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ทักทาย 

Editor talks | รวมแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการกําลังคนดานสุขภาพไดที่ magforhealth@gmail.com
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รายงานพ�เศษ : Adverse reaction 
ของการขึ้นเงินเดือนขาราชการ

มองรอบโลก : จิ๋วแตแจว: โรงเรียนแพทย
แซมบองกาที่ฟลิปปนส

จากหองว�จัย : เบี้ยเลี้ยงเหมาจายที่เพิ่มขึ้น 
ไมมีผลตอทันตแพทย

สกูปพ�เศษ : 10 ป ระบบหลักประกันสุขภาพ

ปอกเปลือกความคิด : นพ.พิเชษฐ บัญญัติ 
‘คนผูสรางคน’

คือผ�เสื้อตัวหนึ่ง : มะเร็งของพอ
กับมุมมองใหมของขาพเจา
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ที่ปรึกษา : นพ.มงคล ณ สงขลา, นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ, นพ.อําพล จินดาวัฒนะ, นพ.พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข | บรรณาธิการ 
: นพ.ฑิณกร โนรี | กองบรรณาธิการ : นงลักษณ พะไกยะ, สัญญา ศรีรัตนะ, อภิชาติ จันทนิสร, กฤษฎา วองวิญู, เพ็ญนภา 
หงษทอง | ปกและรูปเลม : พิมพนิยม 71 | ดําเนินการผลิตโดย Little Tree โทรศัพท/โทรสาร 02-751-6208 | จัดพิมพโดย : สํานักงานวิจัย
และพฒันากาํลงัคนดานสขุภาพ (สวค.) | สนบัสนนุโดย : สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.)  สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ 
(สวรส.) สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP) สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) 

หมายเหตุ : เนื้อหาที่ปรากฏใน ‘ผีเสื้อขยับปก’ สามารถนําไปเผยแพรได โดยอางแหลงที่มา สําหรับงานวิจัยที่อางถึงใน ‘ผีเสื้อขยับปก’ 
ขอความกรุณาติดตอหนวยงานเจาของงานวิจัยโดยตรง

ติดตอ สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.)
อาคารคลังพัสดุ ชั้น 3 ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซ.สาธารณสุข 6 ถ.ติวานนท ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร 02-590-2366-7 แฟกส 02-590-2385 Email : magforhealth@gmail.com

พิมพที่ บริษัท พรินทแอทมี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท 02-736-3913
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 หากยังจ�ากันได้ฉบับก่อนหน้านี้ แม่พลอย 
เจ้าของคอลัมน์มองรอบโลก น�าเสอเรื่องราวของ
โรงเรียนแพทย์ในญี่ปุน ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
แพทย์ขาดแคลนในชนบทของญี่ปุนเป็นการเฉพาะ ใน
ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 
จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มา
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โรงเรียนผลิตแพทย์ที่
แซมบองก้า ประเทศฟิลิปปินส์ ลองเปรียบเทียบดู
นะคะว่าการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท
ด้วยการใช้กลไกการผลิตเป็นการสร้างเงื่อนไข ระหว่าง
ประเทศที่พัฒนาแล้วและก�าลังพัฒนาจะเหมือน
หรือต่างกันอย่างไร เผื่อว่าจะสามารถเชื่อมโยงมาถึง
แนวทางการแก้ปัญหาในประเทศไทยได้ค่ะ   
 ในรอบปีที่ผ่านมา มีเสียงถามไถ่ถึงผีเสื้อฯ 
เข้ามาที่กองบรรณาธิการหลายต่อหลายสาย ด้วย
ความเป็นห่วงของผู้อ่านที่เห็นว่าผีเสื้อฯ ออกมาช้า
เกินกว่าที่ควรจะเป็น ขอยืนยันอีกครั้งว่าเรายังไม่หาย
ไปไหนนะคะ และจากนี้ไปสัญญาว่าจะกลับมาเป็น
รายงานตัวกับผู้อ่านทุก 2 เดือน อย่างที่เคยเป็น หาก
ฉบับหน้าผีเสื้อฯ บินออกมาเร็วกว่าที่เคยไม่ต้องสงสัย
นะคะ เพราะนั่นเป็นการพยายามปรับวงจรชีวิตของ
เราเองค่ะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะตั้งใจว่าจะให้ผีเสื้อฯ ฉบับนี้
เดินทางถึงมือผู้อ่านในช่วงปีใหม่ แต่ก็ติด
ลูกล่าช้าต่อเนื่องมาจากสถานการณ์น�้าท่วม

ใหญ่ กว่าผีเสื้อฯ จะออกจากดักแด้และขยับปีกบินได้ 
ก็ผ่านปีใหม่ไปแล้ว แต่ก็คงไม่สายไปที่จะกล่าวสวัสดี
ปีใหม่นะคะ 
 ฉบับนี้เราให้น�้าหนักความส�าคัญไปที่การ
ย้อนมองระบบหลักประกันสุขภาพ ที่อยู่คู่สังคมไทยมา
ครบทศวรรษแล้ว ไม่มีใครสงสัยในประสิทธิภาพของ
ระบบในการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงระบบ
บริการสุขภาพให้กับประชาชน แต่ในความเป็นธรรมที่
เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการจะก่อให้เกิดผลกระทบใดกับผู้ให้
บริการบ้าง ความเป็นธรรมของผู้รับบริการจะใช่ความ
เป็นธรรมของผู้ให้บริการด้วย หรือความเป็นธรรมที่
เกิดขึ้นในฝายผู้รับบริการ จะกลายเป็นการสร้างกรรม
ใหม่ให้กับก�าลังคนผู้ให้บริการสุขภาพกับประชาชน 
ผีเสื้อฯ ฉบับนี้มีรายละเอียดสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับระบบการบริหารและจัดการก�าลังคนอัน
เนื่องจากระบบหลักประกันสุขภาพ อันเป็นการ
เรียบเรียงจากงานวิจัยของส�านักงานวิจัยและพัฒนา
ก�าลังคนด้านสุขภาพเอง 
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DOC’ TOON

 ยังสนุกกับการท�างานที่ตากอยู่ แต่ นพ.พิเชษฐ์ บัญญัติ ก็ต้องเก็บกระเปาย้ายไปเพชรบูรณ์เสียแล้ว 

เพราะค�าสั่งแต่งตั้งที่มาถึงมือหลังปีใหม่ไม่นาน ให้ย้ายจากรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ไปเป็น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแสดงความยินดีด้วย  -  น่าปลื้มใจแทนคนตาก ที่มีก�าลัง

สนับสนุนมากล้นท�าให้การผลิตคนให้ระดับปฐมภูมิเป็นเรื่องไม่เกินความสามารถ ขาด นพ.พิเชษฐ์ ไป เสาหลัก

อีกหลายต้นยังอยู่ ทั้ง นพ.สสจ. นพ.ปัจจุบัน เหมหงษา อีกทั้งทีมผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน จังหวัดตาก... สรุป

ว่าไม่มีอะไรน่าห่วง  -  มีแนวโน้มสะดุดเสียแล้วส�าหรับความพยายามแผนในการปรับยกเลิกหลักสูตร

ก�าลังคนสายสนับสนุนจาก 2 ปี เป็น 4 ปี ของ สบช. เมื่อ นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัดกระทรวงฯ รับผิดชอบ

ดูแล สบช. ประกาศชัด ทันตาภิบาล 2 ปี ยังเป็นที่ต้องการ และ สบช. ต้องสนับสนุนการผลิต  -  ข่าว

ฝากจากสมาคมเจ้าพนักงานเภสัชกรรม เชิญเข้าร่วมประชุมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2555 

ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ รายละเอียดติดตาม www.skjp.in.th หรือ 081-937-1852 

ในความเคลื่อนไหว : โดย กองบรรณาธิการ 

เรียน บรรณาธิการ ‘ผีเสื้อขยับปก’
 
 ตามที่ ‘ผีเสื้อขยับปีก’ ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 ได้
ลงบทความเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
ประเทศไทย และได้มีการกล่าวถึงเรื่องการผลิต
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินของสถาบันพระบรม
ราชชนก (สบช.) ว่า สบช. จะยกเลิกการผลิตหลักสูตร
นี้นั้น ในฐานะผู้ที่ได้รับทราบการด�าเนินงานเรื่องนี้มา
บ้าง ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบเพื่อเผยแพร่ให้
ผู้อ่านทราบ ดังนี้
 สถาบันพระบรมราชชนกได้ทบทวนนโยบาย
การผลิตนักศึกษาทุกหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและจะเป็นประโยชน์ต่อระบบบริการใน
อนาคต ตามที่ ‘ผีเสื้อขยับปีก’ ก็ได้เลยลงบทความ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้ว อย่างไรก็ดี สบช. ได้ท�าการ
วิจัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว โดยหลักสูตร
เวชกิจฉุกเฉินได้ท�าวิจัยเรื่อง “แนวทางการผลิต
เวชกรฉุกเฉินระดับกลางและเวชกรฉุกเฉินระดับสูง 
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข” ผู้วิจัยคือ อาจารย์อุ่นใจ 
เครือสถิตย์ และคณะ จากวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธรจังหวัดขอนแก่น 

 การวิจัยเรื่องนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ได้มี
น�าเสนอไปเบื้องต้นแล้วพบว่าโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีความต้องการเวชกรฉุกเฉิน
ระดับกลาง (เรียน 2 ปี) มากกว่าเวชกรฉุกเฉินระดับ
สูง (ปริญญาตรี) ด้วยเหตุผลว่าใช้เวลาเรียนไม่นาน 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และพยาบาลได้
เป็นอย่างดี และไม่เห็นด้วยที่จะปรับการเรียนของ
เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง เป็นระดับอนุปริญญา 
(3 ปี) เพราะเรียน 2 ปี ก็เพียงพอ ส�าหรับเวชกร
ฉุกเฉินระดับสูงก็มีความต้องการและจ�าเป็นเช่นกัน 
แต่เป็นการปฏิบัติงานอีกระดับหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจาก
เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง
 สถาบันพระบรมราชชนกจะตัดสินใจอย่างไร 
คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งค่ะ

    ขอแสดงความนับถือ
    อัฏฐพร หิรัญพฤกษ์

พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ
สถาบันพระบรมราชชนก

.............................................................................

เรียนอาจารยอัฏฐพร
 กราบขอบพระคุณสําหรับคําชี้แจงความ
คืบหนาในนโยบายของ สบช. คะ และเปนเรื่องที่นา
ยินดีที่ สบช. จัดใหมีการวิจัยหาความตองการของ
ผูใช กอนที่จะมีการตัดสินใจเด็ดขาดในการดําเนิน
นโยบาย หากรายงานของอาจารยอุนใจ สําเร็จ
สมบูรณแลว ‘ผีเสื้อขยับปก’ ยินดีเปนสื่อกลางใน
การเผยแพรคะ

                                             
กองบรรณาธิการ
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รายงานพ�เศษ : โดย กองบรรณาธิการ

ขาวดีของข้าราชการทั้งประเทศปรากฏเป็นรูป
ธรรม เมื่อรัฐบาลประกาศชัดว่า 1 มกราคม 
2555 มีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการแน่นอน 

แต่ข่าวดีนั้นกลายเป็นปัจจัยให้เกิดความวิตกกังวลใน
หมู่คนที่ก�าลังพยายามแก้ไขปัญหาระดับประเทศ
บางอย่างอยู่
 “ถ้าไม่ขึ้นให้ลูกจ้างชั่วคราวด้วย พี่คิด
ว่าสิ่งที่กระทรวงฯ และทุกคนท�ามาจะสูญเปล่า” 
ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ ผู้จัดการส�านักงานวิจัยและ
พัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) กล่าว
 “กระทรวงฯ” ที่ ดร. นงลักษณ์ อ้างถึง คือ
กระทรวงสาธารณสุข และ “สิ่งที่ทุกคนท�ามา” คือ
ความพยายามลดช่องว่างระหว่างข้าราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวในสายงานวิชาชีพที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

ตามวุฒิการศึกษาพร้อมสิทธิประโยชน์ทุกอย่าง
เพื่อนร่วมงานที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพเดียวกัน
นอกเหนือจากได้ค่าตอบแทนเท่ากันกับข้าราชการ
หรือสูงกว่าเล็กน้อย แต่ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดที่จะ
เทียบเคียงได้กับข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการดูแล
สุขภาพคนในครอบครัวที่ข้าราชการได้รับการดูแล 
3 รุ่น ลูกจ้างชั่วคราวได้รับเพียงสิทธิตามกฎหมาย
ประกันสังคม ลาเรียนไม่ได้ ไม่มีบันไดความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ขึ้นสู่ระดับหัวหน้างานไม่ได้ และ
อื่นๆ อีกมากมาย 
 “การไม่มีต�าแหน่งข้าราชการรองรับ ซึ่งเป็น
ผลจากนโยบายจ�ากัดจ�านวนข้าราชการของรัฐบาล 
ท�าให้สถานบริการแต่ละแห่งจะมีทั้งข้าราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราวในวิชาชีพเดียวกัน ซึ่งหากเทียบสิทธิ
ประโยชน์การจ้างงานแล้วลูกจ้างชั่วคราวเป็นต�าแหน่ง
ที่ไม่ดึงดูดใจเลย ก�าลังคนหนุ่มสาวหลายคนจึงจบลงที่
การย้ายงานไปแสวงหาที่ใหม่ ส่วนคนที่อยู่ก็เพื่อหวัง
จะได้บรรจุเป็นข้าราชการ ผู้บริหารในสถานบริการ
ก็จะต้องแสวงหาก�าลังคนเข้ามาเติมระบบที่ข้าราชการ
ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุปฏิบัติงานอยู่ เป็นอยู่อย่างนี้
ทุกปี จึงเกิดค�าถามว่าถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะต้อง
พัฒนาระบบการจ้างงานส�าหรับลูกจ้างชั่วคราวให้ลด
ช่องว่างลง และแรงพอที่จะดึงดูดก�าลังคนเข้าสู่ระบบ 
อย่าปล่อยให้สถานบริการต้องช่วยตัวเองอยู่ตลอด
เวลา” ดร.นงลักษณ์ กล่าว  
 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข และหน่วย
บริการพยายามลดช่องว่างในส่วนนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้มีบุคลากรใหม่ก้าวเข้าสู่ระบบและอยู่ปฏิบัติหน้าที่
นานๆ  ทั้งการออกะเบียบปรับฐานเงินเดือนลูกจ้าง
ชั่วคราวให้สูงกว่าข้าราชการ 1.2-1.5 เท่า (เงินเดือน
ขั้นต�่า 11,060-13,700 บาท) ขณะที่หน่วยบริการก็
พยายามเติมสวัสดิการให้ จากการเก็บข้อมูลของ สวค. 
พบว่า หน่วยบริการหลายแห่งปรับเพิ่มสวัสดิการรักษา
พยาบาลให้สมาชิกในครอบครัวลูกจ้างชั่วคราวที่เลือก
ประกันสังคมในโรงพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ ทั้งสิทธิ
ในการพักห้องพิเศษ บางที่จัดท�าบันไดความก้าวหน้า 
ให้โอกาสลูกจ้างก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งหัวหน้างานได้ มี

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โรงพยาบาลที่ฐานะทางการ
เงินดีสามารถจัดสวัสดิการให้ลูกจ้างชั่วคราวได้ไม่ต่าง
จากข้าราชการประจ�า ด้วยความตระหนักว่าหากไม่
สามารถจูงใจคนกลุ่มนี้ได้ โรงพยาบาลจะไม่มีก�าลังคน
เพียงพอที่จะให้บริการประชาชน
 “เราพยายามลดช่องว่างระหว่างข้าราชการ
และลูกจ้าง ความพยายามนี้จะส�าเร็จหากไม่มีนโยบาย
ใดมาดึงให้สิทธิต่างๆ ของข้าราชการห่างออกไปอีก 
ประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพบส่วนกลางมักจะมีนโย
บายที่ให้สิทธิพิเศษกับข้าราชการเพิ่มขึ้นท�าให้ช่องว่าง
ระหว่างข้าราชการกับลูกจ้างถมเท่าไรก็ไม่เต็ม” 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลชุมชนในภาคเหนือแห่งหนึ่ง 
ที่มีชื่อเสียงในการบริหารจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ 
กล่าวกับทีมวิจัยของ สวค. เมื่อครั้งลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิธีการบริหารและจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพในระดับ
พื้นที่    
 ข่าวการขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการในครั้ง
นี้ น่าจะถือได้ว่าเป็นอีกนโยบายหนึ่งของส่วนกลางที่
ท�าให้ช่องว่างระหว่างข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สายวิชาชีพในระบบริการสุขภาพต้องกว้างขึ้นอีก 
จากการเปิดเผยของ ดร. นงลักษณ์ ท�าให้ทราบว่า 
ช่องว่างระหว่างข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว เป็น
ปัจจัยส�าคัญในการผลักให้บุคลากรสายวิชาชีพรุ่นใหม่
ออกจากระบบ 
 “เกือบทุกที่ที่เราไปเก็บข้อมูลจะมีลูกจ้าง
ชั่วคราวร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามา ในขณะที่รัฐบาล
พยายามลดอัตราข้าราชการ ก็ควรต้องมีนโยบาย
ว่าจะดึงดูดให้คนเข้ามาท�างานในระบบโดยไม่
ได้เป็นข้าราชการได้อย่างไร มันต้องมีการสร้าง
แรงจูงใจใหม่ ไม่ใช่ยิ่งสร้างนโยบายที่ท�าให้คน
อยากเป็นข้าราชการ การเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ
เป็นการเพิ่มโจทย์ในการแก้ปัญหาในการดึงดูด
และธ�ารงก�าลังคนรุ่นใหม่ๆ ในระบบ รัฐบาลจึงต้อง
พัฒนาระบบการจ้างงานส�าหรับลูกจ้างชั่วคราวให้
สอดคล้องกันเพื่อลดช่องว่างลง และแรงพอที่จะ
ดึงดูดก�าลังคนเข้าสู่ระบบ” ผู้จัดการ สวค. กล่าว

