ระบบหลักประกันสุขภาพภาระงานเยอะขึ้นมาก หลายคน
จบลงด้วยการลาออกก่อนพ้นภาระการใช้ทุน
 จริงๆ ตอนที่ทำาหลักประกันสุขภาพใหม่ๆ ก็มี
การพยายามใช้การจัดเงินรูปแบบใหม่มาเป็นเครื่องมือใน
การทำาให้เกิดการกระจายตัวของบุคลากรด้านสุขภาพ 
คือคิดกันว่าเงินจะเป็นตัวดึงคนให้ตามไป แต่เมื่อไม่มี
มาตรการใดๆ ออกมารองรับคนก็ไม่ตามเงินไป และพื้นที่
ที่ขาดแคลนคนก็ยังคงขาดแคลนอยู่ แม้จะมีเงินมากก็ตาม
ที ที่สำาคัญนโยบายหลักประกันสุขภาพเกิดขึ้นในสมัย
รัฐบาลเดียวกับที่มีการผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพในเอเชีย ซึ่งเน้นการพัฒนาบริการสุขภาพของ
เอกชนในเมือง เพื่อดึงดูดคนไข้ต่างชาติ ซึ่งก็เป็นการ
ดึงดูดกำาลังคนจากชนบทเข้ามาในเมืองด้วย จะเห็นได้ว่า
ทั้ง 2 นโยบายมันกระทบกำาลังคนทั้งคู่ หรือนโยบายโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) ที่แม้จะเข้ามา
พร้อมกับแผนกำาลังคนที่จะทำาให้สถานีอนามัยเป็นหน่วย
บริการด่านหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเชิงการสร้าง
และซ่อมแซมสุขภาพ แต่แผนกำาลังคนก็มีเฉพาะว่าการจะ
ทำาให้ รพ.สต. มีประสิทธิภาพ แต่ละแห่งควรจะต้อง
มีกำาลังคนเท่าไร อย่างที่เรารู้กันที่กำาหนดมาว่าเดี่ยว 4 
เครือข่าย 7 มีแผนความต้องการและแผนการผลิต แต่ยัง

“เวล�มีนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รพัฒน�

ระบบบริก�รสุขภ�พ นโยบ�ยมักจะไม่ครอบคลุม

ม�ถึงกำ�ลังคนด้�นสุขภ�พ ทั้งที่ระบบบริก�รสุขภ�พ

เป็นระบบที่ต้องใช้แรงง�นคนเป็นหลัก”
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 อีกประการหนึ่งที่แผนกำาลังคนไม่ได้ถูกพูดถึง 
ก็เพราะว่าแผนกำาลังคนเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน แผน
ทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัยสามารถจัดการเรื่อง
แผนกำาลังคนได้ เพราะกระทรวงสาธารณสุขจัดการเอง
หมดเลย คนที่ทำางานในสถานีอนามัยนี่กระทรวงฯ ผลิต
เองหมดเลย ทั้งพยาบาล  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตา
ภิบาล คุมเองหมด สั่งให้เพิ่มการผลิตก็ได้ เพิ่ม 2-3 เท่า
ยังทำาได้เลย แต่พอพูดถึงกำาลังคนระดับโรงพยาบาล เป็น
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นี่ไม่ได้แล้ว เพราะส่วนผลิต
จะเป็นมหาวิทยาลัย และมีองค์กรวิชาชีพเข้ามามีบทบาท
ด้วย มหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ใต้อาณัติกระทรวงฯ หรือ
องค์กรวิชาชีพ เขาก็เป็นอิสระเหมือนกัน มันเกินอำานาจ
ตัวเองที่จะเอื้อมถึง

 แปลว่าต้องทำาให้เป็นวาระแห่งชาติ มีคณะ
กรรมการระดับชาติที่มีอำานาจหน้าที่จริงเข้ามาดูแล
 ใช่ค่ะ ก็มีการพยายามแก้ปัญหาเมื่อ 4 ปีก่อน 
เพราะเราคิดว่าภาคีที่สำาคัญของกำาลังคนคือ หนึ่งผู้ผลิต 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยทั้งเอกชนและรัฐ สอง ผู้ใช้กำาลังคน 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอื่น รวมถึงเอกชนด้วย 
สาม กลุ่มผู้ใช้บริการ ได้แก่ ผู้ป่วย ชมรมผู้บริโภค และ
กลุ่มที่สี่ องค์กรวิชาชีพ ภาคีเหล่านี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับกำาลังคนทั้งหมด มันจึงต้องมีกลุ่ม มีกลไกระดับชาติ
ขึ้นมาดู จึงเกิดแผนยุทธศาสตร์กำาลังคนด้านสุขภาพแห่ง
ชาติ ในแผนยุทธศาสตร์นี้พูดถึงกลไกนโยบายและมีคณะ
กรรมการกำาลังคนระดับชาติขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งประกอบ
ด้วยพหุภาคีที่เกี่ยวข้องกับกำาลังคนมาเป็นกลไกเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์กำาลังคน มีอาจารย์มงคล ณ สงขลา อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน โดยมี
ทีมวิชาการ สวรส. สวค. สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงฯ และสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติ (สช.) ทำาหน้าที่เป็นทีมเลขาคอยสนับสนุนข้อมูล และ
สวค. เข้ามาเชื่อมโยงตรงนี้ หาข้อมูลวิชาการมาหนุนเสริม 
คณะกรรมการประกอบด้วยหลายภาคส่วนที่กล่าวมา คือ 
ผู้ผลิต ผู้ใช้ วิชาชีพ ผู้บริโภค รวมทั้ง สำานักงบประมาณ 
และ กพ. ด้วย อันนี้คือพหุภคี แต่ถ้าพูดถึงอำานาจก็ไม่มี
อำานาจค่ะ แต่มันเป็นเวทีที่จะมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ 

ก็ทำาอย่างนี้กับการผลิตพยาบาลนะคะ คือโรงพยาบาลให้
ทุนพยาบาลเรียนเลยและทำาสัญญาผูกมัดมาใช้ทุนกับโรง
พยาบาลเจ้าของทุน

 ในฐานะที่เป็นคนที่ทำางานขับเคลื่อนนโยบาย 
อาจารย์มองว่านักวิชาการทำางานน้อยเกินไปหรือไม่ 
ทำาไม convince นักการเมืองไม่ได้
 คำาถามลักษณะนี้เราเคยถูกถามบ่อยทั้งในและ
ต่างประเทศ ทำาไมไม่เอางานวิชาการที่คุณมีไปยื่นให้ 
policy maker พี่มองว่าผู้กำาหนดนโยบายมีอยู่หลายแบบ 
แบบหนึ่ง ซึ่งเราชอบมาก เป็นคนหิวหลักฐาน ซึ่งจะง่าย
สำาหรับนักวิชาการที่จะชงเรื่องเข้า เพราะจริตตรงกัน แต่
ว่าจะมีผู้กำาหนดนโยบายอีกแบบหนึ่ง ซึ่งตัดสินใจบนอะไร
สักอย่าง และหลักฐานทางวิชาการเป็นอันดับรอง มันก็
จะยากแล้ว และปัจจุบันต้องบอกว่านักวิชาการเองก็ขาด
ทักษะ การโชว์หลักฐาน สำาหรับคนที่สนใจในกลุ่มที่หนึ่ง
อยู่แล้ว มันไม่ยากแต่หลักฐานต้องแข็งแรงพอ แต่สำาหรับ
คนที่ในกลุ่มที่สอง มันต้องมีเทคนิควิธีการ ซึ่งอันนี้เป็นจุด
อ่อนของนักวิชาการเลย ที่จะเชื่อมโยงกลุ่มนี้เข้าไปได้ยัง
ไง แต่นักวิชาการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่หนึ่ง คือทำาหลักฐาน
จนไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้กำาหนดนโยบายได้ จึงเกิดการ
จับคู่ไม่สมประกอบกัน หากเราปรับผู้กำาหนดนโยบายไม่ได้ 
ก็ต้องปรับทางนักวิชาการ ต้องเพิ่มทักษะ ต้องเป็นนักขาย
นโยบายให้ได้ ซึ่งคาดว่านักวิชาการจริงๆ ที่ทำาแบบนี้ได้
มีไม่เยอะ แต่หากมองที่ สวค. เราคาดหวังที่จะให้เราเป็น
แบบนี้ ก็ยังทำาได้บ้างไม่ได้บ้าง
 แต่ปัจจุบันก็มีตัวช่วยนะคะ พี่มองว่า สช. 
(สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ) เป็นตัวเชื่อม
ที่ดีโดยใช้กระบวนการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพ เพื่อเป็นเวที

