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 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทีส่งผล

ต่อความเป็นบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน  (2) ศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนทีส่งผลต่อความเป็นบรรษทัภิบาล (3) ศึกษายทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความ
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 The objective of this research aimed to (1) study business environment problem effected 

the corporate governance in private hospital (2) study internal and external factors that impact the 

corporate governance (3) develop strategies for corporate governance in private hospital. 

 Two stages of this qualitative research include document reviews and in-depth interviews 

with non-participative observations. The samples were executives from the Ministry of health, 

directors of State hospital, management staffs of private hospitals, partner companies, and foundation 

executives.  Data analysis was performed by SWOT analysis, TOWS matrix, and 7S-Mckinsey for 

drafted through strategic workshop, followed choosing strategies, policies, and results of strategic 

development of private hospital to be corporate governance.  

 The study showed (1) the business environment problems affected the corporate 

governance were from managing high profitability in accordance with high expectation of patient (2) 

internal factors of private hospital business affected the corporate governance were highly 

performance of management, investing in medical equipment, and allocating resource including 

growing-up of medical progress. For external factors were supported by government, and standards 

of quality. (3) The final consensus are five strategies include (3.1) Strategy to build quality treatment 

and service quality (3.2) Strategic involvement in healthcare is shared between hospitals and patients 

(3.3) Strategic innovative new model of healthcare (3.4) Strategy to create value corporate culture 

and management-oriented corporate governance (3.5) Strategic partnerships with medical personnel 

in the public sector.  The strategic will be able to gain more experience, sustainable business for 

meeting the patients have a moral and ethical standards in the future.    
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บทที 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 10 (สํานักงานคณะกรรมการ

พฒันาระบบขา้ราชการ, 2552: 1-5) ว่าดว้ยการพฒันาความสมดุลดา้นคน สังคม เศรษฐกิจและ

สิงแวดลอ้มใหเ้กิดคุณภาพชีวิตทีดีขึนมีหลกัประกนัความมนัคงทางเศรษฐกิจและสังคม ในการเตรียม

ความพร้อมเผชิญกบัภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกทีมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วและมีความซบัซอ้น

มากขึน ทาํให้เกิดทงัโอกาสและความเสียงต่อประเทศไทย โดยมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยเฉพาะข้อผูกพันในการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วม 10 ประเทศ เมือนับรวม

ประชากรในปี 2555 สูงถึง 610 ลา้นคนและคาดการณ์ในปี 2568 จะมีประชากรเพิมขึนเป็น 697 

ลา้นคนหรือเพิมขึนร้อยละ 14 (กระทรวงสาธารณสุข, 2556: 3) การร่วมมือกนัในกลุ่มประเทศ

สมาชิกอาเซียนจะส่งผลให้มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิมขึนมาก มีจุดขายด้านความหลากหลายทาง

วฒันธรรม สถานทีท่องเทียวทีงดงามส่งผลต่อธุรกิจหลายดา้น เช่น ธุรกิจท่องเทียว ธุรกิจโรงแรม

และทีพกัอาศยั เป็นตน้ รัฐบาลไทยผลกัดนัประเทศไทยสู่ความเป็นศูนยก์ลางการให้บริการดา้น

สุขภาพของเอเซีย “Thailand Medical Hub” ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที 29 มิถุนายน 

2547 และผลมาจากความพร้อมด้านศกัยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนใน

ประเทศไทย ประกอบดว้ย (1) ความพร้อมดา้นมาตรฐานการรับรองคุณภาพการรักษาในระดับ

สากล (2) ความพร้อมดา้นทรัพยากรการท่องเทียว (3) ความพร้อมดา้นการบริการทีเป็นเลิศ รัฐบาล

กาํหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางสุขภาพของเอเซีย พ.ศ. 2553-2557 

โดยตังเป้าหมายการตลาดรวม 4 แสนล้านบาทจากมูลค่าตลาดโลกรวม 544 ล้านล้านบาท 

(หลกัทรัพยภ์ทัรธนกิจ, 2557: 4) มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพธุรกิจบริการสุขภาพของประเทศไทยทงั

ในดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั 4 ดา้น คือ (1) ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ การแพทยเ์ฉพาะ

ทาง ทนัตกรรม การตรวจสุขภาพ มูลค่า 3 แสนลา้นบาท (2) ธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ ไดแ้ก่ 

บริการสปา นวดแผนไทย การท่องเทียว มูลค่า 8 หมืนลา้นบาท (3) ธุรกิจผลิตภณัฑ์สุขภาพและ

สมุนไพรไทย อาทิ อาหารเสริม เครืองสาํอางค์ ยาสมุนไพร มูลค่า 4 หมืนลา้นบาท (4) รายไดจ้าก

แพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกมลูค่า 684 ลา้นบาท แต่ผลทีเกิดขึนจริงมูลค่าตลาดรวมในปี 
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2554 เท่ากบั 4 แสนลา้นบาทเติบโตขึนจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 42 (กระทรวงสาธารณสุข, 2556:  2)  

องคป์ระกอบสาํคญัในการส่งเสริม พฒันาศกัยภาพการแข่งขนัของโรงพยาบาลเอกชนแบ่งออกเป็น 

9 ปัจจยั คือ (1) ดา้นการท่องเทียว (2) การขยายตวัของโรงพยาบาลอย่างต่อเนืองและไดรั้บรอง

คุณภาพในระดบัมาตรฐานสากลสูงสุดในอาเซียน (3) ดา้นการผลิตบุคลากรทางการแพทย ์(4) ดา้น

งานวิจยัเชิงวิชาการ (5) ดา้นค่ารักษาพยาบาล (6) ดา้นความเอาใจใส่ต่อผูรั้บบริการ (7) ดา้นความ

หลากหลายของบริการสุขภาพ (8) ด้านความหลากหลายของธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ (9) ด้าน

ผลิตภณัฑ์สุขภาพและสมุนไพรไดม้าตรฐาน (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย,์ 2555;  

คณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย, 2555: 24-29) 

 โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีมูลค่าตลาด 1  แสนลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

30 ของมลูค่าตลาดรวมภายในประเทศ โดยมีบทบาทในการใหบ้ริการสุขภาพแก่ผูรั้บบริการสญัชาติ

ไทยในปี 2556 จาํนวน 65 ลา้นคน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) ตามสัดส่วนทีเขา้ร่วมตามกลุ่ม 

คือ กลุ่มประกนัสงัคมร้อยละ 73 กลุ่มสาํนกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติร้อยละ 21 และกลุ่มกองทุน

ขาดแคลนแรงงานร้อยละ 10 (สมาคมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย, 2555: 24-29) นอกจากนี

โรงพยาบาลเอกชนยงัเป็นผูใ้หบ้ริการหลกัแก่ผูรั้บบริการต่างสญัชาติรวม 3  ลา้นคนในปี 2555 แบ่ง

ออกเป็นผูป่้วยใน 1.4 แสนคนและผูป่้วยนอก 2.9 ลา้นคน โดยคาดการณ์ว่าจะเพิมขึนเป็น 5 ลา้นคน

ในปี 2558 เป็นผลมาจากนโยบายการเปิดศนูยก์ลางบริการสุขภาพ โดยมีผูรั้บบริการต่างประเทศเขา้มา

ใชบ้ริการสุขภาพมากขึน ไดแ้ก่ รัสเซีย อาเซียน ออสเตรเลีย อินเดีย แอฟริกาใต ้กลุ่มตะวนัออก

กลาง กลุ่มสหภาพยโุรป เป็นตน้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มผูรั้บบริการต่างประเทศที

พาํนกัในประเทศไทยถาวร (EXPAT)  กลุ่มผูรั้บบริการทีเขา้มารักษาพยาบาลโดยตรง (Fly-in) และ

กลุ่มผูบ้ริการทีเขา้มาท่องเทียว (หลกัทรัพยภ์ทัรธนกิจ, 2557: 1-5)   

 จากจาํนวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลทีมีอยู่ทั วประเทศรวม 17,437 แห่ง มี

กระจายตัวอยู่ใน เขตกรุงเทพร้อยละ 31 ภาคกลางร้อยละ 32 ภาค เหนือร้อยละ 10 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 12 และภาคใต้ร้อยละ 15 โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐและ

สถานพยาบาลรัฐจาํนวน 17,109 แห่ง ส่วนใหญ่เป็น สถานีอนามยั  ซึงถกูเรียกว่าเป็น “โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ” และโรงพยาบาลเอกชน 328 แห่ง โดยแบ่งตามประเภทโรงพยาบาลทวัไป 302 แห่ง

และโรงพยาบาลเฉพาะทาง 26 แห่ง มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ตงัแต่ 100 เตียงขึนไป 104 แห่งคิดเป็น

ร้อยละ 32 ตงัอยู่ในเขตกรุงเทพร้อยละ 52 (กระทรวงสาธารณสุข, 2556: 4) ปริมาณโรงพยาบาล

ดงักล่าวยงัไม่เพียงพอต่อการให้บริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐทีไม่สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการได ้ทาํให้รัฐบาลเกิดแนวความคิดในการ

สนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมีศกัยภาพในเชิงการแข่งขันในตลาดระดับโลก เข้ามามี
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บทบาทในธุรกิจมากขึน โดยคุณภาพการรักษาและบริการทีดีมีปัจจยัสาํคญัจากการวินิจฉัยของ

แพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาเป็นสาํคญัทีสุด ความพร้อมดา้นการพยาบาล เครืองมือทางการแพทย ์อาคาร

สถานทีและสิงอาํนวยความสะดวกทีทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจตามความคาดหวงั (พรชยั 

ดีไพศาลสกุล, 2555: 573-590)   

 จากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ปริมาณความตอ้งการบริการ

สุขภาพเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง ทาํให้เกิดการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตอ้งปรับตวัเพือ

รองรับการขยายตวัของผูรั้บบริการ ปริมาณงาน ความเร่งรีบและเตรียมรับสถานการณ์ล่วงหนา้ จาก

การศึกษาแนวทางการจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 249 โรงพยาบาลของพรชยั ดีไพศาลสกุล 

สรุปว่าการตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการและการสร้างผลการดาํเนินงานทีดีให้แก่

โรงพยาบาลเอกชน มาจากการมุ่งเนน้คุณภาพการรักษาและบริการทีดี (ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ, 

2557) อนัเป็นผลจาก (1) การกาํหนดนโยบายคุณภาพการบริการในการดูแลรักษาผูรั้บบริการอยา่งมี

มาตรฐานสากล (2) การมุ่งตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการด้านการรักษาพยาบาล          

การใหบ้ริการทีประทบัใจ (3) การจดัการองคค์วามรู้ในองคก์รและ (4) การพฒันาระบบปฎิบติัการ 

เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฎิบติังาน (พรชยั ดีไพศาลสกุล, 2557: 33-40)  

 ภารกิจสาํคัญของโรงพยาบาลเอกชนในอนาคต ได้แก่ (1) การบริการสุขภาพทีตอ้ง

ขยายตวัจนมีขนาดใหญ่กว่าโรงพยาบาลรัฐบาล (2) การผลิตแพทยแ์ละฝึกอบรมโดยภาคเอกชนมาก

ขึน (3) การวิจยัเพือเป็นผูน้าํดา้นการรักษา (สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, 2555: 24-29) การสร้าง

เครือข่ายโรงพยาบาลจะสามารถมีอาํนาจต่อรองกบักลุ่มคู่คา้ สร้างอาํนาจการต่อรองระดบัเวทีโลก

ในดา้นกฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ ส่งผลดีต่อความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนตาํและเป็นช่องทางสู่

กลยทุธก์ารตลาด (เฉลิม หาญพานิช, 2555) รวมถึงการปรับตวัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนหลาย

ดา้น ไดแ้ก่ การจดัการตน้ทุน การเพิมรายได ้การสร้างเครือข่ายและพนัธมิตรทางธุรกิจ การขยาย

ตลาด ขยายพืนทีใหบ้ริการครอบหลุมระดบัชุมชนเมืองใหญ่และแหล่งท่องเทียว รองรับกระแสการดแูล

สุขภาพ คุณภาพการให้บริการรักษา การสร้างกลยุทธ์การตลาด การขยายเวลาทาํการ การมุ่งเน้น

ดา้นเวชศาสตร์การกีฬา ความเชียวชาญเฉพาะดา้น (ธนาคารไทยพาณิชย,์ 2555: 1-3; พาณี สีตกะลิน, 

2554) การสร้างเครืองหมายทางการคา้ การสร้างบริการเชือมโยงต่อรูปแบบชีวิตของผูรั้บบริการ 

การครอบครองอาํนาจการต่อรองเรืองราคาทียงัไม่มีการควบคุมตามกฎหมาย ระบบประกนัสุขภาพ 

ระบบสวสัดิการของธุรกิจเอกชน  ระบบคลินิก การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยที์ตอ้งพึงพา

การผลิตแพทยจ์ากโรงเรียนแพทยข์องมหาวิทยาลยัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชน ทาํให้เกิดการแย่งชิง

บุคลากรทางแพทย ์โดยเฉพาะการแย่งชิงแพทยจ์ากระบบราชการ ทาํให้แพทยต์้องเบียดบงัเวลา

ราชการ เพือทาํงานในโรงพยาบาลเอกชน นับเป็นการบนัทอนระบบสาธารณสุข รวมถึงการจดั
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การแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชนให้มีความรู้ความเชียวชาญพิเศษจึงเป็นสิงทีต้องจัดการให้

เหมาะสม (วิรัตน์ แสงทองคํา, 2555) เป็นปัจจัยสําคัญในการจัดการบรรษัทภิบาลในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน 

 ความทา้ทาย ภายใตโ้อกาสทางธุรกิจบนสภาพการเมืองทีขาดเสถียรภาพ การปฎิรูป

กฎหมายสาธารณสุข เพือสร้างความเป็นธรรมในสังคม การตอบสนองความต้องการของ

ผูรั้บบริการทังภายในประเทศและต่างประเทศ การรักษาพยาบาลเท่าทีจ ําเป็น เพือให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุม้ค่าในการให้บริการดว้ยจริยธรรมวิชาชีพ  การสร้างพนัธมิตร

และเครือข่ายทางธุรกิจ เพือสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ให้เกิดความมีประสิทธิภาพและความ

คุม้ค่าทางธุรกิจ การพฒันาการจดัการเชิงบรรษทัภิบาลเพือสร้างโรงพยาบาลคุณธรรม (เกษม วฒันชยั, 

2558) เป็นตน้ ส่งผลกระทบต่อความตอ้งการใชบ้ริการ ผูบ้ริหารโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งปรับตวัให้

สอดคลอ้งกับบริบทของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การค้าการลงทุน รวมถึงพฤติกรรม

ผูรั้บบริการทีเปลียนแปลง การปรับเปลียนรูปแบบสินค้าและบริการ ปรับปรุงกระบวนการ

ดาํเนินงาน ปรับปรุงเปลียนแปลงพฒันาความสะดวกสบายภายในสถานทีใหบ้ริการ จดัเตรียมความ

พร้อมเครืองมือเครืองใช้ทางการแพทย ์ปรับเปลียนกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมในการเสริม

ศกัยภาพการแข่งขนั รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีทางการแพทยที์ต้องพิจารณาแผนงานอย่าง

ระมดัระวงั การปรับเปลียนกลยุทธ์ทางการตลาด การกาํหนดราคา การกาํหนดกลุ่มผูรั้บบริการ

เป้าหมาย เป็นตน้ ทาํใหส่้งผลกระทบต่อสงัคมในดา้นการจา้งงานทีลดลง ตน้ทุนการบริหารจดัการ

บุคลากร สงัคม ชุมชนเพิมสูงขึน รวมถึงผลกระทบจากนโยบายสาธารณสุขจากภาครัฐ การเกิดโรค

ร้ายแรงหรือโรคระบาดชนิดใหม่ ความคาดหวงัทางสังคมสูงขึนตลอดเวลา ความเสียงในการ

รักษาพยาบาลมีมากขึน เทคโนโลยีสุขภาพทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาํให้ธุรกิจตอ้งเผชิญกับ

ความทา้ทายในหลายดา้น ในการสร้างผลลพัธ์การรักษาให้ไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตาม

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ด้านบริการทีเป็นเลิศ ความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของ

ผูรั้บบริการ การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ซึงส่งผลต่อการสร้างธุรกิจ

โรงพยาบาลใหเ้กิดความมนัคงดา้นการเงินและเกิดความยงัยืนภายใตก้ระแสการเปลียนแปลงเชิง

พลวตัจากภาครัฐ การแข่งขนัทีอยู่ในระดบัสูงและการรักษาทรัพยากรอนัมีค่าของโรงพยาบาลไว้

อย่างมีคุณค่า การกีดกนัทางการคา้ ตน้ทุนดา้นคุณภาพ ความเสียงเพิมสูงขึน ในทางกลบักนัการ

ควบคุมต้นทุนเป็นกลยุทธ์สําคัญในการเปลียนแปลงหลักทีส่งผลต่อความอยู่รอดทางธุรกิจ

โรงพยาบาล (พรชยั ดีไพศาลสกุล, 2557: 33-40)  

 ผูบ้ริหารระดบัสูงในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีบทบาทหน้าทีสาํคญัในการกาํหนด

ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเอกชน (เยาวภา ปฐมศิริกุล, 2554: 1) ทงัในระดับธุรกิจและระดับ
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องคก์ร ผูน้าํโรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากสายอาชีพแพทยอ์นัเป็นรูปแบบของภาวะความเป็นผูน้าํที

เหมาะสมในการนาํธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ ภายใตข้อ้จาํกดัดา้นทรัพยากร

ทีมีอยู่อย่างจาํกดั การผลกัดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนใน

โรงพยาบาลเพือใหเ้กิดการประสานงานทีดีร่วมกนัอนัส่งผลต่อความสามารถนาํโรงพยาบาล การ

เชือมความเขา้ใจระหว่างผูป้ฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงสามารถ

กระตุน้ ชกันาํ กลุ่มผูป้ฎิบติังาน เพือสร้างความยอมรับดว้ยการสือสารทีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถสร้างความเชือใจในกลุ่มผูป้ฎิบติังานได ้(Ashforth, 2000; Butcher, 

2014; Conway, 1978; Dubrin, 2013: 125-127; Hardy and Grahham and Chantler, 1989;  

Hopkenson, 2000; Peltola et al. 2007;  Spurgeon, 2001; Willcock, 2005)     

 การกาํหนดยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาลเอกชน โดยใชห้ลกับรรษทัภิบาลตามระเบียบ

สาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองและสงัคมทีดี พ.ศ. 2542 ในการ

กาํกับดูแลกิจการทีดี 10 ประการประกอบด้วย 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัตอบสนอง 3) หลกั

ประสิทธิภาพ 4) หลกัประสิทธิผล 5) หลกัความเสมอภาค 6) การมีส่วนร่วม 7) หลกัการตรวจสอบ

ได้และความรับผิดชอบ 8) หลกัความโปร่งใสเปิดเผยได้ 9) หลกัการกระจายอาํนาจ 10) หลกั

คุณธรรมและจริยธรรม สาํหรับผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนเพือใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการธุรกิจ

รูปแบบใหม่ ผูบ้ริหารไดมี้การศึกษาและนาํหลกัการจดัการเชิงบรรษทัภิบาลเขา้มาใชเ้ป็นเครืองมือ

ในการบริหารจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึน (พิเชษฎร์ ชุนพิพฒัน์, 2557)    

 การฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทยมี์แนวโนม้สูงขึนอยา่งต่อเนือง โดยการฟ้องร้องใน

ระบบประกนัสังคมมีจาํนวนมากทีสุดสาเหตุการฟ้องมาจาก (1) ความเสียหายจากการรับบริการ   

(2) ขาดความเสมอภาคและขาดความเป็นธรรมในการใช้บริการจากโรงพยาบาล (3) ขาดความ

ศรัทธาทาํให้ขาดความเชือมนัในการรักษาพยาบาล (4) ความขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและ

งบประมาณเพือการจดับริการทีเหมาะสม (5) ขาดการสือสารความเขา้ใจระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ โดยมีรากฐานของปัญหาทีสาํคญัประกอบดว้ย  (1) รัฐบาลขาดการกาํหนดนโยบายดา้น

สุขภาพใหเ้ชือมโยงเชิงบูรณาการและเพิมการกระจายผลประโยชน์ในการให้บริการในรูปแบบรัฐ

สวสัดิการใหม้ากขึน การสร้างโรงพยาบาลทีไม่แสวงหาผลกาํไรเกินความเหมาะสม (2) กระทรวง

สาธารณสุขตอ้งวางกรอบนโยบายและแผนพฒันาโครงสร้างเครือข่ายระบบสาธารณสุขร่วมกับ

รัฐบาลในเชิงบูรณาการ (3) รัฐบาลต้องปรับปรุงเปลียนแปลงระบบประกันสุขภาพ ได้แก่ 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หลกัประกนัสังคม สิทธิขา้ราชการ เพือลดความเหลือมลาํดา้นสิทธิ

ประโยชน์ของสิทธิการรักษา สร้างความเสมอภาคในการรับบริการสุขภาพ การพฒันาระบบ

สารสนเทศเชือมโยงขอ้มลูระบบการประกนัสุขภาพให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการวิจยั
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พฒันาอย่างต่อเนืองสามารถติดตามประเมินผล มีการควบคุมการกําหนดราคาค่าบริการการ

รักษาพยาบาลทงัภาครัฐและภาคเอกชนใหเ้กิดความเป็นธรรม  การพฒันาประสิทธิภาพของคุณภาพ

การรักษาและคุณภาพการบริการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการในลกัษณะองค์รวม 

(Holistic Care and Wellness)   เพิมจาํนวนโรงพยาบาลในการรองรับความตอ้งการบริการทีเพิมขึน  

การกําหนดหน่วยงานหลักในการทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบการฟ้องในระบบสาธารณสุข

ระดบัประเทศ เพือประเมินติดตามการฟ้องร้อง ออกกฎหมายในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชนในการฟ้องร้องทางการแพทย ์ (4) รัฐบาลต้องจดัสรรงบประมาณดา้นสวสัดิการ

สุขภาพของประชาชนใหเ้พียงพอ  การกระจายพืนทีให้บริการ  การจดัสรรงบประมาณเพิมเติมให้

บุคลากรทางการแพทยภ์าครัฐ  การเพิมอตัราผลิตบุคลากรทางการแพทย ์ การพฒันาภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบติัใหบุ้คลากรทางการแพทยมี์คุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมเอืออาทรเป็นมิตรกบั

ผูรั้บบริการ รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีทีเหมาะสม (ศุภชัย ถนอมทรัพย,์ 2552: 1-29) โดยมี

ตวัอยา่งคดีทีมีการฟ้องร้อง ดงันี 

 

ตารางที 1 สรุปตวัอยา่งคดีฟ้องร้องแพทยแ์ละโรงพยาบาล 

 

ที เลขทีคํา

พิพากษา 

โจทย์ จําเลย มูลเหตุ ทุนทรัพย์ 

1 ศาลฎีกาที  

3528/2547 

ผูรั้บบริการ 

ชาวไทย 

โรงพยาบาลแห่ง

หนึงและผูใ้หก้าร

รักษา 

คลอดบุตร

พิการ 

100,000,000 

2 คดีแดงเลขที 

2961/2550 

ญาติผูรั้บบริการ

ชาวไทย 

โรงพยาบาลแห่ง

หนึง 

ฉีดยากระดูก

สันหลงัจน

เสียชีวิต 

จาํคุก (ไม่รอลงอาญา) 

3 คดีแดงเลขที  

อ.452/2551 

คดีดาํเลขที  

อ. 590/2549 

ผูรั้บบริการ 

ชาวไทย 

โรงพยาบาลแห่ง

หนึง และหน่วยงาน

แห่งหนึง 

 

ตดันิ ว 2 นิ ว  ยกฟ้อง 

4 ศาลฎีกาเลขที 

9513/2551 

ผูรั้บบริการ 

ชาวไทยและญาติ 

โรงพยาบาลแห่งหนึง คลอดบุตร

เสียชีวิต 

ยกฟ้อง 

5 ศาลฎีกาเลขที 

4641/2551 

ผูรั้บบริการ 

ชาวไทย 

ผูใ้หก้ารรักษาใน

โรงพยาบาลแห่งหนึง 

 

ผ่าตดัเนืองอก 200,000 
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ตารางที 1 สรุปตวัอยา่งคดีฟ้องร้องแพทยแ์ละโรงพยาบาล (ต่อ) 

 

ที เลขทีคํา

พิพากษา 

โจทย์ จําเลย มูลเหตุ ทุนทรัพย์ 

6 ศาลฎีกาเลขที  

6047/2551 

ญาติผูรั้บบริการ

ชาวไทย 

โรงพยาบาลแห่ง

หนึงและผูใ้หก้าร

รักษา 

คลอดเสียชีวิต 1,588,000 

7 ศาลฎีกาเลขที 

6092/2552 

ญาติผูรั้บบริการ

ชาวไทย 

โรงพยาบาลแห่ง

หนึงและผูใ้ห้

คาํปรึกษา 

จ่ายยาทาง

โทรศพัท ์

(ผูรั้บบริการ

เสียชีวิต) 

2,000,000 

8 ศาลฎีกาเลขที 

7634/2554 

ผูรั้บบริการชาว

ไทยกบัพวก 4 

ราย 

โรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึง

และผูใ้หก้ารรักษา 

คลอดบุตร

เสียชีวิต 

8,300,000 

9 คดีแดงเลขที 

625/2554 

ผูรั้บบริการ

และผูเ้สียหาย

ชาวไทย 

โรงพยาบาลแห่ง

หนึง 

สมองพิการ 7,877,500 

10 คดีแดงเลขที 

223/2556 

ผูรั้บบริการชาว

ไทย 5 คน 

โรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึง

และผูใ้หก้ารรักษา 

3 คน 

ขาดการดูแล

อยา่งใกลชิ้ด 

2,5200,000 

11 ดดีดาํเลขที 

ผบ.1461/2555 

ผูรั้บบริการ

ชาวต่างชาติ 

โรงพยาบาลเอกชน

แห่งหนึงและผูใ้ห้

การรักษา 

คลอดบุตร 10,273,000 

12 คดีแดงเลขที 

3727/2555 

ผูรั้บบริการชาว

ไทย 

โรงพยาบาลเอกชน

แห่งหนึงและผูใ้ห้

การรักษา 

ตดันิ วออก  

1 ขอ้ 

13,200,000 

13 คดีแดงเลขที 

2531/2556 

ญาติผูรั้บบริการ 

4 คน 

โรงพยาบาลเอกชน

และผูใ้หก้ารรักษา 

ขาดการดูแล

จนเสียชีวิต 

3,276,225 

14 ศาลฎีกาเลขที 

20725/2556 

ผูรั้บบริการ 2 คน กระทรวง

สาธารณสุข 

ขาดการดูแล ยกฟ้อง 

รวม 149,414,725 
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 โดยมีรายละเอียดทีสาํคญัตามลาํดบัเรืองดงัต่อไปนี 

1.  คาํพิพากษาศาลฎีกาที 3528/2547 ยกฟ้องเนืองจากคดีหมดอายุความ 1 ปี   กรณี

ผูรั้บบริการและบุตรผูเ้สียหายทางการแพทย ์ฟ้องดาํเนินคดีต่อโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงในจาก

เหตุการณ์ทาํคลอดธรรมชาติทาํใหเ้กิดการติดเชือทางสายสะดือ ทาํให้เกิดผลขา้งเคียงต่อขา มีการ

เจริญเติบโตลกัษณะสันยาวไม่เท่ากนั เนืองจากหัวกระดูกสะโพกซา้ยหายไป โดยทีผ่านมาศาล

ชนัต้นพิจารณายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิจารณายกฟ้องเช่นกัน  จากคดีนีนาํมาสู่การฟ้องร้องโดย

โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงในกรณีหมินประมาทจากการทีผูรั้บบริการ ให้สัมภาษณ์ในเดือน

กนัยายน 2545 ในรายการหนึง ศาลฎีกาเห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาศาลชนัตน้และศาลอุทธรณ์ให้ยก

ฟ้อง ดว้ยเหตุผลว่าการกระทาํของจาํเลยเป็นการกล่าวอา้งไปตามความชอบธรรมและปกป้องตาม

ทาํนองคลองธรรมจึงไม่เป็นการละเมิด (ผูจ้ดัการ, 2556) เกียวขอ้งกบัหลกัคุณธรรมและจริยธรรม

ในการรักษาตามจรรยาบรรณวิชาชีพเกียวกบัขนาดเด็ก และวิธีการทีใชท้าํคลอดทีเหมาะสม รวมถึง

กรณีฟ้องกลบัผูไ้ดรั้บความเสียหาย รวมถึงหลกันิติธรรมและหลกัความโปร่งใสในการเผยแพร่

ความรู้ความเขา้ใจถึงขอ้จาํกดัในการดาํเนินคดี 

2.  คาํพิพากษาหมายเลขแดงที 2961/2550 ตามคาํพิพากษาศาลจงัหวดัทุ่งสง จากจาํเลย

เป็นแพทยฉี์ดยาชาและทาํการผ่าตัดไส้ติงจนผูรั้บบริการเสียชีวิต โดยมีความผิดฐานกระทาํการ

ประมาทเป็นเหตุใหผู้อื้นถึงแต่แก่ชีวิตระหว่างการผา่ตดั จากอาการหัวใจหยุดเตน้ ระบบไหลเวียน

โลหิตลม้เหลว โดยแพทยห์ยุดการผ่าตัดแลว้ส่งต่อผูรั้บบริการไปยงัโรงพยาบาลอืน ต่อมาทาํให้

ผูรั้บบริการเสียชีวิต โดยคาํพิพากษาตดัสินจาํคุกแพทยโ์ดยไม่รอลงอาญา (ไพศาล กงัวลกิจ, 2555:1) 

3.  คาํพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที อ. 452/2551 และคาํพิพากษาคดีหมายเลขดาํที     

อ. 590/2549 พิจารณาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พุทธศักราช 2525 ผูรั้บบริการรับ

อุบติัเหตุถกูเครืองขดูมะพร้าวไฟฟ้าครูดทีมือขวาไดรั้บบาดเจ็บเป็นแผลทีนิวกลางและนิวชี เขา้รับ

การรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึง ซึงพยาบาลฉีดยาชาเยบ็แผลเรียบร้อย หลงัจากนนัผูรั้บบริการไป

รักษาบาดแผลอีกโรงพยาบาลหนึงพบว่านิวมีสีดาํ เนืองจากไม่มีเลือดไปเลียงปลายนิวทาํให้ตอ้งตดั

นิวออก 2 ขอ้ ผูรั้บบริการร้องเรียนแพทยสภาทาํให้เกิดกรณีพิพาทกบัมติแพทยสภา ในทีสุดศาล

ปกครองพิพากษาใหเ้พิกถอนมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครังที 3/2548 (สาํนักงาน

อยัการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ, 2553: 75-79)  เกียวขอ้งกบัหลกัความรับผดิชอบในการรักษาดว้ยความ

ระมดัระวงัและหลกันิติธรรมดา้นการตีความประเด็นการรักษา 

4.  คาํพิพากษาศาลฎีกาที 9513/2551 มีคาํสั งยกฟ้องผูรั้บบริการ ซึงฟ้องแพทยแ์ละ

โรงพยาบาลแห่งหนึงในกรณีคลอดบุตร ทาํใหบุ้ตรเสียชีวิต 1 คน โดยผูรั้บบริการไดรั้บขอ้มูลว่ามี
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บุตรในครรภค์นเดียวแต่มี 2 คนทาํใหไ้ดรั้บยาบาํรุงไม่ครบถว้นทาํให้ส่งผลต่อครรภ์ทีไม่สมบูรณ์ 

(สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

5.  คาํพิพากษาหลายเลขที 4641/2551 มีคาํสงัใหโ้รงพยาบาลแห่งหนึงชดใชค่้าเสียหาย

กรณีขาดความระมัดระวงัในการดูแลผูรั้บบริการ โดยปล่อยให้นําร้อนลวกบริเวณจุดผ่าตัด

โรคมะเร็ง ทาํใหผ้วิหนงัไหมลึ้ก (สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

6.  คาํพิพากษาหมายเลขที 6047/2551 มีค ําสั งให้โรงพยาบาลรัฐและแพทย์ชดใช้

ค่าเสียหายจาํนวน 1,588,000 บาทให้แก่ญาติผูรั้บบริการ เนืองจากแพทยท์าํให้เกิดการติดเชือใน

กระแสเลือดจากการสมัผสับาดแผลของผูรั้บบริการทีเขา้รับบริการคลอดบุตรจนทาํให้ผูรั้บบริการ

เสียชีวิต (สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2557) 

7.  คาํพิพากษาหมายเลขที 6092/2552 มีคาํสั งให้โรงพยาบาลและแพทยช์ดใช้ค่าเสียหายจาก     

ความทุกข์ทรมานระหว่างเจ็บป่วย ค่าเสียสมรถภาพในการมองเห็นและสูญเสียความงามตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยม์าตรา 446  จากการทีแพทยข์าดความระมดัระวงัตามวิสัยและ

พฤติกรรมมิให้เกิดความผิดผลาดขึนไดจ้ากการวินิจฉัยโรคและแนะนาํยาทางโทรศพัท์ โดยไม่

ตรวจสอบประวติัการรักษาดว้ยตนเอง  เมือพยาบาลฉีดยาชนิดหนึงใหผู้รั้บบริการทาํใหผู้รั้บบริการ

เกิดอาการแพอ้ยา่งรุนแรง ซึงเป็นการรักษาไม่ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ (สาํนักงานปลดักระทรวง

สาธารณสุข, 2557 : 1-18) ซึงเป็นการประพฤติผิดต่อหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ทางการแพทย ์

8.  คาํพิพากษาศาลฎีกาที 7634/2554 ตัดสินลงโทษแพทยส์องคนในฐานประมาท

เลินเล่อจนทาํใหผู้อื้นถึงแก่ชีวิต ตามความผดิทางละเมิด 2539 มาตรา 5 วรรค 1 ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์มาตรา 420 และ 446 โดยเมือวนัที 6 กนัยายน 2538 ผูเ้สียชีวิตมาคลอดบุตร โดย

แพทยส์ั งให้มีการใชย้าระงบัความรู้สึกทีหลงั (Spinal Anaesthesia หรือ EPldural Block) และการ

วางยาสลบ ต่อมาผูรั้บบริการเสียชีวิตจากระบบการไหลเวียนโลหิตลม้เหลวจากเศษนาํคลาํเขา้ระบบ

เสน้เลือดทางปอด โดยมีคาํวินิจฉัยสรุปว่าการให้ยา Spinal Anaesthesia มีผลการแทรกซอ้นหลาย

ประการ แพทยต์อ้งใหก้ารดูแลผูรั้บบริการอยา่งใกลชิ้ด  สาํหรับความเชือมโยงกบัแพทยสภากรณีนี 

คือ แพทยสภาลงมติไม่ผดิ 12 คนและลงมติมีความผดิ 10 คนจากคณะกรรมการทงัหมด 30 คน โดย

หนึงในกรรมการฝ่ายลงมติไม่ผดิเป็นบุคคลทีเป็นญาติกบัแพทยผ์ูถู้กกล่าวหา ทาํให้กรรมการกลุ่ม

ลงมติผดิลาออก เพือประทว้งการลงมติทีคณะกรรมการไม่ไดมี้การศึกษาสาํนวนอย่างละเอียดดว้ย

เหตุผลว่า คาํวินิจฉยัแพทยสภาไม่ใช่กฎหมายและเป็นอาํนาจศาล ทาํให้ศาลจาํไม่ถือมติแพทยสภา 

(สาํนกังานการแพทย,์ 2558 : 1-5) 
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9.  คาํพิพากษาคดีแดงหมายเลขที 625/2554 มีคาํสั งให้ให้โรงพยาบาลแห่งหนึงชาํระ

ค่าชดเชย 7,877,500 บาทใหแ้ก่ผูรั้บบริการและผูเ้สียหาย เนืองจากความผดิผลาดในการรักษาจนทาํ

ใหเ้กิดสมองพิการ 

10. คาํพิพากษาหมายเลขแดงที ผบ. 223/2556 สงัใหโ้รงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงและ

แพทยช์ดใช้ค่าเสียหายรวม 2,520,000 บาท ให้แก่ญาติผูเ้สียชีวิต เนืองจากแพทย์ขาดการดูแล

ผูรั้บบริการอยา่งใกลชิ้ดจนทาํใหผู้รั้บบริการเสียชีวิตจากสมองขาดเลือด และเกิดโรคแทรกซอ้มจาก

การผา่ตดั  

11. คาํพิพากษาหมายเลขดาํที ผบ. 1461/2555 สงัให้โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงและ

แพทยช์ดใชค่้าเสียหายรวม 10,273,000 บาท ใหแ้ก่ผูรั้บบริการชาวต่างชาติ จากกรณีละเมิดดว้ยขาด

ความระมดัระวงัในการใชเ้ครืองหา้มเลือดไฟฟ้า ทาํใหช็้อตผูรั้บบริการบริเวณราวนมขา้งลาํตวัยาว 

30 เซนติเมตร กวา้ง 15 เซนติเมตรในระหว่างผา่ตดัคลอดเมือวนัที 25 กุมภาพนัธ ์2555 ซึงเกียวขอ้ง

กบัหลกัประสิทธิภาพทีเกิดจากความประมาทของผูป้ฎิบติังาน ขาดหลกัประสิทธิผลในการส่งมอบ

คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการทีดีจากความผิดผลาดนีทาํให้เกิดปัญหาสุขภาพดา้นอืนแก่

ผูรั้บบริการ  

12. คาํพิพากษาคดีแดงเลขที 3727/2555 มีคาํสั งให้โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงและ

แพทยค์นหนึง ชดใชค่้าเสียหายจากความผดิผลาดในการรักษาทาํใหต้อ้งตดันิวมือของผูรั้บบริการที