Adverse 
 reaction
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 นับจากรัฐบาลด�าเนินนโยบายลดอัตรา
ก�าลังข้าราชการ ในปี 2543 ท�าให้ไม่มีอัตราก�าลัง
ส�าหรับบุคลากรสายวิชาชีพที่จบใหม่ ยกเว้น แพทย์ 
ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่มีการท�าเรื่องขอส�านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเพื่อให้มีต�าแหน่ง
บรรจุเป็นกรณีพิเศษ ส่งผลให้บุคลากรสายวิชาชีพของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลมีเพิ่มขึ้น
ทุกปี  ข้อมูลจากส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ล่าสุด ในปี 2554 พบว่ามีลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพ
มากถึง 26,649 คน และมีแนวโน้มว่าคนกลุ่มนี้จะเพิ่ม
ขึ้นเรื่อยๆ 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นและทุกคนที่เกี่ยวข้อง คือ 
กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารของหน่วยบริการหรือ
โรงพยาบาลต่างๆ รวมไปถึงนักวิจัยด้านก�าลังคน
ด้านสุขภาพ พยายามหาทางแก้ไขคือการลดช่องว่าง
ระหว่างข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว ความต่างใน
เรื่องสวัสดิการที่ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวได้รับ 
เป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดความรู้สึก 2 มาตรฐานในกลุ่มของ
ลูกจ้างชั่วคราว ขณะที่ข้าราชการได้รับเงินเดือน

      ของการ
 ขึ้นเงินเดือน
    ขาราชการ
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มองรอบโลก : โดย ผศ.ดร.นพ.ปตพงษ เกษสมบูรณ : คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ผมมีโอกาสไปดูงานที่โรงแพทย์แห่งหนึ่ง
ในประเทศฟิลิปปินส์ คือ โรงเรียนแพทย์
แซมบองก้า เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 

ปี พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ก่อนจะไปร่วมประชุมวิชาการ
ด้านการพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพที่เมืองเซบู ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ซึ่งจัดโดย Asia Pacific Alliance Action for 
Human Resource for Health (AAAH) และเห็นว่าเขา
สามารถจัดการศึกษาแพทย์ได้ดีน่าประทับใจมากจึง
อยากจะเล่าสู่กันฟัง
 ความประทับใจของผมต่อโรงเรียนแพทย์แซม
บองก้านี้ สามารถพูดได้สั้นๆ ว่า “จิ๋วแต่แจว” ครับ
 ค�าว่า “จิ๋วแต่แจว” นี้ อธิบายได้ง่ายๆ ว่า เขา
ใช้ทรัพยากรน้อยแต่ผลลัพธ์คุ้มค่า
 ผลลัพธ์ด้านการผลิตแพทย์ที่ส�าคัญคือ จาก
การด�าเนินงานมากว่า 20 ปี สามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนแพทย์ในชนบทได้ บัณฑิตแพทย์ที่เป็นศิษย์
เก่าของที่นี่ซึ่งจบไปแล้ว 18 รุ่นๆ ละ 25 – 30 คน ยังคง
ท�างานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 
94 และสามารถสร้างผลงานพัฒนาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในพื้นที่จนสามารถลดปัญหาสุขภาพที่ส�าคัญ
ลงได้เป็นอย่างดี เช่น อัตราตายของทารกแรกเกิด และ
ลดลงได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆอย่างชัดเจน
 หันมาดูทรัพยากรที่โรงเรียนแพทย์แซมบองก้า
แห่งนี้มีอยู่บ้าง จะพบว่ามีความจ�ากัดอย่างยิ่งเพราะ
มีพื้นที่ด�าเนินการบนชั้นสี่ของอาคารแห่งหนึ่งใน
มหาวิทยาลัย The Ateneo de Zamboanga University 

เพียงชั้นเดียวเท่านั้น อาจารย์แพทย์ของโรงเรียนแพทย์
แห่งนี้ทั้งหมดก็เป็นบุคลากรที่ท�างานแบบอาสาสมัคร
บางเวลา (Part-time) รวมทั้งคณบดีด้วย
 จากผลงานที่โดดเด่นนี้ ท�าให้คณบดีและ
ทีมงานของที่นี่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรช่วยเหลือ
ประเทศอื่นๆด้านการผลิตแพทย์เพื่อรับใช้ชุมชนใน
ประเทศอื่นๆ เช่น เนปาล โซมาเรีย และลาว อีกด้วย
 จากการได้ฟังการบรรยายของ Dr. Fortunato 
Cristobal ผู้เป็นคณบดี และฟังการน�าเสนอผลงาน
ของคณะนักศึกษาแพทย์ จึงเข้าใจว่าหัวใจส�าคัญที่เป็น
ปัจจัยแห่งความส�าเร็จคือ แนวคิดและปรัชญาของผู้
บริหารโรงเรียนแพทย์แห่งนี้นั่นเอง แนวคิดและปรัชญา
ที่ส�าคัญของที่นี่คือ โรงเรียนแพทย์ต้องมีความรับผิด
ชอบต่อชุมชน ต้องมีส่วนในการพัฒนาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและต้องวัดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ด้วย 
(Social accountability) 
 ที่โรงเรียนแพทย์แซมบองก้าจึงมีแผนที่ของ
เขตรับผิดชอบและปักหมุดเป้าหมายการแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนแพทย์ไว้ ณ พื้นที่ต่างๆ ให้เห็นชัดเจน
 ยุทธศาสตร์การท�างานคือ การประสานความ
ร่วมมือกับฝายต่างๆ ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งผู้ก�าหนด
นโยบาย ผู้บริหารสาธารณสุข ผู้ให้บริการในพื้นที่ (ซึ่ง
ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่คือศิษย์เก่าของที่นี่) นักศึกษา และ
ภาคประชาสังคม ตามแนวคิด เอกภาพเพื่อสุขภาพ 
(Unity for Health) นอกจากนี้ยังใช้มุมมองเรื่องปัจจัย
ก�าหนดสุขภาพแบบกว้าง ให้ความส�าคัญกับปัจจัยทาง

สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ผลต่อสุขภาพ (Social determi-
nants of health) ค่อนข้างมาก
 จากแนวคิดส�าคัญข้างต้น ท�าให้ออกแบบ
หลักสูตรการเรียนแพทย์ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สามารถในการท�างานร่วมกับประชาชน บุคลากร
สาธารณสุขและภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาสุขภาพ
อนามัยของประชาชน โดยเอาปัญหาที่พบจริงในชุมชน
มาเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ และแสวงหาแนวทางการ
ปรับปรุงสุขภาพอนามัยของประชาชนตลอดหลักสูตร 
นักศึกษาจะเรียนในชุมชนพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องจน
จบการศึกษา ตั้งแต่ปีแรก (ใช้ฐานการฝึกที่หน่วยบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่) โดยจะลงชุมชนเทอมละหนึ่งเดือน 
แต่ปีสุดท้ายคือปีที่ 4 จะอยู่ในชุมชนตลอดทั้งปี ดังนั้น
นักศึกษาจะใช้เวลาในชุมชนคิดเป็นสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่ง
ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร
 นักศึกษาแพทย์บางส่วนสามารถน�าผลงาน
ไปเสนอและไปสอบเพิ่มเติม เพื่อรับปริญญาใบที่สอง
ได้อีกหนึ่งใบ คือจะได้วุฒิ Master of Public Health 

(MPH) อีกด้วย ซึ่งได้รับการช่วยเหลือด้านการพัฒนา
และรับรองหลักสูตรจาก Professor John F Smith แห่ง
มหาวิทยาลัย Auckland University of Technology 
ประเทศนิวซีแลนด์ (ซึ่งเป็นผู้แนะน�าให้ผู้เขียนไปดูงานใน
ครั้งนี้)
 ตัวอย่างโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยที่
นักศึกษากลุ่มต่างๆ น�าเสนอได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพอย่างเชื่อมโยง เช่น พบว่าประชาชนถึงร้อยละ 
74 มีฐานะยากจน จึงท�าโครงการจัดตั้งสมาคมเกษตร
ปลอดสารพิษ และการท�าหัตถกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มราย
ได้, พบว่าเด็กจ�านวนถึงหนึ่งในสี่เป็นโรคขาดอาหาร 
จึงท�าโครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรอาหารในท้องถิ่น 
จนสามารถลดจ�านวนเด็กเป็นโรคขาดอาหารลงได้เหลือ
เพียงร้อยละ 7, พบว่าคู่สมรสมี อัตราการคุมก�าเนิด
เพียงร้อยละ 68.5 ท�าโครงการฯ จนสามารถเพิ่มเป็น
ร้อยละ 78.5, พบว่าครัวเรือนมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น จึงท�าโครงการปรับปรุงจน
สามารถท�าให้ครัวเรือนมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 50
 จากความมุ่งมั่นของผู้บริหารและผลงานที่น่า
ประทับใจ ท�าให้ที่นี่จะได้รับการยกย่องจากหลายองค์กร 
รวมทั้งโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ เช่น University 
of Calgary Medical School และ Northern Ontario 
School of Medicine ประเทศ Canada อาจารย์แพทย์ที่
เกษียณอายุแล้วจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ก็ยินดีมาช่วย
สอนนักศึกษาที่นี่แบบอาสาสมัคร  

จิ๋วแตแจว: 
โรงเรียนแพทยแซมบองกาที่ฟลิปปนส

ขอคิดสงทาย
 โรงเรียนแพทยแซมบองกาเปนตัวอยางที่ดีในดานการผลิตแพทย
เพื่อรับใชชุมชน มีผลงานใหเห็นเชิงประจักษชัดเจนวานอกจากจะแก
ปญหาการขาดแคลนแพทยในชนบทไดแลว ผลงานของศิษยเการวมกับ
นักศึกษาที่กําลังเรียนอยูก็สามารถแกปญหาสุขภาพอนามัยของพื้นที่ได
ดวย สมควรศึกษาเรียนรูบทเรียนของที่น��เพิ�มเติมเพื่อนํามาปรับใชใน
ประเทศไทย
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จากห้องวิจัย : โดย กองบรรณาธิการ

การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้กับบุคลากร
ในวิชาชีพต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในชนบท ใน
ปี 2552 ได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์

ถึงความเหมาะสมของการใช้กลไกทางการเงินใน
การดึงดูดและรักษาก�าลังคนด้านสุขภาพไว้ในชนบท 
ประสิทธิภาพของกลไกทางการเงินในครั้งนี้ยังคงเป็น
ที่กังขา ส�านักงานวิจัยและพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ
จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้ ทพญ.สุณี วงศ์คงคา
เทพ และคณะ อันประกอบด้วย ทพ.โกเมศ วิชชา
วุธ, ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ และ ทพ.สุริยา รัก
เจริญ เพื่อศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบการปรับเพิ่ม
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อการปฏิบัติงานของทันตแพทย์
ในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ต่อการเพิ่มการกระจาย
และการคงอยู่ของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน 
และต่อผลกระทบทางการเงินของโรงพยาบาลชุมชน
 จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลทันตบุคลากร
ของส�านักทันตสาธารณสุข ในปี 2548-2552 และการ
โยกย้ายของทันตแพทย์ในสังกัดส�านักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ปี 2551-2553 คณะผู้วิจัยพบว่าการเพิ่ม

เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายไม่ส่งผลต่อการเพิ่มการกระจายและ
การคงอยู่ของทันตแพทย์ใน รพช. รวมทั้งไม่สามารถ
ชะลออัตราการโยกย้ายได้ด้วย โดยพบว่าในปี 2551 
(นับรอบที่เดือนเมษายน) ก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายมีทันตแพทย์ขอย้ายเข้า-ออก รวม 136 
คน ปี 2552 มีบันทึกการย้ายเข้าย้ายออกรวม 125 
คน และปี 2553 มีการย้ายเข้า ย้ายออก 130 คน 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการย้ายเข้า-
ออก พบว่าการย้ายเข้าของทั้ง 3 ปี ส่วนใหย่เกิดกับโรง
พยาบาลในเขตปริมณฑลและในจังหวัดที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจดี เช่น นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี อ่างทอง สมุทรปราการ สุพรรณบุรี โดยอัตรา
การย้ายเข้าของกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.9 ในปี 
2551 เป็นร้อยละ 49.2 ในปี 2553 ส่วนการย้ายออก
ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 50 เกิดขึ้นใน รพช. พื้นที่
ปกติ แต่ก็เป็นการย้ายออกในอัตราที่ลดลงคือ ร้อยละ 
52.2 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 39.2 ในปี 2553 การย้าย
ออกที่พบว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาก่อนและหลัง
การปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเกิดขึ้นกับ รพช. ใน

พื้นที่ทุรกันดาร โดยมีการเพิ่มขึ้นจากร้อยลๆ 7.2 ในปี 
2552 เป็นร้อยละ 15.4 ในปี 2553 แสดงให้เห็นว่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายที่เพิ่มขึ้นยังไม่ส่งผลต่อการย้ายเข้าและ
ย้ายออกของทันตแพทย์
 ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงการลาออก
ของทันตแพทย์ พบว่าการปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
มีแนวโน้มที่จะท�าให้อัตราการลาออกจากระบบของ
ทันตแพทย์ลดลง เมื่อพิจารณาแนวโน้มการลาออก
ของทันตแพทย์พบว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับ
จากปี 2542 – 2551 โดยในปี 2541 มีทันตแพทย์ลา
ออกจากระบร้อยละ 23.2 และ ร้อยละ 58.8 ในปี 
2551 แต่ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2552 ซึ่งเริ่มมีการ
ปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใหม่แล้วพบว่าอัตราการลา
ออกลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ 26.6 
 ส�าหรับการวิเคราะห์หาผลกระทบต่อสถานะ
ทางการเงินของ รพช. ผู้วิจัยใช้วิธีการส่งแบบสอบถาม
ไปยังโรงพยาบาลชุมชนจ�านวน 725 แห่ง แต่ได้รับ
แบบสอบถามกลับและมีข้อมูลที่สมบูรณ์ส�าหรับการ
วิเคราะห์ 195 แห่ง ค�าถามในแบบสอบถามจะเป็นการ
ขอข้อมูลรายรับและรายจ่ายรวมทั้งปี ของปี 2551-
2553 เงินบ�ารุงคงเหลือ ณ 30 กันยายน ของทุกปี 
และรายจ่ายด้านบุคลากรรายปี แยกฐานเงินเดือน
และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายออก ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมายจ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้นยังไม่ส่งผลต่อฐานะ
ทางการเงินของโรงพยาบาลชุมชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
กระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุนงบกลางจาก
ส�านักงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ หาก
อนาคตไม่มีการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ และ
ให้แต่ละโรงพยาบาลใช้เงินบ�ารุงจ่ายเองอาจจะมีผลก
ระทบได้ เนื่องจากเมื่อค�านวณค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
เฉพาะในส่วนของทันตแพทย์แล้วพบว่า รพช. ในพื้นที่
ทุรกันดารต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ประมาณ 1.5-3.6 
ล้านบาทต่อเดือน  ในส่วนของ รพช. พื้นที่ปกติ ค่า
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในส่วนนี้อยู่ที่ระหว่าง 0.4-3.2 ล้าน
บาทต่อเดือน เมื่อค�านวณภาพรวมแล้วค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่ายจะคิดเป็นร้อยละ 3.22-11.2 ของรายจ่าย
เฉลี่ยด้านบุคลากร หรือร้อยละ 1.7-5.6 ของรายจ่าย

รวมของโรงพยาบาล การต้องแบกรับการจ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายเองจึงจะเป็นการเพิ่มภาระรายจ่ายเงิน
บ�ารุงของโรงพยาบาล ทั้งนี้พบว่าเงินบ�ารุงคงเฉลี่ยของ
แต่ละ รพ. มีแนวโน้มลดลง ขณะที่รายจ่ายค่าบุคลากร 
(ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่เพิ่มขึ้น) เพิ่มขึ้นทุกปีอยู่
แล้ว 
 การวิเคราะห์หาผลต่องานบริการทันตกรรม
ของ รพช. ผู้วิจัยใช้ข้อมูลของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเปรียบเทียบปี 2551 และ 2553 โดยพิจารณา
รายงานการบริการทันตกรรมด้านการส่งเสริมป้องกัน
ทันตสุขภาพและการท�าความสะอาดช่องปาก, การ
บริการทันตกรรมพื้นฐาน และการบริการทันตกรรม
เฉพาะทาง พบว่าในปี 2553 มีการให้บริการทันตกรรม
ทั้ง 3 ด้าน สูงกว่าปี 2551 ร้อยละ 20 เมื่อพิจารณา
แยกรายละเอียดพบว่า งานส่งเสริมป้องกันมีผลงาน
เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 8 ขณะที่บริการทันตกรรมพื้นฐาน
ลดลงร้อยละ 8 ส่วนบริการทันตกรรมเฉพาะทางไม่มี
ความแตกต่าง
 เมื่อพิจารณาผลงานบริการทันตกรรมต่อ
บุคลากรพบว่าการบริการทันตกรรมพื้นฐานเฉลี่ย / 
ทันตบุคลากร และผลงานบริการเฉพาะทางเแลี่ย / 
ทันตแพทย์ พบว่าปี 2553 มีค่าใกล้เคียงกับปี 2551 
ทีมผู้วิจัยได้สรุปในประเด็นนี้ว่าผลปลิตในการปฏิบัติ
งานของทันตแพทย์ ใน รพช. ในปี 2553 ไม่เพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยยะส�าคัญเมื่อเทียลกับผลงานในปี 2551 
 งานวิจัยของ ทพญ.สุณี และคณะ ชิ้นนี้
เป็นเพียงงานวิจัยชิ้นแรกๆ ที่ศึกษาถึงกระทบของ
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ปรับเพิ่มขึ้นใหม่ และเป็นการ
ท�าในช่วงต้นของการจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใหม่ 
ซึ่งยังไม่ได้มีการน�าเงินบ�ารุงของโรงพยาบาลมา
จ่ายจริง จึงอาจท�าให้ผลกระทบต่างๆ ยังไม่เห็นชัด 
และยังไม่เป็นจริง ผู้สนใจรายงานฉบับเต็มสามารถ
ติดตามได้ที่ website ของ ส�านักงานวิจัยและ
พัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ  www.hrdothai.com
  

เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

ที่เพิ่มขึ้น ไม่มีผลต่อ
ทันตแพทย์
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คิดของการค�านวณงบประมาณของระบบหลักประกัน
สุขภาพที่ต้องรวมค่าแรงด้วยว่าเพราะระบบหลัก
ประกันสุขภาพไม่ได้ซื้อบริการเฉพาะในโรงพยาบาล
ของรัฐเท่านั้น แต่รวมถึงโรงพยาบาลของเอกชน ซึ่ง
รัฐไม่ได้จ่ายค่าแรง เมื่อค่าเหมาจ่ายรายหัวรวมค่าแรง
บุคลากรอยู่ด้วย การรับเงินเดือนของข้าราชการที่เคย
รับโดยตรงจากกรมบัญชีกลางจึงต้องถูกยกเลิก เพื่อไม่
ให้เป็นการจ่ายค่าแรงซ�้าซ้อน 
 “ต้องเข้าใจว่าหมอ พยาบาล และคนท�างาน
ในภาครัฐไม่ว่าจะรับ UC หรือไม่ ทุกคนก็ได้รับค่าแรง
ตาม พ.ร.บ.เงินเดือน อยู่แล้ว หากเราไม่หักจะเป็นการ
จ่ายค่าแรงซ�้า และที่ต้องเอาค่าแรงมาไว้ในงบเหมา
จ่ายรายหัว ก็เนื่องจากเราต้องค�านวณไว้ส�าหรับภาค
เอกชน”
 ปี 2545 ซึ่งเป็นปีแรกของการบังคับใช้ระบบ
หลักประกันสุขภาพ สปสช.ให้แต่ละจังหวัดหักรายจ่าย
ในหมวดของบุคลากรไว้ที่จังหวัดหรือระดับอ�าเภอ 
ปีถัดมาค่าแรงและค่าตอบแทนทั้งหมดถูกย้ายไปหักที่
ระดับประเทศคือกระทรวงสาธารณสุข ก่อนที่จะย้าย
กลับมาหักที่ระดับจังหวัดอีกครั้งในปี 2549 
 การรวมค่าแรงไว้ในค่าเหมาจ่ายรายหัวของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ก่อให้เกิดกระแสดีใจและ
ไม่พอใจในกลุ่มของผู้บริหารและจัดการก�าลังคนด้าน
สุขภาพของหน่วยบริการต่างๆ จากการเก็บข้อมูล
ของ สวค. พบว่าจังหวัดที่มีประชากรรับผิดชอบมาก 

สกูปพ�เศษ : โดย กองบรรณาธิการ

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เป็น
นโยบายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2543 ได้ก่อให้
เกิดผลกระทบกับการบริหารและจัดการก�าลัง

คนด้านสุขภาพหลายประการ เพราะเป็นระบบที่ท�าให้
เกิดการบริหารจัดการงบประมาณด้านการสาธารณสุข
ของประเทศใหม่ จากงบประมาณที่เคยออกจาก
ส่วนกลางคือกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรไปตามโรง
พยาบาล กลายเป็นเงินงบประมาณที่จัดสรรลงสู่หน่วย
บริการโดยตรงตามจ�านวนรายหัวของประชากรใน
พื้นที่ เมื่อครั้งที่ระบบหลักประกันสุขภาพถูกน�ามาใช้
ใหม่ๆ หลายคนที่สนับสนุนระบบมองว่าจะสามารถแก้
ปัญหาการกระจายตัวของก�าลังคนด้านสุขภาพอย่าง
ไม่เป็นธรรมได้ ถึงวันนี้ 10 ปี ผ่านไป เกิดอะไรขึ้นบ้าง
กับสถานการณ์ก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย 
เราจะมาติดตามไปพร้อมกัน

 กระจายกําลังคน ฝนไกลที่ไปไมถึง
 ระบบหลักประกันสุขภาพถูกออกแบบให้มี
ระบบการบริหารงบประมาณด้านการให้บริการสุขภาพ
ที่เปลี่ยนไป ค่าเหมาจ่ายรายหัวตามจ�านวนประชากร
ที่แต่ละโรงพยาบาลได้รับจะรวมถึงเงินเดือนและค่า
ตอบแทนทุกหมวดของบุคลากรที่แต่ละโรงพยาบาลมี
อยู่ด้วย นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพ (สปสช.) คนปัจจุบัน ได้กล่าวถึงฐาน

10 ป ระบบ
หลักประกันสุขภาพ
กับความเปน ก ธรรมของกําลังคนกับความเปน ก ธรรมของกําลังคน
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และมีจ�านวนบุคลากรน้อยอยู่แล้ว เมื่อหักค่าแรงของ
บุคลากรออกจะมีงบประมาณเหลือมาก ท�าให้เริ่มมอง
เห็นความหวังที่จะมีงบประมาณส�าหรับจ้างบุคลากร
เพิ่ม แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือหลายจังหวัด หลายโรง
พยาบาล มีเงินมากพอที่จะจ้างบุคลากร แต่ในตลาด
ไม่มีบุคลากรเพียงพอให้จ้าง เพราะระบบหลักประกัน
สุขภาพไมได้เดินทางมาพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ใน
การบริหารและจัดการก�าลังคน ซึ่งเกิดขึ้นมาในภาย
หลัง และไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหา 
 ในส่วนของกลุ่มโรงพยาบาลหรือจังหวัด
ที่ถือว่าได้รับผลกระทบทางลบจากการจัดสรรงบ
ประมาณแบบรวมค่าจ้างบุคลากรไว้ในงบเหมาจ่ายราย
หัวส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในเขตภาคกลาง โดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีหน่วยบริการมาก ยิ่งหากมีโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิอยู่ในจังหวัดมากก็จะยิ่งได้รับผลกระทบ
มาก เพราะจะเป็นกลุ่มที่มีบุคลากรมาก งบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรมาจึงหมดไปกับค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
การจ้างบุคลากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ต้องแบกรับ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดทุน 
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับหลายโรงพยาบาลภาย
ใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ จึงกลายเป็นการเพิ่มทั้ง
ภาระงานและภาระทางการเงินให้กับโรงพยาบาล อีก
ทั้งยังขยายช่องว่างของความแตกต่างในการในการเข้า
ถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนเพิ่มขึ้นด้วย
 “โรงพยาบาลของเราให้บริการผู้ปวยประมาณ
วันละ 3,000 คน ลองนึกดูนะว่าเราต้องมีบุคลากร
เท่าไร งบประมาณที่เราได้รับจัดสรรหมดไปกับค่า
ตอบแทนบุคลากร จนแทบไม่มีเหลือส�าหรับซื้อยาและ
เวชภัณฑ์” รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจังหวัดแห่ง
หนึ่งกล่าว
 ขณะที่โรงพยาบาลอีกหลายแห่งก�าลังทน
ทุกข์จากการมีจ�านวนประชากรในพื้นที่น้อย
 “เรามีทุกอย่างที่โรงพยาบาล 30 เตียงทั่วไป
มี จ�านวนบุคลากรที่ต้องดูแลก็ไม่ต่างจากที่อื่น setting 
ของโรงพยาบาลก็ไม่ต่างกัน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โรงพยาบาลเราไม่ต่างจากที่อื่น ต่างกันที่รายรับของ
เราน้อยกว่าที่อื่น เพราะเรามีประชากรในพื้นที่เพียง 

20,000 คน ส�าหรับผม นโยบายนี้ท�าให้ช่างห่างของ
ความไม่เป็นธรรมมันขยายใหญ่ขึ้น” ผู้อ�านวยการโรง
พยาบาล 30 เตียงแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา
กล่าว   

 การค�านวณค่าตอบแทนรวมไว้ในค่าเหมา
จ่ายรายหัว นอกจากจะเพื่อสร้างความเป็นธรรมใหักับ
บุคลากรในสถานพยาบาลเอกชนแล้ว ยังมีความฝัน
กันลึกๆ ในหมู่ผู้ที่ผลักดันและสนับสนุนระบบหลัก
ประกันสุขภาพว่าจะท�าให้เกิดการกระจายตัวของ
ก�าลังคนด้านสุขภาพได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้น เพราะ
เป็นลักษณะของการบริหารจัดการงบประมาณแบบ 
demand side management คือเอาตัวผู้รับบริการเป็น
หลัก แทนการใช้ระบบ supply side management ที่
เอาตัวผู้ให้บริการเป็นหลัก อันเป็นระบบเดิมที่ใช้กัน
มานาน เมื่อหลักคิดเกิดจากที่ไหนมีประชาชนมากควร
ได้รับงบประมาณมาก แทนที่ที่ไหนมีหมอมากควรได้
รับงบประมาณมาก ภาพฝันที่หลายฝายคาดว่าน่าจะ
เกิดขึ้นคือบุคลากรด้านสุขภาพจะกระจายตัวตามเงิน
ไป ถึงวันนี้เราได้เห็นกันแล้วว่านอกจากคนจะไม่ไหล
ไปตามเงินแล้ว ยังมีภาพของโรงพยาบาลที่ขาดทุนเป็น
จ�านวนมาก เนื่องจากค่าเหมาจ่ายรายหัวที่จังหวัดได้
รับไม่เพียงพอกับการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร และ
การบริหารจัดการเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพด�าเนิน
ไปได้
 “ท�ามา 7-8 ปี แล้วเรารู้ว่ามันไม่ง่ายขนาด
นั้น สมมติคุณเอาเงินไปไว้ที่ศรีสะเกษตามจ�านวน
ประชากร แต่เนื่องจากประชากรมาก โรงพยาบาล
น้อย ประชากรก็ถูกจ�ากัดการบริการอยู่ดี เพราะ
โรงพยาบาลมีแค่นี้ หมอมีแค่นี้ ประเด็นคือหมอไม่
สนใจตามเงินไป หมอจะไปอยู่อีสานไม่ใช่ด้วยเหตุผล
ทางการเงินอย่างเดียว แต่มีเรื่องครอบครัว เรื่องอะไร
อีกมากมาย 7-8 ปีที่ผ่านมา เรารู้แล้วว่าระบบการเงิน
อย่างเดียวมันกระจายหมอ พยาบาลไม่ได้” นพ.วินัย 
กล่าว 
 

 สถานการณการบริหารจัดการกําลังคนใน
ทศวรรษแหงหลักประกันสุขภาพ
 จากการเก็บข้อมูลของส�านักงานวิจัยและ
พัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) พบว่าช่วงปี 2543-
2553 จ�านวนแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุขมีเพิ่มมากขึ้น ทุกภูมิภาค โดย
เฉพาะในกรุงเทพฯ และภาคอีสาน แต่เมื่อค�านวณ
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร ก็ยังคงพบว่าแพทย์ 
1 คนในภาคอีสานรับผิดชอบประชากรมากกว่าแพทย์
ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคอื่นอยู่ รายละเอียดดังแผนภูมิ
ที่ 1 

ก่อนและหลังการมีประบบหลักประกันสุขภาพใช้ ใน
ขณะที่จ�านวนพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เมื่อเทียบระหว่างเมืองและชนบทพบว่าร้อยละของ
พยาบาลที่ท�างานในชนบทมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จาก
ร้อยละ 51 ในปี 2545 เป็น ร้อยละ 58 ในปี 2553 
ส่วนใหญ่ของพยาบาลในชนบทจะปฏิบัติงานที่โรง
พยาบาลอ�าเภอ ที่เหลือกระจายตัวตามโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�าบลหรือสถานีอนามัย 

 ในส่วนของก�าลังคนพยาบาลพบว่ามีการกระ
จายตัวที่ดีขึ้นระหว่างปี 2543-2547 โดยเฉพาะในภาค
อีสานที่จ�านวนพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเกือบเท่าตัว ท�าให้
อัตราส่วนพยาบาลต่อประชากรในภาคอีสานมีการ
ปรับลงมาเกือบจะเท่ากับภูมิภาคอื่น 
 เมื่อพิจารณาในส่วนระหว่างเมืองและชนบท
พบว่าการกระจายตัวยังไม่ต่างกันมากนักเมื่อเทียบ

 การรักษากําลังคนไวในชนบท
 การขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบท เป็นโจทย์
ที่ท้าทายตลอดทศวรรษของระบบหลักประกันสุขภาพ 
แม้จะมีก�าลังการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น และระบบ
การบังคับใช้ทุนยังคงมีอยู่ แต่อัตราการไหลออกจาก
ระบบก่อนครบวาระการใช้ทุนก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกัน  
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขแสดงให้เห็นว่าในปี 

แผนภูมิที่ 1 แสดงอัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางป 2543-2553

ที่มา: ขอมูล ป 2543-2550 กระทรวงสาธารณสุข, ป 2553 สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ 
หมายเหตุ: ขอมูลป 2551-2552 ไมมีขอมูลที่สามารถอางอิงได
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โรงพยาบาลระดับจังหวัดมีประชากรมาใช้บริการใน
ปี 2546 มากถึง 23.0 ล้านครั้ง ขณะที่ก่อนระบบหลัก
ประกันสุขภาพในปี 2543 มีประชากรมาใช้ประมาณ 
20.4 ล้านครั้งเท่านั้น 
 ย้อนกลับไปดูสภาพสังคมในยุคต้นของระบบ
หลักประกันสุขภาพจะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกับ
ที่ประเทศก�าลังเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจ ธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนที่เคยซบเซากลับมาเฟืองฟูอีกครั้ง 
เริ่มมีการซื้อตัวแพทย์เข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 
ปัจจัยผลักจากภาระงานที่มากรายได้น้อย เมื่อมา
ผนวกกับปัจจัยดูดของโรงพยาบาลเอกชน จึงท�าให้เกิด
สถานการณ์การลาออกของแพทย์จากโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธาณสุขเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะ
แพทย์รุ่นใหม่ที่อยู่ระหว่างการใช้ทุน 
 โรงพยาบาลคู่สัญญาหลายแห่งที่มีงบ
ประมาณเพิ่มขึ้นจากการที่มีประชากรในพื้นที่รับผิด
ชอบมาก ใช้กลไกทางเงินเป็นตัวดึงบุคลากรให้อยู่ใน
พื้นที่ อาจด้วยการเพิ่มสวัสดิการเพิ่มค่าตอบแทนให้
ตามภาระงานที่มากขึ้น ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ระดับหนึ่ง จึงไม่น่าจะชี้นิ้วไปที่การมีระบบสุขภาพ
เป็นเหตุให้แพทย์หรือก�าลังคนในระบบสุขภาพภาครัฐ
ไหลออกจากระบบได้ แต่เป็นเหตุจากหลายปัจจัยซึ่ง
ต้องการการจัดการที่เหมาะสม

 การวางแผนจัดการกําลังคน 
กวาถั่วจะสุกงาก็เกือบไหม  
 กว่าประเทศไทยจะมีแผนแม่บทก�าลังคน
ด้านสุขภาพ เวลาก็ล่วงเลยมาถึงปี 2546  ที่มีการ
วางแผนการผลิตก�าลังคนเพิ่มในเกือบทุกสาขาวิชาชีพ 
เนื่องจากเริ่มมองเห็นภาวะการขาดแคลนชัดเจน
ขึ้น และบางพื้นที่เริ่มมีความเข้มแข็งทางการเงินจน
สามารถจัดจ้างก�าลังคนของตนเองในรูปแบบลูกจ้าง
ชั่วคราวได้มากขึ้น การแย่งชิงก�าลังคนระหว่างหน่วย
บริการนี้เอง อาจเป็นแรงผลักให้ส่วนกลางต้องคิดถึง
การผลิตและการรักษาก�าลังคนไว้ในระบบอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น อย่างไรก็ดีแม้จะมีแผนแม่บทก�าลังคน

ด้านสุขภาพขึ้นมา แต่ก็ยังพบว่าไม่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการก�าลังคนด้านสุขภาพของหน่วยบริการ
ต่างๆ ได้
 การเก็บข้อมูลของทีมนักวิจัย สวค. น�าโดย 
ดร. นงลักษณ์ พะไกยะ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส�านักวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 
พบว่าอุปสรรคจากกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจ้าง
งานยังคงเป็นอุปสรรคอยู่
 “เรามีเงินพอที่จะจ้างเพราะเรามีประชากรใน
พื้นที่มาก แต่เราก็ไม่สามารถจะดึงดูดหมอให้มาอยู่กับ
เราได้ เราะกฎระเบียบของกระทรวงที่ก�าหนดอัตราค่า
ตอบแทน ท�าให้เราไม่สามารถใช้เงินที่มีสร้างแรงดึงดูด
ใจได้ เราต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่ากับที่อื่นอยู่ดี” ผู้

บริหารระดับจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือคนหนึ่งกล่าวกับ
ทีมวิจัย
 สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับหลายโรง
พยาบาล ในส่วนที่ผู้บริการกล้าหาญก็อาจจะมีการ
ปรับวิธีการเบิกจ่ายเพื่อให้สามารถน�าเงินงบประมาณ
ที่ได้รับเพิ่มขึ้นมาสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรได้ ขณะ
ที่อีกหลายโรงพยาบาลใช้วิธีการก่อตั้ง “มูลนิธิ” ขึ้นมา
เพื่อท�าหน้าที่ในการใช้กลไกทางการเงินสร้างแรงจูงใจ
แทน 
 
 ความอึดอัดในการบริหารและจัดการก�าลัง
คนด้านสุขภาพ อันเกิดจากระบงบประมาณในการ
จัดการด้านสุขภาพที่เปลี่ยน มิได้เกิดขึ้นกับหน่วย

“เรามีเงินพอที่จะจางเพราะเรามีประชากรในพื้นที่มาก แตเราก็ไมสามารถจะดึงดูดหมอ
ใหมาอยูกับเราได เราะกฎระเบียบของกระทรวงที่กําหนดอัตราคาตอบแทน ทําใหเราไม
สามารถใชเงินที่มีสรางแรงดึงดูดใจได เราตองจายคาตอบแทนเทากับที่อื่นอยูดี”

2543 มีแพทย์ในชนบท 2,291 คน ลาออกก่อนครบ
วาระการใช้ทุน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ขณะที่ใน
ปี 2553 แม้จะมีแพทย์ในชนบทมากถึง 4,263 คนแต่
ก็ลาออกถึง 544 คน คิดเป็น ร้อยละ 11.8 ปี 2546 มี
งานวิจัยอย่างน้อย 3 ชิ้น ศึกษาถึงสาเหตุการลาออก
ของแพทย์ในช่วงทศวรรษนี้และพบว่ามีเหตุผลที่เกี่ยว
เนื่องและสอดคล้องกัน คือ ก�าธร พฤษานานนท์ และ
คณะ ศึกษาในปี 2546 พบว่าสาเหตุหลักของการลา
ออกของแพทย์ก่อนครบวาระการใช้ทุนเกิดจากภาระ
งานที่หนัก นพ.ทักษพล ธรรมรังสี จากส�านักงาน
พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ศึกษาในปี 
2548 พบว่าความต้องการศึกษาต่อเฉพาะทาง ภาระ
งานที่หนัก อยู่ห่างไกลครอบครัว และความต้องการ
ค่าตอบแทนที่สูงกว่า เป็นแรงผลักส�าคัญให้แพทย์ออก
จากระบบ และ นพ.ฑิณกร โนรี แห่งส�านักงานวิจัย
และพัฒนาก�าลังคนด้านสุขภาพ ศึกษาในปี 2550 พบ
ว่าปัจจัยหลักที่ท�าให้แพทย์รุ่นใหม่ออกจากระบบก่อน
ครบวาระการใช้ทุนคือความต้องการศึกษาต่อเพื่อเป็น
แพทย์เฉพาะทาง 
 จะเห็นได้ว่าหลายสาเหตุเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะ
มีระบบหลักประกันสุขภาพหรือไม่ ก็น่าจะเป็นแรง
ผลักแพทย์ออกจากชนบทอยู่ดี ทั้งการอยากศึกษา
ต่อเฉพาะทาง การอยู่ห่างไกลครอบครัว หรือความ
ต้องการค่าตอบแทนที่สูงขึ้น แต่ ส�าหรับเหตุผลเรื่อง
ภาระงานที่หนักมากนั้น สามารถมองได้ว่ามีความ
เกี่ยวพันกับระบบหลักประกันสุขภาพโดยตรง ทั้งนี้
ระบบหลักประกันสุขภาพเป็นระบบที่เอื้อให้ประชาชน
เข้าถึงบริการสุขภาพโดยไม่มีอุปสรรคด้านปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ภายหลังการประกาศใช้ระบบหลักประกัน
สุขภาพในช่วง 2-3 ปีแรก จึงพบว่าภาระงานของ
บุคลากรในระบบสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างมากในสถาน
บริการทุกระดับ จากการเก็บสถิติข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขพบว่าจ�านวนครั้งของการมาใช้บริการ
สาธารณสุขระดับปฐมภูมิในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วประเทศปี 2546 มีมากถึง 62.4 ล้านครั้ง เพิ่มจาก 
51.8 ล้านครั้งในปี 2543 และในโรงพยาบาลอ�าเภอ
เพิ่มจาก 40.3 ล้านครั้ง เป็น 43.7 ล้านครั้ง และใน
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บริการเท่านั้น แม้แต่ สปสช. เองก็มองว่าการบริหาร
และจัดการก�าลังคนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันยังไม่ใช่สิ่ง
ที่ สปสช. เองอยากเห็น แม้จะมีการส่งมอบอ�านาจ
ทางการเงินมาให้ สปสช. แต่การบริหารจัดการก�าลัง
คน สปสช. ไม่สามารถท�าได้เต็มที่ เพราะอ�านาจที่ส่ง
มาให้มีเพียงครึ่งเดียวของอ�านาจหรือกลไกที่จ�าเป็น 
“เรามีเงิน แต่กระทรวงฯ มีอ�านาจ การขับเคลื่อนก�าลัง
คนต้องการกลไกทั้งสองอย่างควบคู่กันไป” ผู้บริหาร
ระดับสูงคนหนึ่งของ สปสช. กล่าวกับทีมนักวิจัย 
ส�าหรับ สปสช. เมื่อระบบบริหารการเงินและรูปแบบ
การจัดระบบบริการเปลี่ยนไป แนวทางในการบริหาร
และจัดการก�าลังคนด้านสุขภาพควรต้องปรับเปลี่ยน
ตามไปด้วย
 นอกเหนือจากอุปสรรคในเรื่องของกฎ
ระเบียบและกลไกต่างๆ แล้ว การที่”คน” เป็นปัจจัย
ที่ต้องการระยะเวลาในการผลิตนานไม่ต�่ากว่า 4 ปี 
ส�าหรับพยาบาล และ 6 ปี ส�าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ 
และเภสัชกร ท�าให้แผนแม่บทก�าลังคนด้านสุขภาพที่
ประกาศใช้ในปี 2546 ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนก�าลังคนได้ทันกับสถานการณ์ปัญหาที่เกิด
ขึ้น 
 หลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคอีสาน ซึ่งถูก
เรียกขานว่าเป็น “เศรษฐีใหม่” ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการงบประมาณแบบหลักประกันสุขภาพ ได้เกิด
การแย่งบุคลากรกัน ปรากฏการณ์ “พยาบาลเงินแสน” 
หรือการ “ซื้อตัว” พยาบาลจบใหม่หรือบางส่วนตกลง
ท�าสัญญากันตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ด้วยการเสนอเงิน
ก้อนใหญ่หลักแสนบาทให้ต่างหากจากค่าตอบแทน
รายเดือน ท�าให้หลายโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลเมือง 
และมีจ�านวนประชากรในพื้นที่น้อยไม่สามารถสร้าง
แรงจูงใจเพื่อดึงดูดบุคลากรได้แทบไม่มีบุคลากรใหม่ใน
สายวิชาชีพเข้ามาร่วมงาน 

 การเพิ่มขึ้นของบุคลากรปฐมภูมิ
 สถานการณ์หนึ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด 
ในช่วงทศวรรษหลักประกันสุขภาพคือการเพิ่มขึ้นของ
บุคลากรในระดับปฐมภูมิ โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพ
และทันตาภิบาล เพื่อต้องการลดภาระงานของแพทย์
และบุคลากรในระดับทุติยภูมิ รวมถึงกระจายจ�านวน
พยาบาลที่มักจะกระจุกตัวในโรงพยาบาล หน่วย
บริการคู่สัญญา สปสช. หลายแห่งใช้วิธีส่งพยาบาล
วิชาชีพลงไปประจ�าในหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือ
ข่ายของตนเอง เพื่อให้ท�าหน้าที่คัดกรองคนไข้ ขณะ
ที่บางโรงพยาบาลจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่ออกหน่วยใน
พื้นที่เป็นประจ�า 
 “มีพยาบาลส่วนหนึ่งอาสาไปท�างานที่ PCU 
เพื่อแลกกับการไม่ต้องขึ้นเวร เป็นสถานการณ์ที่มีแต่ได้
กับได้ฝายจัดการก็สามารถลดจ�านวนคน ฝายพยาบาล
ก็ได้ท�างานอย่างที่อยากท�า ประชาชนก็ได้ใช้บริการ
ใกล้บ้าน” หัวหน้าฝายการพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไป
แห่งหนึ่งกล่าว
 ในช่วงหลังกลไกทางการเงินถูกน�ามาเป็น
เครื่องมือในการดึงคนเข้าสู่ระบบบริการปฐมภูมิเพิ่ม
ขึ้น ด้วยการให้เงิน top up ตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น 
การมีพยาบาลเวชปฏิบัติ การมีแพทย์ออกตรวจคนไข้ 
การมีบุคลากรด้านทันตสาธารณสุข และอื่นๆ รวม
ไปถึงระบบการเก็บข้อมูล 18 แฟ้ม ทั้งหลายเหล่านี้
เป็นปัจจัยผลักให้หน่วยบริการคู่สัญญาเร่งแสวงหาวิธี
การที่จะให้หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของตน
มีบุคลากรตามเกณฑ์ที่จะขอเงิน top up จาก สปสช. 
ได้ ผลคือการเพิ่มขึ้นของบุคลากรในระดับปฐมภูมิ 
อย่างไรก็ตามพบว่าก�าลังคนที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่
เป็นก�าลังคนที่ดูแลด้านการรักษา ส่วนก�าลังคนที่ดูแล
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน นักวิชาการสาธารณสุขกลับลดน้อยลง ส่งผลให้
ก�าลังคนในภาพรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักจนกระทั่งปี 
2552 จึงมีก�าลังคนเพิ่มขึ้นมาก นอกจากนั้นก�าลังคน
ที่เพิ่มขึ้นนั้นก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นส่วนใหญ่ ดังราย
ละเอียดในแผนภูมิที่ 2 

 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าจ�านวนของพยาบาล
ในหน่วยบริการปฐมภูมิมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีนับจากเริ่มมี
การใช้ระบบหลักประกันสุขภาพ การบริหารและจัดการ
ก�าลังคนด้านสุขภาพระบบปฐมภูมิทวีความเข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น เมื่อกระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบาย
ยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล (รพ.สต.) ซึ่งพบว่าเป็นแรงผลักให้มีพยาบาลเวช
ปฏิบัติไปประจ�าในหน่วยบริการปฐมภูมิมากอย่างเป็น
ประวัติการณ์ เหตุการณ์ที่ก�าลังคนเพิ่มขึ้นมากในปี 
2553 แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเมื่อหลายแรงช่วยกันไม่ว่า
จะเป็นกลไกจาก สปสช. และนโยบายจาก กระทรวง
สาธารณสุขที่ท�าให้การกระจายก�าลังคนเป็นจริงได้จาก
จ�านวนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในปี 2553 ทั้งหมด 10,280 คน พบว่าเป็นพยาบาล
เวชปฏิบัติมากถึง 7,395 คน หากเทียบกับจ�านวน
หน่วยบริการปฐมภูมิที่มีอยู่ทั่วประเทศจ�านวน  9,762 
แห่งแล้ว สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีพยาบาลเวชปฏิบัติ

ครอบคลุมหน่วยบริการมากถึงร้อยละ 76 ทีเดียว หาก
ค�านวณเทียบให้มีพยาบาลเวชปฏิบัติประจ�าอยู่แห่งละ 
1 คน 
 อย่างไรก็ดีสถานการณ์จากการสัมภาษณ์
ผู้บริหารของหน่วยบริการคู่สัญญาหลายแห่ง พบว่า
ยังคงมีความไม่มั่นใจว่าความเข้มแข็งของก�าลังคนใน
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิจะยั่งยืนได้นานแค่ไหน 
เพราะปัจจัยความเข้มแข็งส่วนหนึ่งเกิดจากกลไก
ทางการเงินของ สปสช. ซึ่งถือได้ว่ายังเป็นนโยบาย
ที่ไม่นิ่ง หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือ
ยกเลิกกองทุนเงิน top up ต่างๆ น่าจะส่งผลต่อความ
ยั่งยืนในส่วนนี้ 

 ปัจจัยส�าคัญอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อ
ความยั่งยืนของระบบบริการก�าลังคนในระดับปฐม
ภูมิคือความสามารถของแหล่งผลิต ปัจจุบันสถาบัน
พระบรมราชนก ก�าลังมีนโยบายยกเลิกการผลิต

แผนภูมิที่ 2 จํานวนบุคลากรระดับปฐมภูมิในชวงป 2544-2553

ที่มา: ขอมูลป 2544-2552 กระทรวงสาธารณสุข, ขอมูลป 2553 สํานักงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
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(แม้นโยบาย รพ.สต. และ สปสช. จะเน้นการสร้างน�า
ซ่อม แต่ในความจริงที่เห็นการซ่อมน�าหน้าการสร้าง
เสมอ) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ สสอ. ในหลายพื้นที่
คือ บุคลากรอยู่ที่ส�านักงานก็ไม่มีงานท�า และเมื่อ
ลงไปในหน่วยบริการก็ต้องพบกับภาระงานที่ไม่คุ้น 
ปัญหาของ สสอ. ด�ารงอยู่ควบคู่กับทศวรรษแรกของ
ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ โดยที่กระทรวง
สาธารณสุขยังไม่เคยมีแนวนโยบายลงมาว่าจะแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 

 ไปไมไกลเพราะไมไปดวยกัน
 จะเห็นได้ว่าแม้จะระบบหลักประกันสุขภาพ
จะมีเป้าประสงค์อย่างหนึ่งอยู่ที่การกระจายก�าลังคน
ด้านสุขภาพภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลักในการ
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ให้เกิดขึ้นในประเทศ แต่การบริหารและจัดการก�าลัง
คนด้านสุขภาพตลอดช่วงทศวรรษแรกของระบบหลัก
ประกันสุขภาพ ก็ยังไม่สามารถท�าให้เกิดการกระจาย
ตัวอย่างเหมาะสมได้ หากพิจารณาด้วยสายตาที่เป็น
ธรรมจะเห็นได้ว่าในรอบทศวรรษที่ผ่านมามีปัจจัย
อื่นเกิดขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบกับการบริหารและ
จัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ ทั้งการฟื้นตัวของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนที่ท�าให้เกิดแรงดูดก�าลังคนด้าน
สุขภาพออกจากระบบบริการของรัฐ ทั้งการประกาศใช้
นโยบายลดอัตราก�าลังข้าราชการพลเรือนของรัฐบาล 
ที่ท�าให้ขาดแรงจูงใจในการดึงดูดและรักษาก�าลังคน
ไว้ในระบบ และที่ส�าคัญคือการไม่ปรับวิธีคิดในการ
บริหารและจัดการก�าลังคน รวมถึงระบบบริการสุขภาพ
ในภาพรวมระดับประเทศ 
 ขณะที่ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา หลายส่วน
ได้เรียนรู้และตระหนักแล้วว่าเหตุผลหนึ่งที่เป็นจุด
อ่อนของระบบหลักประกันสุขภาพ จนท�าให้กลายเป็น
อุปสรรคในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับระบบ
บริการทั้งในภาคของผู้ให้และผู้รับบริการคือการมี
การกระจุกตัวของหน่วยบริการในบางพื้นที่ และการมี
อย่างเบาบางในบางพื้นที่ เรื่องราวของจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดเล็กๆ ที่มีโรงพยาบาลระดับตติยภูมิถึง 4 แห่ง 
จนท�าให้กิดการกระจุกตัวของก�าลังคนและกลายเป็น
ภาระทางด้านงบประมาณของจังหวัด ภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพ หรือโรงพยาบาลอภัยภูเบศร์ที่ถูก
ยกระดับเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิแล้วไม่สามารถหา
รายได้มาเลี้ยงบุคลากรได้พอเพียง เป็นสิ่งที่ได้ยินจาก
เกือบทุกเวทีที่มีการพูดถึงระบบหลักประกันสุขภาพ 
และหลายฝายก็มีความเห็นพ้องกันว่าเพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมในระบบการให้บริการสุขภาพ แนวคิดเรื่อง

