พยาบาล 3,000 คน ความหวังและผลขางเคียง
นายแพทยสภุ ทั ร ฮาสุวรรณกิจ
เหรียญมี 2 ดานเสมอ มีทั้งดานหัวดานกอย นั่นหมายความวามีทั้งดานบวกและดานลบ กรณีการ
ผลิตพยาบาล 3,000 คนใหกับจังหวัดชายแดนภาคใตที่กําลังจะจบการศึกษามาปฏิบัติงานในพื้นที่ในเดือน
เมษายน 2554 นี้แลวก็เชนเดียวกัน

ยอนอดีต ที่ไปที่มา พยาบาล 3,000 คน
เมื่อป 2549 หลังจากที่รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ จุลานนทไดเขามาบริหารราชการแผนดิน ภายใต
สถานการณไฟใตที่รุนแรง

กระทรวงสาธารณสุขภายใตการนําของ นายแพทยมงคล ณ สงขลา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น

ไดผลักดันนโยบายสําคัญในการแกปญหาความไมสงบ

จังหวัดชายแดนใตในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว โดยมีนโยบายใหผลิตพยาบาล
เพิ่มจํานวน 3,000 คนในปเดียว โดยรับนักเรียนจากพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดนใตคือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส
สตูล และ 4 อําเภอชายแดนของสงขลา มาเรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ป จบแลวกลับไปทํางาน
ในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชน โดยทางรัฐบาลในสมัยนัน้ รับปากที่จะบรรจุใหเปนขาราชการ
การรับนักเรียนที่มีวุฒิมัธยมศึกษาปที่ 6 มาเรียนพยาบาลพรอมกัน 3,000 คนเมื่อ 4 ปที่ผานมานั้น
ทําใหวัยรุนผูห ญิงในพืน้ ที่ เขามาสูระบบการศึกษาพรอมกันจํานวนมาก คําถามสําคัญคือทําไมรับสมัคร
รวดเดียวตั้ง 3,000 คน ทําไมไมเติมปละ 300 คนเปนเวลา 10 ป คําตอบก็ชัดเจนวา เปนปริมาณที่มาก
พอที่จะเกิดผลการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในหลายประการ มากพอทีจ่ ะเกิดความรูส ึกที่เปนความหวังของ
พอแมผูปกครองและญาติๆรวมแลวหลายหมื่นคนในพืน้ ที่ที่มีความหวังเพิ่มขึ้นตออนาคตของลูกที่จะไดเปน
พยาบาลและขาราชการ

มากพอที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณของพยาบาลในพื้นที่ทขี่ าดแคลน

ยาวนาน ทําใหมีบุคลากรมากขึ้นเทาตัวอยางที่ไมปรากฏมากอน และอาจจะมากพอในเชิงจิตวิทยามวลชน
ที่จะทําใหผูคนในพืน้ ที่มีความภักดีตอรัฐไทยในยามที่รัฐไทยออนแอ
ตามนโยบายเมื่อ 4 ปที่แลว ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุข

จึงไดดําเนินการโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแกไขปญหาในพืน้ ที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยไดมกี ารคัดเลือกบุคลากรในพื้นที่เขาโครงการ จํานวน 3,000 คน เพื่อเขาศึกษาใน
หลักสูตรพยาบาลศาสตร(4 ป) ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

จํานวน 25 แหงทั่วประเทศ และไดเขาศึกษา ตามหลักสูตร ตั้งแต เดือนมิถุนายน 2550

และจะจบ

การศึกษากลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ในเดือนมีนาคมป 2554 ปจจุบัน นักศึกษาตามโครงการดังกลาว
เรียนจบการศึกษาในเวลา 4 ปเกือบทั้งหมด
ดวยจํานวนนักศึกษาจํานวนมาก

จึงจําเปนตองมีการกระจายการเรียนการสอนไปยังวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีทั่วประเทศ ตามศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากจํานวนเดิมที่รับใน
แตละป ดังนี้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพ
สระบุรี
จักรีรัช
สุพรรณบุรี
พระพุทธบาท
ชัยนาท
พระจอมเกลาจังหวัดเพชรบุรี
พระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี
ชลบุรี
สวรรคประชารักษ นครสวรรค
พุทธชินราช
นครลําปาง
พะเยา
เชียงใหม
สุราษฎรธานี
ยะลา
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ตรัง
นครราชสีมา
อุดรธานี
ศรีมหาสารคาม

