แค่ เรื่องเบีย้ เลีย้ งเหมาจ่ าย ทําไมแพทย์ชนบทต้ องไล่รัฐมนตรี
นายแพทย์สุภทั ร ฮาสุวรรณกิจ
ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา
กรรมการชมรมแพทย์ชนบท
วัตถุประสงค์สาํ คัญของเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายหรื อเบี้ยกันดารคือ การสร้างแรงจูงใจให้แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและ
บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพเพื่อให้ทาํ งานในชนบทให้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ เมื่อการคิดคํานวณอัตราการจ่ายเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายจึงใช้ปัจยั หลัก 2 ปั จจัยคือ ความกันดารของพื้นที่และจํานวนปี ที่อยูใ่ นโรงพยาบาลชุมชน
การเพิ่มอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามความกันดารของพื้นที่น้ นั ก็เพื่อตอบโจทย์ที่มีบุคลากรวิชาชีพสุขภาพจํานวนไม่มากนักที่
อาสาไปอยูไ่ กลๆในชนบท ดังนั้นใครที่เสี ยสละไปอยูย่ งิ่ ไกลปื นเที่ยงไปอยูใ่ นอําเภอที่มีความเจริ ญยิง่ น้อยยิง่ ควรได้มาก
ส่วนการเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามระยะเวลาที่อยูท่ าํ งานในโรงพยาบาลชุมชน ก็เพื่อแก้ปัญหาการหมุนเวียนอย่างรวดเร็ ว
ของวิชาชีพสุขภาพโดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ ที่มาทํางานเพียงปี หรื อสองปี ก็ยา้ ยออกไปทํางานในเมืองหรื อไปเรี ยนต่อ
เป็ นแพทย์เฉพาะทาง ดังนั้นใครยิง่ อยูน่ านจนเป็ นเสาหลักของผูใ้ ห้บริ การสุขภาพในระดับอําเภอก็จะยิง่ ได้รับเบี้ยเลี้ยงเหมา
จ่ายมากขึ้น
วิธีคิดของการเกิดขึ้นของเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายนั้นแม้จะไม่ได้ใช้ตวั ภาระงานหรื อปริ มาณงานมากํากับโดยตรง แต่ก็มีการกํากับ
ด้วยจํานวนวันทําการที่ตอ้ งมีในแต่ละเดือนคือต้องทํางานมากกว่า 15 วันทําการจึงได้รับเบี้ยเลี้ยงในเดือนนั้นๆ ซึ่งถือเป็ น
การกํากับโดยวิธีคิดแบบภาระงานที่ไม่ซบั ซ้อน เหตุผลสําคัญของวิธีคิดของการให้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ไม่มีการคิดภาระงาน
ก็เพราะเข้าใจในบริ บทของความเป็ นโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย เพราะโรงพยาบาลชุมชนมีแพทย์ ทันตแพทย์
เภสัชกร รวมทั้งพยาบาลจํานวนไม่มากนัก เฉลี่ยจํานวนแพทย์และเภสัชกรประมาณ

3-5

คน ทันตแพทย์

2-3

คน

เป้ าประสงค์ในการให้เกิดการทํางานเป็ นทีม ช่วยกันทํางาน เป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่สิ่งสําคัญ ไม่ใช่วฒั นธรรมงานแลกเงิน
หรื องานใครงานมัน อีกทั้งด้วยขนาดองค์กรที่เล็ก งานส่วนใหญ่คืองานบริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วย ซึ่งไม่วา่ ผูป้ ่ วยจะมากหรื อ
จะน้อยก็ตอ้ งช่วยกันตรวจรักษาให้หมด ยากที่จะปฏิเสธการทํางานได้ ยิง่ ใกล้ชิดกับชุมชนยิง่ ยากที่จะปฏิเสธการดูแลผูป้ ่ วย
งานด้านสุขภาพมีความซับซ้อนไม่เหมือนงานหน้าร้านเซเว่นที่นบั ผลงานง่าย หากจะคิดให้ยตุ ิธรรมต้องมีระบบการคิดภาระ
งานที่ซบั ซ้อนยุง่ ยากใช้แรงมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับบริ บทของโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย เอาเวลาไปทํางานดูแล
ผูป้ ่ วยไม่ดีกว่าหรื อ เราไม่มีวธิ ีอื่นที่ดีกว่าในการเสริ มพลังให้คนทํางานแล้วหรื อ
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็ นเครื่ องมือสําคัญยิง่ ชิ้นที่สองของการแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะแพทย์และทันตแพทย์ใน
ชนบท เครื่ องมือชิ้นแรกที่ได้ผลอย่างยิง่ คือการบังคับใช้ทุน
400,000

3

ปี ซึ่งเป็ นมาตรการที่นาํ มาใช้ต้ งั แต่ปี

2516

ด้วยค่าปรับ

บาทตั้งแต่บดั นั้นที่ราคาทองคําเพียงราคาบาทละ 400 บาท หรื อเท่ากับการปรับด้วยทองคํานํ้าหนัก 1,000 บาท