การตั้งโรงพยาบาลควรต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่แล้ว
ในปี 2553 เราก็ได้เห็นนโยบายการสร้างโรงพยาบาล
ชุมชนเพิ่มอีกกว่า 50 แห่ง ตามแรงผลักดันของฝาย
การเมือง ขณะที่จ�านวนประชากรไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่าง
มีนัยส�าคัญต่องบประมาณเหมาจ่ายรายหัว แต่กลับ
มีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมา 50 แห่ง ภาพการแย่งชิง
บุคลากรด้านสุขภาพ และการมีรายรับจากงบประมาณ
ไม่พอรายจ่ายตาม setting ของโรงพยาบาล จึงเป็น
ภาพที่คาดได้ว่าเราจะได้เห็นในอนาคตอันใกล้
 จะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนการบริหารและ
จัดการก�าลังคนด้านสขุภาพเป็นเรื่องที่ทุกหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องจะต้องก้าวไปด้วยกัน ภายใต้
มุมมองแนวคิดที่ปรับใหม่ไปในทิศทางเดียวกัน 
หากยังคงเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างเดินอย่างที่
เป็นอยู่ทุกวันนี้ คงเป็นการยากที่ความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงบริการและทรัพยากรด้านสุขภาพที่
แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ และคงเป็นการยากที่เราจะ
ชี้นิ้วไปที่ใครว่าเป็นเปาหลักในการท�าให้เกิดการ
กระจุกตัวของก�าลังคน และการบริหารและจัดการ
ก�าลังคนด้านสุขภาพที่ยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอ
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แม้หลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ไม่เคยได้เห็นจะเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษของหลัก
ประกันสุขภาพแต่ก็ไม่สามารถพูดกันได้อย่างเต็ม
ปากเต็มค�าว่าเป็นเพราะระบบหลักประกันสุขภาพ  
นอกจากจะบอกได้เพียงว่าระบบหลักประกัน
สุขภาพเป็นตัวละครหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดัน
ให้สถานการณ์ก�าลังคนด้านสุขภาพด�าเนินมาอยู่ใน
จุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

“มีพยาบาลสวนหนึง่อาสาไปทํางาน
ที่ PCU เพื่อแลกกับการไมตองขึ้นเวร 
เปนสถานการณที่มีแตไดกับไดฝาย
จัดการก็สามารถลดจํานวนคน 
ฝายพยาบาลก็ไดทํางานอยางที่อยากทํา 
ประชาชนก็ไดใชบริการใกลบาน”
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ก�าลังคนในหลักสูตร 2 ปี เพื่อยกระดับมาตรฐานทาง
วิชาการให้เป็นการผลิตในหลักสูตร 4 ปี ซึ่งนั่นอาจ
ท�าให้ไม่สามารถป้อนคนเข้าสู่ภาคบริการได้ตรงกับ
ความต้องการ  

 การ (เกือบ) หายไปของ สสอ.
 จุดหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่พูด
ถึงกันมากในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ
จัดการก�าลังคนด้านสุขภาพ คือบทบาทที่หายไปของ
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) ก่อนที่จะมีระบบ
หลักประกันสุขภาพ สสอ. มีหน้าที่หลักในการบริหาร
จัดการสถานีอนามัยหรือ รพ.สต. ทั้งด้านงบประมาณ 
การบริการ และบุคลากร เมื่อมีระบบหลักประกัน
สุขภาพที่มาพร้อมกับการจัดสรรเงินงบประมาณที่
เดิมกระทรวงสาธารณสุขโอนงบของสถานีอนามัยมา
ให้ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ เป็นส�านักงานหลัก
ประกันสุขภาพโอนให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญา (CUP) 
เพื่อให้รับหน้าที่บริหารและจัดการสถานีอนามัยหรือ 
รพ.สต.ในเครือข่าย ท�าให้ สสอ. เกือบจะกลายเป็น
หน่วยงานที่ไม่มีบทบาทหน้าที่ในระบบหลักประกัน
สุขภาพเลย 
 ความพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วย
บริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพ ด้วยการ
ก�าหนดค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษให้กับผู้ที่ท�างานในสถานี
อนามัย หรือ รพ.สต. ท�าให้บุคลากรของ สสอ. ทั้ง
พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พากันออก
จากส�านักงานไปประจ�าที่หน่วยบริการ จนหาคนอยู่
ประจ�าที่ สสอ. ได้ยาก หลายแห่งต้องมีการจัดเวรกัน
เพื่อให้มีคนอยู่ที่ส�านักงานบ้าง  
 ปัญหาประการหนึ่งที่ทีมวิจัยของ สวค. 
พบเห็นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลคือความไม่สอด
ประสานระหว่างความเชี่ยวชาญของบุคลากรของ 
สสอ. กับบทบาทหน้าที่ของ รพ.สต. บุคลากรของ 
สสอ. ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีความ
รู้และทักษะเชี่ยวชาญในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 
แต่บทบาทหน้าที่ของ รพ.สต. จะเน้นที่การรักษา 
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ปอกเปลือกความคิด เรื่องและภาพ : นงลักษณ พะไกยะ, เพ็ญนภา หงษทอง

ป        ญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวอยางไม
สอดคลองสมดุลของกําลังคนดานสุขภาพ โดย

เฉพาะกําลังคนในระดับปฐมภูมิ เปนปญหาใหญคุกคาม
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยอยางตอเนื่อง
ยาวนาน แมสวนกลางจะมีมาตรการที่เอื้อและจูงใจให
บุคลากรลงไปปฏิบัติหนาที่ในสถานบริการปฐมภูมิ ซึ่ง
เปนดานแรกที่จะทําใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพได แตหลายจังหวัดก็ยังตกอยูในฐานะที่ตอง
ตะเกียกตะกายเอาตัวรอดเพื่อใหสามารถมีกําลังคนใน

นพ.พิเชษฐ์ บัญญัติ

จํานวนที่เพียงพอและกระจายตัวไดสอดคลองกับความ
ตองการของคนในพื้นที่ และตากเปนหนึ่งในกลุมจังหวัด
เหลานี้
 ที่ตางจากที่อื่นคือตากสามารถคิดคนพัฒนา
หนทางแกไขที่ทําใหสามารถเอาตัวรอดไดจากสถานการณ
ที่บีบคั้น อันเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่หางไกล 
ทุรกันดาร บนที่สูง เนื่องจากงบประมาณอันนอยนิด
อันเนื่องจากประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพมีนอย
หรือเกือบจะเทากับประชากรแฝง จากขอจํากัดดาน

การสื่อสารกับประชากรสวนใหญที่เปนชาวไทยภูเขา และ
เนื่องจากความกวางใหญไพศาลของพื้นที่ ไมเพียงเทานั้น
หลายสิ่งหลายอยางที่ตากทํา ทั้งกระบวนการผลิตกําลัง
คนที่ไมงอสถาบันการศึกษามาตรฐานทางวิชาการสูง 
(แตไมตอบโจทยความตองการของพื้นที่) ทั้งกระบวนการ
จางงานที่ไมงอเงิน on top ของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพ (เงินอยากไดแตไมมีความสามารถในการ 
“สอย”) ในวันนี้สิ่งที่ตากทํากําลังจะกลายเปน “Tak 
Model” ใหกับหลายจังหวัดที่มีกรอบปญหาใกลเคียงกัน

 นพ.พิเชษฐ์ บัญญัติ ผูที่ ณ วันที่ทําการ
สัมภาษณ 5 มกราคม 2555 เพิ่งไดรับการเลื่อน
ตําแหนงจากรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดตาก 
เปนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ ผูเปน
กําลังสําคัญในการคิดคน พัฒนา และขับเคลื่อน 
Tak Model ใจดีให ‘ผีเสื้อขยับปก’ ไดซักถาม 
เก็บเกี่ยว ความรู ความคิดและประสบการณของทาน 
เพื่อถายทอดนําสูการแลกเปลี่ยนความรูใหพื้นที่อื่น 
ติดตามได ณ บัดนี้ 

คน

คน
ผูสราง
คน
ผูสราง

“ผมคิดว่าพวกหมอเหมือนห่าน 

มันตัวใหญ่ แต่มันกินจุ ต้องใช้เง�นเลี้ยงเยอะ 

แต่ไข่ฟองใหญ่ ได้ประโยชน์ดี หายาก เลี้ยงยาก”
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อุ้มผาง คนท่าสองยาง คนอ�าเภอไกลๆ พวกนี้พอได้
คัดเลือกเข้ามาเมื่อไปผ่านคะแนนมาตรฐานตกหมด
ครับ คนที่ได้ก็ยังเป็นคนในจังหวัด ถ้าเป็นจังหวัดอื่นเขา
จะไม่ต่างกันมาก แต่อยู่ตากไปแม่สอด 85 กม. เท่ากับ
ล�าปาง-เชียงใหม่ ไกลกว่าตาก – สุโขทัย มันต่างกันมาก 
เพราะฉะนั้นกระบวนการรับไม่เอื้อ เพราะสถาบันการ
ศึกษาบอกต้องผ่านมาตรฐาน แพทย์นี่รับคะแนนสูงมาก 
โควต้าเรามา 8 คน เราส่งไป 4 คน ได้จริงๆ 1 คน หาย
ไป 3 โควตา เราแก้ไม่ได้ เพราะเราไม่มีแต้มต่อส�าหรับ
คนในพื้นที่ไกล สุดท้ายมาตรการที่มีไม่ได้แก้ปัญหาจริง 
 จากสภาพปัญหาที่เราเจอมันมีทั้งที่แก้ไขได้
และแก้ไขไม่ได้ ขาดคน แก้ไม่ยากนักเพราะมีหลาย
มหาวิทยาลัยผลิตก�าลังคนด้านสุขภาพออกมาเยอะ 
แต่ประเด็นขาดความต่อเนื่องในการท�างาน แก้ไม่ได้
จากการจ้างคนนอกพื้นที่มาท�างานและอีกอย่าง การ
จ้างบุคคลากรหลายประเภทที่จบจากหลายมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถท�างานได้ดีนักเนื่องจากหลักสูตรที่เรียนกับ
ลักษณะงานที่ท�าไม่ตรงกันโดยเฉพาะกลุ่มนักวิชาการ
สาธารณสุข ที่จบมาทางสาธารณสุขศาสตร์ที่มักเป็นนัก
วิชาการ แต่ก็ไม่เก่งเพราะยังวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข
ตามหลักวิชาการไม่ได้ และไม่ค่อยเป็นนักปฏิบัติ ที่ต้อง
ดูแลประชาชนทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู 
รวมทั้งท�างานกับชุมชน โจทย์ของเราคือท�าอย่างไรให้
ประชาชนชาวตากในทุกพื้นที่ทั้งใกล้และไกล ได้บรรลุเป้า
หมายส�าคัญ 2 ประการ คือ การเข้าถึงบริการ และการ
บริการที่มีคุณภาพ 
 โจทย์เหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางทีมงานของผมได้รับ
มอบหมายจากท่านนายแพทย์ สสจ.ตาก (นพ.ปัจจุบัน 
เหมหงษา) ให้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขพัฒนา ใน
ที่สุดก็ได้หลักการส�าคัญในการพัฒนาบุคคลากรของ
จังหวัดตากจะต้องเน้น คัดคนถิ่นเรียนในท้องถิ่น ท�างาน
ในท้องถิ่น เรียนเนื้อหาหลักสูตรที่สอดคล้องกับพื้นที่
คิดโดยคนพื้นที่หรือคนที่เข้าใจพื้นที่ จัดการฝึกอบรมที่
แนบแน่นกับการท�างานจริงในพื้นที่ และป็นการฝึกอบรม
ที่เน้นท�าเป็นมากกว่าอัดเนื้อหาวิชาการ โดยตากได้ร่วม
กับวิทยาลัยชุมชนผลิตก�าลังคนใช้เองในระดับปฐมภูมิ 
(รายละเอียดในล้อมกรอบ) 

 กระทรวงฯ หรือ สปสช. ก็พยายามช่วยการ
กระจายคน โดยการเอามารตรฐาน GIS มาจับ เช่น 
รพ.สต. ต้องมีพยาบาลอย่างน้อย 1 คน คุณหมอคิด
ว่าตรงนี้เป็นตัวช่วยหรือตัวปัญหา
 ผมว่าไม่มีผล ไม่ว่าจะในทางลบหรือทางบวก 
เพราะว่าถึงจะเปิดให้มีได้ แต่ไม่มีคน แต่ถ้าเขาบอกว่า
ต่อไปทุก รพ.สต. ต้องมีพยาบาล 1 คน แล้วให้ต�าแหน่ง
บรรจุมาเลย อันนี้เราได้คนแน่นอน อย่างน้อย 5 ปี เรา
ไม่ให้ไปไหน แต่นี้บอกว่าคุณต้องจัดให้มีนะ แต่คุณต้อง
ไปหาคนเอง และคนที่คุณหามา คุณต้องจ่ายสตางค์

จ้างเอง แล้วถามว่าจะมีใครไหมมาอยู่ รพ.สต. ไกลๆ 
ก็ขนาด รพ. แม่สอด เป็นโรงพยาบาลทั่วไปแท้ๆ เปิด
รับสมัครยังไม่มีคนมาเลย
 กรมแพทย์แผนไทย บอกอยากให้มีนักการ
แพทย์แผนไทยใน รพ.สต. ให้เงินมาจ้างด้วยนะ 2 
รพ.สต. และที่เราเลือกมาก็อยู่ใกล้เมืองใหญ่ทั้งคู่ 
รพ.สต. บ้านตาก อยู่ห่างอ�าเภอเมือง 20 กม. และ 
รพ.สต.พระธาตุผาแดง ห่างอ�าเภอแม่สอด สิบกว่ากิโล 
ยังไม่มีนักแทพย์แผนไทยที่จบ ปริญญาตรีมาเลย

 อยากให้คุณหมอเล่าถึงสถานการณ์ปัญหา
ก�าลังคนด้านสุขภาพของจังหวัดตากก่อนค่ะ
 อาจจะคล้ายๆ กับในพื้นที่ชนบทอื่น คือ
ขาดในเชิงจ�านวนที่ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับภาระงาน 
เพราะตากมีตัวบุคคลที่เป็นคนไทยและเป็นกลุ่มต่าง
ชาติ กลุ่มไร้สัญชาติ ประชากรจริงเยอะกว่าประชากร
ขึ้นทะเบียน อันที่สองเรามีปัญหาเรื่องการโยกย้าย
สูงจากพื้นที่รอบๆ หรือพื้นที่ชายแดน พื้นที่ภูเขาเข้า
มาอยู่ข้างใน สรุปคือ lack of staff  และ stability สอง
ประเด็นนี้ปัญหาส�าคัญ อีกอันหนึ่งน่าจะเกี่ยวโยงกับ
ท�าไมถึงขาด และมีความคงอยู่ไม่ดี คือมันมีการ
กระจายบุคลากรที่ไม่เหมาะสม ที่เราไม่สามารถแก้ได้ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ ยกเว้นแพทย์ เภสัชกร 
ทันตแพทย์ เป็นคนในพื้นที่ที่ไปเรียน แต่คนที่ได้ไปคือ
คนที่อยู่ในอ�าเภอใหญ่สองอ�าเภอ คืออ�าเภอเมืองกับ
แม่สอด พอจบต้องไปท�างานอยู่อ�าเภอไกล พอท�าไป
ระยะหนึ่งก็ขอย้ายเข้ามาอยู่ใกล้บ้านหรืออยู่ในเมือง 
แต่ก่อนก็เป็นข้าราชการพอตรึงได้นาน แต่ระยะหนึ่ง
เราก็ต้องปล่อยย้าย 5-6 ปี ต้องปล่อย สิ่งที่จะซ้�าเติม
การขาดคือการไม่มีต�าแหน่งบรรจุ ตากมี 9 อ�าเภอ 
มีพื้นที่ห่างไกลทุกอ�าเภอ เช่น อ�าเภอเมือง มี รพ.สต.
ห้วยเหลือง วันนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่เลย มีพนักงานสุขภาพ
ชุมชนที่เราผลิตขึ้นมา 1 คน ไม่มีคนอื่นเลย เพราะมัน
ไม่มีไฟฟ้าใช้ เดินทางล�าบาก ถนนลูกรัง เป็นชุมชน
ชาวไทยภูเขา พอมาอยู่หากเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่ให้
ย้ายก็จะลาอออก ไม่มีต�าแหน่งข้าราชการที่จะตรึงเขา 
นโยบายไม่เอื้อต่อสภาพพื้นที่ของเรา พอเกิดการจ�ากัด
จ�านวนข้าราชการที่ไหนน้อย มันก็น้อย ที่ไหนเยอะ 
มันก็เยอะ เขาก็แช่อยู่อย่างนั้น อย่างที่สาธารณสุข
อ�าเภอท่าสองยางบอก เขามีลูกจ้าง 60 คน ต้องจ่าย
เงินกันเอง จ้างถูกก็ไม่ไป เพราะอยู่ในเมืองดีกว่า 

 กระทรวงฯ เองก็มีความพยายามช่วยแก้ปัญหา
ก�าลังคนนี่คะ
 ไม่ว่าจะเป็นโครงการหนึ่งแพทย์หนึ่งอ�าเภอ 
หรือหนึ่งพยาบาลหนึ่งต�าบล หลักการดี แต่เวลาปฏิบัติ
มันต้องผ่านคะแนนมาตรฐาน แล้วถามว่าคนอ�าเภอ

กำาลังคนแบบของตาก  

ผลิตเพื่อตอบโจทย์ตัวเอง

 จากสถานการณการขาดแคลนกําลังคนประจําที่ รพ. 

สต. หรือ สุขศาลา ในเขตหางไกล ทุรกันดาร เขตชนเผาตางๆ 

ในพื้นที่ภูเขาสูง รวมทั้งชาวตางชาติในตะเข็บชายแดน อีกทั้ง

โควตาที่ไดรับจัดสรรจากการผลิตของสถาบันพระบรมราชชนก

มีจํานวนนอย ประกอบกับไมมีกําลังคนที่ประสงคจะไปปฏิบัติ

งานที่พื้นที่หางไกล เพื่อเปนการเพิ�มกําลังคนดานสุขภาพเขาไป

สูระบบสุขภาพของจังหวัดและกระจายไปสูพื้นที่หางไกล เพื่อ

พัฒนาการเขาถึงการบริการที่มีคุณภาพในตนทุนที่จังหวัดตาก

สามารถบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพได สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดตากไดรวมกับวิทยาลัยชุมชน (วชช.) ตาก

และคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ผลิตกําลัง

คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับบริบทและเปนที่ตองการของระบบ

บริการสุขภาพของจังหวัด ดังน�้

 1. ระดับ รพ.สต. 

 - หลักสูตรหมออนามัยติดปกหรือนักบริการปฐมภูมิ

สําหรับเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. เปน

หลักสูตรรวมกับคณะแพทย มน. เนนแนวคิดทางเวชปฏิบัติ

ครอบครัวใชเวลา 18 สัปดาห (คลายหลักสูตรพยาบาลเวช

ปฏิบัติ) ฝกอบรมไปแลว1 รุน จํานวน 78 คน ปน�้ทาง สปสช.

เขต 17 จะตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาทั้งเขตจํานวน 2 รุน

 - หลักสูตรอนุปริญญาการแพทยแผนไทย (3 ป) ของ 

วชช.ตาก เรียนนอกเวลาเปดรับทั้งจากเจาหนาที่ในรพ. รพ.สต.

และประชาชนภายนอก ดําเนินการมาแลว 4 รุน จบไปทํางาน

แลว 2 รุน

 - หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขชุมชน (3 ป) ของ 

วชช.ตาก เรียนนอกเวลาเปดรับพนักงานสุขภาพชุมชนเรียน

ตอยอดและเจาหนาที่อื่นๆ ใน รพ. และ รพ.สต. รวมทั้ง อสม. 

และบุคคลภายนอก กําลังรับสมัคร จะเปดเรียนรุนแรกเดือน

กุมภาพันธ 2555 น�้ จํานวนรวม 70 คน

 2. ระดับสถานบริการสุขภาพชุมชน (สสช.) มีการจัด

ทําหลักสูตรฝกอบรมรวมกับ วชช.ตาก จํานวน 1 หลักสูตรคือ 

หลักสูตรประกาศน�ยบัตร 1 ปสาขาพนักงานสุขภาพชุมชน (พสช.)

เปดฝกอบรมและจบไปทํางานแลว 1รุน จํานวนทั้งหมด 81 คน มี

จากแมฮองสอน เชียงใหม เชียงราย มารวมฝกอบรมดวย

 3. ระดับสุขศาลา หรือ Health post หรือ Malaria post 

มีการจัดการฝกอบรมรวมกับ วชช.ตาก 3 หลักสูตร คือ วุฒิบัตร

ฝกอบรมระยะสั้น 6 เดือน สาขาพนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน 

(พสชช), วุฒิบัตรฝกอบรมระยะสั้น 6 เดือนสาขาผูชวยเจาหนาที่

สาธารณสุข และวุฒิบัตรฝกอบรมระยะสั้น 3 เดือนสาขาพนักงาน

มาลาเรียชุมชน ซึ�งดําเนินการรวมกับ The International Rescue 

Committee (IRC)

 4.* ระดับชุมชน* มีการจัดฝกอบรมรวมกับ วชช.ตาก 

1 หลักสูตร คือ วุฒิบัตรฝกอบรมระยะสั้น 3 เดือนหลักสูตรผูนํา

การเปลี่ยนแปลงดานสุขภาพสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน

 และยังมีหลักสูตรที่ไดจัดทําไวเพื่อเตรียมพัฒนาบุคคลากร

ที่เกี่ยวของในระบบสุขภาพแตยังไมคอยมีใครใหความสําคัญนัก

ในระดับประเทศ ไกแก หลักสูตรประกาศน�ยบัตร 1 ป สาขา

พนักงานชวยเหลือคนไขสําหรับปฏิบัติงานใน รพช. และ รพท. 

และหลักสูตรประกาศน�ยบัตร 1 ป สาขาพนักงานบันทึกขอมูล

สําหรับปฏิบัติงานใน รพ.สต.
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 ท�าไมคุณหมอไม่เอาพยาบาลเข้ามา รพ.สต 
เพราะจะสามารถได้เงิน on top จาก สปสช. ได้ 
ท�าไมคิดพัฒนาศักยภาพหมออนามันแทน
 อย่างที่ผมเรียนก็คือพยาบาลเวลารับสมัคร
ไม่ค่อยมีใครมา หรือมาแล้วพยาบาลเขาไม่ชินกับ สอ. 
หรือ รพ.สต. แถมมาแล้วเขาก็ต้องไปฝึกเวชปฏิบัติอีก 
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
 ไม่ใช่เราไม่แคร์เงินนะ แต่มันท�าไม่ได้ สมมติ
พิษณุโลก เขามีวิทยาลัยพยาบาล วิทยาลัยสาธารณสุข 
จบมาปุ๊บได้อยู่เมืองใหญ่ เขาสามารถหาพยาบาลมา
ท�างานได้ไม่ยาก แต่ของเรามันยาก ไม่มีใครมา จะ
ไปจ้างเยอะ ก็ไม่มีตังค์ ที่อื่นให้หมื่นสอง เราต้องให้
หมื่นห้า หมื่นแปดถึงจะยอมมา และถึงให้ตังค์เยอะก็
ไม่ค่อยจะมา ก็เลยกลายเป็นว่าถึงรอก็ไม่ได้ on top 
อยู่ดี ประชาชนก็ไม่ได้รับบริการ ก็เลยคิดว่าเมื่อมันเติม
พยาบาลไม่ได้ ก็พัฒนาคนกลุ่มนี้ไปก่อน ให้อย่างน้อย
บริการช่วยบ้านดีขึ้นก่อน อย่าไปรอต้องให้พยาบาลมา
เพื่อจะจัดบริการ คือมันเป็นเงื่อนไขบังคับที่ท�าให้เรา
พยาบาลไม่ได้
 ผมคิดว่าพวกหมอเหมือนห่าน มันตัวใหญ่ 
แต่มันกินจุ ต้องใช้เงินเลี้ยงเยอะ แต่ไข่ฟองใหญ่ ได้
ประโยชน์ดี หายาก เลี้ยงยาก พยาบาลเหมือนเป็ด 
ท�าได้ทุกอย่าง แต่ยังต้องเลี้ยงดูเยอะ กินจุเหมือนกัน 
แต่หมออนามัยเหมือนไก่ ปล่อยตรงไหนก็อยู่ได้ ผม
คิดอย่างนี้ อีกอันหนึ่งคือผมคลุกคลีกับหมออนามัยมา
เยอะพอสมควร และผมก็เห็นว่ากลุ่มนี้เขามีศักยภาพใน
การท�างานชุมชนสุง และคนที่มีศักยภาพในการท�างาน
ชุมชน ไม่ได้เกิดจากการเรียนเยอะหรือเรียนน้อย แต่
เกิดจากการลงไปคลุก ทักษะพวกนี้พัฒนายาก ส่วน
ทักษะการดูแลคนไข้ ทักษะการแพทย์อะไรพวกนี้มัน
ฝึกได้ 
 ถ้าเทียบเม็ดเงินกับปริมาณงาน ผมเชื่อว่าที่นี่ 
efficiency สูงมาก ที่เราอยู่ได้เพราะ efficiency เงินเท่า
กัน แต่ประสิทธิภาพเราสูง และโรงพยาบาลไม่มีรั่วไหล 
การพัฒนาสถานบริการเราท้าได้ไปดู รพช. ของเรานี่เรา
น�าหน้าคนอื่นในเรื่องการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์
ด้วยซ้�าไป เครื่องไม้เครื่องมือเราเต็มที่ เราไม่ฟุ้งเฟ้อ 

ท�าหลักสูตร การจัดสถานที่เรียน มันท�าให้เป็น work 
integrated learning ได้ง่าย เราก็เลยไปจับมือตรงนั้น 
ผมเคยคุยกับมหาวิทยาลัยอยู่เหมือนกัน เขาก็บอกได้
หมอ ให้โควตาได้ แต่ต้องสอบผ่าน สุดท้ายคนที่สอบ
ผ่านมันก็ไม่ใช่คนกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ มันติดตรงนี้ ไม่ใช่ว่า
เราไม่อยากให้เขาช่วย แต่มันติดขัดอยู่ตรงนี้ ขนาดใน
วิทยาลัยเองยังบอกว่าหมอเขาคงเรียนไม่ไหวหรอก 
แค่นี้ก็จบแล้ว เพราะเขาไม่มีวิธีกระตุ้นให้เด็กเรียนได้ 
แต่ของวิทยาลัยชุมชนเราเข็นเด็กให้ไปให้ได้ สอนเด็กที่
ไม่เก่ง หรือเด็กที่ไม่ค่อยรู้เรื่องให้ไปให้ได้  

 เดิมระบบก็เทรนคนอยู่แล้ว 3-6 เดือน คุณหมอ
คิดว่ามีจุดอะไรที่ท�าให้ต้องปรับหลักสูตร 
 มันฝึกกันเอง ความเป็นวิชาการการยอมรับ
มันน้อย และเราคุมมาตรฐานร่วมกันไม่ได้ ท่าสองยาง
แบบหนึ่ง อุ้มผางแบบหนึ่ง ที่นั่นก็ท�า ที่นี่ก็ท�า ต่างคน
ต่างท�า แล้วใบที่ออกมาก็เป็นใบที่ออกจากโรงพยาบาล 
มันจะไปท�าอะไรได้ เราเสียเวลา 3 เดือน แต่ certificate 
ที่ได้มันไม่ได้รับการยอมรับ สุดท้ายก็เหมือนกับเขาจบ
แค่ ม. 6 เพราะใบที่ได้มาไม่ได้มีประโยชน์เลย ผมก็
คิดว่าต้องเริ่มต้นจากระยะสั้น 6 เดือน เพราะแต่ก่อน
กระทรวงสาธารณสุขก็มีหลักสูตร 6 เดือน แแล้วก็มา
นั่งคิดว่าหากคนกลุ่มนี้ดี อุตสาหะท�าไมไม่ให้เขาพัฒนา
ไปเรื่อยๆ ก็คิดว่าท�าหลักสูตรให้เป็นขั้นไปเลยดีไหม 6 
เดือน ท�างานดี มีประสบการณ์ พัฒนาให้ครบเป็น 1 ปี 
ที่มาคิด 1 ปี เพราะรู้ว่า กพ. จะรับรองวุฒิก็ต่อเมื่อเป็น
หลักสูตรไม่ต่�ากว่า 1 ปี 

 แปลว่าเงินไม่ใช่ค�าตอบ
 แต่มันจะช่วยเรา เงินจะดึงคนได้ต้องมีเยอะ
พอสมควร เรารู้ว่าเขาไม่มาเพราะเขาอยู่เอกชนเขาได้
เยอะกว่า แถมอย่ในเมือง มีโอที มีอะไรเยอแยะ 
อยู่ที่เรา โอทีนิดหน่อย นี่คือปัญหาว่าถึงเปิดกรอบ
ก็ไม่มีคนมา แต่การบริหารจัดการแบบนี้กลับไปท�าให้
บางที่เราเฉลี่ยไว้แล้วต้องขาด เพราะพอเขาเห็นว่า
ตรงนี้มีพยาบาลได้ ก็ขอย้าย ก็กลายเป็นว่า รพ.สต. 
ใกล้เมืองจะเติมได้เต็ม แต่ที่ไกลๆ ก็จะเริ่มขาด 
 ที่จริง สปสช. เขาก็คิดไว้แล้วนะเรื่องการ 
differentiate ต่อหัวประชากร แต่มันไม่แรงพอที่จะท�าให้
ตากได้ประโยชน์ตรงนี้ เหมือนกับว่าหากตากได้ 700 ที่
อื่นได้ 650 บาท มันไม่ต่างกัน คือเม็ดเงินไม่พอที่จะ
มาดึงระบบที่มันขาดให้ขึ้นมาได้ กลายเป็นว่าทุกอย่าง
เราต้องกระเบียดกระเสียร คนก็ต้องเอาให้ได้มาตรฐาน 
หากไม่ได้ เงิน on top อื่นๆ ก็ไม่ได้อีก กลายเป็นว่าที่
แย่ก็แย่ไป 

แต่เราใช้เงินตามที่จ�าเป็น นี่คือทุกอันเราเอามาจาก 
CUP แต่ละที่ก็ช่วยกัน เพราะเงิน on top ไม่เยอะ 
คนที่นี่ทรหดครับ แล้วเขาเต็มที่ทุ่มเท 

 ท�าไมไม่เลือกคุยกับวิทยาลัยสาธารณสุข ซึ่ง
อยู่ภายใต้สถาบันพระบรมราชชนก ท�าไมเลือกไป
วิทยาลัยชุมชน
 เขาถูกก�ากับมาตรฐานทางวิชาการ แล้วเขา
ก็จะเลือกคนเก่ง เพราะมันสอนง่าย กระบวนการ
คัดเลือกเขามันจึงไปอย่างนั้น แต่ของเรามันเหมือน
กับที่หมอชัยทัต (ทพ.ชยทัต สุดเกตุ ผู้อ�านวยการโรง
พยาบาลสามเงา) พูดไว้ว่าเราเอาทหารไปเป็นพยาบาล 
เราไม่เอาพยาบาลไปเป็นทหาร คนที่พูดภาษาถิ่นก็ได้ 
อยู่ง่ายกินง่าย เดินขึ้นลงดอยเป็นประจ�า แต่จบการ
ศึกษานอกโรงเรียน สายวิทย์บ้างไม่สายวิทย์บ้าง เอา
ไปเรียนไม่มีทางผ่าน เพราะวิธีเรียนในวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยก็คือตัวใครตัวมัน คนที่เข้าไปได้ก็เครียด
มาก เด็กในเมืองไปเรียนยังโทรมาบ่นกับผม แล้วคิดดู
หากเด็กบนดอยไปเรียนมันไม่ได้แน่นอน เราก็มาดูว่า
วิทยาลัยชุมชนความยืดหยุ่นสุงมา เพราะปรัชญาของ
วิทยาลัยชุมชนคือเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ด้อยโอกาส 
ได้มีโอกาสในการเรียน และเราก็สามารถเรียนไปท�า
หลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ได้ ถามว่ามี
มาตรฐานไหมเราก็ถูกประเมินเหมือนกัน ส�านักงาน
คณะกรมการอุดมศึกษาซึ่งวิทยาลัยชุมชนสังกัดอยู่เขาก็
จะส่งส�านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
มาประเมินเราเหมือนกัน จะท�า TQF อะไรก็ท�าเหมือน
กันหมด แต่วิทยาลัยชุมชนมีความยืดหยุ่นตรงที่การ

“ไม่ว่าจะเป็นโครงการหนึ่งแพทย์หนึ่งอำาเภอ 

หรือหนึ่งพยาบาลหนึ่งตำาบล หลักการดี 

แต่เวลาปฏิบัติมันต้องผ่านคะแนนมาตรฐาน”
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 คุณหมอไม่กลัวจะเกิดปรากฎการณ์กลับมุม
หรือคะ เมื่อพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ สู่จุดที่สามารถ
ก้าวออกมาจากจุดที่เคยอยู่ได้ เขาจะออกไปจาก
จังหวัดเลย
 เรื่องพัฒนาคนหากอยู่ที่ไหนถ้าเป็น
ประเทศไทยได้ประโยชน์หมด ผมเคยพูดประโยคนี้กับ
เจ้าหน้าที่ผม ตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลบ้านตาก 
ผมให้ทันตแพทย์ของผมไปเรียนจัดฟัน เจ้าหน้าที่
บอกหมอให้เขาไปเรียนจัดฟัน เดี๋ยวเขาก็ไปท�าคลินิก 
ไปอยู่ที่อื่น ผมก็บอกเขาอย่างนี้ว่าเแล้วหมอคนนั้น
ยังอยู่เมืองไทยหรือเปล่า หากยังอยู่เมืองไทย มันก็
ประโยชน์คนไทยอยู่ดี อันนี้ก็เหมือนกัน ผมยังคุยกัน
เล่นๆ ว่าหากวันหนึ่งคนกลุ่มนี้ทะเยอทะยาน จนจบ 
PhD ได้ 
เขาก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มาพูดให้คนชายขอบได้รู้ว่า
หากไปได้ ท�าได้ มันก็ท�าได้ แล้วมันก็จะเป็นแรงฮึกเหิม
ให้คนตรงนั้นพัฒนาตนเอง

 มีแรงเสียดทางจากภายนอกบ้างไหมคะ
 ความจริงน่าจะเป็นจากคนของเราเอง
มากกว่า บางคนไม่แน่ใจว่าท�ามาแล้วจะดีไหม บางคน
ก็ยังไม่รู้สึกว่าท�าไปท�าไม บางคนก็ห่วงเรื่องสภาวิชาชีพ
จะโจมตีไหม บางคนห่วงเรื่อง กพ. จะรับรองหรือเปล่า 
เขาก็ห่วงกังวล แต่เราก็คิดว่าเราดูลู่ทางไว้ดีแล้ว และ
ก็เป็นสถาบันการศึกษาของราชการ โอกาสที่จะได้รับ
การรับรองไม่ยาก และเป็นแนวคิดใหม่ทางการศึกษา 
เราก็พยายามที่จะท�า ผมคิดว่าหากผลผลิตออกมา
แล้วเราสามารถส่งไปช่วยงานได้ คนจะเห็นประโยชน์
เอง ตอนนี้ไม่มีใครค้านแล้ว สภาวิชาชีพก็ไม่ได้ว่าอะไร 
เพราะเขาก็คงเห็นว่าเราไม่ได้ผลิตคนไปเพื่อจะจ้างแข่ง
กับขา เราผลิตอนุปริญญา ผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ออกไป
ท�างานในกรุงเทพฯ ในเมือง เราไม่ได้ท�าเพื่อการค้าไง
ครับ แต่เราท�าเพื่อพัฒนาคนในระบบ ผมคิดว่าอย่าง
ที่บอกเจ้านายผมเป็น back ให้ ท่ายจะคอยถาม และ
ค�าถามของท่านก็ท�าให้เราต้องระแวดระวัง รอบคอบ 
และเดินไปได้มั่นใจมากขึ้น 

“เห็นว่ามีเจ้าถิ่นซึ่งคร่ำาหวอดกับชุมชน

มานานอย่างหมออนามัย แต่เขาไม่ได้ถูก 

empower เลย ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม”

 ฟังดูแล้วเหมือนหลายๆ อย่างในระบบสุขภาพ
เน้นการพัฒนาระบบเหนือปฐมภูมิขึ้นไป แต่ต่�ากว่า
สถานีอนามัยลงมาถูกทิ้ง
 ก็สมเด็จพระเทพฯ ท่านตรัสกับรัฐมนตรีคน
ก่อนว่า ฝากดูแลสถานพยาบาลที่ต่�ากว่าสถานีอนามัย
ด้วยนะ ตอนนั้นก็มีการตั้งคณะท�างานเพื่อพัฒนา 
สสช. ผมก็เข้าไปเป็นกรรมการ แต่พอเปลี่ยนรัฐมนตรี
ก็เงียบไป จริงๆ แล้วในระดับประเทศที่รู้กันว่าต่�ากว่า 
สอ. คือ สสช. ซึ่งมีประมาณ 170 แห่งทั่วประเทศ อยู่
ที่ตากประมาณ 40 แห่ง เยอะที่สุดอยู่ที่เชียงใหม่มี 
50 แห่ง แต่บางที่ก็ถูกทิ้งร้าง เพราะคนพัฒนาไปอยู่ 
สอ. ของเราก็มี ก็เกิดปัญหาขึ้นว่าวัคซีนเข้าไม่ถึง งาน
ฉุกเฉินในกลุ่มบ้านนี่ไม่ได้เลย เขาถึงต้องมานั่งผลิตคน
เพื่อส่งคนกลุ่มนี้ไปตรึงก�าลังใหม่ ก็เกิดการรื้อฟื้นขึ้น
มาเป็นรูปธรรมมากขึ้น

 ท�าไมไม่มีความร่วมมือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเลย
 มี เขาเข้ามาช่วยด้านการจ้างคนตอนนี้เรา ใน
กระบวนการพัฒนาคนเขาไม่ได้มาเกี่ยว แต่มีการจ้าง
งานในหลายพื้นที่ไม่ได้ทั้งหมด อีกอย่างหนึ่งคือ อบต 
ที่นี่ขนาดเล็ก จน แค่จ้างคนของเขาก็ยังจะไม่ไหวแล้ว 
ที่เทศบาลแม่จันที่อุ้มผาง ไกลมากนะ ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
แต่เป็นเทศบาล เขาตั้งสุขศาลาแล้วจ้างคนให้เกือบ 
10 คน เขาเข้ามาเกี่ยวเพียงแต่เราไม่ได้ดึงเขาเข้ามาให้
เห็นในระดับใหญ่ แต่ละส่นที่จะไปสร้าง contact เพื่อ
ให้เขาช่วยรักษาก�าลังคนไว้ด้วยการจ้างให้ หลายคน
เริ่มเปลี่ยนจากการจ้างด้วยเงิน track C (เงินพิเศษ

ส�าหรับพื้นที่ทุรกันดารของ สปสช.) ไปเป็นเงิน อบต. 
แล้ว

 หากพื้นที่อื่นอยากแก้ปัญหาก�าลังคนให้ได้
เหมือนอย่างที่ตากท�า คุณหมอมีค�าแนะน�าอะไร
ไหมคะ
 อันดับแรกต้องรู้ปัญหาก่อน ต้องรู้ว่าคนของ
ตนเองต้องการการฝึกด้านไหน ผมออกเยี่ยมอนามัย
ทุกแห่งนะ 115 แห่ง และ สสช. อีก ผมไปหมดเลย 
ค่�าไหน นอนนั่น ไปกางเต้นท์นอน นอนที่อนามัย นั่ง
ล้อมวงกินข้าวกัน และกระบวนการนิเทศงานของเราก็
ท�าให้เราเห็นสภาพปัญหา เห็นส่วนขาดของคนของเรา 
แล้วถึงจะมา design อย่างผมนี่ผมเห็นส่วนขาดของ
ระบบก็คือก�าลังคนไม่พอ โยกย้ายสูง ไม่มีคนไปอยู่ 
ผมถึงต้องมาจัดการเรื่องการผลิต และผมก็เห็นว่าผม
เติมพยาบาล ไม่ได้แน่ แต่เราอยากจะพัฒนาคุณภาพ
บริการ และก็เห็นว่ามีเจ้าถิ่นซึ่งคร่�าหวอดกับชุมชนมา
นานอย่างหมออนามัย แต่เขาไม่ได้ถูก empower เลย 
ไม่ว่าจะด้านไหนก็ตาม เราพูดกันแต่ว่าจะท�าให้อนามัย
ดีขึ้นต้องเติมพยาบาล ทั้งที่หมออนามัยหลายคน
ชาวบ้านรัก หากเขาเก่งขึ้นมาอกีหนิดหนึ่ง นอกจาก
ชาวบ้านรัก ชาวบ้านจะได้รับบริการที่ดีขึ้นมาด้วย 
ผมก็เลยคิดพัฒนาส่วนขาดตรงนี้ ที่มาที่ไปต้องมีการ
วิเคราะห์ปัญหาก่อน
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ระยอง จังหวัดที่เต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม
หนัก ที่มักจะมีข่าวคราวการรั่วไหลของสารเคมี
ทั้งจากอุบัติเหตุและหลุดรอดมาจากกระบวน

ผลิตโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ท�าให้ส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัดหลายต่อหลายครั้ง จนระยอง
กลายเป็นจังหวัดที่ไม่เป็นที่ปรารถนาของก�าลังคน
ด้านสุขภาพ เพราะไม่เพียงแต่จะมีภาระงานที่หนักทั้ง
จากสภาพแวดล้อมและจากประชากรแฝงที่มาในรูป
ของพนักงานในโรงงานแล้ว ยัง
มีปัจจัยเรื่องสุขภาพของตัวก�าลัง
คนเอง
 ระยองจึงกลายเป็น
จังหวัดที่แม้จะมีความเป็นเมือง
สูงแต่ก็มีความขาดแคลนก�าลัง
คนด้านสุขภาพอยู่มากเช่นกัน 
แพทย์ มีจ�านวนจริงต่�ากว่า GIS 
ถึง 66 คน ทันตแพทย์ มีน้อย
กว่า GIS ถึง 79 พยาบาลอีก 
794 คน การหาคนเข้ามาเติม
เสริมก�าลังก็ท�าได้ยากยิ่ง ความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้น ท�าให้ระยอง
ต้องขวนขวายหาวิธีที่จะท�าให้มี
ก�าลังคนเป็นของตนเองให้ได้ 
 การร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิต
ก�าลังคนโดยเฉพาะพยาบาลเพิ่มจึงเกิดขึ้น โดย
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดได้จัดท�าความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ซึ่งได้มีการรวมตัวกัน
ในชื่อว่า “กลุ่มเพื่อนชุมชน” ให้สนับสนุนทุนการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554-2557 
จ�านวน 200 ทุน ทุนละ 60,000 บาท ต่อปี (รวมทั้ง
โครงการ 48 ล้านบาท) เพื่อผลิตพยาบาลให้เพียงพอ

ต่อความต้องการ เมื่อได้งบประมาณแล้วก็ประสาน
ความร่วมมือไปยังแหล่งผลิตในจังหวัดและพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียง คือ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า 
จันทบุรี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 
เพื่อให้ผลิตพยาบาลเพิ่มให้เป็นพิเศษตามโครงการ
นี้   
 และนักเรียนพยาบาลกลุ่มนี้เองที่จะเข้ามา
สู่ระบบริการสุขภาพของระยอง ผ่านทางการจ้างงาน

ของโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการ
จ้างงานส่วนหนึ่งจากกลุ่มเพื่อน
ชุมชนเช่นกัน จากความร่วม
มือระดับจังหวัด ขยับสู่ความ
ร่วมมือระดับนโยบายเมื่อปลัด
กระทรวงสาธารณสุขและกลุ่ม
เพื่อนชุมชน ท�าบันทึกข้อตกลง
ร่วมกันว่า กลุ่มเพื่อนชุมชน
จะสนับสนุนงบประมาณจ้าง
บุคลากรทางการแพทย์เพื่อ
ให้บริการกับประชาชนในเขต
อ�าเภอเมือง และโรงพยาบาล
มาบตาพุด และศูนย์อาชีว
เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม ไม่เพียง

เฉพาะพยาบาล แต่ยังรวมการจ้างงานของบุคลากร
สาขาวิชาชีพอื่น รวมทั้ง แพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 
และนักวิชาการสาธารณสุข รวม 60 คน  
 ไม่ว่าภาคอุตสาหกรรมจะเข้าร่วมโครงการนี้
ด้วยวัตถุประสงค์ใด สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นคือท�าให้ระยองมี
บุคลากรเป็นของตนเองเพียงพอกับความต้องการ

โดย จับพลัดจับผลู : ตาดูหูฟง 
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ได้ยินชื่อซีรีส์ แนว Medical drama จากอเมริกาเรื่อง
นี้มาหลายปี แต่ไม่เคยได้ตั้งหลักดูสักที จากปี 1 ใน
ปี 2005 วันนี้ซีรีส์เรื่องนี้เดินทางมาถึงปี 8 แล้ว เพิ่ง

จะมีโอกาสได้ดูตอนหยุดยาวปีใหม่นี้เอง และแน่นอนว่า
ไม่สามารถดูจนจบได้เนื่องความยาวมหาศาล ดูได้เพียง
บางช่วงบางตอนของปีที่ 2 ที่แน่นอนอีกอย่างหนึ่งคือดู
แล้วชอบ 
 Grey’s Anatomy เป็นเรื่องราวของศัลยแพทย์
ฝึกหัดที่ก�าลังฝึกงานในโรงพยาบาลซีแอทเทิลเกรซ ที่
บอกว่าชอบก็เพราะเป็นซีรีส์ที่ชอบเพราะว่าสะท้อนให้
เห็นชีวิตของอินเทิร์นที่ไม่เพียงแต่ต้องดิ้นรนต่อสู้ในการ
เรียนรู้และฝึกตนเพื่อให้สามารถเติบโตเป็นศัลยแพทย์
มือดีให้ได้ ขณะเดียวกันก็ฉายภาพชีวิตอีกด้านหนึ่งของ
ศัลยแพทย์ว่าต่อให้มีความเก่ง ความละเอียดอ่อนและ
ฝีมือดีแค่ไหน สุดท้ายทุกคนก็ยังเป็นมนุษย์ปุถุชน มีรัก 
โลภ โกรธ หลง อยู่ ขณะที่ก�าลังขวนขวายเรียนรู้แสวงหา
หนทางในการช่วยชีวิตคนไข้ ชีวิตอีกด้านหนึ่งของพวก
เขา อาจจะก�าลังทุกข์เพราะไปหลงรักสามีคนอื่น บาง
คนอาจก�าลังทุกข์เพราะแฟนขอเลิกในวันที่รู้ว่าตนเอง
ก�าลังตั้งครรภ์ บางคนเครียดเพราะต้องแบกภาระความ
รู้สึกและความกดดันของการเป็นลูกของศัลยแพทย์ชื่อดัง 
และอื่นๆ อีกมากมาย ที่บ่งบอกให้รู้ว่าสุดท้ายในมิติของ
ความเป็นมนุษย์ศัลยแพทย์ก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากคนอื่น
ที่เดินชนไหล่เราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

 Grey’s Anatomy ไม่เพียงจะมีภาพของการ
แข่งขันกันในหมู่ศัลยแพทย์ฝึกหัดเพื่อสร้างผลงานที่
ประทับใจอาจารย์แพทย์ให้มากที่สุด ไม่เพียงแต่จะ
มีภาพของการดิ้นรนเอาตัวรอดในชีวิตส่วนตัวของ
ศัลยแพทย์ฝึกหัดรวมถึงอาจารย์แพทย์แต่ละคน แต่ยังมี
ภาพของความรู้สึกร่วมที่เขาทุกคนมีในฐานะศัลยแพทย์ 
สีหน้าเจ็บปวดของศัลยแพทย์หญิงในนาทีที่ต้องประกาศ
เวลาตายของคนไข้ที่เมื่อ 10 ปีก่อนเคยเป็นคนไข้คน
แรกของตนในสมัยที่เป็นศัลยแพทย์ฝึกหัด ในวันที่เป็น
ศัลยแพทย์ฝึกหัดเธอมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตเขา แต่
ในวันที่เป็นหัวหน้าผ่าตัดเขาเต็มตัว เขากลับจากไปหลัง
จากเธอลงมีดได้ไม่นาน หรือสีหน้าสับสนของศัลยแพทย์
ฝึกหัดในนาทีที่ต้องวางมือจากคนไข้ที่ก�าลังผ่าอยู่ไป
หาคนไข้อีกคนหนึ่งเมื่ออาจารย์แพทย์ลงความเห็นว่า
หมดหวังกับเคสที่ก�าลังผ่าตัดอยู่ แต่อีกเคสที่ก�าลังรอ
การผ่าตัดมีความหวังสูง  สีหน้าล�าบากใจของอาจารย์
ศัลยแพทย์ในยามต้องบอกข่าวร้ายกับคนรักของคนไข้
ที่มาถึงโรงพยาบาลด้วยอาการที่หนักเกินไป และอีก
มากมาย
 ระหว่างที่นั่งๆ นอนๆ ดู Grey’s Anatomy สิ่ง
หนึ่งที่แวบเข้ามาในใจคือค�าพูดที่ได้ยินซ�้าไปซ�้ามาของ
หลายฝายที่อยากให้แพทย์มองให้เห็นความเป็นมนุษย์
ในหมู่คนไข้และญาติ หากคิดย้อนกลับไป ให้คนไข้และ
ญาติมองเห็นความเป็นมนุษย์ในหมู่แพทย์ด้วยก็น่าจะดี
ไม่น้อย เพราะไม่ว่าจะเป็นแพทย์เก่ง เชี่ยวชาญ ด้านใด 
ขนาดไหน สุดท้ายทุกคนก็คือปุถุชนเหมือนกัน  

Grey’s Anatomy คือศัลยแพทย คือมนุษยปุถุชน
หลากหลายเส้นทางบิน : โดย กองบรรณาธิการ

ระยอง: เปลี่ยนศัตรูสุขภาพ
ใหเปนพันธมิตรกําลังคน

“
ไมวาภาคอุตสาหกรรม
จะเขารวมโครงการนี้

ดวยวัตถุประสงคใด สิ่งดีๆ 
ที่เกิดขึ้นคือทําใหระยอง

มีบุคลากรเปนของตนเอง
เพียงพอกับความตองการ

”
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คือผ�เสื้อตัวหนึ่ง : โดย กูล โพธิ์ทอง

ขาพเจ้าเป็นพยาบาลวิชาชีพช�านาญการ อยู่
โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี  
ตลอด 22 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่เรียนมาและมุ่งมั่นใช้
ความรู้นั้นให้เกิดประโยชน์ด้านสุขภาพต่อคนปวยที่มา
รับบริการที่โรงพยาบาลมากที่สุด ด้วยความที่เป็นโรง
พยาบาลระดับด�าเภอเล็กๆ ในสังคมของชาวบ้านที่ยัง
คงมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านอยู่ ท�าให้หลายครั้งข้าพเจ้า
ได้เห็นรูปแบบการรักษาพยาบาลแบบกันเองของพวก
เขา ที่ชวนให้สงสัยเหลือเกินว่ากระบวนการที่ไม่มีการ
พิสูจน์หรือรองรับด้วยวิทยาศาสตร์นั้นจะท�าให้พวก
เขาหายจากอาการเจ็บปวยได้อย่างไร ไม่เพียงแต่ไม่
เชื่อ บางครั้งข้าพเจ้าก็รู้สึกโกรธชาวบ้านที่หันไปหาทาง
เลือกในการรักษาพยาบาลแบบไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
โดยเฉพาะเมื่อเห็นคนไข้ที่เคยให้การรักษาพยาบาล
ไปกลับมาในสภาพที่อาการหนักกว่าเดิม เพราะหยุด
รับการรักษากับโรงพยาบาลแล้วหันไปหาสิ่งที่พวกเขา
เรียกกันว่า “ทางเลือก” 
 แต่แล้ว 10 เดือนก่อนก็เกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้
ข้าพเจ้าต้องหยุดทบทวนความคิดตัวเอง เมื่อคุณพ่อ
ที่เคยแข็งแรง ถูกตรวจพบว่าเป็นมะเร็งล�าไส้ระยะที่ 
4 และแพร่กระจายไปที่ตับแล้ว ผลของการเอ็กซเรย์
คอมพิวเตอร์ท�าให้แพทย์ลงความเห็นว่าไม่สามารถ
ผ่าตัดได้ และวางแผนจะให้การรักษาด้วยเคมีบ�าบัด 
ระหว่างพาคุณพ่อนั่งรถกลับบ้าน ข้าพเจ้าเลือกที่จะ

บอกความจริงบางอย่างให้คุณพ่อรู้ รวมถึงแผนการ
รักษาพยาบาลด้วยเคมีบ�าบัด
 “ถ้าให้เคมีบ�าบัดพ่อไม่เอานะ” เป็นเสียงที่
ข้าพเจ้าได้ยินตอบมา จึงรีบตอบกลับไปว่า “ไม่เอาไม่
ได้นะ เมื่อหมอสั่งให้เคมีบ�าบัดพ่อก็ต้องเอา” คุณพ่อ
ซึ่งขณะนั้นมีอาการอ่อนเพลียจากการเดินทางบอก
ว่า “พ่อยังไม่ได้พูดอะไรเลย” น้องสาวและเพื่อนบ้าน
ที่นั่งอยู่ในรถพูดพร้อมกันว่า “พ่อยังไม่ได้พูดอะไร
เลย” ……………. แล้วอย่างนั้นเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยิน
ว่า “ถ้าให้เคมีบ�าบัดพ่อไม่เอานะ” เป็นเสียงของใคร
หรือว่าเซลล์ในร่างกายของคุณพ่อที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็ง
เขาจะสื่อสารให้ข้าพเจ้าทราบว่าเขาไม่ต้องการเคมี
บ�าบัด หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองประจ�าตัวคุณ
พ่อถ้าเป็นคนไข้ทั่วไปมาพูดแบบนี้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
คงข�าเขาน่าดู คิดได้อย่างไรที่เซลล์จะสื่อสารออกมาได้ 
แต่กรณีนี้คนปวยคือคุณพ่อ และญาติคนปวยก็คือตัว

ข้าพเจ้าการสื่อสารผ่านสัมผัสที่มองไม่เห็นและพิสูจน์
ไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ 
สุดท้าย พวกเราพี่ๆ น้องๆ พร้อมกับคุณพ่อและคุณ
แม่ ตัดสินใจไม่รับเคมีบ�าบัด จากนั้นคุณพ่อไม่ขอไป
โรงพยาบาลอีก รักษาไปตามอาการโดยใช้ยาสมุนไพร 
ข้าพเจ้านอกจากจะไม่ว่าอะไรแล้วยังแถมด้วยการ
แนะน�าให้ท่านสวดมนต์ พูดคุยกับท่านเกี่ยวกับการ
เตรียมตัวตาย ท�าบุญบ้านและสวดมนต์ต่ออายุให้ท่าน 
เพราะตระหนักดีว่ามะเร็งล�าไส้ระยะที่ 4 ลามไปถึงตับ 
ตายเกือบทุกราย หากคุณพ่อจะตายก็ขอให้คุณพ่อได้
ตายอย่างสงบและอยู่ใกล้ธรรมะ
 หลังจากวันที่หมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง 
คุณพ่อก็อาการแย่ลงมาเป็นล�าดับ ซีด บางครั้งมีไข้
สูง หนาวสั่น ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน บางครั้งมีอาการ
ท้องผูกก็ให้รับประทานยาระบาย เวลาท้องเสียก็ชง
น�้าเกลือแห้งให้ดื่ม พวกเราเข้าใจดีเกี่ยวกับอาการ
เปลี่ยนแปลงของท่าน จนกระทั่ง 1 เดือนก่อน 
หลังเท้าทั้ง 2 ข้างของท่านเริ่มบวมกดบุม รับประทาน
อาหารได้น้อยลง สุดท้ายรับประทานข้าวต้มใส่เกลือ
เพียง 5 ช้อน อ่อนเพลียมาก อิดโรย ข้าพเจ้าจึงให้
น�้าเกลือทางหลอดเลือดด�า ให้เองที่บ้าน แต่
แล้วคุณพ่อกลับมีอาการบวมที่หลังเท้ามากขึ้น 
กระสับกระส่าย แน่นอนระบบการไหลเวียนล้มเหลว                                                                                                                                              
 ข้าพเจ้ายอมรับว่าใกล้ถึงเวลาแล้วที่คุณพ่อ
จะจากพวกเราไป ในระหว่างพักเที่ยงขณะรับประทาน
อาหาร เพื่อนคนหนึ่งบอกว่า “ดอกปีบรักษาโรคมะเร็ง
ได้ ที่บ้านของเขาปลูกต้นดอกปีบ ซึ่งภาคเหนือเรียก
ว่ากาสะลองไว้ มีเพื่อนบ้านมาเก็บดอกทุกวัน จ�านวน 
2 ราย รายหนึ่งบอกว่าปวยเป็นมะเร็ง อีกรายหนึ่ง
มีอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรง หลังจากดื่มน�้าต้มดอก
ปีบ อาการกลับดีขึ้น แผลแห้งขึ้น (ผู้ปวยรายหนึ่งบอก
ว่าที่ข้างบ้านของเขาก็มีดอกปีบ แต่เก็บไม่ทันลิง ลิง
เก็บดอกปีบกินหมด) ให้น�าดอกปีบไปต้ม” เย็นวันนั้น
ข้าพเจ้ารีบกลับบ้าน พอถึงบ้านรีบตรงไปเก็บดอกปีบ
ซึ่งปลูกอยู่หน้าบ้านก�าลังบานสะพรั่งเต็มต้น ดอกสีขาว
บริสุทธิ์ เลือกเก็บเฉพาะดอกที่หล่นลงสู่ พื้นดินแล้ว
เท่านั้น ดอกที่ยังไม่ล่วงลงมาจะไม่เก็บเพราะคิดเอา

เองว่าเขายังไม่สละให้เราเก็บไปท�ายา เป็นการท�าร้าย
เบียดเบียนต้นของดอกปีบเสียมากกว่า จึงเลือกเก็บ
เฉพาะดอกที่ร่วงหล่น 9 ดอก น�าไปล้างน�้าอีกครั้งเพื่อ
ชะล้างให้สะอาด น�าไปต้มให้เดือดสักครู่ ตั้งไว้พออุ่น 
แล้วน�าให้คุณพ่อดื่ม ปรากฎว่าคืนนั้นคุณพ่อนอนหลับ
สบายทั้งคืน ตอนเช้าข้าพเจ้าต้องไปท�างานตามปกติ
ออกจากบ้านเวลา 7.00 น. ข้าพเจ้ามีคติว่าการปฏิบัติ
งานด้วยความตั้งใจและมีความเมตตา กรุณากับผู้ปวย
จะส่งผลบุญให้กับคุณพ่อของข้าพเจ้า ตอนเย็นวันนั้น
ข้าพเจ้ากลับถึงบ้านรู้สึกแปลกใจมาก คุณพ่อก�าลังนั่ง
รับประทานอาหาร คุณแม่เข้ามากระซิบว่าวันนี้พ่อรับ
ประทานอาหารได้มาก โดยสัมผัสของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
มั่นใจว่าคุณพ่อหายปวยแน่ๆ หลังจากรับประทานน�้า
ต้มดอกปีบได้ 3 วัน หลังเท้าทั้ง 2 ข้างซึ่งบวม ก็หาย
เป็นปกติ อาการดีขึ้นทุกวัน  รับประทานอาหารได้ 
นอนหลับได้ ถ่ายอุจจาระได้ทุกวัน ไม่มีเลือดปน 
น�้าหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สามารถสัมผัสต�าแหน่งที่ท่าน
เป็นมะเร็งได้โดยไม่มีอาการเจ็บปวด ข้าพเจ้าเฝ้า
สังเกตดูอาการของคุณพ่อตลอดเวลา อาการของท่าน
ดีขึ้นอย่างปาฏิหารย์ อัศจรรย์จริงๆ ขณะนี้ครบ 
1 เดือนแล้วที่คุณพ่อดื่มน�้าต้มดอกปีบ วันนี้ 29/ 12/ 
2554 อาการของท่านดีมากๆ ดีที่สุดตั้งแต่เริ่มดื่มน�้า
ต้มดอกปีบ       
 มะเร็งของพ่อ และน�้าต้มดอกปีบตามสูตร
ของเพื่อน ท�าให้ข้าพเจ้าเกิดมุมมองใหม่ เป็นมุมมอง
ของคนที่เป็นญาติผู้ปวยและต้องการท�าทุกอย่างเพื่อ
ให้คนที่เรารักหายปวย แม้วิธีนั้นจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์
และยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ตาม หากพ่อไม่เป็นมะเร็ง ข้าพเจ้า
ก็คงยากที่จะเข้าใจความรู้ในส่วนนี้ของญาติผู้ปวย 
อยากจะบอกกับทุกๆ คน ที่ท�าหน้าที่ให้บริการผู้ปวย
และเคยมีมุมมองที่คับแคบเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคย
มีว่า ไม่จ�าเป็นต้องรอให้คนที่เรารักปวย แค่รักคนปวย
ทุกคนที่มาหาเรา ใจของเราก็จะกว้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
และมุมมองของเราก็จะเปลี่ยนไปได้เอง 
 สุดท้ายขอให้ผู้ปวยมะเร็งทุกท่านประสบ
โชคดี อาการดีขึ้นทุกๆ วัน อยู่อย่างไม่ทุกข์ทรมาน 
ดังเช่นคุณพ่อของข้าพเจ้า  

มะเร็งของพอ
กับมุมมองใหมกับมุมมองใหม

ของขาพเจา
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 ประเด็นที่สอง การก�าหนดคุณสมบัติแพทย์ที่
สามารถเข้าเรียนต่อแพทย์เฉพาะทางได้ “จ�าเป็น” ต้อง
ผ่านการชดใช้ทุนครบตามระยะเวลาที่ก�าหนด รวมทั้ง
สถาบันการฝึกอบรมจะต้องลดจ�านวนโควตา Free 
training ลง เพื่อให้แพทย์สามารถปฏิบัติงานได้ครบระยะ
เวลาชดใช้ทุนไม่ว่าจะเป็น 3 ปีหรือ 6 ปี การวางนโยบาย
ดังกล่าวรวมทั้งการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะลดจ�านวน
แพทย์ที่ลาออกก่อนชดใช้ทุนได้จ�านวนมาก อย่างไรก็ตาม
การที่จะให้แพทย์เหล่านี้ที่จ�าเป็นต้องท�างานให้ครบระยะ
เวลาการใช้ทุน กระทรวงสาธารณสุขจ�าเป็นต้องดูแลพวก
เขาตามสมควรทั้งในเรื่องการก�าหนดมาตรฐานภาระงาน
ที่ควรเป็น ตลอดจนดูแลเรื่องค่าตอบแทนให้เหมาะสม
 ประเด็นสุดท้าย เพื่อเป็นการจัดการให้
สอดคล้องกับการขยายการชดใช้ทุนของนักศึกษาใน
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท การปรับแนวคิด
ในการจัดสรรทุนที่ได้กล่าวมาแล้ว การเพิ่มโควตาแพทย์
เฉพาะทางในแต่ละจังหวัดให้กับแพทย์ในโครงการนี้ที่
ชดใช้ทุนครบก�าหนด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แพทย์ปฏิบัติ
งานได้อย่างต่อเนื่องในภูมิล�าเนาของตนเอง โดยน�า
หลักการ Rural recruitment and hometown placement 
มาใช้ทั้งในช่วง undergrad และต่อเนื่องมาถึงช่วง post-
grad training 
 การบริหารจัดการระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบของแพทย์เฉพาะทางในกระทรวงสาธารณสุข
ยังมีเรื่องราวอีกมากมาย ที่ผู้ก�าหนดนโยบายจ�าเป็น
ต้องให้ความสนใจมากขึ้น เพื่อที่จะลด “รูรั่ว” ของ
ระบบให้ได้ มิฉะนั้นแม้จะเพิ่มก�าลังการผลิตแพทย์ให้
มากขึ้นเท่าไรก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความขาดแคลน
แพทย์ในพื้นที่ชนบทได้ เอาไว้ผมจะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ในโอกาสต่อๆ ไป ส�าหรับฉบับนี้คงต้องลาด้วยค�าว่า 
“มีความสุขมากมาก ตลอดป 2555” ครับ  

ฉบับที่แล้ว ผมพูดถึงนโยบายการแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแพทย์ในชนบทโดยจะเพิ่มจ�านวน
การผลิตนักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิต

แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท พร้อมทั้งขยายระยะเวลา
การชดใช้ทุนจากระยะเวลา 3 ปีเป็น 6 ปี และการปรับ
เพิ่มค่าปรับจาก 400,000 บาท (ราคาเมื่อกว่า 30 ปีที่
แล้ว) เป็น 1,000,000 บาท ซึ่งมีปฏิกิริยาสะท้อนจาก
กลุ่มนักศึกษาแพทย์บางส่วนว่านโยบายดังกล่าวอาจจะ
เป็นการ “เร่งรัด” ให้แพทย์ลาออกจากระบบมากขึ้น ผม
ได้กล่าวเอาไว้ว่าปฏิกิริยาของนักศึกษาแพทย์ดังกล่าว 
รวมทั้ง “ภาพลักษณ์” ของแพทย์รุ่นใหม่ เป็นผลสะท้อน
ของการเติบโตของคนรุ่นใหม่ภายใต้วัฒนธรรมบริโภค
นิยม ที่มุ่งเน้นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ 
 ครั้งนี้ผมจะพูดต่อไปว่า แล้วเราจะออกแบบ
ระบบโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการก�าลังคน เพื่อที่
จะอยู่ร่วมกับคนรุ่นใหม่ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร โดย
จะเน้นไปที่จุดสนใจหลักของแพทย์รุ่นใหม่ คือ การเรียน
ต่อแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการลาออก
ก่อนครบก�าหนดชดใช้ทุน 3 ปี 
 ขอเริ่มจากประเด็นแรก คือ แนวทางการ
ก�าหนดโควตาทุนการเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง ซึ่ง
ปัจจุบันใช้แนวคิดสัดส่วนแพทย์เฉพาะทางต่อประชากร 
ซึ่งยังไม่สะท้อนภาระงานที่แท้จริงได้ ดังนั้นการทบทวน
การก�าหนดโควตาทุนจ�าเป็นต้องมีการทบทวนเพื่อให้
สอดคล้องกับระบบบริการที่จะออกแบบใหม่ในอนาคต 
นั่นคือกระทรวงสาธารณสุขจ�าเป็นต้องเพิ่มจ�านวนโควตา
ของแพทย์เฉพาะทาง นอกจากนี้ยังต้องน�าแนวคิดการ 
pool resource โดยการน�าแพทย์เฉพาะทางมารวมกัน
ในจุดบริการใหญ่ แล้วจัดระบบให้กระจายการบริการ 
มากกว่าการกระจายคนออกไปโรงพยาบาลละ 1-2 คน 
เพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และป้องกัน
การสูญเสียทรัพยากรจากการที่ต้องแบกรับภาระงาน
คนเดียวในสถานบริการได้

วลีผ�เสื้อ หมายเหตุ สวค. : โดย นพ. ฑิณกร โนรี

สวัสดีปใหม ป 2555 คอลัมภ “หมายเหตุ สวค” ขอเปนกําลังใจแดบุคลากรดานสุขภาพทุกคน

ไมวาทานจะปฏิบัติงานอยูในเมืองหร�อในพ�้นที่ชนบทหางไกลครับ

เพราะเราตางมีเปาหมายเดี่ยวกันคือเปนสวนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทย

“ไมจําเปนตองรอใหคนที่เรารักปวย แครักคนปวยทุกคนที่มาหาเรา

ใจของเราก็จะกวางขึ้นโดยอัตโนมัติ” 

กูล โพธิ์ทอง        พยาบาลวิชาชีพกูล โพธิ์ทอง        พยาบาลวิชาชีพ
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     ณ ปี 2553 ประเทศไทยมีนักกายภาพบ�าบัด
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานบริการทั่วประเทศ 1,725 คน 

เฉลี่ยแล้วนักกายภาพบ�าบัด 1 คน 
ต้องดูแลประชากร 36,826 คน 

: กลุ่มพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ 
ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข


