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รายงานของคณะกรรมการพิจารณาปัญหาสถานะทางการเงินและปรับปรุงระบบการเงินและบัญชีของหน่ วยบริการ สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องโรงพยาบาลสุดแดนสยามสามทิศ ที่ลงไปปี 2559 เป็ นเบื้องหลังของการทํางาน คราวนี้ขอนําบางส่วนของรายงานมาเสนอ
(บทที่ 8) สถานการณ์เชิงระบบ ความเห็นและข้อเสนอแนะ
1. การสาธารณสุขของไทยเป็ นเสาหลักที่แข็งแกร่งของประเทศ มีโรงพยาบาลครอบคลุมทั่วประเทศ มีบุคลากรที่มี
ความสามารถกระจายทั่วประเทศ แต่เวลานี้โรงพยาบาลจํานวนหลายร้อยโรงกําลังมีปัญหาด้านการเงินขาดมือ อันเป็ น
ปัญหาเฉพาะหน้า และยังก่อให้เกิดคําถามว่า เงินขาดมือจริงหรื อ ข้อมูลถูกต้องน่าเชื่อถือเพียงใด คณะกรรมการชุดนี้ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อตอบคําถามเหล่านี้ใน 3 ระดับคือ
1.1. แก้ปัญหาการทําข้อมูลทางการเงินและบัญชีในปัจจุบัน ในระดับโรงพยาบาลและระดับกระทรวง
1.2. แก้ไขปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลมากระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงการทํางานด้านการเงินและการบัญชีของ
โรงพยาบาลในระดับส่วนงาน เพื่อลดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1.3. พัฒนาระบบด้านการเงินและการบัญชีและข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ครบถ้วน เป็ นระบบ ใช้งานได้ง่าย
2. ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องเฉพาะหน้า
2.1. ตลอดเวลาที่ผา่ นมา ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและสปสช. ต่างก็รับรู้ปัญหาและออกมาตรการเยียวยาต่างๆ ใน
ขณะเดียวกันก็มีขอ้ สงสัยเสมอว่าข้อมูลดีพอหรือไม่ ในครั้งนี้จึงขอเสนอว่า
2.1.1. ควรยุติการหาข้อมูลที่ยงั ไม่ค่อยเป็ นระบบมายืนยันว่ามีปัญหา แต่ควรลงมือปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นระบบ
(ต้นทุนในการลงมือเก็บข้อมูลที่จะต้องทําเพิ่ม 1 รายงานทุกเดือน ถ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเพียง 1 วันต่อรายงาน
สําหรับ 800 โรงพยาบาล จะเป็ นเงินเกิน 10 ล้านบาทต่อรายงานต่อปี )
2.1.2. การกูช้ ีพกลุ่มโรงพยาบาลขาดทุนแบบฉุกเฉินไม่ได้แก้ที่ตน้ ตอของโรคขาดทุน ควรตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ที่
ต้นเหตุ ในส่วนของเหตุที่พอเห็นได้และแก้ไขได้ง่ายในระดับโรงพยาบาล และระดับกระทรวงทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค เพื่อลดปัญหาที่ผดุ ขึ้นมาทีละเรื่อง ปี ต่อปี
3. การปฏิรูประบบบริหาร เหตุเชิงระบบเป็ นปัญหาระดับลึกต้องการการปฏิรูปความคิดและปรับรื้อการบริหารจัดการครั้ง
ใหญ่อีกครั้ง นับแต่การปฏิรูปครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ปี มาแล้ว ด้วยการแยกผูซ้ ้ือบริการกับผูใ้ ห้บริการออกจากกัน ในระหว่างนั้น
มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกอีกหลายประการที่รุมเร้าเข้ามาและท้าทายการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ของประเทศ ซึ่งทั้งกระทรวงฯ และสปสช. จําเป็ นต้องปรับเปลี่ยนตนเองครั้งใหญ่ เพื่อเป้ าหมายสําคัญ คือ ให้ประเทศคง
ความเป็ นเลิศด้านงานสาธารณสุขต่อไปในอนาคต
3.1. สี่ด้านของงานสุขภาพ กระแสความคิดของประเทศที่พฒั นาแล้วหลายประเทศ พยายามแบ่งงานด้านสุขภาพออกเป็ น
4 ด้านหลักๆ คือ งานนโยบาย (policy maker) งานกํากับ (regulator) งานให้บริการประชาชน (provider) และงานทํา
หน้าที่ซ้ือบริการแทนประชาชน (purchaser) โดยเปลี่ยนจากระบบ command and control ซึ่งรัฐรับหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้การ
รักษาพยาบาลและดูแลประชาชน เป็ นระบบ purchaser – provider เพื่อเป็ นการคานกันระหว่างผูซ้ ้ือกับผูใ้ ห้บริการ

โดยหวังว่าการซื้ออย่างมีกลยุทธจะช่วยให้ได้บริการที่ดีและได้ระบบสุขภาพที่ดีที่สุดสําหรับประเทศ โดยแต่ละ
ประเทศต่างก็มีแนวทางการดําเนินงานต่างๆ กันขึ้นอยูก่ บั ระบบการเมืองการปกครองและความเป็ นมาของการ
ให้บริการทางการแพทย์ของประเทศนั้นๆ

สี่เสาหลักสําหรับประเทศไทย

3.2. กระทรวงสาธารณสุขในช่วงต่อไป ควรแยกงานการเป็ นผูว้ างนโยบาย เป็ นผูใ้ ห้บริการ และเป็ นผูก้ ํากับให้ชัดเจน
ยิง่ ขึ้น และกํากับดูแล (monitor) ผูใ้ ห้บริการอย่างสร้างสรรค์และเป็ นระบบยิง่ ขึ้น โดยปรับเพิ่ม/ลด ส่วนงานระดับ
กรมในกระทรวงให้รับกับบทบาทเหล่านี้อย่างชัดเจน และแต่ละกรมหรือสํานักงาน (ที่มีฐานะเทียบเท่ากรม) มีความ
รับผิดชอบ และสามารถบริหารจัดการงานอย่างค่อนข้างอิสระ ภายใต้นโยบาย การกํากับ และความรับผิดรับชอบ
(accountable) ต่อปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีตามลําดับ

สรุปบทบาทหน้าที่ของ 4 เสาหลัก
1. health authority งานด้านนโยบายสุขภาพของประเทศมีความสําคัญและมีขอบเขตกว้างขวาง เพราะครอบคลุมประชาชนทุก
ช่วงชีวิตและทุกระดับชั้นทางสังคม เพื่อสร้างความมัน่ คงด้านสุขภาพให้กบั ประชาชนในประเทศด้านการดูแลสุขภาพ
ตนเองให้ปลอดโรคภัย การมีสภาพแวดล้อมทั้งเรื่องอาหาร นํ้า ยา อากาศ ฯลฯ ที่ปลอดภัยและการเข้าถึงบริการตาม
สถานภาพและระดับของสุขภาพ งานระดับนโยบายหรือเสนอนโยบายที่มากระทบสุขภาพของประเทศ ทั้งในเชิงรุกและตั้ง
รับให้ทันท่วงที นอกจากที่ทาํ อยูแ่ ล้วในกระทรวง เช่น
1.1. นโยบายเพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรูด้ ูแลตนเองให้กบั ประชาชนในระดับบุคคลและนโยบายต่างๆ ที่มุ่งผล
เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาวะ เพื่อให้มีสุขภาพดี
1.2. นโยบายและมาตรการที่เป็ นรูปธรรมเพื่อรับกับ aging society
1.3. นโยบายด้านการสร้างบุคลากรทางการแพทย์
1.4. หาทางเลือกของนโยบายเพื่อลดภาระการเงินการคลังของประเทศในอนาคต เช่น การเพิ่มผูซ้ ้ือบริการให้มากกลุ่มขึ้น
การให้โรงพยาบาลเปิ ดใหม่ของเอกชนต้องเป็ นหน่วยบริการของสปสช. หรือไม่ สนับสนุนเอกชนในการเปิ ดบริการ
ผูส้ ูงอายุที่น่าเชื่อถือ ฯลฯ เพื่อแบ่งเบาภาระการลงทุนในโรงพยาบาลของภาครัฐ ฯลฯ
1.5. กําหนดแนวทางด้านปริมาณ คุณภาพ บริการที่ให้ ในส่วนที่เกีย่ วกับสถานบริการ โรงพยาบาล และงานบริบาลภาครัฐ
และเอกชน
1.6. มีส่วนมีเสียงในการให้ความเห็นเกีย่ วกับนโยบายของรัฐที่เพิ่มผูป้ ่ วยทั้งทางตรงและทางอ้อมให้กบั ระบบ
รักษาพยาบาลของไทย เช่น การส่ งเสริมการท่องเที่ยว (medical tourism) การชูการรักษาพยาบาลว่าเป็ นจุดเด่น
(medical hub) รวมทั้งประเมินต้นทุนของสังคมจากนโยบายเหล่านี้
1.7. การเฝ้ าระวังผลกระทบต่อระบบที่เกิดจาก pricing policy ต่างๆ
1.8. นโยบายด้านแรงงานต่างด้าวและการป้ องกันโรคที่มากับแรงงาน
1.9. เป็ นศูนย์ขอ้ มูลระบบสุขภาพที่เชื่อถือได้และสร้างงานวิจยั ที่ใช้งานได้จริง
2. งานของผูก้ ํากับและผูต้ รวจสอบ (regulator)
2.1. งานกํากับ (regulate) ตรวจสอบ (examine/inspect) และติดตามดูแล (monitor) ผูใ้ ห้บริการทั้งภาครัฐทุกสังกัดและ
ภาคเอกชนทั้งหมด เพื่อให้ทาํ งานได้มาตรฐานที่ก ําหนดเป็ นบรรทัดฐาน ทั้งด้าน facilities และการรักษาพยาบาลที่
รวมทั้งมีอาํ นาจในการสั่งแก้ไขและสั่งปิ ดสถานบริการ
2.2. ติดตามดูแล (monitor) สปสช. หรือผูซ้ ้ื อบริการอื่นที่ใช้งบประมาณของรัฐ เพื่อให้มน่ั ใจว่าผูซ้ ้ือบริการทําหน้าที่ของ
ตนอย่างมีประสิทธิภาพ คุม้ ค่ากับหน้าที่ที่ได้รับ และเสมอภาคกับทุกภาคส่วน เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเข้าใจได้และเข้าถึง
ได้ มีกติกาการซื้อบริ การที่ดี มีการตรวจสอบผูใ้ ห้บริการและบริการที่ให้ และมีวิธีแก้ปัญหางานที่เป็ นประโยชน์ต่อ
ทุกฝ่ ายในระยะยาว และงานจัดซื้อเป็ นประโยชน์และสนองความจําเป็ นของผูซ้ ้ือบริการอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดการ
ทบทวนและปรับปรุงอยูเ่ สมอ
3. งานการให้บริการทางการแพทย์
3.1. ปรับงานและคนให้คล่องตัวขึ้นในการตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ และมีแนวการทํางานทั้งด้านรับ
(passive) ด้านรุก (active) และด้านเตรียมพร้อม (proactive) ทั้งในส่วนที่เกีย่ วกับผูใ้ ช้บริการและการเสนอบริการ
ใหม่ๆ ต่อผูซ้ ้ือบริการ

3.2. เป็ น authority ด้านการรักษาพยาบาลของประเทศ เป็ นผูช้ ่วยดูแลและพัฒนางานวิชาการและงานบริการให้กบั
โรงพยาบาลเล็กๆ อื่นๆ ที่อาจต้องการพี่เลี้ยง เช่น โรงพยาบาลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลของ
องค์กรสาธารณะ (ถ้ามี) เป็ นต้น
4. งานซื้อบริการทางการแพทย์ มี สปสช. สปส. และกรมบัญชีกลางเป็ นผูซ้ ้ือรายใหญ่ แต่งานสําคัญเป็ นของสปสช. ที่เป็ นผูใ้ ช้
งบประมาณของรัฐในการจัดซื้อบริการแทนรัฐให้กบั ประชาชนทั่วไป
4.1. ต้องซื้อบริการอย่างมีกลยุทธ ว่าซื้ออะไรบ้าง ซื้อจากใคร ซื้ออย่างไร ในราคาเท่าใด คุณภาพใด และพิจารณาว่าสิ่งที่
กําหนดจะมีผลกระทบอย่างไรต่อระบบการให้บริการและการใช้บริการในประเทศ การซื้อที่ดีมีส่วนพัฒนาบริการ
และเสริมสร้างความมัน่ คงให้กบั ระบบบริการด้วย
4.2. กําหนด KPI ที่วดั ได้ สําหรับส่วนงานของตนเองที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในระบบ ตามหลักที่วา่ งานจัดซื้อจะ
ลุล่วงด้วยดีกด็ ้วยความร่วมมือของผูใ้ ห้บริการ
4.3. กําหนดคุณภาพการให้บริการร่วมกันกับหน่วยบริการ โดยในระหว่างปี มีการติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่าผูใ้ ห้บริการ
ทํางานได้ตามคุณภาพที่ตกลงกันและมีกระบวนการทํางานที่ชัดเจน เรียบง่าย เปิ ดเผย (ดูขอ้ 808 ด้วย)
4.4. งานนโยบายเพื่อเพิม่ ความรู้ของผูร้ ับบริการ งานที่ยงั มีช่องว่างอยูม่ ากคือ การสร้างให้ประชาชนและผูป้ ระกอบการ
อื่นๆ มีความรู้และรู้หน้าที่ของตนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยที่ผา่ นมาเน้นเรื่อง
สิทธิเป็ นหลัก การให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบตัวเป็ นงานนโยบาย
ระดับชาติ ซึ่งจะลดการเจ็บป่ วยเพราะพฤติกรรมตนเองและสร้างสิ่งแวดล้อมที่กอ่ โรคภัยลงได้ รวมทั้งรู้จงั หวะเวลาว่า
เมื่อใดควรหรือไม่ควรไปโรงพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินควรหรือไม่ควรทําอย่างไร ก็จะเป็ นแนวป้ องกันไม่ให้
งบประมาณด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นมากอีกทางหนึ่ง
5. บทบาทผูว้ างนโยบาย ผูก้ ํากับ ผูใ้ ห้บริ การ ผูซ้ ้ือบริการ ล้วนมีความสําคัญ ถ้าจัดอํานาจให้สมดุลและเชื่อมโยงกันจะสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบั ประเทศได้ ตัวอย่างมีหลากหลายแต่ไม่อาจสรุปได้ว่าแยกงานใดไปไว้ที่ใดดีที่สุด เพราะขึ้นอยูก่ บั
ปัจจัยแวดล้อมด้านสถาบันและตัวบุคคลด้วย
ข้อสังเกตเกีย่ วกับสถานการณ์โดยทัว่ ไป
1. ในด้านการเป็ น health authority ปัจจุบันมีองค์กรและส่วนงานด้านสุขภาพเกิดขึ้นในภาครัฐอย่างหลากหลาย ควรพิจารณา
ว่าการทํางานได้ synergy กันหรือไม่ มีการเหลื่อมซ้อนกันอย่างไร เป็ นความเหลื่อมซ้อนที่พึงประสงค์หรือเป็ นความสูญ
เปล่าของประเทศ มีส่วนขาดอยูจ่ ุดใด จะเติมเต็มอย่างไร ให้ได้ภาพใหญ่ที่พึงประสงค์
2. อนาคตของหน่วยบริการ โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดฯ เผชิญกับ threat ที่สาํ คัญอย่างน้อย 3 ประการคือ
2.1. ในระดับโลก มีกระแสการแยกผูก้ ํากับออกจากผูด้ าํ เนินธุรกิจ โดยงานนโยบาย งานออกใบอนุญาตและงานกํากับ
อาจจะอยูใ่ นองค์กรเดียวกัน
2.2. มีกระแสความคิดให้องค์กรบริหารงานส่วนท้องถิ่นรับงานโรงพยาบาลไปดําเนินการตามแบบบางประเทศ
2.3. โรงพยาบาลของกระทรวงมีคู่แข่งมากขึ้นจาก 3 ด้านคือ
2.3.1. มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนที่แข่งกันเปิ ด แข่งกันผลิตบัณฑิตสาขาการแพทย์และให้บริการทุกระดับของการ
รักษาพยาบาล
2.3.2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สร้างโรงพยาบาลของตนเองในท้องถิ่น

2.3.3. โรงพยาบาลเอกชนที่เห็นช่องว่างทางธุรกิจและใช้ทรัพยากรบุคคลบางเวลาจากภาครัฐหรือดึงบุคลากรที่เคยอยู่
ในภาครัฐไปอยูภ่ าคเอกชน
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
อื�นๆ
เอกชน
รวม

จํานวนเตียง
จํานวน รพ
แห่ง
ร้อยละ
เตียง
ร้อยละ
888
70%
91,351
69%
58
5%
5,119
4%
41
3% NA
NA
7,586
6%
21
2%
4,157
3%
261
21%
24,658
19%
1,269
100%
132,871
100%

ที่มา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข (2553) สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุขอ้างอิงรายงานการศึกษาโครงการทบทวนสถาณการณ์
ระบบบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2.4. กระทรวงต้องวางกลยุทธในการบริหารจัดการ threat เหล่านี้ และแปลงบางด้านให้เป็ น opportunity เพื่อประโยชน์
และความมัน่ คงทางด้านสุขภาพของประชาชนในประเทศ
3. ความเป็ นเจ้าของโรงพยาบาล การแยกหน่วยบริ การเป็ นองค์กรอิสระในกํากับอาจจะไม่ใช้ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับทุก
โรงพยาบาลหรือสําหรับประเทศ เพราะ
3.1. ขึ้นอยูก่ บั ตัวบุคคล ทัศนคติในการทํางาน และสถานที่ต้ งั ของโรงพยาบาลนั้นๆ การออกนอกระบบหรือเป็ นองค์กร
อิสระที่ไม่ประสบผลสําเร็จ มีผลเสียหรื อไม่คล่องตัวเพราะผูอ้ ยูใ่ นระบบยังติดอยูใ่ นระบบราชการมากเท่าเดิมหรือยิง่
กว่าเดิมก็มีตวั อย่างให้เห็น (ควรต้องมีงานวิจยั ในพื้นที่เพื่อสรุปบทเรียนและสร้างต้นแบบองค์กรที่ประสบ
ความสําเร็จ)
3.2. โรงพยาบาลเดี่ยวอาจจะไม่พร้อมสําหรับการแข่งขันในประเทศที่โรงพยาบาลเอกชนรวมกันเป็ นเครือข่ายมากขึ้น
(consolidation) ซึ่งการบริหารจัดการเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างประโยชน์ต่อเครือได้อย่างมาก การแยก
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดฯ ออกเป็ นรายโรงพยาบาลอาจจะลดความแข็งแกร่งที่เคยมีลงไป
3.3. การที่โรงพยาบาลเอกชนรวมกันเป็ นเครือขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วประเทศ เปิ ดความเสี่ยงที่ต่างประเทศอาจจะเข้ามา
เป็ นเจ้าของโรงพยาบาลในประเทศไทยผ่านการซื้อกิจการ health authority ของประเทศควรต้องมองการณ์ไกลถึง
ประเด็นที่ว่าโรงพยาบาลเอกชนจะมีเจ้าของ ผูป้ ่ วย และบุคลากรบางส่วนเป็ นต่างชาติ หากเป็ นเช่นนั้นขึ้นมา ความ
เข้มแข็งของโรงพยาบาลของรัฐเป็ นเรื่องสําคัญ
3.4. รัฐได้ลงทุนไว้สูงและยังต้องได้รับเงินอุดหนุนค่อนข้างสูง จึงควรกํากับใกล้ชิด

(ยังมีต่อ ข้อ 817 – 832)
หมายเหตุทมี่ า เอกสารประกอบการสัมมนาหัวข้อหนึง่ ใน มหกรรมงานวิจัยแห่ งชาติ ปี 2559 (บางส่ วนของบทที่ 8 ของรายงาน
คณะกรรมการฯ มีนาคม 2559)

ปรับรื้ อ สธ และจัดโครงสร้างระบบสุขภาพใหม่ ตอนที่ 2
thaidialogue / 30 Jun 2017
ตอนที่ ๑ ได้เสนอแนะโครงสร้ างของระบบสุขภาพที่ควรมีการปรับใหม่ แยกให้ ชัด ระหว่ าง ผู้วางนโยบาย (policy
maker) ผู้ให้ บริการ (provider) ผู้ซอื ้ บริการ (purchaser) และผู้กํากับ (regulator)
ครัง้ นีเ้ ป็ นข้ อเสนอแนะที่เหลือ
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. การมีท้องถิ่นเป็ นเจ้าของโรงพยาบาล ในเรื่ องนี ้มีข้อสังเกตว่า แต่ละประเทศมีผ้ ใู ห้ บริ การแบบใดบ้ างจะขึ ้นอยู่กับความ
เป็ นมาและบริ บทสังคมของแต่ละประเทศนั ้น ประเทศที่ท้องถิ่นเป็ นเจ้าของโรงพยาบาลมักมีประวัตศิ าสตร์ การเมืองและ
การปกครองแบบอิสระต่อกันมาก่อน หรื อว่าท้ องถิ่นมีขนาดใหญ่แบบมณฑลในสมัยก่อนหรื อเขตในสมัยนี ้ และค่อนข้ าง
อยู่ตวั ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ซอยย่อยแบบที่ประเทศไทยเพิ่มจังหวัดและอําเภอ กระทรวงน่าจะ
พิจารณาประเด็นนี ้แล้วสร้ างทางเลือกหลายๆ ทาง เช่น
1.1. ด้ านการให้ บริการ ชักชวนให้ องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่นร่วมลงทุนในโรงพยาบาลชุมชนหรื อโรงพยาบาลทัว่ ไปใน
สังกัดสํานักงานปลัดฯ หรื อลงทุนในบริ การบางด้ านโดยโรงพยาบาลร่ วมสนับสนุนด้านวิชาการ โดยท้ องถิ่นมีส่วนเข้า
มาร่ วมบริ หาร จะประหยัดงบประมาณส่วนกลาง ได้ ความมีส่วนร่ วมในท้ องถิ่นและป้องกันปั ญหาการเกิด
โรงพยาบาลขนาดเล็กที่อาจไม่ได้ คณ
ุ ภาพในการให้ บริ การ
1.2. ด้ านการซื ้อบริ การ โรงพยาบาลและงานในส่วนภูมิภาคพัฒนาบริ การระดับชุมชนและท้ องถิ่นแล้ วนําเสนอให้ ท้องถิ่น
เลือกซื ้อเป็ นบริ การเสริมสําหรับประชาชนในพื ้นที่ งานด้านส่งเสริ ม ป้องกันระดับชุมชนน่าจะเป็ นงานที่ท้องถิ่นมี
บทบาทได้ สงู ในเรื่ องนี ้มีผ้ เู ขียนไว้ว่า การตกลงกันซื ้อ package ทําได้ หลายลักษณะ เช่น ทําเป็ นสัญญาที่ระบุผล
การดําเนินงาน (performance contract) สัญญาให้ บริการในบางเรื่ อง (service contract) สัญญาที่อิงกับต้ นทุน
โรงพยาบาล (input contract) และตกลงให้ บริการเหมา (block) หรื อกําหนดเป็ นจํานวนชิ ้นงาน เป็ นต้ น

ภาพที่ 8.4.1 การให้ บริ การทางการแพทย์ระดับต่างๆ ในปั จจุบนั

ภาพที่ 8.4.2 ข้ อเสนอปรับปรุง

2. ผลกระทบต่อภาครัฐจากการเกิดขึ ้นของโรงพยาบาลเอกชน รัฐบาลมีนโยบายให้ ประเทศไทยเป็ น medical hub และ
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ ม medical tourism น่าจะเป็ นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริ มโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ผลกระทบเท่าที่
ได้ รับฟั งมา คือ
2.1. ผลกระทบด้ านบุคลากร มีการดึงบุคลากรทางการแพทย์ไปจากโรงพยาบาลในภาครัฐ ซึ่งแทบจะเป็ นผู้จ้างงานราย
เดียวในอดีต ทําให้ บคุ ลากรขาดแคลน ค่าใช้ จ่ายด้ านเงินเดือนสูงขึ ้นและยังมีกรณีที่บคุ ลากรทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลเอกชนเป็ นแพทย์บางเวลาจากโรงพยาบาลของรัฐที่มชี ื่อเสียง การทํางานให้ รัฐจึงอาจจะไม่เต็มที่
2.2. ผลกระทบด้ านการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยถูก “คัดกรอง” ไปโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของรัฐได้ ผ้ ปู ่ วยกรณี
รักษายาก เรื อ้ รัง ใช้ เวลาแพทย์มาก มีต้นทุนการรักษาแพง และเก็บเงินยากมาเพิ่มขึ ้น ทําให้ ต้นทุนในการ
รักษาพยาบาลรายหัวสูงขึ ้นและความแออัดที่มีมากขึ ้นก็ผลักให้ คนเดินไปเข้ าโรงพยาบาลของเอกชนยิ่งขึ ้น
2.3. ผลกระทบด้ านสังคม ผู้ป่วยหลายประเทศในโลกเริ่ มมาใช้ บริ การในโรงพยาบาลของรัฐทีถ่ กู กว่าโรงพยาบาลเอกชน
เท่ากับเพิ่มผู้ป่วยให้ มากขึ ้นไปอีกทั ้งในกทม. และต่างจังหวัด เป็ นการใช้ งบประมาณของรัฐเพื่ออุดหนุนต่างชาติใน
ขณะที่บริการเพื่อผู้ป่วยไทยก็ยงั ไม่พอเพียง
3. นโยบายต่างๆ ที่กระทบถึงแพทย์ในฐานะบุคคลและบุคลากร
3.1. โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดฯ อ่อนแอลงเพราะการขาดทุนและขาดการลงทุนปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ ทําให้
สภาพแวดล้ อมการทํางานไม่เป็ นไปดังที่แพทย์ได้ รํ่าเรี ยนมา
3.2. แพทย์สว่ นมากถูกบ่มมาให้ ทาํ งานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่สภาพแวดล้ อมตั ้งแต่เริ่ มทํางานตอกยํ ้าให้ ทาํ งาน
เพื่อเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพทย์จบใหม่ทถี่ กู ส่งไปเป็ นผู้อํานวยการโรงพยาบาลขนาดเล็กทั ้งๆ ที่ประสบการณ์ยงั ไม่
พร้ อมรับงานดังกล่าว
3.3. นโยบายการจ่ายเงินของสปสช. ในด้ านที่จา่ ยเงินให้ เจ้าหน้าทีห่ รื อหน่วยบริการตามชิ ้นงานทีท่ ําเป็ นการทํางานแลก
เงิน บุคลากรทางการแพทย์ในพื ้นทีเ่ ห็นว่า เงื่อนไขด้านการจ่ายเงินทําให้ งานที่หน่วยบริ การเห็นว่าจําเป็ นกว่าสําหรับ
พื ้นที่น ั ้นทําไม่ได้ เท่าที่ควร
4. มีข้อพึงพิจารณาว่า ฝ่ ายรัฐเป็ นฝ่ ายผลักให้แพทย์เดินเข้าโรงพยาบาลเอกชน ด้วยการจ้ างงานในราคาตํ่าแต่ความไม่มนั่ คง
สูง (คือไม่มีอตั รากําลังข้ าราชการ) ด้ วยหรื อไม่ เพียงใด การศึกษาอย่างเป็ นระบบด้ วยข้ อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถาบัน
น่าจะให้ คําตอบที่ชดั เจนขึ ้น
4.1. การทํางานในภาครัฐใช้ คนจํานวนมากเกินไป ควรมีการปรับปรุงระบบงานและวิธีการทํางานให้ ได้ ผลผลิต
ต่ อคน (productivity) สูงขึน้ และคนทํางานตรงตามวิชาชีพมากขึน้ ด้ วยการปรับกระบวนการทํางานให้
กระชับขึน้ พัฒนาคนให้ มีทักษะมากขึน้ และนําเครื่องมือเครื่องใช้ เข้ ามาช่ วยลดแรงงาน ส่วนการทํางานที่
ให้ บุคลากรทางการแพทย์ รับผิดชอบงานที่ไม่ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลก็ต้องมีการปรับปรุงให้ ลดลง
เช่ นเดียวกัน เพื่อให้ แพทย์ มีเวลาเหลือสําหรับงานรักษาพยาบาลมากขึน้
4.2. ในความรู้สึกทัว่ ไป การเป็ นข้าราชการมีศกั ดิ์ศรี มีสวัสดิการและได้ ทาํ ประโยชน์ให้ ประชาชน สิ่งเหล่านี ้ตีราคาไม่ได้
ชัดเจน แต่ก็มีค่าพอจะให้ คนจํานวนหนึ่งเลือกที่จะรับราชการ แต่ “ระบบ” กลับผลักคนออกจากราชการ ด้ วยการ
สร้ างความไม่มีเสถียรภาพด้ านการจ้ างงาน ลักลัน่ ขาดความเท่าเทียมหรื อความเสมอภาคระหว่างคนที่ทํางานใน
หน้ าทีเ่ ดียวกัน ในองค์กรหรื อสถานประกอบการเดียวกันที่บางคนเป็ นข้าราชการ บางคนเป็ นลูกจ้ าง เป็ นระบบที่ไม่

สร้ างเส้นทางอาชีพให้ ชดั เจน และยังหลอกตัวเองว่าจํานวนข้าราชการไม่เพิ่มมาก แต่แท้ จริ งจํานวนคนไปโป่ งในการ
จ้ างงานหมวดอื่นๆ
4.3. จากการศึกษาข้ อมูลโรงพยาบาลหลายแห่งพบว่า มีหลายกรณีที่อตั รากําลังกับตัวผู้ครองอัตรากําลังอยู่กันคนละแห่ง
คําอธิบายหนึ่งคือกรอบอัตรากําลังไม่ตอบสนองต่อภารกิจและไม่อาจปรับเปลี่ยนได้ ทนั ท่วงที ระบบจึงเป็ นตัวสร้ าง
ความไม่ตรงไปตรงมาแฝงไว้ ในระบบ
4.4. การตั ้ง ก.สธ เรื่ องอัตรากําลังและการจัดคนให้ ตรงกับงานเป็ นเรื่ องทีก่ .พ. และกระทรวงควรทําให้ ถกู ต้ องและ
คล่องตัวขึ ้น ถ้ ามีข้อติดขัดควรพิจารณาตั ้งคณะกรรมการด้ านงานบุคคลขึ ้นมาใหม่เพื่อดูแลเรื่ องอัตรากําลังบุคลากร
ทางการแพทย์ท ั ้งระบบเป็ นการเฉพาะ รวมทั ้งกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหน่งงานและกําหนดแนวทางการ
บริ หารจัดการงานบุคคล และให้ เขตมีหน้ าทีจ่ ดั อัตรากําลังในเขต โดยส่วนกลางวัดผลงานของเขตทีค่ วามเหมาะสม
ในการจัดคนลงอัตรากําลัง
4.5. pricing policy
4.5.1. โรงพยาบาลเอกชนเข้าโครงการเหมาจ่ายรายหัวน้ อยลง แต่เป็ นผู้รับส่งต่อและลงทุนรับเคสพิเศษมากขึ ้น
น่าจะเป็ นข้ อบ่งชี ้ตัวหนึ่งว่าสปสช. น่าจะจ่ายเงินแพงไปในระดับรายกรณีและถูกไปในระดับ OP เรื่องนี ้ควร
หยิบยกขึ ้นมาเป็ นประเด็นปรับปรุงการจ่ายเงินและวางแผนการซื ้อบริ การของสปสช. ด้ วย เพราะ equity ด้ าน
การจ่ายเงินผู้ให้ บริการก็สาํ คัญไม่แพ้ equity ด้ านการได้ รับบริ การ
4.5.2. อัตราการเก็บค่ารักษาพยาบาลล้าสมัยไม่พร้ อมรับมือกับการทีผ่ ้ ปู ่ วยจากประเทศเพื่อนบ้ านเดินเข้ามารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ เสมือนประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ซึ่งดึงงบประมาณและทรัพยากรอีก
หลายประการไปจากการดูแลคนไทย กระทรวงยังไม่ได้ มีนโยบายปรับค่ารักษาพยาบาลและรัฐยังไม่มี
มาตรการอื่นใดที่ชดั เจนเพื่อยับยั ้งการเข้ ามาใช้ บริการดังกล่าว
4.5.3. Asymmetry ในด้ านการบริ หารเงินและอํานาจ ในด้ านการรักษาพยาบาล รัฐบาลได้ เพิ่มอํานาจต่อรองให้ กับ
ฝ่ ายผู้ใช้ บริ การ โดยการตั ้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและตั ้งสํานักงานขึ ้นมาใหม่เพื่อทําหน้ าที่ด้าน
การซื ้อบริ การ และออกแบบระบบให้ อํานาจต่อรองย้ ายไปอยู่ด้านสปสช. ด้ วยนโยบาย 2 ประการคือ
4.5.3.1. ส่งเงินที่จะต้ องใช้ ในระบบการให้ บริการทั ้งหมดไปอยู่ในมือสปสช. รวมทั ้งส่วนของเงินเดือนข้ าราชการ
ด้ วย รัฐคงให้ เงินอุดหนุนโดยตรงต่อโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดสํานักงานปลัดฯ ในเรื่ องเงินเดือน
ข้ าราชการบางส่วน (ปั จจุบนั คือ 40%) และจัดสรรงบลงทุนขยายงานโรงพยาบาลกับงบฉุกเฉินต่างๆ
เป็ นกรณีไป
4.5.3.2. กําหนดเป็ นนโยบายให้ โรงพยาบาลของรัฐเป็ นหน่วยบริ การ
4.5.4. ทัศนคติต่องานในหน้าที่ ความสัมพันธ์เชิงอํานาจที่เอียงเข้ าข้ างผู้ซื ้อบริ การ สร้ างการทํางานที่มองด้านเดียว
มากเกินไป แม้ บทบาทของสปสช. ในฐานะผู้ซื ้อบริ การจะระบุว่า คณะกรรมการมีหน้ าที่กําหนดมาตรฐานการ
ให้ บริ การ กําหนดประเภทและขอบเขตการให้ บริ การ และกําหนดมาตรการดําเนินงานให้ มีประสิทธิภาพก็ตาม
แต่การจะกําหนดควรต้ องมีการปรึกษาหารื อร่ วมกันเพื่อให้ ได้ บริ การที่ดีที่สดุ สําหรับประชาชน แต่การวัด
ประสิทธิภาพจากค่าใช้ จ่ายซื ้อบริ การเป็ นการมองด้ านเดียว ในขณะที่ผ้ ใู ห้ บริ การไม่มีทางเลือกจะไม่
ให้ บริ การ หากทัศนคติและตัวชี ้วัดในการทํางานยังคงเป็ นเช่นนี ้ โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดฯ ก็จะ

อ่อนแอลงไปเรื่ อยๆ เพราะขาดทั ้งคนและเงิน แต่ได้ งานยากๆ มาทํา โรงพยาบาลเอกชนอาจจะขยายตัวออกไป
และโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดฯ อาจจะกลายเป็ นโรงพยาบาลสุดท้ายที่ประชาชนเลือก ถึงตอนนั ้น
นโยบายบังคับให้ โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดฯ ต้ องเป็ นหน่วยบริการของสปสช. ก็ไม่จาํ เป็ นอีกต่อไป
แต่ความอ่อนด้ อยลงของระบบการแพทย์ที่ได้ สร้ างสมความแข็งแกร่ งกันมายาวนานเป็ นทางเลือกที่
ประเทศชาติได้ ประโยชน์แน่หรื อ
4.6. partnership in health care ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ บริ การกับผู้ซื ้อบริ การในระบบสุขภาพควรเป็ นการทํางานกัน
แบบเป็ นหุ้นส่วนสุขภาพ (partnership) ที่มีเป้าหมายร่ วมกัน จึงต้ องมีการปรึ กษาหารื อกันอย่างสมํา่ เสมอในระดับ
เขต คือ
4.6.1. ผู้ซื ้อบริ การแจ้ งความต้ องการ แผนงานการจัดซื ้อหรื อบริ การที่คาดหวัง ผู้ให้ บริ การก็ประเมินศักยภาพของ
ตนและระยะเวลาในการตอบสนองต่อความต้ องการนั ้น เช่น หากจะมีโครงการเพื่อลดระยะเวลารอคอยในการ
ผ่าตัดเรื่ องใด ก็ควรจะปรึกษาหารื อวางแผนร่ วมกันก่อนเพื่อดูความเหมาะสมว่าคิวอยู่ที่ไหน โลจิสติกควรเป็ น
อย่างไร ไม่ให้ เกิดการผ่าตัดโดยยังไม่จาํ เป็ นและไม่ได้ ลดคิวการรอ ฯลฯ
4.6.2. ผู้ให้ บริ การเสนอบริ การให้ ผ้ ซู ื ้อบริการเลือก เพราะอาจจะมีบริการบางอย่างทีผ่ ้ ซู ื ้อไม่คาดมาก่อนว่าเป็ นบริ การ
ที่เป็ นไปได้ หรื อเป็ นความจําเป็ นและเป็ นประโยชน์ต่อผู้ใช้ บริ การในพื ้นทีน่ ั ้นๆ
4.6.3. การจะเจรจากันได้ ทั ้งฝ่ ายผู้ซื ้อและผู้ให้ บริ การต้ องมีกําลังพอๆ กัน และทํางานได้ ประสิทธิภาพบนฐานข้ อมูลที่
“รู้เรื่ อง” ซึ่งต้ องการคนทํางานที่มีคณ
ุ ภาพ คือ รู้งานของตนและทําให้ คนอื่นเข้าใจได้ มองเฉพาะจํานวนคนและ
วิธีการบริ หารงานแล้ว ฝ่ ายผู้ให้ บริ การไม่มีทางที่จะเจรจาต่อรองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
4.6.3.1. ในปั จจุบนั ฝ่ ายผู้ซื ้อบริ การมีคณะกรรมการระดับสูง มีเลขาธิการทีเ่ ลือกตัวมาทํางานเต็มเวลามีวาระ
ดํารงตําแหน่งชัดเจน สํานักงานมีพนักงานในสังกัดเกือบ 1,000 คนเพื่อทํางานเรื่ องเงิน ผู้บริ หารทั ้งใน
ส่วนกลางและระดับเขตมีความรอบรู้ในงานของกระทรวงและของโรงพยาบาลดี เพราะเคยเป็ น
ข้ าราชการกระทรวงสาธารณสุขมาก่อน
4.6.3.2. ฝ่ ายผู้ให้ บริ การในสํานักงานส่วนกลางมีรองปลัดกระทรวงฯ ดูแลร่วมกับงานอื่นๆ อีกจํานวนมาก เป็ น
ตําแหน่งทีเ่ ปลี่ยนแปลงรวดเร็วไม่มวี าระชัดเจน มีพนักงานในกลุ่มงานประมาณ 50 คน ทําหน้าที่บริหาร
ระเบียบ จัดหาข้ อมูล ฯลฯ
4.6.3.3. คุณภาพของข้ อมูล ระบบงาน และคุณภาพของคนเป็ นเรื่ องที่ต้องประเมินต่างหาก
4.7. กรมโรงพยาบาล การจัดองค์กรในกระทรวงจําเป็ นต้ องทําใหม่ ด้ วยเหตุผลดังนี ้
4.7.1. การบริหารจัดการโรงพยาบาลในส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคที่ไม่ได้ สดั ส่วนกัน เพราะในปั จจุบนั นี ้หนึ่งกรมดู
โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร อีกส่วนงานทีไ่ ม่ใช่กรมดูแปดร้ อยกว่าโรงทัว่ ประเทศ
4.7.2. การสร้ างผู้ให้ บริ การทีแ่ ข็งแรงเป็ นเรื่ องจําเป็ น เพราะในอนาคตอาจไม่สามารถพึ่งพาให้ สปสช. กําหนด
นโยบายด้ านการให้ บริการทุกเรื่ องได้ เนื่องจากในอนาคตเมื่อสปสช. อายุมากขึ ้น ย่อมมีคนในองค์กรจํานวน
หนึ่งที่ไม่ใช่แพทย์ ไม่เคยผ่านงานกระทรวง ขึ ้นมาเป็ นผู้บริ หาร ไม่ใช่คนทีม่ าจากกระทรวงเดียวกัน สํานักเรี ยน
เดิมใกล้ เคียงกันอีกต่อไป
4.8. โครงสร้ างและลักษณะงานของกรมฯ ควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี ้ด้ วย

4.8.1. เป็ นส่วนงานระดับกรมหรื อเทียบเท่า หรื อสูงกว่ากรม (ถ้ ามีได้ ) แต่ได้ อิสระในการบริหารงานทีเ่ กี่ยวกับงาน
ด้ านการให้ บริการพอสมควร แทนการปล่อยออกไปเป็ นองค์กรอิสระทั ้งหมดหรื อแยกออกไปทีละโรงพยาบาล
4.8.2. มีเขตทํางานเป็ นหน่วยงานกึ่งอิสระหรื อหน่วยงานในกํากับ โดยผู้อํานวยการเขตมีสว่ นเป็ นกรรมการหรื อที่
ปรึ กษาในการวางนโยบายระดับเขตและระดับประเทศ
4.8.3. ผู้บริ หารกรมนี ้ได้ ตําแหน่งมาโดยการซาวเสียงหรื อกรรมวิธีอื่นใดเพื่อสร้ างการคัดกรองพอสมควรว่าได้ บคุ คลที่
เหมาะสมและดํารงตําแหน่งครัง้ ละ 4 ปี โดยไม่มีการปรับย้ าย เว้ นแต่วา่ ทําผิดร้ ายแรง เพื่อให้มีผ้ รู ับผิดชอบ
งานต่อเนื่องทํานองเดียวกับสปสช. และเพื่อกันการเมืองออกจากกรมไประดับหนึ่ง
4.8.4. ทํางานวิชาการด้ านข้ อมูลและการปรับปรุงการบริ หารจัดการโรงพยาบาล งานด้านสนับสนุนโรงพยาบาลใน
ด้ านวางแผน แก้ ปัญหา ฯลฯ คืองานด้านการ enable ให้ หน่วยบริการทํางานได้ ราบรื่นสะดวกเรียบร้ อย โดย
ทํางานร่ วมกับเขต แต่ไม่จาํ เป็ นต้ องทําผ่านเขตเสมอไป
4.8.5. รองฯ คนหนึ่งในกรมนี ้ ควรเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถด้านระบบสนับสนุน เช่น การเงิน บัญชี เป็ นต้ น
4.9. ข้ อสังเกตประการสุดท้ ายของคณะกรรมการฯ คือทัง้ กระทรวงและสปสช. ควรให้ความเอาใจใส่ สร้ าง
ระบบให้ รางวัลคนทําดีและบทลงโทษคนไม่ ใส่ ใจด้ วย เช่น
4.9.1. ไม่ลงโทษโรงพยาบาลที่ทาํ งานได้ ประสิทธิภาพ มีระบบงานดี ประหยัดพนักงานได้ ลดจํานวนผู้ป่วยได้ ด้ วย
การตัดเงิน
4.9.2. มีคําถามว่า ประชาชนที่รักษาตนเองดี ไม่เจ็บไข้ ไม่ต้องไปโรงพยาบาล ได้ ผลตอบแทนใด
4.9.3. หยิบยกบทเรี ยนเรื่ องดีๆ ขึ ้นมาเป็ นต้ นแบบ เพื่อเผยแพร่ และจัดเข้าเป็ นองค์ความรู้ เช่น โรงพยาบาลที่ทําเรื่ อง
ให้ ความรู้และส่งเสริ มให้ ประชาชนดูแลสุขภาพตนเองได้ ดีจึงมีผ้ ปู ่ วยน้ อย