ตอ้งใชนิ้วมือในการประกอบวิชาชีพ จาํนวน 13,200,000 บาท เนืองจากแพทยผ์ูใ้ห้การรักษาขาด

ความชาํนาญความเชียวชาญในการทาํศลัยกรรมทาํให้เกิดการเจ็บป่วยหนักขึนจนทาํให้ตดัขอ้นิว

สาํคญั 

13. คาํพิพากษาคดีแดงเลขที 2531/2556 มีคาํสงัใหโ้รงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงชดใช้

ค่าเสียหายให้แก่ผูรั้บบริการจาํนวน 3,276,228 บาท เนืองจากขาดการดูแลผูรั้บบริการตามหลกั

วิชาชีพแพทยที์ควรใหบ้ริการอยา่งใกลชิ้ด 

14. คาํพิพากษาศาลฎีกา หมายเลขที 20725/2556 ศาลอุทธรณ์ยืนยนัยกฟ้องเมือวนัที 

18 กรกฎาคม 2555  คดีนายเสนาะ แสงโชติ เสียชีวิตจากการรับประทานยาตามแพทยจ่์ายจนทาํให้

ตาบอด ไตวายเรือรัง เนืองจากพิจารณาว่าแพทย์รักษาตามมาตรฐาน จีงไม่มีความผิดตาม

พระราชบญัญติัความรับผดิของเจา้หนา้ที พ.ศ. 2539 ในการดาํเนินคดีครังนีนางบงัอร แสงโชติ ตอ้ง

ชาํระค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 70,000 บาท แต่ดว้ยความขดัสนจึงประกาศขายไตหนึงขา้ง ต่อมามี

ผูบ้ริจากเงินใหค้วามช่วยเหลือในการต่อสู้คดี (สาํนักข่าวอิศรา, 2555) เกียวขอ้งกบัหลกัคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการวินิจฉัย การให้ยา และการติดตาม รวมถึงหลกัความ

รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทีเกิดขึน หลกันิติธรรมสาํหรับกระบวนการยุติธรรมทีตอ้งพึงพิงการให้
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ความเห็นทางการแพทยที์อยู่ในแวดวงอุปถมัภ์ ทาํให้อาจเกิดประเด็นเรืองความโปร่งใส และ

คุณธรรมในการใหค้วามเห็นทางการแพทย ์

โครงสร้างและกระบวนการของการบริหารจดัการทีดี จะนาํไปสู่การสร้างเป้าหมาย

แห่งความมีคุณธรรมเป็นหลกั โดยมีคุณลกัษณะสาํคญั 4 ประการ ไดแ้ก่  

1.  การสร้างความมีส่วนร่วมในการกระจายการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนอย่าง

ทวัถึงทีสุด   

2.  การสร้างกระบวนการด้านคุณธรรม จริยธรรมทีดีในการสร้างจิตสํานึกแห่ง

จรรยาบรรณทางการแพทยที์มุ่งเนน้การความปลอดภยัในการรักษาผูรั้บบริการใหร้อดพน้จากความ

เจ็บป่วย และเสียงต่อการเสียชีวิต โดยปราศจากการมุ่งเน้นในเชิงธุรกิจทีแสวงหาผลตอบแทนการ

ลงทุนเช่นเดียวกบัธุรกิจทวัไป    

3.  การสร้างความโปร่งใสในการใหข้อ้มูลความรู้เกียวกบัโรค ขนัตอนการรักษา การ

ใหย้า วิธีการผา่ตดัหรือการบาํบดัดว้ยขอ้มลูทีมีความเชือถือได ้เพือแสดงถึงความเชียวชาญในการ

รักษาเฉพาะโรคนนัอยา่งแทจ้ริง 

4.  การสร้างจิตสาํนึก ดา้นพนัธะในความรับผิดชอบต่อผลลพัธ์การรักษาในฐานะผู ้

ใหบ้ริการทีมีความเชียวชาญรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นตน้โดยเฉพาะในส่วนของการ

ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ต้องการปฎิรูปและกําหนดกติกาทางสังคมเพือให้ธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนเกิดการยอมรับจากสงัคม โดยเฉพาะในดา้นการสร้างความเสมอภาคในการเขา้

รับการรักษาพยาบาลจากผูรั้บบริการทีมีจาํนวนมาก ดว้ยการผลกัภาระผูรั้บบริการทีมีความสามารถ

ในการชาํระเงินน้อยให้ไปใชบ้ริการจากโรงพยาบาลรัฐ หรือใชก้ลไกโรงพยาบาลรัฐในการดูแล

ผูรั้บบริการทีไม่มีความสามารถในการชําระเงิน หรือการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ของ

โรงพยาบาลรัฐ เพือสร้างผลตอบแทนในการลงทุนของโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น ดังนันการ

ดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จึงควรมีหลกัการดาํเนินธุรกิจดว้ยหลกับรรษทัภิบาลในการดาํรง

ระบบคุณธรรมจริยธรรมทีดีงาม เพือสร้างความไวว้างใจระหว่างผูรั้บบริการและธุรกิจโรพยาบาล

เอกชนใหมี้ความเกือกลูกนัในดา้นผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างกนั ทาํให้เกิดความไวว้างใจ

ระหว่างผูรั้บบริการและแพทย ์โดยคาํนึงถึงผลตอบแทนทางธุรกิจในระดบัทีเหมาะสม ทงันีการ

บริหารงานโรงพยาบาลเอกชนตอ้งสร้างความมีส่วนร่วมในการจดัการและประสานงานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและโรงพยาบาลเอกชน เพือผลกัดนัให้เกิดคุณภาพการ

รักษาและคุณภาพบริการในระดบัมาตรฐานสากลและทาํใหเ้กิดความไวว้างใจซึงกนัและกนั  

ปัญหาและอุปสรรคสําคญัทีมีผลต่อการพิพาททางคดีความ คือ แพทยสภา ซึงเป็น

หน่วยงานของภาครัฐทีมีบทบาทหน้าทีในการกาํกบัจรรยาบรรณทางการแพทยห์รือเป็นองค์กร
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วิชาชีพแพทย ์ถกูใชเ้ป็นเครืองมือของกลุ่มผลประโยชน์จากโรงพยาบาลเอกชนทีมุ่งหวงัในการดูแล 

ปกป้องผลประโยชน์ของแพทยแ์ละโรงพยาบาลมากกว่าการดูแลผลประโยชน์ของภาคประชาชนที

ปราศจากความรู้ทางการแพทย ์ทาํใหภ้าคประชาชนขาดทีพึงพิงในการเขา้ถึงการร้องเรียนและเป็น

อุปสรรคต่อการไดม้าซึงความยติุธรรม ทงันีจาํนวนขอ้ร้องเรียนนับตงัแต่ปี 2545 จาํนวน 16 รายมี

การเพิมขึนตามลาํดบั โดยในปี 2550 มีจาํนวนคา้งการพิจารณาสูงถึง 228 รายและมีแนวโน้มเพิม

สูงขึนในอนาคต ในกลุ่มนีมีจาํนวนผูเ้สียชีวิตสูงถึง 81 ราย ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัทีตอ้มุ่งเนน้การสร้าง

การจดัการบรรษทัภิบาลให้เกิดขึนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ได ้(ปรียานันท์ ลอ้เสริมวฒันา; 

สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; กรรณิกา กิติเวชกุล, 2558)  

 ปัญหาทีเกิดขึนในระบบสาธารณสุขเป็นปัญหาเรือรังทีเกิดขึนจากหลายปัจจยัรวมกนั

ตงัแต่บทบาทภาครัฐและหน่วยงานของรัฐในการจดัสรรงบประมาณ การสร้างความเสมอภาคใน

การเขา้ถึงระบบสาธารณสุข การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์การพิจารณาดา้นจรรยาบรรณ

ทางการแพทยข์องแพทยสภา เป็นตน้ ส่งผลใหผู้รั้บบริการขาดความเชือมนัในการรักษา ขาดความ

เขา้ใจระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ สร้างความหวาดระแวงระหว่างกนัอนัเป็นทีมาของคดี

ความขยายตัวเพิมขึน ประเด็นสําคัญ คือ หลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ

รักษาพยาบาลตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูรั้บบริการดว้ยความร่วมมือในการตดัสินใจให้การ

รักษาร่วมกนั สร้างความสัมพนัธ์ทีดีร่วมกนัจะทาํให้เกิดความเขา้ใจ เชือใจและมนัใจระหว่างกนั

มากขึน สามารถลดความขดัแยง้จากประเด็นทีถกูสร้างขึนมาจากขอ้สงสัยในหลกัความรับผิดชอบ

และตรวจสอบได ้หลกัความโปร่งใส หลกัประสิทธิภาพ หลกัความเสมอภาค หลกัการตอบสนอง

ในการใหบ้ริการ  ทาํใหเ้กิดปัญหาสงัคมทีมาจากความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ

เปลียนแปลงจากระบบเชิงอุปถมัภ์ทีช่วยเหลือเกือกูลกันเป็นเชิงพาณิชย ์ก่อให้เกิดปัญหาการ

ฟ้องร้องคดีความทางศาลเกิดขึนมากมาย ซึงลว้นเป็นระบบการป้องกนัตวัเอง (Defensive Practice) 

จนเป็นปัญหาเรือรังไปสู่ประเด็นอืนๆ เช่น การตรวจรักษาดว้ยแพทยแ์ละตรวจสอบดว้ยเครืองมือ

ทางการแพทยที์ทนัสมยัอนัเป็นสิงทีเกินความจาํเป็น ทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายสูงเกินจริง ใชเ้วลาในการ

บริการนานขึนและเกิดความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจ เป็นตน้ จากปัญหาทีเรือรังดงักล่าวภาครัฐตอ้ง

ให้ความสําคัญในการสร้างทางออกด้วยการตังกองทุนชดเชยความเสียหาย เพือลดปริมาณคดี

ฟ้องร้องลง (ศุภชยั ถนอมทรัพย,์ 2552; ไพศาล กงัวลกิจ, 2558)  ภาพรวมการจดัการบรรษทัภิบาล

ของโรงพยาบาลเอกชนตามกระแสสังคมในปัจจุบนัอยู่ในระดบัตาํ เนืองจากโรงพยาบาลเอกชน

มุ่งเนน้การประกอบธุรกิจทีมุ่งแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนในอตัราสูง จากการเป็นสมาชิกตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีมุ่งเนน้การเจริญเติบโตทางธุรกิจ การสร้างผลตอบแทนการลงทุนแก่

ผูถื้อหุ้น ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการทีมุ่งแสวงหาตลาดเป้าหมายทีมีกาํลงัซือระดับสูงในการ
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สร้างราคาขายสูงและสร้างผลกาํไรสูง จากกลยทุธก์ารตลาดทีมุ่งตอบสนองความตอ้งการและความ

คาดหวงัต่อความจาํเป็นในการรักษาพยาบาล ซึงผูรั้บบริการมีความจาํเป็นเร่งด่วน ขาดโอกาส

ต่อรองดว้ยขอ้จาํกดัดา้นความรู้ทางการแพทย ์ทาํให้จาํเป็นตอ้งยอมรับค่าใชจ่้ายและเงือนไขการ

รักษาทีปราศจากความรู้ความเขา้ใจในการรักษาพยาบาลอย่างถ่องแท้ ควบคู่กบักลยุทธ์การตลาด

ของโรงพยาบาลทีมุ่งสร้างรายไดจ้ากธุรกิจทีปราศจากความจาํเป็นในการรักษาพยาบาลอยา่งแทจ้ริง 

ไดแ้ก่  

1.  การสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีการตรวจสุขภาพจากความหวาดกลวั เพือให้เกิดการ

ป้องกนัทีเกินจาํเป็นทาํใหผู้รั้บบริการมีภาระค่าใชจ่้ายสูงขึนโดยปราศจากความจาํเป็น (สุวฒัน์ กิตติ

ดิลกกุล, 2558)    

2.  การใหข้อ้มลูการรักษาพยาบาลไม่ครบถว้น มีเงือนไขทางการรักษา ภาระค่าใชจ่้าย

ทีเขา้ใจยาก มีรายละเอียดทางเทคนิคมาก ทาํให้ผูรั้บบริการเสียโอกาสในการใชเ้วลาคน้หาขอ้มูล

ประกอบการตดัสินใจ  

3.  การให้บริการทีขาดมาตรฐานการรับรอง โดยอาศยัความน่าเชือถือจากวิชาชีพ

เฉพาะทีผูรั้บบริการไม่สามารถเขา้ถึงความรู้  เป็นตน้ ถึงแมก้ารเป็นสมาชิกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยตอ้งปฎิบติัตามแนวทางบรรษทัภิบาล แต่เป็นเพียงโครงสร้างเชิงระบบในการรายงาน

ผลดา้นเอกสารไม่สามารถแสดงถึงทศันคติ แนวคิดและพฤติกรรมการจดัการทีแทจ้ริง ไดแ้ก่ การ

กาํหนดเป้าหมายในการวินิจฉยัผูรั้บบริการ การสงัจ่ายยาส่งตรวจวินิจฉยัตามทีโรงพยาบาลกาํหนด 

เป็นตน้ (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; สุวิทย ์เก่งวิบูลย;์ วรุณภา กุณฑลจินดา; ปรียานันท ์

ลอ้เสริมวฒันา, 2558) ดังนันทางเลือกทีดีทีสุดเมือเกิดเหตุกรณีพิพาทระหว่างผูรั้บบริการและผู ้

ใหบ้ริการคือ การประนีประนอมยอมความ เพือลดความเสียงจากความสูญเสียสาํหรับทุกฝ่าย ซึง

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความเสียงในวิชาชีพสูงกว่าธุรกิจอืนจึงตอ้งปฎิบติัตามหลกัวิชาการ ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ การสร้างความมีนําใจเมตตา การสร้างความสัมพนัธ์ทีดี มีการอภัยต่อกัน 

(กระทรวงสาธารณสุข, 2556: 1)           

จากสาเหตุขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจเรืองยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน

สู่ความเป็นบรรษทัภิบาล โดยผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้จากแนวคิด ทฤษฎี ความเห็นจากผูเ้ชียวชาญ 

นกัวิชาการ ตลอดจนเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการจดัการเชิงยทุธศาสตร์และหลกับรรษทัภิบาล เพือใช้

เป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงแผนงานให้สอดคลอ้งกบับริบทของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนในอนาคต โดยผูว้ิจัยมีความคาดหวงัว่าผลจากการวิจยัครังนี สามารถนําไป

ประยกุตใ์ชบ้ริบทของธุรกิจโรงพยาบาล 
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คาํถามการวจิยั 

1.  บริบทสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์กับการจัดการ

บรรษทัภิบาลอยา่งไร 

2.  ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนส่งผลต่อความเป็นบรรษทัภิ

บาลอยา่งไร  

3.  ยทุธศาสตร์ทีเหมาะสมในการนาํธุรกิจไปสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลมีอะไรบา้ง 

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

1. ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ทีส่งผลต่อความเป็นบรรษทัภิบาล

ของโรงพยาบาลเอกชน.  

2. ศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนทีส่งผลต่อความเป็น

บรรษทัภิบาล.  

3. ศึกษายทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล. 

 

ขอบเขตการวจิยั 

1.  ขอบเขตดา้นเนือหา การศึกษาสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

ดา้นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก รวมถึงการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาล โดยผูบ้ริหาร 

ผูเ้ชียวชาญในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพือสร้างแนวทางในการกาํหนดยทุธศาสตร์.  

2.  ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายทีศึกษา ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัในการ

วิจยั โดยใชว้ิธีเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบติัทีผูว้ิจยัออกแบบการวิจยั

ไว ้เพือใหค้รอบคลุมเนือหาทีกาํหนดไวต้ามวตัถุประสงคก์ารวิจยั แบ่งออกเป็น  

 2.1 กลุ่มผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชน ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาล ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจากการจดัแบ่งกลุ่มตามเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน 

แบ่งตามภูมิภาคของสถานทีตงั แบ่งตามขนาดของโรงพยาบาล     

   2.2 กลุ่มนกัวิชาการ ไดแ้ก่ คณบดีมหาวิทยาลยัทางการแพทย ์  

  2.3 กลุ่มหน่วยงานราชการ ได้แก่  ผูบ้ ริหารกระทรวงพาณิชย์ ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลในกาํกบัของกระทรวงพาณิชย ์ 

  2.4 กลุ่มผูป้ฎิบติังานของโรงพยาบาลเอกชน ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ หวัหนา้ฝ่ายปฎิบติัการ   
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  2.5 กลุ่มผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการทีมีประสบการณ์ใน

การใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน บริษทัคู่สัญญา บริษทัประกนัชีวิต มูลนิธิเพือสังคมต่างๆ โดย

ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.  ขอบเขตดา้นพืนทีวิจยัหลกั ไดแ้ก่  โรงพยาบาลเอกชนรวม 98 แห่งแบ่งออกเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ 

      3.1 กลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาลขนาดใหญ่รวม 94 โรงพยาบาลแบ่งออกเป็น

โรงพยาบาลขนาดเลก็ 10 แห่ง ขนาดกลาง 37 แห่งและขนาดใหญ่ 51 แห่ง  

    3.2  โรงพยาบาลเดียว 2 แห่ง แบ่งออกเป็นขนาดใหญ่ 1 แห่งและขนาดกลาง 1 แห่ง 

4.  ระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยั  กาํหนดระยะเวลาในการวางแผนการวิจยั การเก็บ

รวบรวมขอ้มลูและการวิเคราะห์ขอ้มลู รวมระยะเวลาทงัสิน 12 เดือน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 บรรษัทภิบาล หมายถึง การบริหารจัดการองค์กร สถาบัน ธุรกิจดว้ยความซือสัตย์

สุจริต ความเปิดเผย โปร่งใส มีความรับผดิชอบ ตรวจสอบไดมี้ความชอบธรรม ยุติธรรม มีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมเป็นการทวัไป โดยพฤติกรรมการบริหารของผูมี้

อาํนาจทีมีจิตสาํนึกในความเป็นธรรม อนัเป็นเครืองชีนาํการบริหารให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

โดยมีองค์ประกอบตามคณะกรรมการสาํนักงานพฒันาระบบราชการกาํหนด ไดแ้ก่ (1) หลกันิติ

ธรรม (2) หลกัความเสมอภาค (3) หลกัประสิทธิภาพ (4) หลกัประสิทธิผล (5) หลกัการตอบสนอง 

(6) หลกัความรับผดิชอบ  (7) หลกัความโปร่งใสและเปิดเผยได ้(8) หลกัการมีส่วนร่วมและฉันทามติ  

(9) หลกัการกระจายอาํนาจ (10) หลกัคุณธรรมและจริยธรรม   

 ยุทธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการวางแผนโดยบุคคล เพือพฒันาแนวทางใน

การสร้างความสาํเร็จตามเป้าหมายทีกาํหนดไว ้เพือใช้ในการสนับสนุน เสริมศกัยภาพในการแข่งขัน

ให้แก่องค์กรเป็นทางเลือกระยะยาวในเชิงนโยบายปฎิบติัในภาพรวม โดยคาํนึงถึงปัจจยัหลกัที

สาํคญั ได้แก่ วตัถุประสงค์ของแผนทีกาํหนดไว ้และภายใต้ภาวะแวดลอ้มทีส่งอิทธิพลต่อการ

ดาํเนินงานตามแผนทีกาํหนดไว ้  

 กลยุทธ์ หมายถึง แผนการบริหารจดัการของผูบ้ริหาร เพือการทาํภารกิจ เป้าหมาย และ

แนวทางปฏิบัติงานทีมุ่งสู่ความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยการตัดสินใจภายใต้

ทรัพยากร และศกัยภาพขององคก์รในการสร้างโอกาส และป้องกนัภยัใหแ้ก่องคก์ร 
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ประโยชน์ทีได้รับ 

 1.  ทาํให้ทราบถึงบริบทของสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน ไดแ้ก่ การดาํเนินดดีทางศาล การผลกัดนักฎหมาย เพือคุม้ครองประชาชนผูรั้บบริการ เป็นตน้  

  2. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีส่งผล

ต่อความเป็นบรรษทัภิบาล  

 3.  ทาํใหส้ามารถวิเคราะห์ยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาลเอกชนทีมีทงัดา้นโอกาสในการ

พฒันาทางธุรกิจและด้านความเสียง และสามารถนําไปใช้ในทางปฏิบัติได้ ในการกําหนด

ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล เพือการรองรับการขยายตวัทาง

ธุรกิจทีดีในอนาคต ไดท้ราบแนวทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และผลลพัธ์ของการพฒันาโรงพยาบาล

เอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล 
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บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การวิจยัเพือนาํไปสู่ยทุธศาสตร์บรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน  ผูว้ิจยัดาํเนินการ

คน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง เพือใชเ้ป็นแนวทางศึกษา โดยผลการศึกษา

คน้ควา้ขอ้มลูตามรายละเอียดตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปนี  

 1.  แนวคิด ทฤษฎีและองคป์ระกอบหลกัของบรรษทัภิบาล 

2.  แนวคิด ทฤษฎี เกียวกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 

3.  แนวคิดและหลกัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร  

4. งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.  แนวคดิ ทฤษฎีและองค์ประกอบหลกัของบรรษัทภบิาล 

 วิวฒันาการของบรรษทัภิบาล   เกิดจากแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตยแบบ

เสรีนิยม ทีมีเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชน การบริหารราชการทีเขม้แข็ง

และมีความรับผดิชอบ อนัเป็นแนวคิดเชิงรัฐประศาสนศาสตร์แบบใหม่ทีเน้นการบริหารแนวกวา้ง 

ตามการเปลียนแปลงกระบวนทัศน์  เป็นทีนิยมในกลุ่มประเทศ Anglo-American ได้แก่ 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ภายใต้กรอบแนวความคิด 

“Westminster Model” และกรอบแนวความคิด “American Model” จากกระแสโลกาภิวตัน์และ

พฒันาการดา้นเทคโนโลยข่ีาวสารขอ้มลู ก่อใหเ้กิดการเปลียนแปลงครังใหญ่ทีครอบคลุมปัจจยัหลกั

หลายดา้นในระดับมหภาค เช่น ดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ดา้น

สังคมและวฒันธรรม ส่งผลต่อเนืองมาสู่ระดบัจุลภาคในระดบับุคคล  ในดา้นทัศนคติ ความคิด

ความเชือ จิตวิญญาณ จริยธรรม รวมถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละบุคคลทีมีความ

หลากหลาย  ส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางดา้น สังคม ทีมีความหลากหลาย (Pluralism) ก่อให้เกิด

ค่านิยมเชิงวตัถุนิยมและบริโภคนิยม  ตามวิถีแห่งประเทศแถบตะวนัตกทีเชือว่าเป็นปัจจยัทีทาํให้

เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดสังคมเมืองทีขยายตวักวา้งขวางไปสู่พืนทีดอ้ย

พฒันา โดยมุ่งเนน้การสร้างความมงัคงัทางการเงินเป็นสาํคญั ปัจจยัทีสาํคญัทีทาํให้เกิดกระแสการ

เปลียนแปลงครังใหญ่ มาจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น OECD: Organization for Economic 

Cooperation and Development ทีมีสมาชิกทังหมด 29 ประเทศ  ธนาคารโลก  กลุ่มผูบ้ริหาร



 

 

18

ระดบัสูงทวัโลกช่วยวางกรอบธรรมาภิบาล (Caux Round Table) ธนาคารเพือการพฒันาแห่งชาติ    

(Asian Development Bank: ADB) ทีใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นการเงินแก่กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันา     

โดยมีเงือนไขสําคญัการจดัการธรรมาภิบาลเป็นเครืองมือหนึงทีถูกกาํหนดให้ประเทศทีเขา้ร่วม

โครงการตอ้งปฎิบติัตาม (ถวิลวดี บุรีกุล, 2546: 8) อย่างไรก็ตามรูปแบบของบรรษทัภิบาลเป็น

โครงสร้างทีไม่มีความสมบูรณ์ เปลียนแปลงตลอดเวลาตามกระแสโลกาภิวตัน์ โดยเฉพาะรูปแบบ

ทีมาจากแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยแบบตะวนัตก ยงัคงพฒันาสู่ความสําเร็จอย่างเป็น

รูปธรรมอีกมากในการประยกุตใ์ชใ้นสงัคมไทย (สมบูรณ์ ศิริประชยั, 2552 : 5-19) 

 องคก์ารพฒันาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme: UNDP) 

เป็นแกนนาํในการผลกัดนัความคิดสู่ระดบัสากลจากเรือง “Governance for Sustainable Human 

Development) ทีมีกลไกธรรมาภิบาล 3 ดา้น คือ ดา้นประชาสังคม ดา้นภาคธุรกิจเอกชนและดา้น

ภาครัฐ อนันาํไปสู่การสร้างความสมดุลขององคป์ระกอบทงัหมด เพือการดาํรงอยูอ่ยา่งสนัติสุขและ

มีเสถียรภาพ  องค์ประกอบของธรรมาภิบาลประกอบดว้ย (1) การมีส่วนร่วมของประชาชน (2) 

กฎหมายยติุธรรม (3) เปิดเผยโปร่งใส (4) ฉนัทามติร่วมในสงัคม (5) ความชอบธรรม (6) ความเสมอภาค 

(7) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (8) ความรับผิดชอบต่อสังคม (9) ความมีวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ ์

โดยผูมี้ส่วนร่วม 7 ภาคีประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพฒันา องค์กรพฒันาเอกชน 

สือมวลชน นกัวิชาการ สถาบนัการศึกษา ประชาชน (เกรียงศกัดิ เจริญวงศศ์กัดิ, 2541) โดยระยะ

ต่อมากรอบแนวความคิดด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้ถูกพฒันาไปสู่แนวความคิดในการจดัการ

สาธารณะรูปแบบใหม่ ทีมีมุมมองภาพกวา้งและมีความซับซ้อนมากขึนเกียวขอ้งกับการเมือง      

การบริหารและสังคม มีการใช้เทคโนโลยี การตลาดทีไร้พรมแดน อันเป็นทีมาของทฤษฎี 

“Administrative Conjunction” เพือสร้างความเขา้ใจระบบการบริหาร การเชือมโยงการบริหารของ

ภาครัฐและสังคม จนเป็นทีมาของหนังสือเรือง “The Reinventing Government” โดยนําเสนอ

แนวความคิดของ Stephen P. Osborne จนพฒันาเป็นการจดัการรัฐประศาสนศาสตร์สมยัใหม่ ทีได้

สร้างความหมายของบรรษทัภิบาล อนัเป็นระบบภายในและกระบวนการภายใน เพือกาํหนดทิศทาง 

ความรับผดิชอบภายใตก้ารตรวจสอบทีมีความสัมพนัธ์ระหว่างผูก้าํหนดนโยบาย ผูรั้บมอบหมาย 

นักวิชาการระดับอาวุโส เพือสร้างปทัสถานของการบริหารงานทีดีของภาครัฐและการบริหาร

องค์กรระดับโลก โดยมุ่งเน้นการบริหารทีดีทังในด้านสังคม การเมือง การกําหนดนโยบาย
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สาธารณะ การบริหาร การทาํสญัญาและสร้างเครือข่าย เป็นตน้ (Lynn Jr; Ketti; Fredirickson, 2010 

: 1-8) 

  วิวฒันาการบรรษทัภิบาลในประเทศไทย  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

ฉบับที 8 พ.ศ. 2540-2544)  กาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประชารัฐ โดยเปิดโอกาสให้องค์กร

ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาประเทศมากขึน รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มีการวางรากฐานธรรมาภิบาลดว้ยหลกัสาํคญั ไดแ้ก่ การ

สร้างความโปร่งใสในการบริหารประเทศ การตรวจสอบอาํนาจรัฐ การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุก

กระบวนการครอบคลุมทุกระดบั ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550  

กาํหนดกรอบหลกัธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีไวต้ามหมวด 4 มาตรา 74 วรรคหนึง 

“บุคคลผูเ้ป็นขา้ราชการ พนักงานลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือ

เจา้หนา้ทีอืนของรัฐ มีหนา้ทีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายเพือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อาํนวย

ความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารบา้นเมืองทีดี  หมวด 

5 แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (4) และ (5) กาํหนดใหรั้ฐตอ้งดาํเนินนโยบายเกียวกบัการ

บริหารราชการแผ่นดิน ดงัต่อไปนี (1) พฒันาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพ 

คุณธรรมและจริยธรรมของเจา้หน้าทีของรัฐควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทาํงาน 

เพือใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้

หลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีเป็นแนวทางในการปฎิบติัราชการ (2) จดัระบบงานราชการและ

งานของรัฐอย่างอืนเพือให้การจดัทาํและการให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

โปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยคาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ต่อมารัฐบาลประกาศระเบียบ

สาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีมีผลบังคบัใชใ้นวนัที 11 

สิงหาคม 2542 ให้หน่วยงานราชการใชห้ลกับริหารจดัการ 6 ประการ คือ (1) หลกันิติธรรม (2) 

หลกัความรับผดิชอบ (3) หลกัความโปร่งใส (4) หลกัความมีส่วนร่วม (5) หลกัความคุม้ค่า (6) หลกั

คุณธรรม  

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที 9 พ.ศ. 2545-2549 นาํปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชเ้ป็นหลกัพืนฐานการพฒันาการดาํเนินชีวิตสายกลางเสริมสร้างคุณธรรม ความซือสตัย ์

สุจริต ควบคู่กบัหลกัธรรมาภิบาล 6 ขอ้ โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัที 

5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีหลกัการว่า การบริหารราชการจะตอ้งเป็นไปเพือประโยชน์สุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่า การกระจายอาํนาจ 

การอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ต่อมาไดมี้การออกพระราช

กฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี ปี 2546 กาํหนด เป้าหมาย คือ (1) 
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เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจรัฐ (3) มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพ 

ความคุม้ค่าในภารกิจของรัฐ (4) มีขนัตอนการปฎิบติังานเท่าทีจาํเป็น (5) ปรับปรุงภารกิจให้ทนัต่อ

เหตุการณ์ (6) อาํนวยความสะดวกตอบสนองความตอ้งการ (7) ประเมินผลการปฎิบัติงานอย่าง

สมาํเสมอ   โดยกําหนดหลกัธรรมาภิบาลไว้ 10 ประการ คือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลกัการ

ตอบสนอง  (3) หลกัความรับผิดชอบ (4) หลกัความโปร่งใส (5) หลกัประสิทธิภาพ (6) หลกั

ประสิทธิผล (7) หลกัความเสมอภาค  (8) หลกัการมีส่วนร่วม (9) หลกัการกระจายอาํนาจและ (10) หลกัการ

มุ่งเนน้ฉนัทมติ  พระราชกฤษฎีกาดงักล่าว  มุ่งเนน้กรอบการศึกษาของสถาบนัพระปกเกลา้ในดา้น

นิติธรรม บริหารจดัการ พฒันาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศการสือสาร องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ความคุม้ค่า สาํนึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสและความมีคุณธรรม (ถวิลวดี บุรีกุล, 

2555: 9) 

 จากการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เกียวกบัหลกั

ธรรมาภิบาลของการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดีและแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 

10 พ.ศ. 2550-2554 มุ่งเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึนในการบริหารอย่างแทจ้ริง โดยกาํหนด

ยทุธศาสตร์ 7 แนวทาง คือ (1) การเสริมสร้างและพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

ในวิถีสงัคมไทย (2) เสริมสร้างความเขม้แข็งภาคประชาชนใหเ้ขา้ร่วมในการบริหารจดัการประเทศ 

(3) สร้างประสิทธิภาพของราชการใหมี้ธรรมาภิบาลในการบริการแทนการกาํกบัควบคุม (4) กระจาย

อาํนาจสู่ภูมิภาค (5) ส่งเสริมธุรกิจให้มีบรรษัทภิบาล (6) ปฎิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ ขันตอน 

กระบวนการเกียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม (7) การรักษาและเสริมสร้างความมนัคงสู่ดุลย

ภาพและความยงัยนื สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ให้ความสาํคญัต่อธรรมาภิบาล 

โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ .ศ. 2551-2555 เพือพัฒนาขีด

ความสามารถ การตอบสนองต่อการเปลียนแปลง การอาํนวยความสะดวก ยึดมนัหลกัธรรมาภิบาล

ดว้ยหลกั 10 ประการ คือ (1) หลกันิติธรรม (2) หลกัการตอบสนอง (3) หลกัประสิทธิภาพและ

คุม้ค่า (4) หลกัประสิทธิผล (5) หลกัความเสมอภาค (6) หลกัความโปร่งใสเปิดเผยได ้(7) หลกัการมี

ส่วนร่วม (8) หลกักระจายอาํนาจ (9) หลกัการตรวจสอบไดแ้ละรับผดิชอบ (10) หลกัคุณธรรมและ

จริยธรรม (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2558 : 1) 

 ความสาํคญัของการใชห้ลกัธรรมาภิบาลในประเทศไทย ตามแนวคิดของนายอานันท ์

ปันยารชุน ศาสตราจารยธี์รยุทธ์ บุญมี นายแพทยป์ระเวศ วะสี ศาสตราจารย ์ดร.ชยัอนันต์ สมุท

วณิชและสถาบนัวิจยัเพือการพฒันาประเทศ โดยมีความเห็นสอดคลอ้งกบับริบทการพฒันาความ

เหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ  (1) กลุ่มธรรมาภิบาลอาํนาจนิยม  (2) 

กลุ่มธรรมาภิบาลเสรีนิยม  (3) หลกัธรรมาภิบาลชุมชนนิยม  แต่ละกลุ่มมีเป้าหมายตรงกนัในการใช้
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ประโยชน์ในการปฎิรูปเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การปกครอง บางกรณีมีขอ้จาํกดั ทีไม่เอืออาํนวย

ต่อการส่งเสริมการใชห้ลกับรรษทัภิบาลในสังคมไทย เช่น วฒันธรรมระบบอุปถมัภ์ กลุ่มอิทธิพล 

กลุ่มผลประโยชน์ทีตอ้งการรักษาสถานะของกลุ่ม  ปัจจยัสาํคญัในการผลกัดนัการใชห้ลกัธรรมาภิ

บาล คือ การไดรั้บ ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 

(International Monetary Fund: IMF) ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2542 ธนาคารเพือการพฒันาเอเซีย        

(Asian Development Bank: ADB)  ระหว่างปี พ.ศ. 2511 – 2540  เพือใหเ้กิดการกระจายอาํนาจ โดย

เนน้การมีส่วนร่วม การตรวจสอบ การปรับโครงสร้างให้เกิดประสิทธิภาพ ลดการแทรกแซงของ

รัฐบาล การปฎิรูปรัฐวิสาหกิจ การประสานงาน การปฎิรูปกฎหมายและระบบตุลาการ เป็นต้น 

(บุษบง ชยัเจริญวฒันะ และบุญมี ลี,  2544 : 1-25). 

 การจัดการบรรษัทภิบาลในระดับธุรกิจเอกชน พบปัญหาเกิดขึนจาํนวนมากจาก

ประเทศพฒันาแลว้ เช่น  ความเสียหายจากบริษทัสมาชิกตลาดหลกัทรัพยส์าํคญัระหว่างปี พ.ศ. 

2544 - 2545 เช่น (1) การตกแต่งตวัเลขกาํไรเพือลา้งหนีสินของ Adelphia Communication และ 

ENRON (2) การแสดงกาํไรสุทธิเกินจริงของ AOL Time Warner, Bristol-Mayers Squibb  (3) การ

เพิมยอดขายหมุนเวียนของ CMS Energy, DUKE Energy, Dynergy, BIPASO, Peregaine Systems, 

Qwest Communications International, Raliant Energy,XEROX  (4) การ Swaps และสร้างกาํลงั

ผลิตเกินจริงของ Global Crossing  (5) การนบัยอดรับคืนบนัทึกเป็นรายไดข้อง MERCK  (6) การปรับ

รายไดสู้งเกินจริงและลดค่าใชจ่้ายตาํกว่าความเป็นจริงของ NICOR LLP   (7) การเลียงภาษีของ 

TYCO  (8) การสร้างกระแสเงินสดเกินจริง บันทึกค่าใช้จ่ายเป็นทรัพยสิ์นและการให้กู้เงินแก่

เจา้ของ โดยไม่บนัทึกในงบการเงินของ Worldcom การจดัการบรรษทัภิบาลจึงจาํเป็นตอ้งการอาศยั

การตรวจสอบภายในอยา่งเขม้งวดเพือป้องกนัปัญหาทีจะเกิดขึน (จินตนา บุญบงการ, 2553; Laufer, 

2006: 239-249) จากกระแสโลกาภิวตัน์ทาํใหปั้ญหาธรรมาภิบาลมีผลกระทบเชือมโยงระหว่างกนั 

ซึงระบบเศรษฐกิจระดบัโลกทีไม่มีรัฐบาลโลกเป็นผูก้าํหนด ทาํให้ระบบขาดกฎเกณฑ์ทีใชใ้นการ

ควบคุมพฤติกรรมและความยติุธรรมทีใชใ้นการตดัสินกรณีพิพาทบนความขดัแยง้ ก่อให้เกิดวิกฤติ

แห่งการขาดความเชือถือ ขาดจริยธรรมธุรกิจ การแสวงหาผลประโยชน์ในทางทุจริตจากการ

คอรัปชนัเกิดขึนเป็นการทวัไปในทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารจึงตอ้ง

เลือกผูน้าํทีมีจริยธรรมทีดี เพือสร้างสมดุลใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัภายในองค์กรและภายนอก

องคก์ร ผูน้าํยคุใหม่จาํเป็นตอ้งมีคุณสมบติัในการประสานงานกบัทุกกลุ่มในสงัคมได ้นบัเป็นความ

ทา้ทายของผูน้าํ  (Lester, 1999; Mark and Pless, 2006: 106) ดงันนัความน่าเชือถือในผูที้มีความเชือ

ในระบบบรรษทัภิบาลยงัประสบปัญหาอย่างต่อเนือง การแกไ้ขปัญหายงัคงไม่มีทางออกทีชดัเจน

และไม่สามารถหาแนวทางใดใหเ้ป็นไปตามทฤษฎีไดอ้ย่างน่าเชือถือได ้ปัญหาบรรษทัภิบาลยงัคง
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เป็นปัญหาทีตอ้งศึกษาเพือหาแนวทางทีชดัเจนต่อไป (จินตนา บุญบงการ, 2553 : 25) ทงันีมีผูใ้ห้คาํ

นิยามความหมายบรรษทัภิบาลไวเ้พิมเติมดงันี 
 

ตารางที 2  การนิยามความหมายของบรรษทัภิบาลหรือธรรมาภิบาล 

 

ที ผู้นิยาม ความหมาย 

1 ธนาคารโลก (1989)  ลักษณะและวิ ธีทางการใช้อ ํานาจทางการเมือง จัดการ

บา้นเมือง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สงัคมของประเทศ เพือการ

พฒันา ฟืนฟูเศรษฐกิจของประเทศทีรัฐบาลให้บริการทีมี

ประสิทธิภาพ ยุติธรรม มีกระบวนการ กฎหมายอิสระ ความ

โปร่งใส  ความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ (The 

exercise of political power to manage a nation’s affairs)  

2 คณะกรรมการเศรษฐกิจ

แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง

สหประชาชาติประจํา

ภู มิภาคเอเซียแปซิฟิก 

(UN-ESCAP) 

การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีเป็นเรืองทีมีความเกียวขอ้งกบั

การจัดการโครงสร้างและความสัมพันธ์ของสถาบันทาง

การเมือง ซึงครอบคลุมทงัในส่วนของสถาบนัทางการเมืองทีมี

ลกัษณะอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การตัดสินใจ

จดัสรรทรัพยากรเพือบริหารกิจการของบ้านเมืองและแกไ้ข

ปัญหาของสงัคม ตลอดจนกระบวนการเขา้มามีส่วนร่วมของ

ภาคส่วนหรือฝ่ายต่างๆ ในการกาํหนดนโยบายสาธารณะและ

การนํานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบและ

กระบวนการทางกฎหมายอนัชอบธรรม 

3 องคก์รเพือความร่วมมือ

และพฒันาทางเศรษฐกิจ 

(Organization for 

Economic Cooperation 

and Development: OECD) 

ระบบกาํกับและควบคุมกิจการ โดยการแบ่งแยกสิทธิและ

หนา้ทีของผูมี้ส่วนเกียวขอ้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืนๆ ซึงกาํหนดเป็น

หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัเพือใชใ้นการตดัสินใจในกรณีต่างๆ 

ขึนในกิจการ โดยยดึวตัถุประสงคข์องกิจการเป็นสาํคญั 
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ตารางที 2  การนิยามความหมายของบรรษทัภิบาลหรือธรรมาภิบาล (ต่อ) 

 

ที ผู้นิยาม ความหมาย 

4 สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ 

หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารบา้นเมืองทีดีแบ่งออกเป็น 4 

หลักการได้แก่ (1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ทีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การตอบสนอง (2) ค่านิยม

ประชาธิปไตยทีมีความรับผิดชอบ เปิดเผยโปร่งใส ตามหลกั

นิติธรรมและความเสมอภาค (3) ประชารัฐ เพือการมีส่วนร่วม

และการกระจายอํานาจ  (4) ความรับผิดชอบทางกา ร

บริหารงานดว้ยหลกัคุณธรรมจริยธรรม 

5 สถาบนัพระปกเกลา้ ธรรมาภิบาลเป็นหลกัการบริหารแนวใหม่ทีมุ่งเน้นหลกัการ 

โดยมิใช่หลกัการทีเป็นรูปแบบทฤษฎีการบริหารงาน แต่เป็น

หลกัการทาํงาน ซึงหากมีการนาํมาใชเ้พือการบริหารงานแลว้

จะเกิดความเชือมนัว่าจะนาํมาซึงผลลพัธ์ทีดีทีสุด คือ ความ

เป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

6 สาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลัก ทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย ์(กลต) 

การบริหารจดัการบริษทัทีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ

ไดแ้ละคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

7 ส ถ า บัน วิ จั ย เ พื อ ก า ร

พฒันาประเทศไทย 

การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุมดูแลกิจการ

ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนียงัหมายถึงการ

บริหารจัดการทีดีซึงสามารถนําไปใช้ได้ทังภาครัฐและ

ภาคเอกชน ธรรมทีใชใ้นการบริหารงานนีมีความหมายอย่าง

กวา้ง กล่าวคือ หาไดมี้ความหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนา

เท่านัน แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ

ถูกต้องชอบธรรมทังปวง ซึงวิญ ูชนพึงมีและพึงประพฤติ

ปฏิบติั อาทิ ความโปร่งใส ตรวตสอบได้ การปราศจากการ

แทรกแซงจากองคก์รภายนอก เป็นตน้  
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ตารางที 2  การนิยามความหมายของบรรษทัภิบาลหรือธรรมาภิบาล (ต่อ) 

 

ที ผู้นิยาม ความหมาย 

8 ศนูยคุ์ณธรรม 

(องคก์ารมหาชน)   

 

การบริหารจดัการบา้นเมือง องค์การ สถาบนัหรือธุรกิจดว้ย

ความซือสตัยสุ์จริต ความเปิดเผยโปร่งใส ความรับผิดและรับ

ชอบทีตรวจสอบได ้ความชอบธรรม ยติุธรรม ความมีคุณภาพ

ประสิทธิภาพและการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม เป็นการ

ทวัไป คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดี ความประพฤติทีดี 

การทําให้เ กิดคุณงามความดี อุปนิสัยอันดีงาม ซึง เป็น

คุณสมบัติทีอยู่ภายในจิตใจของบุคคล การทําดีนันต้องมุ่ง

กระทาํทงักาย วาจาและใจ เพือใหเ้กิดความสุขแก่ตนเองและผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย   จริยธรรม  คือ หลกัความประพฤติ แนว

ทางการปฏิบติั แบบแผน หรือหลกัการทีว่าดว้ยความดีงาม ที

อยูบ่นพืนฐานมาจากหลกัศาสนาหรือสิงทีคนในสังคมยอมรับ

ว่าเป็นความดีคความถูกตอ้ง ทาํแลว้ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่

ตนเอง ผูอื้นและสังคม เพือให้มนุษยที์มีความหลากหลาย

สามารถดาํรงชีวิตอยูร่่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

 

ทีมา:  ลาชิต ไชยอนงค,์  “ธรรมาภิบาลบริบทประเทศไทย,” วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก 

31, 2 (กุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2556): 84, ศิลปพร ศรีจนัเพชร, “ เปิดมุมมองบรรษทัภิบาลไทย,” 

วารสารมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  32, 124  (ตุลาคม – ธนัวาคม 2552): 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

25

 องค์ประกอบของบรรษัทภิบาล 
 

ตารางที 3   องคป์ระกอบหลกัของหลกับรรษทัภิบาล 

 

องค์ประกอบ 

1.
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8.
 W
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นิติธรรม (Role of law)         

ตอบสนอง (Responsibilities)         

ประสิทธิภาพ (Efficiency)         

ประสิทธิผล (Effectiveness)         

ความเสมอภาค  (Equity)         

การมีส่วนร่วม (Participation)         

ความรับผิดชอบ/ตรวจสอบได ้(Accountability)          

ความโปร่งใส เปิดเผยได ้(Transparency)         

กระจายอาํนาจ (Decentralization)         

คุณธรรมและจริยธรรม (Ethic)         

ความคุม้ค่า (Value of money)         

ความยติุธรรม (Fairness)         

ปราบปรามทุจริต          

 

ทีมา:  ถวิลวดี บุรีกุล, ทศธรรม ตวัชีวดัการบริหารบ้านเมอืงทีดี, พิมพค์รังที 5 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

ธรรมดาเพรส, 2555) 50-156, กุลธิดา เลนุกลู, ตวัชีวดัการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2554): 5-77.  
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 1.1 แนวคดิ ทฤษฎีของบรรษัทภิบาล 

   บรรษัทภิบาล คือ ระบบในการกาํหนดทิศทางและการควบคุมตามกฎระเบียบ 

(Cadbury, 1992: 15) เป็นระบบสร้างอตัราการขยายตวัทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนอง

ความรับผดิชอบต่อสงัคม สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได ้โดยตอ้งดาํเนินการ

อยา่งต่อเนือง เพือตอบสนองวตัถุประสงคผ์ูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและผูถื้อหุน้ โดยผา่นคณะกรรมการที

เป็นตวัแทน (Malekian and Daryci, 2010) การรักษาสิทธิผูถื้อหุ้นส่วนน้อยทีทาํให้เกิดการหมุนเวียน

การลงทุน ตน้ทุนการเงินตาํ ส่งผลต่อตลาดทุนทีเขม้แข็ง (Fotiuh, 2010) โดยให้ความสาํคญัแก่

แหล่งเงินทุน โครงสร้างการจดัการบรรษทัภิบาลและผลตอบแทน (Lazonick and O’sullivan, 2000) 

ตามหลกัศาสนาอิสลามทีเชือในคุณความดีของพระเจ้า การจัดการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย       

(1) ความเชือใจ (2) ความจงรักภกัดี (3) ความเชือในบุคคลอยา่งจริงใจ (4) ความยติุธรรม (5)  ความเมตตา

และ (6) การให ้(Aishath and Hussan, 2014: 120-129) 

   กฎหมายเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการกาํกบัการใชห้ลกับรรษทัภิบาล เพือใหเ้กิด

เป็นระบบช่วยคุม้ครองนกัลงทุน สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยในยุค

โลกาภิวฒัน์ทีธุรกิจต่างๆ มีอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ ความตอ้งการแหล่งเงินทุนทีมีผลต่อการ

ลงทุนในแต่ละประเทศทีมีบริบททีแตกต่างกนั ประกอบดว้ยโครงสร้างดา้นกฎหมาย วฒันธรรม 

โดยระบบบรรษทัภิบาลมีความเหมาะสมกบับริษทัทีมีขนาดใหญ่ ทีตอ้งการระดมเงินทุนจากตลาด

การเงินทีมกัมุ่งเนน้และใหก้ารสนบัสนุนสาํหรับองคก์รทีมีโครงสร้างความเป็นเจา้ของทีเป็นระบบ

ทีชดัเจน มีระบบการควบคุมทีถกูตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัอตัราการขยายตวัทางธุรกิจอย่าง

แทจ้ริง ซึงธุรกิจลว้นมุ่งเน้นผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นสาํคญั (O’Sullivan, 2000; Porta, 

and et al., 2002: 3-27) ความทา้ทายสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลทีสาํคญั คือ ช่องว่างระหว่างการจดัการ

บรรษทัภิบาลกบัจิตสาํนึกในเกียรติยศ ศกัดิศรีของผูบ้ริหารในการดาํรงไวซึ้งหลกับรรษทัภิบาลทียงั

เป็นปัญหาดา้นการจดัการทีศึกษาอย่างต่อเนืองสาํหรับแนวทางปฎิบติัทีดี (Bhasa, 2004: 5-17) 

สําหรับการกาํกับดูแลกิจการทีดีของรัฐบาลเยอรมนั ประกอบด้วยความโปร่งใสการประชุม

คณะกรรมการ ความโปร่งใสจากการตรวจสอบงบการเงิน (Rosen, 2007 : 8) 

   หลกัธรรมาภิบาลมี 3 ระดบั คือ (1) ระดบัประเทศ (2) ระดบัรัฐบาล (3) ระดบั

องคก์ร ทุกระดบัมีความเชือมโยงกนั การสร้างบรรษทัภิบาลในองค์กรเป็นการใชสิ้ทธิของความ

เป็นเจา้ของ เพือปกป้องดูแลผลประโยชน์ตนเอง ผ่านกลไกการบริหารทีใชห้ลกับรรษทัภิบาล คือ 

ความโปร่งใส ความยุติธรรมและความรับผิดชอบ (วรภทัร โตธนะเกษม, 2542) การสร้างระบบ

บรรษทัภิบาลตอ้งเริมจาก (1) คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความเขา้ใจและให้

ความสําคัญกับการใช้หลกับรรษัทภิบาล (2) คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง ทบทวน
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กระบวนการกํากับดูแลให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส  (3) ปรับปรุงรูปแบบและ

กระบวนการกาํกบัดูแลใหดี้ขึน โดยบรรษทัภิบาลระดบันามธรรม คือ การดูแลผลประโยชน์ส่วน

ร่วมและระดบัรูปธรรม คือ การกาํหนดกฎเกณฑ์ กติกาเพือให้สมาชิกในสังคมตรวจสอบ ดูแล

ผลประโยชน์ส่วนรวมได ้ภายใตก้รอบแนวความคิดของสาํนักงานพฒันาระบบราชการ สามารถ

จาํแนกแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบับรรษทัภิบาลไดด้งันี (สถาบนัพระปกเกลา้, 2555: 20-21) 

   1. หลกันิติธรรม  หมายถึง การตรากฎหมายทีถูกตอ้งเป็นธรรม การบงัคับให้

เป็นไปตามกฎหมาย กติกา ทีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด โดยคาํนึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรม

ของสมาชิก หลกัการแบ่งแยกอาํนาจ  หลกัสิทธิและเสรีภาพ หลกัความชอบดว้ยกฎหมายของตุลา

การและฝ่ายปกครอง ความชอบดว้ยกฎหมาย  หลกัความเป็นอิสระ  หลกัไม่มีความผิดไม่มีโทษ  

หลกัความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ(สถาบนัพระปกเกลา้ 2545)  องค์ประกอบหลกัของ

หลกันิติธรรม 7 ประการ คือ (1) หลกัการแบ่งแยกอาํนาจชดัเจน  (2) หลกัการให้ความคุม้ครองต่อ

สิทธิและเสรีภาพบุคลากร  (3) หลกัความชอบดา้นกฎหมายของฝ่ายตุลาการและฝ่ายปกครอง (4) 

หลกัความชอบธรรมดว้ยกฎหมายดา้นเนือหา  (5) หลกัความอิสระของผูมี้หน้าทีทางตุลาการ  (6) 

หลกั “ไม่มีความผดิและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย”  (7) หลกัความเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย

หลกั 3 ประการของสถาบนัพระปกเกลา้ในการยดึถือปฎิบติัตามขอ้กาํหนดทางกฎหมาย พฤติกรรม

รวมถึงเจตนารมณ์ตามกฎหมาย แบ่งออกเป็น 3 ดา้นดว้ยกนั คือ (1) ปลอดจากทุจริต (2) ปลอดจาก

การทาํผดิวินยั และ (3) ปลอดจากความผดิตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ   

2. ความเสมอภาค หมายถึง การปฎิบัติในการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 

ปราศจากการแบ่งแยกดา้นเพศ ถินกาํเนิด เชือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 

สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรมและอืนๆ 

เพือคาํนึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงบริการสาธารณะของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม 

3.  ประสิทธิภาพ  หมายถึง (1) การบริหารจดัการการใชท้รัพยากรทีมีจาํกดัเพือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เช่น การวิเคราะห์มลูค่าทางเศรษฐกิจ ความคุม้ค่าทางการเงินและ

เหมาะสมต่อการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Resource Base Value: RBV) (2) สร้างเสริมความ

ประหยดัในด้านผลิตภาพการผลิตมวลรวม (Frumkim, 1990: 201-223) และการสร้างอตัรา

ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2537: 7) เพือใชอ้ย่างคุม้ค่า (3) การเสริมสร้าง

ศกัยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ โดยการสร้างสรรค์สินค้าและบริการทีมีคุณภาพ เช่น การใช้

เครืองมือในการวดั “Balanced Scorecard” แบ่งมุมมองออกเป็น 4 ดา้น คือ (1) ดา้นการเงิน (2) ดา้น

ลกูคา้ (3) ดา้นกระบวนการภายใน (4) ดา้นการเรียนรู้นวตักรรม (Kaplan and Norton, 1996) และ 

“Key Performance Indicator” เพือใชใ้นการเปรียบเทียบ (Benchmaking) เพือหาความเป็นเลิศ (ดนยั 
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เทียนพุฒ, 2542) การคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของส่วนรวมในการจดัการทรัพยากรทีมีอยู่อย่าง

จาํกดั เพือให้เกิดผลตอบแทนทีเหมาะสม ขจัดความขัดแยง้ด้านผลประโยชน์ มาตรฐานสินค้า

บริการ การตรวจสอบภายใน การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพทงัดา้นการเงิน บุคคล ทรัพยสิ์น 

รวมถึงการเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขนัในการกาํหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย จาก

ผูน้าํองคก์ร อนัทาํใหเ้กิดความคุม้ค่าในการจดัการ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2545 : 267-295) 

     ประสิทธิภาพของคุณภาพบรรษัทภิบาล (เมธา สุวรรณสาร, 2009) เป็น

องคป์ระกอบสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพ ไดแ้ก่ 

1. การตรวจสอบภายในประกอบดว้ย  

 1.1 การกาํหนดกลยทุธใ์นการตรวจสอบภายใน  

 1.2 กระบวนการดาํเนินงานตรวจสอบทีมีประสิทธิภาพ  

 1.3 ระบบการรายงานทางการเงินและรายงานอุบติัการณ์  

 1.4 การควบคุม กาํกบั ดูแล  

 1.5 การใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัเสียง  

2. การบริหารความเสียง    

3.  การความเชือถือของระบบสารสนเทศ (Monselli, Abdulraouf and Jaafar, 

2014: 2-8) 

4. ประสิทธิผล หมายถึง ในการปฎิบติัราชการตอ้งมีวิสัยทศัน์เชิงยุทธศาสตร์เพือ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกผา่น ปฎิบติัหนา้ทีตามพนัธกิจให้

บรรลุว ัตถุประสงค์ขององค์กร มีการวางเป้าหมายการปฎิบัติงานทีชัดเจนและอยู่ในระดับที

ตอบสนองต่อความคาดหวงัของประชาชน สร้างกระบวนการปฎิบติังานอย่างเป็นระบบและมี

มาตรฐาน มีการจัดการความเสียงและมุ่งเน้นผลการปฎิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพฒันาปรับปรุงการปฎิบติังานใหดี้ขึนอยา่งต่อเนือง 

 5. การตอบสนอง หมายถึง ในการปฎิบติัราชการตอ้งสามารถให้บริการไดอ้ย่างมี

คุณภาพ สามารถดาํเนินการแลว้เสร็จภายในระยะเวลาทีกาํหนดสร้างความเชือมนั ความไวว้างใจ 

ตอบสนองความคาดหวงั ความตอ้งการของประชาชน ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทีมีความ

หลากหลายและมีความแตกต่างกนัอยา่งเหมาะสม 

  6. ความรับผิดชอบ  หมายถึง ตระหนักในสิทธิหน้าที ความสํานึกในความ

รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจกบัปัญหา กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา เคารพในความแตกต่าง กลา้

ยอมรับผลดีและเสียจากการกระทาํของตนเองไดใ้หค้วามหมายทีแตกต่างกนั ดงันี  “ความน่าเชือถือ

และมีกฏเกณฑ์ชดัเจน” (ยุค ศรีอาริยะ, 2543)  “การทาํงานอย่างมีหลกัการและรับผิดชอบ” และ
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“การทาํงานอยา่งมีหลกัการและเหตุผล” (อมรา พงศาพิชญ์, 2543)  “ความพร้อมทีให้ตรวจสอบ”

(ปรัชญา เวสารัชช์, 2540;  ติน ปรัชญพฤทธิ, 2543)  “คอร์รัปชนัน้อย เกิดประสิทธิภาพ เปิดเผย 

โปร่งใส กระจายอาํนาจและสามารถถอดถอนได ้(บวรศกัดิ อุวรรณโณ, 2542)  โดยมีองค์ประกอบ

สาํคญั คือ (1) สร้างความเป็นเจา้ของร่วมกนั เพือสร้างผลิตภาพทีดี (2) สร้างเป้าหมายทีชดัเจน อนั

ส่งผลต่อแนวทางปฏิบติั การสร้างวฒันธรรมใหม่ (3) การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง

วฒันธรรมในการสาํนึกรับผดิชอบ การสือสารสารความรู้ความเขา้ใจ การสนับสนุน การตดัสินใจ

อย่างมีประสิทธิภาพ การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในองค์กร (4) การจัดการ

พฤติกรรมทีไม่เอือต่อการทาํงานภายใตก้ระแสการเปลียนแปลง เพือใหเ้กิดการยอมรับแนวความคิด

และเทคโนโลยีใหม่ (5) การจัดเตรียมแผนสํารอง อนัเป็นลกัษณะของวฒันธรรมความสาํนึก

รับผดิชอบในการทาํงาน การวางแผนฟืนฟ ูการกระจายขอ้มลูข่าวสารทีสมบูรณ์เปิดเผย  (6)  การติดตาม 

ประเมินผลการปฎิบติังานเป็นระยะอยา่งสมาํเสมอ เพือการปรับปรุง แกไ้ขและประเมินสถานการณ์

ไดอ้ยา่งถกูตอ้งแม่นยาํมากขึน โดยลกัษณะของระบบหลกัความรับผิดชอบ คือ มีความชดัเจนใน

เป้าหมาย กลยุทธ์ (Clear Intention) รู้สึกร่วม (Interlocking Ownership) วิธีทาํงานให้บรรลุ เช่น 

ประสานงาน ให้เวลา การสือสาร การตัดสินใจ (Effective Execution) ไม่ให้ละเลยหน้าที 

(Relentless Attack of Dysfunctional Habits) แผนสาํรอง (Responsive Recovery) การวดัและ

ประเมินผลงาน (Ruthless Measuring of Results). จากการศึกษาดา้นบทบาทของผูบ้ริหารและ

คณะกรรมการภายนอก เกียวกบัการจดัการบรรษทัภิบาลในบริษทัขนาดใหญ่ในประเทศองักฤษ

พบว่า กรรมการอิสระมกัเป็นกรรมการทีไม่ทาํงานประจาํ มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัการสร้าง

ความเป็นบรรษทัภิบาลให้ดาํรงอยู่อย่างมีเกียรติศกัดิศรี มีความน่าเชือถือได้ ตรวจสอบไดแ้ละมี

ความโปร่งใส สามารถสร้างมูลค่าเพิมแก่ธุรกิจจากประสบการณ์ภายนอก มุมมองทีแตกต่าง 

เชือมโยงเครือข่าย การปรับเปลียนตาํแหน่งทางธุรกิจ การสร้างจริยธรรมทีดีแก่องค์กรได ้(Pass, 

2004 : 5) 

    7. ความโปร่งใสและเปิดเผยได ้หมายถึง การสร้างความไวว้างใจซึงกนัและกนั 

ปรับปรุงกลไกทาํงานขององคก์รใหมี้ความชดัเจน อธิบายไดอ้ยา่งมีเหตุผล ตามหลกัประชาธิปไตย 

(Democracy) ทีมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมเป็นหลกัสาํคญัการทีให้ไดม้าซึงผลประโยชน์ส่วนตนทาํให้

เกิดความไม่โปร่งใส เช่น การผกูขาดอาํนาจหน้าที (Monopoly of Authority) การใชดุ้ลยพินิจมาก

จนปราศจากการตรวจสอบ  สามารถจาํแนกได ้3 ลกัษณะ (วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวฒัน์, 2545 : 5-40) 

คือ การทุจริตเชิงนโยบาย ทุจริตโดยไม่บกพร่องและทุจริตแบบแนบเนียน นับเป็นความพยายามที

จะกาํหนดตวัชีวดัความโปร่งใสพบว่ามีปัจจยั 4 ดา้นทีประกอบการชีวดั (1) ความโปร่งใสดา้น

โครงสร้างของระบบงาน แสดงความชดัเจนในระบบการงานทีสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างเขม้แข็ง
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โดยหน่วยงานตรวจสอบ ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ รวมถึงการสร้างบุคลากรใหม่ทีมี

คุณธรรมและความรู้ความสามารถสูง (2) ความโปร่งใสดา้นระบบการให้คุณ มุ่งเน้นผลประโยชน์

ของผูป้ฏิบติังานทีมีดชันีชีวดัประสิทธิภาพ ความซือสตัยแ์ละระบบรายไดที้เกือหนุน (3) ดา้นระบบ

การให้โทษ  มีระบบการป้องปราม ขนัตอนและความยุติธรรม (4) ดา้นเปิดเผยระบบงาน โดยมี

ประชาชน สือมวลชน องค์กรอิสระ สมาคมวิชาชีพ มีส่วนร่วม (Rubach and Picou, 2005: 30-38;  

Petra, 2006: 107-115; พรศกัดิ ผอ่งแผว้, 2544) 

   8. การมีส่วนร่วมและฉันทามติ หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีส่วนรับรู้ เสนอ

ความเห็นในการตัดสินปัญหาสําคัญ การไต่สวนสาธารณะ ประชาพิจารณ์ ประชามติ ซึงมี 6 

ขนัตอน คือ การให้ขอ้มูล รับฟังความคิดเห็น ขอคาํปรึกษา ร่วมตัดสินใจ วางแผน ปฎิบติัและ

ควบคุมติดตาม โดยมีองค์ประกอบหลกั คือ (1) ระดบัการให้ขอ้มูล (2) การรับฟังความเห็นและ

ปรึกษาหารือ (3) การวางแผนและการตดัสินใจ (4) การสร้างความเขา้ใจ 

  9. การกระจายอาํนาจ หมายถึง การมอบอาํนาจหน้าทีในการปฎิบัติงาน การ

กระจายความรับผดิชอบในการตดัสินใจ การดาํเนินการให้แก่ผูป้ฎิบติังานอย่างเหมาะสม รวมถึง

การถ่ายโอนบทบาท ภารกิจใหแ้ก่ภาคส่วนอืนๆ ในสงัคมในการปฎิบติังานอยา่งเป็นระบบ 

   10. คุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง การยึดมนัความถูกตอ้ง ส่งเสริมให้เกิดการ

พฒันาตนเอง มีความซือสัตย ์จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินัย ทาํให้เกิดศีลธรรมคุณธรรมทีดี 

พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญมากกว่าการใชส้ามญัสาํนึกเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานมากกว่าการใช้ทฤษฎีหรือมาตรฐานวิชาชีพ (ติน ปรัชญพฤทธิ 2536: 11-12)  

จรรยาบรรณเป็นมาตรฐานของความประพฤติ การใชดุ้ลพินิจทางศีลธรรมพิจารณาสิงทีถูกผิด  

(Wright, 1994: 65)  โดยกาํหนดเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Bovee, 1993) หมายถึงศาสตร์

และหลกัการทีเกียวกบัศีลธรรม (The Indian Journal of Public Administration, 1992)  รวมถึงความเชือ 

กฎเกณฑค์วามประพฤติเชิงปทสัถานทีควบคุมจิตใจของบุคคลให้รู้ถึงพฤติกรรม สิทธิในการปกป้อง

พฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์รู้จกัอาํนาจหนา้ทีและประพฤติตนเป็นตวัอยา่งทีดีใหเ้กิดการยอมรับจาก

สงัคม การนบัถือผูอื้น การเขา้ใจผูอื้น (Chester, Green, 1994: 47) การทีคนหรือธุรกิจดาํเนินกิจการ

เพือก่อใหเ้กิดประโยชน์สุขถือว่ามีจรรยาบรรณเป็นทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Bentham et al., 1993) 

เจตนารมณ์ทีดีต่อสงัคมยอ่มถือว่ามีจรรยาบรรณตามทฤษฎีเน้นเจตนารมย ์(Deontology Theories) 

(Bavee, 1993) ตงัตนอยูบ่นพืนฐานความเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบติัเป็นพืนฐานของความ

เสมอภาคตามทฤษฎียุติธรรมสามารถปกป้องสิทธิต่อการกระทาํดว้ยจรรยาบรรณตามทฤษฎีเน้น

สิทธิ โดยใชห้ลกัทฤษฎีสญัญาประชาคมทีมุ่งเนน้การทาํธุรกิจร่วมกนัระหว่างคู่คา้ทีมีสิทธิหนา้ทีต่อ

กนั โดยใชห้ลกัการทฤษฎีการเอาใจใส่เขาใส่ใจเรา มีความซือสตัยสุ์จริตต่อการจดัการพนกังานและ



 

 

31

โรงพยาบาล การสร้างความเชือมนัให้แก่นักลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Petra, 2006: 107-115) 

เพือใหป้ลอดจากการทุจริตการปลอดจากการกระทาํความผิดความผิดผลาดจากมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณ (Bovee, 1993 : 3-4) 

   ดชันีชีวดัระบบบรรษทัภิบาล ไดแ้ก่ (1) กฎระเบียบเกียวกบันโยบาย กลยุทธ์และ

ระบบบรรษทัภิบาลในรูปแบบทีเป็นกระบวนการทีเป็นทางการ 4 ประเภท คือ การจดัสรรความเป็น

เจา้ของ การกระจายอาํนาจ การจดัการของเจา้ของต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและปัจจยัดา้นเนือหา โดย

ใชว้ิธีการวิเคราะห์จากผูเ้ชียวชาญ เอกสารทางกฎหมาย กลยุทธ์เชิงสุขภาพแห่งชาติ งบประมาณ

การเงิน กฎระเบียบการจดัการองคก์ร (2) ผลลพัธภ์ายใตป้ระสบการณ์ในส่วนของความสนใจของผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสีย (Leadership and Governance: 86-91) 

   จากระบบแนวความคิดการบริการสาธารณูปโภค (The world health organization 

systems framework) ทีมุ่งเนน้โครงสร้างการดาํเนินงานใน 6 องคป์ระกอบหลกัไดแ้ก่ (1) ระบบการ

บริการทีมีคุณภาพ (2) การจดัอตัรากาํลงัคนดา้นสุขภาพ (3) การสร้างประสิทธิภาพขอ้มูลสือสาร  

(4) เทคโนโลยทีางการแพทย ์(5) ค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพ (6) ภาวะความเป็นผูน้าํและความมีบรรษทัภิ

บาลทีสามารถครอบคลุมเป้าหมายดา้นคุณภาพความปลอดภัยของผูรั้บบริการ เพือตอบสนอง

เป้าหมายสําคัญในการสร้างความเป็นธรรมสู่สังคม สามารถตอบสนองการรักษาพยาบาลและ

บริการสุขภาพได้อย่างทวัถึง ดว้ยประสิทธิผลในการให้บริการและลดความเสียงต่างๆ ทีจะเกิด

ขึนกบัสงัคมและงบการเงินของโรงพยาบาล 

   สรุปบรรษทัภิบาล คือ การบริหารจดัการควบคุมดูแลกิจกรใหเ้ป็นไปตามครรลอง

แห่งคุณธรรม เพือส่งเสริมองคก์รใหมี้ศกัยภาพ สมรรถนะและเกิดระบบคุณธรรมในองค์กร ส่งผล

ต่อการดาํเนินกิจกรรมในการดาํเนินธุรกิจทีเจริญเติบโตและไดรั้บการยอมรับ เอือผลประโยชน์แก่ผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเป็นธรรม โดยมีหลกัการจดัการบรรษทัภิบาล 10 ประการ คือ หลกันิติธรรม 

หลกัการตอบสนอง หลกัการมีส่วนร่วม หลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัความเสมอภาค 

หลกัความรับผดิชอบ หลกัการเปิดเผยได ้หลกัการกระจายอาํนาจและหลกัคุณธรรม. 

 

2.  แนวคดิทฤษฎีเกยีวกบัการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการบรรษัทภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็น

การศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ผลงานวิจยัทีมุ่งสร้างความรู้ความเขา้ใจแนวคิด ทฤษฎีดา้นการจดัทาํ

ยทุธศาสตร์ โดยมีหลกัการสาํคญัดงันี 
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 2.1 ความหมายของยุทธศาสตร์  

   ยทุธศาสตร์ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหค้วามหมายของ

คาํว่ายทุธศาสตร์เกียวขอ้งกบัการรบ เช่น ยทุธศาสตร์ หมายถึง (1) วิชาการรบทีมีความสาํคญัต่อการ

รบ (2) วิชาว่าดว้ยการพฒันาและการใชอ้าํนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาํลงัทหารตาม

ความจาํเป็นทงัในยามสงบและยามสงคราม กลยุทธ์ หมายถึง การรบทีมีเล่ห์เหลียม วิธีการต่อสู้ที

ตอ้งใชก้ลอุบายต่างๆ โดยภาษาองักฤษใชค้าํเดียวกนั คือ Strategy ทีมารากฐานมาจากคาํในภาษากรี

กว่า “Strategos” ทีเกิดมาจากคาํว่า “Strotos” ซึงหมายถึง “Amy” หรือแปลว่ากองทพั เมือผสมกบัคาํ

ว่า “Agein” ทีมีความหมายว่า “Lead” หรือแปลว่า “นําหน้า” ทาํให้ตีความเชิงการบริหารว่า 

“Leading the total organization” หรือการนาํทางให้องค์กรโดยภาพรวมตามความมุ่งหมายดว้ย

วิธีการต่างๆ (วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์, 2548: 16-18) โดยภาครัฐนิยมใชค้าํว่า “ยุทธศาสตร์” มากกว่า

คาํว่า “กลยทุธ”์ เนืองจากยทุธศาสตร์มีความหมายเชิงกวา้งและเป็นการมองภาพรวมมากกว่าคาํว่า 

“กลยุทธ์” ทีมีความหมายในเชิงแคบกว่ายุทธศาสตร์ (เกรียงศกัดิ เจริญวงศ์ศกัดิ, 2545: 3) โดย

ยุทธศาสตร์เป็นทางเลือกระยะยาวเกียวกบัเป้าประสงค์เชิงปฎิบัติการ และนโยบายรวมของแผน

ปฎิบัติการโดยคาํนึงถึงปัจจัยสาํคัญ 2 ประการ คือ (1) วตัถุประสงค์ของแผนงานทีกาํหนดไว ้       

(2) สิงแวดลอ้มทีมีอิทธิพลต่อการดาํเนินงานตามแผน (Samuel, Certer and Paul, 1991: 17) 

  กล่าวไดว้่า ยทุธศาสตร์มีความหมายเชิงกวา้ง กลยทุธเ์ป็นส่วนหนึงของยทุธศาสตร์ 

โดยในงานวิจยัครังนีไดก้าํหนดความหมายว่า ยทุธศาสตร์เป็นภาพรวมของกลยุทธ์และกลยุทธ์เป็น

องคป์ระกอบย่อยๆ ในยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์เป็นการตดัสินใจทีจะดาํเนินการล่วงหน้าจาก

การวางแผน เตรียมกระบวนการทีจะทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหนึงในอนาคต เพือให้บรรลุเป้าหมาย

ทีตงัไวด้ว้ยวิธีการทีกาํหนดไว ้ (Koontz and O’Donnell, 1968: 81;  Kast and Rosenzwieg, 1970: 

435-436) 

 2.2 ความหมายของกลยุทธ์  

กลยุทธ์ หมายถึง การกาํหนดแผนการบริหารของผูบ้ริหารระดบัสูง เพือการทาํ

ภารกิจ เป้าหมาย และแนวทางปฎิบติังานเพือนาํไปสู่ความสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร โดย

การตดัสินใจทีมุ่งเป้าหมายโดยตรงจากการใชท้รัพยากรและศกัยภาพขององค์กร เพือสร้างโอกาส

และป้องกนัภยัอนัตรายให้แก่องค์กร (Certo and Peter, 1991; Goodstein, 1993; Mary Coulter, 

2005; Wright and others, 1992; ) เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรในระยะยาว ผ่านตวัชีวดั   

การจดัการเพือผลสาํเร็จ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มการแข่งขนัทีรุนแรง (David, 2009;  Ivacevich, 2007) 

ทาํใหเ้กิดศกัยภาพและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทาํใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง (Lei, n.d.; 

Pitts and Stanley, 2006) ผลจากการกาํหนดกลยทุธที์ดีจะทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระยะยาว เช่น 
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การขยายพืนทีการตลาด การขยายสินคา้บริการทีหลากหลาย การพฒันาผลิตภณัฑ ์การเพิมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดหรือการเขา้ผนวกกิจการ (Fred, 2007) และมีการติดตามแผน ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเป็น

ระบบ (Sanyal, 1999) โดยซี โกพินาทและจูลี ไซซิลเลียโน (Gopinath and  Sicilino, 2005: 7-8) 

กล่าวถึงกลยทุธเ์ชิงการบริหาร โดยจาํแนกตามสภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนัตามแต่ละสถานการณ์

ของเฮนรี มินซเ์บอร์ก (Mintzberg, 1994) ไว ้5 ประการดงันี 

1. กลยุทธ์ คือ การวางแผน (Strategy as a Plan) เพือการกาํหนดทิศทางของ

แผนงาน วิธีดาํเนินงาน การกาํหนดเป้าหมายใหช้ดัเจน มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทงั

ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน เพือหาโอกาสในการสร้างธุรกิจทีใหผ้ลตอบแทนและหาความเสียง

เพือการหลีกเลียง (Standley, 2006;  Dessler, 2005)   อนัเป็นการวางกรอบและทิศทางการบริหารไว้

อยา่งเป็นระบบครบวงจร (สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2542; Black and Poter, 2000)   

2.  กลยุทธ์ คือ กุลโลบาย (Strategy as a Ploy) การใชว้ิธีการ ศกัยภาพทีโดดเด่น 

ในการพฒันาความคิดและวิธีการในการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในธุรกิจ โดยการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เพือใชใ้นการบริหารเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ

เชิงกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ (1) การตัดสินใจเชิงเทคนิค (2) การตัดสินเชิงบริหาร        

(3) การตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์(สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2542; Pearce and Robinson, 1996) 

3.  กลยุทธ์ คือ รูปแบบ (Strategy as a Pattern) การบูรณาการทรัพยาการและ

สมรรถนะหลกัขององคก์ร เพือผลกัดนัใหเ้กิดวิธีปฎิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร เพือสร้าง

ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัและการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่อนาคต อาจเรียกว่าเป็นตวัแบบที

ใชแ้สดงเพืออธิบายแนวทาง ทิศทาง วิธีการในการบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้(Olsen, 2007) 

4.  กลยุทธ์ คือ ตาํแหน่ง (Strategy as a Position) การสร้างระบบการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน เพือเชือมโยงอย่างสอดคล้องและมีความสัมพันธ์กับ

วตัถุประสงค์และสมรรถนะองค์กร เพือใชใ้นการสร้างสถานะและจุดยืนในการดาํเนินธุรกิจใน

ระยะยาว โดยคาํนึงถึงการขยายตวัทางพืนที ภูมิศาสตร์ การกระจายสินคา้ การพฒันาผลิตภณัฑ ์การ

ตดัทอนค่าใชจ่้ายและการลงทุนอืนๆ (สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2542; David, 1999) 

5.  กลยทุธ ์คือ มุมมอง (Strategy as a Perspective) การสร้างระบบค่านิยมองค์กร 

การสร้างวฒันธรรมองคก์ร พฤติกรรมองคก์รทีมีความสอดคลอ้ง ความเขา้ใจตรงกนัทาํให้เกิดพลงั

ในการขบัเคลือนทิศทางองคก์รไปในทางเดียวกนั เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตงัไว ้(Goodstein, Noaln 

and William, 1993: 4)  

  สรุปกลยทุธ ์หมายถึงการกาํหนดวิธีการ แนวทางปฎิบติัในการใชท้รัพยากรของ

องคก์รในการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและความเสียงในการประกอบธุรกิจ จนสามารถ
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บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กรในการผลกัดนัองค์กรไปสู่วตัถุประสงค์ในระยะยาว 

เริ มด้วยการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เกียวกับการเปลียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมในการคน้หาโอกาสและความเสียงทาง

ธุรกิจ  การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพือประเมินศกัยภาพและสมรรถนะองค์กร (สมชาย ภค

ภาสน์วิวฒัน์, 2542: 18-31) การกาํหนดยุทธศาสตร์ หมายถึง การกาํหนดทิศทางองค์กรด้าน

แนวทาง วิธีการและกิจกรรมต่างๆ เพือใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนดไว ้(วิมล นาวา

รัตน์; สาโรจน์  โอพิทักษ์ชีวิน ,  2550) การวางยุทธศาสตร์ เพือนําไปใช้งาน (สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2558)  

 2.3 ความสําคญัของยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์เป็นการกาํหนดรูปแบบการปฎิบัติ ทีช่วยให้องค์กรสามารถพฒันา

ตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ธุรกิจจึง

จาํเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพือพัฒนา ปรับปรุง 

เปลียนแปลงกลยุทธ์ตามสถานการณ์ทีเหมาะสม รูปแบบการจดัการจึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาใน

รูปแบบการจดัการเชิงบรรษทัภิบาลตามการส่งเสริมการจดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยสามารถนาํมา

ประยุกต์ใชก้บัภาคธุรกิจได ้(วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์และคณะ, 2548: 79) ผูบ้ริหารองค์กรยุคใหม่

สร้างผลสาํเร็จในการประกอบธุรกิจสามารถจดัสรรทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์

สูงสุดทงัในดา้นงบประมาณ บุคลากร เครืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัทาง

ธุรกิจทีมีความซบัซอ้นในการผลกัดนัให้องค์กรไปตามทิศทาง เป้าหมาย วตัถุประสงค์ ตลอดจน

แนวทางปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ทศพร ศิริสมัพนัธ,์ 2539: 12) 

  ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ (วฒันา วงศ์เกียรติรัตน์และคณะ, 2548: 79) 

กาํหนด 6 ดา้น ดงัต่อไปนี 

1. การกาํหนดรูปแบบของการปฎิบติั ทีช่วยให้องค์กรสามารถพฒันาตนเองได้

อย่างเหมาะสมกบัสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไปตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นความสําคญัต่อการศึกษา

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร 

2. การกาํหนดรูปแบบของการปฎิบัติทีช่วยให้องค์กร เข้าใจถึงบทบาทหน้าที

ความรับผดิชอบทีมีส่วนเอือต่อความสาํเร็จและความลม้เหลวทีมีต่อเป้าหมายขององคก์ร 

3. การกาํหนดรูปแบบการปฎิบัติในการส่งเสริมการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดและดาํเนินการตามแนวทางการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดีหรือธรร

มาภิบาลอนัเป็นกระแสสาํคญัในการพฒันาประเทศจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
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4. การกาํหนดรูปแบบการปฎิบติัทีช่วยยกระดบัการจดัทาํงบประมาณ แบบมุ่งเนน้

ผลงาน 

5. การกาํหนดรูปแบบการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการ อนัเป็นการวิเคราะห์ 

วางแผน นาํเสนอทางเลือกในการบริหารจดัการแนวใหม่ เพือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

6. การกาํหนดรูปแบบการปฎิบติัทีมีส่วนช่วยสนับสนุนหลกัการประชาธิปไตย

ดา้นการมีส่วนร่วม การกระจายอาํนาจ 

กล่าวโดยภาพรวม การกําหนดแผนยุทธศาสตร์เป็นการศึกษา วิ เคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 

วฒันธรรม เทคโนโลยี ผ่านการความสามารถดา้นการบริหารจดัการ การจดัสรรทรัพยากรของ

องคก์ร การพฒันาสมรรถนะองคก์ร ดงันนัการทาํแผนยทุธศาสตร์นบัว่าเป็นเครืองมือสาํคญัต่อการ

กาํหนดทิศทางองคก์ร เพือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์ร ภายใตก้ารตดัสินใจดา้น

ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดัเพือให้เกิดความคุม้ค่าสูงสุด มีระบบ ประกอบดว้ยองค์ความรู้ทีเป็น

ระเบียบวิธีการ เพือทาํใหแ้ผนงานบรรลุเป้าหมายโดยมีเครืองมีชีวดัอยา่งเป็นระบบ 

 2.4  กระบวนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ 

   เป็นกระบวนการทีกาํหนดทิศทาง หรือแนวทางในการปฎิบติัตามวิสยัทศัน์ ภารกิจ 

เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ร โดยมีแผนปฎิบติัการตามกรอบแผนงานทีไดก้าํหนดไว ้และ

สอดคลอ้งกับการจัดทาํงบประมาณประจาํปี เพือให้บรรลุอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวัด

ประเมินผลไดอ้ยา่งชดัเจน โดยมีกระบวนการดงันี (วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์ และคณะ, 2548: 78)  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางยุทธศาสตร์ เพือใช้ประกอบการทําแผน

ยทุธศาสตร์ 

1.1  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 

1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 

2. การจดัวางทิศทางองคก์ร ประกอบดว้ย 

2.1  การกาํหนดวิสยัทศัน์ 

   2.2  การกาํหนดภารกิจ 

   2.3  การกาํหนดเป้าประสงค ์

   2.4 การกาํหนดวตัถุประสงค ์

2.5 การกาํหนดดชันีวดัผลงานระดบัองคก์ร 
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2.6  การกาํหนดยทุธศาสตร์ 

3. การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ คือ การกาํหนดแนวทางปฎิบติัและสามารถนาํไปใช้

ปฎิบติัไดอ้ย่างแทจ้ริง โดยพิจารณาถึงศกัยภาพความสามารถของบุคลากร การจัดสรรทรัพยากร

และศึกษาเขา้ใจแนวทางปฎิบติัจากสถานการณ์จริง เพือใหบ้รรลุวิสยัทศัน์ ภารกิจและเป้าหมายของ

องคก์รประกอบดว้ย 

3.1  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามขององคก์ร หรือเรียกว่า

การวิเคราะห์ SWOT ประกอบด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths) การวิเคราะห์จุดอ่อน 

(Weakness) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และการวิเคราะห์ภยัคุกคาม (Threat) ในภาพรวม

ขององคก์ร 

3.2  การกาํหนดประเด็นยทุธศาสตร์ 

   3.3 การกําหนดวัตถุประสงค์ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมระบุ

หน่วยงานทีรับผดิชอบหลกั และหน่วยงานทีใหก้ารสนบัสนุน 

3.4 การกาํหนดดชันีชีวดัผลงานระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงาน 

3.5 การกาํหนดยทุธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฎิบติังาน  

   3.6 การกาํหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม พร้อมกาํหนดดชันีชี

วดัผลงานในระดบัแผนปฎิบติัการ 

 2.5  การบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management Process) เป็นกระบวนการ

ปฎิบติังานทีมีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมี 3 ขันตอน คือ (1) การวางแผนยุทธศาสตร์ 

(Strategic Formulation) (2) การนํายุทธศาสตร์ไปปฎิบติั (Strategic Implementation) (3) การ

ควบคุม ติดตาม และประเมินผล (Strategic Control)  
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ภาพที 1  ความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์ การนาํยุทธศาสตร์ไปปฏิบติั การติดตาม

 ประเมินผล 

 

   ขันตอนที 1 การวางแผนยุทธศาสตร์ 

   เป็นเครืองมือของผูบ้ริหารในการปรับเปลียนทิศทางการปฎิบติังานขององค์กร 

เพือให้สอดคลอ้งกับการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มในอนาคต ดว้ยทรัพยากรองค์กรทีมีอยู่

อยา่งจาํกดัใหเ้กิดการจดัสรรอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด โดยมีขนัตอนดาํเนินการ

ดงันี 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม (Environmental Analysis) เพือการจดัการธุรกิจ

เป็นสิงสําคัญมากต่อการบริหารจัดการธุรกิจ การตัดสินใจเลือกในการลงทุนในธุรกิจ ก่อน

ดาํเนินการวางแผนเพือกาํหนดยทุธศาสตร์ใดๆ จาํเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก

ก่อนเพือประเมินโอกาสและภยัอนัตราย หลงัจากนันจึงดาํเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน

เพือประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน เพือกาํหนดปัจจยัเชิงยทุธศาสตร์ ทีส่งผลต่อความสาํเร็จขององค์กร 

(สุนีย ์วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552; Hunger and Wheelen, 2006: 73) โดยจาํแนกการ

วิเคราะห์ได ้2 ประเภท คือ 

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environments Analysis) 

หมายถึง การรวบรวมขอ้มูล เพือวิเคราะห์องค์ประกอบทีส่งอิทธิพลต่อองค์กรในลกัษณะทีไม่

สามารถควบคุมไดโ้ดยตรง ประกอบดว้ย (1) สถานการณ์ทางการเมืองและกฎหมาย (2) บริบท

สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ (3) สภาพแวดลอ้มทางสงัคมและวฒันธรรมรวมถึงพฤติกรรมของสังคม 

(4) การเปลียนแปลงอย่างอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีหรือเรียกว่า “PEST Analysis” ทีส่งผล

กระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจขององคก์ร   

1.2  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment Analysis) 

หมายถึง การวิเคราะห์องคป์ระกอบภายในองคก์รทีสามารถควบคุมปัจจยัได ้โดยมีเป้าหมายในการ

ประเมินผลจุดแข็ง และจุดอ่อน (Strength and Weakness) อนัเป็นปัจจยัแห่งความสาํเร็จขององค์กร 

การวางแผน

ยุทธศาสตร 

นาํยุทธศาสตร์ไป

ปฏิบตั ิ

การติดตาม 

ประเมินผล 
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(Critical Key Successes Factors)  ทาํให้ทราบถึงสมรรถนะหลกัขององค์กร (Core Competencies) 

ในการนาํพาธุรกิจไปสู่เป้าหมาย ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างองค์กร (Organization Structure)  ค่านิยม

หลกั (Core Value) วฒันธรรมองคก์ร (Corporate Culture) การจดัการ (Management) เป็นตน้ กล่าว

ไดว้่าการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร ตอ้งวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงสมรรถนะองค์กร 

(Core Competencies) เพือใหท้ราบศกัยภาพ ความพร้อมขององค์กรควบคู่กบัการประเมินโอกาส

และอุปสรรคขององคก์รทีไม่สามารถควบคุมได ้ในการกาํหนดทิศทาง เป้าหมายและกลยทุธใ์หเ้กิด

ความเหมาะสม สอดคลอ้งกบับริบทของสภาพแวดลอ้มทีตอ้งเผชิญในอนาคต โดยใชเ้ทคนิคการ

วิเคราะห์ทีเรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT (บุญเกียรติ ชีวะตระกลูกิจ, 2556) 

2. การสร้างทิศทางเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Direction) เป็นองค์ประกอบสาํคญั

ของผูน้าํ ทีตอ้งมีความรู้ความสามารถในการกาํหนดวิสยัทศัน์ สามารถถ่ายทอดวิสยัทศัน์ดว้ยการจูง

ใจ กระตุ้นให้ผูป้ฎิบติังานได้อย่างสมาํเสมอบนความคาดหวงัทีแตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก เพือกาํหนดแผนยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปลียนแปลงจนสามารถนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายและวตัถุประสงค์ได ้(มนัทนา กองเงิน, 2554) 

โดยหวัใจสาํคญัของการกาํหนดทิศทางยทุธศาสตร์ คือ การสร้างความแตกต่างในเชิงสร้างสรรค์ไป

จากองคก์รอืน เพือใชเ้ป็นแนวทางปฎิบติังานทีเหนือกว่าคู่แข่งขนัและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที

ตอ้งการ (ธณกฤษ งามมีศรี, 2558: 121) 

3. การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็นการกระตุ้นให้เกิด

ความคิด การตดัสินใจและการปฎิบติัในเชิงยทุธศาสตร์ พร้อมสาํหรับการดาํเนินการไดต้ลอดเวลา 

เพือตอบสนองต่อบริบททีมีการเปลียนแปลง โดยมีพืนฐานหลกั 2 ประการ คือ (1) ความเขา้ใจใน

การจัดการทีเชือมโยงกับยุทธศาสตร์และระบบปฎิบัติการ (2) การพิจารณาองค์ประกอบด้าน

เครืองมือมาประยกุตใ์ชใ้นแต่ละขนัตอนเพือปรับปรุงองค์กร รวมถึงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพือ

นาํไปปฎิบติั (สาํนกังานพฒันาระบบราชการ. ม.ป.ป.; David, 2009; Hunger and Wheelen, 2006)   

  ขันตอนที 2 การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัต ิ

  การกาํหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ การจดัทาํเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพือสร้าง

ความแข็งแกร่งดา้นผลประกอบการและความสาํเร็จขององค์กรในอนาคต เมือผูบ้ริหารตดัสินใจ

เลือกยทุธศาสตร์แลว้ตอ้งมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์หลกัไปสู่แผนการปฎิบติัดว้องค์ประกอบ 2 

ประการ คือ (1) การมุ่งเน้นและการเชือมโยงกบัยุทธศาสตร์หลกั (Strategic Alignment) หมายถึง 

การทําให้เกิดความเชือมโยง สอดคล้องระหว่างปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรกับยุทธศาสตร์ 

ประกอบดว้ย โครงการ งบประมาณ กระบวนการ สมรรถนะของบุคลากร วฒันธรรม ค่านิยม 
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ความรู้ ระบบสารสนเทศและระบบการประเมินผลปฎิบัติงาน (2) ความสามารถในการแปลง

ยุทธศาสตร์สู่การปฎิบติังาน ขึนอยู่กบัทกัษะ ความมุ่งมนั การแบ่งปันความรู้ การทาํงานร่วมกัน 

ความรวดเร็วและต่อเนืองของผูบ้ริหารในการผลกัดนั (สาํนักงานพฒันาระบบราชการ, ม.ป.ป.; 

David, 2009; Dess, 2007; Hunger and Wheelen, 2006) 

  ขันตอนที 3 การประเมนิ และควบคุมยุทธศาสตร์ 

  การควบคุมแผนยทุธศาสตร์  เพือติดตามการประเมินผลการปฎิบติังานตามแผน มี

การเปรียบเทียบผลลพัธ ์มีผลสะทอ้นกลบัเพือการทบทวน ทาํให้เกิดการปรับปรุงแผนพฒันาจาก

การทบทวนสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก โดยมุ่งเนน้การบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ใน

การดาํเนินงาน  (Dess and Miller, 1999: 1; Thompson and Stricklantd, 1995: 4; Hunger and 

Wheelen, 2006)  

  กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลลพัธแ์ละควบคุมผลยทุธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 

5 ขนัตอน คือ (1) การกาํหนดยทุธศาสตร์ทีนาํไปใชป้ฎิบติั (2) การกาํหนดมาตรฐานการวดัผลเชิง

ยทุธศาสตร์กบัวตัถุประสงคอ์งคก์ร  (3) การวดัผลการปฎิบติังานตามแผนปฎิบติังานทีเกิดขึนจริง  

(4) การเปรียบเทียบผลการปฎิบติังานกบัมาตรฐานทีกาํหนดไว ้ (5) การปรับปรุง พฒันายทุธศาสตร์

หรือกลยุทธ์ให้เหมาะสม (Katsioloudes, 2006: 19) โดยการวิจยัครังนีศึกษาเฉพาะขนัตอนการ

วางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โดยในส่วนของการนาํแผนกลยุทธ์ไปใชใ้นการปฏิบติังานและ

ประเมินผลจะเป็นข้อจาํกัดด้านระยะเวลาในการวิจัยครังนี ทังนีผูว้ิจ ัยคาดหวงัว่าจะมีการวิจัย

เพิมเติมภายหลงัจากการวิจยัครังนี 

  สรุปยทุธศาสตร์ คือ การกาํหนดแผนงานของผูบ้ริหารระดบัสูง เพือกาํหนดภารกิจ

และแนวทางในการปฎิบติังาน เพือนาํไปสู่ความสาํเร็จในวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร   

โดยการบริหารยทุธศาสตร์สามารถดาํเนินการไดใ้น 3 ขนัตอน คือ (1) การวางแผนยุทธศาสตร์ทีมี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทังด้านปัจจัยภายในและภายนอก เพือสร้างทิศทาง            

เชิงยทุธศาสตร์และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (2) การนาํยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบติัในการเชือมโยง

ยทุธศาสตร์หลกัและปัจจยัแวดลอ้มภายในองค์กร (3) การประเมินและควบคุมยุทธศาสตร์ในการ

ติดตามประเมินแผนงานเปรียบเทียบกบัผลลพัธ ์เพือใหเ้กิดการปรับปรุง พฒันาใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ตามเป้าหมายทีตงัไว ้  
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3.  แนวคิดและหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพือการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ 

 องคป์ระกอบสาํคญัในการสร้างยทุธศาสตร์ มาจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอกองคก์ร จะทาํให้สามารถทราบและเขา้ใจถึงสถานการณ์ตามสภาพแวดลอ้มที

เกิดขึนได้ชดัเจน อนัเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารองค์กรทีจะกาํหนด คดัเลือกและตัดสินใจเลือก

ยทุธศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการบรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้    

 กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหรือเรียกว่าการวิเคราะห์ 

“SWOT” เป็นการประเมิน (1) โอกาส (Opportunities) เป็นปัจจัยทีควบคุมไม่ไดอ้าจส่งผลดีต่อ

องคก์รในดา้นการดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์(2) อุปสรรค (Threat) เป็นปัจจยัทีควบคุมไม่ได้

และส่งผลเสียทาํใหอ้งคก์รเกิดความลาํบากในการบรรลุวตัถุประสงค์ (3) จุดแข็ง (Strengths) เป็น

ปัจจัยด้านดีทีองค์กรสามารถกําหนดหรือควบคุมได้และมกัเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนด

ยทุธศาสตร์ขององคก์รและ (4) จุดอ่อน (Weakness) เป็นปัจจยัดา้นร้ายต่อองค์กร อนัมีผลกระทบ

ต่อสมรรถนะองคก์รทีลดทอนศกัยภาพการแข่งขนั ในการดาํเนินธุรกิจขององค์กร ส่วนหนึงของ

การวิเคราะห์มาจากความรู้ความเขา้ใจรวมถึงสญัชาตญาณทีแตกต่างกนัระหว่างบุคคลทีศึกษาวิจยั 

ซึงมีความเทียงตรง ความน่าเชือถือไดบ้้าง โดยเทคนิคทีใชเ้ป็นการสัมภาษณ์ความคิดเห็นจาก

ผูเ้ชียวชาญ เพือนาํมาสร้างสถานการณ์จาํลอง (Hunger and Wheelen, 2006: 96; Katisioloudes, 

2006: 16-17) 

 การวิเคราะห์โครงสร้างองคก์รตามแนวคิด 7-S ของ Mckinsey เป็นบริษทัใหค้าํปรึกษา

ทางจดัการทีมีชือเสียงเป็นทียอมรับในช่วงปี ค.ศ. 1977 โดยมีโครงสร้างตามรูปแบบดา้นล่างนี 
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ภาพที 2 โครงสร้างองคก์รตามแนวคิด 7-S McKinsey 

 

1.  โครงสร้าง (Structure) หมายถึง แผนภูมิขององค์กร แสดงถึงความสัมพนัธ์ในดา้น

สายบงัคบับญัชา การแบ่งอาํนาจหนา้ทีภายในองคก์ร 

2.  กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง ชุดปฎิบัติการทีมีความมุ่งหมายในการสร้างความ

ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัทียงัยนื 

3.  ระบบ (System) หมายถึง กระบวนการ และทิศทางการไหลเวียนของปริมาณงานที

ใชใ้นการดาํเนินงานประจาํวนัขององค์กร เช่น ระบบขอ้มูล ระบบการจดัการ ระบบงบประมาณ

เงินทุน ระบบการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการวดัผลการดาํเนินงาน เป็นตน้ 

4.  รูปแบบการบริหาร (Type of Management) หมายถึง การจดัการทีอยูภ่ายใตเ้งือนไข

ดา้นเวลา ความสนใจ พฤติกรรมการบริหารงาน เป็นตน้ 

5.  พนกังาน (Staff) หมายถึง สมาชิกทงัหมดทีร่วมกนัทาํงานภายในองคก์ร 

6.  ทกัษะ (Skill) หมายถึง ความรู้ความสามารถทีเป็นคุณลกัษณะทีองคก์รกาํหนด และ

เป็นคุณลกัษณะทีใชใ้นการดาํเนินงานเชิงกลยุทธ์ เพือให้องค์กรมุ่งสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายที

กาํหนด 

โครงสร้าง 

ค่านิยมร่วม 

ระบบ กลยทุธ์ 

ทักษะ รูปแบบ 

   พนักงาน 
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7.  ค่านิยมร่วม (Core value) หมายถึง แนวทางปฎิบติัทีไดรั้บการยอมรับร่วมกนั และ

ถือว่าเป็นคุณค่าทีทุกคนในองคก์รใหค้วามสาํคญัร่วมกนั 

กระบวนการวเิคราะห์ SWOT  

 ขนัตอนที 1 การกาํหนดวตัถุประสงค์หลกัในการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร ความ

คิดเห็น เพือพิจารณาสภาพแวดลอ้มทีเกิดขึน อนัเป็นข้อมูลทีสําคัญต่อองค์กรทีต้องปรับปรุง

เปลียนแปลงใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทีองค์กรเผชิญอยู่ โดยมีวตัถุประสงค์เพือสร้างความ

ไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์ร 
 

ตารางที  4  การวางแผนยทุธศาสตร์ 

 

คาํถาม วธิีการ/เครืองมอื ผลลพัธ์ 

1.การดําเนินการปัจจุบันเป็น

อยา่งไร 

1.1.สภาพแวดลอ้มภายนอก 

1.2.สภาพแวดลอ้มภายใน 

1.3.นโยบาย 

1.4.ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

โอกาส 

อุปสรรค 

จุดแข็ง 

จุดอ่อน 

2.อนาคตตอ้งการเป็นอยา่งไร นําข้อมูลทีได้จากการวิเคราะห์ 

SWOT ใช้เป็นข้อมูลพืนฐานใน

การกาํหนดทิศทางขององคก์ร 

วิสยัทศัน์ 

ภารกิจ 

วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 

3.ทาํอยา่งไรจะไปถึงเป้าหมาย ใชเ้ครืองมือ TOWS matrix ประเด็นยทุธศาสตร์ 

กลยทุธ ์

 

ทีมา:  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ, เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร์, เขา้ถึงเมือ 

10 พฤศจิกายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data _information /file/ 4_ SI_ 

135.pdf 

 

 ขนัตอนที 2 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ได้แก่ การประเมินตามตัวแบบ 

“PEST” ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ดา้นการเมือง ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม ดา้นเทคโนโลยี เป็นตน้  

โดยการหาขอ้สรุปจากการวิเคราะห์ เพือพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคสาํคญัทีองค์กรตอ้งเผชิญ 
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รวมถึงการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ การประเมินสมรรถนะองค์กร เพือแสดง

ความสมัพนัธใ์นดา้นของจุดแข็งและจุดอ่อนทีมีผลต่อสมรรถนะขององคก์ร (Core Competencies) 

 ขนัตอนที 3  การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงยทุธศาสตร์ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

เพือพิจารณาปัจจยัสาํคญัทีมีต่อการประเมินโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนทีมีผลกระทบต่อ

องค์กร (David, 2009: 125-126, 166-168; Hunger and Wheelen, 2006: 97-98, 129-131; 

Katsioloudes, 2006: 81-82, 104)  

 ขนัตอนที 4 การใชเ้ทคนิคการจบัคู่ปัจจยัร่วม “TOWS Matrix”  ดว้ยการนาํคู่ระหว่าง

โอกาสและจุดแข็ง  อุปสรรคและโอกาส อนัจะนาํไปสู่การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ เพือกาํหนดแผน

ทางเลือกกลยุทธ์ ไดแ้ก่ (1) กลยุทธ์เชิงรุก (Strength Opportunity: SO) มุ่งเน้นในการวิเคราะห์จุด

แข็ง เพือสร้างโอกาสในการเชิงกลยทุธ ์(2) กลยทุธก์ารป้องกนั (Strength Threat: ST) การใชจุ้ดแข็ง 

เพือป้องกันภยตัรายทีคาดว่าจะเกิดขึน การสร้างความได้เปรียบจากจุดแข็งและการเผชิญกับ

อุปสรรคทีมี (3) กลยุทธ์ตังรับแบบแกไ้ขสถานการณ์ (Weakness Opportunity : WO)  เพือใช้

กาํหนดกลยทุธใ์นระดบัต่างๆ ขององคก์ร เช่น ระดบัองค์กร ระดบัธุรกิจ ระดบัปฎิบติัการ เพือลด

จุดอ่อนและใชโ้อกาสใหเ้ป็นประโยชน ์(4) กลยทุธเ์ชิงถอย (Weakness Threat: WT) คือ การพิจารณา

จุดอ่อนและอุปสรรค เพือมุ่งหาวิธีการลดความเสียงทีสามารถสร้างโอกาส (Retrenchment 

Strategy) (Marcel, Gerben and Paul, 2009: 65-67; Abraham, 2006: 97; ประยงค์ เนาวบุตร, 2558: 

26; ประยงค ์เนาวบุตร, 2558: 26) 
 

ตารางที 5   การกาํหนดกลยทุธอ์งคก์รโดยใชต้ารางวิเคราะห์สถานการณ์แบบเมทริกซ ์

 

   โอกาส (Opportunities : O) 

1………………………… 

2……………………….. 

อุปสรรค (Threat : T) 

1………………………… 

2……………………….. 

  O1 O2 O3 T1 T2 T3 

จุดแข็ง 

(Strengths: S) 

1………………………… 

2……………………….. 

S1       

S2       

S3       

จุดอ่อน 

(Weaknesse: W) 

1………………………… 

2……………………….. 

W1       

W2       

W3       
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ทีมา: ประยงค์ เนาวบุตร, การจัดทําแผนกลยุทธ์เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา, เข้าถึงเมือ 15 

พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/23723_7.pdf  

 การนําผลการวเิคราะห์ไปใช้ในการกาํหนดยุทธศาสตร์ 

 การกาํหนดกลยุทธศาสตร์ เพือพิจารณา (1) โอกาส ทีตอ้งแสวงหาวิธีการทีจะนาํจุด

แข็งขององคก์รไปใหใ้หเ้กิดประโยชน์และตอ้งคาํนึงถึงจุดอ่อนควบคู่ดว้ย เนืองจากจุดอ่อนจะเป็น

อุปสรรคทีไม่สามารถนาํจุดแข็งทีมีอยู่มาใชแ้สวงหาโอกาสไดอ้ย่างเต็มที (2) พิจารณาอุปสรรคที

สาํคัญ ต้องแสวงหากลยุทธ์ทีสามารถนําจุดแข็งทีมีอยู่นํามาป้องกันหรือนาํจุดแข็งไปแสวงหา

โอกาสอืนเพิมเติม ดงันันการกาํหนดกลยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและ

ภายนอกองค์กร จึงตอ้งเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีเกิดขึน (ประยงค์ เนาวบุตร, 

2555: 25) ดงัตารางนี 

 

ตารางที 6  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม เพือนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธข์ององคก์ร 

 

โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน กลยุทธ์ทีใช้ 

มาก นอ้ย มาก นอ้ย ใชก้ลยทุธเ์ชิงรุก 

มาก นอ้ย นอ้ย มาก ใชก้ลยทุธก์ารพฒันา 

นอ้ย มาก มาก นอ้ย ใชก้ลยทุธก์ารป้องกนัตวั 

นอ้ย มาก นอ้ย มาก ใชก้ลยทุธป์ระคองตวัหรือถอย 

 

ทีมา: ประยงค์ เนาวบุตร, การจัดทําแผนกลยุทธ์เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา, เข้าถึงเมือ 15 

พฤษภาคม 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/23723_7.pdf  

 

 การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงกลยุทธศาสตร์ดว้ยการจบัคู่ “TOWS Matrix” สามารถนาํไปสู่

การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใชก้ลยทุธใ์นแต่ละดา้น เพือใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือก

ยทุธศาสตร์ โดยพิจารณาคดัเลือกยุทธศาสตร์ทีเหมาะสมและมีความเป็นไปไดท้าํให้องค์กรบรรลุ

วตัถุประสงค์ (David, 2009: 223-241;  Hunger and Wheelen, 2006: 179-181; ประยงค์ เนาวบุตร, 

2555: 25)  
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ภาพที 3  แสดงผลการวิเคราะห์เชิงกลยทุธด์ว้ย TOWS Matrix 

ทีมา: สุนีย ์วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์จารุ,  “การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเพือการจดัการ,”

ธุรกจิ 5, 1 (พฤศจิกายน 2552): 61. 

 

 กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธแ์ละการตดัสินใจเชิงกลยทุธ ์3 ขนัตอน (สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน,์  

2542 : 26-32) ดงันี 

1.  การวิเคราะห์เชิงกลยทุธ ์ คือ ขนัตอนในการวิเคราะห์องคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (3) การวิเคราะห์

ทศันคติ ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร. 

2.  การกาํหนดทางเลือกในเชิงกลยทุธ ์ประกอบดว้ย 

 2.1 ก ํา ห นด แ นว ท าง ห รือ ท าง เ ลือ ก กลยุทธ์  หลัง จา ก ได้มี กา ร วิ เ ค รา ะ ห์

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ตลอดจนค่านิยมขององค์กรจะเป็นขนัตอนทีดูความเป็นไปได้

ในการกาํหนดทิศทางการพฒันาองคก์ร ไดแ้ก่ การกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ ปรัชญา วตัถุประสงค์

ขององคก์ร (พกัตร์ผจง วฒันสิทธิและพสุ เตชะรินทร์, 2542: 13-17) 

 2.2 การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เพือกาํหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพือนาํมาสู่

ขนัตอนการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมของแนวทางในการประเมินทางเลือกทีดีทีสุด 

 2.3 การเลือกกลยุทธ์ เป็นการตดัสินใจเลือกทางเลือกใดทีเด่นชดั มีขอ้ยุติในการ

กาํหนดทางเลือกชดัเจน เป็นทียอมรับในประเด็นค่านิยมของฝ่ายบริหารใหน้าํหนกัการเลือกกลยทุธ์

การนาํกลยุทธ์ไปปฎิบติั เป็นขนัตอนทีมีการวางแผนการใชท้รัพยากรขององค์กร ไดแ้ก่ การเงิน 
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บุคลากร โรงงาน เป็นตน้ และอยูใ่นขนัตอนการจดัโครงสร้างองคก์รทีเหมาะสม เพือสามารถนาํเอา

กลยทุธที์ไดต้ดัสินใจแลว้ลงไปไปฏิบติั  

 ในการวิจยัครังนี เป็นการตดัสินใจเลือกยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลสู่ความเป็น

บรรษัทภิบาล เป็นการวิจยัในระดับธุรกิจ (Business Strategy) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน การวิเคราะห์ “TOWS Metrix” เพือกาํหนดยุทธ์

ศาสตร์โรงพยาบาลเอกชนและการตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์ทีมีความเป็นไปได้และมีความ

เหมาะสมทีสุดในการพฒันายทุธศาสตร์ 

   

4.  งานวจิยัทีเกยีวข้อง 

 ผูว้ิจยั ไดศึ้กษา คน้ควา้งานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาบรรษทัภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชน สรุปพอสงัเขปไวด้งันี 

 ชินดนัย ไชยยอง และคณะ (2557) ศึกษาเรือง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

โรงพยาบาลเอกชนในยุคโลกาภิวตัน์” ผลจากการวิจยัพบว่า 1. ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการบริหาร

จดัการโรงพยาบาลเอกชนประกอบด้วย 1.1 ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น สภาพเศรษฐกิจ 

สงัคม การเมืองและการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.2 ดา้นการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร

มีระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ผูป้ฎิบติังานบางส่วนไม่ทราบการกาํหนดวิสยัทศัน์และการทบทวน

พนัธกิจ เนืองจากมีการดาํเนินการเพียงกลุ่มผูบ้ริหารและสงวนขอ้มูล 2. ยุทธศาสตร์การบริหาร

จดัการโรงพยาบาลเอกชนทีเหมาะสมมี 5 รูปแบบ คือ 2.1 ยทุธศาสตร์การบริหารโรงพยาบาลทีตอ้ง

ศึกษาและกาํหนดกลยุทธ์ทีเกียวข้องกับการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก การให้

หลกัการวิเคราะห์ SWOT Analysis แนวความคิด 7S และ Balance scorecard เพือนําไปสู่การ

ประเมินผลยุทธศาสตร์ 2.2 ยุทธศาสตร์ดา้นลูกคา้ แบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์เกียวกบัพฤติกรรม

ผูรั้บบริการ ยทุธศาสตร์เกียวกบัระบบ การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และยุทธศาสตร์เกียวกบัการสร้าง

ความภกัดีของผูรั้บบริการ  3. ยทุธศาสตร์ดา้นการเงิน มุ่งเนน้อตัราการเจริญเติบโตและรองรับการ

เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  4. ยทุธศาสตร์ดา้นกระบวนการภายในทีมีการจดักิจกรรมควบคุม 

ขอ้มลูสารสนเทศและการสือสารในโรงพยาบาล การติดตามประเมินผล   5. ยุทธศาสตร์ดา้นการ

เรียนรู้และเจริญเติบโต โดยมุ่งเน้นปัจจยัสาํคญั 5 ประการ คือ การคิดเชิงระบบ การพฒันาความ

เชียวชาญ แบบจาํลองความคิด การสร้างวิสยัทศัน์ร่วม และการทาํงานร่วมกนั  โดยมีขอ้เสนอแนะ

ว่าการกาํหนดยทุธศาสตร์การบริหารจดัการโรงพยาบาลตอ้งใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และใช้

หลกัการแบบคาดการณ์เชิงอนาคตจากสถานการณ์จริง โดยงานวิจยัระดบัปริญญาเอกนีมีความ
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เกียวขอ้งกบังานวิจยั เกียวกบัการศึกษาความสอดคลอ้งบริบทการจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ใน

เชิงการจดัการโรงพยาบาลเอกชนภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั.  

 ฉวีวงศ ์บวรกีรติขจร (2554) ศึกษาเรือง “แบบจาํลองธุรกิจในการจดัการนวตักรรมของ

โรงพยาบาลเอกชนเพือเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเซีย” พบว่าส่วนที 1 แบบจําลองธุรกิจ

ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรหลกั คือ (1) รูปแบบการบริหารจดัการทีประกอบดว้ย โครงสร้างองค์กร 

นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารจดัการภายใน พนัธมิตรทางธุรกิจ/คลสัเตอร์ โครงสร้างพืนฐาน 

สาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคลอ้งกบัแนวคิด “Diamond model” ทีนาํเสนอ

โดย Porter (1998)   (2) ดา้นทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ยการสร้างค่านิยมร่วม วฒันธรรมองค์กร 

ความสามารถของบุคลากร สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ McKinsey’s 7S Model และงานวิจัยของ 

Kramer and Schmalenber ธุรกิจตอ้งให้ความสาํคัญการจัดการทรัพยากรมนุษยเ์พือรองรับการ

เจริญเติบโตขององคก์ร  (3) ดา้นการเงิน ประกอบดว้ยการเงิน การลงทุน ทีสอดคลอ้งกบัแนวคิด

ของ Yves Pigneu, Diamond model, Five force mode Generic strategies, Balance scorecard และ

งานวิจยัของ Ramirez (1992)  ทีให้ความสาํคญักบัรายได ้ตน้ทุนและกาํไร รวมถึงการสร้างความ

แตกต่างของสินคา้และบริการทีมีผลต่อการสร้างกาํไรมากกว่าคู่แข่งขนั  สาํหรับรูปแบบการตลาด

สอดคล้องกับส่วนประสมทางการตลาด โดยมุ่งการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ โดยพฤติกรรมของผูใ้หบ้ริการจะมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจและการรับรู้ของผูรั้บบริการ 

ดงันนัโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการบริหารบุคลากรตงัแต่การสรรหา คดัเลือกเพือ

เข้าทํางาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจด้านรางวัล ค่าตอบแทน ควบคู่กับการจัดช่องทาง

ประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด  ส่วนที 2 การพฒันาศกัยภาพสู่การเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเซีย 

ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรหลกัทีมาจากการวิเคราะห์ช่องว่างดาํเนินการ (Gap analysis) คือ 1. รูปแบบ

การบริหารจดัการประกอบดว้ย 1.1 องค์กร ประกอบดว้ยโครงสร้างองค์กร นโยบาย กลยุทธ์ การ

บริหารภายใน พนัธมิตรธุรกิจ/คลสัเตอร์ โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 1.2 ทรัพยากรมนุษย ์ประกอบดว้ย กลยทุธพ์ฒันาบุคลากร การสร้างค่านิยม วฒันธรรม

องคก์ร ความสามารถของบุคคล  1.3 ดา้นการเงิน ประกอบดว้ย การลงทุนนวตักรรมบริการ  2. รูปแบบ

บริการ ประกอบดว้ย สินคา้บริการ เทคโนโลยี การสร้างความแตกต่าง  3. รูปแบบปฎิสัมพนัธ์กบั

ผูรั้บบริการ  ประกอบดว้ย การตลาด/ประชาสัมพนัธ์  โดยในส่วนของขอ้เสนอแนะทีผูว้ิจยัสนใจ

ศึกษาครังนี คือ 1. การศึกษากลุ่มตวัอย่างโรงพยาบาลเอกชน ทีให้ความสาํคญัต่อรูปแบบบริหาร

จดัการ รูปแบบบริการและรูปแบบการปฎิสมัพนัธก์บัผูรั้บบริการ 2. การสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น 

การส่งเสริมการลงทุน 3. การแลกเปลียนองค์ความรู้ระหว่างผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนและ
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ผูบ้ริหารสาธารณสุข  4. ความต่อเนืองในเชิงนโยบายในการกาํหนดยุทธศาสตร์การเป็นศูนยก์ลาง

สุขภาพแห่งชาติ 5. การแก้ไขกฎระเบียบทางกฎหมายทีเอืออาํนวยต่อการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลเอกชน งานวิจยัระดบัปริญญาเอกนีมีความสอดคลอ้งต่อการสร้างตน้แบบจาํลองทาง

ธุรกิจในการพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล ภายใตบ้ริบททีมีความใกลเ้คียง

และสอดคลอ้งกนัในการจดัรูปแบบการจดัการโรงพยาบาลเอกชน เพือรองรับการเป็นศูนยก์ลาง

สุขภาพของเอเซีย ประกอบดว้ยประเด็นสาํคญัทีสอดคลอ้งกบังานวิจยันี ไดแ้ก่ (1) การจดัรูปแบบ

การจดัการ (2) การมุ่งความสาํคญัทรัพยากรบุคคล (3) ความสาํคญัของการจดัการเงิน (4) ขอ้เสนอ

ในการปรับเปลียนกฎหมายใหเ้อือต่อธุรกิจ  (5) การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เป็นตน้ 

 ศุภชยั ถนอมทรัพย ์(2552) ศึกษาเรือง “การฟ้องบุคลากรทางการแพทย”์ ผลการวิจยั

พบว่า การฟ้องบุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มสูงขึนอย่างต่อเนือง โดยการฟ้องในระบบ

ประกนัสงัคมสูงทีสุด รองลงมาคือระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหน้าและระบบขา้ราชการน้อย

ทีสุด  โดยสาเหตุการฟ้องมาจาก 1. ความเสียหายจากการรับบริการ 2. ความไม่เสมอภาคไม่เป็น

ธรรมในระบบประกนัสุขภาพ  3. ความศรัทธา ความเชือมนัในระบบบริการลดลง 4. ความขาด

แคลนทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 5. การสือสารความเข้าใจระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ จากผลการวิจยัพบขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัครังนี คือ 1. รัฐบาลตอ้ง

กาํหนดนโยบายดา้นสุขภาพใหมี้ความเชือมโยงกบัระบบสุขภาพเดิมและบูรณาการนโยบายจากสิง

ทีมีอยูบ่นพืนฐานความเป็นจริงของทรัพยากร สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจร่วมกบัหน่วยงาน

สาธารณสุขรวมทังการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการนโยบายสุขภาพ โดยใช้กลยุทธ ์

“สามเหลียมเขยือนภูเขา” โดยใช้ยุทธศาสตร์การกําหนดนโยบายสาธารณสุข การกระจาย

ผลประโยชน์ในการให้บริการในรูปแบบรัฐสวสัดิการมากขึน เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกาํไร        

2. กระทรวงสาธารณสุขต้องวางกรอบนโยบาย และแผนพัฒนาโครงสร้างเครือข่ายระบบ

สาธารณสุขร่วมกบัรัฐบาล เพือเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลทุกระบบ ทุกภาค เช่น โรงพยาบาล

ศูนย ์โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั จนถึงสถานีอนามยั โดยให้สาธารณสุขจังหวดัและตวัแทนภาค

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร  3. รัฐบาลตอ้งปรับปรุงเปลียนแปลงระบบประกนัสุขภาพ 3 

ระบบ เพือลดความเหลือมลาํดา้นสิทธิประโยชน์ของสิทธิการรักษา โดยรัฐบาลสามารถควบคุม

ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้ตัวอย่างระบบประกันสุขภาพของประเทศแคนาดาหรือ

ประเทศองักฤษ ในการสร้างความเสมอภาคในการรับบริการสุขภาพ การพฒันาระบบสารสนเทศ

เชือมโยงขอ้มลูระบบการประกนัสุขภาพใหเ้กิดความโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการวิจยัพฒันาระบบ

อย่างต่อเนือง สามารถติดตามประเมินผล  นอกจากนีรัฐบาลตอ้งมีส่วนร่วมในการควบคุมการ

กาํหนดราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ใหเ้กิดความเป็นธรรม  การพฒันาบริการทีมี
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ประสิทธิภาพ คุณภาพ สร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการในลกัษณะองคร์วม (Hoslistic care and 

Wellness)  ประกอบด้วยด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจและจิตวิญญาณ  3.1 การ

จดัระบบเพิมค่าห้องค่าอาหารและบางรายการทีสามารถเบิกได ้3.2 ระบบประกนัสังคมควรลด

ขอ้จาํกดัจาํนวนสถานบริการใหใ้กลเ้คียงกบัระบบอืน  3.3 ระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ควร

ใหสิ้ทธิสวสัดิการเพิมเติมมีลกัษณะคลา้ยกบัระบบอืนและตอ้งแกไ้ขปัญหาการส่งต่อผูรั้บบริการ 

การจาํกดัสถานบริการ 4. กาํหนดองคก์รหลกัทาํหนา้ทีดูแลรับผดิชอบการฟ้องในระบบสาธารณสุข

ระดบัชาติ เพือประเมินติดตามการฟ้อง กาํหนด ออกกฎหมายในการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม

ของประชาชนในการฟ้องทางการแพทย ์ 5. รัฐบาลตอ้งจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอกบัภาระดา้น

สวสัดิการสุขภาพประชาชนตามระบบหลกัประกนัสุขภาพของประเทศแคนาดา การกระจายพืนที

ใหบ้ริการ จดัสรรงบประมาณเพิมเติมใหบุ้คลากรทางการแพทยภ์าครัฐ  การเพิมอตัราผลิตบุคลากร

ทางการแพทย ์ การพฒันาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัใหบุ้คลากรทางการแพทยมี์คุณภาพ มีความรู้ มี

คุณธรรมจริยธรรมเอืออาทรเป็นมิตรกับผูรั้บบริการ รวมถึงการพฒันาเทคโนโลยีทีเหมาะสม 

สอดคลอ้งกับบริบทงานวิจัยนีเกียวกับผลลพัธ์จากขาดการใช้หลกับรรษัทภิบาลในการจดัการ

โรงพยาบาล ทาํใหเ้กิดปัญหาทางคดีความตามมา รวมถึงการสะทอ้นให้เห็นถึงความสาํคญัในการ

จัดการบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน เพือตอบสนองการให้บริการตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อนัสามารถจรรโลงความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของ

ผูรั้บบริการ รวมถึงสร้างประโยชน์สุขใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียไดต้ามหลกัความเสมอภาค 

 ทรงลกัษณ์ ณ นคร และกญัญาดา ประจุศิลป (2557: 225-257) ศึกษาเรือง “การพฒันา

แบบประเมินธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล”  พบว่าธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรมตอ้งเป็นผูมี้ความรับผิดชอบสูง มีความรู้ความ

ชาํนาญและมีคุณธรรมจริยธรรม  (2) ดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุม้ค่า ตอ้งมีวิสัยทศัน์

กวา้งไกล มีการวางแผนกลยทุธที์มีประสิทธิภาพ ตดัสินใจบนความเสียง ทบทวนปัญหา สอดคลอ้ง

กบัองคป์ระกอบของธรรมาภิบาล ตามพระราชบญัญติัว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บา้นเมืองทีดี พ.ศ.2546 และการบริหารจดัการบา้นเมืองทีดีของสํานักงานคณะกรรมการพฒันา

ระบบราชการ พ.ศ.2552   (3) ด้านความโปร่งใส เพือให้เกิดการควบคุม (4) ดา้นการตรวจสอบ

ภายในองค์การพยาบาล การบริหารทรัพยากรบุคคลทีมีระบบและพฒันาคุณภาพการบริการ  

สาํหรับขอ้เสนอแนะทีผูว้ิจยันาํมาศึกษาครังนี คือ ความพยายามพฒันาระบบธรรมาภิบาลในการ

บริหารพยาบาลทียงัไม่เคยมีการใช้ระบบธรรมาภิบาลมาก่อน  งานวิจัยนีเป็นส่วนหนึงมีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลในระดับ
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ยุทธศาสตร์องค์กร ทีมุ่งเน้นการจัดการบรรษัทภิบาล เพือให้เกิดองค์ประกอบ 10 หลกัในการ

ตอบสนองวตัถุประสงคท์างธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน. 

 เยาวภา ปฐมศิริกุล (2554: 14-35) ศึกษาเรือง “แบบจาํลองปัจจยัความสาํเร็จการจดัการ

ธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย” พบว่าปัจจยัความสาํเร็จในการจดัการ

ธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) การจดัการบริการ

สุขภาพดา้นกลยุทธ์  (2) การจดัการบริการสุขภาพ ระบบการบริหารจดัการ (3) การจดัการดา้น

ทรัพยากรบุคคลส่งผลต่อการบริการตามแนวคิด Balance scorecard และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

Mckinsey 7S Framework ทีปัจจยัทงัหมดมีความสมัพนัธแ์ละสาํคญัต่อการบริหารองค์กร โดยกลยุทธ์

ระดบัธุรกิจทีสาํคญั คือ กลยทุธมุ่์งผลิตภณัฑบ์ริการทีแตกต่างจากคู่แข่งขนัและมีเอกลกัษณ์ การมุ่ง

กลุ่มตลาดเฉพาะและกลยทุธต์น้ทุนตาํ สอดคลอ้งกบัแนวคิดกลยทุธร์ะดบัธุรกิจของ Porter (1998); 

Kotler and Keller (2006) จากขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิจยัของผูว้ิจยั คือ (1) การศึกษา       

ตวัแปรปัจจยัภายนอกองค์กรทีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิการดาํเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน 

เช่น ปัจจยัดา้นสงัคม กฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยี  (2) ควรศึกษาเพิมเติมในส่วนของปัจจยั

ความสาํเร็จของการจดัการธุรกิจ แยกตามคุณลกัษณะของโรงพยาบาลเชิงลึก การวิเคราะห์แยกตาม

ขนาดของโรงพยาบาล แยกตามประเภทของโรงพยาบาล แยกตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย มีความ

เกียวขอ้งและสอดคลอ้ง จากขอ้เสนอแนะของงานวิจยัทีเสนอให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายใน สภาพแวดลอ้มภายนอก รวมถึงการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลโดยแยกตามประเภท

ของโรงพยาบาลและการศึกษาเชิงลึกดา้นการบริหารจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยวิธีการ

ศึกษาทีเหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดผูว้ิจัยต้องเป็นบุคคลทีมีความรู้ความสามารถ ความ

เชียวชาญในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นอย่างดี รูปแบบการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูเ้ชียวชาญทีสามารถสร้างมุมมองการปฎิบติังานจริง เพือเชือมโยงกบัการสร้าง

รูปแบบการจดัการทางทฤษฎี เพือสร้างยุทธศาสตร์การพฒันาในรูปแบบทีผูว้ิจยัต่อยอดการศึกษา

ครังนี  

 วีระศกัดิ อุดมเดชาเวทย ์และออ้ยฤดี สนัทร  (ม.ป.ป.) ศึกษาเรือง ศึกษาการบริหารตาม

หลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสาธารณสุขระดบัอาํเภอ อาํเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม พบว่า

สภาพการบริหารงาน ตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสาธารณสุขระดบัอาํเภออยู่ในระดบัดีมาก

ทุกดา้น เนืองจากก่อนการตดัสินใจในกระบวนการบริหารงานในสํานักงานสาธารณสุข มีการ

สาํรวจความคิดเห็นของเจา้หนา้ทีประจาํโรงพยาบาลส่งเสริมตาํบลทุกแห่ง เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในกระบวนการร่วมกนั ทาํให้เกิดความพึงพอใจและยอมรับผลการปฎิบัติงานร่วมกัน  

สาํหรับขอ้เสนอแนะทีผูว้ิจยันาํมาศึกษาต่อเนือง คือ ควรมีการศึกษาผูน้าํทีมีความสาํคญัต่อการใช้
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หลกัธรรมาภิบาล เป็นจุดเชือมโยงมาสู่การทาํวิจยัครังนี เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโตมา

จากธุรกิจครอบครัวทีมีการขยายตัวต่อเนืองจนเป็นบริษัทขนาดใหญ่ ภายใต้การจัดการระบบ

ครอบครัว ดงันนัผูน้าํจึงมีบทบาทหนา้ทีสาํคญัในการผลกัดนัทิศทางขององคก์รและการปลกูฝังการ

จดัการบรรษทัภิบาลมาจากเจา้ของกิจการหรือผูน้าํ ซึงส่วนใหญ่จะมาจากสายอาชีพแพทย.์ 

 จากการศึกษาของ Carter Kara, Dorgan Stephen, Layton Dennis (2011) พบว่า

โรงพยาบาลจาํนวน 1,200 แห่งใน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ (1) ประเทศแคนาดา (2) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(3) ประเทศองักฤษ (4) ประเทศเยอรมนั (5) ประเทศอิตาลี (6) ประเทศฝรั งเศส (7) ประเทศสวีเดน  

ใชห้ลกัในการจดัการธุรกิจตามแบบ McKinsey โดยมีปัจจยัทางการเงินเป็นตวัชีนาํสู่การจดัการดา้น

สุขภาพทีดีคู่กบัการบริหารทีดีจะสร้างผลลพัธท์างการพฒันาดา้นการรักษาทีดี โดยมีดชันีชีวดัจาก

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการของผูรั้บบริการ อตัราส่วนกาํไรก่อนดอกเบีย ภาษีและค่าเสือมราคา 

(EBITDA) โดยคะแนนมีความผนัแปรไปตามแต่ละประเทศขึนอยู่กบัระดบัราคาค่ารักษาพยาบาล

และผลประกอบการ  ทังนีมีปัจจัยทีนาํไปสู่ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล 5 ด้าน 

ไดแ้ก่ (1) โรงพยาบาลทีมีขนาดใหญ่จะมีความไดเ้ปรียบในการสร้างผลสาํเร็จในการประกอบธุรกิจ 

(2) ความสามารถในการแข่งขนัของโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีมาก  (3) โครงสร้างความเป็นเจา้ของ

โรงพยาบาลมีผลต่อการผลกัดันให้ประสบความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจ  (4) การพฒันาด้าน

ความรู้เชิงวิชาการทีเกียวกบัการรักษาพยาบาล ทาํใหเ้กิดการปรับปรุงพฒันาและสร้างคุณภาพการ

รักษาทีมีประสิทธิภาพมากขึนสามารถตอบสนองการรักษาโรคทีมีความทนัสมยัมากขึน (5) การ

กระจายอาํนาจดว้ยการยดืหยุน่ มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ เพือให้การบริหารจดัการมีความ

คล่องตวัเกิดประสิทธิภาพในการปฎิบติังาน ซึงลว้นเป็นการสร้างเสริมจากการใชห้ลกับรรษทัภิบาล

ในการจดัการธุรกิจใหเ้กิดความเจริญเติบโตทางธุรกิจ. 

 การสร้างยทุธศาสตร์ทางความคิดจากการสร้างแนวความคิดและวิธีการใหม่ทีมีความทา้ทาย

ในการบรรลุวตัถุประสงคก์ารดาํเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็น 6 ยทุธศาสตร์หลกัไดแ้ก่ (1) การตดัสินใจ

ในการลงทุนในธุรกิจ (Time, Talent, Money)  (2) การสร้างเทคนิคทางความรู้เพือใชป้ระยุกต์ใช้

ตามสถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว (Tacit knowledge)  (3) การสร้างความเชียวชาญ

ทางการแพทยที์สร้างจุดเด่นในการรักษา (Specialist Skills)  (4) การมุ่งสู่การจดัการกิจกรรมเพือ

สงัคม การลงทุนกบัสงัคมเพือไดผ้ลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในสงัคม (Social capital) (5) ความ

เป็นผูน้าํในเชิงนวตักรรมและความเชียวชาญเชิงลึกจากประสบการณ์ทีสั งสมมานาน เพือส่งมอบ

คุณค่าการบริการสู่ผูรั้บบริการ ซึงปัจจยัทีมีความยาก คือ การเปลียนแปลงพฤติกรรมองค์กรนั นเอง  

สาํหรับแนวโนม้การจดัการในอนาคตทีจะส่งผลต่อการขยายตวัทางธุรกิจ คือ การรวมกิจการใหเ้กิด

การประหยดัต่อขนาด ลดตน้ทุน เพิมศกัยภาพในเชิงการแข่งขนัดว้ยการใชน้วตักรรม (Innovation 
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Alliances) และพึงพาคู่สญัญาทีเป็นผูรั้บเหมาช่วงในการทาํงานในส่วนของนวตักรรมทางการรักษา

รูปแบบใหม่ จากสถิติพบว่าปี 1980 มีโรงพยาบาลรวมกิจการ 153 แห่ง ปี 1990 มีการรวมกิจการ 

176 แห่ง และมีการรวมกนัในตลาดภายในประเทศ เช่น องักฤษ เยอรมนั ฝรังเศสทีมีการรวมกิจการ

จํานวน 100 แห่ง นอกจากนีโรงพยาบาลในต่างประเทศยงัมีการขยายการลงทุนสู่พืนทีใน

ต่างประเทศ ต่างทวีป ยกตวัอยา่ง John Hopkin ไดมี้การขยายธุรกิจในปี 2000 ในหลายประเทศ ใน

ปี 2004 ลงทุนในประเทศสิงคโปร์ ถดัมาเป็นเมโย และโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ในประเทศไทยเมือ

ปี 1980  จากการศึกษาคาดการณ์อนาคตในการจดัการเชิงยทุธศาสตร์ในธุรกิจโรงพยาบาลทีสาํคญั

ได้แก่ (1) การบูรณาการรักษากับการท่องเทียว (Medical Tourism) (2) การเปลียนผ่านธุรกิจ

โรงพยาบาลสู่รูปแบบใหม่ (Transnational Health Organization) (3) มีความหลากหลายในการ

อาํนวยความสะดวกดา้นสุขภาพมากขึน (Foreign Health Facility Portfolio) (4) การสร้างเครือข่าย

การรักษาพยาบาลในรูปแบบนานาชาติ (Multinational Health Network) โดยมุ่งเน้นในเรืองการลด

ตน้ทุน การสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูรั้บบริการในการสร้างความสมัพนัธที์ดี การสร้างชือเสียงใน

การรักษาใหเ้ป็นทีรู้จกัในระดบันานาชาติ  (Jon, 2012: 190-226)   

 การศึกษายทุธศาสตร์การจดัการสายงานพยาบาลพบว่า ปัจจยัทีมีผลต่อการจูงใจในการ

ปฎิบติังานของพยาบาลจากการสํารวจ 436 คนไดรั้บความเห็นเกียวกบัการมุ่งเน้นการคดัเลือก

บุคคลเข้ามาทาํงานและมีการรักษาพยาบาลวิชาชีพทีดีไวก้บัโรงพยาบาลดว้ยการพิจารณาด้าน

เงินเดือน สวสัดิการ อตัรากาํลงัทีเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน การกระจายงานไดอ้ย่างเหมาะสม 

รวมถึงการจดัตารางการทาํงานทีมีความยดืหยุ่นและมีหน่วยงานให้การสนับสนุนการทาํงานอย่าง

เพียงพอตามสภาพแวดลอ้มและสถานการณ์ทีเหมาะสม จะเป็นยุทธศาสตร์การจดัการทีสามารถ

รักษาบุคลากรทีสาํคญัของโรงพยาบาลไวไ้ด ้(Hung, Chiu, and Ming, 2013: 1318-1327)  

 สรุปจากการศึกษาผลงานวิจยัทีเกียวข้องกับการพฒันายุทธศาสตร์ข้างตน้ พบว่ามี

ความเกียวขอ้งและสอดคลอ้งกนัในการกาํหนดยทุธศ์าสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน กล่าวโดย

สรุปการพฒันายทุธศาสตร์การจดัการเริมจากวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกองค์กร 

การสร้างกรอบแนวความคิดในเชิงยุทธศาสตร์ เพือการกาํหนดแผนและปฎิบติัตามแผนเพือให้

เกิดผลลพัธ์ทางธุรกิจตามเป้าหมายไว ้การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรและดัชนีวดัความสาํเร็จ 

(Balance Scorecard) โดยการกาํหนดยทุธศาสตร์การจดัการในดา้นหลกั คือ คุณภาพการบริการ การ

สร้างความสมัพนัธแ์ละความจงรักภกัดีจากผูรั้บบริการ การเพิมอตัราการเจริญเติบโตทางธุรกิจ  การ

พฒันากระบวนการทาํงานร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลย ีการเรียนรู้พฒันาอยา่งต่อเนือง การรวมกิจการ

เพือเสริมสมรรถนะองค์กรให้มีศกัยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกทีไร้พรมแดน รวมถึงการ

จดัการธุรกิจในดา้นการจดัการทางการเงินทีมุ่งเนน้กระแสเงินสด ดา้นทรัพยากรบุคคลทีมุ่งเนน้การ
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รักษาบุคลากรทีมีคุณค่าแก่โรงพยาบาลไวด้้วยการจูงใจในด้านต่างๆ เช่น ผลตอบแทนและ

สวสัดิการ ดา้นกระบวนการทาํงาน ดา้นการพฒันาตลาด รวมถึงการสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร 

สมรรถนะองคก์รใหเ้กิดหลกัการมีส่วนร่วมในการประสานการทาํงานทีดีร่วมกนั นอกจากนีการ

จดัการบรรษทัภิบาลเป็นเครืองมือในการพฒันาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปสู่เป้าหมาย ไดแ้ก่ (1) 

หลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีตอ้งดาํรงไวใ้นการสร้างคุณภาพการรักษาทีดี  (2) 

หลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผลและความคุม้ค่าในกระบวนการรักษาและบริการ  (3) หลกัการ

มีส่วนร่วมในการปฎิบติังานร่วมกนั แบ่งปันความรู้ความคิดเห็น แนวทางการปฎิบติังานทีดีร่วมกนั 

(4) หลกัการตรวจสอบได ้เพือให้มีกระบวนการตรวจสอบการทาํงานภายในกนัเอง เพือป้องกัน

แกไ้ขเหตุร้ายแรงทีจะเกิดขึนในการให้บริการรักษาพยาบาล  (5) การจดัการบรรษทัภิบาลในดา้น

ต่างๆ ทีเอืออาํนวยความสะดวกและเป็นผลประโยชน์ต่อองคก์รในการเสริมสร้างศกัยภาพทางธุรกิจ

ใหแ้ก่โรงพยาบาลเอกชน ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาปัญหาการฟ้องดาํเนินดดีทีส่วนใหญ่เกิดจาก

ปัญหาการไดรั้บความเสียหายจากบริการทางการแพทย ์การขาดความเสมอภาคในการรับบริการ 

ขาดความเชือถือและศรัทธาต่อแพทยแ์ละโรงพยาบาลผูใ้หก้ารรักษา ผลกระทบทางตรงเกิดจากการ

ขาดบรรษัทภิบาลทีดีพอ การมุ่งเน้นธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนทาํให้เกิดการรับรู้ถึงความ

คาดหวงัในการรักษาทีดีทีสุดสาํหรับค่าใชจ่้ายทีสูง ส่งผลใหเ้กิดความสมัพนัธใ์นรูปแบบการคา้ต่าง

ตอบแทน อนัเป็นการทาํลายความสมัพนัธที์เกิดจากเจตนารมณ์ดา้นคุณธรรมจริยธรรมและจรรณยา

บรรณทางการแพทยที์ดีเปลียนแปลงเป็นการคา้ ซึงผูรั้บบริการคาดหวงัมลูค่าเพิมทีไดรั้บจากบริการ    

 จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้สามารถนาํมาสร้างกรอบแนวความคิดในการศึกษาดงันี 
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กรอบแนวความคดิในการวจิยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 4   กรอบแนวความคิดในการวิจยั ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

 บรรษทัภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษัทภิบาล 

1.สร้างนวตักรรมรูปแบบใหม่ 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ

ลงทุน 

3.สร้างส่วนร่วมเพือผลิตแพทย ์

4.เสริมสร้างคุณภาพการรักษา  

  คุณภาพบริการ และปฎิสัมพนัธ์  

5.สร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร   

6.สร้างเครือข่ายการ

รักษาพยาบาล  

7.พฒันาทกัษะบุคลากรทาง

การแพทย ์

8.ประสานการดูแลผูรั้บบริการ  

 

การใช้หลักบรรษัทภิบาล 

1.หลกันิติธรรม 

2.หลกัตอบสนอง 

3.หลกัประสิทธิภาพ 

4.หลกัประสิทธิผล 

5.หลกัความโปร่งใส 

6.หลกัความรับผิดชอบ 

7.หลกัการมีส่วนร่วม 

8.หลกัความเสมอภาค 

9.หลกัการกระจายอาํนาจ 

10.หลกัคุณธรรม 

เป้าหมายการจดัการ 

1.สร้างค่านิยม วฒันธรรม 

2.บริหารการเงิน 

3.บริหารทรัพยากรบุคคล 

4.บริหารสาธารณูปโภค 

5.คุณภาพการรักษา/ 

  คุณภาพบริการ 

6.บริหารการตลาด 

7.วจิยัพฒันาวชิาการ 

8.สร้างเครือข่าย 

9.สร้างความสัมพนัธ์ทีดี  

สภาพปัญหาและ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

 

ปัจจยัภายในและปัจจยั

ภายนอก 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ผลตอบแทนการลงทุน 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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บทที 3 

วธิีดําเนินการวจิยั 

 

 การวิจยัเรืองยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล ใชว้ิธี

วิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยการรวบรวมเก็บขอ้มูลทงัเชิงคุณภาพเป็นหลกั 

โดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกและขอ้มลูเชิงปริมาณสาํหรับเป็นขอ้มลูสนบัสนุน โดยใชเ้ทคนิคการ

วิจยัเชิงอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi Technic) ภายใต้ความเชือทีว่าทัศนคติ แนวความคิดและ

พฤติกรรมเป็นตวักาํหนดทิศทางการวิจยัแห่งอนาคต (Proactive) จากแหล่งทีมาของขอ้มูลทีไดจ้าก

การทาํนายเชิงสํารวจ (Exploratory Forecasting) เพือหาแนวโน้มความเป็นไปได้ทังแบบพึง

ประสงคแ์ละแบบไม่พึงประสงค ์เพือใชใ้นการทาํนายเชิงปทสัถาน (Narrative Forecasting) อนัเป็น

ประโยชน์ในการวางแผน การกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจและการกระทาํ เพือใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การวิเคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มลูหลากหลายมิติในการสร้างยุทธศาสตร์การพฒันาบรรษทัภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชนอนัพึงประสงค์ในอนาคตจากขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ดว้ยวิธีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การเสวนาเชิงสร้างสรรค์ สาํหรับการรวบรวมขอ้มูลระดบั

องคก์รครังนี  

 การวิจยัครังนีผูว้ิจยัแบ่งการวิจยัออกเป็น 3 ขนัตอน ประกอบดว้ย 

 ขนัตอนที 1 ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ทีส่งผลต่อความเป็น

บรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน 

 ขนัตอนที 2 ศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนทีส่งผลต่อ

ความเป็นบรรษทัภิบาล  

 ขนัตอนที 3 ศึกษายทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล 

 ตามขนัตอนดงักล่าว ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอเป็นภาพที 5  กรอบขนัตอนการวิจยั ดงันี 

 

 

  

 

 

 



 

 

56

 ขันตอนที 1  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขันตอนที 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขันตอนที 3 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที 5  กรอบขนัตอนการวจิยั 

 

วิเคราะห์ SWOT / TOWS Matrix 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผูบ้ริหารและศึกษาจากเอกสาร 

ความเป็นจริง และความคิดเห็นต่อการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาล  

(1) สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

(2) ปัญหาและอุปสรรคทีสําคญัส่งผลกระทบต่อความเป็นบรรษทัภิ

บาลของโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบนั 

(3) กลยทุธ์การจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบนั 

(4) การพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนใน

(1) ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก 

1.1.โอกาสและอุปสรรคธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

       1.2.ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกจิ 

(2) เป้าหมายสาํคญัในการจดัการธุรกจิโรงพยาบาล 

2.1.การปฎิบติัตามกฎหมายดว้ยจรรยาบรรณ 

2.2.การคาํนึงถึงสิทธิผูรั้บบริการ 

2.3.คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ 

2.4.การตอบสนองเป้าหมายผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

(3) การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน 

3.1.การสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร 

3.2.การปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรอง 

3.3.การสร้างจิตสาํนึกจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.4.การกาํหนดกลยุทธ์การจดัการบรรษทัภิบาล 

 

การเสวนาเชิงสร้างสรรค ์

ศึกษาบริบทการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาล 

ปัจจยัภายในองคก์ร 

-จุดแขง็  

-จุดอ่อน 

จดัทาํขอ้เสนอยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาล

เอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล  

ปัจจยัภายนอกองคก์ร 

-โอกาส 

-อุปสรรค 

สรุปสภาพการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสู่

ความเป็นบรรษทัภิบาล 

ศึกษาบริบทการพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่

ความเป็นบรรษทัภิบาล 

ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาล 

การใชเ้ทคนิคเดลฟาย 

การคดัเลือกยทุธศาสตร์ 
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   จากตารางดังกล่าวข้างต้นสามารถนําเสนอรายละเอียดขันตอนการวิจัยในแต่ละ

ขนัตอนดงัต่อไปนี 

 

ขันตอนที 1  การศึกษาสภาพปัญหา สภาพแวดล้อมทางธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน โดยศึกษาจาก (1) 

เอกสาร (2) การสมัภาษณ์เชิงลึก (3) การใชเ้ทคนิคเดลฟาย เพือหาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนกบัความเป็นบรรษทัภิบาลโดยมีขนัตอนดงัต่อไปนี 

 การศึกษาสภาพปัญหา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  เพือให้มี

แหล่งขอ้มูลทีหลากหลายแหล่งตามแต่ละแนวความคิด (Approach) ซึงเน้นลกัษณะขอ้มูลหลาย

แหล่ง (Multiple data resource) ดงันี 

1.  วตัถุประสงค์   

  เพือศึกษาสภาพของปัญหา และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทีส่งผลต่อการจัดการ

บรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน. 

2.  วธิีการศึกษาวจิยั 

 2.1 การทบทวนวรรณกรรมและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร โดย

การศึกษา คน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือและวิทยานิพนธ์รวมทงั

เอกสาร วิธีการต่างๆ ทีเกียวขอ้งทงัประเทศไทยและต่างประเทศ เพือให้เกิดความเขา้ใจถึงแนวทาง 

ทฤษฎี หลกัการทีเกียวขอ้งเพือการสร้างกรอบแนวความคิดของการวิจยัครังนี 

  2.2 การศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทีมีผล

ต่อการสร้างยทุธศาสตร์การจดัการบรรษทัภิบาลในระดบัองค์กร ไดแ้ก่ การศึกษาจากเอกสารและ

การสมัภาษณ์เชิงลึก โดยมีรายละเอียดขนัตอนดงันี 

 2.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยเอกสาร 

หนงัสือและงานวิจยัทีเกียวขอ้งประกอบดว้ย  

  2.2.1.1 การศึกษายทุธศาสตร์การจดัการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งทีมี

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่  วิสัยทัศน์ ภารกิจ 

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแต่ละแห่งทีมีความแตกต่างกนัตาม

สถานะระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ยุทธศาสตร์สถานทีตังแตกต่างกนั การ

กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย ขนาดการลงทุนของแต่โรงพยาบาลทีมีความแตกต่างกนั.  

2.2.1.2 การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี องคป์ระกอบหลกัของบรรษทัภิ

บาล ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. 
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2.2.1.3 การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี  เ กี ยวกับการจัดทําแผน

ยทุธศาสตร์ ในดา้นการวางแผนเชิงยทุธศาสตร์. 

 2.2.1.4 การศึกษาแนวความคิดและหลกัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกทีส่งผลต่อการพฒันายุทธศาสตร์การจดัการบรรษทัภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชน.  

 2.2.1.5 การศึกษาผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง. 

2.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลขนัปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept 

Interview) ซึงเป็นเครืองมือหลกัของผูว้ิจัย แบ่งออกเป็น (1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

(Structured interview) เป็นการใชข้อ้คาํถามทีไดจ้ดัเตรียมไวเ้พือใชป้ระกอบการสัมภาษณ์ (2) การ

สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Un-Structured Interview) เป็นการใชข้อ้คาํถามตามสถานการณ์

เฉพาะหนา้ทีเกิดขึนในการซกัถามเพิมเติม การใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมต่างๆ เป็นตน้ และจากการใช้

เทคนิคเดลฟาย เพือใชใ้นการศึกษาแนวทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และผลลพัธ์ของตวัชีวดัความเป็น

บรรษทัภิบาล  โดยแบ่งเป็น 2 ขนัตอนดงันี 

 1. การสมัภาษณ์เชิงลึก 

 1.1 แหล่งขอ้มลู 

 แหล่งขอ้มูลในการศึกษา เพือทาํความเขา้ใจและสามารถตอบ

ปัญหาในการวิจัย ผูว้ิจ ัยศึกษาขอ้มูลสภาพของปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2558 จากฐานขอ้มลูรายชือสถานพยาบาลประเภททีรับ

ผูรั้บบริการคา้งคืนทุกจงัหวดัของสาํนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ กรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ณ วนัที 16 กนัยายน 2556 จาํนวน 326 โรงพยาบาล 33,571 

เตียง โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มลูในระดบัองคก์รตามกลุ่มโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเดียวดงันี  

 

ตารางที 7 การเก็บรวบรวมขอ้มลูระดบัองคก์ร 

 

รายชือกลุ่มโรงพยาบาล จํานวน จํานวนเตียง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 38 5,831 5 8 20 

กลุ่มโรงพยาบาลราม/วิภาราม 32 4,649 1 13 18 
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ตารางที 7 การเก็บรวบรวมขอ้มลูระดบัองคก์ร (ต่อ) 

 

รายชือกลุ่มโรงพยาบาล จํานวน จํานวนเตียง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี 14 1,763 2 9 3 

กลุ่มโรงพยาบาลมหาชยั 5 560  3 2 

กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก 5 565 2  3 

กลุ่มโรงพยาบาลศุภมิตร 2 279  1 1 

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 1 190   1 

โรงพยาบาลเอกชยั 1 100  1  

รวม 98 13,937 10 36 52 

สัดส่วนในการเกบ็ขอ้มูล 30% 42% 9% 34% 48% 

 

  1.2 ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key Informations) 

  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 

โดยมุ่งเน้นผูที้มีประสบการณ์และมีบทบาทเกียวขอ้งกบัการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน

ระดับสูง เพือให้ได้ข้อมูลทีหลากหลายและมีความเทียงตรง โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive selection) หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก คือ (1) เป็นผูเ้ชียวชาญทีมีหน้าทีรับผิดชอบหรือผู ้

มีส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น ผูบ้ริหารในโรงพยาบาล (2) เป็นผูเ้ชียวชาญทีมีบทบาท

สาํคญัต่อการวิจยัครังนี (3) ผูเ้ชียวชาญมีความสมคัรใจในการให้ขอ้มูลและมีความยินดีให้ขอ้มูล   

โดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มผูเ้ชียวชาญรวม 28 คน โดยผูว้ิจยัคดัเลือกและ

จาํแนกกลุ่มผูเ้ชียวชาญใหค้รอบคลุมทุกภาคส่วนประกอบดว้ย 

1. ผูบ้ริหารระดบัสูงจากหน่วยงานราชการ จาํนวน 2 คน   

2. ผูบ้ริหารระดบัสูงโรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 7 คน   

3. นกัวิชาการ โรงเรียนแพทย ์จาํนวน 3 คน  
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4. บริษทัคู่สญัญา จาํนวน 5 คน   

5. ผูเ้ชียวชาญจากกลุ่มมลูนิธิ จาํนวน 4 คน 

6. ผูบ้ริหารระดบักลางจากโรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 7 คน   

2. การใชเ้ทคนิคเดลฟาย  เป็นการพฒันารูปแบบการวางแผนในอนาคต

การใชเ้ทคนิคการกาํหนดหลกัเกณฑว์ดัความสาํเร็จของการพฒันารูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์

เชิงบูรณาการดว้ยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ในการคาดการณ์อนาคตตามสถานการณ์โดย

อาศยัความคิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้ ประสบการณ์ตรงตามความตอ้งการของงานวิจยันี  โดย

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูเ้ชียวชาญไม่น้อยกว่า 17 คน (Dalkey and Helmer, 1963: 9) โดยใชแ้บบ

สัมภาษณ์ปลายเปิดในรอบแรกและใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าในรอบทีสอง  

เพือใหไ้ดข้อ้สรุปแนวทางในการพฒันาการจดัการตามหลกับรรษทัภิบาล โดยใชผ้ลการวิเคราะห์

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพือสร้างแบบสอบถามให้

ผูเ้ชียวชาญรวม 23 คนยืนยนัความสอดคลอ้งของความตอ้งการกาํหนดยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย

นกัวิชาการ ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชน บริษทัคู่สัญญา ผูบ้ริหารมูลนิธิและผูบ้ริหารโรงพยาบาล.

