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        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำขอเสนอการปฏิรูประบบ

การบริหารจัดการดานสุขภาพ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562 

โรงแรมสามพรานริเวอรไซด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนการประชุมตอเนื่อง

จากการประชุม ครั้งที่ 1 (28 - 30 มีนาคม 2562) การประชุมในครั้งนี้ยังคงรูปแบบ

การประชุมในลักษณะของการหารือรวมกันอยางเปนกันเอง (Retreat) และเปดกวาง

ใหผู เขารวมประชุมคณะทำงานรวมเพื ่อการปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพ 

ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ทั้งจากหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานภาครัฐ

ไดมีเวทีสำหรับนำเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิรูประบบการบริหาร

จัดการดานสุขภาพ ซึ่งที่ผานมาการประชุม Retreat ครั้งที่ 1 คณะทำงานฯ ไดมีขอเสนอ

ทางออก/ทางเลือกการปฏิรูประบบการบริหารจัดการดานสุขภาพในประเด็น 1) การจัดต้ัง

คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (National Health Policy Board : NHPB) 

2) การกระจายอำนาจโดยต้ังเขตสุขภาพและกลไกคณะกรรมการพหุภาคี สำหรับการจัด

การประชุม Retreat ครั ้งที ่ 2 ไดกำหนดประเด็นหารือรวมกันในเรื ่องการบริหาร

สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อจัดทำขอเสนอทางออก/ทางเลือกการปฏิรูป

ระบบการบริหารจัดการดานสุขภาพ ตามเปาหมายที่ไดกำหนดไว

 การประชุม Retreat คร้ังท่ี 2 คณะผูดำเนินการจัดการประชุม (กองยุทธศาสตร

และแผนงาน กรมควบคุมโรค และกองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข) ไดเช ิญ ผู แทนจากคณะกรรมการปฏิร ูปประเทศดานสาธารณสุข

และบุคลากรดานสาธารณสุขที่เกี ่ยวของ เปนผู เขารวมประชุมเพิ ่มเติม เพื ่อใหได

ข อคิดเห็นจากมุมมองที ่หลากหลายมากขึ ้น รวมทั ้งไดกำหนดใหคณะทำงานฯ 

รวมกันคนหาขอมูลสำคัญที่เปนประโยชนและนำเสนอตอที่ประชุมเรื่อง การพัฒนา

ระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวย 1) ขอเสนอ

ของคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข 2) ขอเสนอ

ของชมรมโรงพยาบาลศูนยและโรงพยาบาลทั ่วไป ทั ้งนี ้ เพื ่อใหข อมูลดังกลาว

เปน Input สำหรับผู เขารวมประชุมทุกทานไดนำไปใชในการระดมความคิดเห็น

และอภิปรายเพื่อใหไดขอเสนอทางออก/ทางเลือกการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

ดานสุขภาพ ตอไป

กกกRETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพ

บทนำ

จัดการดานสุขภาพ ซึ่งที่ผานมาการประชุม Retreat ครั้งที่ 1 คณะทำงานฯ ไดมีขอเสนอ

ทางออก/ทางเลือกการปฏิรูประบบการบริหารจัดการดานสุขภาพในประเด็น 1) การจัดต้ัง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำขอเสนอการปฏิรูประบบ

การบริหารจัดการดานสุขภาพ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562 

โรงแรมสามพรานริเวอรไซด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนการประชุมตอเนื่อง

จากการประชุม ครั้งที่ 1 (28 - 30 มีนาคม 2562) การประชุมในครั้งนี้ยังคงรูปแบบ

การประชุมในลักษณะของการหารือรวมกันอยางเปนกันเอง (Retreat) และเปดกวาง

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำขอเสนอการปฏิรูประบบ        การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำขอเสนอการปฏิรูประบบ

การบริหารจัดการดานสุขภาพ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหวางวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2562 



 กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไดรวบรวม

เนื้อหาและสาระสำคัญของการประชุม เพื่อจัดทำเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)

โดยหนังสือฉบับนี้จะเปนเอกสารหนึ่งที่บันทึกเหตุการณสำคัญของการจัดทำขอเสนอ

ทางออก/ทางเลือกการปฏิรูประบบการบริหารจัดการดานสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

และระบบสุขภาพในภาพรวมของประเทศไทยและหวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลที่ถูกบันทึก

ไวในหนังสือเลมนี้ จะเปนประโยชนตอบุคลากรดานสาธารณสุขในทุกระดับ รวมถึง

ประชาชนทั่วไปในการทำความเขาใจกับแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

ดานสุขภาพและการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต

                             กองยุทธศาสตรและแผนงาน
                   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

 

ข RETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพข



Health



1.ประธานเปดการประชุม

 นพ.พลเดช ปนประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ประธาน

คณะทำงานรวมเพื่อการปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพ กลาวเปดการประชุม

ดวยการทบทวนการประชุม Retreat ครั้งที่ผานมา การประชุม Retreat ครั้งนี้เปนครั้ง

ที่ 2 ตามแผนการดำเนินงานของคณะทำงานรวมเพื่อการปฏิรูประบบบริหารจัดการ

ดานสุขภาพ

 “ขอบคุณกรมควบคุมโรคที่เปนเจาภาพหลัก กองยุทธศาสตรและแผนงาน สำนักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูเขารวมประชุมทุกทาน ที่ชวยจัดการประชุมครั้งนี้”

 นพ.พลเดช ปนประทีป ยังกลาวตออีกวา หลังจากมีการประชุม Retreat ครั้งที่ 1 

(28 – 30 มีนาคม 2562) ทำใหคณะทำงานรวมเพ่ือการปฏิรูประบบริหารจัดการดานสุขภาพ

ไดขอสรุปจากที่ประชุมเพื่อรายงานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตอมาไดมีการ

กำหนดใหมีการประชุมรวมระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ดานสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมี นพ.เสรี ตูจินดา และศ.คลินิก

เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน

รวมกัน ที ่ประชุมไดใหนำเสนอความกาวหนาผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ 

ผมจึงไดนำเสนอ ผลการประชุม Retreat ครั้งที่ 1 ดังนี้ กลไกการดำเนินงานมี 3 กลไก 

ไดแก 1) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน National Health Authority ที่จะตองดูแล

ระบบบริหารจัดการ และตัดสินใจวาจะปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปอะไร มีขั้นตอนอยางไร 

2) คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ซึ่งตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติแผน

และขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ โดยมีอำนาจหนาที่จัดทำแผนปฏิรูปประเทศและติดตาม

ผลการดำเนินงาน ซึ ่งรูปแบบการบริหารของ 2 สวนนี ้ มีความเห็นที ่แตกตางกัน

จึงทำใหเกิด 3) คณะทำงานรวมฯ ข้ึนมา เปนกลไกคณะที่ 3
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ข RETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพ2

 หลังจากท่ีไดมีการประชุมปรึกษาหารือแลว 3 – 4 คร้ัง จึงเห็นวาเราตองหาทางออก

เพราะใน 2 สวนน้ันมีความเห็นแตกตางกัน โดยท่ีเรามีหนาท่ีในการหาทางออกหรือทางเลือก

ที่สามารถไปดวยกันได ที่ประชุมไดใหทางกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอการดำเนินงาน

ท่ีเก่ียวของกับปฏิรูป โดยมี นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

เปนผูนำเสนอวาไดมีการดำเนินงานอะไรไปแลวบาง โดยไดมีการนำเสนอการดำเนินงาน

ที่สำคัญตามแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ประเด็นการบริหารจัดการดานสุขภาพ



กก3RETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพ

 ในครั้งที่แลวไดตกลงกันวากระทรวงสาธารณสุขควร Focus อยูที่การสาธารณสุข

และการแพทย ถาหากวาเปนเรื่อง Quality of Life ที่กวางมากไปจะไปคาบเกี่ยวกับ

กระทรวงอื่น เพราะฉะนั้นเราจึงบอกวาถาเราโฟกัสมาที่สาธารณสุข (Public Health) 

แทนท่ีจะเปน Health น่ีก็คือส่ิงท่ีเราไดคุยกัน โดยหลักการสำคัญจึงยึดเปาหมายประชาชน

มีสุขภาพดี ไดรับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ เขาถึง เปนธรรม วิธี approach ของเราพยายาม

ไมใช enforcing พยายามทำเร่ืองของ engaging และ enabling เปนหลัก ความมุงหมาย

ของนโยบายเราพูดถึงนโยบายสาธารณะที่เกี ่ยวของกับสุขภาพที่เปนมิติกวางนั ้น 

เก่ียวของกับเร่ืองของ Health และ Social determinant ท่ีกวางกวา เชน เร่ืองฝุน 

เรื่องแรใยหิน เปนตน เรื่องของนโยบายใหบริการสาธารณสุขจะตองมุงไปที่ประสิทธิภาพ

ในการท่ีจะใหบริการ เร่ืองของ six building blocks ท้ังเร่ืองคน เร่ืองเงิน เร่ืองสถานพยาบาล

และกลไกการดำเนินงานสำหรับกลไกการประสานดานนโยบายสุขภาพนั้น ขณะนี้ที่เรา

พูดถึงนั่นก็คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินคณะที่ 4 

คณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปดานสาธารณสุข (กขป.4) ท่ีมีรัฐบาลต้ังข้ึนมาและเปน

รูปแบบคลายกับ NHPB อยูแลว หากแตวาไมตองรอการออกกฎหมาย การทำเชนน้ีก็สามารถ

ทำได มาตรการ silo โดย policy ที่ลงมาเปน silo นั้น ก็เปนปญหาหนึ่งที่ทำอยางไรเราถึง

จะบูรณาการที ่จะกาวขามตรงนี ้ใหได ขอบเขตของเราครั ้งที ่ผานมาพูดถึงโมเดล

ของประเทศตางๆมากมายและในท่ีสุดของประเทศไทยคงตองเปน mix model โดยเฉพาะ

ในชวงของ transition period ตรงน้ี นอกจากน้ียังมีคำของอาจารยกฤษดาท่ีพูดมาคร้ังท่ีแลว

กลายเปนคำท่ีจดจำ คือ การใชหลักการเร่ือง Policy ตอง Centralized สวน Management 

นั้นตอง Decentralized ซึ่งก็เปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับ บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข

ตองสรางเอกภาพทางนโยบาย เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขเปน National Health Policy 

แลวก็เรื่องความชัดเจนของบทบาท Regulator กับ Provider เปนขอบเขตที่อาจจะตอง

สรางความชัดเจนและเราตองใหความสำคัญวาจุดคานงัดในเรื ่องของระบบบริการ 

ระบบการบริหารจัดการอยูท่ีกลไกระดับเขต
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 นพ.พลเดช กลาวตอวา Function ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะอยางยิ่ง

เรื่องเขตสุขภาพกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดควรจะตองมีทั้งสวนที่เปน Health และ 

Public Health ไมใชแยกออกไป พื้นที่มีหนาที่ของการประสานงานกับสวนตางๆ ที่เปน

สถาบันวิชาการในพื้นที่ เชน โรงพยาบาลเอกชน , Excellence Center, โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลในสังกัดในพื้นที่นั้นดวย นอกจากนี้ที่ไดกลาวถึงรูปแบบของ

โรงพยาบาลบานแพวนั้นวามีสวนดี แตการที่ stand alone แบบนั้นในยุคตอไปนาจะ

ไมเหมาะ ซ่ึงนาจะเปนลักษณะแบบเครือขายแลวก็มีการใหความสำคัญกับเร่ืองการปองกัน

social determinant of health ในสวนนี้บทบาทของทองถิ่นกับคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) นาจะเขามา โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล (รพ.สต.) สวนนี้ตองเขามารับภาระมากขึ้น เมื่อพูดถึงแผนการถายโอน

และการกระจายอำนาจอยาง รพ.สต. แบบนี้ไมใชการถายโอนแบบตัดทิ้งไปเฉยๆ แตตอง

พูดถึงเร ื ่องของการพัฒนาศักยภาพและกระบวนการในการที ่จะสรางแรงจูงใจ 

สรางความพรอมหรือความสมัครใจ รวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรตางๆดวย 
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 นพ.พลเดช กลาวอีกวา ในครั้งที่แลวที่ไดหารือกันวาตามแผนภาพที่อาจารย

วีรศักด์ิและคณะไดทำเอาไว น่ันคือดานซายเปน Regulator ดานขวาเปนการดำเนินงาน

ในระดับชาติ ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับชุมชน โดยสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด (สสจ.) และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ยังคงอยู แตบทบาทความสำคัญ

จุดเนนจะถูกปรับไปโดยเฉพาะอยางยิ่งตรงกระทรวงฯ ดานบนสุด กระทรวงสาธารณสุข

มีปลัดกระทรวงอยูแลว สวนเขตสาธารณสุขหรือเขตสุขภาพที่ดูแลพื้นที่นั้น ควรจะเปน

ผูตรวจกระทรวงสาธารณสุขเปนผูที่รับผิดชอบเต็มที่ แลวตองสรางความเขมแข็งของกลไก

ของสำนักงานเขตสุขภาพ แตเมื่อประเด็นนี้เขาไปที่ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ดานสาธารณสุขซึ ่งมีกรรมการหลายคนก็จะยืนยันวาไมใช ตรงเขตนาจะตองเปน

องคประกอบของผู ทรงคุณวุฒิ ประชาชน ที ่คิดในวงที ่กวางแตที ่เราคุยในตรงนี ้ 

ในสวนนั้นก็มีกรรมการ แตใครที่จะเปนคนที่มีอำนาจหนาที่ในการบริหารจัดการโดยตรง

ซึ่งก็นาจะเปนผูตรวจฯ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไมมีฉันทามติไมสามารถหาจุดลงตัวได แตเหมือนวา

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขพูดแบบหนึ ่ง กระทรวงสาธารณสุข

ก็พูดอีกแบบหนึ่งทางคณะทำงานรวมฯ จะตองหาทางออกตรงกลางและสามารถดำเนินการ

รวมกันได

ภาพที่ 1 ผังเชื่อมโยงกลไกระบบบริหารจัดการและบริการสุขภาพ
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 นพ.พลเดช กลาวถึงเปาหมายการขับเคล่ือนวา ควรใหความสำคัญกับการขับเคล่ือน

และการสรางกระบวนการการมีสวนรวม และจัดทำ operational definition เพ่ือส่ือสาร

ใหมีความเขาใจตรงกันโดยเฉพาะอยางย่ิงในเร่ือง National Health Policy Board (NHPB) 

กับ Regional Health Board (RHB) นั้น ถาไมจำเปนที่จะตองรอในเรื่องของ พ.ร.บ. 

ก็สามารถใชกฎกระทรวงหรืออื่นใดที่เทียบเคียงรูปแบบของการประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน คณะที่ 4 (กขป.4) สำหรับการพัฒนา

รูปแบบของ Public services management ในสวนน้ีนาจะทำในรูปแบบของ sand-box 

ที่มีพวงบริการทั้งระดับเขต พวงบริการระดับจังหวัด พวงบริการระดับโรงพยาบาลชุมชน 

พวงบริการระดับอำเภอ ในสวนของกรุงเทพมหานคร regulator-provider-purchaser 

ที่มีการแยกออกมา แลวทำงานหนุนเสริมในเรื่อง การกำกับตรวจสอบ ซึ่งเปนโมเดล

ท่ีไดผลจริง ดังน้ันควรชวยกันพัฒนาโมเดลของกรุงเทพมหานครใหเห็นเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน

ตองลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็พรอมดวย สวนเรื่องของการสื่อสาร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ควรจะดำเนินการใหมากขึ้น เนื่องจากบุคลากรของเราที่ผานมา

ความรับรูเก่ียวกับเร่ืองของการปฏิรูปยังมีนอยมาก

 1. การสรางเอกภาพทางนโยบาย การมี NHPB และ RHPB ยังมีความจำเปนและ

จะเปนกลไกในการสรางเอกภาพทางนโยบาย โดยตองนิยามใหแคบลง หาก Focus มาท่ี

สุขภาพเหมือนที่หารือกันเมื่อครั้งที่ผานมา โดย Focus ที่สาธารณสุขในรูปแบบของ

คณะกรรมการ กขป.4 สามารถปรับประยุกตไดในระดับเขต ที ่มีผู ตรวจราชการ

เปนประธาน ซึ่งดูมาจากโมเดลของเขตกรุงเทพมหานคร สามารถที่จะมีผลในเรื่องของ

การขับเคลื่อนไดดีกวา สมมติวามีกรรมการเขตสุขภาพหรือเขตสาธารณสุขมีบอรด

และการมีสวนรวมเชนนี้แลว ซึ่งตองเลือกประธานกันเองทำใหลำบาก เพราะเกี่ยวของ

เรื่องของการบริหารจัดการตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหากวาตองดูแลเรื่องกองทุน เชน 

กองทุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหไปไวเปนกองทุนที่เขต

โดยใหจัดทรัพยากรบูรณาการกันไดตรงนั้น หากไมมีอำนาจโดยตรงก็จะลำบากมาก    

เราจึงบอกวาถามีก็ควรจะมีผูตรวจเปนประธาน แตประเด็นนี้ก็ยังไมไดหารืออยางจริงจัง 

อีกแบบหนึ่งคือ การบูรณาการ ซึ่งเขตมีกลไกอยูแลว นั่นก็คือ เขตของ สปสช. แลวก็เขต

กขป. เขตสุขภาพเพื่อประชาชนในสวนนี้จะตองบูรณาการกันอยางไร

สรุปแนวทางการขับเคล่ือนท่ีควรมีการดำเนินการตอมีดังน้ี 
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  2. Sand Boxing พัฒนารูปแบบการจัดการตนเองและกระจายอำนาจ

ใหหนวยบริการ เรื่อง Sand Boxing มีโมเดลที่กลาวถึงเรื่องของการใหหนวยบริการมี 

Autonomy ในการจัดการแต stand alone เด่ียวๆ ยังมีขอจำกัด จึงนึกถึงโมเดลท่ีเปนพวง

คือ 1) พวงหน่ึงอำเภอ 2) พวงหลายอำเภอ 3) พวงหน่ึงจังหวัด 4) พวงหน่ึงเขต 5) พวง EEC

อีกรูปแบบหนึ่งคือ โรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลอุบลรัตน โรงพยาบาลน้ำพอง หรืออีก

หลายแหงท่ีใชหรือจะเรียกช่ือน้ีหรือไมก็ตาม แตมีลักษณะท่ีคลายๆกัน คือ เปนโรงพยาบาล

รวมพัฒนา โดยโรงพยาบาลยังเปนของรัฐ บริหารจัดการทุกอยางในระบบของรัฐอยู 

แตภาคเอกชนเขามาเปน Partner สนับสนุน ใชงาน CSR ใชงาน Social enterprise 

ใชรูปแบบตางๆเขามาสนับสนุน ซึ่งหลายโรงพยาบาลในระดับอำเภอพอใจที่เปนแบบนี้ 

ซึ่ีงก็ควรสงเสริมใหทำอยางจริงจังเพื่อเปนตัวเลือกโมเดลอีกรูปแบบ คือการกระจายงาน

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอม เชน การโอน

รพ.สต. ใหเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ซึ่งมีฐานที่ใหญพอไปกอน สวนที่จะโอน รพ.สต. 

ไปใหทองถิ่นเล็กๆ เชน อบต. ก็มีขอจำกัด แตมีขอเสนอเรื่องการโอนไปให อบจ. ทั้งพวง

ทั้งนี้ อบจ. ก็เสนอเรื่องไปอยูที่กระทรวง ในสวนนี้เหมือนจะแบงรับแบงสูอยูวาจะให

ดำเนินการแคไหน ซ่ึงเขาใจไดวาอยูในชวงการเปล่ียนผานหลังจากการจัดโครงสรางอำนาจ

ระดับประเทศเรียบรอย หมายความวา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา รวมถึงมีรัฐบาล

เรียบรอยก็จะมีการเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิรูป แผนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบท

ภายใตยุทธศาสตรชาติเชื่อวาถัดจากนี้ไปอาจจะ 2 - 5 ปตอไปนี้ อาจจะเปนชวงของการ

ปฏิรูปภาคปฏิบัติ ในชวง 5 ปที่ผานมา เปนชวงของกระบวนการทำแผนและกลไกตางๆ 

หากแตวายังไมไดปฏิบัติมากนัก แตจากนี้ไปนาจะมีการปฏิบัติมากขึ ้น หากกลไก

แบบคณะทำงานรวมฯ ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข และกระทรวง

สาธารณสุขคอยๆ ทำงานรวมกัน หาฉันทามติในบางเรื ่องแลวก็ลงมือทำไปดวยกัน

ผลักดันดวยกันเชนน้ี ถาเทียบกับการปฏิรูปสังคม สิ่งแวดลอม การเมือง หรือปฏิรูปตางๆ

นาจะอยูในจุดที่กาวไปขางหนามากวาการปฏิรูปดานอื่นๆพอสมควร ถาหากวาเรา

แกปญหาสวนนี้ได อีกรูปแบบหนึ่งคือโมเดลของกรุงเทพมหานคร ดังที่กลาวไปแลว

โดยทั้งหมดนี้ควรทำเหมือนกับ R&D เปน Action research และทำ R&D ไปเรื่อยๆ

โดยตองประกบไปทุกเรื่อง



ข RETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพ8

  3. Roadmap ในชวงที่ผานมาคือชวงทำแผนแต Roadmap ในป 2562 

เปนเรื ่องการสรางการรับรูและการมีสวนรวมใหมากที่สุด และในชวงตอไปเปนชวง

ของการทำ Sand Boxing สิ่งนี้ก็คือ ขอสรุปที่ทางทีมวิชาการไดสรุปจากการประชุม 

Retreat ในครั้งที่ 1 แลวไปนำเสนอ ซึ่งทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

สวนหนึ ่งที ่ไปนำเสนอนั ้นยังไมผานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข 

แตก็ตั้งคำถามวาแทจริงแลวตองผานกอนหรือไม เพราะคำสั่งแตงตั้งคือรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขเปนผูแตงตั ้ง และดูเหมือนวาเปน 3 เสาอยู ไดแก กระทรวง

สาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข และคณะทำงานรวมฯ ทั้งนี้

เราไดหารือกันแลววาจุดยืนคืออะไร แลวมีบทบาทชวยทำใหเกิดการนำไปสูการปฏิรูปจริง 

เราจะดำเนินงานเรื่องของการมีสวนรวมและหาฉันทามติแลวหาทางออก ทางเลือก

ท่ีอาจจะอยูระหวางกลาง ของ สปสช. แลวก็เขต กขป. เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ในสวนน้ี

จะตองบูรณาการกันอยางไร
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 1) Centralize policy นโยบายระดับชาติควรจะตองเปนเอกภาพ ซึ่งหากจะทำ

สวนนี ้ไดจำเปนตองมี NHPB แต NHPB นั ้นจะเปนนโยบายสาธารณสุขแหงชาติ

แบบที่เราเสนอหรือจะเปนนโยบายสุขภาพแหงชาติที่ตั้งตน และมีการตีความที่ตางกัน

ก็ตองไปหารือกันในอนาคต

 2) Management ตอง Decentralize ไมวาจะท่ีเขตหรือทองถ่ิน โดยหลักการคือ

ประชาชนตองมีสวนรวม

 3) ต้ัง Reform office ก็มีการทวงคำถามในท่ีประชุมน้ันข้ึนมาโดยทานปลัด กสธ.

บอกวาไดใหนโยบายที่จะตองตั้ง Reform office ไปแลว แตยังไมมีการตั้งขึ้นมา 

ท้ังน้ีทาน รมว.สธ บอกวาใหเวลา 1 เดือน ในการต้ัง Reform office ผมคิดวาเราตองไปชวย

ติดตามและตองมีกลไก Reform office ข้ึนมา แลวคณะทำงานรวมฯ จะตองไปทำงานกับ

Reform office ลำดับแรกคือ ตองเปนตัวกลางที่จะทำใหกระทรวงสาธารณสุขมาทำแผน

ปฏิรูปของกระทรวงที่สอดคลองกับแผนปฏิรูปของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดาน

สาธารณสุข โดยตองปรับเขาหากัน ผมคิดวาสิ่งที่เราไดหารือไปในครั้งที่ 1 และ 2 จะมี

ประโยชนเพราะจะมีตัวเลือกให และในท่ีสุดเม่ือท้ัง 2 ฝาย (กระทรวงสาธารณสุขและคณะ

กรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข) เขามาหารือกัน โดยมีคณะทำงานรวมฯ ที่ชวย

ประคับประครองหาทางออกที่ยอมรับได และในที่สุดแลวจะสามารถขับเคลื่อนไปได

พรอมกัน

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมเพื่อรับฟงผลการติดตามความกาวหนาการดำเนินงาน

ตามแผนการปฏิรูปดานสาธารณสุข (23 เม.ย. 2563) 
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2.สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดทำขอเสนอการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
ดานสุขภาพ ครั้งที่ 1 (28 - 30 มีนาคม 2562)
ณ โรงแรมริเวอรไซด อ.สามพราน จ.นครปฐม

 นายแพทยธนรักษ  ผลิพัฒน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คณะทำงานรวมเพื่อ

การปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพ ไดนำเสนอ สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำขอเสนอการปฏิรูประบบการบริหารจัดการดานสุขภาพ 

ครั้งที่ 1 (28 - 30 มีนาคม 2562) ณ โรงแรมริเวอรไซด อ.สามพราน จ.นครปฐม
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 นายแพทยธนรักษ  ผลิพัฒน  กลาววา ภาพรวมของการขับเคลื่อนงานปฏิรูป

ที่เราเห็นภาพใหญๆในแผนปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขมีหลายระดับในจำนวน 10 

ประเด็นที่เราเปนคณะทำงานรวมฯอยูก็เปนคณะทำงานรวมดานการบริหารจัดการ 

ชัดเจนวาขอเสนอสวนใหญเปนขอเสนอที่จะใหไปปรับในเชิงโครงสรางกับเชิงอำนาจ 

ที่ผานมาเรื ่องนี ้มีการขับเคลื ่อนไปไดคอนขางนอย สวนแผนปฏิรูปดานไหนที่เปน

การปรับปรุงในเชิงระบบ สามารถอาศัยคำสั่งเล็กๆซึ่งก็สามารถดำเนินงานไดระดับหนึ่ง

ถางานท่ีเปนในเชิงกิจกรรมจะดำเนินการไปไดคอนขางดี จึงลองต้ังขอสังเกตในประเด็นน้ีวา

เมื่อเราพูดถึงการดำเนินการปฏิรูป ก็จะเปนเรื่องของการไปปรับเรื่องที่เปนโครงสราง

บางอยาง ซึ่งอำนาจหนาที่ของคณะทำงานรวมฯ มี 3 ขอ ไดแก 

 1) ศึกษาแนวคิด วิเคราะหขอมูล และรับฟงความเห็นอยางรอบดาน เพ่ือสังเคราะห

ทางเลือกการปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพของประเทศ โดยยึดเปาหมายหลัก

ของการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข

 2) นำเสนอนโยบายทางเลือกตางๆ ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพ

ที่สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุขตอคณะกรรมการบริหารนโยบาย

เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข (Ministerial 

Reform Policy Board : MRPB) และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข

 3) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการ

ปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการระบบสุขภาพ (MRC 1) มอบหมาย

 นพ. ธนรักษ กลาววา ท่ีเราคุยกันวาจะพยายามประชุมใหถ่ีข้ึน 2 – 3 เดือน ตอ 1 คร้ัง 

โดยเราประชุมมาแลว 2 ครั้ง ซึ่งแผนเดิมคือจะประชุมรูปแบบ Retreat เชนนี้ 2 ครั้ง 

แลวก็จะสรุปความคิดเห็นเขาสูการประชุมรับฟงความคิดเห็นกลุมยอยกอนท่ีจะไป 4 ภาค 

1 คร้ัง ซ่ึงตามแผนเดิมกำหนดไววาเราจะประชุมรับฟงความคิดเห็น 1 คร้ังในสัปดาหหนา 

สวนการประชุมวันที่ 16 – 17 ที่อาจารยพลเดชตั้งใจไวนาจะเปนรอบที่ใหญพอสมควร 

จากนั้นก็จะเดินสายรับฟงความคิดเห็นระดับภาคอีก 4 ครั้ง เพื่อใหไดเขาใจและสราง

การมีสวนรวม
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 ประเด็นสำคัญที่อาจารยพลเดชสรุปจะทบทวนใหฟงอีกครั้งแลวจะเริ่มพูดคุยกัน

และพยายามเคลียรประเด็นเกาๆ อีกนิดหนอย เพื่อกาวไปสูโจทยใหมๆ 

 1) Centralize policy  โดยหาแนวทางรวมใหชัดวาคืออะไรและจะทำอยางไร

NHPB จะใชคำตอบหรือไม ซ่ึงเขาใจวาท่ีอาจารยพลเดชพูดก็เหมือนสรุปแลววาคงจะตอง

ขับเคลื่อนเรื่องนี้

 2) Decentralize of Management ซ่ึงขณะน้ียังไมชัดเจน ก็อยากใหมีการหารือ

ตออีกนิดหนอยแลวขามไปอีกเรื่องหนึ่ง

 3) การปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงสาธารณสุขควรเปนอยางไร ควรจะมีภารกิจ

ที่สำคัญอะไรบาง และควรจะถายโอนอะไรไปบางใหกับหนวยงานอื่น รวมทั้งสวนกลาง

หนวยงานสวนทองถิ่นดวย และเรื่องการถายโอน รพ.สตซึ่งในรอบนี้อยากจะคุยเรื่องนี้

ใหเยอะขึ้น

 นายแพทยธนรักษ  กลาวตออีกวา แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปหลังจาก

ที่มีรัฐบาลขึ้นแลว สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อมีสภาอำนาจในการติดตามแผนปฏิรูป

จะอยูที ่สภาหรืออยูที ่วุฒิสภา ซึ่งตามอำนาจหนาที่ก็คือทางหนวยงานที่รับผิดชอบ     

ในการปฏิรูปจะตองเขาไปรายงานกับวุฒิสภาทุกไตรมาส คือปละ 4 ครั้ง ซึ่งแทจริงแลว

เปนหนาที่ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของ

ก็คือกระทรวงสาธารณสุข ตองเขาไปรายงานวาหนวยงานดำเนินงานไปถึงไหน วุฒิสภา

ก็มีอำนาจที่จะแจงกับหนวยงานวาไดทำงานตามแผนปฏิรูปหรือไมและสามารถสงเรื่อง

ของหนวยงานท่ียังไมไดดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิรูปไปใหประชาชนได

 “นายแพทยธนรักษ  ผลิพัฒน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กลาวสรุปผลการประชุม 

Retreat คร้ังท่ี 1 ในภาพรวม” 
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3. การพัฒนาระบบบริหารสถานบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุข

3.1 การพัฒนาระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข

 นพ.พีระพงษ  ภาวสุทธิไพศิฐ  ผูอำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ คณะทำงานรวม

เพ่ือการปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพ ไดนำเสนอการพัฒนาระบบบริหารสถานบริการ

ของกระทรวงสาธารณสุข
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      นพ.พีระพงษ  กลาววา การปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพมีอยู 4 

ประเด็นหลัก ซึ่งเราไดประชุม Retreat ในครั้งที่ 1 ไปแลว 2 ประเด็น คือ เรื่อง NHPB 

และเรื่องเขตสุขภาพ จริงๆ แลวยังมีอีก 2 ประเด็น ที่เกี่ยวเนื่องกัน คือเรื่องการปฏิรูป

หนวยบริการสาธารณสุข การปฏิรูปโครงสราง และอำนาจหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุข

 ในเรื่องโครงสรางและอำนาจหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข คงตองดูวา NHPB กับเขต

เปนอยางไร เราพูดถึงเรื ่องการกระจายอำนาจไปใหเขต เพื่อใหภาคประชาชนดูแล

และมีสวนรวมในการบริหารจัดการ วาจะจัดบริการอยางไร ใหตรงกับ Health need 

ซึ่งแตละเขตก็ไมเหมือนกัน สวนนโยบายในภาพใหญของประเทศก็คงตองเปนนโยบาย

ที่มีเอกภาพ เพื่อสงตอใหเขตสุขภาพแตละเขตพิจารณาดำเนินการใหสอดคลองไดดวย

เชนกัน ในสวนประเด็นเร่ืองการปฏิรูประบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข

key word อยูท่ีวา “ทำอยางไรใหมีประสิทธิภาพ” ในแผนปฏิรูปเขียนเร่ืองน้ีไว ผมคิดวา

เราควรมาทำความเขาใจกันกอน กอนที่จะมีการอภิปรายเพื่อจัดทำขอเสนอการปฏิรูป

ระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

3.1.1 เปาหมายสำคัญของการปฏิรูประบบบริหารสถานบริการของกระทรวง

สาธารณสุข

  1) สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ควรมีการจัดบริการรวมกัน

เปนเครือขายเดียวกันในระดับเขตพื้นที่อยางไรรอยตอจัดบริการอยางมีทิศทางไมซ้ำซอน

และสงกลับที่มีประสิทธิภาพ  

  2) มีการบริหารเครือขายที่เปนเอกภาพมีอิสระคลองตัว ใชทรัพยากรที่มี

อยางจำกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด          

  3) เปดโอกาสใหประชาชนในเขตสุขภาพเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการเครือขายทั ้งในระดับสถานบริการและระดับเขตโดยมุ งสู ประโยชนสูงสุด

ตอประชาชนเขาถึงบริการที่มีคุณภาพคุมคาเหมาะสม
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 ทั ้งนี ้ เปาหมายดังกลาวเปนเปาหมายที ่เข ียนไวในแผนปฏิร ูปจริงๆแลว 

key word ก็ชัดเจน คือมีการจัดบริการรวมเปนเครือขาย มีความเปนเอกภาพ มีความ

เปนอิสระ ใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัด ใหเกิดประโยชนสูงสุด สุดทายเรื่องประชาชน

เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ ซึ่งการปฏิรูปในเรื่องนี้ยังมีขอกังวลระหวางการให

กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเองทั้งหมดกับการใหมีภาคประชาชนเขามามีสวนรวม 

เชน เม่ือเราต้ังเขตเรียบรอยแลว กรรมการเขตคือใคร ใครเปนประธานคงตองฝากคำถามน้ี

ใหที่ประชุมรวมพิจารณาตอไป

  3.1.2 ตัวชี้วัดสำคัญที่ควรกำหนดเพื่อใหเกิดการดำเนินงาน

   1) ประสิทธิภาพบริการที่เพิ่มขึ้นของสถานบริการที่จัดบริการรวมกัน

เปนเครือขายเดียวกันในระดับเขตพื้นที่อยางไรรอยตอ           

   2) ประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจากการบริหาร

เครือขายที่เปนเอกภาพและมีอิสระ

   3) การมีสวนรวมบริหารจัดการในเครือขายของประชาชนในเขตสุขภาพ

   4) บุคลากรในเครือขายสุขภาพมีขวัญกำลังใจไดรับคาตอบแทน

และสิทธิประโยชนสอดคลองกับผลการปฏิรูปการบริหารสถานบริการกระทรวงสาธารณสุข

  3.1.3 รูปแบบเครือขายบริการสาธารณสุข ซึ่งคณะทำงานพัฒนาระบบ

บริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ไดมีการศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ

เครือขายบริการที่เหมาะสม เสนอเปน 4 รูปแบบ ดังน้ี

   1) รูปแบบปจจุบันท่ียังเปนการบริหารแบบหนวยราชการ ถายังคงใช

รูปแบบน้ีตองมีปรับประสิทธิภาพ หากพูดถึงเร่ือง Blueprint of Service ท่ีผานมาพูดถึง

แตเรื ่องการขยาย จริงๆแลวมีหนวยบริการบางหนวยที ่ตองควบรวมเพื ่อการปรับ

ประสิทธิภาพจริงๆ เชน หนวยบริการใน 1 อำเภอ มี 2 โรงพยาบาล จะปรับระบบอยางไร

เพราะทรัพยากรมีอยางจำกัด ตองมีแผนในเรื ่องของการขยายและเรื ่องปรับจริงๆ

จึงจะสามารถใชทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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  2) เครือขายบริการในรูปแบบของ Service Delivery Unit : SDU 

ซึ่งเปนเรื่องของการพัฒนาระบบราชการที่ ก.พ.ร. มีนโยบายเมื่อ 10 กวาปที่แลว 

ซึ่งเปนรูปแบบกึ่งราชการ กึ่งองคกรมหาชน ไมเปนนิติบุคคล ยังอยูในกำกับของรัฐ 

รูปแบบนี้มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการพอสมควร

  3) เครือขายบริการในรูปแบบขององคกรมหาชน ตามแผนปฏิร ูป

ไมไดกลาวถึงวา ใหโรงพยาบาลแตละแหงออกเปนโรงพยาบาลมหาชน แตมุ งเนน

ใหโรงพยาบาลรวมกันเปนพวงบริการเปนเครือขายบริการ (พวงบริการขนาดเล็ก 

พวงบริการขนาดใหญ) 

  4) เครือขายในรูปแบบสหการที่ขึ้นอยูกับทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับการ

ถายโอน รพ.สต. ไปองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ หากไปดูเรื่องการปฏิรูประบบ

ราชการ เปาหมายสุดทายของการปฏิรูปของระบบราชการคือทำใหราชการเล็กๆ

เรื ่องไหนควรถายโอนไปใหทองถิ่น กระจายอำนาจไปใหทองถิ่นทำไดควรตองทำ 

สำหรับการถายโอนโรงพยาบาลไปใหทองถิ่น คงตองพิจารณาผลการศึกษารูปแบบ

ของการถายโอน รพ.สต. ไปใหกับทองถิ ่นมาพิจารณาประกอบ ซึ ่งในสถานการณ

ปจจุบันมีบางเทศบาลสรางโรงพยาบาลเอง ดวยความที่ทิศทางไมชัดเจน เมื่อสราง

ขึ้นมาเอกภาพในการจัดการ การจัดการระบบสุขภาพของในพื้นที่เปนอยางไรไมรู  

ตางคนตางทำ คงตองกับมาศึกษาวางานปฐมภูมิ (รพ.สต.) ท่ีไปอยูกับทองถ่ินเปนอยางไร 

โรงพยาบาล (ทุติยภูมิ) จะไปหรือไม 

 จากขอมูลที ่นำเสนอรูปแบบทั ้ง 4 รูปแบบนี ้ เปนการวิเคราะหถึงรูปแบบ

ที่ควรจะเปนเพื่อเปนทางเลือกในการปฏิรูประบบบริหารสถานบริการของกระทรวง

สาธารณสุข แตหากในที่ประชุมมีความเห็นวามีรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถตอบวัตถุประสงค

หรือเปาหมายของการปฏิรูปก็สามารถเสนอได และคิดวาในรูปแบบทั้งหมดที่นำเสนอ

ในวันนี้คงตองทำการศึกษา R&D จริงๆ ในที่ประชุมอนุกรรมการดานการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและประสานการขับเคลื ่อนการดำเนินการตามแผนปฏิรูป

ประเทศดานสาธารณสุข ไดเสนอประเด็นดังกลาวใหทางสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ 

(สวรส) ทำ R&D เพื่อเลือกรูปแบบระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข

ที่เหมาะสมตอไป 
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3.2 ขอเสนอของชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป 

 นพ.โมลี  วนิชสุวรรณ  ประธานชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป  

กลาววาชมรมโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ไดหารือกันพอสมควรในเรื ่องนี้ 

วันนี้จึงขอนำเสนอสิ่งที่ไดวิเคราะหมาเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปนขอมูล

สำหรับการปฏิรูประบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
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 3.2.1 ปจจุบันระบบราชการแบบเดิมไมสามารถตอบโจทยการใหบริการได มีแตเพ่ิม

ปญหาขึ้นเรื่อยๆ ที่จริงแลวในทุกวันนี้การบริหารงานของโรงพยาบาลเนนความถูกตอง

ซ่ึงทำใหผูบริหารทุกทานบริหารเพ่ือความปลอดภัยของตัวเอง ความคิดท่ีจะดำเนินการอะไร

ที่ดีก็อาจติดปญหาเรื่องระเบียบการบริหารบุคลากร การเงิน พัสดุ โดยเฉพาะสวน

ที ่เปลี ่ยนแปลงเร็วมาก ทุกคนจะกังวลและพยายามทำใหตนเองปลอดภัยที ่ส ุด 

เพราะบางคนไมไดทุจริตเลยก็ถูกสอบสวน ซ่ึงคิดวาระบบสวนน้ีถาไมแกไข ประสิทธิภาพ

การทำงานจะลดลงเรื่อยๆ 

 3.2.2 ผูบริหารไมมีอำนาจในการบริหารงานบุคคล หากทุจริตไมมาทำงานสามารถ

จัดการได แตหากหยอนประสิทธิภาพในการทำงานเราไมสามารถจัดการได อยางมากก็คือ

การใหเปอรเซ็นต ซึ่งบุคลากรวิชาชีพไมไดสนใจเพราะปริมาณเงินนอยมาก คิดวาตรงนี้

เปนส่ิงสำคัญถาไมสามารถบริหารบุคลากรได จะหวังใหหมอคนหน่ึงไปผาตัดอีกโรงพยาบาล

ยากมาก ในขณะหมอโรงพยาบาลเอกชนไปได เพราะสามารถนั่งเครื่องบินไปผาตัด

ที่โรงพยาบาลเอกชนอีกแหงได แตสำหรับภาครัฐไมสามารถทำไดเลย ซึ่งเปนเพราะวา

ผูบริหารไมมีอำนาจ บุคลากรไมมีแรงจูงใจพอที่จะไป

 3.2.3 การจายคาตอบแทนในทุกวันนี้ขาราชการเงินเดือนเปนไปตามอายุราชการ

กับใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งแพทยก็จะไดเงินเดือนเยอะขึ้นมาหนอย แตไมไดเปนไปตาม

การทำงานที่แทจริง เพราะฉะนั้นคนอายุมากงานยิ่งนอยลง ซึ่งไมควรจะเปนเชนนั้น 

ถาเราสามารถเปล่ียนระบบใหมีแรงจูงใจใหบุคลากรท่ีจบใหม ทำงานเยอะไดเงินเดือนเยอะ

เชื่อวาระบบนี้จะทำใหลดคาใชจายและลดการจางงานบุคลากรลงไดเยอะพอสมควร

 3.2.4 ระบบ Centralize ทำใหขาดความคลองตัวในการบริหารและไมสามารถ

ตอบสนองตอปญหาในพื้นที่ได เนื่องจากใชคำสั่งเดียวทั้งประเทศ เชน คำสั่งระบุวา

เงินเดือนลูกจางทุกคนแคนี้เทากันหมด โรงพยาบาลแหงหนึ่ง เดิมเคยจาง 6,200 บาท/

เดือน อีกหนึ่งโรงพยาบาลจาง 9,000 บาท พอออกกฎใหมบอกใหจาง 7,500 บาท 

หมดทุกโรงพยาบาล ทำใหบางโรงพยาบาลลำบากในการท่ีจะหาเงินมาเพ่ิม อีกโรงพยาบาล

ที่เคยจาง 9,000 บาท ก็จะทำใหบุคลากรลาออก เพราะเงินเดือนลดลง ทำใหเกิดปญหา

ในองคกร นี่แหละคือระบบ Centralize   
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 นอกจากนี้การไมทราบสภาพปญหาในพื้นที่ ทำใหเกิดการขาดความคลองตัว

และมีสวนในการใชทรัพยากรของพื้นที่ จึงคิดวาในสวนนี้ถา Decentralize ไปได

จะทำใหเกิดความคลองตัวมากขึ ้น เพื ่อความมั ่นคงทางดานการรักษาพยาบาล 

ทุก 1 อำเภอ ตองมี 1 โรงพยาบาล ไมวาโรงพยาบาลจะเล็ก หรือประชากร 1 - 2 หมื่น 

ตองมี 1 โรงพยาบาล แตผลจากการมี 1 โรงพยาบาลทำใหโรงพยาบาลบางแหง

ไมสามารถอยูไดดวยตนเอง เลยคิดวาผลที่เกิดขึ้นมาโดยประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ไมสามารถทำใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริการจะเกิดความลำบาก

เนื่องจากไมมีอำนาจในการจัดการดานการเงินของบุคลากร และบุคลากรสหวิชาชีพ

ขาดแรงจูงใจ การขาดสภาพคลองของโรงพยาบาลมีแนวโนมที่จะสะสมขึ้น เนื่องจาก

การใชทรัพยากรไมคุมคา เกิดการวางงานแฝง ยกตัวอยางโรงพยาบาลแหงหนึ่งมีหมอ

อายุรกรรม 17 คน เปนขาราชการ และมีหมออายุรกกรรมที่จางมาอีก 2 คน ซึ่งตรวจ

คนไขประมาณ 30 เปอรเซ็นต อีก 17 คน ตรวจ 70 เปอรเซ็นต นี่คือประสิทธิภาพ

ของระบบราชการกับระบบเอกชนโดยจางมาอยู โรงพยาบาลเดียวกัน แต 17 คน 

ไดเปนเงินเดือน สวนอีก 2 คน ไดเปนเปอรเซ็นตจากจำนวน Case ประสิทธิภาพมันตางกัน

หากเปนเชนนี้เรื่อยๆ การสะสมของการวางงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

 3.2.5 ประเด็นปญหาสำคัญที่ตองแกไข ไดแก 1) ทำอยางไรใหโรงพยาบาลบริการ

ใหตอบสนองตอสภาพปญหาในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ทำอยางไรใหผูบริหาร

มีศักยภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร การเงิน พัสดุ ไดอยางมีประสิทธิผล 

3) ทำอยางไรจึงจะสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสายวิชาชีพทำงานที่รับผิดชอบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 4) การแกปญหาสภาพคลองในโรงพยาบาลไดอยางเปนรูปธรรม

 นพ.โมลี ไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา ในสวนของชมรมฯ คิดวารูปแบบการบริหาร

สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขที่เหมาะสมควรจะเปนแบบพวงบริการที่มีอำนาจ

เบ็ดเสร็จ ไมใชแคเครือขาย ถาหากเปนพวงบริการที่มีอำนาจเด็ดขาดเหมือนบอรด

คลายโรงพยาบาลบานแพว ทั้งนี้ที่ตองทำเปนพวงบริการเพราะวาหาก Stand alone 

โรงพยาบาลศูนยสามารถอยูรอดไดแนนอน แตโรงพยาบาลชุมชนไมสามารถอยูรอดได 
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เพราะฉะนั้นหากเปนพวงบริการจะชวยใหทุกโรงพยาบาลอยูรอดได ซึ่งใน 1 พวงบริการ 

จะมีผูเชี่ยวชาญสาขายอยเยอะ อาจจะมีโรงพยาบาล 6 - 7 แหง ที่รวมกันแลวบุคลากร

สามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นไดทั้งเดือน ซึ่งคิดวานาจะรวมเปนพวงบริการเดียวกัน

ทั้งโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยเปนพื้นที่ที่ติดตอสะดวก

และหามบริการเฉพาะคนในพื้นที่อยางเดียวเทานั้น เพราะจะทำใหเกิดการแยงทรัพยากร

ตองทำทั้งประเทศ อีกประเด็นหนึ่งคือถาออกนอกระบบทั้งพวงบริการ ผูอำนวยการ

โรงพยาบาลตองผานการคัดเลือก หากในหนึ่งเขตมีประชากรประมาณ 5 ลานคน ในเขต

อาจจะมี 4 พวงบริการ ทั้งนี้ 1 พวงบริการ ควรมี 1 - 2 ลานคน เพราะจะทำใหสามารถ

ใชทรัพยากรไดคุมคามากท่ีสุด ใหญกวาน้ันจะบริหารลำบาก เพราะฉะน้ันคิดวานาจะออก

ทั้งพวงบริการ แลวก็ใหหลุดจากระเบียบบริหารบุคลากรของระบบราชการแบบเดิม 

มีสิทธิที ่จะเขียนระเบียบบุคลากร และระเบียบการเงินขึ้นมาเอง สวนระเบียบพัสดุ

ยังตองใชของราชการอยู บริหารโดยคณะกรรมการพวงบริการที่ประกอบดวยตัวแทน

จากภาคประชาชน ตัวแทนผูอำนวยการโรงพยาบาลตางๆ ตัวแทนของเขตสุขภาพ

หรือตัวแทนของกระทรวงเขามามีสวนรวม ชมรมฯ จึงขอเสนอรูปแบบนี้ คณะกรรมการ

บริหารพวงบริการ ควรจะเปนผูบริหารองคกรทั้งหมด เปนผูอนุมัติงบประมาณ แผนงาน

เปนลักษณะนิติบุคคล บริหารแผนงานเอง ไมตองผานกระทรวง ไมตองผานผูวาราชการ

จังหวัด สุดทายคือการสนับสนุนจากรัฐ คิดวารัฐอาจไมตองสนับสนุนงบบุคลากร ในสวนน้ี

คิดวาเรื่องงบบุคลากรสำคัญมาก ปจจุบันมีคนวางงานแฝง เพราะโรงพยาบาลรูสึกวา

ไมตองจายจึงขอคนเต็มที่ แพทยมีเงินเดือนตามอายุราชการ คนยิ่งเยอะก็ยิ ่งสบาย

แตหากเม่ือไรพวงบริการตองรับผิดชอบในเร่ืองเงินเดือน เขาจะจางบุคลากรตามความจำเปน

และถาหากหลุดจากระเบียบราชการเมื่อใด จะสามารถจางบุคลากรไดเต็มที่ และจาง

ดวยเงินเดือนเต็มที่ เปน P4P และ work load ที่แทจริง ทุก Case ที่ตรวจรักษา

และใหบริการคือไดเงิน เช่ือวาจะสามารถทำใหบุคลากรทำงานไดทุกจุดของหนวยบริการ

เพราะทุกคร้ังท่ีทำก็จะไดเงินคืนกลับมา หากเปนระบบแบบน้ีทุกคนจะไปดวยความเต็มใจ

และไมอยากขอคนเยอะดวยวิธีนี้จะแกไขปญหาในเรื่องของสภาพคลองไดเปนอยางดี 
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4. อภิปรายขอเสนอการบริหารหนวยบริการสุขภาพ
รูปแบบใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคลองตัว
ในการบริหารจัดการ



 ในชวงเวลาตอจากนี้ จะขอลงรายละเอียดเพื่อที่จะทำบางประเด็นใหมีความชัดเจน

ในการขับเคลื่อนไดตอไป ประเด็นที่ 1 ลองถามและทำความเขาใจกัน หากยังจำขอเสนอ

ของอาจารยณรงค สหเมธาพัฒน เกี่ยวกับเรื่องของคณะกรรมการเขตสุขภาพ ที่เสนอให 

Empower และมอบอำนาจใหเขตสุขภาพมีอำนาจในการบริหารจัดการ คน เงิน ของ 

ทั้งหมด แตเมื ่อมาถึงตรงนี้ เรื ่องที่เราไดพูดคุยกัน ในความรูสึกของผมคิดวาระบบ

บริหารจัดการจะคลายๆ กันกับภายในพวงบริการที ่เราพูดถึง คือจะเบ็ดเสร็จจบ

ในพวงบริการ โดยที่ไมมีความจำเปนที่จะตองสงเรื่องขึ้นไปใหเขตสุขภาพพิจารณา 

และความเปนจริงก็คือ ถาตาม Proposal ที่เสนอมา ไมตองสงไปใหเขตพิจารณาแลว 

จะตองจบที่พวงบริการ กลาวงายๆ คือ เขตไมสามารถยายบุคลากรขามพวงได ทุกอยาง

จบภายในพวงบริการ นี่คือความเขาใจของผม สวนนี้อยากใหลองอธิบายเพิ่มเติมวา

หากสภาพเปนแบบนี ้อำนาจหนาที ่ของเขตสุขภาพที ่เกี ่ยวของกับสถานพยาบาล

เกี่ยวกับบริการทางดานสุขภาพ บริการทางดานสาธารณสุข และอำนาจในการบริหาร      

จะเหลืออะไรบาง ประเด็นท่ี 2 เร่ืองท่ียังไมชัดเจนคือ เร่ืองการ Split อำนาจดานการเปน

Regulate กับดานการเปน Provider เขาใจวาหากตัด Provider ออกไปทั้งหมด 

พวงบริการแทบจะไมมีที่อยูในเขตบริการสุขภาพเลย นอกจากมี Accountability

ที่จะตองมีตอเขต และเหมือนกับวา Accountable จริงๆแลวที่ผูอำนวยการโรงพยาบาล

จะมีก็เพียงมีแตบอรดของพวงบริการ  ซึ ่งบอรดของพวงบริการมีอำนาจเด็ดขาด

ในการบริหารผูบริหารโรงพยาบาล ทั้งนี้ บอรดของเขตสุขภาพกับบอรดของพวงบริการ 

มีความสัมพันธเชิงอำนาจกันประมาณไหน และเขตจะเหลืออำนาจอะไรบาง คิดวาสวนนี้

คงเปดอิสระใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น จึงขอเรียนเชิญผูเขารวมประชุม

ทุกๆ ทาน รวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นครับ
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ผูอภิปรายลำดับที่ 1
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 ถาหากเราใชหลักการ Provider Regulator Split นาจะชัดเจนวาเขตเปน 

Regulator รวมกับ สสจ. สวน Provider ก็ตองให Provider จัดการ ท้ังน้ี เขตก็ใหนโยบาย

เรื่อง Service แคนั้นเอง สวนเรื่องการจัดการภายในพวงบริการ ซึ่งพวงบริการก็ตอง

ตอบโจทยเรื ่องประสิทธิภาพ เขตก็ดูแลเรื ่องการใหนโยบายและจัดสรรทรัพยากร

ใชหลักการ Provider Regulator Split ใหชัดเจน 

ผูอภิปรายลำดับที่ 3

ผูอภิปรายลำดับที่ 2

 จริงๆ แลวเรื ่องนี ้ทางชมรมฯ ยังไมไดมีการหารือกันอยางชัดเจน จากที่ฟง

ทานประธานการประชุมก็คอนขางชัดวา เขตจะเปนสวนสำคัญที่ควบคุมพวงบริการ

ในเรื่องนโยบาย การแบงพื้นที่ การควบคุม กำกับ การสนับสนุน และเรื่องงบประมาณ

บางอยาง เชน งบลงทุนหรืองบดำเนินการ นาจะเปนอำนาจของเขต เขตจะตอง

เปนผู ดูแลเรื ่องนี ้ เพื ่อใหบรรลุเปาหมายและแกปญหาของเขตได สวนเรื ่องการ

บริหารบุคคลภายในพวงบริการก็เปนเรื่องของพวงบริการไป แตเรื่องของการกำหนด

นโยบายวาแตละพวงบริการตองทำอยางไรบาง และควบคุมกำกับใหเปนไปตามนโยบาย

การแบงพื้นที่ การแกปญหาระหวางพวงบริการเปนเรื่องของเขตที่เขตอาจจะกำหนดให

พวงบริการแตละพวงตองทำหนาที่อะไรบาง ซึ่งเขตจะตองมีตัวแทนเปนบอรดอยูใน

พวงบริการดวย เพื่อใหรูวาการดำเนินการเปนอยางไร คือเขตยังมีอำนาจอยู เพราะมี

ความรับผิดชอบทั้งเขต แตวาไปเกี่ยวของเรื่องบุคลากรไมไดแคนั้นเอง แตเรื่องของ

การสนับสนุนเงินและของยังตองมี และเรื่องที่ตองมีการพิจารณาระหวางพวงบริการ

ก็ตองใหเขตเปนผูจัดการ เพราะจะไมมีคนมาจัดการหรือแกปญหาเรื่องเหลานี้
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 เขตสุขภาพนาจะมี Power มากที่สุด เพราะตองดูแลทั้งเขต ซึ ่งเขตสุขภาพ

ควรจะมีบอรดโดยบอรดก็จะมาจากหนวยงานตางๆ และมาจากพวงบริการ เขตสุขภาพ

ดูแลพวงบริการ สวนพวงบริการทำงานเปน Provider ทำงานตามที่เขตกำหนดนโยบาย

สวนเร่ืองการโยกยาย เขตควรมีอำนาจในการโยกยายผูบริหารพวงบริการท่ีอยูภายในเขตได 

เพราะฉะน้ันบอรดของเขตก็สามารถโยกยายผูบริหารขามพวงบริการภายในเขตของตนเอง

ไดเชนเดียวกัน

ผูอภิปรายลำดับที่ 4   
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 ความกาวหนาของ CEO ก็คือมีสิทธิที ่จะไปสมัครพวงบริการอื ่นที ่ใหญกวา

ทั้งในหรือนอกเขตสุขภาพก็ยังไดใชหรือไม สวนบทบาทของเขตนาจะดูแลในเรื่องของการ

กำหนดนโยบายและเรื่องของกองทุนบริหารที่มีอยู และประเมินการจายเงินดวยผลงาน

หรืออื่นๆ สวนเขตดูแลเรื่องการลงทุนขนาดใหญที่แตละพวงบริการอาจจะไมเทากัน 

จะมีพวงบริการใหญที่เปนโรงพยาบาลศูนย พวงบริการเล็กที่เปนโรงพยาบาลจังหวัด

เขตตองดูแลเรื่องการลงทุน และ Defend งบประมาณ คิดวาบทบาทของเขตสุขภาพ

นาจะเปนประมานนี้

ผูอภิปรายลำดับที่ 5 

 ขณะนี้บทบาทเขตสุขภาพเองไมไดเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบทั้งหมด ยกตัวอยางเรื่อง

การโยกยายจะไดแคระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ซึ่งเมื่อเปนตำแหนงทางดาน 

การบริหาร อำนวยการสูง เขตจะไมมีสิทธิโยกยายอยูแลว ดังนั้น ผูอำนวยการที่อยู

ในพวงบริการ เขตไมสามารถโยกยายไดอยูแลว บอรดของพวงบริการตางหากที่จะเปน

ผูโยกยายภายในพวงบริการได เมื ่อชวงเชาที ่ไดกลาววาบางทีผู บริหารที่ใหญที ่สุด

ของพวงบริการน้ันท่ีเปน Manager บางทีอาจจะไมใชผูอำนวยการจากในพวงบริการก็ได

อาจจะเปนคนนอกหรือจากภาคสวนอ่ืนท่ีมาสมัคร ยกตัวอยางเชน ผูบริหารพวงบริการหน่ึง

อาจจะเล็กกวาอีกพวงบริการหนึ่ง แตถามีฝมือดีก็สามารถที่จะไปสมัครในพวงบริการ

ที่ใหญกวาได ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู กับบอรดของพวงบริการนั้น

ผูอภิปรายลำดับที่ 6



ข RETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพ26

 สิ่งที่นาสนใจในการประชุมรอบนี้ขอเสนอความคิดเห็นแบงเปน 4 ประการ ไดแก 

1) ขอบเขตของคำวา “เขตสุขภาพ” มีอำนาจแคไหน คำวา Authority กับ Regulator

ตองขีดเสนใหชัด เพราะขณะนี้ จริงๆ แลวเขตมีอำนาจคอนขางมากไมใชแคเฉพาะ

พวงบริการระหวางพวงบริการ ไมใชยายเฉพาะ คน เงิน ของ แตมีระบบการใหบริการ 

เชน การ Refer ขามเขตที่สามารถเจราจานอกเขตได คิดวาเปนสิ่งที่ตองเคลียรระหวาง

Authority กับ Regulator 2) ถาตัด Function ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออ่ืนๆ

ออกใหเปน Regulator งานท่ีเคยเปนภารกิจจะตองมีคนรับตอ หากจะตัดออก Function

ตองเคลียรทั้งหมด ทั้งสายที่มีอยูของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเหลานี้ตองยายไปดวย

3) การจัดสรรรูปแบบของบริการ เขาใจวาหนวยบริการมีความถนัดมากในดานของการ

ใหการรักษาบริการ ฟนฟู OP, IP สวน P&P การเขาถึงบริการนอยมาก โดยเฉพาะ

ทางพื้นที่กรุงเทพมหานคร อัตราการเขาถึงบริการจะต่ำกวาขางนอก ทางออกของ P&P

ขอเสนอวาจริงๆ เรามีวิธีอื่น มีคณะกรรมการอื่น เชน พชอ. ถาบริหารเงินเขาไปแลวให

ทาง พชอ. เปนหนวยงานขับเคลื่อนเขาไป Subcontract กับใครก็ได หาหนวยงาน

ที่ฉีดวัคซีนดีกวาโรงพยาบาลก็ได หากคิดวาโรงพยาบาลทำไดดีอยูแลวก็ใหโรงพยาบาล

ทำตอ ยกตัวอยางเชน ที่สงขลาเอาคลินิกเอกชนเขามาทำ EPI ซึ่งประสบความสำเร็จ

กวาโรงพยาบาลทำเอง จึงคิดวาการตัด P&P ออกไป อาจจะเปนทางเลือกที่ดี แตไมได

หมายความวาตัดออกจากกระทรวงสาธารณสุข เพราะที่เคยตัดออกไปไมดีก็เยอะ

เพราะฉะนั้นการ Regulate ก็ยังจำเปนตองมี และการ Regulate ในภาคของ Cup 

ควรจะเปนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เพราะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ไมสามารถ

Regulate ไดหมด เนื่องจากขอบเขตงานกวางมาก 4) บทบาทของคำวา “Regulator” 

ตองเขียนใหชัดจริงๆ วา Regulate จะจำกัดความแคไหน และจะติดตามตัวชี้วัดหรือไม  

ผูอภิปรายลำดับที่ 7   
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 ผมมีความรูสึกลึกๆ เทาที่ฟงมากับคำถามที่วาบทบาทหนาที่ของเขตสุขภาพ

คืออะไร คำตอบนั้นผมคิดวาทานประธานการประชุม ไดบอกใหเราพยายามคิดวาอะไร

เปนความเห็นที ่ไปในทางเดียวกัน ผมมีความรู ส ึกวาความเห็นรวมเรื ่องแรกคือ

ความพยายามที่จะ Split ระหวางเขตสุขภาพกับพวงบริการ เพราะฉะนั้นเขตก็ไมควร

ที่จะมาบริหารจัดการหลายๆ เรื ่องที ่เปนหนาที ่ของฝายบริการ เขตก็ควรจะมีการ

กำหนดบทบาทหนาที่ของเขตใหม ซึ่งเขตในที่นี้ไมไดกลาวถึงเขตตรวจราชการแบบเดิม

แตเปนเขตสุขภาพ สวนโครงสรางจะเปนรูปแบบไหนก็คอยหารือกันอีกที และก็จะเปน

Regulate รวมกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาจจะมีประเด็นที่ยังหาขอสรุปไมได

จากที่ฟงเมื่อชวงเชาเรื่อง P&P วาควรจะไปอยูที่พวงบริการดวยหรือไม ดูเหมือนวา

P&P ก็ควรจะไปเปนภารกิจของพวงบริการ แตงานคุ มครองผู บริโภคที ่สวนใหญ

ไมใชงานบริการแตเปนงานในสวนของ Regulate ซึ่งไมควรจะไป และคิดวาเรื ่องนี้ 

ยังหารือกันตอได เรื่อง P&P ในตอนนี้เทาที่ผมเขาใจ เปนระบบที่ถูกฉีกและมอบภารกิจ

ออกไปเยอะมากแลว ไปอยูที่ PCC ซึ่ง PCC ก็มีเงินของตัวเองดวย จึงเหมือนกับเปน

ระบบท่ีกำลังทำใหถูกตองดวยกฎหมายและถูกแยกเปนสวนๆ และเขาใจวาทางพวงบริการ

คงไมสามารถไปดึงกลับเขามาได ไมรู จะมีระบบอะไรที่จะไปดึง PCC เขามาทำงาน

ดวยกันไดมากนอยแคไหน หากจะถามคำถามตอเรื่องความสัมพันธระหวางพวงบริการ

กับ PCC วาที่ประชุมมีความเห็นอยางไร

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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  ถาพวงบริการเปนนิติบุคคลแสดงวาพวงบริการก็สามารถจัดการตัวเองไดทั้งหมด

สวนเขตสุขภาพที่จะดู Regulator เชน กำหนด Policy หรืองานที่ถายทอดจากนโยบาย

public health ลงมา สิ ่งนี ้ก็จะเปนสวนหนึ่งซึ ่ง 2 กลุ มนี ้ คนละหนวยงานกัน 

พวงบริการมีความเปนนิติบุคคลจัดการไดทุกอยางทั้งเรื่องคน เงิน ของ หากเปนแบบนี้

จะมีความชัดเจนวาความเปนนิติบุคคลคือ พวงบริการไมใชเขต ถาพวงบริการและเขต

สุขภาพเปนนิติบุคคลก็จะเปนอีกเรื่องหนึ่ง แตที่เราเห็นคือมีพวงบริการที่อยูในเขต

เอาใหชัดวาจริงๆ แลว คือไมไดอยากเปนแบบโรงพยาบาลบานแพว ซึ่งโรงพยาบาล

บานแพวนั้นมีความเปนนิติบุคคล เราอยากไดพวงบริการโรงพยาบาลที่เปนลักษณะ

แบบไหน สวนเรื ่อง PCC ถาไมยึดตาม พ.ร.บ. ก็เปนหนาที่ของโรงพยาบาลในการ

ดำเนินงาน เพียงแตว าจะจัดระบบบริการอยางไร ถามี PCC อยู แบบนั ้นคิดวา

ไปดวยกันได แตตองตีโจทยใหออกกอนวาคำวานิติบุคลที ่เราตองการคืออะไร 

ความทุกขยากของระบบอยู ตรงไหน หากเราบอกวาอยากใหเขตรวมทุกขรวมสุข

ผมคิดวาไมใช เชน จะแชรทรัพยากรระหวางจังหวัดในเขตเดียวกัน คำตอบที่เรา

ออกแบบเชนนี้ไมใช เพราะวาเราออกแบบเฉพาะ Regulator ที่เปนเขตแคออกนโยบาย

ไมสามารถที่จะโยกยายอะไรหลายๆ อยางได 

ผูอภิปรายลำดับที่ 8  
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 งานคุมครองผูบริโภคเปนเรื่องของกฎหมาย ควรตองอยูในภารกิจของสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สวนงานควบคุมโรคบางคร้ังไมไดอยูในพ้ืนท่ีหรือขามจังหวัด จริงๆ แลว

หนาท่ีน้ีนาจะเปนหนาท่ีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกับเขตสุขภาพ และควรเปนหนาท่ี

ของพวงบริการ สวนเรื่องของงานควบคุมโรค ถาสมมุติวาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เปนคนจัดการแลวเห็นวาพวงบริการนี้ควบคุมโรคไดดี มีความเขมแข็ง ก็อาจจะจางใหทำ

เปนเฉพาะกรณี แตวาบทบาทหนาที่ควรจะเปนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เปนผู

ดำเนินงานเรื่องนี้ เพราะเปนเรื่องที่ตองทำอยางรวดเร็ว เพื่อปองกันการระบาดของโรค

และในบางครั้งก็มีการระบาดของโรคแบบนอกพวงบริการ หากอยูที่พวงจะเกิดปญหา 

ผมคิดวานาจะอยูที ่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ หรือใหโรงพยาบาลทำสวนไหนก็ใหเปน

บทบาทเขาไป 

 สวนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง Primary health care กับ Primary medical care 

ซึ่งมองวาหากนำภารกิจเรื่องการควบคุมโรคไปก็นาจะนำ Primary health care ไปดวย

สวน Primary medical care เดิมเปนบทบาทของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

และเปนบทบาทบางสวนของโรงพยาบาล ในสวนนี้ตองมาตัดสินใจวาจะทำอยางไร 

หากยก Primary health care ใหเปนบทบาทโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลก็ตองไมมี

การตรวจรักษา จะมีบริการเฉพาะการสงเสริมสุขภาพ หากยก Primary health care

ใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทำ ก็ตองนำเงินรายหัวบางสวนไปใหดวย ถาไป

โรงพยาบาลก็ตองจายเงินใหกับพวงบริการ เพราะทุกสวนเชื่อมกันหมด ถาเราจะตัด 

เชน สงเสริมสุขภาพเชื่อมกับ Primary health care สวน Primary health care 

เชื่อมกับ Primary medical care และ Primary medical care เชื่อมกับ Secondary 

care ตลอดจน Secondary care เชื่อมกับ  Tertiary care รวมทั้ง Tertiary care            

เชื่อมกับ  excellent center ที่ยกตัวอยางมาทั้งหมดนี้มีการเชื่อมโยงกันหมด ในความคิด

ของผมมองวา Primary medical care นาจะใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนผูดูแล

เพราะฉะนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะมี Power เยอะพอสมควร 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 2   
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 สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลที่จะไปอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ก็เอาภารกิจไปดวย แตบทบาทหนาที่ในการจัดการสวนนี้จะเปนสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด สวน PCC ตองมาหารือวามีความจำเปนหรือไม โดยตองหารืออีกรอบ

ไมอยากใหอางวาตองมีการกำหนดไว แลวถาเราจะปฏิรูปก็ตองปฏิรูปทุกอยาง สิ่งไหน

ไมจำเปนก็ตองเอาออก ทั้งนี้ PCC มาจากประเทศอังกฤษ ผมรูวาไมสามารถตอบสนอง

ปจจุบันที ่เปนยุค AI ไปแลว ขอมูลทุกอยางประชาชนทราบหมด PCC ตั ้งขึ ้นมา

โดยวัตถุประสงคหนึ่งคือ เพื่อจะลดคาใชจาย จึงตองมี PCC แตคิดวา PCC จะดี ตองมี

หมอเวชศาสตรครอบครัวที ่มีหัวใจเปนองครวมจริงๆ มีเพียงไมกี ่คนทั ้งประเทศ 

และตองใชทรัพยากรคนเยอะมาก จะไปหาผูเชี่ยวชาญหรือหมอเวชศาสตรครอบครัว

ไดอยางไร เพราะฉะนั ้น PCC จะเกิดไดหมอเวชศาสตรครอบครัวตองเกงมากๆ 

รูทุกโรคไมผิดพลาด วินิจฉัยแมนยำ ซึ่งทุกวันนี้ไมใช ยังเปนแคโครงสราง ตองถามวา

ในทุกวันนี้มี PCC กี่แหงที่เปน PCC ที่แทจริง ไมใชแคโครงสราง ถาทุก 1 - 3 หมื่นคน

ตองมี PCC ใหญ และ PCC ยอยลงไป จะใชทรัพยากรมหาศาล คิดวาถาจะปฏิรูป

ตองมาทบทวนเรื่อง PCC วามีความจำเปนหรือไม

  เขตสุขภาพและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังตองคงความรับผิดชอบเอาไว 

เพราะฉะนั้นจะตองมีสวนหนึ่งที่อาจจะตองใหอำนาจไวในการที่จะไปทำการควบคุม

ดูแลได ไมใช Regulate แตเปน Control คือตองไปบริหารจัดการได เพราะไมอยางนั้น

เมื่อมีโรคระบาดขามเขตเยอะหรือปญหาใหญกวาที่พวงบริการจะรับได จะทำใหเกิด

ปญหาการระบาดในวงกวาง จึงจำเปนตองมีคนรับผิดชอบ เชน รับผิดชอบในการประสาน

สนับสนุนทรัพยากรหรืออื ่นๆ ผมนึกภาพอยางเชน ถามีผู ปวยวัณโรคมารับบริการ

ที่โรงพยาบาลเยอะ พวงบริการจะรับไมไหวตองมีหนวยงานที่ใหญกวานี้ขึ้นไปเพื่อดู   

ในภาพรวมของจังหวัดและเขตที่รับผิดชอบ           

ผูอภิปรายลำดับที่ 9  
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 มองภาพรวมเรื่อง PCC กับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล คิดวามองไดหลาย

มุมมอง หากมองวา PCC ถาทำไปแลวเปนเรื่องของปฐมภูมิชาวบานไดประโยชน 

ถาทำจริงๆ คิดวา PCC มีประโยชนเยอะ ในฐานะที่อยูในโรงพยาบาลชุมชน หากคนไข

ไปอยูโรงพยาบาลขนาดใหญกันเยอะ วิธีการแกปญหาโดยไปเพิ่มสถานบริการก็ไมไหว

คิดวาสถานบริการใกลบานก็คือ PCC ยังนาทำอยู ผมเพียงคิดวาเราจะทำในรูปแบบไหน

จะทำทุกอำเภอ ทำทุกแหงหรือไม ถาตั ้งขึ ้นมาเปนเขตสุขภาพแลวก็มีพวงบริการ

และคิดวา PCC ควรจะขึ้นกับพวงบริการ โดยใหพวงบริการเปนผูกำหนดวาที่ใดที่ควร

จะตั้ง PCC ขึ้นมาอยูในพวงบริการ ซึ่งพวงบริการตองมีหมอเวชศาสตรครอบครัวไปดูแล

ที่ PCC หาก PCC เกินขีดความสามารถก็สงมาโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป

หรือโรงพยาบาลศูนยได ที่เราหวังวาจะเปนแบบไรรอยตอถาเรามี PCC แลวทำไดดี 

คิดวาการใหบริการจะดีขึ ้น ซึ ่งมองในแงของประชาชนและแงของคนที ่ทำงาน

ในโรงพยาบาลชุมชนคิดวา PCC  มีประโยชนแตตองพัฒนาใหไดประโยชนจริงๆ ที่ตน

อยากจะมองอีกเรื่องคือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลวาควรจะไปขึ้นอยูกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออีกรูปแบบหนึ่งคือขึ้นอยูกับ

พวงบริการ ทั้งนี ้ตองคงตองดูวาไปอยูที ่ไหนแลวไดประโยชน โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบล จริงๆ คิดวาเปนหนวยปฐมภูมิที ่อยู ใกลชิดประชาชนในแตละตำบล

ถาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไปขึ้นอยูกับเทศบาลและขึ้นกับองคการบริหาร

สวนจังหวัด และมีแตการใหบริการการควบคุมโรค คิดวาเราตองมาวิเคราะหวาคุมคา

หรือไม เทศบาลบางแหงมีศักยภาพก็สามารถใหบริการไดดี แตบางแหงมีศักยภาพไมพอ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไปอยูดวยก็อาจจะไมไดประโยชนเยอะ เพราะฉะนั้น

ตองลองดูวาถาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมาขึ้นอยูกับพวงบริการ คือระบบ

ใหบริการท้ังหมดอยูกับพวงบริการดีหรือไม ตั้งแตโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป

โรงพยาบาลชุมชน PCC รวมถึง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลอยูในพวงบริการเดียวกัน

ทั้งหมด และดูเรื่องการควบคุมโรค การสงเสริม ปองกัน หรือเรื่องอื่นๆ ดวย แบบนี้ดีกวา

หรือไม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปน Regulator 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 4   
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ผมเห็นดวยเรื่องดูแลการคุมครองผูบริโภคที่เปนภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แตการควบคุมโรคสำคัญมากเวลาเกิดโรคระบาดขึ้นมา อันดับแรกคิดวาพวงบริการ

คงตองลงไปควบคุมโรคกอน ถาเกินศักยภาพก็ตองดูวาขั้นตอนตอไปจะอยูในอำนาจ

ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ของเขตสุขภาพ หรือวามาถึงระดับกรม ซ่ึงยังไงเราก็ตอง

ใหความสำคัญกับเร่ืองของการควบคุมโรคระบาดตางๆ ผมจึงมองอีกมุมหน่ึงวาโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบล หากเราจะปฏิรูปแลวนั้นควรจะไปอยูกับพวงบริการโดยสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเปน Regulator ถือวาโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลก็จะเปนหนวยงานที่ใหบริการอยูเปน Provider อยูกับพวงบริการ

 ผมมองอีกมุมหนึ่งคือเรื ่องควบคุมโรค สวนเรื ่องสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 

คิดวาชัดเจนแลว เร่ืองควบคุมโรคดูเหมือนจะไปเก่ียวของกับโรงพยาบาล แตถามองจริงๆ

เปนแคสวนหนึ่งของโรงพยาบาล งานควบคุมโรคกับงานสงเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาล

ไมวาจะเปนโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป หรือโรงพยาบาลชุมชนก็ตาม ซ่ึงจริงๆ แลว

ก็ทำงานคลายๆกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล อยู ที ่วาหลักๆ เราจะ Split 

primary care สงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรคออกไป จากการรักษาหรือไม 

ปจจุบันเทาที่ผมอยูมาตั้งแตโรงพยาบาลชุมชนจนถึงโรงพยาบาลจังหวัด งานควบคุมโรค

ก็มีเจาหนาที่งานควบคุมโรคของโรงพยาบาลประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ถาจะตัดจริงๆ ที่หารือกันเมื่อครั้งที่แลวหากจะแยกสวนก็คือแยกงานสวนนี้ สวนของ

โรงพยาบาลออกไปดวย จะอยู กับทองถิ ่นหรืออยู กับจังหวัดก็ได การทำงานดาน 

Primary care สงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค จะไดเกิดประโยชนกับประชาชน

ไดอยางชัดเจน 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 5   
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 คำถามที่ถามเมื่อสักครูเขาใจวาเปนคำถามที่สรุปได 2 ความคิด คือ 1) PCC 

อยูกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลและนาจะรวมอยูในพวงบริการ 2) PCC อาจจะตอง

ทบทวนใหมและจะจัดระบบสวนนี้อยางไร รวมไปถึงงานควบคุมโรค สงเสริมสุขภาพ 

จะตัดออกไปหรือคงไวท่ีโรงพยาบาล ท้ังน้ีคิดวาระหวาง 2 ความคิดเห็นคงจะตองหาทางออก

ที่มีอะไรอยูตรงกลาง

 1) ตองใหคำจำกัดความใหชัดวาพวงบริการประกอบไปดวยโรงพยาบาล

แบบไหนบาง โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั ่วไป โรงพยาบาลชุมชน ลงไปถึง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลหรือไม 2) Reflex ของผู อภิปรายลำดับที ่ 5 

ที่กลาวถึงเรื ่องบทบาทภารกิจของโรงพยาบาล มีเรื ่องของสงเสริมสุขภาพ ควบคุม

ปองกันโรค ถาเปนโรงพยาบาลใหญสวนนี้อาจจะอยูในสัดสวนนอย เพราะโรงพยาบาล

ใหญจะไปเนนเรื่อง Acute care เรื่องของการรักษาพยาบาล แตถาเปนโรงพยาบาล

ชุมชน ปจจุบันภารกิจจะไมเหมือนโรงพยาบาลใหญ ซ่ึงในสวนสงเสริมสุขภาพปองกันโรค

อาจจะเปนครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลก็ได เพราะฉะนั้นในตอนนี้เรามีอยู 2 ประเด็น คือ 

1) พวงบริการที่กลาวถึง ประกอบไปดวยโรงพยาบาลแบบไหนบาง 2) หากลงลึกลงไป

ถึงภารกิจของโรงพยาบาล ภารกิจอะไรบางที่คิดวาจะตองเปนนิติบุคคล ภารกิจอะไร

ที่เปนไมได จากการประชุมในครั้งที่ผานมาที่กลาวถึงเรื่องของ Centralize policy

เรื ่องการควบคุมโรคเปนหนึ่งในนั้นที่วาจะเปนนิติบุคคล อยางไรก็ตามตองมีพันธะ

สัญญาที่จะตอง Function เรื่องนี้ ในการที่จะเปนความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน 

ผูอภิปรายลำดับที่ 10

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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เพราะฉะนั้นจึงอยากใหคำจำกัดความของพวงบริการ หรือเรื่องเขตสุขภาพที่ดูเหมือน

ยังไมคอยชัด เพราะอยูบนโครงสรางเกาที่มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภออยูตรงไหน ถาเราบอกวาเขตอยูเหนือ

พวงบริการเพราะภายใตนั ้นมีเรื ่องของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดวย
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 จากที่ฟงในที่ประชุมและไดคุยกับผูอภิปรายลำดับที่ 5 วาพวงบริการควรรวมแค 

Secondary กับ Tertiary นาจะเปนแบบนี้และตัด Primary ออกไปเพราะ Primary        

มีแนวโนมสูงที่จะไปอยูกับทองถิ่น หากดูสถานการณจริงในปจจุบัน เมื่อเราพูดถึง 

District health system คือ Primary ถาอยูเดี่ยวๆ จะอยูลำบากมาก ในที่นี้หมายถึง

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพราะตองใชท้ังคน ใชท้ังวิชาการท่ีสนับสนุนจากระดับ

โรงพยาบาลชุมชนคอนขางเยอะ เลยไมแนใจวาการที่เรา Split Primary care ออกไป 

คือคลองตัวในระดับพวงบริการที่เปน Secondary กับ Tertiary แตไมแนใจวาไปเพิ่ม

ตนทุนใหกับ Primary ซึ ่งไมรู วาไปอยู ในความรับผิดชอบของใครหรือไม หากเรา

พยายามมองที่ผานมางาน Primary ที่ถูกพัฒนาไดไมเยอะ ไมไดพูดถึงใน Setting 

ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลพูดถึง Primary care คือการดูแลการเจ็บปวย

ที่งาย ถาไมไดอยูในพวงบริการเราก็สามารถจัดทั้ง Primary, Secondary และ Tertiary

ตั้งแตการดูแลเจ็บปวยที่งายๆ ที่ไมจำเปนตองใชแพทยเฉพาะทาง ไมจำเปนตองมีการ

Admit ตลอดจนมาถึงการดูแลการเจ็บปวยที่ไมตองใชความเชี่ยวชาญดวยแพทยชั้นสูง

ใหอยูในพวงเดียวกัน ผมเขาใจวาการจัดระบบเชนนี้ ก็นาจะทำใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สวนประเด็นที่เปน Public health ที่เปน Population health ที่ชัดคือเรื่องควบคุม

ปองกันโรค และที่ผูอภิปรายลำดับที่ 3 พูดถึงเรื่องการคุมครองผูบริโภค ผมเขาใจวา

งานเชนนี้ อาจจะ Split ใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งดูแล

ผูอภิปรายลำดับที่ 11
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 ขอเสนอเพิ่มเติม ในเรื่องนี้มีจุดแบงอยูนิดเดียวก็คือ Primary health care 

กับ Primary medical care ซึ่ง Primary medical care เกี่ยวของกับการแพทย      

ซึ่งอาจจะยกใหพวงบริการดูแล หากแบงแบบนี้จริงๆ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

ก็จะทำเฉพาะ Primary health care อยางเดียว หากเปนการรักษาตองเปนพวงบริการ

เรื่องของความรู Know how ทางการแพทยอยูที่พวงบริการทั้งหมด แตตองยอมรับ

บทบาทวาเขาจะถูกลดงาน Primary medical care ลงไป ถาแบบน้ีก็จะชัดข้ึน แบงโซน

การทำงานใหชัดเจน

 ถึงแมวาเราจะมีประเด็นเพิ ่มเติมแตเปนประเด็นความเห็นในเชิงวิชาการ

เสริมเขามา ทางเลือกก็ยังมี 2 ทางเหมือนเดิม คืองานของ Primary care จะคงสภาพอยู

อยางไร ระหวางจะอยูกับพวงบริการหรือตัดออกไป แลวจะใหใครเขามามีสวนในการดูแล

สวนนี้ ในงานบางอยางเขาใจวาเปนทางเลือกที่ 3 ก็คือ Split งาน Primary care 

ออกเปน Primary health care และ Primary medical care ซ่ึงใครจะรับทำหนาท่ีอะไร

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 2   
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 หากพูดถึงงานสงเสริมสุขภาพ เราพูดถึงสภาพปญหาวาเราสงเสริมสุขภาพ

นอยเกินไป จุดออนของระบบสุขภาพคือเรื ่องสงเสริมสุขภาพ หากดูสภาพปจจุบัน

ถามวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลทำงานสงเสริมสุขภาพแคไหน จริงๆ ตองเปน

ภารกิจหลักแตภายหลังกลายเปนเราเอางาน Primary medical care ไปใหเขาเยอะมาก

เชน งานโรคเรื้อรัง งานขอมูล เปนตน หากจะปรับจริงๆ เรื่อง Primary health care

เปนเรื่องถนัดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพราะบุคลากรเปนนักวิชาการ

สาธารณสุข ไมไดถูกฝกมาเพื ่อทำงาน Primary medical care แลว Primary 

medical care ไมจำเปนตองไปเปดเต็มพ้ืนท่ี เราปกหมุดในจุดท่ีจะเปดเปนหนวยบริการ

ท่ีหลักๆ เชน PCC ถาไปอยูกับพวงบริการทางการแพทยระดับปฐมภูมิก็สามารถเช่ือมโยง

กันได สวนงานสงเสริมสุขภาพทางทองถิ่นที่คิดวาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

จะไปอยู ด วย ก็ตองรับดูแลไป กองทุน P&P ที ่พยายามจะแยกและรวบรวมเงิน

ที ่กระจัดกระจายเรื ่องการสงเสริมสุขภาพทุกอยางมาลงที ่พื ้นที ่ ถาจะปรับสวนนี ้

หากปร ับได ค ิดว างานสงเสร ิมจะชัดเจนขึ ้นและจะมีคนทำงานดานนี ้มากขึ ้น 

สวนประเด็นเรื่อง Health Literacy ใครจะเปนคนทำ ซึ่งเปนประเด็นปฏิรูปดวย 

ขณะนี้ยังมองไมออกวาใครจะเปนคนจัดการสวนนี้ หากคิดวางาน PP ทางโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลรับสวนนี้ก็จะไดทำไดเต็มที่ 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 3   
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 ผมมองวาถาพวงบริการประกอบดวยโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาล

ชุมชน และ PCC ก็จะเห็นภาพชัดขึ ้น สำหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

ก็ไปอยูกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทำงานเร่ืองของ P&P และควบคุมโรคดวย ในกรณี

ที่เกิดโรคระบาดก็ตองมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือกรมมารวม ซึ่งก็จะแบงงาน

และกำหนดขอบเขตงานใหชัดเจนขึ้น เห็นดวยที่พวงบริการควรจะมีโรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และ PCC สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล

ก็แยกไปอยูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 งาน P&P ในโรงพยาบาล เชน การฉีดวัคซีนเด็กและดูเรื ่องพัฒนาการเด็ก 

จริงๆ สวนนี้เปนเรื่องของ Primary ทั้งนี้ จะเปนหนาที่ของโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลตองเคลียรใหชัด สำหรับตนมองวาถาเปนในสวนที่เกี ่ยวของ

กับการคลอดถาเอาคนไขเปนศูนยกลางควรตองผสมผสานกัน หากคนไขมาโรงพยาบาล

ก็ตองใหบริการ ในเรื่องนี้ก็มีบางสวนของโรงพยาบาลยังคงตองทำอยูแตงบประมาณ 

P&P บางสวนก็ตองมาที่โรงพยาบาลดวยเชนกัน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 4   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 2   
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 ถาเราสรุปเปนทางเลือกก็ยังรู สึกวาเราพอมี 3 ทางเลือก แตฟงดูแลวนั ้น 

ในที่ประชุมมีแนวโนมไปในทางเลือกที่จะรวมเรื่อง Primary medical care เขามาอยู

ในงานพวงบริการ รูสึกวาทางเลือกน้ีเปนทางเลือกอันดับแรก ทางเลือกท่ีสองคือ รวมเอา

บริการทั้งหมดเขามา และทางเลือกที่สาม ไมรับงาน Primary care ในพวงบริการ 

นอกจากนี้มีอีกประเด็นที่เมื่อชวงเชาที่ผูอภิปรายลำดับที่ 11 ตั้งประเด็นไวก็คือ ขนาด

หรือ Scale ของพวงบริการ ซ่ึงผูอภิปรายลำดับท่ี 2 เสนอวามีประชากรประมาณ 1 - 2 

ลานคน ซึ ่งประเทศเราก็จะมีประมาณ 35 - 45 พวงบริการ หรือตามที่ผู อภิปราย

ลำดับที่ 8 พูดวามีประมาณ 35 - 45 นิติบุคคล เปนทางเลือกที่ 1 เมื่อชวงเชาเทาที่ฟง

คือมีบางทานเสนอเปนทางเลือกที่ 2 คือ 1 เขต 1 พวง แสดงวามี 12 นิติบุคคล 

ทางเลือกที่ 3 คือ 1 จังหวัด 1 พวง ซ่ึงเขาใจวาทางเลือกน้ีไมคอยเปนท่ียอมรับมากนัก 

และทางเลือกที่ 4 คือที่ผูอภิปรายลำดับที่ 9 บอกก็คือ นาจะพิจารณาตามบริบทไมไดดู

แคกรอบตัวเลขอยางเดียว

ผูอภิปรายลำดับที่ 12

 หากยอนกลับไปประเด็นที่พูดถึง 1) เรื่องของการทำ Primary ในโรงพยาบาล

ผมคิดวาเราควรจะดูวางาน Primary health care และงาน Primary medical care 

เกี ่ยวของกับอะไรบางกอน ไมใชคนนี้ตองทำแบบนี้ เวลาทำเราบูรณาการหรือไม     

บางเรื่องเราอาจตองใหเขาชวยเราทำถึงแมวาเราจะเปนผูรับผิดชอบ เชน เราออกแบบ

วางาน Primary โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลตองทำ แตเมื่อเปนงาน Primary 

ในโรงพยาบาลถือวาเปนงานของเขาแตเราตองไปชวยทำเพราะอยากเห็นการบูรณาการ

ในสวนนี้ 2) เรื่องพวงบริการ  ไดทำ Model ไวหลายพวงบริการ ซึ่งมีหลายแนวคิด 

โดยทำเป นโมเดลเพื ่อท ี ่จะให ลงมาถ ึงการตกผลึกในลักษณะที ่ช ัดเจน ได แก  

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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 แนวคิดที่ 1 พวงบริการนครชัยศรี มี 3 โรงพยาบาลในหนึ่งอำเภอ 

 แนวคิดที่ 2 พวงบริการที ่ลพบุรีมี 4 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลทาวุ ง 

โรงพยาบาลลำสนธิ โรงพยาบาลพัฒนานิคม และโรงพยาบาลชัยบาดาล ซึ่งโรงพยาบาล

ทั้ง 4 แหงนี ้ เปนโรงพยาบาลที่สถานะการเงินคอนขางไมดี เราก็จะทำพวงบริการ

เปนลักษณะพวงอำเภอพวงเล็กในแนวคิดนี้ก็คิดวาถาประเทศเปนเชนนี้เราก็จะทำ

พวงบริการเปนพวงเล็กกอน ทั้งนี้ในจังหวัดอาจจะมี 3 - 5 พวงบริการ แลวแตจำนวน

โรงพยาบาล โดยแนวคิดของพวงบริการ คือ โรงพยาบาลแตละแหงตองหางกันไมเกิน

1 ช่ัวโมงในการเดินทาง เพราะตองมีการสงตอคนไขซ่ึงกันและกัน แนวคิดของพวงบริการ

คือการพัฒนาศักยภาพเตียง โดยทำใหโรงพยาบาลทุกแหงมีคุณภาพ 

 แนวคิดที่ 3 ทำที่จังหวัดเพชรบูรณเปนพวงบริการในระดับจังหวัดคือ 1 จังหวัด

มี 1 พวงบริการ เพราะจังหวัดเพชรบูรณไมสามารถสงคนไขไปที่ไหนไดเลย โดยแนวคิด

คร้ังแรกท่ีจะทำเปนโรงพยาบาลศูนย หากทำเปนโรงพยาบาลศูนยจะขาดทุน เพราะฉะน้ัน

ก็ทำเปน one province one hospital คือจะดูแลคนในเพชรบูรณ พัฒนาโรงพยาบาล

ชุมชนทั้งหมดใหดูแลคนในเพชรบูรณไดหมด โดยที่โรงพยาบาลแตละแหงมีศักยภาพ

แตกตางกัน

 แนวคิดที่ 4 คือโรงพยาบาลในเขต ยกตัวอยางที่กำลังทำอยู คือ โรงพยาบาล

สามพ่ีนอง โดยโรงพยาบาลจังหวัด 3 แหง จะมาทำใหเกิดพวงบริการ จะเห็นวาพวงบริการ

มีลักษณะหลายอยางมาก ซึ่งตองคอยๆ ทำและขยายขึ้นไปจนกระทั่งพวงบริการในเขต 

แนวคิดคือการสงคนไขน่ันเอง การ Refer คนไขไปท่ีเขตอ่ืนจะพยายามไมทำ แตหากสุดทาย

ติดขัดจริงๆ ตองทำก็คือตองทำ

 ในอนาคตอาจจะไมมีโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 

มีแตชื่อโรงพยาบาลและโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงจะมีศักยภาพที่เทาเทียมกับที่อื ่น 

โดยที ่อื ่นตองสงคนไขมาให นี ่คือแนวคิดของผม เพียงแคกำลังจะขยายแนวคิดนี ้

เทานั้นเอง หากจะคิดยังไงตอก็เปนเรื่องที่ดี นอกจากนี้ยังตองคิดถึงเรื่องการเงินดวย

ที ่นครชัยศรีโมเดลมีการบริหารการเง ินเปน internal marketing ดูแลกันเอง
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 ในขณะนี้นครชัยศรีกำลังขยายพวงบริการไปที ่สามพราน หากเราทำโมเดล

ลักษณะนี้จะมีคนเขามารวมเอง แตที ่อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ที ่ผมกำลังไปทำอยู

จะทำเปนโรงพยาบาลฝาแฝด คือ โรงพยาบาล 2 แหง ตองมาหารือกันวาใครจะทำอะไร

เอาแคโรงพยาบาล 2 แหง น่ีคือลักษณะแนวคิดของการทำพวงบริการ พอไปทำนครชัยศรี

โมเดลไดผลดีโรงพยาบาลทั้ง 3 แหง ของนครชัยศรีสามารถอยูไดดีขึ ้น มีคนไขที ่มี

คุณภาพข้ึน เพราะฉะน้ันจึงคิดท่ีจะขยายตอวาจะไปทำตางอำเภอดีหรือไมก็ฝากคิดในสวนน้ี 
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ผูอภิปรายลำดับที่ 13

 ตอไปจะขอกลาวถึงประเด็นของผู อภิปรายลำดับที ่ 11 ใหขอเสนอไวเรื ่อง 

Governance เมื่อชวงเชาเราหารือกันวาพวงบริการ สิ่งที่เราอยากไดคือ ความเปน

อิสระคลองตัวในการบริหารจัดการคลายๆกับหลักการในเรื ่องของ Decentralize

management แตมีสิ ่งที ่ทุกคนพูดตรงกันคือ ก็ยังเปนหนวยงานภายใตการกำกับ

หรือกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขก็ยังมีโอกาสที ่จะตองชี ้ท ิศทาง

การทำงานได ซึ่งสวนนี้ผมอยากใหชวยกันคิดประเด็นนี้วากลไกที่จะทำใหกระทรวง

สาธารณสุข ยังสามารถกำหนดนโยบายใหกับพวงบริการได รูปแบบจะเปนอยางไร

เพราะเราบอกแลววาจะบริหารจัดการในรูปแบบของบอรดมีประธานบอรด มี CEO

ของพวงบริการ โดยสวนนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเขามามีสวนในการกำหนดนโยบาย

ไดอยางไร มีทานใดจะเสนอเรื ่องของ Governance เรื ่องความสัมพันธเชิงอำนาจ

ระหวางพวงบริการกับกระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนเชิญครับ

 ตามที ่ผ ู อภิปรายลำดับที ่ 12 กลาววา พวงบริการขึ ้นอยู ก ับคนในองคกร

และความที่เขาอยากเปลี่ยน ซึ่งจุดประสงคเริ่มตนของการตั้งพวงบริการตองชัดเจน

เชน มีพวงบริการแลวตองลดรายจายบางดาน ตองเสนอสิ ่งที ่ทำแลวขาดทุนนอย

และบริหารจัดการแลวอยูรอด 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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 ผมคิดวาการ Governance ระดับเขตที่สำคัญก็คือการมี Steering เพราะฉะนั้น 

Steering ไมควรจะอยู ในบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขเพียงหนวยงานเดียว 

หากเปนไปได Partner ที่สำคัญคือสวนที่ใหบริการสาธารณสุขเชนเดียวกัน แตไมไดอยู

ในกระทรวงสาธารณสุข เชน ภาคเอกชน หนวยบริการที่มารับ Contact กับ Provider

หรือ Purchaser ควรจะอยูท่ีเขต แตการ Steering ไปในทางท่ีเหมาะสมและการ Gear up

ท่ีเปนปญหาของเขตน้ันคือการ governance ท่ีดี ในขณะเดียวกันการถวงอำนาจอ่ืนๆน้ัน

ตนคิดวาหนวยงานท่ีเปน regulator เชน กระทรวงสาธารณสุขควรจะทำหนาท่ี regulate

เขตดวยเชนเดียวกันตามตัวชี้วัดที่เปนภาพของประเทศ เชน หากตองการลดอุบัติเหตุ

แตเขตอยากทำเรื่องอื่นบางครั้งก็ตองมีการบังคับในภาพรวมของประเทศเชนเดียวกัน 

คิดวาทั้งหมดเปนการนำเสนอการ governance ระดับเขต

 เรื่องนี้ตั ้งโจทยขึ้นมาตามคำแนะนำของผูอภิปรายลำดับที่ 11 และผมขอลอง

ฉายภาพใหดูวาเรื ่องนี ้จะซับซอนเพียงไหน จะไดเขาใจตรงกันและจะไดพยายาม

ตอบคำถามนี้ เราคิดวาหนวยบริการทางดานสาธารณสุขอยากจะออกไปอยูนอกระบบ

ออกไปเปนหนวยงานที่อิสระ เมื่อชวงเชาเราใชคำวาภายใตการกำกับของกระทรวง

สาธารณสุข ซึ ่งสวนนี้ผมคิดวายังไมชัดเจนวาภายใตการกำกับหมายความวาอะไร 

กำกับไดมากนอยแคไหน แตเราบอกวาอยากใหพวงบริการเปนอิสระมีบอรดของตัวเอง

ซึ่งบอรดก็จะเปนผูไปกำกับพวงบริการมีอำนาจในการแตงตั้ง CEO ของพวงบริการ

แลว CEO ก็ไปบริหารจัดการของตนเอง สมมุติวากระทรวงสาธารณสุขมีสถานภาพ

แบบน้ี 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 7   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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 โดยสงคนไปเปนกรรมการบอรดไดแค 1 หรือ 2 คน ซึ่งคะแนนเสียงอาจจะไมถึง

ครึ ่งหนึ ่งในบอรดของพวงบริการ ทั ้งนี ้จะมีการชี ้นำหรือกำหนดทิศทางไดอยางไร

ยกตัวอยางเชน กระทรวงสาธารณสุขต้ังเปาไววาเร่ืองของ Stroke ตองลดอัตราการตายลง

ใหไดตามกำหนด สวนนี้หากมีพวงบริการใดไมได Respond ตอนโยบายหรือทิศทาง

ของนโยบายนี้กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถเขาไปทำอะไรเพื่อใหพวงบริการพวงนี้

กลับเขามาอยูในทิศเดียวกันไดหรือไม เพราะจะตองไมลืมวาเราตกลงกันในเรื่องเอกภาพ

เชิงนโยบายดวย เมื่อมีนโนบายที่เปนเอกภาพแลวแสดงวาทุกพวงบริการตอง Respond 

ตอนโยบายเหลานี้ดวย ระบบ Accountability หรือเรื่องของ Governance ภายใน

จะทำอยางไรใหเหมือนกับพวงบริการยังสามารถ Respond ตอ centralize policy 

ของเราได

 ประเทศออสเตรเลียใหแตละรัฐเปนเจาของโรงพยาบาล แตการที่จะ Respond

ตอกระทรวงสาธารณสุขในสวนกลาง โรงพยาบาลตองมี Body ผมนึกตัวอยางวา

ถาเราใหพวงบริการที่อยู ในเขตนั้น สมมุติวา 1 เขต มี 5 พวงบริการ เขาก็มีอิสระ

ในแตละพวงบริการ แตผูที่จะ Monitor ไดชัดๆ ก็คือ กลไกที่เปนแขนขาของกระทรวง

สาธารณสุข ในที ่น ี ้หมายถึง กลไกเขตสุขภาพ ซึ ่งเขตกับกระทรวงสาธารณสุข

เปนคนเชื่อมตอซึ่งกันและกัน และคนกลุมนี้จะเปนกลุมเดียวกันแตทำงานคนละสาขา 

และคนกลุมนี้จะ Monitor พวงบริการที่อยูในเขตที่รับผิดชอบ เขาสามารถ Monitor     

ดวยขอมูลหรือการสนับสนุนตางๆ ซึ่งจะมีความใกลชิดกวาที่จะใหกระทรวงฯ เขาไปดู

แตละพวงบริการ ซึ่งผิดหลักการที่วาเราอยากใหพวงบริการมีอิสระในการบริหารจัดการ

ซึ่งไมควรจะกาวลวงไปถึงตรงนั้น คนที่เปนแขนขาของกระทรวงฯ ก็คือการ Monitor 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 8   
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เราก็จะเห็นบทบาทของเขตสุขภาพที ่ช ัดเจนวามีบทบาททำอะไรกับพวงบริการ 

แทนที่จะใหกระทรวงสาธารณสุขสวนกลาง ไปบริหารจัดการกับแตละพวงบริการเอง 

เมื ่อกระทรวงฯมีนโยบายก็ไมตองลงไปที่พวงบริการใหลงไปที่เขตสุขภาพ แลวเขต

ก็จะจัดการตอ ซึ ่งก็จะเปนบทบาทหนาที ่ที ่ชัดเจน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ก็จะทำงานในลักษณะเครือขายของเขต เชน เขตนั้นมี 5 จังหวัด สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด 5 คน ก็ทำงานในลักษณะของพวงบริการเปนเขตอยู ซ่ึงก็จะทำงาน Public health

งานควบคุมโรคหรืองานคุมครองผูบริโภคเปนหลัก ซึ่งผมคิดวานาจะเปนประมาณนี้ 

และขอเพิ่มเติม 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลจะใหไปอยู

ในสวนไหน จะใหเปน PP อยางเดียว เปน Health care หรือเปน Medical care 

แบบที่เราหารือกันจริงๆ แลวหากเราคิดอีกแบบหนึ่งคือเรา Decentralize เรื่องของ 

Health care ใหทองถ่ิน งานบางอยางใหทองถ่ินทำ แตไมไดหมายความวายกโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตำบลใหหนวยงานใด เนื่องจากบทบาทไปอยูใน PCC ดวย ซึ่งผมคิดวา

ระบบน้ีพอเปนไปได เร่ืองท่ี 2 พวงบริการแบบ Dynamic เน่ืองจากเราอาจจะตองยอมรับ

สถานการณบางอยาง เชน บางจังหวัดหรือบางพื้นที่มีความเขมแข็งตองการที่จะสราง

โรงพยาบาลเปนของตนเอง พวงบริการเราก็ตอง Dynamic ที ่จะดึงเขามาชวยกัน

หรือทำอะไรรวมกัน หากถามวาทำอยางไรถึงจะทำไดแบบนั้นคือเราตองมี Know how

บางอยาง หากอยู ในเครือขายเราจะทำงายเรื ่องโลจิสติกส มีการจัดการใหหมด

ซึ่งก็เปนการจูงใจแบบหนึ่ง ถาบางจังหวัดมีความพรอมและมีศักยภาพในการสราง

โรงพยาบาลเปนของตนเอง หากจะสรางก็ไดแตถามีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำงานงาย

เปนตน ผมคิดวาภาพแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้น



ข RETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพ46

 ขอทำความเขาใจในประเด็นของผูอภิปรายลำดับที่ 8 หมายถึงวาเขตกับกระทรวง

เหมือนเปนหนวยงานเดียวกัน เขาใจวาเราพยายามจะกระจายอำนาจของกระทรวง

มาไวที่เขตสุขภาพ ฟงดูแลวความหมายเหมือนกับเขตเปนนิติบุคคล คือมีอำนาจเต็ม

ในบางเรื่อง แตพอมาวันนี้เราจะตัดอำนาจลงไปถึงพวงบริการ ซึ่งก็หมายความวาเขต

กับกระทรวงฯ สวนกลางกลายเปนหนวยงานเดียวกัน 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 11   
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 ที่หารือกันไปวาเราจะยกอำนาจหลายอยางใหเขตสุขภาพแตตอนนี้เหมือนกับเรา

ยกอำนาจลงไปใหพวงบริการบริหารจัดการกันเอง โดยเปนนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคล

จะไมอยูที่เขต จากที่ประชุมหารือกันในวันนี้เปนแบบนี้แตอนาคตไมทราบ เทาที่ตน

จับใจความไดคือ เปนแบบที่ผูอภิปรายลำดับที่ 11 เขาใจถูกแลว พอเปนแบบนั้นแลว 

เรื่องของการจัดโครงสรางเชิงอำนาจของกระทรวงสวนกลางกับเขต ในตอนนี้ยังไมได

มีการคุยวาตกลงเราจะมอบอำนาจอะไรของสวนกลางใหเขตเพิ่มหรือไม และขอเสนอ

ของผูอภิปรายลำดับที่ 8 ที่บอกวาเรื่องของการกำกับหนวยงานอิสระภายใตการกำกับ

ของกระทรวงฯ นาจะยกใหกับเขตในการที่จะกำกับนโยบายบางเรื่อง เพื่อใหพวงบริการ

สามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันไดโดยอาศัยกลไกบางอยางที่ผู อภิปรายลำดับที่ 8

เสนอเมื่อสักครู

 ที่บอกวาเอาเงินไปลงที่พวงบริการ จริงๆ แลวนั้นเราหารือกันวาเงินจะไปลงที่เขต

เปนกองทุนเขตไมใชลงพวงบริการ ไมอยางนั้นแลวเขตจะไมมีอะไรอยูในมือในการ

บริหารจัดการ เขตไมใชเขตกระทรวงเพราะวาตองดูแลสังกัดอื ่นๆ ดวย เขตยังคง

เปนบอรดเขตที่เราคุยกันเมื่อชวงเชาเพียงแตวาอำนาจบริหารจัดการลงไปที่พวงบริการ

ใหเยอะมากที ่ส ุด จะเปนนิติบุคคลเหมือนที ่ผ ู อภิปรายลำดับที ่ 8 กลาวหรือไม

เปนอีกเรื ่องหนึ ่งเพิ ่มความคลองตัวในการบริหารจัดการระดับเครือขายบริการ

เขตยังตองคุมงบประมาณและดูนโยบายที่เชื่อมตอมาจาก NHPB ผมวาสิ่งนั้นเปนเรื่อง

สำคัญ Regulator เปนหนาที่ของกระทรวง ซึ่งคิดวาเรื่องนี้ตองชัดเจน หากปนกันแลว

ตองยอนกลับไปใหม

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 5   
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 เขาใจวาเขตเปน Provider บอรด สวนกระทรวงเปน Regulator ซึ่งสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเปน Regulator หากเราคัดประมาณน้ีก็นาจะชัดเปน Provider บอรด

เพราะฉะน้ันเงินลงท่ีบอรดแลวจัดสรรใหพวงบริการ ลักษณะของพวงบริการ คือมีอำนาจ

อิสระในการบริหารจัดการ แตนโยบายตองมาจากกระทรวงแนนอน ถาดูวาเปน 

Provider, Purchaser, Regulator, Split ก็ใชโมเดลนี้แลวก็จับทีละจุด

 ผมคอนขางเห็นดวยนิดหนอยสำหรับความคิดเห็นเรื ่อง เงิน UC นาจะลง

ที่พวงบริการเพราะเปนนิติบุคคลแตเงินสนับสนุนอยางอื่น เชน งบลงทุน งบดำเนินการ

บางสวนก็คงลงที ่เขตสุขภาพและเขตมีหนาที ่จัดสรรไปให หากเขตไดงบประมาณ

ลงทุนมาจะจัดสรรใหพวงบริการไหนบาง ก็เปนเรื ่องของเขตสุขภาพที ่จะจัดสรร

ลงไปได แตถาเงิน UC ที่เปนรายหัวควรลงไปที่พวงบริการเลย

 หากเปนอยางที่ผูอภิปรายลำดับที่ 2 เสนอ แบบนี้ก็จะมีเงินหลายกอนและกลไก

อยางหนึ่ง ถาตีความงายๆ คือกลไกที่เขตสุขภาพจะทำหนาที่ในการกำกับพวงบริการ

สวนหนึ ่ง ก็คือยังคงมีอำนาจในการจัดสรรงบประมาณบางสวน เชน ในเรื ่องของ

งบลงทุนที่จะใหกับพวงบริการ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 4   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 2   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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 ขออนุญาตมองตางมุมผมมองวาถาคลุมนโยบายของประเทศก็เปน NHPB 

โดยกระทรวงเปน Regulator ควบคุม และกระจายอำนาจมาใหเขตสุขภาพ ซึ่งเปน 

Provider Board เงินก็ยังมาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ ่งถือวา

เปนหนวยงานที่จัดสรรเงินเปน Purchaser อาจจะมีกรมบัญชีกลาง หรือประกันสังคม 

แลวแตวาประกันสังคมจะรวมดวยหรือไมแตหลักๆ คือจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ และจากเขตสุขภาพจะจัดสรรเงินใหกับแตละพวงบริการ หากเงินลงไปที่

พวงบริการ แลวพวงบริการมีอำนาจในตัวเองเขตก็จะทำอะไรไมไดเลย เพราะฉะนั้นเขต

ตองเปนผูจัดสรรเงินใหแตละพวงบริการ วาในเขตเดียวกันบางพวงบริการอาจจะตอง

ใหเงินเยอะ ซึ่งในบางพวงบริการอาจจะทำเรื่องโรคหัวใจ บางพวงบริการอาจจะทำเรื่อง

มะเร็ง บางพวงบริการอาจจะทำเรื่อง trauma เพราะฉะนั้นเขตจะตองเปนผูจัดสรรเงิน 

หากพวงไหนจะลงทุนทำอะไรก็ตองมาใหเขตตัดสินใจทั้งหมด ถาใหพวงบริการตัดสินใจ

ก็จะเหมือนสภาพปจจุบัน เขตจะตองมีอำนาจในเขตนั้น อยางไรก็ตามเงินควรจะตองลง

ที่เขต แลวเขตเปนผูจัดสรรเงินใหกับพวงบริการ

 ผมเขาใจวามีหลายทางเลือกซึ่งทางเลือก Extremes  2 เรื่อง คือ 1) เงินทั้งหมด

อยูที ่เขต 2) เขตไมมีอำนาจจัดสรรงบประมาณ สิ่งที่อยูตรงกลางคือ เขตสามารถใช 

Financial power ในการที่จะ Steer พวงบริการไดบางนิดหนอย งบประมาณที่เขต

จะถือไวเทาใด ผมคิดวาสวนนี้สามารถตกลงกันไดและก็จะเปนเหมือนกับตัวเลือกที่อยู

ตรงกลาง ซ่ึงผมเขาใจวาคงตองลองไปทดลองกันดูวาจะเอาแบบไหนหรือจะเสนออยางไร

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 4   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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ทั้งนี้ผมไมอยากจะปดตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเลยเปดแทบทุกเรื่องที่ไมมีขอสรุปใหเปน

ทางเลือกอยู สมมุติวาเราเลือกทำ เชน บางเขตสุขภาพ จะเลือกทำก็ไปตกลงกันเองวา

จะจัดสรรกันอยางไรที่ถูกใจมากที่สุดแลวก็สรุปบทเรียนมา นอกเหนือจากเรื่องของเงิน

จากที่คุยกันจะตองมีความสามารถในการที่จะสราง Accountability และจะตอง

มีความสามารถที่จะมีกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการไดดวย นอกจากนี้ยังมีอีก 

1 คำถาม วาที่เขตจะเปนนิติบุคคลดวยหรือไม 

 เทาที่เราคุยกันเขตในที่นี้หมายถึงเขตสุขภาพ ผมเขาใจวาตอนนี้เราไดขอสรุป

ท่ีเหมือนกับตรงกันแลว คือจะมีคนภายนอกเขามาบริหารจัดการและมีกลไกอะไรบางอยาง

ที่จะควบคุมทั้งงานของสาธารณสุขและของสถานพยาบาลจริงๆ ก็ไมชัดเทาที ่ควร

วาเขาจะสามารถมีกลไกอะไร ทั้งนี้ไดมีกลไกทางการเงินแลว แตกลไกในเชิงอำนาจ

ถาผมเขาใจไมผิดก็คือเหมือนกับตัดขาด เพราะวาเรื่องของอำนาจในการแตงตั้งโยกยาย

ของเขตแทบจะไมมี ซึ ่งอยู ที ่พวงบริการทั ้งหมดใชหรือไม จากที่หารือเมื ่อชวงเชา 

โดย CEO ก็ไปบริหารจัดการเรื ่องคนเรื ่องเงินภายในพวงบริการของตนเองที่ไดรับ

การจัดสรรมาเรียบรอยในเร่ืองการต้ังเงินเดือนหรือเร่ืองกำลังคนให CEO เขต เปนผูจัดการ

เรื่องนี้ โดย CEO จะตอง Accountable กับบอรดและเขต แตจะไป Accountable 

กับเขตอยางไรนั้นยังเห็นภาพไมชัด พูดงายๆ ก็คือถาเขตรูสึกวาไมพอใจในการทำงาน

ของ CEO คนนี้สามารถปลดไดหรือไม หากบอรดไมเห็นดวยแตเขตเห็นวาเรื ่องนี ้

ไมสนองนโยบายของรัฐบาลก็คือ ตัว Central policy ของเรา ถาเขตมีความรูสึกวา CEO

คนนี้ไมสนองนโยบายสามารถปลดเลยไดหรือไม มีสิทธิในสวนนี้หรือไม เพราะวาตอนนี้

เขาไมมีอำนาจในการบริหารจัดการคนใชหรือไม ซึ่งเราบอกวาไปอยูที่บอรดเพื่อสราง 

Balancing ของ Power
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 เร ิ ่มต นตองถามกอนหรือไมว าเขตที ่ เราพูดถึงต อจากนี ้ไปเปนเขตอะไร  

เพราะปจจุบันเขตที่เราพูดถึง คือ 1) เขตตรวจราชการโดยมีผูตรวจราชการ เปนประธาน

ซึ่งมีแตคนภายในกระทรวงฯ 2) เขตที่เปนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

เชิญคนภายนอกเขามาแลวก็มารวมบริหารจัดการคือ คณะอนุกรรมการหลักประกัน

สุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) 3) เขตประชาชนที่จัดตั้ง โดย สช. 4) เขตใหมที่เรา

กำลังจะพูดถึงหรือเปน RHB ที่อาจจะมีการทำขึ้นใหม เราถึงจะไปตอไดวาเปนนิติบุคคล

หรือไม หรือใหคิดเปนภาพลอยๆ กอนวาเขตนั้นมีอำนาจหนาที่อะไรบาง และคนในนั้น

มาจากไหน ซึ่งในปจจุบันมี 3 เขต คือ 1) เขตตรวจราชการโดยมีผูตรวจฯ เปนประธาน 

2) เขตที่เปนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (อปสข.) และ 3) เขตสุขภาพ

เพื่อประชาชน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 13   
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 คำถามของผมคือภายใตระบบใหม ที่มีพวงบริการเกิดขึ้น ที่บอกวาเราอยากให

ตัวพวงบริการเปนนิติบุคคลดวย ซึ่งเขตสุขภาพนั้นจะมีสถานะภาพเปนอยางไร ตอนนี้

กำลังคิดโจทยของผูอภิปรายลำดับที่ 8 เรื่อง Governance เพื่อจะขับเคลื่อน Policy 

ตัวเขตตองมี Draft ซึ่งหากไมมี Draft จะไปชี้นำตัวพวงบริการไมได อาจจะเปนอำนาจ

ทางการเงิน ซึ ่งฟงดูแลวพอมีความเปนไปไดกับอีกเรื ่องหนึ ่งคือ อำนาจทางดาน

การบริหารจัดการ ผูบริหารสูงสุดคือ CEO ของเขต โจทยก็คือ สถานะภาพจะเปน

นิติบุคคลหรือไม ถาเปนนิติบุคคลจะมีอำนาจอะไรบางอยางที่ถูกถายมาจากกระทรวง

สาธารณสุข และมีอำนาจในการบริหารจัดการภายในไดระดับหนึ่ง สมมุติวาพวงบริการนี้

จะตอง Accountable ตอเขตสุขภาพจะไดจัดโครงสรางใหสัมพันธตามกัน ในวันนี้

อาจจะใหมีการเสนอความคิดมากอน แลวผมจะสรุปจึงคอยไปคิดตอ ซึ่งยังพอมีเวลา

รับฟงความคิดเห็น โดยอาจยังไมม ีข อสรุปแตเราเหมือนกับมีโจทยแลวไปฟง

ความคิดเห็นตอ แลวไปนำเสนอวาขณะนี้เราคิดไดประมาณนี้ และยังไมไดขอสรุป

เพราะฉะนั้นตองชวยกันคิดแลวเราจะเอา Idea นี้ไปทดลองใช

 ยังไมเขาใจวาทำไมเขตสุขภาพตองเปนนิติบุคคลคิดวาไมจำเปน สวนเรื่องเขต

จะมีอำนาจในการบังคับบัญชาเรื ่องพวงบริการอยางไร ผมวาจริงๆ คนที่เปน CEO 

พวงบริการตองถูกประเมินทุก 6 เดือนอยูแลวตามสัญญาจาง ในเชิงนโยบายสัญญา

ตองออกมาจาก TOR หากทำไมไดก็ตองเปลี่ยนคนอยูแลวเปลี่ยนโดยบอรด ซึ่งเขต

ไมมีอำนาจไปเปลี่ยน เพราะ TOR สัญญาจางไดกำหนดไววาจะทำอะไร 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 3   
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 สมมุติวา ผอ.พวงบริการทำไมไดตามที่เขตกำหนด ผมวาบอรดเขตนาจะมีอำนาจ

ในการชะลอการปฏิบัติหนาที่และใหบอรดของพวงบริการพิจารณา ถาบอรดพิจารณา

วาทำงานดีก็ตองยืนยันกลับไปที่บอรดของเขต หากครั้งที่ 2 ตัดสินวาคนนี้ทำงานไมดี

ตัวชี้วัดไมผานบอรดของพวงบริการตองหาคนใหม ถาเขตยืนยัน 2 ครั้ง เพราะบอรดเขต

ก็ตองมี power ในการดูแลควบคุมกำกับของทุกพวงบริการ ซึ่งเหลานี้ก็เปนตุกตา

และเปนอีกมุมมองหนึ่ง

 scale อาจจะไมใชพวงบริการในระดับของจังหวัดหรือ 2 - 3 จังหวัด อาจจะเปน

Scale ระดับเขตก็ได เพราะฉะนั้นคำวาพวงบริการไดหลาย scale ใน 1 เขตอาจจะมี 

2 - 3 พวงบริการหรือมากกวานั้นหรือใน 1 เขต คือ 1 พวงนั่นคือ พวงเขต ถาหาก

เราคิดวาพวงบริการในเขตน้ี เชน เขต 5 เปน Scale ระดับเขต ซ่ึงเขตน้ันตองเปนนิติบุคคล

สมมุติวาใน 1 เขต มี 3 พวงบริการ ตรงระดับพวงบริการก็เปนนิติบุคคล แตระดับเขต

ไมจำเปนวาตองเปนนิติบุคคล คือไดหลากหลายโมเดล ขึ้นอยูกับวาเราคิดที่จะเลือกทำ

Pilot กี่โมเดล หากจะตองการโมเดลเดียวก็ตองมาคุยกันถึงขอดีขอเสียของแตละแบบ

คืออะไร ซึ่งแนวคิดเปนไปไดทั้ง 2 อยาง เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Autonomy 

ที่ในระดับของพวงตองบริหารจัดการไดเต็มที ่ เพราะถาอยางนั ้นจะไมมีแรงจูงใจ

และก็จะเกิดการไหลออกของไปอยูที่อื่นๆ หมด 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 6   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 4  
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 ผมมีความรูสึกอยางหนึ่งวาการที่มาถกแถลงกันเชนนี้ ผมตั้งคำถามวาสวนกลาง

ของกระทรวงเคยทำหรือไม เพราะที่กำลังทำตอนนี้ลวนเปนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

อยูหนางาน ซ่ึงก็จะเปนมุมมองของคนท่ีอยูหนางาน คำถามคือ มุมมองของคนท่ีช้ีทิศทาง

มองเรื ่องเหลานี ้อยางไร เหตุการณนี ้ที ่เราคุยเรื ่องของการพยายามจะ Reform 

เปนเหตุการณที่เกิดมาตั้งแตกอนหนานี้ คุยกันมาตั้งแต พ.ศ. 2553 แตยังไมมีการคุย

แบบจริงจังในระดับกระทรวงโดยผูบริหารระดับสูง ผมไมไดมองวากระทรวงฯ เปนสวนใหญ

ของทั้งหมด แตเปนสวนหนึ่งที่ดูแลประมาณ 60 - 70 เปอรเซ็นต คำถามคือ ที่กำลัง

มองภาพ 60 - 70 เปอรเซ็นต มองในเรื่องนี้อยางไร เคยคุยกันตั้งแตเมื่อผมรับราชการ 

ผมคิดวารูปธรรมอยางหนึ่งที่เราเคยเสนอแลวมีการนำไปปรับคือเปนเขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชน เพราะฉะนั้นผมคิดวารองรอยตางๆ สำหรับการทำงานเรื่องนี้มีมากพอสมควร

ผมคิดวาองคกรที่ทำเรื่องนี้หลักจริงๆ ในสมัยที่ผมรับราชการ คือ สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) ซึ ่งมีการรีวิวเรื ่องนี ้อยู มากพอสมควร การรีวิวขอดีขอเสีย

ของประเทศตางๆ คงมีรายละเอียดที่แตกตางกันพอสมควร แตประเด็นหลักที่มีการ

คุยกัน คือ มันควรจะไม Centralize แบบประเทศไทย ขณะนี้มีองคกร Centralize 

อยูมากมายหากกลาวถึงกระทรวงก็คือกระทรวง หากกลาวถึงการเงินก็คือ สำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ถึงเปนที ่มาของประเด็นที ่ว า Decentralize of 

management แตประเด็นที่เห็นตางคือตองมีสวนรวม และมีทุกภาคีเขามาออกแบบ

และบริหารระบบ ซึ่งเพิ่งคุยกันไประหวางกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข

กับกระทรวงไปเมื่ออาทิตยที่แลวเปนครั้งแรกที่เห็นตรงกันหรือไมก็ไมแนใจ แตตอง

บันทึกเอาไว เพราะเปนสิ่งที่พูดคุยกันก็คือ Decentralize of management เรื่องนี้

คุยกันมาเยอะวาจะ Decentralize  ไปถึงจังหวัดหรือไม เพราะมีจังหวัดอยู

ผูอภิปรายลำดับที่ 14 
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 ผมคิดวาเรื ่องนี ้มีการคุยกันมาพอสมควร เราพูดกันเรื ่อง Reform ครั ้งแรก

เมื่อประมาณป 2551 - 2552 วาถาหากจะกระจายอำนาจจริงๆ ควรจะเปนระดับไหน

ระดับจังหวัดหรือไมเพราะมีผู วาราชการจังหวัด มีระเบียบบริหารราชการแผนดิน

สุดทายโดยขอสรุปเหมือนวาไมไดเนื่องจากหลากหลายและแตกตางกันในเชิงปริมาณ

เพราะฉะน้ันจึงมองวาระดับเขตสุขภาพนาจะเปนพ้ืนท่ีท่ี Optimal size เปน Economy

of scale ทั ้งในเรื ่องของทรัพยากรและความเสมอภาคในการที่จะไมใหเหลื ่อมล้ำ

ในเรื่องการจัดบริการในทรัพยากรแบบนี้ และไมสามารถทำใหไมเหลื่อมล้ำทุกจังหวัดได

ก็ควรจะเปนระดับหนึ ่ง ซึ ่งเขตนาจะเปนตัวเลขที ่เหมาะสม เรื ่องนี ้ สวรส. มีการ

ค ุยก ันเยอะพอสมควรในสมัยก อน หากถามตอนนี ้ผมค ิดว าประเด ็นหลักค ือ 

Decentralize of management ไวที่เขต โดยการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคี

ตนคิดวาเรื ่องนี้เห็นตรงกันแลว เพราะฉะนั้นเมื่อกลาวแบบนี้ผมคิดวาอยากใหเห็น

อยางหนึ่งคือ กรุงเทพมหานคร และในขณะที่หารือกันผมไดคิดตามวาถามีกลไกนโยบาย

คือ คณะกรรมการปฏิรูปเสนอไว 3 กลไก ไดแก 

 1) กลไกท่ีเปนเชิงนโยบายท่ีจะตองมีเอกภาพท่ีระดับประเทศ กลไกน้ีตองออกแบบ

วาควรจะเปนอยางไร โจทยที่ใหคณะกรรมการชุดนี้ก็คือ กลไกที่จะทำใหเกิดเอกภาพ

ทางนโยบายควรจะเปนอะไร มีขอเสนอเรื ่อง NHPB โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศและสภานิติบัญญัติแหงชาติยกรางกฎหมายไวแลวซึ่งเปนผลงานชิ้นสำคัญ

ของสภานิติบัญญัติแหงชาติก็คือ การยกราง พ.ร.บ.กรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ

รวมถึงเขตอยูในนั้นดวย ผมคิดวาเรื่องนั้นประเด็นหลักคือกลไกที่จะทำใหเกิดเอกภาพ

ทางนโยบาย มีทางเลือกอะไรบางในประเทศไทย 1) NHPB ซึ ่งกระทรวงออกแบบ

อีกแบบหนึ่งก็ถูกตีตก เพราะฉะนั้นขณะนี้มีสิ ่งที่ไดทำไวนั่นก็คือ ราง พ.รบ. NHPB 

ที่ออกโดยสภานิติบัญญัติแหงชาติกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั่นคือรูปแบบ

ท่ี 1 มีรูปแบบอ่ืนหรือไมท่ีจะเปนกลไกท่ีทำใหเกิดเอกภาพทางนโยบายจริงๆ เพ่ือจะตอบ

ปญหาของความไมเปนเอกภาพทางนโยบายในเชิงนโยบายของทุกกระทรวงที่กำลัง

ดำเนินการในทุกวันน้ี ตัวอยางท่ีเราพูดกันเสมอก็คือแตละกระทรวงก็มี พ.ร.บ. งบประมาณ
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 มีโรงพยาบาลคณะแพทยเยอะแยะที่สรางแลวไมมีบุคลากรเขาไปอยูและกำลัง

สรางข้ึนมาอีก คำถามคือเหตุการณแบบน้ีกลไกนโยบายแบบไหนท่ีจะมาตอบและจะทำให

ไมเกิดการสูญเสียทรัพยากรแบบไมมีประสิทธิภาพ ผมคิดวาเร่ืองน้ีเปนเร่ืองท่ีคณะทำงานฯ

ชุดน้ีท่ีเราคาดหวังไววา ควรจะตองเสนอทางเลือกวานอกจาก NHPB ท่ีมีการยกรางไวแลว

มีอะไรอีกหรือไมที่จะทำใหมีเอกภาพจริงๆ ซึ่งผมไมแนใจวาใครคิดอยู นี่คือกลไกที่ 1 

ที่จะตองหาคำตอบวาจะเปนอยางไร และกระทรวงศึกษาธิการจะยอมหรือไม  
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 ผมคิดวาผูอภิปรายลำดับที่ 10 และ 11 ทราบอยูแลวในประเด็นเรื่องกำลังคน

ซึ่งมีแผนแมบทเรื่องกำลังคนมา 1 ทศวรรษแลว แตไมสามารถเอามา Implement 

ไดในทางปฏิบัติ ขณะที่เขาสูทศวรรษที่ 2 มีคณะกรรมการกำลังคนแหงชาติภายใต สช.

แตไมสามารถจะมีผลบังคับใชกับใครไดเลยจนถึงทุกวันนี้ใครอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน

ใครอยากทำอะไรก็ทำ แตมีแผนแมบท มีกรรมการนโยบายกำลังคนแหงชาติ สิ่งนี้ก็คือ

ความไมเปนเอกภาพและความที่ไมมีทิศทางทางนโยบายที่ชัดเจนพรอมทั้งอำนาจอื่นๆ 

หากจะลงไปอีกก็คือเร่ืองเทคโนโลยี เรามี ICT ท่ัวประเทศ คำถามคือใครจะเปนผูตัดสินใจ

วาไมใหมีหรือไมมีในแตละที่ เพราะเปนเรื่องของแตละคนที่อยากจะทำหรือแมกระทั่ง

งานวิจัยและเรื่องการเงินการคลัง ทั้ง Six building blocks ที่บอกวาเปนปจจัยสำคัญ

ของการดำเนินงานระบบสุขภาพ คำถามคือเมื ่อไมมีเอกภาพถึงเปนแบบทุกวันนี้ 

เพราะฉะนั ้นกลไกที ่จะทำใหเปนเอกภาพทางนโยบายควรเปนอะไร มีกฎหมาย 

มี พ.ร.บ.สช. ใชหรือไม กรรมการสุขภาพแหงชาติที่มีนายกฯ เปนประธานใชหรือไม 

ที ่บอกวาเปน Consultative board ไมใช Administrative board เพราะฉะนั้น

คำถามคือ เราตองการเอกภาพทางนโยบายจริงหรือไม กองทุนทั้ง 3 กองทุน ก็ตาง

ดำเนินการกันไป ซึ่งเราตองการความเปนเอกภาพในเรื่องของหลักประกันสุขภาพใหกับ

ประชาชนแบบเทาเทียม ผมคิดวาเปนโจทยที่ 1 ที่ตองออกแบบกลไกระดับชาติที่สราง

เอกภาพจริงๆ ซึ่งขณะนี้ผมไมแนใจวาคณะทำงานฯนี้กำลังดำเนินการไปถึงไหน 

 2) กลไกท่ีเสนอไวคือการกระจายอำนาจไปไวท่ีเขต ท่ีคิดในเชิง Conceptual ก็คือ

ทั้ง Six building blocks สามารถออกแบบระบบบริการภายในเขตไดหรือไม ที่ไมใช

ของกระทรวงสาธารณสุข ออกแบบระบบบริการเพื่อประชาชนใหเทาเทียมกันทุกเขต

รวมทั้งกรุงเทพมหานครดวย ปจจุบันทุกโรงพยาบาลจังหวัดมี Cardiac Catheterization 

ทุกแหงใน 1 เขต มีหมออายุรกรรมสาขาโรคหัวใจเต็มไปหมด และมี Intervention 

แตนอกเวลาราชการไมเปด หากเปนเชนนี ้ใครจะเปนผู ต ัดสินใจวาเร ื ่องแบบนี ้

ตองไมเกิด เพราะประชาชนไมไดรับประโยชน ผมคิดวากลไกที่ 2 ที่ออกแบบเอาไวก็คือ 

ใหกลไกหนึ่งสามารถที่จะมอง Six building block ครบถวนภายในเขตไดหรือไม 



ข RETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพ58

ระบบบริการคงไมม ีอำนาจ Intervene กับงบประมาณของกระทรวงกลาโหม 

หากวาจะสรางโรงพยาบาล 500 เตียง แตจะตองมีแบบไหนที่จะทำใหมี Hard power 

ที่จะทำใหรัฐบาลกลางไมเสียทรัพยากรไป โดยการผานเขตหรือไม ผมคิดวานี่คือ Power 

หรือวาการที่จะออกแบบระบบบริการที่เขตทั้ง Six building block เลยหรือไม 

หากพูดถึงเรื่องกำลังคนสามารถที่จะออกแบบเรื่องกำลังคนที่เขตไดหรือไม วาเขตนี้

ควรจะมีสาขาวิชาชีพเทาไร อยางไร กำลังคนควรจะผลิตแคไหน และถาเชื ่อมโยง

กับฝายผลิตและฝาย Supply ภายในเขตตัวเอง จะออกแบบการผลิตกำลังคนไดหรือไม 

รวมไปถึงคาตอบแทน จะออกแบบไดหรือไม เบี้ยเลี้ยงเหมาจายที่เปน One fit for all 

แลวไมเกิดประโยชน จะออกแบบอยางไร ใหเอาการเงินมาขับเคลื่อนคนใหอยูในเขต

ผมคิดวาเรื ่องเหลานี ้คือกลไกเรื ่องที ่ 2 ที ่คิดวางานวิจัยหลายงานบอกวาควรจะ 

Decentralize ใหกับเขตหรือใหกับพื้นที่หรือไม คำถามคือ กลไกนี้รูปแบบเปนอยางไร 

 จากที่ไดฟงเรื่องการเปนนิติบุคคลหรือไมเปนนิติบุคคลผมคิดวาเร็วไปหรือไม

ที่จะคิดถึงเรื่องนั้น ในประเด็นของผมคิดวาถากลไกนี้สามารถบริหารจัดการใหเบ็ดเสร็จ

ภายในเขต การเงินการคลังที่มีจะสามารถใชกลไกการเงินการคลังนี้มาทำใหขับเคลื่อน

ระบบบริการภายในเขตใหประชาชนไดรับบริการที่ดีที่สุดไดหรือไม เนื่องจากทุกวันนี้

กลไกการเงินการคลังถูกออกแบบโดยสวนกลางใชหรือไม RW ก็คิดจากสวนกลาง

หรือจะใหไปคิดกันเองในเขตไดหรือไม ยกตัวอยางที่ผมเคยไปคุยกับโรงพยาบาลทาวังผา

ท่ีพยายามบอกวาโรงพยาบาลจำเปนจะตอง Admit COPD เพราะวาจะไดเงิน หากทำเปน

Ambulatory care จะไมไดเงินแบบนี้เปนตน เพราะฉะนั้นกลไกแบบนี้จะออกแบบเปน

Micro management ที่ระดับเขตไดหรือไม โดยเอาเงินไปวางไวตรงนั้น ผมคิดวา

หากเรามองเรื่องเหลานี้ที ่เขต กลไกที่เขตควรจะมีกลไกหนึ่งที่สามารถออกแบบ Six 

building blocks ท้ังหมดและบริหารระบบดวยตนคิดวาน่ีคือ 2 กลไกท่ีพยายาม Purpose 
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 3) หากจะเปนแบบนี้จริงกลไกที่จะกำกับติดตามประเมินผลจะเปนอยางไร 

ตัวอยางของกรุงเทพมหานครชัดเจนวาไมไดอยู ภายใตของกระทรวงสาธารณสุข 

เพราะฉะนั้นนโยบายที่เกี ่ยวกับกรุงเทพมหานคร คำถามคือ กระทรวงสาธารณสุข

มีนโยบายควบคุมโรคอยางไรที่ชัดเจนที่กรุงเทพมหานครตองทำ จะประเมินอยางไร

และใครเปนผูประเมิน ไมมีการไปตรวจราชการแตเปนกลไกติดตามกำกับ ประเมินผล 

ตนคิดวาเราพยายามจะหาคำตอบสำหรับ 3 กลไกท่ีควรจะเปนกลไกหลัก เปน Backbone 

ของระบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ ซึ่งจะมีแค 3 กลไกที่เราออกแบบ 

  ทั้งนี้ผมอยากจะลองแลกเปลี่ยนวา 1) กลไกหลัก 3 กลไกเห็นตรงกันหรือไม 

ซึ่งเราเห็นตรงกัน 2 กลไก คือ กลไกที่ 1 Centralize for policy ที่บอกวา one 

health policy กลไกนี้เปนอยางไร ตองเชิญกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม 

มาหารือหรือไม เพื่อขับเคลื่อนใหเปน Policy ที่เปนเอกภาพจริงๆ กลไกที่ 2 เขต 

Decentralize of management ซ่ึงไมใชเขตของกระทรวงฯ หากจะทำก็เปนเร่ืองภายใน

ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แตขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปอยากเห็นเขต

ที่เปนเขตดูแลประชาชนอยางแทจริง คำถามคือใชเขตสุขภาพประชาชนหรือไมและเขต

ที่มีอยูทั้ง Provider board และ Purchaser board สวนนี้จะจัดอยางไร ที่จะเปน 

Commission board ผมคิดวาเหลานี้ คือ การออกแบบการมีขอเสนอ กลไกที่ 3 

กลไกเชื่อมโยง คือ กลไกสนับสนุน ซึ่งก็จะกลับมาถามบทบาทของกองตรวจราชการ 

บาทบาทของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และบทบาทของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

หากเปนแบบนั ้นจริงก็ตองจัดโครงสรางใหมและปฏิรูปโครงสรางการทำงานใหม

เรื่องนี้แผนปฏิรูปเขียนไววาป พ.ศ.2564 ซึ่งผมไมแนใจวาคณะทำงานฯ หรือแมกระทั่ง

กระทรวงเคยเห็นแผนนี้หรือไม ถาไมใชแลวจะปรับ ผมก็คิดวาหากปรับ Conceptual 

ก็ตองคุยกันหรือหากปรับเวลาก็วากันไปตนคิดวาเร่ืองน้ีตรงไปตรงมา และก็คงเปนท้ังหมด

ที่มีอยูในกรรมการปฏิรูป สวนที่ออกมาพูดกันก็ไมแนใจวาตรงกันหรือไม แตผมคิดวา

เรื่องนี้มีเอกสารอยูในแผนปฏิรูปของประเทศซึ่งก็จะถูกกำกับทุก 3 เดือน 
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 ครั้งที่ผานมาที่มีการประชุมได key words 3 คำ คือ Centralize policy , 

Decentralize of management , Reform office ในครั้งนี้อยากเห็น key words 

จากทั้ง 3 คำนี้วาจะออกมาอยางไร อยากจะเห็นทั้งหมดนี้สั้นๆ

 ในครั้งนี้เราเริ่มจากขางลางโดยเริ่มจากเรื่องของ Medical service และ Health 

service โครงสรางรูปแบบการใหบริการเปนอยางไร และกำลังจะ Work our way up 

ก็คือตอนน้ีเรามองภาพระดับบริการไดแลววา เราอยากไดระบบบริการท่ี Independent

และในตอนนี้เรากำลังมองยอนกลับไปวาสวนที่เปนสถานพยาบาลหรือสถานบริการ

จะไปเชื่อมกับตัว Policy ระบบ Governance ของสถานพยาบาลแลวจะเปนอยางไร 

และจะมีความเชื่อมโยงกับเขตหรือกับกระทรวงมากนอยแคไหนและอยางไร ซึ่งความ

เปนจริงก็มี Extreme มากมาย สมมุติวา Extreme แบบแรกก็คือ Totally Independent

 กับกระทรวงสาธารณสุข ออกไปแลวอาจไมตองเกี่ยวของกับเขต ซึ่งก็เปน Extreme 

แบบขางหนึ ่ง สวนอีกขางหนึ ่งก็คือบอรดของพวงบริการยังเปนคนของกระทรวง

สาธารณสุขทั้งหมด ซึ่งก็เปน Totally Independent ระดับหนึ่ง และก็กำลัง Work 

ของเรากลับขึ้นมา ทั้งนี้ที่เราคุยกันวาแลวระบบกลไกเชื่อมโยงเรื่องของ Governance 

ระหวางเขตกับพวงบริการจะเปนอยางไร ก็พอจะไดแนวคิดที่ยังไมถึงกับสรุปลงตัว 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 11   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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 คร้ังท่ีแลว National Health Policy Board เราคุยกันคอนขางเยอะ เพราะฉะน้ัน

วันนี้จึงไมไดแตะสวนนั้นมาก ในวันนี้ผู เขารวมประชุมสวนใหญมาจากพื้นที่ ภาพที่

อาจารยพลเดชไดเสนอไวใหก็คือ One policy for health เราพูดถึงเรื่องเหลานี้อยู 

หากพูดถึงวันนี้ที่เปนความเห็นนั้นเปนเรื่องของ National Health authority เปนของ

กระทรวงฯ บทบาท และหนาตาเปนอยางไรท่ีเปนของกระทรวง ซ่ึงสวนใหญก็จะโยงมาถึง

National Health Policy Board อยูแลว ในเขตของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่แลว

พูดถึงเขตสุขภาพ ซึ่งเราอาจจะมองไมเหมือนกัน เชน เขตสุขภาพที่เปนเขตสาธารณสุข 

เนื่องจากเรามองวาสิ่งที่สามารถทำไดเลยคือเราพูดถึงสาธารณสุขไวกอนแลวแยกทำ 

Public health ขาที่ 1 ก็คืองาน Public health เชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แมกระทั่งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งงานนี้

จะตองเชื่อมอยางนอยในเชิง Policy ขาที่ 2 พูดถึง Regional health policy 

ในสวนนี้ยังไมชัดและก็ยังหารือกันวาตองเปนนิติบุคคลหรือไม หรือจะเปน Holding 

company จากแตละพวงบริการ ซึ่งในสวนนี้ก็ยังไมชัดเจน แตในชวงบายที่เราพูดถึง       

พวงบริการวาไมจำเปนตองเปนแบบพวงบริการเดียว อาจจะมีพวงบริการ 1 - 3 พวงบริการ

ขึ้นอยูกับพื้นที่

 ขณะนี้เราคิดวาเปดประเด็นไวตรงนี้วาพวงบริการนี้อาจจะมีความตางกันก็ได 

แตความสัมพันธระหวางพวงบริการกับเขตยังไมลงตัววาจะเปนอยางไร หากพูดถึง

พวงบริการ ที่ผมฟงไมผิดก็คือ ขณะเราพูดถึงพวงบริการเปนหลักกอน เชน พูดถึง 

Medical care ทั้งหมดก็จะรวมกันเปนพวงบริการแตยังไมไดพูดถึง ตามที่ผูอภิปราย

ลำดับที่ 14 บอกวาโรงพยาบาลของกรม โรงพยาบาลเฉพาะทาง โรงพยาบาลทหาร

และโรงพยาบาลเอกชนอยู ในสวนนี ้หรือไม ซึ ่งก็ยังไมไดพูดถึงและยังไมมีคำตอบ

อีกสวนหนึ่งคือเรื่องของ Purchaser ซึ่งถาวางแบบนี้ (ตามสไลด) จริงๆ ควรจะมีการ

เชื่อมระหวางที่อาจารยพูดถึงวาเขตหากมีตัวโครงสรางเขตก็จะเปนหนวยงานที่ประสาน

กับ Purchaser 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 8   
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โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แทนที่จะลงไปที่กระทรวงสาธารณสุข

ใหลงไปตามแตละเขตแลวใหเขตไปหารือกันเองดีกวาหรือไม เพื่อใหเขตบริหารจัดการ

กันเอง ในเขตนั้นและการจัดการก็เปน Decentralize ซึ่ง Purchaser ไมใชสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติที ่ใหญอยูหนวยงานเดียว ยังมีสำนักงานประกันสังคม

และกรมบัญชีกลาง หากเขตสามารถประสานและคุยกันได ซึ ่งถามองจากตรงนี ้

ผู ทำงานในลักษณะของบอรดเขตก็จะมีคนกลุมนี้ดวย อีกสายหนึ่งที่ยังไมไดพูดถึง    

ในวันนี้มากก็คือเรื่องของพัฒนากำลังคน ซึ่งเปนบทบาทสำคัญที่เขตก็อาจจะเขามา

มีบทบาท จริงๆ เรามีทั้งมหาวิทยาลัยและแมกระทั่งสถาบันพระบรมราชชนกที่ยกระดับ

ขึ้นมาเปนมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยตางๆ ที่เกี่ยวของก็จะเปนสวนหนึ่งที่เกี่ยวของ



กก63RETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพ

 ขอเพิ ่มเติมอีกนิดวาว ันนี ้ เราคุยกันในสวนของหนวยงานบริการมากขึ ้น

และตอนนี้ก็มาติดอยูที่เขต เพื่อที่จะบอกวางานไหนหนวยงานใดที่จะรับไปทำและระบบ

Governance จะเปนอยางไร ซ่ึงสวนน้ีสุดทายท่ีไดคุยกันก็จะไปมีผลกระทบกับโครงสราง

ของหนวยงานในระดับภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข ไมวาจะเปนสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เมื่อขามจากหนวยงานของสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขไป ก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของการจัดโครงสรางของหนวยงานของกรม 

ศูนยวิชาการของแตละกรม จะมีผลกระทบอยางไร เม่ือพูดถึงบริการก็ยังจะมีโรงพยาบาล

อีกชุดที ่ผู อภิปรายลำดับที ่ 14 พูดถึงก็คือ โรงพยาบาลจิตเวชของกรมสุขภาพจิต

จะเปนอยางไร หากเราเริ่มแบบใจเย็นๆตามที่ผูอภิปรายลำดับที่ 12 บอกก็คือ เริ่มจาก

Cluster ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขคอยๆเปนไป ซึ่งก็พอมีทางที่เปนไปได

ความรูสึกของผมก็อาจจะเปนแบบนั้น ทั้งนี้เราก็คุยกันในเรื่องของ Scale บทบาท

ความรับผิดชอบ เร่ืองการบริหารจัดการการเงิน คน และ Governance ของหนวยบริการ

และเรื ่องของความสัมพันธของ Governance กับ เขตไปบางแลว นอกจากนี้ยังมี

ประเด็นที่ไมสามารถหาขอสรุปได ซึ่งก็เปดเปนทางเลือกไวหลายประเด็น เพราะหากเรา

ลงไปทำรายละเอียดในเรื่องเหลานี้ เวลาที่จะ Implement จริงๆ จึงมีเรื่องที่จะตองคิด

อีกเยอะมาก

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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 ผมยังกังวลเรื่องการควบคุมโรควาในบางพื้นที่อาจจะทำไมสำเร็จ เพราะหากตัด

โครงสรางของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลออกหมด รวมทั้งงานสงเสริมสุขภาพ

บางอยาง หากพื้นที่ไมทำ Health promotion และการควบคุมโรค แลวปลอยให

ระบาดไปทั่ว เราก็รับมือไมไหว จึงอยากฝากในประเด็นนี้ 

 ผมเขาใจประเด็นที่ผูอภิปรายลำดับที่ 2 กลาวถึง และที่ทานประธานเขียนก็คือ

สวนที่เปนหนวยบริการที่จะดูทั้ง Primary medical care ซึ่งตอนที่สรุปก็มีหลายรูปแบบ

และไมไดทิ้งวาจะไปกันรูปแบบนี้ แตเราก็ยังมีอีก 2 ทางเลือกอยู ทั้งนี้ผมมีความรูสึกวา

สุดทายแลวก็เหมือนจะ Convers เขาหากัน ซึ่งจะมีอยูระบบหนึ่งที่อเมริกาเรียกวา 

Health maintenance organization โดยเปนบริษัทเอกชนที่รับจางที่รับประกัน 

ทั้งนี้เขาก็ถูกยกยองวาเปนหนวยงานที่ Efficient และทำใหคนตายนอย ใชเงินนอย

แตผลตอบแทนสุขภาพคอนขางดี องคกรนี้โดดเดนมากในการ Prevention อยางหนัก

เพราะเขาไมตองการจายเงินเรื่องการรักษา สุดทายแลวผมคิดวาระบบนี้จะ Convers 

เขาหากันระดับหนึ่ง เพราะสุดทายมีเงินมากเทาไร หากไมทำเรื ่องปองกันก็จะยาก 

ความเปนจริงเราก็รู กันอยู วาสิ ่งที ่เราอยู รอดดวยเรื ่องของการเงินเปนเพราะอะไร 

ตอนนี้เหมือนกับวาคนที่ทำเรื่อง Care จะไมนึกถึงเรื่อง Investment ของ Prevention  

ผมเขาใจดวยหลายเหตุผล หากเรามีหนวยงานบริหารดานการเงินที่ดี ผมคิดวาคนที่ทำ

เรื่อง Care จะไมละเลยเรื่อง Prevention 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   

ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ของผูอภิปรายลำดับที่ 1   
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5. สรุปขอเสนอการบริหารหนวยบริการสุขภาพ
รูปแบบใหม

 นายแพทยธนรักษ  ผลิพัฒน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค คณะทำงานรวม

เพื่อการปฏิรูประบบบริหารจัดการดานสุขภาพ ไดนำเสนอสรุปขอเสนอการบริหาร

หนวยบริการสุขภาพรูปแบบใหม สาระสำคัญ ดังนี้
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 ประเด็นที่เราคุยกันมีอยู 2 - 3 ประเด็น ที่มีความเห็นรวมกันและก็มีประเด็นเปด

อยูอีกจำนวนหนึ่ง ผมจึงขอสรุปประเด็นที่มีความเห็นตรงกัน ไดแก เรื่องที่ 1 เปนเรื่อง

ที่ยกมาจากครั้งที่แลว คือ One Policy for Health และเรื่องที่ 2 Decentralize of 

Management การหารือในคร้ังน้ีมีความชัดเจนข้ึนในเร่ืองของประเด็นท่ีเรามี Freeway

split เราคุยกันในหลักการซึ่งเห็นวากระทรวงสาธารณสุขควรจะ split ออกจากการเปน 

Service provider เรื่องของการใหบริการก็จะไมเปนหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุข

อีกตอไป ทั้งนี้ สรุปการอภิปรายและขอเสนอตางๆ สำหรับเมื่อวานนี้ในเรื่องการบริหาร

หนวยบริการสุขภาพรูปแบบใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สรุปไดวา 

 “หนวยบริการสุขภาพ  ควรเปนหนวยงานที่มีอิสระ แตก็ยังอยูภายใต

การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนั ้นกระทรวงสาธารณสุข

จะมีหนวยงานที ่เปน Regulator หรือเปน National authority

และมีหนวยบริการที ่เปน Service provider แตขอสรุปเชิงลึกที ่ไดมี

การพูดคุยกัน เขาใจวาเราวางกรอบไวแค Medical service เปนหลัก 

โดยจะขอตั้งชื่อเทียบเคียงแบบของประเทศอังกฤษที่มี NHS : National 

health service จึงขอเสนอตั้งชื่อของประเทศไทยใหเปน “NMS : National

medical service” 
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 ท้ังน้ี เร่ืองท่ี 3 ในประเด็นของ Service provider ผมเขาใจวาเร่ืองน้ียังเปนเร่ือง

ที ่จะตองมีการพูดคุยหารือและจะตองทำความเขาใจกันอีกพอสมควร ตั ้งแตเรื ่อง 

National medical service ซ่ึงเราก็อยากใหมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการลงไป

ที่ระดับเขต เขตจึงเปนเขตของ National medical service ไมใชเปนเขตที่รวมกับเขต

ของสาธารณสุข กลาวงายๆ คือ นาจะแยกออกจากกันแลวเพราะเรา Split ออกมา

ชัดเจน และบอรดของเขตก็คือผูที่จะบริหารจัดการ เปนผูแตงตั้ง CEO ของพวงบริการ 

ซึ่งพวงบริการก็จะเปนเขตยอยอยูในเขต สวนวิธีการแบงมีความเห็นวาสามารถแบงได

หลากหลายรูปแบบ ตั้งแตพิจารณาตามภูมิศาสตรหรือตามสภาพบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ 

ประเด็นที่ตองมีการหารือกันตอคือ เรื่องโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลจะดำเนินการ

อยางไร จะรวมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลดวยหรือไม หรือบางพวงบริการอาจรวม

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลไปดวย สวนเรื ่องบริการผมเขาใจวาเราชัดเจน

ใน 2 สวนแลว คือ Secondary care และ Tertiary care สวน Primary medical care 

ตองมีการดำเนินงานตอแนนอน แตในสวนของ Primary health care หลายทาน

ก็ยังคงตองอภิปรายกันตอ เรื่องเหลานี้ก็คือเรื่องที่เราไดคุยกันหลักๆ เมื่อวาน 

 นอกจากนี้อาจารยณรงค สหเมธาพัฒน ไดตั้งคำถามที่เรายังไมไดคุยกัน โดยทาน

อยากเห็นการพิจารณาใหครบทุกองคประกอบของ Six building block ซึ่งหากมองที่

ระบบใหญ สวนนี้เราไดรวมกันพิจารณาเกือบจะครบแลว ซึ่งประกอบดวย 1) Service 

delivery 2) Financing 3) Work force 4) Technology 5) Information 

6) Governance ซึ่งระบบ Governance ในสวนนี้เราไดคุยกันแลว ผมคิดวาเรื่องนี้

ย ังไงก็ยังเปนการบริหารหนวยบริการอยู ภายในระบบราชการ ทั ้งนี ้ Financing 

และ Governance ของเดิมปจจุบันเรามีการดำเนินงานอยูแลว หากแตวาจะประสาน

3 หนวย (Regulator Purchaser Provider) นี้อยางไร ผมเขาใจวาเรายังไมไดคุยลงใน

รายละเอียดแตหลายสวนก็เหมือนกับมีระบบภายในอยูแลว สวนเรื่อง Work force

กับเรื ่อง Technology สวนนี้ผมเขาใจวาเมื่อวานเราไมไดคุยกัน แตก็คิดวาตางคน

ก็ตางมี Work force planning อยูแลว ฝง Regulator ก็ตองวางแผนของตนเอง 

สวนฝงของ Service provider เมื่อวานคุยกันชัดเจนวา Service provider 

ขอที่จะบริหารจัดการกำลังคนกับเงินเอง เพราะฉะนั้นก็คือ Independent หลุดไป 



ข RETREAT ครั้งที่ 2 การปฏิรูประบบการบริหารจัดการสุขภาพ68

 ผมเขาใจวาทั้ง 3 สวนนี้ ตองมีระบบสำคัญที่ตองเชื่อมประสานกันเปนระบบเดียว

นั่นก็คือ ระบบ Information แลวเชื่อมโยงไปจนถึง National health policy board

ซึ่งก็จะตองมี Office บางอยางเขามาบริหารจัดการ ที่อาจารยณรงค ใชคำวา High 

performance office แตสวนหนึ ่งคงตองมาบริหารจัดการเรื ่อง Information 

และภาพรวมทั ้งหมด ทั ้งน ี ้  National health policy board ความเปนจริง

ก ็ต องเช ื ่อมออกไปนอกระบบของกระทรวงสาธารณสุขดวย และตองเช ื ่อมไป

กระทรวงอื่นดวย เพื่อที่จะใหเปน One policy จริงๆ เมื่อวานที่เราไดปรึกษาหารือ

และอภิปรายรวมกัน สรุปสาระสำคัญและไดเนื้อหาประมาณนี้ครับ



 นพ.พลเดช ปนประทีป กลาวขอบคุณคณะทำงานรวมฯ ผูเกี่ยวของและทีมงาน

ผูจัดการประชุม “ ผมคิดวาการประชุม Retreat ครั้งนี้ รวมถึงครั้งที่ 1 (28 - 30 

มีนาคม 2562) เราไดขอสรุปสาระสำคัญและขอเสนอ แบบนี้กอนซึ่งเปนไปตาม

บทบาทหนาท่ีของเรา (คณะทำงานรวมฯ) หลังจากน้ีคงตองสงมอบขอสรุปและขอเสนอ

จากการ Retreat ทั ้ง 2 ครั ้ง ใหหนวยงานที ่เกี ่ยวของ วางแผนและวางกลไก

การดำเนินงานตอภายใตการดำเนินงานของ Reform Office เพื่อจัดทำขอเสนอ

การปฏิรูปการบริหารจัดการดานสุขภาพใหชัดเจน ซึ่ง Reform Office ตองเปน

หนวยงานที่ทำหนาที่นี้แบบเต็มเวลา และเปนตัวเชื่อมที่สำคัญ เชื่อมกับกระทรวง

สาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข รวมไปถึงการปฏิรูป

องคกร ส.ทั้งหลายดวย ตองเปนกลไกที่เรียกวาหมุนรอบตัวไดพอสมควร และทำงาน

เต็มท่ี”เพราะฉะน้ันตองหาคนท่ีมีศักยภาพมาน่ังประจำตรงน้ี จำนวนเทาไร คงตองมอบให 

คุณหมอธงธน (ผอ.ปยป. ประจำกระทรวงสาธารณสุข) ไปดำเนินการตอ ทั้งนี้ จากการ

ประชุมรวมของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการปฏิรูปฯ (23 เมษายน 62) 

ท่ีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข(นพ.ปยะสกล) และปลัดกระทรวงฯ บอกไววา

ภายใน 1 เดือน ใหเกิด Reform Office นั้น เทาที่ทราบปจจุบันมีสถานที่รองรับแลว

แตยังไมมีคน จึงควรสรรหาและตองระบุรายช่ือคนท่ีจะมาทำงานน้ี โดยมอบหมายภารกิจ

ใหมาทำขอเสนอตางๆ และวางแผนขับเคลื่อนทำใหเปนรูปรางและมีผลที่เปนรูปธรรม

ที่ชัดเจน เสร็จแลวเราคงตองมา Reorientation คนกลุมนี้ โดยการสรางทีมที่จะทำงาน

คงตองจัดระบบพอสมควร และ 1 ในเรื่องนั้นคือ การบานของเรา ซึ่งจะตองมอบไปให 

Reform Office ชวยดำเนินการ ตอกระทรวงสาธารณสุขคงจะตองตั้งงบประมาณ

ของ Reform Office ใหชัดเจน คนตองมา เงินตองมา และมีอำนาจหนาที่ที ่ไดรับ

มอบหมายที ่ช ัดเจน ผมคิดวาทางคณะกรรมการปฏิร ูปประเทศดานสาธารณสุข

กับกระทรวงสาธารณสุข รอการจัดต้ังและขับเคล่ือนการดำเนินงานของ Reform Office อยู
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6.ประธานปดการประชุม



 สุดทายนี้ ผมคิดวาเรายังมีการบานที่ตองดำเนินการรวมกันตอ หลังจากสรุป

ขอมูลและขอเสนอจากการประชุม Retreat ทั้ง 2 ครั้ง เพื่อให Reform Office 

ดำเนินการตอ แตในระยะแรกเราคงตองชวยใหเกิด Reform Office กอน ทั้งนี้ 

“ในชวงแรกขอฝากอาจารยธนรักษ (รองอธิบดีกรมควบคุมโรค) รวบรวมและสรุป

ขอเสนอตางๆ ไวกอน อาจารยธนรักษ อาจจะเขียนภาพใหญของขอเสนอการขับเคล่ือน

แตนำโมเดลเล็กๆ ตางๆ เอามาประกอบกัน เสร็จแลวเราจะไดสงใหทานรองปลัด

กระทรวงสาธารณสุขที่ดูแล เพื่อประสานและดำเนินการตอไป และเราคงตองติดตาม

เรื ่องของ Reform Office อยางเปนระยะ เพราะนาจะเปนกลไกสำคัญในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเกิดผลสำเร็จ” สุดทายนี้ ตองขอขอบคุณผูเขารวมประชุม

ทุกทาน และขอปดการประชุมในครั้งนี้ ขอบคุณครับ
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ภาคผนวก
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