ไม่มีการลงลึกไปถึงการจ้าง ซึ่งพี่คิดว่ามันเป็นจุดอ่อนอยู่ 
ผลิตได้ แต่การจ้างเข้าระบบจะทำาอย่างไร ใครจะจ้าง มี
แรงจูงใจอะไรที่จะทำาให้เขาอยู่ชนบท พื้นที่ห่างไกลความ
เจริญได้นานและมีความสุข
 เท่าที่พี่ทราบ นโยบายที่มาพร้อมแผนพัฒนา
และบริหารจัดการกำาลังคนที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นแผน
ทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัย ในช่วงปี พ.ศ. 
2535-2544 ที่มีแผนกำาลังคนครบวงจรทั้งการผลิต การ
กระจาย และการจ้างงาน ซึ่งตอนนั้นคุณหมออำาพล 
(จินดาวัฒนะ) และคุณหมอสุวิทย์ และทีมนักวิชาการ
หลายท่าน ช่วยกันทำา ครอบคลุมทุกอย่าง มีโครงสร้าง
พื้นฐาน วางแผนว่า 10 ปี จะสร้างอะไร อุปกรณ์เครื่อง
มือแพทย์จะต้องมีอะไร รวมทั้งมีแผนการผลิตและพัฒนา
กำาลังคน
 

 ดูเหมือนฝ่ายนโยบายจะมองไม่เห็นความสำาคัญของ
การบริหารจัดการกำาลังคน ยังเป็นประเด็นที่ถูกลืมอยู่
 ก็อาจจะพูดอย่างนั้นได้ค่ะ เท่าที่เห็นเวลามี
นโยบายลงมาประเด็นที่ไม่ค่อยถูกลืมคือการเงินการคลัง 
หรือโครงสร้างพื้นฐาน สร้างตึก สร้างอาคารไม่ค่อยลืม 
วัสดุอุปกรณ์ไม่ค่อยลืม แต่ที่ลืมคือกำาลังคน บางโครงการ
แผนกำาลังคนเกิดแต่ช้า เพราะงานมันติดขัดและรู้กันว่า
ที่ติดขัดคอขวดมันอยู่ที่กำาลังคน ก็วางแผนกำาลังคนตาม 
บางอันก็ลืมไปเลย
 

 คิดว่าเพราะอะไรคะถึงถูกลืมจากระดับนโยบาย
 อันนี้ไม่ทราบค่ะ (ยิ้ม...) แต่เท่าที่สังเกตดูจะเป็น
อย่างนี้ มีอะไรพูดถึงเรื่องเงินก่อน อาจะเพราะว่าส่วนหนึ่ง
การพัฒนาคนนั้นมันไม่เห็นผลทันที วางแผนปีนี้อีก 6 ปี 
ได้ผล อีก 4 ปี ได้ผล มันไม่ทันกับนโยบายที่เขาอยากจะ
ให้มันเห็นผลเร็วๆ ปีนี้ปีหน้า การผลิตคนเป็นผลงานที่เงิน
สร้างไม่ได้ ไม่เหมือนการสร้างโรงพยาบาล ที่มีเงินก็สร้าง
ได้

 คือไม่ทันกับการจะเอามาอ้างเป็นผลงานหรือการ
หาเสียง
 ......... (ยิ้ม) ...

มีประเด็นอะไรที่แหลมคมไหม ดูว่าปัญหาเกี่ยวข้องกับ
ใครก็จะให้คณะกรรมการชุดนั้นมาทำา ตอนนี้สิ่งที่คณะ
กรรมการฯ กำาลังทำาคือการหามาตรการที่จะดึงดูดแพทย์
จบใหม่ให้อยู่ชนบทนานขึ้น ที่ผ่านมาเขามองว่าเราใช้วิธี
การดึงแพทย์ไปสู่ชนบทหลากหลายมาก ทั้งการบังคับให้
รับทุน จบแล้วต้องใช้ทุน 3 ปี ใช้ทั้งมาตรการทางการเงิน 
เพิ่มเงินเมื่อไปอยู่ชนบท ใช้ทั้งมาตรการที่ไม่ใช่การเงิน คน
อยู่นานระดับหนึ่งก็เพิ่มซี แต่สุดท้ายแพทย์ก็ยังไม่อยู่จน
ใช้ทุนครบ 3 ปี ออกไปก่อนหมดภาระการใช้ทุน ก็เลยเกิด
แนวคิดว่าจะต้องหามาตรการมาแก้ปัญหาเหล่านี้ เป็นการ
จัดการปัญหาการไหลออกจากชนบทของแพทย์ก่อนเวลา
อันควร เพราะจริงๆ แพทย์ใช้ทุนก็มีเพิ่มทุกปี หากแพทย์
สามารถอยู่ได้ครบ 3 ปี และมีแพทย์กลุ่มใหม่เข้าไปทด
แทนเรื่อยๆ อย่างสมำ่าเสมอ ก็จะทำาให้ชนบทไม่ขาดแพทย์ 
และแพทย์ไม่งานหนักมากเกินไป
 แรงจูงใจที่ไม่ใช่การบังคับ กระทรวงฯ ก็ใช้เกือบ
ทุกมาตรการที่มีในโลกแล้วนะคะ เมื่อปลายปี 2551 มี
การเพิ่มค่าตอบแทน ก็อาจจะยังไม่จูงใจนะ อัตราการ
ลาออกของแพทย์ที่ยังใช้ทุนไม่หมดก็ยังมีอยู่ พบว่ายังมี 
30 เปอร์เซ็นต์ออกก่อนครบภาระการใช้ทุนอยู่ดี หรือว่า
จะไปจูงใจด้านอื่นๆ เช่น ความก้าวหน้าในตำาแหน่งก็ไม่ใช่
ประเด็นสำาหรับแพทย์จบใหม่ 
 พี่คิดว่ามาตรการใหม่นี้น่าจะต้องทำาให้นักเรียน
แพทย์รู้สึกผูกพันกับโรงพยาบาลในชนบท ที่ตนเองจะต้อง
ไปทำางานมากกว่านี้ เพื่อให้แพทย์รู้สึกว่าตนเองมีภาระ
รับผิดชอบที่ต้องใช้ทุนคืนจังหวัดหรือโรงพยาบาลนั้นๆ 
รัฐบาลอาจจะต้องโอนเงินอุดหนุนการผลิตแพทย์ไปที่โรง
พยาบาลหรือจังหวัดต้นสังกัดเลย และให้ผู้รับทุนทำาสัญญา
กับจังหวัดหรือโรงพยาบาลต้นสังกัด ปัจจุบันนี้ หลายแห่ง

“ระบบบริก�รสุขภ�พพัฒน�ไปม�ก 
มีระบบก�รเงินก�รคลังที่เปลี่ยนไป 
ก�รจัดก�รคนที่เปลี่ยนไป แต่ฝ่�ยนโยบ�ย
ยังคิดแบบเดิม”
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รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และของโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่เรา
ควบคุมไม่ได้ และการที่จะต้องมาจัดการกับปัญหากำาลัง
คนก็เกี่ยวพันกับหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้
กำาลังคน ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ ดังนั้นการแก้ปัญหา
กำาลังคนจึงมีความยากและซับซ้อน แต่ก็มีความพยายาม
แก้ปัญหามาตลอดนะคะ ได้บ้างไม่ได้บ้าง

 อีกไม่นานกำาลังจะมีการเลือกตั้ง ฐานะหน่วยงาน
วิชาการขับเคลื่อนนโยบาย อยากให้ฝ่ายการเมืองมีนโย
บายด้านกำาลังคนอย่างไรบ้าง
 ประการแรก อยากให้ผู้ที่จะเข้ามาบริหาร
ประเทศมองนโยบายสุขภาพว่าจะทำาอย่างไรให้ระบบ 
บริการซึ่งวางโครงสร้างไว้ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
ทั่วถึงแล้ว สามารถมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยทำาให้มีการกระจายบุคลากร และให้บุคลากรทำางานได้
อย่างมีความสุข อยู่ในพื้นที่ อยู่กับระบบบริการภาครัฐใน
ชนบทได้นานขึ้น
 ที่ผ่านมาภาคของงานด้านสุขภาพมีองค์กร
ใหม่ๆ ที่ทำางานขับเคลื่อนเชิงนโยบายค่อนข้างมาก และก็
พบว่าระบบบริการสุขภาพพัฒนาไปมาก มีระบบการเงิน
การคลังที่เปลี่ยนไป การจัดการคนที่เปลี่ยนไป แต่ฝ่าย         
นโยบายยังคิดแบบเดิม ตัวอย่างล่าสุด มีนักการเมืองเสนอ
สร้างโรงพยาบาลเพิ่ม ขณะที่นักวิชาการนำาเสนอตัวเลข
วิกฤติการเงินโรงพยาบาล  ซึ่งพบว่าส่วนหนึ่งมีความ
สัมพันธ์กับการกระจุกตัวของโรงพยาบาล และการกระจุก
ตัวของกำาลังคนด้านสุขภาพ
 ประการที่สอง กำาลังคนด้านสุขภาพถูกจัดการ
จากส่วนกลางมานานแล้ว แต่ก็ยังตอบโจทย์ไม่ได้ ขณะ
ที่ส่วนกลางตอบโจทย์ไม่ได้พื้นที่ก็ตะเกียกตะกายกันเอง 
สำาเร็จบ้าง ไม่สำาเร็จบ้าง ทิศทางในอนาคต ภาพที่อยาก
เห็นคือการกระจายอำานาจในการทำาแผนจัดการกำาลังคน
ไปสู่พื้นที่ ซึ่งอาจจะเป็นระดับเขต หรือจังหวัดก็ได้ และ
เพื่อป้องกันการดึงคนระหว่างพื้นที่ ส่วนกลางเองต้องทำา
หน้าที่กำาหนดนโยบายหรือประกันการเข้าถึงบริการของ
คนได้ระดับหนึ่งว่า อย่างน้อยในแต่ละพื้นที่ต้องมีกำาลังคน
กระจายกำาลังคนเท่าไร

บ้างเพื่อให้เขาอยู่กับเรานานๆ จะให้เขาไปอยู่ชนบทได้ต้อง
ทำาอย่างไร ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่เราต้องเรียนรู้ และ
ตรงนี้เป็นส่วนที่เราต้องเสริมสร้างให้กลไกระดับพื้นที่ให้
เขาตระหนักถึงการจัดการกำาลังคนมากกว่าการป่วย ลา 
มา สาย ย้าย ลาออก ตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ คิดว่าจะน่าจะ
เข้าไปหนุนเสริมพื้นที่

 สวค. มองการกระจายกำาลังคนตาม GIS อย่างไร 
ยังเป็นเกณฑ์สำาคัญสำาหรับการจัดการกำาลังคนในยุคนี้
หรือไม่
 เท่าที่ทราบ GIS หรือการกำาหนดสัดส่วน
ประชากรต่อกำาลังคนตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ ก็ไม่ใช่ตัวเลขคิด
ขึ้นมาแบบลอยๆ เขามีการศึกษาเหมือนกันว่าพื้นที่พื้นที่
หนี่ง ประชากรเท่านี้ ต้องการคนเท่าไร แต่ประเด็นคือโลก
เปลี่ยนเร็วมาก ข้อมูลเมื่อ 5-6 ปีก่อน มันเทียบกับปัจจุบัน
ไม่ได้ ดูง่ายๆ จำานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมาก ตอนนี้
เรากำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเจ็บป่วยเรื้อรังเพิ่มขึ้นมาก 
คนที่ต้องการการดูแลอยู่ในชนบท คนที่แข็งแรงไม่ต้องการ
การดูแลมากนักตอนนี้อยู่ในเมือง เพราะฉะนั้นหากเราจะ
ใช้สัดส่วนประชากรเท่าเดิม สมมติ คนชนบท 10,000 คน 
ต้องมีแพทย์ 1 คน เทียบกับคนที่ทำางานวัยแรงงานในเมือง 
10,000 คนต้องมีแพทย์ 1 คน มันไม่ยุติธรรมนะ เพราะ
คนในชนบท มีแต่คนแก่กับเด็กที่ต้องการการดูแลด้าน
สุขภาพ นั่นคือเหตุผลว่าทำาไมหลายพื้นที่จึงบอกว่า GIS  
มันไม่สะท้อนความเป็นจริง เพราะว่าบางทีเขามีภาระงาน
มากกว่าที่กำาหนดใน GIS แต่ GIS ก็ไม่ได้มาลอยๆ ก็บน
พื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการเหมือนกันแต่เมื่อสิบปี
ก่อน ซึ่งการคาดการณ์การใช้บริการเปลี่ยนไป ในมุมมอง
ของพี่จึงคิดว่ามันต้องมีทางเลือกหลากหลาย ที่ทำาให้พื้นที่
สามารถวางแผนได้ แต่ตัว GIS หลักการยังใช้ได้ และมี

ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้มาแลกเปลี่ยนในประเด็นที่
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมโยงกับองค์ความ
รู้และการขับเคลื่อนทางสังคม ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับนักวิชาการจะ
สามารถใช้ประโยชน์เป็นหรือไม่

 อาจารย์กล่าวในตอนต้นว่าการจัดการกำาลังคนด้าน
สุขภาพเกี่ยวข้องกับภาคีหลากหลาย สวค. ตั้งมา 6 ปี 
สามารถเชื่อมโยงภาคีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกำาลังคนได้
แล้วหรือยัง และหากกระทบกับภาคีต่างๆ จะทำาอย่างไร 
เพราะแต่ละภาคีที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็มีภาระหน้าที่ของ
ตนเองค่อนข้างชัดเจน
 โจทย์ใหญ่และยากของ สวค. คือ ทำาอย่างไรจะ
ให้ภาคีเข้ามีส่วนร่วมหนุนเสริมกับภาระกิจหลักของเรา
คือการสร้างองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย วิธีการ
ที่เราใช้ในการเชื่อมภาคีคือเราจะมีกระบวนการปรึกษา
หารือภาคี ตั้งแต่กระบวนการตั้งต้นคัดเลือกประเด็นการ
วิจัย และการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหลังสิ้นสุดงาน
วิจัย
 มีบางครั้งที่เกิดประเด็นการถกเถียงทางสังคม 
เราจะจัดเวทีให้ทุกภาคีได้มาแสดงความเห็น ก็พบเหมือน
กันที่บางภาคีก็จะปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง เรา
ก็ต้องพยายามทายใจแต่ละภาคีว่าสนใจด้านไหน และ
ต้องให้แน่ใจว่าทุกภาคีที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามามีส่วน
ร่วม โดยเฉพาะผู้รับบริการ จริงๆ เราไม่ฟันธง หากสรุป
ไม่ได้ เราต้องทำาให้เกิดการ debate กันอย่างนั้นเพื่อให้
เกิดการตระหนักของสังคม เหมือนกรณี ความพยายาม
ของโรงเรียนแพทย์ในการเปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์
ศึกษานานาชาติ ที่ สวค. เคยจัดเวทีระดมความเห็น หรือ 
medial hub ที่มีภาคีหลายส่วนเข้ามาร่วม  เพื่อหาข้อ
ตกลงร่วมกัน หากประเด็นไหนตกลงไม่ได้ให้ใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ด้านวิชาการมาเป็นพื้นฐาน แต่หากอันไหนที่
ตกลงกันได้ จะใช้ตามมติข้อตกลง

 ปัญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวอย่าง
ไม่เหมาะสมของกำาลังคนด้านสุขภาพ มีอยู่มานาน 
อาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงแก้ไม่ได้คะ
 อย่างที่บอกไปแล้วค่ะ ว่าปัญหากำาลังคนนั้นได้

 หมายความต้องการให้มีคนทำาให้กระทรวงฯ เล็กลง 
เป็นเพียง regulator
 ใช่ค่ะ เป็นผู้กำาหนดและควบคุมนโยบาย ประกัน
การเข้าถึงกำาลังคนด้านสุขภาพของประชาชน ขณะ
เดียวกันเรื่องการบริหารจัดการต้องถูกดึงไปสู่ระดับพื้นที่ 
ซึ่งต้องเข้ามามีส่วนในการวางแผนกำาลังคน ต้องสร้าง
ความเข้มแข็งให้มีการจัดการกำาลังคนได้มากกว่านี้ ทุก
พื้นที่ต้องมีการวางแผนกำาลังคนเป็นของตนเอง พื้นที่ที่
สามารถจัดการได้ อันนี้คือทางเลือกหนึ่ง เพราะหากส่วน
กลางจัดการให้ มันก็จะออกมาเหมือนเดิม
 การจัดการแบบเดิมยังเป็นแบบแยกส่วน พอคน
ขาดก็เพิ่มการผลิต ผลิตเสร็จก็จะดึงเขาเข้าไปได้อย่างไร 
เข้าไปแล้วจะธำารงเขาไว้อย่างไร จะทำาบรรยากาศให้เขาน่า
อยู่อย่างไร เวลาคิดเรื่องกำาลังคนต้องคิดให้เสร็จ ไปให้สุด
 

 อาจารย์พูดในตอนต้นเรื่องการขับเคลื่อนของ
ท้องถิ่น คิดว่าบทบาท ของ สวค. จะเข้าไปช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งของกระบวนการที่เกิดขึ้นแล้วได้ยังไง
 ท้องถิ่นอยากรู้ว่าหากไม่ใช้ GIS เขาจะวางแผน
จัดการกำาลังคนได้อย่างไร เราจึงทำา model การวิเคราะห์
ความต้องการกำาลังคนที่สอดคล้องกับภาระงานขึ้นมา เพื่อ
ให้เขาวางแผนจัดการกำาลังคนได้เอง ใส่ตัวเลขภาระงาน
ลงไป model จะช่วยวิเคราะห์กำาลังคนที่ต้องการออก
มา อันนี้เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่นี่เป็นเรื่องเล็กๆ ประเด็น
สำาคัญคือการคิดว่ามันมีหลายอย่างที่น่าเล่นในระดับพื้นที่ 
เช่น พื้นที่ต้องการการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการ
กำาลังคน เดิมฝ่ายการเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ก็ทำาแค่เรื่อง ขาด ลา มา สาย ย้าย ลาออก แต่จริงๆ งาน
กำาลังคนต้องการมากกว่านั้น ต้องรู้ว่าเราต้องการกำาลังคน
เท่าไร เอากำาลังคนมาจากไหน ได้มาแล้วจะจัดอะไรให้เขา

“ฝ�่ยก�รเจ้�หน้�ที่หรือฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล

ก็ทำ�แค่เรื่อง ข�ด ล� ม� ส�ย ย้�ย ล�ออก 

แต่จริงๆ ง�นกำ�ลังคนต้องก�รม�กกว่�นั้น”
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หากจัดโอกาสการศึกษาต่อให้เหมาะสม อยู่ครบทุน เรา
ให้ทุนใหม่ไปศึกษาต่อ เป็นต้น มีภาระงานที่ไม่หนักเกิน
ไป ที่น่าสนใจที่เราพบคือแพทย์ที่มีพื้นเพชนบทมีแนวโน้ม
อยู่ชนบท จึงคิดว่าการดึงดูดแพทย์ไปสู่ชนบทต้องการการ
ออกแบบที่ดี เงินไม่ใช่ตัวเดียวที่ตอบโจทย์ เพราะพอเพิ่ม
เงินเข้าไป แต่ส่วนอื่น ที่เขาต้องการยังไม่ได้รับการตอบ
สนอง เช่น ภาระงานยังเยอะอยู่ หรีอระบบแพทย์พี่เลี้ยง
ไม่มี  โอกาสการศึกษาต่อก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเท่า
ที่ควร งานวิจัยของเราก็พบเหมือนกันว่าอย่างปี 2552 มี
การเพิ่มเงินให้หลายวิชาชีพ รวมทั้งแพทย์ แต่แพทย์จบ
ใหม่ก็ยังออกระหว่างการใช้ทุนถึง 30  เปอร์เซ็นต์อยู่ แปล
ว่าเงินไม่ใช่ทางออก

 มีข้อสังเกตว่า รพ. หลายแห่งใหญ่มาก แต่ทำาไม
ระบบบริการสุขภาพไม่เคยมีมืออาชีพด้านการบริหาร
และจัดการกำาลังคนเข้าไปบริหาร คิดว่าเป็นจุดอ่อนของ
ภาครัฐไหม ทำาให้ดึงคนไว้ไม่ได้
 ก็มีส่วนจริงค่ะ เขาบอกว่ากำาลังคนเป็นทั้งตัว
ขับเคลื่อนระบบและเป็นตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อน
ระบบด้วย  และเป็นทรัพยากรที่แพงที่สุดและดูแลยาก
ที่สุดขององค์กร ดังนั้นจึงควรจะต้องมีคนหรือฝ่ายมาดูแล
อย่างมืออาชีพ ที่ผ่านมาเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าหน่วยบริการ
เริ่มปรับยุทธศาสตร์ตัวเอง ที่ภาคอีสาน การที่พยาบาล
ขาดแคลนมาก โรงพยาบาลบางแห่งต้องซื้อตัวพยาบาล
จากสถาบันการศึกษากันหลักแสนบาท เขามีหน่วยเฉพาะ
กิจออกไปสรรหาคน เริ่มมีฝ่ายกำาลังคนเข้ามา แต่อาจจะ
ยังไปไม่ถึงว่าต้องสร้างบรรยากาศการทำางานอย่างไรเพื่อ
ธำารงเขา เราตั้งข้อสังเกตว่า ตอนนี้ฝ่ายบุคคลแต่ละที่ยัง
ทำาเฉพาะ ป่วย ลา มา ขาด อยู่ ยังขยับได้ไม่ถึงองค์รวม
ของการจัดการกำาลังคน มันต้องวิเคราะห์หาความต้องการ
กำาลังคนว่าต้องการใคร เท่าไร จะสรรหามาได้อย่างไร จะ
จ้างงานอย่างไรให้เขามีความสุข ทำางานมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งต้องบริหารความขาดแคลนด้วย คนจะออก จะทำา
ยังไง ต้องหาใครมาแทน ต้องมี exit interview ด้วย ออก
นี่ออกเพราะเหตุใด มันต้องมีฟังก์ชั่นลักษณะนี้

เหลื่อมลำ้าลง นอกจากนั้นต้องช่วยวิเคราะห์ลึกลงไปถึงเงิน
ที่จะนำามาจ้างควรจะมาจากแหล่งไหนด้วย  เพราะตอน
นี้เท่าที่ทราบโรงพยาบาลบางแห่งแม้งานจะมากก็ไม่จ้าง
คนเพิ่ม เพราะต้องควักจากเงินบำารุงตนเองซึ่งก็มีน้อยเต็ม
ที่ รอตำาแหน่งข้าราชการดีกว่าเพราะใช้งบประมาณรัฐ แต่
ในพื้นที่ที่กันดารจริงๆ หาใครไปอยู่ไม่ได้ อาจจะต้องการ
ตำาแหน่งข้าราชการเป็นแรงจูงใจ

 คำาถามสุดท้ายอยากถามถึงความรู้สึกในฐานะนัก
วิชาการที่ไม่ได้มาจากสายวิชาชีพด้านสุขภาพโดยตรง 
แต่ต้องมาทำางานที่เกี่ยวข้องกับกำาลังคนที่เป็นสาย
วิชาชีพที่เข้มแข็ง อาจารย์ทำางานยาก ง่าย หรืออึดอัดใจ
ประการใดไหมคะ
 พี่จบปริญญาตรีด้านสาธารณสุขค่ะ คุ้นเคยกับ
ระบบสุขภาพพอสมควร เคยทำางานที่โรงพยาบาลชุมชน 
และที่วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น แต่ละวิชาชีพ
ก็มีธรรมชาติที่คนในวิชาชีพจะเข้าใจได้ดีกว่า แต่การที่เรา
ไม่ได้มาจากสายวิชาชีพก็มีข้อดีคือเราเป็นกลาง  ไม่ได้อยู่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ก็ใช้การฟังคนอื่นมากๆ และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์คนอื่นและประสบการณ์ตรงของตัวเองบ้าง  
การทำางานกำาลังคนก็มีทั้งยากและง่ายค่ะ ส่วนที่ง่ายคือ
หลายคนก็รับรู้ว่ากำาลังคนเป็นปัญหาและต้องมีการแก้ไข
และยินดีจะช่วยเหลือ ที่ยากก็คือการที่หลายคนเห็นว่า
ปัญหากำาลังคนต้องมีการแก้ไขเราจะถูกคาดหวังไว้สูงก็เกิด
ความกดดันเหมือนกันค่ะ 

                                 

ประโยชน์ในแง่การดูการกระจายคน เช่น เรารู้ว่า แพทย์ 
1:10,000 หากเรารู้ว่าอำาเภอนี้มีแพทย์ต่อประชากรเท่าไร 
เราจะใช้ตัวเลขนี้ดูการกระจายตัวได้ แต่ไม่ควรเป็นตัวเลข
ในการวางแผนกำาลังคน   

 ถ้าเช่นนั้นการที่เราเอาตัวเลขไปเทียบกับสัดส่วน
ขององค์การอนามัยโลก แล้วพบว่าประเทศไทยยัง
ขาดแคลนแพทย์ ก็ไม่เป็นจริงเสมอไป
 พี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ตัวเลข
เปรียบเทียบ พี่มองว่ามันเป็นตัวเลขที่หยาบ เราดูได้ แต่ว่า
อย่าซีเรียสมากนัก เพราะสมมติเราเปรียบเทียบแพทย์ของ
เรากับสิงคโปร์ แพทย์สิงคโปร์ทำาหัตถการเองทุกอย่างนะ 
แต่ของเราโดยเฉพาะในชนบทก็จะถ่ายโอนงานส่วนหนึ่งให้
พยาบาล งานรักษาเล็กๆ น้อยๆ ก็ให้พยาบาลเวชปฏิบัติ
ทำาแทนเพราะฉะนั้นการที่เรามีสัดส่วนแพทย์น้อยกว่าที่อื่น 
ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าการเข้าถึงบริการเราไม่ได้ดีเท่าเขา แต่
เป็นตัวเลขบอกว่าเรามีความหนาแน่นของแพทย์น้อยกว่า
เขาหรือเปล่าเท่านั้นเอง เพราะมันขึ้นอยู่กับระบบบริการ
ที่เราจัด หรืออย่างเช่นเราไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
สามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ มี อสม. ดูแลประชาชนได้ ก็
จะสร้างสุขภาพให้ประชาชนไม่เจ็บป่วย คนมาใช้บริการก็
น้อยลง มันขึ้นกับระบบบริการที่แต่ละประเทศจัด เพราะ
ฉะนั้นการเปรียบเทียบตัวเลขแต่ละประเทศ มันแค่บอก
ว่าที่ไหนหนาแน่นน้อยกว่าที่ไหน และอาจจะบอกได้ว่าที่
ไหนคนสามารถเข้าถึงแพทย์ได้ดีกว่า แต่บอกไม่ได้ว่า
ระบบบริการที่ไหนดีกว่า 

 ที่ผ่านมาการกระจายคนลงชนบท พบว่ากระทรวงฯ 
เน้นใช้มาตรการทางการเงิน อาจารย์มองตรงนี้อย่างไร 
ใช้เงินเยอะไปไหม
 เราเคยมีงานวิจัยชิ้นหนึ่ง แต่ยังขายให้ผู้กำาหนด
นโยบายไม่ได้  เราศึกษาแพทย์ที่จบในปี 2551 พบว่า
มาตรการที่สามารถทำาให้แพทย์ไปชนบท มันต้องผสม
ผสานระหว่างเงินและไม่ใช่เงิน ถ้าใช้เงินอย่างเดียวต้องใช้
เงินเยอะมาก แต่หากต้องใช้เงินเพิ่มสัก 30-45 เปอร์เซ็นต์ 
แล้วมีมาตรการอื่น เช่น การทำางานใกล้บ้าน แพทย์จบ
ใหม่ต้องการแพทย์พี่เลี้ยง ต้องมีระบบแพทย์พี่เลี้ยง และ

 อาจารย์มองการใช้เงินแก้ปัญหากำาลังคนอย่างไร 
เพราะมันเป็นระบบคิดเดียวกับเอกชนแล้ว จะทำาให้เกิด
ทุนนิยมในระบบบริการสุขภาพภาครัฐไหม
 เป็นปัญหาที่ควรได้รับการจัดการ พยาบาล
จบใหม่ตอนนี้เท่าที่ทราบมีการให้เงินขวัญถุงเพื่อจูงใจให้
ไปทำางานด้วยหลายราคา เริ่มตั้งแต่ 6 หมื่นบาท ไปถึง 
1.6 แสนบาทแล้วนะคะ และมีนักศึกษามหาวิทยาลัย
บางแห่งถูกจองตัวหมดแล้ว จังหวัดที่เล็กๆ ไม่มีเส้นสาย
หรือเครือข่าย รอจัดสรรจากส่วนกลางอยางเดียว โอกาส
ได้คนก็น้อย หากปล่อยให้เป็นแบบนี้จะมีการซื้อตัวกัน
สูงขึ้นเรื่อยๆ โรงพยาบาลก็ใช้เงินไม่เกิดประโยชน์แทนที่
จะเอามาพัฒนากำาลังคนหรือระบบบริการ ตรงนี้ควรได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วนจากส่วนกลาง  กระทรวงฯ ควรเข้า
มาดูตรงจุดนี้

 ประเด็นหนึ่งที่กำาลังร้อนอยู่ในขณะนี้คือการที่กำาลัง
คนด้านสุขภาพหลายวิชาชีพไม่ได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการ อาจารย์มองว่ามีความจำาเป็นหรือไม่ที่กำาลัง
คนด้านสุขภาพจะต้องเป็นเป็นข้าราชการเพื่อรักษา
กำาลังคนไว้ในระบบบริการของภาครัฐ
 คิดว่าการที่หลายคนต้องการเป็นข้าราชการ
มีเหตุ ปัจจัยหลายอย่าง เขาต้องการความมั่นคงในการ
จ้างงาน ต้องการสวัสดิการรักษาพยาบาลที่ไม่ด้อยกว่า
ข้าราชการ ในขณะที่เขาก็เปรียบเทียบกับกลุ่มข้าราชการ
ที่ทำางานด้วยกัน และเห็นความไม่เป็นธรรมหลายๆ อย่าง 
ที่ข้าราชการได้แต่ลูกจ้างชั่วคราวอย่างเขาไม่ได้  ทางออก
จึงไม่น่าจะต้องบรรจุเป็นข้าราชการอย่างเดียว เพราะไม่
อย่างนั้นก็ต้องมานั่งแก้ปัญหาทุกปี คิดว่ากระทรวงฯ ต้อง
มาจับเรื่องการพัฒนาการจ้างงานให้จริงจัง วิเคราะห์ว่า
มาตรการใดที่จะตอบโจทก์เขาได้ และแก้ปัญหาความ     

“พย�บ�ลจบใหม่ตอนนี้เท่�ที่ทร�บ

มีก�รให้เงินขวัญถุงเพื่อจูงใจให้ไปทำ�ง�นด้วย

หล�ยร�ค� เริ่มตั้งแต่ 6 หมื่นบ�ท ไปถึง 1.6 แสนบ�ทแล้ว”
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คือผ�เสื้อตัวหนึ่ง : โดย ธีระวัฒน์ แดงกะเปา

äÁ‹ãª‹á¤‹ “ËÁÍ” ã¹ “Í¹ÒÁÑÂ”
บททดสอบแรกกับคำาว่า “หมออนามัย” เมื่อ 20 กว่า
ปีที่แล้ว ที่สถานีอนามัยบ้านสมสรร พื้นที่ชายขอบจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่มีเบี้ยกันดารเป็นแรงใจในการ
ทำางานของเจ้าหน้าที่ จากรั้ววิทยาลัยการสาธารณสุขที่ได้
เรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 2 ปี ความรู้เรื่องโรค เรื่องยา 
สุขาภิบาล แม่และเด็ก วัดผลกันที่การสอบว่าเป็นอย่างไร 
ตอนนั้นแค่ทำาคะแนนอยู่ในกลุ่ม 10 ลำาดับแรก และจบ
ออกมาด้วยเกรดลำาดับต้นๆ ของรุ่น แต่ไม่คาดคิดเลยว่า ใน
บทบาทจริงของการเป็น “หมออนามัย” คนละเรื่องกับที่
เรียนมาโดยสิ้นเชิง เกรด 4 ของแต่ละวิชาบนกระดาษไม่
เพียงพอในการนำามาใช้กับชีวิตจริง
 จำาได้ว่าเริ่มงานแรกของวันแรกที่รายงานตัวกับ
การเป็น “หมออนามัย” คือ เย็บแผลคนไข้ด้วยมือที่สั่นมาก
จนทั้งญาติและพี่ที่ทำางานด้วยคอยให้กำาลังใจ และคืนแรกก็
ต้องลงจากบ้านพักมาช่วยพี่ที่ สอ.ทำาคลอดจนสว่าง เช้ามา
ก็มีคนไข้มารอรับบริการอยู่แล้ว วนเวียนเรียนรู้จากชีวิตจริง
นอกห้องเรียนอยู่ร่วมปี ด้วยข้อจำากัดเรื่องความรู้ จำานวน
เจ้าหน้าที่เพียง 2 คน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ ที่สำาคัญคือ
ความห่างไกลโรงพยาบาล การเดินทางยากลำาบาก เป็น
ความท้าทาย เป็นบททดสอบสำาคัญเลยทีเดียว
 ท่ามกลางความไม่พร้อมของสถานบริการ รวม
ทั้งตัวเอง แต่เมื่อหันมองคนรอบข้าง ผู้ป่วย ญาติที่มารับ
บริการ เราคือคำาตอบ คือความหวัง คือคนที่เขาต้องการ
เป็นที่พึ่งยามเจ็บไข้ บทบาทนี้สร้างความรู้สึกในคุณค่า
การเป็น “หมออนามัย” อย่างมาก เช้า-คำ่า...เช้า-คำ่า...ผ่าน
เลยไป สี่ห้าปีกับบ้านพัก ห้องคลอด ห้องตรวจ ฉีดยา ทำา
แผล ที่ไม่กำาหนดด้วยแปดโมงครึ่ง สี่โมงเย็นวนเวียนอยู่
อย่างนี้ จนฝังลึกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต แต่เหตุการณ์สำาคัญ
หนึ่งก็เข้ามา เมื่อแม่ป่วยต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาลเป็น
เวลานาน ต้องออกจากพื้นที่มาเฝ้าไข้ ต้องลาราชการเป็น
สัปดาห์ เวลาว่างจากการเฝ้าไข้ได้มีเวลาคิดว่า เราให้เวลา
ทั้งหมดของชีวิตกับคนไข้ ไม่มีเวลาสำาหรับอย่างอื่นเลย 
ระบบบริการของสถานีอนามัยที่เป็นอยู่ก็ไม่ลงตัว ตอนเฝ้า

ไข้ที่โรงพยาบาลเห็นการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเวร
ของพยาบาล รวมทั้งได้เจอเพื่อนพ้องพยาบาลพูดถึงการ
ทำางานนอกเวลา ค่าตอบแทนในการขึ้นเวร เปรียบเทียบ             
กับสถานีอนามัยทำางานตลอดไม่มีค่าเวรอะไรเลย จึงได้นำา
เรื่องนี้ปรึกษารุ่นพี่ที่จังหวัด ตั้งใจจะพัฒนาระบบบริการที่
สถานีอนามัยให้ลงตัวกว่าที่ทำาอยู่ เลยเป็นที่มาของ “ระบบ
บริการ 24  ชั่วโมง ที่สถานีอนามัย” ที่ตั้งใจพัฒนาระบบ
การทำางานในสถานีอนามัย จนทำาให้มีการแบ่งเวรนอก
เวลาที่ชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่คนไหนอยู่คนไหนพัก คนทำางาน
สามารถจัดสรรเวลาของตัวเองได้มากขึ้น มีการบันทึกข้อมูล
ผู้รับบริการใน-นอกเวลาที่ชัดเจน มีระบบการเงินที่โปร่งใส 
มีการศึกษารูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้อยู่เวรรักษานอก
เวลาที่ชัดเจน สร้างความพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 
และได้รวบรวมเรื่องเหล่านี้เป็นเอกสารวิชาการนำาเสนอ
ในเวทีประกวดผลงานวิชาการ จนได้รับการคัดเลือกเป็น
ผลงานวิชาการดีเด่นของภาคใต้ และได้รับรางวัลให้ไป
ศึกษาดูงานที่เกาหลีใต้และสิงคโปร์ในปี 2536 และสถานี
อนามัยบ้านสมสรรได้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานเรื่องระบบ
บริการ 24  ชั่วโมง อยู่ระยะหนึ่ง รวมทั้งได้รับเชิญเป็น
วิทยากรให้ความรู้สถานีอนามัยต่างๆ ในการจัดระบบเรื่องนี้  
ซึ่งเป็นก้าวย่างครั้งสำาคัญในการสร้างขวัญกำาลังใจ  
 แม้จะมีการพัฒนาสถานีอนามัยให้เป็นระบบ 
และเชื่อมต่อกับวิชาการมากขึ้น แต่แทบทั้งหมดยังติดอยู่ใน
กรอบงานบริการประจำาที่สถานีอนามัย จนได้อ่านหนังสือ 
“ประชาสังคมสุขภาพตำาบล” ที่มองเรื่องสุขภาพกว้างไกล
ออกไปมากกว่าที่เราพบเห็นอยู่ จึงได้ศึกษาสนใจลงลึกใน
เรื่องนี้ นำาสู่การหักเหเส้นทางเดินในบทบาทหมออนามัย
อย่างสิ้นเชิง
 กรอบภาระงานเดิมที่มุ่งมั่นทุ่มเทกับการบริการ
รักษากับเวลาทั้งหมดที่มี ถูกทบทวนอย่างหนักว่าเป็น
เส้นทางเดียวแล้วหรือที่เราต้องก้าวเดิน ทางเลือก ทางออก 
รูปแบบอื่นๆ มีอีกหรือไม่ ขณะนั้นราวปี 2542-2543 และ
อีกจุดเปลี่ยนผ่านหนึ่งของชีวิตการทำางาน คือย้ายออกจาก

สถานีอนามัยบ้านสมสรรมาอยู่ที่สถานีอนามัยบ้านสี่แยก
สวนป่า ตำาบลวังหิน ในเขตอำาเภอเดียวกัน ด้วยเหตุผลเป็น
สถานีอนามัยที่สร้างใหม่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่มาอยู่ เลยต้องแบ่ง
เจ้าหน้าที่มาประจำาการที่นี้  
 การเปลี่ยนสถานที่ทำางานใหม่และมีโอกาสได้
ร่วมงานกับองค์กรอิสระภายนอก เช่น เครือข่ายสร้าง
เสริมสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มี นพ.บัญชา 
พงษ์พานิช  เป็นหัวหน้าทีม เปิดกรอบคิดใหม่ให้ตัวเอง
นำาสู่ความตั้งใจเปลี่ยนทิศทางครั้งสำาคัญกับการทำางานใน
บทบาทหมออนามัย จากการมุ่งเน้นตั้งรับรักษาที่สถานี
อนามัย ก้าวสู่งานชุมชน ปรับบทบาทจากการซ่อมสู่การ
สร้างสุขภาพ และเป็นจุดเริ่มต้นงานสุขภาพภาคประชาชน 
เป็นเส้นทางที่ตนเองศรัทธาว่าคือทางออก คือคำาตอบที่
ต้องการ
 จากการตัดสินใจครั้งสำาคัญนี้  นำาสู่การพัฒนา
รูปแบบงานสุขภาพภาคประชาชนอย่างเต็มตัว เริ่มต้น
กับกลุ่มคนที่ทำางานร่วมด้วยอย่างใกล้ชิด คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) การร่วมงานกับ อสม. 
เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชนสร้างภาระงาน
ให้ อสม. อย่างหนัก มีงานที่ต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม
มากมาย รับรู้ได้เลยว่า อสม. เกิดความเหนื่อยล้า หลายคน
รับไม่ไหวลาออก จนต้องมาทบทวนปรับกระบวนงานใหม่ 
จนเป็นที่มาของโครงการสำาคัญ คือ อสม. วีไอพี เพื่อสร้าง
ขวัญกำาลังใจยกย่องเชิดชู อสม.ในบทบาทใหม่มีกิจกรรม
สำาคัญคือร่วมกันพัฒนางานสุขภาพในพื้นที่ รวมทั้งกำาหนด
ข้อตกลงเพื่อสร้างแรงใจในการทำางาน โดย อสม. ที่ผ่าน
การประเมินจะได้รับสิทธิพิเศษ คือมีช่องทางด่วนในการ
รับบริการ มีการตรวจสุขภาพประจำาปี ให้ใช้สิทธินอนห้อง
พิเศษได้ โครงการนี้สร้างความภาคภูมิใจอย่างมากให้ อสม. 
เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการทำางานอาสาสมัคร เป็นพื้นที่แรก
ที่ อสม. นอนห้องพิเศษฟรี และโครงการนี้ได้รับการผลักดัน
ให้ อสม. ทั่วประเทศใช้สิทธินอนห้องพิเศษได้ในปัจจุบัน
 การทำางานร่วมกับ อสม. อย่างใกล้ชิดทำาให้พบ
ว่า อสม. มีปริมาณเพียงพอแต่มีข้อจำากัดในเรื่องคุณภาพ 
ขาดทักษะ ขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่
สำาคัญการทำางานยังยึดติดกับกรอบงานเดิมๆ จึงมีความ
ตั้งใจที่จะหารูปแบบการพัฒนา อสม. พลิกโฉมออกไปจาก
กรอบการทำางานเดิม จนเป็นที่มาของ “การก่อตั้งโรงเรียน 

อสม.”  แห่งแรกขึ้น ด้วยความตั้งใจว่า ต้องสร้างคนอาสา
สมัครเหล่านี้ให้มีคุณภาพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตการ
เป็นอาสาสมัคร เป็นอาสาสมัครที่ทรงพลัง และกลุ่มอาสา
สมัครเหล่านี้จะไปสร้างงานสุขภาพที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เราเรียกงานชิ้นนี้ว่า “ยุทธศาสตร์
สร้างคน คนสร้างงาน งานสร้างสุขชุมชน”
 จากการก่อกำาเนิดของโรงเรียน อสม. บ้านสี่แยก
สวนป่า ในปี 2546 ได้มีการปรับรูปแบบการเรียนรู้มากมาย 
ทั้งเนื้อหาหลักสูตร ครูผู้สอน กลุ่มผู้เรียน การบริหารจัดการ
โรงเรียน แม้กระทั่งเรื่องของอาคารสถานที่ จนเป็นต้นแบบ
สู่โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ส่งผลให้พื้นที่บ้าน
สี่แยกสวนป่าได้รับการประเมินเป็นชุมชนต้นแบบ ศูนย์การ
เรียนรู้ระหว่างประเทศ การเรียนรู้และใช้แผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์ SRM (Strategic Rout Map) องค์การอนามัย
โลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และที่ภาคภูมิใจ
มากกว่าการเป็นพื้นที่ต้นแบบขององค์การอนามัยโลกคือ
การก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้หรือโรงเรียน อสม. หลังใหม่นี้
ไม่มีการว่าจ้างแรงงาน ทุกคนมาช่วยกันก่อสร้าง 
ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริง
 โรงเรียน อสม. บ้านสี่แยกสวนป่า สร้างการเรียน
รู้ให้ อสม. ทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องอื่นๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
นำาสู่การสร้างงาน ก่อเกิดนวัตกรรมสุขภาพมากมาย เช่น 
งานคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน การควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออกที่เปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาสู่การใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนารูปแบบการควบคุมป้องกันโรคภัย
เงียบทั้งความดัน เบาหวาน หัวใจหลอดเลือด 
 หลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางาน
สุขภาพภาคประชาชนที่ต่อเนื่องในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมา 
บนความเชื่อมั่นและศรัทธาว่า งานสุขภาพภาคประชาชน
คือคำาตอบของสุขภาพระบบใหม่ สุขภาพที่ทุกคนเป็น
เจ้าของ เป็นคนกำาหนดและเป็นสุขภาพที่ต้นทุนตำ่าที่สุด 
แม้จะเกิดผลงานเป็นรูปธรรมบ้างแล้ว แต่การพัฒนางาน
สุขภาพภาคประชาชนยังต้องก้าวเดินต่ออีกมากมาย หมอ
อนามัยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาระงานชิ้น
สำาคัญนี้  
 แม้เราเป็น “หมออนามัย” คนเล็กคนน้อย ก็
สร้างงานที่มีคุณค่า สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้
เช่นกัน    
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วลีผ�เสื้อ หมายเหตุ สวค. : โดย นพ. ฑิณกร โนรี

สวัสดีครับ ผมเริ่มต้นพูดคุยในฉบับนี้ด้วยประเด็นที่พูด
ถึงกันอย่างกว้างขวางในสื่อทั่วไปและเป็นประเด็นร้อนแรง
ที่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขกำาลังได้รับ
ความกดดันอยู่ บางคนอาจสงสัยว่าปัญหาตำาแหน่งราชการ
ไปเกี่ยวข้องกับความขาดแคลนบุคลากรได้อย่างไร แถมยัง
ถูกโยงไปยังเรื่องโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องได้อย่างไร
 ในอดีตที่ผ่านมากำาลังคนด้านสุขภาพในสาขา
ต่างๆ ที่รัฐเป็นผู้ผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ผลิตโดย
กระทรวงสาธารณสุขเองเมื่อจบการศึกษาก็จะได้รับการ
บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโดย
อัตโนมัติ ทำาให้ค่านิยมของผู้ปกครองก็พยายามส่งบุตรหลาน
เข้ามาเรียนในสาขาต่างๆ ดังกล่าวโดยหวังว่าเมื่อจบออก
มาก็จะมีงานทำาและได้เป็นข้าราชการ ซึ่งแม้ว่าอัตราเงิน
เดือนจะไม่มากนักโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการทำางานในภาค
เอกชน แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่แถมพ่วงมาด้วย เช่น สิทธิ
ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลกับบิดา มารดา และบุตรนั้น 
เป็นแรงจูงใจที่สำาคัญในการดึงดูดเขาเหล่านั้นเข้ามาสู่วิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข
 ปัญหาเริ่มต้นเมื่อประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจในปี 2540 ทำาให้รัฐบาลต้องพยายามลดรายจ่าย
ส่วนที่ไม่จำาเป็นลง หนทางหนึ่งคือพยายามเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรที่มีอยู่และลดจำานวนข้าราชการ โดยการไม่เพิ่ม
อัตราตำาแหน่งข้าราชการบรรจุใหม่ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรด้าน
สุขภาพสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทย์และทันตแพทย์ ไม่
ได้รับการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการเหมือนในอดีต ในขณะ
ที่จำานวนผู้มารับบริการในสถานบริการต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่าง
มากจากนโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐ ทำาให้โรง
พยาบาลต่างๆจำาเป็นต้องหาทางออกโดยการจ้างบุคลากร
เหล่านั้นที่ในอดีตสามารถบรรจุเป็นข้าราชการได้เลย แต่
กลับต้องจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้อย
กว่าการเป็นข้าราชการมาก ดังนั้นแรงจูงใจในการทำางานใน

ภาครัฐของบุคลากรที่ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการจึงตำ่ามาก 
ส่งผลให้เขาเหล่านั้นหนีออกไปทำางานในภาคเอกชนทันทีเมื่อ
จบการศึกษา และแม้ว่าแต่ละโรงพยาบาลจะพยายามสร้าง
แรงจูงใจด้วยอัตราเงินเดือนที่สูงกว่าข้าราชการถึง 1.3-1.5 
เท่า แต่บุคลากรเหล่านั้นก็ปฏิบัติงานได้ในระยะสั้นๆ หลังจาก
นั้นก็ลาออกเพื่อเข้าสู่ภาคเอกชนในที่สุด และการที่แต่ละโรง
พยาบาลต้องจ้างบุคลากรเหล่านี้เป็นจำานวนมากในอัตราค่า
ตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มข้าราชการจึงส่งผลให้เป็นส่วนหนึ่งของ
สาเหตุปัญหาสภาพคล่องทางการเงินของโรงพยาบาล
 จากการสำารวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า 
จำานวนบุคลากรในสาขาต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในตำาแหน่งลูกจ้าง
ชั่วคราวในโรงพยาบาลต่างๆ มีเกือบถึง 30,000 คน จึงเป็น
ที่มาของการต่อรองกับ กพ. ในการขออัตราข้าราชการเพื่อ
การบรรจุบุคลากรเหล่านั้น แต่ประเด็นคำาถามที่กระทรวง
สาธารณสุขได้รับกลับมานั้นคือ “ประสิทธิภาพ” ในการ
จัดการกำาลังคนที่มีอยู่ ทั้งในเรื่องการใช้คนผิดตำาแหน่ง เช่น 
นำาพยาบาลวิชาชีพไปทำางานในตำาแหน่งอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้ป่วย หรือปัญหาการช่วยราชการของข้าราชการ
จำานวนมากในระดับจังหวัดและในส่วนกลาง ซึ่งปัญหา
เหล่านั้นสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวจำาเป็น
ต้องใช้การระดมสมองจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าทางออก
ของการจ้างงานในระยะยาวจะอยู่ที่การเป็น “ข้าราชการ” 
หรือจะมีรูปแบบการจ้างงานแบบใด ที่มีแรงจูงใจและมี           
ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ อีกทั้งสิทธิประโยชน์ของการเป็น
ข้าราชการจำาเป็นต้องมีการทบทวนหรือไม่ เพื่อมิให้ส่งผลให้
เป็นภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาว และประการ
สุดท้าย “ประสิทธิภาพ” ของการบริหารจัดการกำาลังคน
ของกระทรวงสาธารณสุขเองจำาเป็นต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน    

“โรงพยาบาล สธ.ขาดทุนหลายรอยแหง เนื่องจากตองนําเง�นบํารุงไปจางบุคลกรทางการแพทย”

“พยาบาลว�ชาช�พจํานวนมากในโรงพยาบาลสังกัด สธ.แหกันลาออกเนื่องจากไมไดรับการบรรจ�เปนขาราชการ”

“นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทยรอง สธ.เนื่องจากตองทํางานเปนลูกจางชั่วคราวมาหลายปโดยยังไมไดรับการบรรจ�”

ตำ�แหน่งข้�ร�ชก�รกับปญห�คว�มข�ดแคลนบุคล�กร

หนทางไกลนับหมื่นลี้

ตองเริ่มตนดวยกาวแรก

: เลาจื๊อ
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แม้เราเป็น “หมออนามัย” คนเล็กคนน้อย
ก็สร้างงานที่มีคุณค่า

สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน

ธีระวัฒน์ แดงกะเปา