จํานวนนักศึกษา
200
160
115
95
85
65
60
55
200
115
210
130
200
80
70
200
155
75
70
50
200
140
135

24
25

สุรินทร
ขอนแกน
รวมทั้งสิ้น

95
40
3,000 คน

ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตนนั้ มีวิทยาลัยพยาบาลเพียง 2 แหงคือที่จังหวัดสงขลาและจังหวัด
ยะลา ซึ่งสามารถรับนักศึกษาไดเพียง 225 คน หรือเพียง 7.5% ของนักศึกษาทั้งหมดเทานั้น การกระจายให
นักศึกษาจากชายแดนภาคใต ไดไปเรียนรูว ัฒนธรรมตางพื้นที่ มีเพื่อนตางถิ่น ไดทํางานฝกงานในบริบท
ชุมชนวัฒนธรรมที่ไกลบาน

ไดรับการเคี่ยวเข็ญจากครูพยาบาลที่เปนคนไทยพุทธที่ทุมเทสอนทั้งในและ

นอกเวลาราชการ ใสใจดูแลทั้งดานวิชาการในการปรับฐานความรูและดานการใชชวี ิตเปนเวลา 4 ป นาจะมี
สวนอยางยิ่งในการหลอหลอมมุมมองที่ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบทบาทของพยาบาลใน
การดูแลผูคนโดยไมแยกแยะเชื้อชาติ ศาสนา และอุดมการณไดเปนอยางดี

ความหวังและการจัดการ
การเตรียมการรองรับพยาบาลที่จะสําเร็จการศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานในพืน้ ที่นั้นมีหลายดาน
อาทิ
1. ดานการจัดสรรสถานที่ปฏิบตั ิงานใหเหมาะสม
ในปจจุบนั จํานวนพยาบาลที่ปฏิบัติงานทุกสถานบริการตั้งแตโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชนมีจํานวนพยาบาลประมาณ 3,100 คนเศษ

และมีพยาบาลประจําสถานีอนามัยจํานวน

ประมาณ 350 คนเศษ ดังนั้นการจบมาของพยาบาลในครั้งเดียวเกือบ 3,000 คน ลงมาปฏิบัติงานในพืน้ ที่
แทบจะทําใหกําลังคนดานการพยาบาลเพิม่ ขึ้นเทาตัว
แมวาจะมีพยาบาลจบมารวดเดียว 3,000 คน แตความตองการพยาบาลไปทํางานในสถานบริการ
ตางๆกลับมามีมากกวา 3,000 อัตราอยางไมนาเชื่อ ทั้งนี้ดวยวิธีคิดทีเ่ ห็นวา ไดคนมาเพิ่มโดยไมตองภาระ
ดานเงินเดือน จึงทําใหเกิดความตองการที่เกินจริง
จากขอมูลจํานวนพยาบาล 3,000 คน ตามโควตาจังหวัดทีไ่ ปเรียน และจํานวนสถานบริการในพื้นที่
ดังแสดงในตาราง

จังหวัด

จํานวนพยาบาล 3000 คน

ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สตูล
4 อําเภอ จ.สงขลา
รวม

956
591
989
164
287
2,987

จํานวนสถานบริการ(แหง)
โรงพยาบาล หนวยบริการปฐมภูมิ
12
143
8
84
12
115
6
57
4
68
42
467

ดังนั้นการกระจายพยาบาล 3,000 คนอยางไรใหเหมาะสมที่สุด ก็เปนโจทยอีกโจทยที่สําคัญที่จะ
นําไปสูการวางคนเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนไดอยางเหมาะสม
2. การบรรจุเปนขาราชการ
การบรรจุเปนขาราชการเปนแรงจูงใจที่สําคัญที่สุดในการทําใหมีนกั เรียนสมัครเขารวมโครงการ
จํานวนมาก ในระยะแรกสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ใหกระทรวงสาธารณสุขใช
ตําแหนงเทาทีม่ ีในกระทรวงจัดสรรเจียดมาใหพยาบาลในกลุมนี้

แตเพราะยังมีบคุ ลากรในวิชาชีพสุขภาพ

อีกกวา 30,000 ตําแหนงทัว่ ประเทศที่ยังไมไดบรรจุ แตดวยแรงกดดันตางๆ ในที่สุดทาง กพ.ก็ไดอนุมัติให
เพิ่มจํานวนขาราชการสําหรับพยาบาล 3,000 คน โดยไมไปใชตําแหนงที่มีเหลือของกระทรวงสาธารณสุข
3. ดานงบประมาณโดยเฉพาะเงินเดือนซึ่งระดับพื้นที่ตองรับภาระมากขึ้น
โจทยเรื่องเงินเดือนสําหรับพยาบาลทั้ง 3,000 คนนั้นจะเอามาจากไหน แนนอนวาเมื่อไดบรรจุเปน
ขาราชการก็จะไดเงินเดือนจากกระทรวงการคลัง

แตระบบการบริหารจัดการงบประมาณของกระทรวง

สาธารณสุขนั้น ไดรวมเอาเงินเดือนไปอยูในงบรายหัวที่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยจะไดรับเขาไปดวย
ทําใหแทจริงแลว เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นยอมหมายความวางบดําเนินการจะลดลง เพราะงบรายหัวประชาการ
ตามงบประกันสุขภาพนั้นยังเทาเดิม

หากคิดงายๆวา พยาบาลคนหนึ่งจบมาไดเงินเดือนและคาตอบแทน

อื่นๆรวมประมาณ 12,000 บาท คูณจํานวน 3,000 คน ตองใชเงินงบประมาณจํานวนกวา 36 ลานบาทตอ
เดือน หรือเทากับเกือบ 500 ลานบาทตอป ซึ่งเปนเงินจํานวนที่มาก หากไมไดรับการสนับสนุนดาน
เงินเดือนเพิ่มเติมมา เชื่อไดวาคุณภาพบริการดานอื่นๆจะลดลงอยางแนนอน ทั้งดานยา เครื่องมือแพทย สิ่ง
อํานวยความสะดวกในโรงพยาบาล เปนตน

อยางไรก็ตาม แมในปแรกๆจะมีการสนับสนุนงบเงินเดือนมาเปนกรณีพิเศษ แตในที่สุดก็ตองเขาสู
ระบบปกติเชนเดียวกับพื้นที่อื่นๆทั้งประเทศ งบเงินเดือนในพืน้ ที่จะโปงจนทําใหงบดําเนินการมีนอยอยาง
นาเปนหวง นี่คืออีกผลขางเคียงในอนาคต แตแนนอนวาจะสงผลดีตอเศรษฐกิจในพื้นที่พอสมควรเพราะจะ
มีการเพิ่มการใชจายเงินในพืน้ ที่อีกหลายรอยลานบาทตอป
4. การจัดเตรียมดานที่พัก และสวัสดิการตางๆ
การที่มีบุคลากรเขามาทํางานจํานวนมาก งานการพยาบาลมีลักษณะเปนกะ เชาบายดึก ทําใหมีความ
จําเปนดานการจัดหาที่พกั ในโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใหแกบุคลากรทุกวิชาชีพ
แฟลตพักพยาบาลหลายแหงกําลังเริ่มกอสราง

แมวาในปจจุบัน

แตการเชาบานที่สะดวกอยูใ กลโรงพยาบาลไวเปนที่พัก ก็

เปนทางออกทีเ่ ปนไปไดดีทสี่ ุดในบางพื้นที่ และมีคาใชจายที่นอยกวาการสรางแฟลตอยางมาก สอดคลอง
กับแนวคิดการบริหารยุคใหมที่เชาเหมาบริการมากกวาสรางเอง
5. การพัฒนาทักษะในการปฏิบตั ิงานจริง
การฝกทักษะเพิ่มเติมใหพยาบาลจบใหมมคี วามสามารถในการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับสภาพการ
ทํางานจริงในพื้นที่ ทั้งในระดับโรงพยาบาลและในชุมชน มีความจําเปนอยางยิ่ง เรียนมาทางวิชาการอาจทํา
หัตถการไดไมเกงไมชํานาญ ซึ่งตองการระบบการมีพี่เลี้ยงและการมีระบบการศึกษาตอเนื่องรองรับตอไป
6. การประเมินผล
โครงการการผลิตพยาบาล 3,000 คนนั้น มีความนาสนใจมากกวา จะสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ
ดานสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ไดมากนอยเพียงใด

สวนในการชวยสรางความสมานฉันทในพืน้ ที่

หรือไมเพียงใด ซึ่งการมีการประเมินผลอยางเปนระบบนั้น ควรจะผลักดันใหเกิดขึ้นตอไป และจะเปน
ตนแบบการประเมินผลกระทบเชิงนโยบายที่สําคัญในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนใต

ซึ่งที่ผานมาแทบไมมีการ

ประเมินผลกระทบจากนโยบายตางๆ อยางเปนระบบ

ผลขางเคียงที่ไมควรมองขาม
ผลขางเคียงที่สําคัญที่สุดในปจจุบันคือ การที่ยังมีนักเรียนทุนทุกวิชาชีพที่ยังไมบรรจุเปนขาราชการ
อีกกวา 30,000 คนจากทั่วประเทศ ซึ่งปจจุบันเปนลูกจางชั่วคราวและรอการบรรจุมาหลายป กลับรูสึก
เหมือนคนที่รอมานานแลว และถูกแซงคิวโดยเด็กเสนอะไรทํานองนี้ สรางความเจ็บใจและความหดหูใจตอ
ระบบราชการ รวมทั้งทําลายขวัญกําลังใจที่ไดตั้งใจทํางานอยางเต็มทีไ่ ปมากนอยก็ แลวแตบุคลิกและความ
คาดหวังของแตละคน

นักเรียนทุนในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ เขาก็อาจจะพอเขาใจไดวา พืน้ ที่ที่ 3 จังหวัดชายแดนใตมี
ความรุนแรง ใหเขากอนก็พอจะอธิบายได แตประเด็นสําคัญคือ นักเรียนทุนที่เปนรุนพี่และปฏิบัติงาน
จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ยังมีอีกมากทีย่ งั ไมไดบรรจุ แตกลับมีคนมาแซงคิวบรรจุ ทําใหเกิดความรูสึกที่
ไมเปนธรรม เพราะเขาก็ทาํ งานในพืน้ ที่เสี่ยง ทํางานมากอน รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขก็ปลอบใจ
มาตลอดวาจะจัดการตําแหนงขาราชการใหเร็วที่สุด
ตารางขางลางนี้ 1 แสดงจํานวนนักเรียนทุนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใตคือ สงขลา สตูล ยะลา
ปตตานี นราธิวาส ที่ยังรอการบรรจุเปนขาราชการแยกตามปที่จบการศึกษามาปฏิบตั ิงานเปนลูกจางชั่วคราว
เพื่อรอการบรรจุเปนขาราชการ
นักเรียนทุนทีย่ ังรอบรรจุ
จํานวน(ราย)

รวม
ป พ.ศ.
2548 2549 2550 2551 2552 2553
1
14
99 259 376 285 1,034

จากตารางจะเห็นไดวา มีนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุขเองอีกกวา 1 พันคนใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใตที่รอการบรรจุอยู นี่คืออีกความรูสึกไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นในพืน้ ที่
และเนื่องจากสภาพการขาดแคลนกําลังคนในหลายวิชาชีพ แตละโรงพยาบาลและสถานีอนามัยก็มี
การจางบุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่ไมใชนกั เรียนทุน คือคนที่เรียนจบมหาวิทยาลัยดวยทุนของตนเอง ไมไดมี
ทุนผูกพันกับกระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติงานดวย เชน พยาบาล นักกายภาพบําบัด เภสัชกร นักวิชาการ
สาธารณสุข คนกลุมนี้มีจํานวนพอสมควรที่รอการบรรจุเปนพนักงานราชการ จํานวน 255 คน ดังขอมูลใน
ตาราง
จังหวัด

สงขลา
ปตตานี
ยะลา
นราธิวาส
สตูล
รวม

1

จํานวนนักเรียนทุนทุกวิชาชีพที่
ยังไมไดบรรจุ (ไมรวมพยาบาล
3,000 คน) (คน)
226
349
108
260
91
1,034

จํานวนบุคลากรวิชาชีพสุขภาพที่
ไมใชนักเรียนทุน ที่ยังไมไดบรรจุ
(คน)
73
68
45
34
35
255

ขอมูลจาก website ของกระทรวงสาธารณสุข http://hr.moph.go.th/person/indexhome.htm ณ กุมภาพันธ 2554

รวมทั้ง 2
กลุม
303
417
153
294
126
1,289

อยางไรก็ตาม หากคิดรวมวิชาชีพสุขภาพที่มีการจางในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต และกลุมที่
เปนนักเรียนทีม่ ีกวา 1,034 คนที่ยังไมบรรจุ และจํานวนวิชาชีพสุขภาพที่ไมใชนกั เรียนทุน แตมกี ารจางเขา
มาทํางานในโรงพยาบาลและสถานีอนามัยในจังหวัดชายแดนภาคใตทยี่ ังไมบรรจุ คือ รอการบรรจุเปน
พนักงานราชการ อีก 255 คน ดังนั้นทางราชการจึงควรตองมีการจัดการตําแหนงใหไดอีก 1,289 ตําแหนง
ในระยะเวลาอันใกล ทั้งนีย้ ังไมรวมนักเรียนทุนในป 2554 ที่กําลังจบออกมาปฏิบัติงานในพืน้ ที่อีกหลายรอย
คน

พยาบาล 3,000 คน ความหวังและผลขางเคียง
โครงการผลิตพยาบาล 3,000 คน เปนโครงการฝายพลเรือนที่ไดรับการกลาวขานอยางชื่นชมและ
เปนที่รูจักของชาวบานมากทีส่ ุดโครงการหนึ่งของ ศอ.บต. ในการแกปญ
 หาความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต เวลา 4 ปแหงความหวังของพอแมพี่นองญาติมิตรของพยาบาลทั้ง 3,000 คน ที่จะมีลูกหลานทํา
หนาที่เปนพยาบาลในชุดสีขาวอยูในโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยใกลบานกําลังจะเปนจริงแลว ความหวัง
สีขาวกําลังสวางไสวอยางภาคภูมิใจ
ในทามกลางความดีใจของคนกลุมหนึ่ง
คนอีกกลุมหนึ่งที่เปนพยาบาลนักเรียนทุนรุนพี่และรุน
เดียวกันทีไ่ มไดอยูในโครงการ 3,000 คนนี้ และนักเรียนทุนวิชาชีพอืน่ รวมทั้งบุคลากรวิชาชีพอืน่ ๆที่เปน
ลูกจางอยูกอนแลวแตไมใชนักเรียนทุน ซึ่งทุกคนลวนมีความหวังในการไดรับการบรรจุใหเปนขาราชการ
หรือพนักงานราชการในเร็ววัน แตความหวังนัน้ ยังตองรอตอไป และรอตอไปอยางอดทน ซอนเอา
ความรูสึกไมเปนธรรมไว นี่เปนผลขางเคียงสีหมนที่กาํ ลังระอุอยูในพื้นที่ แตกระนั้นดวยจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพก็ตองมุงทํางานทําหนาที่ดูแลผูปวยตอไปอยางเต็มความสามารถ
การแกปญหากําลังคนภาคสาธารณสุขของรัฐบาลดวยนโยบาย zero growth ที่ทาง กพ.ไดยึดถือ
อยางเขมงวดนั้น ไดสรางปญหามากมาย การทํางานดานสุขภาพไมสามารถใชเครื่อง ATM แทนไดเหมือน
การทํางานของธนาคาร ประชากรเพิ่มขึน้ ความตองการบริการดานสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพเพิ่มขึ้น นโยบาย
เรงรัดงานมากมายมากขึ้น แตกลับไมใหคนเพิ่ม จํากัดจํานวนขาราชการ อีกทั้งสํานักงบประมาณก็ยัง
ดําเนินการตัดงบรายหัวหลักประกันสุขภาพถวนหนาที่ขอไป ตัดแลวตัดอีก แมจะไมมีตําแหนงขาราชการ
ให แตหากมีงบมากพอที่จะจางเขาในราคาตลาดหรือในราคาที่จูงใจใหอยูใ นชนบทในพื้นทีเ่ สี่ยงภัยก็พอจะ
จัดการปญหาได แตนตี่ ําแหนงราชการก็ไมให เงินงบประมาณก็นอยนิด เชนนีแ้ ลวจะใหภาคสาธารณสุข
บริการประชาชนไดอยางประทับใจและตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชนไดอยางเต็มที่ได
อยางไร
บทเรียนการจัดการตําแหนงของพยาบาล 3,000 คนนี้ สะทอนปญหากําลังในระบบสุขภาพ ที่อาจ
ตองมีการแกไขอยางเปนระบบ ดวยวิธีคิดนอกกรอบ การใชวิธีคิดแบบการจางเหมาเอกชนใหทําหนาที่
แทน ซึ่งเหมาะกับสังคมเมืองแตไมลงตัวในสังคมชนบท หรืออาจคิดแกปญหาแบบขอออกจากระบบการ

ดูแลกําลังคนของ กพ. แยกตัวออกไปเปน กสธ.หรือคณะกรรมการขาราชการสาธารณสุข ก็เปนโจทยใหญ
ในระบบกําลังคนดานสุขภาพที่ตองใหความสําคัญในการขบคิดตอไป
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