ทีเดียว แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการปรับอัตราค่าปรับอีกเลย

การเพิ่มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสําหรับวิชาชีพสุขภาพที่ทาํ งานในชนบทตั้งแต่ปี

2548

เป็ นต้นมานั้นสามารถเติมเต็มการ

แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยได้ดี
พอสมควร อย่างน้อยก็จูงใจให้อยูช่ นบทนานขึ้น ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพบริ การ คนชนบทก็ตอ้ งการหมอที่
อยูป่ ระจําเป็ นเวลานาน รู ้จกั สนิทสนมคุน้ เคย เข้าใจบริ บทชุมชน ไม่ใช่ตอ้ งการแต่หมอใหม่ที่มาหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกปี
และเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็ นเครื่ องมือสําคัญที่ตอบโจทย์น้ ีได้
การยกเลิกหรื อลดเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย แล้วทดแทนด้วยการจ่ายด้วยการจ่ายตามภาระงานหรื อเบี้ยขยันหรื อที่เรี ยกหรู ๆว่า

P4P

จึงไม่ใช่คาํ ตอบที่สอดคล้องกับบริ บทของโรงพยาบาลชุมชนในวันนี้ สําหรับโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยแล้ว การ
คงเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายไว้เช่นเดิม แล้วค่อยๆพัฒนาระบบการจ่ายเบี้ยขยันขึ้นเป็ นกลไกเสริ มแรงสําหรับการทํางานที่มีปริ มาณ
งานมากด้วยระบบอาสาคือสิ่ งที่เหมาะสมกว่า ณ วันนี้ หากสามารถพิสูจน์ได้วา่ กลไกการจ่ายเบี้ยขยันสามารถตอบโจทย์ใน
การดํารงแพทย์ ทันตแพทย์ และวิชาชีพอื่นให้คงอยูใ่ นชนบทหรื อโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยได้แน่ จึงค่อย
ประกาศใช้ ซึ่ง ณ วันนี้ความเชื่อมัน่ ว่าเบี้ยขยันจะสามารถดํารงแพทย์ ทันตแพทย์ อยูใ่ นชนบทนั้นยังไม่มี เพราะจะทํางานที่
โรงพยาบาลชุมชนหรื อในเมืองใหญ่ก็ได้เบี้ยขยันเหมือนกัน เมื่อได้เหมือนกันแล้วจะมาขยันในชนบทไปทําไม อยูใ่ นเมือง
ไม่ดีกว่าหรื อ สุดท้ายด้วยนโยบายและมาตรการที่ผิดๆนี้ คนชนบทก็จะรับกรรมเพราะการขาดแคลนบุคลากรในชนบทจะ
ตามมา
อย่างไรก็ตาม ชมรมแพทย์ชนบทไม่ได้ขดั ข้องกับการใช้เบี้ยขยันในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป ซึ่งเป็ น
สถานที่ทาํ งานที่คนอยากย้ายเข้าไปอยู่ เพราะอยูใ่ นเมือง มีความเจริ ญ ลูกได้เรี ยนโรงเรี ยนดีๆ สะดวกในการทําคลินิกหริ อ
ทํางานพิเศษในโรงพยาบาลเอกชน การจ่ายตามภาระงานจึงเป็ นความสอดคล้องกับบริ บทของสถานพยาบาลในเขตเมือง ซึ่ง
เป็ นคนละบริ บทกับโรงพยาบาลชุมชน
เป้ าหมายสําคัญของกระทรวงสาธารณสุขคือการสนับสนุนให้ทุกวิชาชีพสุขภาพทํางานในชนบทให้นานขึ้น โดยปั จจุบนั มี
เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเป็ นเครื่ องมือสําคัญ แต่บดั นี้เสมือนว่ารัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุขกําลังมึนหนัก เอาการประกาศใช้เบี้ย
ขยันเป็ นเป้ าหมาย หลงลืมเป้ าหมายที่แท้จริ งคือการสร้างระบบที่จูงใจให้ทุกวิชาชีพสุขภาพทํางานได้อย่างมีความสุขใน
ชนบท ทําหน้าที่ดูแลคนไข้ดูแลชุมชนที่ขาดโอกาส เมื่อเครื่ องมือเบี้ยขยันไม่ตอบเป้ าหมาย ก็ไม่ควรถือทิฐิถิอศักดิ์ศรี มุ่ง
เอาชนะดันทุรังผลักดันต่อไป
เมื่อรัฐมนตรี ประดิษฐ์ สิ นธวณรงค์ ดันทุรังเดินหน้าด้วยมิจฉาทิฐิไม่สนใจผลกระทบที่จะทําให้ระบบการดูแลสุขภาพคน
ชนบทถอยหลังลงคลอง ชมรมแพทย์ชนบทจึงต้องรักษาโรคที่ตน้ เหตุดว้ ยการขอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี