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key Information) 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยเก็บข้อมูลจากผูใ้ห้ข้อมูลหลกั โดย

มุ่งเนน้ผูที้มีประสบการณ์ ผูมี้บทบาทเกียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระดบัสูง ผู ้

มีส่วนไดส่้วนเสียในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพือให้ไดข้อ้มูลทีหลากหลายและมีความเทียงตรง 

โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ (1) เป็น

ผูเ้ชียวชาญทีมีหน้าทีรับผิดชอบหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียไม่น้อยกว่า  1 ปี เช่น ผูบ้ริหารใน

โรงพยาบาล (2) เป็นผูเ้ชียวชาญทีมีบทบาทสาํคญัต่อการวิจยัครังนี (3) ผูเ้ชียวชาญมีความสมคัรใจ

ในการใหข้อ้มูลและมีความยินดีให้ขอ้มูล   โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่ม

ผูเ้ชียวชาญรวม 23 คน โดยผูว้ิจัยคัดเลือกและจําแนกกลุ่มผูเ้ชียวชาญให้ครอบคลุมทุกภาค

ส่วนประกอบดว้ย 

1. ผูบ้ริหารจากกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐจาํนวน 2 คน   

2. ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 12 คน   

3. นกัวิชาการ โรงเรียนแพทย ์จาํนวน 3 คน  

4. บริษทัคู่สญัญา จาํนวน 5 คน   

5. ผูเ้ชียวชาญจากกลุ่มมลูนิธิ จาํนวน 1 คน 
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การวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าตาม

วิธีการใชเ้ทคนิคเดลฟาย โดยนาํมาจากขอ้สรุปงานวิจยัทีไดรั้บจากการสมัภาษณ์ การเสวนากลุ่มเชิง

สร้างสรรคแ์ละเอกสารวิชาการทีเกียวขอ้ง มาใชเ้ป็นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีทางสถิติ

เกียวกบัการวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน (Median) เกณฑม์าตรฐานระดบั 3.5 ขึน

ไปและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ระดบั 1.5 ขึนไป โดยใช้โปรแกรมทาง

สงัคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยมีรายละเอียดดงันี 

   ค่ามธัยฐาน (Median) ตามแนวความคิดของเบสท์ (Best, 1986 : 186) 

จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ 

1 หมายถึง ความตอ้งการพฒันาตามหลกับรรษทัภิบาล ระดบันอ้ยทีสุด 

2 หมายถึง ความตอ้งการพฒันาตามหลกับรรษทัภิบาล ระดบันอ้ย 

3 หมายถึง ความตอ้งการพฒันาตามหลกับรรษทัภิบาล ระดบัปานกลาง 

4 หมายถึง ความตอ้งการพฒันาตามหลกับรรษทัภิบาล ระดบัมาก 

5 หมายถึง ความตอ้งการพฒันาตามหลกับรรษทัภิบาล ระดบัมากทีสุด 

การกาํหนดระยะเวลามุ่งสู่ความสาํเร็จ แบ่งออกเป็น 5 ช่วงเวลาๆ ละ 1 ปี 

โดยใหเ้ป็นตามความคิดเห็นทีไดรั้บจากผูเ้ชียวชาญในการพิจารณานาํแผนไปสู่การปฎิบติัภายใน

ระยะเวลาทีกาํหนดไว ้

 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพือใช้ในการคาํนวณค่าพิสัย

ระหว่างควอไทล ์(Interquartile range) ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทลที์สามารถแปลความหมาย

ไดด้งันี 

1. ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1.50 แสดงว่าความ

คิดเห็นทีไดรั้บจากผูเ้ชียวชาญทงัหมดทีมีต่อความตอ้งการพฒันาตามหลกับรรษทัภิบาล มีความ

สอดคล้องกัน (Consensus) โดยสรุปได้ว่าความต้องการดังกล่าวมีความเป็นไปได้จะนําไปสู่

ความสาํเร็จในทางปฎิบติั 

2. ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของ

ผูเ้ชียวชาญทงัหมดทีมีต่อความตอ้งการพฒันาตามหลกับรรษทัภิบาลมีความไม่สอดคลอ้งกนัและยงั

ไม่สามารถหากขอ้สรุปร่วมกนัได.้ 

การตรวจสอบเครืองมือในการรวบรวมขอ้มลู โดยตรวจสอบความเทียง

ตามเนือหา (Content Validity) กาํหนดการใช้ค่าความสอดคล้องระหว่างว ัตถุประสงค์กับ
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แบบทดสอบ IOC (Index of Item Objective Congruence) เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้

คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 3.  เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

 ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth interview) การเสวนากลุ่มเชิงสร้างสรรค์ (Groups Interview) เพือสอบถามสภาพปัญหาและ

สภาพแวดลอ้มทงัปัจจยัภายในและภายนอกในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการสังเกตแบบไม่มี

ส่วนร่วม (Non-Participant Observation) 

    3.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพือเก็บรวบรวมขอ้มูลประเภท

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องและศึกษาข้อมูลเกียวกับนโยบายการจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน รวมทงัพระราชบญัญติัและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ผูว้ิจยัทาํการศึกษาจากเอกสาร

อิเลคทรอนิกส์ หนังสือ โดยทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลเป็นการวิเคราะห์เอกสาร 

หนงัสือ งานวิจยั พระราชบญัญติัทีเกียวขอ้ง รวมถึงยทุธศาสตร์โรงพยาบาล. 

 3.2 แบบสมัภาษณ์ (Interview Form) สาํหรับการสมัภาษณ์ทีใชใ้นการวิจยัครังนีจะ

เน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลกั (in-depth Interview) เพือให้ได้ขอ้มูลถูกต้องและครอบคลุม

ประเด็นทีทาํการวิจัย มากทีสุด ซึงเป็นแนวคาํถามทีผ่านการกลนักรองและพิจารณาแลว้ว่าจะ

สามารถตอบข้อคาํถามการวิจัยได้ชดัเจนและครอบคลุม คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง 

(Semi-Structured Interview) สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลเกียวกบัปัญหาและสภาพแวดลอ้มทงั

ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก  รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยใช้

วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณาเนือหา (Descriptive Analysis) 

   3.3 แบบสงัเกตและวิเคราะห์แบบไม่มีโครงสร้าง (Un-Structured Interview) ผูว้ิจยั

ดาํเนินการสงัเกตจากพฤติกรรมผูใ้หข้อ้มลูหลกัทีแสดงออกจากภายนอก 

 3.4 การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย เพือให้ผูใ้ห้ข้อมูลหลกันําเสนอความ

คิดเห็นต่อการพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชนไดอ้ยา่งอิสระ 

 4.  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมอื 

  4.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัการจดัการธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน เพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างเครืองมือในการวิจยัเชิงคุณภาพไม่ว่าจะ

เป็นการสมัภาษณ์ การสงัเกต การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

   4.2 การนําข้อมูลทีได้รับจากการศึกษา แนวความคิด ทฤษฎีจากเอกสารและ

งานวิจยัทีเกียวขอ้งกับการจดัการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชน เพือกาํหนดโครงสร้างและ
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ขอบเขตเครืองมือ โดยกําหนดให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทีเกียวข้องกับการศึกษา โดยขอ

คาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธต์รวจสอบ เพือนาํขอ้เสนอแนะมาปรับปรุงแกไ้ขให้เกิด

ความสมบูรณ์ 

   4.3 การสร้างและกาํหนดประเด็นดา้นเครืองมือการวิจยัเชิงคุณภาพแต่ละประเภท 

ทงัการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การเสวนาเชิงสร้างสรรค์ การ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม หลงัจากนนันาํประเด็นทีสร้างเสร็จเรียบร้อยเพือนาํเสนออาจารยที์ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพือขอรับขอ้เสนอแนะในการนํามาปรับปรุงแกไ้ขงานวิจัยให้เกิดความ

สมบูรณ์ 

 4.4 นาํประเด็นของเครืองมือการวิจยัเชิงคุณภาพแต่ละประเภททีใชใ้นการวิจยัครัง

นี  โดยใชข้อ้มลูทีไดรั้บการปรับปรุงแลว้ไปดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามลกัษณะของเครืองมือ 

การตรวจสอบเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบความเทียงตามเนือหา 

(Content validity) กาํหนดการใชค่้าความสอดคลอ้งระหว่างวตัถุประสงค์กบัการทดสอบ IOC 

(Index of item objective congruence) เพือตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์

การวิจัย ผูว้ิจ ัยไดรั้บการอนุเคราะห์คาํแนะนาํจากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบ

ความเทียงตามเนือหารวม 5 คน ไดแ้ก่ (1) รองศาสตราจารย ์ดร.เทพศกัดิ บุญยรัตนพนัธ์  (2) ผูช่้วย

ศาสตราจารย ์ดร.อรทิพา ส่องศิริ  (3) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์  (4) ดร.พิมพพ์จี 

บรรจงปรุ  (5) ดร.พนัธรักษ ์ผกูพนัธุ ์ 

 5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการลงภาคสนาม ทีใช้ความยืดหยุ่น สามารถปรับ

เปลียนแปลงไดใ้นระหว่างทีสมัภาษณ์และมีการบนัทึกเสียงในการตอบคาํถาม ทาํให้การไดม้าซึง

ขอ้มลูครบถว้นมีรายละเอียดเกียวกบัการจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีตรงตามวตัถุประสงค์

และคาํถามในการวิจยั ซึงผูว้ิจยัใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth interview) (2) การเสวนาเชิงสร้างสรรค ์(Groups interview) (3) การสงัเกตและจดบนัทึก 

(Observation and field note) (4) การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis)  โดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึกจะมีแนวคาํถาม ซึงเป็นหวัขอ้สนทนาแบบกวา้งๆ เป็นคาํถามแบบปลายเปิดใชเ้ป็นแนวทางการ

พูดคุยกับผูใ้ห้ข้อมูลหลกั  หลงัจากนันผูว้ิจัยนํามาสรุปประเด็นตามแนวคาํถามเป็นระยะเพือ

ประกอบการวิเคราะห์ขอ้มลูของผูว้ิจยั  สาํหรับการสงัเกตและการบนัทึกของผูว้ิจยัทีไดศึ้กษาสงัเกต

สภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ  ซึงผลการดาํเนินการวิจยัจะไดข้อ้มูลสารสนเทศทีผูว้ิจยั
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นาํไปเป็นขอ้มลูพืนฐานในการจดัทาํร่างยทุธศาสตร์การจดัการโรงพยาบาลเอกชนเพือนาํไปสู่การ

พฒันาเป็นกลยทุธใ์นระยะต่อไป 

 6.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูทีไดจ้ากเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึกทงัหมดในงานวิจยัครัง

นี (ชาย โพธิสิตา, 2547: 362) กาํหนดขนัตอนไว ้3 ขนัตอนทีสาํคญั ประกอบดว้ย 

 6.1 การจดัการขอ้มลู (Data Organization) เป็นการจดัขอ้มลูเป็นขนัตอนทีเกียวขอ้ง

กบัการจาํแนกและการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Sorting and Coding Data) ซึงทาํให้ผูว้ิจยัได้

ตรวจสอบว่าขอ้มลูทีเก็บรวบรวมมาให้เขา้สู่ประเด็นในการศึกษาและมีความเพียงพอสาํหรับการ

วิเคราะห์ขอ้มลู สาํหรับการจาํแนกขอ้มลูทีสาํคญัไดแ้ก่ 

  6.1.1 การจัดระเบียบทางกายภาพข้อมูล คือ การถอดข้อมูลออกจากเทป

บนัทึกเสียง การเขียนบนัทึกและการสรุปขอ้มลูทีไดจ้ากการสงัเกต 

6.1.2 การจัดระเบียบทางเนือหา คือ กระบวนการลดทอนข้อมูล (Data 

reduction) โดยผูว้ิจยัจะมีการเลือกสรรเอาขอ้ความบางส่วนในขอ้มลู ทีมีความหมายตรงประเด็นกบั

เรืองทีต้องการวิเคราะห์ออกมาจากขอ้ความอืน ทาํให้ข้อความส่วนทีไดรั้บการเลือกสรรจะถูก

ลดทอนลงดว้ยการสรุปเอาเฉพาะความหมายสาํคญัทีสือออกมาแลว้กาํหนดรหสัขอ้มลู (Coding) 

   6.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) เป็นการนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบของการ

พรรณนาอนัเป็นผลมาจากการเชือมโยงขอ้มูลทีจดัระเบียบเรียบร้อยแลว้เขา้ดว้ยกนั โดยผูว้ิจยัจะ

วิเคราะห์ขอ้มลูต่างๆ เพือใหเ้กิดความสอดคลอ้งตรงประเด็นกบัเรืองทีวิจยั 

  6.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มเกียวกบัปัจจัย

ภายในและปัจจยัภายนอกในครังนี  โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณาเนือหา (Descriptive 

Analysis) เป็นประเด็นหลกัโดยการจบัประเด็นสาํคัญจากการวิเคราะห์เอกสารบนัทึกลงในแบบ

ของการเก็บขอ้มลู เนือหาส่วนทีเกียวขอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ดา้นต่างๆ และการวิเคราะห์ผล

การสมัภาษณ์และการสังเกตภาคสนาม รวมถึงการถอดเทปบนัทึกเสียงหลงัจากการให้สัมภาษณ์ 

สาํหรับข้อมูลบางส่วนเป็นการนาํเอาขอ้ความทีเป็นตอนสาํคัญทีผูใ้ห้ข้อมูลหลกักล่าวถึงมาเพือ

สนบัสนุนสาระสาํคญัของการวิเคราะห์ เพือการอธิบายปรากฏการณ์การจดัการบรรษทัภิบาลใน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีเกิดขึน 

  6.4 การวิเคราะห์ขอ้มลูทีไดน้าํไปสู่การวิเคราะห์ดว้ยแนวคิด SWOT Analysis ใน

การวิเคราะห์เพือหาโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)  จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน 

(Weakness) และการวิเคราะห์ 7S ของ McKinsey โดยแบ่งออกเป็น 7 ดา้นไดแ้ก่ (1) โครงสร้าง (2) 
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ทกัษะ  (3) ระบบ (4) พนักงาน (5) รูปแบบการจัดการ (6) กลยุทธ์ (7) ค่านิยมร่วม  เพือใชเ้ป็น

แนวทางวิเคราะห์ศกัยภาพหรือสมรถนะขององค์กร  ข้อมูลจากวิเคราะห์ SWOT analysis จะ

นาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ TOWS matrix ในการจบัคู่ เพือกาํหนดยุทธศาสตร์จากกลยุทธ์ 4 รูปแบบ 

ไดแ้ก่ กลยุทธ์ Strength and Opportunity (SO), Weakness and Opportunity (WO), Strength and 

threat (ST) และ Weakness and threat (WT) เพือวิเคราะห์และนาํเสนอในรูปแบบกลยุทธ์ทางเลือก

หรือตัดสินใจเลือก เพือการนําไปพฒันายุทธศาสตร์การจัดการบรรษัทภิบาลเพือนําเสนอเป็น

แนวทางในการพิจารณาในขนัตอนต่อไป ขอ้มูลดงักล่าวทงัหมดจะส่งกลบัให้ผูเ้ชียวชาญทาํการ

ยนืยนั เปลียนแปลงอีกครังจนกระทงัขอ้มลูมีความสอดคลอ้งกนั กรณีขอ้มลูไม่สอดคลอ้งกนั ผูว้ิจยั

จะดาํเนินการหาฉนัทามติถึงแนวทางความคิดเห็นทีไม่ตรงกนั เพือให้ไดฉ้ันทามติทีสอดคลอ้งกนั

ในรอบต่อไป สาํหรับการวิเคราะห์สงัเคราะห์ขอ้มลูในการอธิบายวตัถุประสงคง์านวิจยั.  

 7.  การตรวจสอบข้อมูล 

 เมือไดรั้บขอ้มลูเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดมี้การตรวจสอบความเพียงพอของขอ้มลู โดย

พิจารณาจากการความอิมตวั การซาํซอ้นของขอ้มลูทีมีความเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั เพือกาํหนดวา่

เพียงพอหรือไม่ โดยมีการตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวในการสนองตอบปัญหาในการวิจยั โดยมีการ

ตรวจสอบขอ้มลูทีแทจ้ริงและการตรวจสอบขอ้มูลเชิงสามเส้า (Triangulation)  ตามลาํดบัขนัตอน

ดงันี 

   7.1 การตรวจสอบขอ้มูลเชิงสามเส้า โดยการตรวจสอบแหล่งทีมาของขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มลู แหล่งสถานทีของขอ้มลู แหล่งดา้นเวลาทีไดรั้บขอ้มูล เพือให้เกิดความมนัใจในความ

เทียงตรงของขอ้มลูทีอาจมีความคาดเคลือนตามบริบทวนั เวลา สถานที ซึงเป็นประเด็นสาํคญัใน

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

    7.2 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าดว้ยการรวบรวมขอ้มูล โดยวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลหลากหลายวิธีในการสืบค้นข้อมูลในแต่ละหัวข้อ เพือให้แน่ใจว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง

ครบถว้นทีสุด 

 8.  การควบคุมคุณภาพในงานวจิยั 

 ผูว้ิจยัใหค้วามสาํคญัต่อการเก็บรวบรวมขอ้มลูทีมีความถูกตอ้งแม่นยาํตามประเด็น

ทีตอ้งการวิจยัอย่างชดัเจน เพือให้เกิดความเทียงตรง (Validity) และความเชือถือได ้(Creditability 

and reliability) ของผลการวิจยัทีไดรั้บจากการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เพือใชใ้นการ

สนับสนุนข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้มูลให้เกิดความเทียงตรงและความน่าเชือไดข้องขอ้มูลเชิง

คุณภาพ (สุภางค ์จนัทวานิช, 2549: 128-130) โดยผูว้ิจยักาํหนดขนัตอนไวด้งัต่อไปนี 
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   8.1 ดา้นความเทียงตรงภายใน (Internal validity) 

8.1.1 ความเทียงตรงเชิงการบรรยาย 

8.1.1.1 การควบคุมเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการใชเ้ทคนิคสามเสา้ เพือให้เกิด

การตรวจสอบขอ้มูลและวิธีการรวบรวมขอ้มูล (Method Triangulation) โดยทาํการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลมากกว่าหนึงวิธี เพือให้เกิดการตรวจสอบระหว่างกนัและกนั เช่น การสัมภาษณ์อย่างเป็น

ทางการและสลบักบัการสมัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ รวมถึงการสงัเกตพฤติกรรมในดา้นต่างๆ ที

แสดงออกมาในขณะใหข้อ้มลู โดยผูว้ิจยัศึกษาขอ้มลูในเชิงลึกตลอดระยะเวลาทีศึกษาและเขา้ร่วม

กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงพยาบาลเอกชน เพือเป็นการสังเกตพฤติกรรมเชิงลึกไดอ้ย่างชดัเจนมาก

ขึน 

8.1.1.2 การตรวจสอบเชิงสามเส้าในการศึกษาครังนี  ผูว้ิจ ัยได้รับ

คาํแนะนาํจากอาจารยที์ปรึกษาและผูเ้ชียวชาญสามารถให้คาํแนะนํา เพือให้สามารถตรวจสอบ

ขอ้มลู ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูไดจ้ากการคน้พบขอ้มลูอยา่งครบถว้นสมบูรณ์  

8.1.2 ความเทียงตรงเชิงการตีความ 

  8.1.2.1 วิธีการควบคุมคุณภาพด้วยการยืนยนัผลจากแหล่งข้อมูล 

(Participant feedback) ในการนาํผลการศึกษาให้ผูเ้ชียวชาญตรวจสอบ โดยการสัมมนาเชิงปฎิบติั

การ (Operational Seminar) เพือยนืยนัความเหมาะสม (Fittingness). 

8.1.2.2 การสินสุดการเก็บขอ้มูลในการวิจัยครังนีสินสุด เมือไม่มีข้อ

ประเด็นใหม่ การไดข้อ้มลูครอบคลุมประเดน็ทีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาและสามารถอธิบายแนวทางการ

พฒันาโรงพยาบาล ทังนีหากข้อมูลไม่ครอบคลุมเนือหาตามวตัถุประสงค์ทีตังไว ้ ผูว้ิจ ัยจะนํา

ประเด็นทีไม่ครบถว้นนาํไปสมัภาษณ์ในครังต่อไปจนกว่าจะไดรั้บขอ้มตูามกรอบวตัถุประสงค์การ

วิจยัครังนี. 

 8.2 ดา้นความเทียงตรงภายนอก (External Validity) วิธีการควบคุมคุณภาพ โดย

การเลือกนําเสนอแนวทางการจดัการบรรษัทภิบาลของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยการเลือก

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) การตรวจสอบสามเสา้ (Triangulation) จากการใชข้อ้มูลหลาย

แหล่งและวิเคราะห์ขอ้มูลเพือจดักลุ่มขอ้มูลเพือให้ไดก้รอบแนวทางการจดัการบรรษทัภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชน   

 ผูว้ิจยัไดส้รุปวิธีการดาํเนินการวิจยัในขนัตอนที 1 ดงัตารางที 8 ไวด้งันี 
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ตารางที 8  สรุปวิธีการดาํเนินการวิจยัระยะที 1 การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน 

 

วตัถุประสงค์ วธิีการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั

และเอกสาร 

เครืองมอื 

1. การวิเคราะห์

แนวความคิดและ

งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

2.การศึกษาสภาพปัญหา

และการวิเคราะห์

สภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจจากปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอก 

 

1. การศึกษา

แนวความคิดและ

งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

2.การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูการวิจยัเชิง

คุณภาพ จากการ

วิเคราะห์เอกสาร การ

สงัเกต การสมัภาษณ์

เชิงลึก การสมัภาษณ์

กลุ่มทีเกียวขอ้งกบั

การจดัการธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน 

1.เอกสารแนวความคิด  

   ทฤษฎี 

2.งานวิจยั 

1.การวิเคราะห์เอกสาร 

การจดัการธุรกิจ

โรงพยาบาล 

2. สมัภาษณ์เชิงลึกกบั

ผูที้ มีส่วนเกียวขอ้งใน

การจดัการธุรกิจ

โรงพยาบาลจาํนวน  

28 คน 

3. การใชเ้ทคนิค     เดล

ฟายและการเสวนาเชิง

สร้างสรรคเ์พือสรุป

ความคิดเห็น 

1. แบบบนัทึกขอ้มลู

และการวิเคราะห์เชิง

พรรณาเนือหา 

(Descriptive Analysis) 

 

 สรุปผูว้ิจยัไดก้าํหนดขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร หนงัสือ ผลงานวิจยัที

เกียวขอ้งรวมถึงการเก็บขอ้มลูจากสมัภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ชียวชาญในการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนและผูเ้กียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  โดยมีการจดัเตรียมโครงสร้างการ

สมัภาษณ์ทงัแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง รวมถึงการตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา 

เพือให้ไดข้อ้มูลสาํหรับการใชว้ิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลในการอธิบายวตัถุประสงค์งานวิจยัเป็น

ลกัษณะการบรรยายเชิงพรรณา (Descriptive) เพือให้เกิดความเข้าใจในบริบทสภาพแวดลอ้ม

โรงพยาบาลไดช้ดัเจนขึน  

 



 

 

68

ขันตอนที 2 ศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนทีส่งผลต่อความเป็น

บรรษัทภิบาล 

 การศึกษาสภาพแวดลอ้มจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน ทีมีต่อการกาํหนดยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเอกชน เพือให้มีแหล่งขอ้มูลทีหลากหลาย

แหล่งตามแต่ละแนวความคิด (Approach) ซึงเน้นลักษณะข้อมูลหลายแหล่ง (Multiple data 

resource) ดงันี 

1.  วตัถุประสงค์   

เพือศึกษาสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนทีมีผลต่อการกาํหนดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเอกชน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค รวมถึงการกาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางและผลลพัธ์

การดาํเนินงาน โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ SWOT, 7S Mckinsey และ TOWS Matrix 

2.  แหล่งข้อมูลและกลุ่มเป้าหมาย 

   แหล่งข้อมูลผูว้ิจยัได้นาํขอ้มูลทีได้จากการศึกษาเอกสารเกียวกบัสภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอก ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลแต่ละแห่ง รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพที

ไดรั้บจากการสมัภาษณ์เชิงลึกและการใชเ้ทคนิคเดลฟายในขนัตอนที 1 มาใชป้ระกอบการวิเคราะห์.  

3.  วธิีการศึกษาวจิยั 

ผูว้ิจยัมีการวิเคราะห์ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิ

บาล จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัการวางแผนยุทธศาสตร์ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้

เทคนิคเดลฟายในขนัตอนที 1 เพือประกอบการวิเคราะห์ SWOT, 7S ของ Mckinsey และ TOWS 

Matrix เพือให้สามารถกาํหนดยุทธศาสตร์ทีสําคัญในการพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาล 

 4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มลูทีไดจ้ากเอกสารและการสมัภาษณ์เชิงลึกทงัหมดในงานวิจยัครัง

นี จะใชเ้ป็นขอ้มลูในการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคเดลฟายและนาํไปสู่การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS 

Matrix ประกอบดว้ย  

  4.1 การจดัการขอ้มูล โดยการจาํแนกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ของขอ้มูล (Sorting and 

Coding Data) ดว้ยการถอดขอ้มลูออกจากเทปบนัทึกเสียง การเขียนบนัทึกและการสรุปขอ้มูลทีได้

จากการสงัเกต 
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   4.2 การลดทอนขอ้มลู (Data reduction) โดยผูว้ิจยัเลือกสรรเอาขอ้ความบางส่วนใน

ขอ้มลู ทีมีความหมายตรงประเด็นกบัเรืองทีตอ้งการวิเคราะห์ออกมาจากขอ้ความอืน ทาํใหข้อ้ความ

ส่วนทีไดรั้บการเลือกสรรถูกลดทอนลงดว้ยการสรุปเอาเฉพาะความหมายสาํคญัทีสือออกมาแลว้

กาํหนดรหสัขอ้มลู (Coding) 

    4.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มเกียวกบัปัจจัย

ภายในและปัจจยัภายนอกในครังนี  โดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณาเนือหา (Descriptive 

analysis) เป็นประเด็นหลกัโดยการจบัประเด็นสาํคญัจากการวิเคราะห์เอกสารบนัทึกลงในแบบของ

การเก็บขอ้มลู เนือหาส่วนทีเกียวขอ้งกบันโยบาย ยุทธศาสตร์ดา้นต่างๆ และการวิเคราะห์ผลการ

สัมภาษณ์และการสังเกตภาคสนาม รวมถึงการถอดเทปบันทึกเสียงหลงัจากการให้สัมภาษณ์ 

สาํหรับข้อมูลบางส่วนเป็นการนาํเอาขอ้ความทีเป็นตอนสาํคัญทีผูใ้ห้ข้อมูลหลกักล่าวถึงมาเพือ

สนบัสนุนสาระสาํคญัของการวิเคราะห์ เพือการอธิบายปรากฏการณ์การจดัการบรรษทัภิบาลใน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีเกิดขึน  

 

ตารางที 9 สรุปวิธีการดาํเนินการวิจัยขันตอนที 2 ศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ

 โรงพยาบาลเอกชนทีส่งผลต่อความเป็นบรรษทัภิบาล 

 

วัตถุประสงค์ วิธีการ กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก เครืองมือ ผลทีได้รับ 

1.เพือพฒันายุทธศาสตร์

การจดัการบรรษทัภิบาล

ของโรงพยาบาลเอกชน 

โ ด ย ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร

วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT, 7S 

Mckinsey แ ล ะ  TOWS 

Matrix  

2. เพือกาํหนดยุทธศาสตร์

การพัฒนาโรงพยาบาล

เ อ ก ช น สู่ ค ว า ม เ ป็ น

บรรษทัภิบาล 

การเสวนาเชิง

สร้างสรรค ์

 

 

 

ผูมี้ส่วนเกียวข้องใน

การพฒันายุทธศาสตร์

การจัดการบรรษทัภิ

บ า ล โ ร ง พ ย า บ า ล

เอกชน จาํนวน 23 คน 

การวิเคราะห์เชิง

พรรณา 

จาํนวนยุทธศาสตร์ที

มีความสําคญัต่อการ

พัฒนาโรงพยาบาล

เอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาล 

 

 สรุป ขนัตอนนีผูว้ิจยัใชข้อ้มลูและแบบสอบถามทีจดัเตรียมไว ้เพือใชใ้นการสัมภาษณ์

เชิงลึกกับผูเ้ชียวชาญตามทีกาํหนดไวใ้นขันตอนที 1  มาลดทอนให้เหลือเพียงข้อมูลทีตรงกับ
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ประเด็นทีทาํการวิจยัครังนี โดยนาํขอ้มูลทีไดรั้บมาดาํเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มจากปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอก การวิเคราะห์SWOT, 7S Mckinsey และ TOWS Matrix  เพือสรุปเป็น

โครงร่างยทุธศาสตร์ในการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชน.   

ขันตอนที 3 ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาล โดยการ

วิเคราะห์และคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล   

 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

โดยแบ่งเป็นยทุธศาสตร์หลกัในดา้นต่างๆ ทีธุรกิจสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ตรงกบัเป้าหมายในการศึกษาครังนี โดยจดัให้มีการคดัเลือกยุทธศาสตร์ทีดีทีสุดในการกาํหนด

ยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลทีดี โดยมีรายละเอียดดงันี  

1.  วตัถุประสงค์   

 เพือการคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล. 

2.  วธิีการศึกษาวจิยั 

  ผูว้ิจยัรวบรวมทางเลือกแนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความ

เป็นบรรษทัภิบาล เพือจัดให้ผูเ้ชียวชาญคัดเลือกยุทธศาสตร์ทีเหมาะสมตามความต้องการของ

ผูเ้ชียวชาญในแต่ละคนคดัเลือกยทุธศาสตร์ทีสาํคญัทีสุด โดยการเรียงลาํดบัความสาํคญัทีสุดไวเ้ป็น

ลาํดบัที 1 และเรียงลาํดบัความสาํคญัลงมาจนถึงลาํดบัสุดทา้ย โดยไดมี้การสอบถามถึงสาเหตุและ

เหตุผลในการคดัเลือกยุทธศาสตร์ดงักล่าวจากผูเ้ชียวชาญ เพือให้เกิดการแสดงความคิดเห็นจาก

ผูเ้ชียวชาญแต่ละคน  

   2.1 การตดัสินใจในลกัษณะการเสวนาเชิงสร้างสรรค ์เพือใหผู้เ้ชียวชาญแสดงความ

คิดเห็นต่อยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล โดยไดเ้ปิดโอกาสให้

มีการแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างผูเ้ชียวชาญดว้ยกนัในการพิจารณายุทธศาสตร์การพฒันา

โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลร่วมกนั เพือให้เกิดการรับรู้และการยอมรับระหว่าง

ผูเ้ชียวชาญภายในกลุ่มทีให้สัมภาษณ์ ซึงจะเป็นแนวทางในการสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา

โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลทีไดรั้บการยอมรับร่วมกนั   

   2.2 ผูว้ิจ ัยนําเสนอ เพือเปิดโอกาสให้ผูเ้ ชียวชาญเปลียนแปลงการคัดเลือก

ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลอีกครัง สาํหรับผูเ้ชียวชาญทีมี

ความประสงค์ขอเปลียนแปลงความคิดเห็นหรือการเปลียนแปลงการจัดลาํดบัความสําคัญของ

ยทุธศาสตร์ดงักล่าวอีกครัง พร้อมกบัสอบถามความคิดเห็นและเหตุผลในการขอเปลียนแปลงการ
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คดัเลือกยุทธศาสตร์ เพือให้ไดรั้บข้อมูลทีมีความชดัเจน เพือใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกตอ้ง

ครบถว้นมากขึน 

 2.3  ผูว้ิจยัจดัใหมี้การระดมขอ้เสนอทางความคิดเห็น เพือคดัเลือกยุทธศาสตร์การ

พฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล โดยกาํหนดให้มีการคดัเลือกกลยุทธ์ ผลลพัธ์

ของยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลในขนัตอนสุดทา้ย เพือให้

ผูเ้ชียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างกวา้งขวางและสามารถเปลียนแปลงความคิดเห็นในการ

คดัเลือกทงัในระดบัยทุธศาสตร์ กลยทุธ ์และผลลพัธข์องยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน

สู่ความเป็นบรรษทัภิบาลเป็นครังสุดทา้ย 

 2.4 สรุปแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล 

เพือหาฉันทามติในการคัดเลือกและการตดัสินใจเลือกยุทธศาสตร์ หลงัจากได้รับฉันทามติแลว้ 

ผูว้ิจยัดาํเนินการรวบรวมความคิดเห็น แนวทาง เพือการนาํเสนอแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าวต่อไป 

 3.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

   การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้รับจากการคัดเลือกยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาล

เอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลของผูเ้ชียวชาญแต่ละคน เพือรวบรวมขอ้มูลและประเด็นสาํคญัใน

การแสดงความคิดเห็นและการคัดเลือกยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาลของแต่ละคน เพือประมวลผลขอ้มูลทีไดรั้บโดยการจาํแนกขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่

ของการเหตุผลของแต่ละคน เพือนาํขอ้มลูมาใชใ้นการเสวนาเชิงสร้างสรรค์และใชเ้ป็นประเด็นใน

การแสดงเหตุผลในเชิงสร้างสรร เพือให้เกิดการระดมความคิดเห็นทีมีความแตกต่างเล็กน้อยให้

สามารถประมวลเป็นความคิดทีมีการเชือมโยงไปสู่มิติของเหตุผลต่างๆ ในการคดัเลือกยุทธศาสตร์ 

กลยทุธแ์ละผลลพัธใ์นการพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลให้ไดรั้บการยอมรับ

มากทีสุด  

 สรุป ผูว้ิจ ัยด ําเนินการรวบรวมประเด็นสําคัญจากการวิเคราะห์สําหรับการร่าง

ยุทธศาสตร์และกาํหนดยุทธศาสตร์ออกเป็นแต่ละด้านทีมีความสําคัญและเชือมโยงระหว่าง

ยทุธศาสตร์ร่วมกนั เพือใชเ้ป็นแนวทางใหผู้เ้ชียวชาญไดพิ้จารณาคดัเลือก โดยการจดัการเสวนาเชิง

สร้างสรรค ์เพือใหเ้กิดการระดมความคิด การแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ชียวชาญ

ในการคัดเลือกยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และผลลพัธ์ในการพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาลตามวตัถุประสงคข์อ้ 3 
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ตารางที 10  สรุปวิธีการดาํเนินการวิจยัขนัตอนที 3 การคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาล

 เอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล 

 

วตัถุประสงค์ วธิีการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

หลกั 

เครืองมอื ผลทไีด้รับ 

เพือประเมินและ

คดัเลือกยทุธศาสตร์

การพฒันาโรงพยาบาล

เอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาล 

การเสวนาเชิง

สร้างสรรค ์

 

 

 

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง

ในการพฒันา

ยทุธศาสตร์การ

จดัการบรรษทัภิ

บาลโรงพยาบาล

เอกชน จาํนวน  

23 คน 

การวิเคราะห์

เชิงพรรณา 

ยทุธศาสตร์การ

พฒันาโรงพยาบาล

เอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาล 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

 การรวบรวมขอ้มลูในบทนี ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มลูดว้ยการประเมินสภาพแวดลอ้มภายใน 

(Internal environment) และสภาพแวดลอ้มภายนอก (External environment) เกียวกบัการดาํเนิน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จากเอกสารทีเกียวขอ้ง ขอ้มูลจากสภาพความเป็นจริงและขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) และเทคนิคเดลฟายจากผูเ้ชียวชาญ อนัเป็นปัจจยัทีส่งผล

กระทบต่อสภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน การวิเคราะห์ SWOT, 7S ของ 

Mckinsey และ TOWS Matrix จะเป็นวิธีการกาํหนดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลเอกชนและคดัเลือก

ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล โดยมีขนัตอนดงันี 

 ขนัตอนที 1 ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ทีส่งผลต่อความเป็น

บรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน 

 ขนัตอนที 2 ศึกษาปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนทีส่งผลต่อ

ความเป็นบรรษทัภิบาล 

 ขนัตอนที 3 ศึกษายทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล 

 

ขันตอนที 1 ปัญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนกบัความเป็นบรรษัทภิบาล 

ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค์ขอ้ 1 เรืองการศึกษาสภาพปัญหา สภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจโรงพยาบาลทีมีผลต่อการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบเดลฟายและการศึกษาจากเอกสาร ประกอบด้วย (1) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 11 (2) พระราชบัญญัติและกฎหมายสําคัญที

เกียวขอ้ง (3) ยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆ (4) เอกสารทีเกียวขอ้งกบั

การบริหารจัดการเชิงบรรษัทภิบาล พบว่ามีปัจจยัแวดลอ้มภายในและปัจจัยแวดลอ้มภายนอก

องคก์ร ทีมีผลต่อการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชน  ดงันี  
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1.   การสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-dept interview) 

การศึ กษา ข้อมูลขันป ฐมภู มิ  จา กกา ร สัม ภาษณ์ เ ชิง ลึกผู ้บ ริหา ร เ กี ยวกับ

สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก รวมถึงกลยุทธ์การจดัการโรงพยาบาลเอกชน 

เพือใชเ้ป็นขอ้มูลหลกัในการวิจัยครังนี โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัรวม 28 คน ข้อมูลทีได้รับจากการ

สัมภาษณ์เชิงลึกจะนาํขอ้มูลมาเขา้สู่กระบวนการประมวลขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลจาํแนกตาม

คุณลกัษณะเฉพาะของแต่ละแนวคิดเขา้ดว้ยกนั ทาํใหเ้กิดการตดัทอนขอ้มลูบางส่วน คงเหลือเนือหา

สาระทีมีความสําคัญด้วยความเหมาะสมด้านหลักการเหตุผล เพือให้ได้ฉันทามติในการทํา

ขอ้เสนอแนะเพือการพฒันายุทธศาสตร์การจดัการโรงพยาบาล โดยผลจากการสัมภาษณ์พบว่ามี

ประเด็นหลกัในแต่ละส่วน ดงันี 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

จุดแข็ง (Strength: S) ของธุรกจิโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบว่า  

1. การจดัโครงสร้างองค์กรเหมาะสมชดัเจนและสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ธุรกิจ

โรงพยาบาล 

การกาํหนดโครงสร้างองคก์ร เป็นการจดัสรรทรัพยากรองค์กรทีมีอยู่อย่างจาํกดั

ใหเ้ป็นตามหลกัประสิทธิภาพ โดยการออกแบบโครงสร้าง คุณลกัษณะของงานตามสายงาน การจดั

วางตาํแหน่งสายบงัคบับญัชา การจดัอตัรากาํลงั การกาํหนดเป้าหมายของแต่ละสายงาน รวมถึงการ

คาํนึงถึงความสอดคลอ้งความเหมาะสมของโครงสร้างงาน ให้มีการประสานงานทีคลอ้งคลอ้งกบั

กระบวนการในการสร้างความมีส่วนร่วมในการปฎิบติังานต่อกัน เพือให้เกิดประสิทธิภาพการ

ทํางานสูงสุดในการส่งมอบคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการแก่ผูรั้บบริการให้ได้รับ

ประสิทธิผลการบริการสูงสุด โดยการจดัโครงสร้างองค์กรของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่าง

กนั ขึนอยูก่บัการกาํหนดทิศทางของแต่ละโรงพยาบาล ทงันีโครงสร้างหลกัทีพบมาในกลุ่มธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ไดแ้ก่  

1.1 โครงสร้างองค์กรแบบเครือข่ายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแบบครบวงจร 

(Healthcare Network) ไดแ้ก่ (1.1) กลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการมีโรงพยาบาลภายในเครือข่ายทัง

ประเทศและต่างประเทศรวม 46 โรงพยาบาลภายในเครืองหมายการคา้หลกั 6 เครืองหมายการคา้ 

ได้แก่ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช โรงพยาบาลพญาไท 

โรงพยาบาลเปาโลเมโลเรียล  โรงพยาบาลรอยลัองักอร์ (1.2) กลุ่มโรงพยาบาลรามคาํแหงรวม 32 

โรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลรามคาํแหง โรงพยาบาลวิภา-ราม  โรงพยาบาลสุขุมวิท  (1.3) กลุ่ม

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รวม 6 โรงพยาบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิ
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เคิลฮบั (1.4) กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีรวม 18 โรงพยาบาลภายใตชื้อโรงพยาบาลธนบุรีทงัหมด เป็น

ตน้ ดงัคาํกล่าวทีว่า  
 

บริหารจดัการ ระบบการตลาดทุกกลุ่ม เปิดตลาดให้กวา้งขึน มีการส่งต่อ

ใหเ้ครือข่ายดีกว่าให้คนอืนของตนเอง มีการสร้างฐานลูกคา้มากขึน เป็นเรืองธุรกิจทวัไป 

ไม่ใช่เป็นเรืองผลประโยชน์ส่วนตวั ทาํเพือผลกาํไรขององคก์ร มีบรรษทัภิบาลของเขา  การ

จดัการประชาชนทีเขา้ไม่ถึงทาํอย่างไร (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 
 

กลุ่มโรงพยาบาลแบบเครือข่ายจะมีความพร้อมในทุกดา้นทีสาํคญัต่อการ

ประกอบธุรกิจ ไดแ้ก่  ความพร้อมดา้นทิศทางธุรกิจในทุกระดบั คือ ระดบัปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติย

ภูมิ ความพร้อมดา้นเงินทุนเพือการหมุนเวียนและลงทุนในทรัพยสิ์นอย่างเหมาะสม  ความพร้อม

บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทยใ์นทุกระดบัของโรงพยาบาล ความพร้อมดา้นการส่งต่อ

ผูรั้บบริการไปรักษายงัเครือข่ายทีเกือธุรกิจแก่กนัและกัน   การจัดโครงสร้างโรงพยาบาลยงัมี

ความสําคัญในทิศทางทีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลรัฐ ตัวอย่างการจัด

โครงสร้างของโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล มุ่งเน้นการให้บริการโดยมีวตัถุประสงค์

ใหค้วามคล่องตวัในการบริหารจดัการและการตอบสนองผูรั้บบริการ ตามกลุ่มบริการทางการแพทย์

ได้อย่างเหมาะสม โดยแยกตามโรงพยาบาลแบ่งออกเป็น 3 โรงพยาบาล คือ (1) โรงพยาบาล

รามาธิบดี  (2) ศนูยก์ารแพทยสิ์ริกิติ (3) ศนูยก์ารแพทยส์มเด็จพระเทพรัตน์ ซึงเป็นการเปลียนแปลง

จากการแบ่งตามภาควิชาทีมุ่งเนน้ทางวิชาการมากกว่าการใหบ้ริการ ทาํใหก้ารจดัโครงสร้างองค์กร

ใหม่จะทาํใหส้ามารถตอบสนองการรักษาพยาบาลทีมุ่งผลประโยชน์ของผูรั้บบริการมากขึน โดย

บูรณาการบุคลากรหลายหลายวิชาชีพมาทาํงานเป็นทีมในการสร้างประสิทธิภาพตงัแต่การวินิจฉัย

อาการ การเตรียมความพร้อมวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์หอ้งพกั การทาํความสะอาดเครืองมือ การ

ระบุจุดทีดาํเนินการ การตรวจสอบทุกขนัตอน การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทีการรักษาไม่

เป็นไปตามแผนทีวางไว ้ทาํใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพในการทาํงานเป็นทีม เกิดประสิทธิผลตาม

เป้าหมายทีวางแผนไวแ้ละเกิดการตรวจสอบอยา่งสมาํเสมอ เป็นตน้ 

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแบบเครือข่าย สามารถกาํหนด

ทิศทางและมีศกัยภาพเอืออาํนวยต่อการพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลไดดี้ เนืองจากความพร้อม

ของทรัพยากรดา้นต่างๆ ขนาดและผลประโยชน์ทางธุรกิจเกิดความคุม้ค่าในการจดัการบรรษทัภิ

บาล การใช้ระบบตรวจสอบเชิงโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถกระจาย

อาํนาจการกาํกบัดูแลไดอ้ยา่งกวา้งขวางอนันาํความเจริญเติบโตทางธุรกิจ ดงัคาํกล่าวทีว่า  
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หลกันิติธรรม มนัแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นไปตามกฏหมาย หลกัการ

ตอบสนองของผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างเราตอบสนองความตอ้งการของ

ผูป่้วยทีเราใหบ้ริการทางการแพทยที์ดีกบัผูป่้วย รักษาหายวดัไดจ้ากความพึงพอใจของผูป่้วย

วดัไดอ้ยู่แลว้ วดัไดจ้ากผลประกอบการทีดีทีมีประสิทธิภาพก็วดัไดอ้ยู่แลว้ ความพึงพอใจ

ของพนกังานก็วดัไดอ้ยู่แลว้ ความพึงพอใจของแพทยก์็วดัไดช้ดัเจน เกียวกบัความเสมอภาค 

บางคนพูดถึงยุทธศาสตร์การปฎิบติัอย่างเท่าเทียมกนัในการรักษาพยาบาล หมายความว่าเขา

สามารถรับผูป่้วยไดทุ้กระดบั ผมคิดวา่หมอรักษาคนทุกคนก็เสมอภาคอยู่แลว้นะ ไม่ไดเ้ลือก

วา่จะพุทธ มุสลิม คริสตห์รือคุณเป็นคนต่างชาติ โดยทวัไปเราตอ้งรักษาตามอาการทีเป็นไป

ของคนไขนี้เป็นตวักลางของจรรยาบรรณทางการแพทย์ วิธีการรักษาทางการแพทย์ทีมนั

สอดคลอ้งกบัอาการคนไข ้ดงันนัเป็นแนวปฎิบติัของแพทยอ์ยู่แลว้ ซึงผูป้ฎิบติัตามนีใครทีมา

ตามนีก็ตอ้งรักษาตามนีเรียกวา่เสมอภาค (สมอาจ วงษข์มทอง, 2557) 
 

ตวัอยา่งการกระจายอาํนาจการจดัการและขอบเขตการใหบ้ริการครอบคลุม

พืนทีให้บริการตามตาํแหน่งทีตงัของโรงพยาบาลตามหัวเมืองใหญ่ การเปิดคลีนิคเพือการส่งต่อ

ผูรั้บบริการ การพฒันาระบบการเคลือนยา้ยทีหลากหลายในการเขา้ถึงผูรั้บบริการ เช่น รถฉุกเฉิน 

เรือความเร็วสูง เฮลิคอปเตอร์ รถจกัรยานยนตแ์ละสายการบิน ดงันนัการกระจายอาํนาจการบริหาร

จดัการ การกระจายกิจกรรมไปสู่ธุรกิจทีมีให้การสนับสนุนธุรกิจซึงกนัและกนัจะสามารถสร้าง

เชือมโยงระบบการจดัการ ดชันีชีวดัทางธุรกิจเชือมโยง โดยสามารถกาํกบั ดูแล ตรวจสอบไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ ทาํใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจอยา่งรวดเร็วดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

ภาคเอกชน คือ ภาคธุรกิจนนัเอง เอกชนเขาตอ้งลงทุนดว้ยตวัเขา อยู่ไดด้ว้ย

ตวัเขาเอง ใครอยู่ไดต้อ้งมีกาํไร แน่นอนอยู่แลว้นีก็เป็นสัจธรรมธรรมดาๆ  รายไดที้เขา้มาอยู่

ภายใตก้ารบริหารจดัการทีเหมาะสมของเราด้วย เราก็ไม่ไดเ้อาเปรียบคนอืนเขา เพียงแต่

ตน้ทุนทีเราตอ้งพึงพาตวัเอง ทาํใหมี้ตน้ทุนทีสูงกว่า นนัเป็นธรรมดา (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 

2557) 
 

1.2  โครงสร้างองคก์รแบบมุ่งธุรกิจทีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง การกาํหนดทิศทาง

ของโรงพยาบาลเอกชนทีความสามารถเฉพาะตวัทีโดดเด่น สามารถพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาล

เฉพาะกลุ่ม(Niche Market) ใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัศยัภาพของโรงพยาบาลไดเ้ช่นกนั ตวัอย่าง 

(1) โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทีสามารถใหบ้ริการไดทุ้กระดบั แต่มุ่งเน้น

ระดบัตติยภูมิทีมีอาการของโรคซบัซอ้น เน้นความชาํนาญเฉพาะทาง มุ่งเน้นกลุ่มตลาดระดบับน

และกลุ่มผูรั้บบริการต่างประเทศเป็นหลกั เพือจดัการตามหลกัการตอบสนองความตอ้งการทางการ

แพทย์ชันสูง มุ่งหลกัคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักความโปร่งใส หลักความ
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รับผดิชอบในการดูแลรักษายากดว้ยมาตรฐานการรักษาทีกาํหนดไวสู้งสุด ควบคู่กบัการมุ่งเนน้หลกั

ประสิทธิผลจากการให้บริการทีมีคุณภาพอนัเป็นส่วนสําคัญ เนืองจากผูรั้บบริการไม่สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได ้การสร้างนวตักรรมบริการในรูปแบบโรงแรมจึงเป็นนวตักรรมทีทา้ทายขนัสูง

ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  (2) โรงพยาบาลเอกชยั เป็นอีกรูปแบบหนึงของการจดัโครงสร้าง

องค์กรทีมุ่งเน้นการรักษาเฉพาะในกลุ่มคนท้องถินจังหวัดสมุทรสาคร โดยเน้นการสร้าง

ความสัมพนัธ์กับคนท้องถินดว้ยการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม การสร้างความมีส่วนร่วมและ

รับผิดชอบต่อสังคม เพือตอบสนองต่อหลกัความมีประสิทธิภาพในการักษาทีมีความเชียวชาญ

เฉพาะดา้น หลกัการตอบสนองต่อบริการทีสร้างประสิทธิผลและความความคุม้ค่าในระดบัราคาที

เปิดเผยและยอมรับได้ในสังคม (3) โรงพยาบาลมหาชัย มีการจัดโครงสร้างองค์กรตามกลุ่ม

ผูรั้บบริการ ได้แก่ กลุ่มประกันสังคมและกลุ่มหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  กลุ่มเฉพาะทาง

โรคหัวใจ กลุ่มผูรั้บริการชาํระเงินทั วไป  ทาํให้การจัดกระบวนการทาํงานมีรูปแบบในการ

ให้บริการทีชัดเจน การจัดอตัรากาํลงั การจัดสรรทรัพยากรเครืองมือวสัดุเวชภัณฑ์ตามกลุ่ม

ผูรั้บบริการ การจัดการบรรษัทภิบาลในลกัษณะนีทาํให้เกิดหลกัประสิทธิภาพในการจัดการ

กระบวนการทาํงาน ระดบัคุณภาพการรักษาและการบริการทีเหมาะสมเป็นมาตรฐานเดียวกนั เกิด

ความรวดเร็ว เป็นตน้     

1.3 การจดัโครงสร้างแบบมุ่งธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาลตา 

โรงพยาบาลหูตาคอจมกู โรงพยาบาลยนัฮี เป็นตน้ การกาํหนดยทุธศาสตร์ทางธุรกิจทีเหมาะสมกบั

ศกัยภาพโรงพยาบาลจะสามารถบรรลุเป้าหมายของแต่ละวตัถุประสงค์ โดยจะมุ่งเน้นการรักษา

เฉพาะอวยัวะหรือมุ่งเนน้ทางดา้นศลัยกรรมความงาม เป็นตน้  การพฒันาความเป็นบรรษทัภิบาลใน

กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนีมุ่งตอบสนองเฉพาะดา้นหรือตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บบริการที

ไม่เกียวกบัการรักษาพยาบาล  

การจัดโครงสร้างองค์กรมีความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางของ

โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการกาํหนดแนวทางการจัดการเชิงบรรษทัภิบาลในการตอบสนอง

เป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชน โดยแบ่งออกเป็นองคป์ระกอบทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

1.3.1 การกาํหนดเป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชน มกัให้ความสาํคญัต่อ

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก  โดยการตอบสนองทางธุรกิจทีมุ่งความคาดหวัง

ผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราทีสูงสุด ปัจจุบนับริษทัทีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยร์วม 14 บริษทัและมีโรงพยาบาลทีอยูภ่ายใตก้ารบริหารงานของบริษทั

ดงักล่าวจาํนวนมาก ภายใตก้ารกาํกบัดา้นบรรษทัภิบาลของสาํนักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัมีหน้าทีตอ้งเปิดเผยขอ้มูลและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ควบคู่กบัการปฎิบติัตามกฎระเบียบตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การสร้างผลตอบแทนสูงสุด

และความมีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเป็นบทบาทหน้าทีของผูบ้ริหาร

โรงพยาบาลเอกชนตอ้งใหค้วามสาํคญัสูงสุด  ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

การจ่ายระบบประกันสุขภาพทั วหน้า เ พือให้กองทุนอยู่ไ ด ้

นอกเหนือจากนีผูป่้วยตอ้งจ่ายเองช่วงแรกของการเข้ารับการรักษามีการจ่ายทีชดัเจน แต่

ระยะต่อจากนนั โรงพยาบาลจะถามผูจ่้ายเงินจะอยู่ต่อหรือไม่ (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 
 

 ปัจจยัทีส่งเสริมใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความเจริญเติบโต เกิด

จากจาํนวนผูรั้บบริการทีมีจาํนวนมากทังภายในประเทศและต่างประเทศ เนืองจากคุณภาพการ

รักษา คุณภาพบริการและราคาอยู่ในระดบัเหมาะสมเมือเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มอาเซียน   

ปัจจยัหลกัทีส่งผลกระทบต่อการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน คือ หลกัคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีเป้าหมายเชิงธุรกิจทาํให้เกิด

โครงสร้างและวิธีการจดัการเป็นแนวทางของธุรกิจทีมุ่งผลตอบแทน ลดความเสียงทีเกิดขึนกับ

ธุรกิจ ทาํใหเ้กิดขอ้เรียกร้องทางสงัคมมากมาย ไดแ้ก่ (1) ดา้นราคาค่ารักษาพยาบาลทีมีราคาสูงกว่า

ราคาจาํหน่ายทวัไปหลายเท่า เนืองจากโรงพยาบาลรวมตน้ทุนดาํเนินการไวใ้นราคายาแต่มีราคาค่า

ดาํเนินการอืนเพิมมาด้วยจึงทาํให้เกิดประเด็นการคิดค่ารักษาพยาบาลซาํซ้อน เช่น ค่าบริการ

โรงพยาบาลอนัหมายถึงค่าบริการสาธารณูปโภคเฉลียต่อผูรั้บบริการ เป็นตน้ นอกจากนีราคายงัไม่

เป็นทีเปิดเผย ผูรั้บบริการตอ้งขอดู โดยมีขอ้จาํกดัดา้นจุดบริการทาํให้ปราศจากความชดัเจนตาม

หลกัการเปิดเผยข้อมูลทีชดัเจน การกาํหนดมาตรฐานการคิดค่าบริการทางการแพทย ์ค่าบริการ

พยาบาล การคิดราคาตรวจนอกสถานที ราคาเหมาจ่ายทีมีการรายการอืนเพิมเติม รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายทีไม่ได้รับการแจ้งให้ชัดเจนและโอกาสในการตัดสินใจรับบริการทีมีน้อย เนืองจาก

ผูรั้บบริการขาดความรู้ทางการแพทยแ์ละไม่ไดรั้บการสือสารความเขา้ใจในกระบวนการรักษาอยา่ง

ชดัเจน เป็นตน้ ลว้นเป็นสาเหตุทีทาํใหเ้กิดประเด็นดา้นบรรษทัภิบาลจากสงัคม แนวทางการพฒันา

บรรษัทภิบาลนีมีการนําเสนอมานานแต่ขาดการตอบสนองทีเป็นรูปธรรมทีเพียงพอ การพฒันา

ขณะนีอยูใ่นตอนการออกแบบโครงสร้างทีใหมี้กรรมการจากภายนอกเขา้ร่วมในการควบคุมราคา

ยา ซึงถือว่าเป็นจุดเริมตน้ของการพฒันา  (2) การปฎิบติัตามพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน ใหอ้ยู่

ในดุลยพินิจของแพทย์ในการวินิจฉัยความเสียงต่อชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเห็นของผูเ้ชียวชาญบางท่านรวมถึงสือมวลชนรับรู้ว่าโรงพยาบาลเอกชน

ปฎิเสธผูรั้บบริการ เนืองจากตอ้งการลดความเสียงทางการเงินดว้ยการวินิจฉัยหรือหาวิธีปฎิเสธ

ผูรั้บบริการ โดยการสอบถามถึงความสามารถในการชาํระเงิน เช่น สิทธิความคุม้ครอง การขอรับ
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เงินมดัจาํการรักษาพยาบาล เป็นต้น การกาํหนดรูปแบบการจัดการบรรษัทภิบาลจึงเป็นเชิง

โครงสร้างหรือระบบทีถกูสร้างใหมี้ แต่ในแนวทางพฤติกรรมหรือปฎิบติัแลว้ยงัเป็นปัญหาทีรอการ

พฒันาและติดตามต่อไป 

1.3.2 การจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิดความประหยดัและเกิดความคุม้ค่า 

เพือใหเ้กิดหลกัประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรทีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดผลประโยชน์สูงสุดแก่

ผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ 

1.3.2.1 การใชเ้ครืองมือทางการแพทยที์มีราคาสูง เช่น CT SCAN, 

MRI, CATH LAB ให้เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยการแบ่งปันการใช้ให้เครือข่ายหรือ

โรงพยาบาลอืน เพือใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เนืองจากเครืองมือทางการแพทยมี์ราคาสูง เป็น

อุปกรณ์ทีมีเทคโนโลยเีปลียนแปลงรวดเร็วและมีตน้ทุนในการบาํรุงรักษาทงัเวลาใชง้านและไม่ใช้

งาน การจัดสรรและแบ่งปันการใช้เทคโนโลยีทางการแพทยร่์วมกันจะทาํให้เกิดความคุ้มค่า 

ประหยดัตน้ทุนและเพิมประสิทธิภาพในการรักษา เป็นการสร้างหลกับรรษทัภิบาลเพือตอบสนอง

ความมีประสิทธิภาพอยา่งคุม้ค่า   

1.3.2.2 การเตรียมพร้อมด้านสถานที สาธารณูปโภคและระบบ

อาํนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบนํา ระบบความเย็น ระบบ

เทคโนโลย ีระบบแก๊ส บริการอาหาร บริการความสะอาดและสุขอนามยั ระบบความปลอดภยั ทีมี

การเตรียมความพร้อมและดูแลซ่อมบาํรุงอยา่งต่อเนือง เพือการพร้อมใหบ้ริการตลอดเวลา ทงันีการ

จดัการบรรษทัภิบาลตามหลกัการตอบสนองแต่ละโรงพยาบาลเอกชนมีความพร้อมแตกต่างกัน

ขึนอยูก่ารจดัสรรทรัพยากรของแต่ละแห่ง ดงันันโรงพยาบาลทีมีทรัพยากรมากจะสามารถดาํเนิน

กิจกรรมนีได้ดี ทําให้การพิจารณาการใช้หลักบรรษัทภิบาลในหลักการตอบสนอง หลัก

ประสิทธิภาพของการเตรียมความพร้อม รวมถึงการประหยดัพลงังานต่อหน่วยการใชมี้ผลต่อขนาด

ของธุรกิจ ซึงการพิจารณาระดบัความเป็นบรรษทัภิบาลจึงมีรายละเอียดตอ้งพิจารณาในหลายดา้น

ประกอบกนั      

1.3.2.3 กระบวนการทาํงานทีไร้รอยต่อด้วยอธัยาศยัมิตรไมตรีทีดี 

เนืองจากบริการรักษาพยาบาลมีความสาํคญัต่อชีวิตของผูรั้บบริการ กระบวนการทาํงานตอ้งมีความ

ราบรืนเป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนดไวเ้พือให้ผูร่้วมงานสามารถทาํงานต่อเนืองกันก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ปัญหาดงักล่าวยงัพบรอยต่อในการปฎิบติับา้ง และมีการพฒันาอย่าง

ต่อเนืองเพือลดความเสียงและเพิมประสิทธิภาพในการปฎิบติังานใหดี้ขึน   

1.3.2.4 เพือตอบสนองความคุ้มค่าทางการเงิน การสร้างความพึง

พอใจในบริการและสร้างความเชือใจให้แก่ผูรั้บบริการ ซึงโดยทวัไปผูรั้บบริการมี 3 ประเภท คือ 
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(1) การชาํระเงินเอง (2) การไดรั้บความคุม้ครองจากบริษทัคู่สัญญา บริษทัประกนั ประกนัสังคม 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เป็นตน้ (3) การชาํระเงินเองควบคู่กบัการใชสิ้ทธิความคุม้ครอง  โดย

การสร้างความคุม้ค่าทางการเงินตอ้งมีความโปร่งใสในการให้การรักษาทีเหมาะสมและมีการคิด

ราคาค่ารักษาพยาบาลทีเหมาะสม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ดงัคาํกล่าวทีว่า 
            

 ประกันมีผู ้เชียวชาญประเมินการรักษา แต่ก็ไวว้างใจ

แพทย์ในโรงพยาบาล  ซึงโรงพยาบาลตอ้งไม่แนะนาํบริการทีเกินความจาํเป็น (ศิววงศ์ ค่อนดี, 

2558) 
 

  ดังนันการสร้างประสิทธิผลในการสร้างอัตราผลกําไร

เพิมขึน การบอกต่อการใชบ้ริการและเกิดการใชบ้ริการซาํจากกลุ่มผูรั้บบริการเดิมและรายใหม่  

1.3.2.5 กา ร ต่ อ ยอ ด ก ลยุทธ์ก า ร ต ลา ด เ ป้ าห ม า ย  ที ส่ ง ผ ลต่ อ

ผลตอบแทนผูถื้อหุน้มากกวา่การประโยชน์ต่อพนกังานและผูรั้บบริการ ดงันนัการจดัสรรทรัพยากร

เพือใหเ้กิดความเหมาะสมชดัเจนเป็นธรรมตามหลกัประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจึงจาํเป็นตอ้งมีการ

กาํหนดเป้าหมาย การประเมินผลอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนกังาน ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ การจ่ายค่าตอบแทนพนกังานตามผลงานทีแทจ้ริง การปรับเปลียนราคาค่าบริการ

ทีเป็นธรรมต่อผูรั้บบริการ ความรับผดิชอบและการมีส่วนร่วมต่อการพฒันาสงัคม เป็นตน้ 

1.4 การสนับสนุนการเขา้ถึงสิทธิของภาคประชาชนมากขึน เนืองจากธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้นผลลพัธ์ทางธุรกิจ การเลือกกลุ่มเป้าหมายทีมีกาํลงัซือสูงจึงเป็นกลุ่มที

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ความสําคัญ เช่น กลุ่มลูกค้าจากบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันทัง

ภายในประเทศและบริษทัประกนัในต่างประเทศ นับเป็นส่วนหนึงทีทาํให้เกิดการเขา้ถึงสิทธิของ

ผูรั้บบริการมากขึน เนืองจากผูรั้บบริการไดรั้บความคุม้ครองดา้นค่ารักษาพยาบาล อนัเป็นการลด

ภาระทางการเงินใหแ้ก่ผูรั้บบริการและช่วยใหผู้รั้บบริการสามารถตดัสินใจเขา้รับการรักษาไดต้าม

ความตอ้งการ ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

การคิดค่าเบียประกนัตามความจาํเป็นในการรักษาในโรงพยาบาลทีกาํหนด

ไวถ้ือเป็น Model ทีดีหรือในกรณีทีมีการเคลมนอ้ยมีเงินค่าเบียประกนัคืน (ศิววงศ์ ค่อนดี,  2558) 
    

   การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้ผูรั้บบริการเขา้มารับบริการ

กบัโรงพยาบาลเอกชนมากขึน โรงพยาบาลมีโอกาสเลือกกลุ่มผูรั้บบริการทีมีอาํนาจซือมากกว่าการ

เลือกตอบสนองสงัคมในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย เช่น กลุ่มประกนัสังคม กลุ่มสิทธิขา้ราชการและกลุ่ม

ประกนัสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนีโรงพยาบาลเอกชนมีการให้บริการบางกลุ่มและมีกระบวนการ
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ในการบริการรักษาแตกต่างกนั โดยจาํแนกตามระดบัการใหบ้ริการตามสิทธิ ทาํให้ขาดความเสมอ

ภาคในการเขา้ถึงสิทธิถึงแมมี้สิทธิ ทงันีพฤติกรรมการรับกลุ่มประกนัสังคม กลุ่มสิทธิขา้ราชการ

และประกนัสุขภาพแห่งชาติ อาจเป็นเพียงยทุธวิธีเพือตอ้งการความมนัคงทางการเงิน เนืองจากขาด

ความสามารถในการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกนั การตอ้งการแหล่งรายไดที้แน่นอน

จาํนวนมาก ในภาวะทีการตลาด ความสามารถขององค์กรและฐานการเงินไม่เอืออาํนวยต่อการ

จดัการธุรกิจ ณ ขณะนนั  เป็นตน้ ปัญหาการเขา้ถึงสิทธิของผูรั้บบริการมีความเกียวขอ้งกบักฎหมาย 

การจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐทีมีการคิดราคาเหมาจ่ายและราคาต่อราคาตาํกว่าราคาขายของ

โรงพยาบาล รวมถึงการสร้างจิตสํานึกในการให้บริการของระบบสาธารณสุขยงัมุ่งเน้นธุรกิจ

มากกว่าการตอบสนองตามหลกัคุณธรรม ทีมีแนวโน้มการแสวงผลประโยชน์ทางธุรกิจมีเพิมมาก

ขึน  

 1.5 การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบธุรกิจของโรงพยาบาล

เอกชนมีส่วนทีทาํให้เกิดมลภาวะดา้นสิงแวดลอ้ม เช่น การสร้างขยะติดเชือขยะพิษขยะเคมี การ

ระบายนําเสียสู่สาธารณะ การแพร่กระจายเชือโรคและสารเคมีในอากาศ  มลพิษทางเสียจาก

สญัญาณไซเรน เป็นตน้ ปัจจยัดงักล่าวลว้นกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสังคมในบริเวณใกลเ้คียง 

ดงันนัการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมเป็นสิงทีควรสร้างจิตสาํนึกในความรับผิดชอบตามหลกั

ความรับผดิชอบและหลกัคุณธรรมจริยธรรม ดา้นทางปฎิบติัและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยงั

มีบางส่วนทีทาํบา้ง บางส่วนยงัถกูละเลยทีจะปฎิบติัเนืองจากตน้ทุนดาํเนินการสูงและไม่ก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการปฎิบติัยงัคงหวงัผลทางธุรกิจเป็นหลกั ไดแ้ก่ การให้ความรู้ทางการ

แพทยเ์พือวตัถุประสงคใ์หเ้กิดกาํลงัซือบริการ  การเชือมความสมัพนัธใ์นระดบัชุมชนเป็นเพียงการ

สร้างมิตรไมตรีบางคราเพือเป็นการสญัลกัษณ์ใหรั้บรู้ว่ามีการทาํ เป็นตน้ ดงันนัการพฒันาบรรษทัภิ

บาลจึงต้องยึดปฎิบัติอย่างต่อเนือง เพือให้สอดคลอ้งกับการรับรองมาตรฐานในประเทศและ

มาตรฐานสากลกาํหนดไว ้  

ภาพรวมพบว่ าการจัดโครงสร้างโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ มี

วตัถุประสงคเ์พือการดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดความเจริญเติบโตอยา่งต่อเนืองและสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่

ผูถื้อหุน้เป็นหลกั สาํหรับแนวทางจดัการบรรษทัภิบาลเฉพาะในส่วนทีมีความสาํคญัและสามารถ

ตอบสนองผลลพัธท์างธุรกิจเท่านนั จะเป็นเครืองมือทีโรงพยาบาลเอกชนนาํมาประยุกต์ใชเ้พือให้

เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ ได้แก่ (1) การใช้หลกัประสิทธิภาพในการสร้างคุณภาพการรักษา ลด

ตน้ทุนดา้นค่าใชจ่้ายทงัจากการลงทุนและการดาํเนินงาน  การเพิมประสิทธิภาพและความจงรักภกัดี

ในองคก์รแก่บุคลากร การเพิมประสิทธิภาพดา้นกระบวนการปฎิบติังาน ปัจจยัดงักล่าวจะเป็นการ

ส่งเสริมธุรกิจโรงพยาบาลเอกสารใหส้ามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนไดอ้ยา่งคุม้ค่า  (2) การใช้
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หลกัประสิทธิผล เพือการสร้างความคาดหวงัในการบริการและความรู้สึกไวว้างใจแก่ผูรั้บบริการใน

การกลบัมาใชบ้ริการซาํ รวมถึงการแนะนาํบอกต่อชกัชวนผูรั้บบริการรายอืนเขา้มาใชบ้ริการมาก

ขึน นอกจากนีการสร้างความสัมพนัธ์และความพึงพอใจในบริการทีดีจะทาํให้เกิดการประณี

ประนอม กรณีมีเหตุร้ายทีอาจนาํไปสู่การฟ้องดาํเนินคดีระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาลเอกชน  

(3) การใชห้ลกัความรับผดิชอบ เพือการตอบสนองสงัคมดา้นความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ สังคม 

ชุมชน การอนุรักษ์พลงังาน การกาํจดัสารเคมีทีก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นเพียงการสร้างการรับรู้ให้

เกิดขึนแก่สงัคมเท่าทีทาํไดด้ว้ยตน้ทุนตาํ เนืองจากธุรกิจยงัคงอยูเ่คียงคู่ประชาชนผูที้จะกลบัมาเป็น

ผูรั้บบริการของโรงพยาบาลเอกชน  (4) การใชห้ลกัการตอบสนองจะเป็นลกัษณะการจัดการที

ครอบคลุมและเอือต่อกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นหลกั เช่น การสร้างนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์และ

บริการใหม่ๆ การอาํนวยความสะดวก สร้างความสมัพนัธแ์ละพนัธมิตร เฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีเอือ

ประโยชน์ทางธุรกิจเป็นสําคัญ ดงันันแนวคิดการจดัการบรรษทัภิบาลยงัคงเป็นเรืองทีตอ้งการ

พฒันามากขึน โดยมุ่งสร้างทีจิตสาํนึกในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อนันาํไปสู่การ

พฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลในดา้นอืนต่อไป ดงัคาํกล่าวทีว่า   
 

คนทีควรมีธรรมาภิบาลมากทีสุดคือ บอร์ดโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  

ประกอบดว้ย 3 ส่วนใหญ่ๆ ดว้ยกนั ส่วนที 1 ตวัแทนจากฝ่ายราชการเลย เช่น ตวัแทนจาก

ปลดักระทรวง ตวัแทนจากผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสาคร ตวัแทนจากสาธารณสุขจงัหวดั

สมุทรสาคร ส่วนที 2 คือ ผูท้รงคุณวุฒิ ซึงเราคดัเลือกมา เรามีวิธีการนะครับ ส่วนที 3 คือ 

ผูแ้ทนชุมชน อย่างละ 3 3 3 (สุรพงษ ์บุญประเสริฐ, 2557) 
 

2. การสร้างสมรรถนะหลกัขององค์กร ไดแ้ก่ ค่านิยม วฒันธรรมองค์กร  ความรู้

ความสามารถทกัษะแก่บุคลากรสหสาขาวิชาชีพทีเขม้แข็ง สมรรถนะขององคก์รเป็นส่วนสาํคญัใน

การผลกัดันองค์กรไปสู่พนัธกิจและวตัถุประสงค์ขององค์กร ผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาทหน้าที

สาํคญัในการสร้างสมรรถนะดว้ยการนาํระบบคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การ

สร้างค่านิยมหลกัดว้ยการหลอมปรัชญาความเชือขององคก์รลงสู่บุคลากรใหเ้กิดความสอดคลอ้งกนั

อย่างต่อเนือง เพือประโยชน์ในการสร้างวฒันธรรมองค์กร เช่น “วฒันธรรมความปลอดภยัของ

ผูรั้บบริการ (Safty culture)” โดยมีองคป์ระกอบหลกัเพือการพฒันาดงันี 

 2.1 การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร (Core value and Corporate culture) 

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการเสริมศกัยภาพการแข่งขนัทางธุรกิจรวมถึงการให้บริการทีเหมาะสม 

ค่านิยมองค์กรคือคุณลกัษณะเฉพาะของโรงพยาบาลหรือบางครังเป็นภาพสะท้อนทีมาจากผูน้ ํา
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โรงพยาบาล ซึงเป็นผูก้าํหนดวิสยัทศัน์ในการนาํองคก์รไปสู่เป้าหมายควบคู่กบัการกาํหนดค่านิยม

ของโรงพยาบาล จาํเป็นตอ้งมีอุปนิสยั คุณลกัษณะเฉพาะอยา่งไร ดงัคาํกล่าวทีว่า  
 

พอองคก์รมนัใหญ่ขึนก็ใช ้Core value มาเป็นตวัสร้างถ่ายทอดผ่านตวันีได้

ดว้ย แต่ทงันีทงันันก็เป็น Link กบั Process ทีเราจะทาํโครงสร้าง คนจึงมีการตรวจสอบ

กนัเอง.....ในองคก์รนะ Leadership สําคญั กลุ่มผูบ้ริหารตอ้งแสดงให้เป็นตวัอย่าง Lead by 

example ....ทุกคนต้องชีชัดเจน นาํเพือให้รุ่นต่อไปไดอ้ย่างชดัเจน เห็นตวัอย่างดีและทาํ 

ล่าสุด Code of conduct เป็น By product อย่างเราอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทุก

อย่างต้องเป๊ะตามระเบียบ เราทาํมานานไม่ตอ้งมีข้อบงัคบัเราก็ทาํอยู่แลว้ แต่ทาํเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรใหม้นัชดัเจนขึน (ดุลย ์ดาํรงศกัดิ, 2557) 
 

 อนัเป็นการกําหนดทิศทางให้แก่แผนกบุคคลในการคัดเลือกบุคคลที

เหมาะสม ควบคู่กบัการเสริมสร้างและหล่อหลอมบุคลากรทีมาจากสหสาขาวิชาชีพให้มีวฒันธรรม

ทีเหมือนกนั เพือการส่งเสริมหลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล และหลกัการมีส่วนร่วมในการ

ให้บริการทีดีร่วมกนั ดงันันค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรจึงเป็นส่วนผลกัดนัสาํคัญในการสร้าง

หลกับรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน จากความหลากหลายของสหสาขาวิชาชีพ ปริมาณการจา้ง

บุคลากรจาํนวนมาก ความแตกต่างกันในระดบัของความรู้ความสามารถ ทาํให้เกิดปัญหาและ

อุปสรรคในการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรไดอ้ย่างแทจ้ริง จากมุมมองตามหลกัการและ

โครงสร้างทางวฒันธรรม พบว่าส่วนใหญ่ทงัโรงพยาบาลรัฐและเอกชนให้ความสาํคญั แต่ในทาง

ปฏิบติัยงัคงมีปัญหามาก หลายโรงพยาบาลขาดความชดัเจนในการนาํไปสู่การปฎิบติั สาํหรับการ

ปฎิบติัทีดีสาํหรับบางแห่งพบว่ายงัตอ้งพฒันาอีกมาก ตวัอยา่งในการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีดี 

คือ โรงพยาบาลบา้นแพว้มีความเชือมนัด้านการสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร เพือผลกัดัน

คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการรวมถึงการสร้างระบบบรรษทัภิบาลทีดีในโรงพยาบาล เริม

ตงัแต่การคดัเลือกบุคลากรทีตอ้งทดลองทาํงานร่วมกนัอยา่งนอ้ย 1 ปีก่อนทาํการบรรจุเป็นพนกังาน 

เพือให้แน่ใจว่าบุคลากรสามารถแสดงคุณลกัษณะทีเหมาะสมอย่างชัดเจนจากความใกลชิ้ดและ

ระยะเวลาทีสามารถพิสูจน์เกียวกบัความสอดคลอ้งของค่านิยมร่วมกนัได ้โดยจากประสบการณ์

พบว่าคนเก่งหากมีค่านิยมไม่สอดคลอ้งกบัโรงพยาบาลจะนาํมาซึงปัญหามาก  การสร้างวฒันธรรม

องค์กรทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แสดงออกอย่างจริงใจและมีการ

ตรวจสอบการทาํงานระหว่างบุคลากรดว้ยกนัเองตลอดเวลา อนัเป็นการส่งเสริมหลกับรรษทัภิบาล

ในหลายดา้นทีสาํคญั เช่น กรณีแพทยล์ะเลยการดูแลผูรั้บบริการ พยาบาลจะทาํการโตแ้ยง้ตกัเตือน

ทนัที หากไม่เชือฟังก็จะร้องเรียนผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล เป็นตน้ ดงัคาํกล่าวทีว่า 
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ผูอ้าํนวยการตอ้งเขา้ใจบทบาทก่อน แต่ละคนตอ้งเขา้ใจบทบาท ผูบ้ริหาร

เขา้ใจบทบาทก่อน  หน้าทีของคุณเขาจา้งมาหรือให้มาบริหาร  ผูต้รวจสอบก็ตรวจห้ามมา 

involve กนั เท่าทีผมเห็นในหลายๆ องคก์รจะทะเลาะกนัหรือไม่ถูกกนั แมแ้ต่เด็กของผมกบั

ของเขาก็ยงัมีปัญหา conflict กนับา้ง  แต่ผมก็พยายามบอกตลอดเลยว่าหน้าทีใครหน้าทีมนั 

เคารพสิทธิกนับา้ง เขามาตรวจสอบเราต้องร่วมมือทุกอย่าง อนันีสําคญัการทีระบบการ

ตรวจสอบภายในจะเขม้แขง็ไดต้อ้งเคารพหนา้ทีกนัก่อนไม่ involve เขาจะตรวจสอบอย่างไร 

เขาจะรายงานอย่างไรก็คอยดูเขาไม่ถูกตอ้งก็ชีแจง คิดวา่ถูกตอ้งก็เอามาแก้ไข ผมว่าระบบนี

เป็นระบบทีดีแลว้ (สุรพงษ ์บุญประเสริฐ, 2557) 
 

 นอกจากนีปัญหาใหญ่ทีส่งผลกระทบต่อวฒันธรรม ไดแ้ก่ การแบ่งพรรค

พวก การปฎิบติัในดา้นลบต่อเพือนร่วมงาน การละเลยในหน้าที การใชค้วามรู้สึกและอารมณ์ใน

การตดัสินใจ เป็นตน้  อุปสรรคจาํนวนมากมีในวฒันธรรมโรงพยาบาลทีนาํไปสู่ปัญหาการพฒันา

บรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

ผมมีมุมมอง 2 ด้านเสมอ เรืองคนมุมมองการทาํงานเข้ากนัได ้มีหลาย

ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัการแต่งตงั การเป็นองค์กรแห่งอารมณ์ โดยเฉพาะหลากหลายสาขา

อาชีพมารวมกนั.... เรืองความรับผิดชอบของประชาชนและผลตอบแทนของการลงทุน  

วตัถุประสงค์ของเขาและเราต่างกนัอาจทาํงานร่วมกนัไม่ได ้แนวความคิดของแพทย์และ

ผูบ้ริหารแตกต่างกนั  โรงพยาบาลเอกชนมีเป้าหมายทีชดัเจนอยู่แลว้การทาํงานในส่วนนีตอ้ง

มีขอ้เสนอในเชิงบรรษทัภิบาล.....เอาไปใชจ้ริงยาก (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 
 

2.2 การมุ่งให้ความสําคัญต่อผูรั้บบริการทีเจ็บป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเอง หรือมีอาการเสียงต่อการเสียชีวิต การดูแลอย่างใกลชิ้ดและปฎิบติัตามมาตรฐานการรักษา

เป็นสิงสาํคญัสูงสุด การใหบ้ริการตอ้งมาจากเจตนารมณ์และจิตสาํนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง

แทจ้ริง ส่วนหนึงเป็นผลจากต่อเนืองจากค่านิยมและวฒันธรรมทีช่วยสร้างเสริมจิตสาํนึกในบทบาท

หนา้ที ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

ผูป่้วยจะเขา้มาผ่าตดัทีโรงพยาบาลของรัฐก็ไม่ไดม้าเพราะแพทย์ไม่ว่าง 

(สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 
 

2.3 การประเมินเกณฑ์ว ัดความสําเร็จจากผลงานอย่างเป็นธรรม การวัด

สมรรถนะและศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจหลกัของโรงพยาบาลเอกชน พบว่ามีระบบการประเมิน

ทีมีความชดัเจน ละเอียดและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดย

ใชห้ลกัการ Balance Scorecard ในการประเมินและวดัภาพรวมของการดาํเนินธุรกิจใน 4 ดา้นหลกั
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ไดแ้ก่ (1) สมรรถนะทางดา้นการเงิน  (2) สมรรถนะดา้นกระบวนการ  (3) สมรรถนะดา้นการเรียนรู้

และการพฒันาอยา่งต่อเนือง (4) สมรรถนะดา้นการตอบสนองผูรั้บบริการ  รวมถึงการใชด้ชันีชีวดั

ความสําเร็จ (Key performance indicator) ในการติดตามและประเมินผลงานอย่างต่อเนืองเป็น

รายวนั รายสปัดาห์ รายไตรมาส รายปี โดยมีการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเพือการแสดง

ความคิดเห็น ใหข้อ้เสนอแนะและปรับปรุงพฒันา ทาํให้เกิดระบบในการจดัการบรรษทัภิบาลใน

หลายดา้นทงัหลกัการเปิดเผยขอ้มูล หลกัการตรวจสอบ หลกัความรับผิดชอบ หลกัประสิทธิภาพ

และหลกัประสิทธิผล  มาตรการการประเมินเกณฑ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีจาํนวนมากทงั

การประเมินระดบับุคคล ระดบัหน่วยงาน ระดบัองค์กร ระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ทาํให้

เกณฑก์ารประเมินมีจาํนวนมาก มีความหลากหลายและความเร่งรีบในการประเมินอนัส่งผลกระทบ

การจดัการบรรษทัภิบาลในดา้นหลกัความเสมอภาคของผูป้ฎิบติังานทีตอ้งรับภาระงานเร่งด่วน

จาํนวนมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฎิบติัในระดบับุคคลและส่งผลต่อเนืองถึงการผลกัภาระ

ความรับผดิชอบ การบ่ายเบียงหลบเลียงงาน การละเลยการรับรู้ในการปฎิบติังาน ส่งผลกระทบต่อ

วฒันธรรมตามทีกล่าวในขอ้ 2.1.  ตวัอย่างการพฒันาการบรรษทัภิบาล คือ กรณีกลุ่มโรงพยาบาล

สมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ไดก้าํหนดกรอบและการสือสารเกียวกบัวิสัยทศัน์ทิศทางใน

อนาคตทางธุรกิจ 3 ปีขา้งหนา้เป็นประจาํทุก 6 เดือน การนาํเสนอกรอบค่านิยม วฒันธรรมทีสาํคญั

ต่อการพฒันา เช่น การสร้างความร่วมมือการมีส่วนร่วมในการพฒันางานร่วมกนั การลดการ

ประชุม ลดภาระงานทีมีความสาํคญันอ้ยลง การสร้างนวตักรรมในการทาํงาน การสร้างกลุ่มตลาด

เป้าหมายทีมีความเฉพาะเจาะจงโดยใชท้รัพยากรน้อยทีสุดแต่สามารถสร้างโอกาสทางการตลาด

สูงสุด การพฒันากระบวนการทาํงาน การเพิมศยัภาพในทุกระดับ เป็นต้น เพือรองรับกับการ

ขยายตวัทางธุรกิจควบคู่กบัการเพิมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทาํงานให้มีความสุขในการส่ง

มอบคุณภาพบริการทีดี เป็นตน้ 

2.4 การสร้างคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ เป็นปัจจยัสาํคญัของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน เนืองจากโรงพยาบาลเป็นสถานทีมาใชบ้ริการเมือเกิดความเจ็บป่วย ดงันันการ

รักษาจากแพทยจึ์งเป็นสิงสาํคญัทีสุด ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

การวนิิจฉยัของแพทยใ์ชจ้ริยธรรมอย่างเดียวเลย...เราเชือวา่เขา คือ ผูรู้้ หาก

ตดัสินขาวหรือดาํ เราเชือวา่จบตรงนนัเลย แต่การตดัสินใจหลายๆ อย่างควรมีเรืองการทวน

สอบคุณภาพด้วย ... จริยธรรมเป็นตวัชกันําให้ทาํ เรามีกฏหมายมาช่วยควบคุมด้วย เรา

เชือมนัในจริยธรรมวชิาชีพ จรรยาบรรณทางการแพทย ์(ศิววงศ์ ค่อนดี, 2558) 
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 เป้าหมายของผูรั้บบริการ คือ การหายหรือบรรเทาจากความเจ็บป่วยควบคู่

กับบริการทีต้องสนองตอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอาํนวยความสะดวก

รวดเร็ว สร้างความปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ทีขาดความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองดงัคาํกล่าว

ทีว่า  
  

นโยบายภาครัฐ คือ คุ้มครองความปลอดภยัของประชาชนชน ถ้าเกิด

อนัตรายผมก็ไม่ให้ทาํอย่างแน่นอน....องค์กรทงัหลายภายใตก้ารกํากับดูแลของรัฐบาล

ทงัหมด แพทยสภาทีจะคอยพิทกัษดู์แลความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ถา้แพทยสภาไม่ลา้สมยั

ไม่อพัเดทขอ้มูลก็เป็นเรืองของแพทยส์ภาทีลา้สมยั…แพทยสภาจึงตอ้งดูแลเพือปกป้องไม่ให้

หลอกลวงประชาชน (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 
 

 การจัดการตามหลกับรรษทัภิบาลจึงต้องใชส้มรรถนะหลกัทังหมดของ

โรงพยาบาล เพือส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูรั้บบริการ โดยการจดัการคุณภาพการรักษามีปัจจยัหลกั คือ 

(1) การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมในการรักษาพยาบาล โดยการทาํงานของกลุ่มแพทยต์อ้งมีแพทยร่์วม

หลายสาขาไดแ้ก่ แพทยด์มยา แพทยผ์า่ตดั แพทยผ์ูช่้วย นอกจากนียงัตอ้งมีทีมงานพยาบาล เทคนิค

การแพทย ์เภสัชกรร่วมในการให้การรักษา การประสานการทาํงานร่วมกนัตอ้งมีการซกัซอ้มทาํ

ความเข้าใจแนวทางการรักษาร่วมกัน การเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดการรักษา รวมถึงการ

ตรวจสอบวิธีการการทดสอบวิธีการรักษาร่วมกนัเพือความปลอดภยัของผูรั้บบริการเป็นสาํคญั  ดงั

คาํกล่าวทีว่า 
 

แพทยแ์ต่ละคนก็มี EGO สูงตอ้งมีจุดอะไรทีหลอมรวมกนั...แพทย์เก่งไม่

กลวัๆ ไม่เป็นทีมนีแหละ ไม่เก่งสอนได ้เรียนรู้ได ้แต่ทาํงานไม่เป็นทีมนีแหละลาํบากมาก 

(สุรพงษ ์บุญประเสริฐ, 2557) 
 

 ความพร้อมดา้นเวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์เครืองมือทางการแพทย ์โรงพยาบาล

ตอ้งจดัการเตรียมความพร้อม ตงัแต่การจดัการคลงัสินคา้ให้มีความพอเพียงต่อการใชว้สัดุอุปกรณ์

ทางการแพทย ์สร้างระบบการจดัซือรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  การสรรหาผูจ้าํหน่ายทีมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน ระบบควบคุมเวชภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์มีระบบการรายงานจาํนวน วนัหมดอายุ การดอ้ย

ประสิทธิภาพ เป็นตน้ รวมถึงการบาํรุงรักษา ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ให้มี

ความเทียงตรง พร้อมใชง้านตลอดเวลา  (3) การจดัการดา้นสาธาณูปโภคทงัระบบไฟฟ้า(ไฟสาํรอง) 

ระบบประปา ระบบแก๊สทางการแพทย ์ระบบเคลือนยา้ยผูรั้บบริการและระบบอืนทีมีผลกระทบต่อ

คุณภาพการรักษา ตอ้งอาศยัหลกับรรษทัภิบาลเพือดาํรงประสิทธิภาพในการดูแลรักษาซ่อมบาํรุงใน

ลกัษณะป้องกนั (Pro-active) ใหเ้กิดประสิทธิผลจากผลลพัธก์ารรักษาทีดีในการตอบสนองต่อความ
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คาดหวงัของผูรั้บบริการ  (4) การวิจยัพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์เพือตอบสนองการรักษา

รูปแบบใหม่ทีมีประสิทธิภาพมากขึนทงัดา้นความปลอดภยัในการรักษา ความรวดเร็ว ปลอดภยัและ

บาดเจ็บนอ้ยลง เช่น การพฒันานวตักรรมการเปลียนถ่ายกระดูกสนัหลงัในกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดและ

ทาลาซิเมีย  นวตักรรมการสําหรับกลุ่มผูมี้บุตรยากและการตังครรภ์ตามประสงค์  รวมถึงการ

ผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยเีพือการผา่ตดัทางไกลดว้ยหุ่นยนต ์เป็นตน้ การพฒันาจดัการบรรษทัภิ

บาลเพือคุณภาพการรักษามีระบบการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของทีมงานทีโปร่งใส (5) การ

ควบคุมการติดเชือภายในโรงพยาบาลเอกชนทีมกัมีอุปสรรคสาํคญัในการควบคุม ดูแลอาการของ

ผูรั้บบริการไม่ให้เกิดภาวะแทรกซอ้นจากเชือโรคจาํนวนมากทีกระจายตวัอยู่ภายในโรงพยาบาล 

หากการควบคุมการติดเชือไม่ไดจ้ะส่งผลกระทบต่อการแทรกซอ้นของโรคแก่ผูรั้บบริการรายอืน

และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูรั้บบริการ เป็นตน้  รวมถึงการปฎิบติัตามมาตรฐานที

โรงพยาบาลกาํหนด มาตรฐานจรรยาบรรณาวิชาชีพรวมถึงการตรวจสอบจากหน่วยงานภายใน 

(IQA: Internal quality Assurance) และสถานบนัจากภายนอก เช่น Hospital Accreditation and Joint 

Commission international  ให้การรับรองจึงเป็นสิงทีเชือมนัถึงความมีมาตรฐานไดอ้ย่างดี ดงัคาํ

กล่าวทีว่า 
  

ขอ้ดีของการใชร้ะบบบริหาร เช่น JCI, HA อะไรทีมี as form มนัเป็นการ

กระจายในตวัของบรรษทัภิบาลไปโดยปริยาย ผ่านทางดา้นคุณภาพบา้ง ผ่านเรือง RM ผ่าน

โดย System การเงิน อย่างการเขา้ Morning brief ก็จะเห็นไดว้่ามีความสอดคลอ้งไปได้

เรือยๆ มีผูน้าํ ผ.อ. รองผ.อ. เขา้ประชุม Morning brief ให้ Direction ทีชดัเจนเป็นการสือ

เหมือนกนั แต่คราวนีก็ไม่ใช่ 100% เหมือนกนัเป๊ะนะ ก็ขึนอยู่กบัผูน้าํนะ หากคนไหนเป๊ะเลย

ช่วงนนัก็จะดีเรืองไหนทีไม่เป๊ะช่วงนันก็จะ Drop ลงบ้าง แต่ก็ไม่นอกกรอบมาก ความ

เขม้ขน้ต่างกันบ้างขึนอยู่กบัผูน้ ํา....การบริหารจดัการของโรงพยาบาล คาํถามคือ พรชัย 

ทาํงานโรงพยาบาลทาํไมถึงทาํไดท้งั Morning brief การกระจายงาน มนัเป็นระบบทีฝังราก

อยู่แลว้ทีมนัออกมาในรูปหลกัการบริหารโรงพยาบาลมาจากการใช้มาตรฐาน (ดุลย์ ดาํรงศกัดิ, 

2557) 
 

 แต่ทังนีความผิดผลาดจากการรักษาเป็นสิงทีเกิดขึนได้ ผลกระทบต่อ

ผูรั้บบริการปรากฎเป็นระยะจากความผิดผลาดบางประการ ทาํให้การพฒันาคุณภาพการรักษาจึง

ตอ้งมีการพฒันาไม่สินสุด เนืองจากเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวิตและสุขภาพของผูรั้บบริการ   

การจัดการบรรษัทภิบาลด้านคุณภาพบริการเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อภาวะทางจิตใจของ

ผูรั้บบริการ การใหค้วามช่วยเหลือ การอาํนวยความสะดวก การส่งมอบอธัยาศยัทีดีแก่ผูรั้บบริการ

นบัเป็นองคป์ระกอบทีส่งผลต่อความพึงพอใจและประสิทธิผลของการบริการในการประเมินความ
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คุม้ค่าในระดบัสูง เนืองจากกลุ่มผูรั้บบริการของโรงพยาบาลเอกชนมกัจะมีความสามารถในการ

ชาํระเงินและความคาดหวงัในคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการในระดบัสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐ 

การดูแลความคาดหวงัในบริการจึงเป็นการตอบสนองต่อความตอ้งการและทาํให้เกิดประสิทธิผล

ในการรับบริการ ดังนันระดับการให้บริการสะท้อนภาพลกัษณ์ของระดับโรงพยาบาลเอกชน

เช่นกนั เช่น โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร์ให้บริการกลุ่มชาวต่างประเทศและกลุ่มผูมี้กาํลงัซือสูง จะ

สร้างรูปแบบการใหบ้ริการระดบัโรงแรม 5 ดาว   โรงพยาบาลธนบุรีจะให้บริการกลุ่มผูรั้บบริการ

ในประเทศ จึงออกแบบระดบัการใหบ้ริการรองลงมาแต่ราคาค่าบริการจะตาํกว่าโรงพยาบาลบาํรุง

ราษฎร์ เป็นตน้.      

3. การจดัการโรงพยาบาลเอกชน  จากวิวฒันาการจดัการระบบเจา้ของคนเดียวสู่การ

จดัการธุรกิจทีมีขนาดโครงสร้างขนาดใหญ่อยา่งรวดเร็ว ตามอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน

กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีขยายตัวอย่างรวดเร็วจากปัจจัยแวดลอ้มด้านคุณภาพการรักษา 

คุณภาพบริการ ราคาทีเหมาะสม การยกระดบัฐานะของคนชนักลาง กระแสการดูแลสุขภาพ รวมถึง

ปัญหาการตอบสนองความตอ้งการของโรงพยาบาลรัฐไม่เพียงพอ ประกอบกบัเกิดโอกาสในการ

ขยายกิจการจากการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํใหเ้กิดการลงทุนและรวมกลุ่ม

ของเจา้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง จนนาํไปสู่การจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมี

ขนาดใหญ่ขึนตามลาํดบั เนืองจากการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วทาํใหก้ารปรับตวัของธุรกิจประสบ

ปัญหาดา้นการจดัการ เนืองจากผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มาจากสายอาชีพแพทยที์ไม่

คุน้เคยกบัการจดัการดา้นต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน บุคคล ทาํใหต้อ้งพฒันารูปแบบการจดัการสู่

ความเป็นมืออาชีพดว้ยการสรรหาบุคคลทีมีความเชียวชาญจากสหสาขาวิชาชีพเขา้มาทาํงานร่วมกนั 

เพือให้เกิดหลกัประสิทธิภาพสูงสุด ดงันันการพฒันาการจัดการจะอยู่ในระดับการปฎิบัติงาน 

(Functional Level) เป็นหลกั เนืองจากความตอ้งการตอบสนองต่อกระบวนการรักษาเป็นหลกั จน

เกิดการพฒันารูปแบบการจดัการแต่ละดา้นใหม่เพิมขึนมาจนถึงระดบัองค์กร (Corporate Level) 

และระดบัธุรกิจ (Business Level) การจดัการบรรษทัภิบาลหลกัทีใชใ้นระดบัปฎิบติัการ ดงัคาํกล่าว

ทีว่า 
 

ผมคิดวา่เป็นหลกับรรษทัภิบาลทีดีมากๆ และทีเจริญเติบโตมาไดก้็เพราะหลกั

บรรษทัภิบาลนีเองใช่ไหม BDMS มนัโตมาได ้ไม่ใช่มาจาก Family business เจา้ของตอ้งจา้ง

ผูอ้าํนวยการ พนกังานต่างๆ เขา้มาทาํงานเป็นเรืองการว่าจา้ง การว่าจา้งมีเงินเป็นส่วนหนึง

และความไวเ้นือเชือใจ การมีส่วนร่วม ความศรัทธาของพนกังานทีมีต่อบริษทัมนัเป็นส่วน

สําคญั (สมอาจ วงษข์มทอง, 2557) 
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 มีรายละเอียดในการพฒันาหลกับรรษทัภิบาลดงันี 

 3.1 การปฎิบัติตามหลักนิติธรรม ด้านกฎหมายทีเกียวข้องทีสําคัญ ได้แก่ 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติ

การแพทยฉุ์กเฉิน เป็นตน้ โดยปัญหาทีเป็นช่องว่างในการจดัการบรรษทัภิบาล คือ (1) เงือนไขการ

เบิกจ่ายเงินระหว่างสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและหลกัประกันมีความแตกต่างกนั โดย

หลกัประกนัสงัคมจะเป็นลกัษณะการเหมาต่อผูรั้บบริการส่วนหลกัประกนัสุขภาพจะพิจารณาตาม

สิทธิทีผูรั้บบริการได้รับ อีกทังขาดหลักความเสมอภาคด้านการชําระค่าเบียประกันในสิทธิ

ประกันสังคมต้องชาํระค่าเบียประกัน แต่หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นสิทธิตามกฎหมายที

ประชาชนทีปราศจากสิทธิใดๆ สามารถรับสิทธิความคุ้มครองประเภทนีได้  (2) กรณี

พระราชบัญญัติการแพทยฉุ์กเฉิน โรงพยาบาลทุกแห่งต้องให้การรักษาพยาบาลทันทีสําหรับ

ผูรั้บบริการทีมีความเสียงต่อความปลอดภยัต่อชีวิต ทีผ่านมาพบว่ามีการปฎิเสธการให้บริการจาก

โรงพยาบาลจากสาเหตุต่างๆ เช่น แพทยว์ินิจฉัยไม่มีความเสียงต่อชีวิตและไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน ขาด

บุคลากรทางการแพทยใ์หบ้ริการในช่วงเวลาดงักล่าว หอ้งพกัไม่ว่าง เป็นตน้ ประเด็นหลกันิติธรรม

และหลกัคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นปัญหาการจดัการบรรษทัภิบาลอย่างรุนแรง 

เนืองจากเกิดความเสียงต่อความปลอดภัยของผูรั้บบริการ ปัจจัยจูงใจให้ละเลยการปฎิบัติตาม

กฎหมายมาจากสาเหตุหลายประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการลดความเสียงทางการเงินทีอาจไม่ไดรั้บ

ชาํระเงินค่ารักษาพยาบาล ในส่วนนีอาจมีการเรียกเก็บเงินมัดจาํค่ารักษาพยาบาลตามราคาที

โรงพยาบาลประเมินไวเ้ป็นการล่วงหนา้ หรืออาจตรวจสอบสิทธิความคุม้ครองจากบริษทัประกนั

หรือคู่สญัญาทีมีความสามารถในการชาํระค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ ทงันีมีขอ้เรียกร้องจากบางกลุ่ม 

เพือใหมี้มาตรการตรวจสอบและลงโทษโรงพยาบาลทีละเลยการปฎิบติัตามกฎหมายพร้อมขอให้มี

การทบทวนกฎหมายและขอ้บงัคบั เพือใหโ้รงพยาบาลมีการกนัสาํรองห้องพกัสาํหรับผูรั้บบริการ

กรณีฉุกเฉิน การงดเวน้การเรียกร้องรับเงินมดัจาํก่อนการรักษาพยาบาล เป็นตน้  นอกจากนียงัมีการ

เรียกร้องใหเ้กิดหลกันิติธรรม หลกัความเสมอภาคและเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาดา้นบรรษทัภิบาล

หลายดา้น ไดแ้ก่ (1) ความคุม้ครองผูเ้สียหายจากบริการสาธารณสุข เพือให้มีหน่วยงานกลางขึนมา

ดูแล ชดเชยค่าเสียหายใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บความเสียหายทางการแพทยใ์นเบืองตน้ เนืองจากการฟ้องร้อง

ดาํเนินคดีใชเ้วลานานและมีการฟ้องร้องกนัไปมาทาํใหผู้ไ้ดรั้บความเสียหายเกิดความเดือดร้อนและ

ตกเป็นผู ้เสียเปรียบจากการต่อสู้คดีทีต้องใช้เงินทุน และเวลามากในการต่อสู้คดีกับธุรกิจ

โรงพยาบาล การเยยีวยาความเสียหายทีเกิดขึนส่งผลต่อการฟ้องร้องน้อยลงเนืองจากผูรั้บบริการที

ไดรั้บความเสียหายอาจประณีประนอมยอมความ หลงัจากเกิดความพึงพอใจในเงินชดเชย (2) การ

ควบคุมราคายาของโรงพยาบาลเอกชน จากการสาํรวจของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าราคายาของ
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โรงพยาบาลเอกชนมีราคาสูงกว่าราคาตลาดจาํนวนหลายเท่าตวัจริง ซึงโรงพยาบาลเอกชนได้

ยอมรับในประเด็นนีพร้อมชีแจงว่า เนืองจากราคายารวมตน้ทุนในการบริหารจดัการและค่าใชจ่้าย

บางส่วนเข้าไปทาํให้ราคายาสูง สอดคลอ้งกับความคิดเห็นของกลุ่มบริษัทประกัน สํานักงาน

ประกนัสงัคม กระทรวงพาณิชยแ์ละภาคประชาชนในฐานะผูช้าํระเงินและมีส่วนไดส่้วนเสียในค่า

รักษาพยาบาลทีเกิดขึน ซึงหลายฝ่ายมีความคิดเห็นทีสอดคลอ้งกนัถึงความไม่เหมาะสมกับการตงั

ราคายาทีสูงเกินกว่าราคาตลาดหลายเท่าตวั โดยปราศจากเหตุผลสนบัสนุน อีกทงัราคายาเป็นสินคา้

คุณธรรมทีตอ้งการช่วยเหลือเพือนมนุษยส์มควรอยา่งยงิทีจะมีการควบคุมราคา เช่นเดียวกบัสินคา้

อุปโภคบริโภคทีรัฐบาลมีการควบคุมราคาตามต้นทุนการผลิต สําหรับราคายาของโรงพยาบาล

เอกชนในฐานะเพียงผูค้ ้าแต่รัฐบาลไม่สามารถกาํกบัดูแลในการสร้างความเป็นธรรมได้นับเป็น

ความอ่อนแอของการจดัการกฎหมายขอ้บงัคบัทีเป็นธรรมต่อสังคม ทางดา้นบริษัทประกนัและ

ประกนัสังคมให้ความเห็นถึงความปราศจากความเป็นบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนไว้

สอดคลอ้งกนั โดยพยายามสร้างมาตรการจูงใจใหล้กูคา้ประกนัใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนอืนทีมี

ราคาเหมาะสมกว่า แต่ทงันีก็เป็นการยากทีจะให้ลูกคา้ประกนัปฎิบติัตามจึงไดมี้การเรียกร้องผ่าน

สมาคมประกันชีวิต เพือต่อรองกับกลุ่มสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ทีผ่านมาไม่เคยประสบ

ความสาํเร็จ ทงันีในส่วนของผูรั้บบริการชาํระเงินเองยอ่มปราศจากอาํนาจต่อรองใด หากรัฐบาลไม่

สามารถสร้างกฎหมายทีเป็นธรรมตามหลักนิติธรรมจะทําให้การพัฒนาบรรษัทภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชนเป็นไปไดย้าก เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยอ่มมุ่งเป้าหมายทางธุรกิจทีจะ

สร้างผลตอบแทนการลงทุนและสร้างมลูค่ากิจกรรมสูงสุดนนัเอง 

3.2 การสร้างหลกัการมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน แลกเปลียนทรัพยากรทางการ

แพทยร่์วมกนั เนืองจากความขาดแคลนแพทยแ์ละพยาบาลจาํนวนมาก โดยเฉพาะแพทยพ์ยาบาลที

มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางยงัมีไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการทีมี

จาํนวนเพิมขึนอยา่งต่อเนือง การแบ่งปันการใชเ้ครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยัราคาสูง หากแต่ละ

โรงพยาบาลลงทุนเองอาจไม่เกิดความคุม้ค่าตามหลกัประสิทธิภาพ ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

จาํนวนแพทยที์ไม่เพียงพอและตอ้งพึงพาจากโรงเรียนแพทยจ์ากภาครัฐเขา้

มาช่วย แพทยเ์ป็นปัญหาเรือรังของไทยมานานอยู่แลว้ แต่ภาคทีประสบปัญหา คือ ภาครัฐ 

เพราะเขาไม่มี incentive ทีจะดึงแพทยไ์ด ้ภาคเอกชนไม่เท่าไหร่เพราะการทาํงานแพทย์ของ

เอกชนสบายกว่าภาครัฐมาก ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพหรือการทีอยู่ใน

โรงพยาบาลใหญ่ๆ หรือมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เป็นปัญหาของภาครัฐเพราะช่วงทีผ่าน

มาภาครัฐเป็นผูค้วบคุม กาํกบัการผลิตแพทยแ์ละไม่ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วม เพราะ
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ภาคเอกชนเสนอความช่วยเหลือความพร้อมแต่ภาครัฐไม่พร้อมก็ไม่มีส่วนร่วมกัน เขาก็

ประสบปัญหาและอุปสรรคทีตอ้งรับมากทีสุดคือประชาชน(สมอาจ วงษข์มทอง, 2557) 
  

 อีกทังยงัทําให้ประเทศไทยเสียเงินต่างประเทศในการนําเข้าเครืองมือ

ทันสมยัจํานวนมากได้ ในทางปฎิบัติพบว่ากลุ่มโรงพยาบาลรัฐทีมีโรงเรียนแพทย์ไม่ได้รับ

ผลกระทบความขาดแคลน เนืองจากสามารถผลิตป้อนโรงพยาบาลของรัฐในสงักดัไดอ้ย่างต่อเนือง

ภายใต้สัญญา แต่ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทาง

การแพทย ์จึงตอ้งจูงใจใหเ้ขา้มาทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนมากขึน ซึงแพทยบ์างส่วนตดัสินใจมา

ทาํงานใหโ้รงพยาบาลเอกชนทงับางเวลาหรือเต็มเวลา(Part time or Full time) จากปัจจยั 2 ประการ 

คือ (1) ไดรั้บความสะดวกในการปฎิบติังาน เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจดัการทีมงาน

และเครืองมืออุปกรณ์ รวมถึงการหาตลาดให้ทาํให้การปฎิบติัเป็นไปอย่างราบรืน  (2) ปัจจยัดา้น

ค่าตอบแทนทีสูงขึน เป็นตน้ สาํหรับแนวทางแกไ้ขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางแพทยไ์ดรั้บ

การตอบรับจากภาครัฐในการให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถผลิตแพทยไ์ด ้แต่เนืองดว้ยเงือนไข

ขอ้บงัคบัและการลงทุนมีความยากลาํบากในการลงทุนจึงทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนหนัไปหากลยทุธ์

ในการจูงใจบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถจากภาครัฐทีไม่ต้องลงทุนสร้างบุคลากรเองและ

สามารถคดัเลือกบุคคลทีเหมาะสมกบัโรงพยาบาลไดอ้ยา่งดี ดงัคาํกล่าวทีว่า  
 

การผลิตแพทย์ไม่พออยู่แลว้ ดูอตัราส่วนก็เห็นอยู่ 1 ต่อ 2,000 กว่า ใน

โตเกียว 1 ต่อ 300 ในเมืองใหญ่ก็เป็นอย่างนนั ประชาชนเรา 65 ลา้นคน ญีปุ่น 120 ลา้นคน

ของเรามีแพทย ์40,000 คน ของเขามีแพทย ์300,000 คน ปีหนึงเราผลิตแพทย์ได ้2,000 กว่า

คน เขาผลิตได ้10,000 กวา่คน แพทยเ์ขามากกวา่เรา 6 เท่า…นนัคือความขาดแคลนมหาศาล

ในเรืองการผลิต (สมอาจ วงษข์มทอง, 2557) 
 

 ปัจจัยสําคัญทีกระทบต่อหลกับรรษัทภิบาล คือ การคิดราคาเพิมจากส่ง

ตรวจรักษาภายนอก ทาํใหผู้รั้บบริการตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายทีสูงขึน อีกทงัอาจมีการพฒันาจาก

ผูใ้ห้การรักษากลายเป็นการแสวงผลประโยชน์จากการเป็นตัวแทนส่งต่อผูรั้บบริการไปรักษา

โรงพยาบาลรัฐ ในดา้นธุรกิจแลว้ถือว่าเกิดความคุม้ค่าโดยสามารถสร้างรายไดแ้ละลดความเสียง

จากตน้ทุนต่างๆ ได ้

 3.3  หลกัการกระจายการให้บริการครอบคลุมพืนที จากการทีโรงพยาบาล

เอกชนมีทรัพยากรจาํกดั ทาํใหก้ารกระจายพืนทีการรักษาพยาบาลจึงทาํไดใ้นเขตหวัเมืองสาํคญัทีมี

จาํนวนประชากรมากอนัทาํให้เกิดความคุม้ค่าต่อการลงทุนและสามารถสร้างหลกัการตอบสนอง

ความตอ้งการใหแ้ก่ผูรั้บบริการกลุ่มใหญ่รวมถึงสามารถตอบสนองผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้
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สาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในลกัษณะเครือข่ายขนาดใหญ่เท่านันทีจะสามารถกระจายการ

ใหบ้ริการเขา้ถึงพืนทีสาํคญัหลกัได ้เช่น กลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการมีการกระจายโรงพยาบาลหลกัใน

เขตหวัเมืองใหญ่ ทีเป็นจุดยทุธศาสตร์ทางการตลาดทีสาํคญัครอบคลุมพืนทีหวัเมืองใหญ่ในทุกภาค

รวมถึงการขยายโรงพยาบาลไปสู่ประเทศเพือนบา้นอยา่งเช่น กมัพชูา นอกจากนียงัมีความพยายาม

ทีจะเขา้ถึงพืนทีใหม้ากทีสุด เพือการตอบสนองความตอ้งการดว้ยการเปิดคลีนิคในการบริการใน

พืนทีห่างไกลออกไป รวมถึงการพฒันาระบบขนส่งทางอากาศผ่านสายการบินบางกอกแอร์เวย ์

เฮลิคอปเตอร์ รถฉุกเฉิน เรือ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่วยระบุตาํแหน่งให้บริการ

เคลือนยา้ยผูรั้บบริการผ่านระบบ GPRS เป็นตน้ ทาํให้ช่องว่างของหลกัการกระจายและหลกัการ

ตอบสนองรวมถึงหลกัความเสมอภาคในการเขา้ถึงบริการมีช่องทางมากขึนตามลาํดบั ดงัคาํกล่าว

ทีว่า 
 

ในแ ง่โ อกาส ผ มว่าจะ มีในลักษณ ะ ของ  Chain หรื อกลุ่ มมากขึ น 

โรงพยาบาลทีจะสร้างมาเดียวๆ  เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนทีเป็น Chain หลกัๆ จะเป็นของ

ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลรามคาํแหง เครือโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ 

เครือจุฬารัตน์และเครือต่างๆ พอรวมกนัแลว้ แทบจะกินพืนทีโรงพยาบาลเอกชนทงัหมดไป 

70-80% (ดุลย ์ดาํรงศกัดิ, 2557) 
   

  3.4 สร้างหลกัการมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลร่วมกนั ระหว่างโรงพยาบาล

เอกชนและ ผูรั้บบริการ ในการรับรู้แนวทางปฎิบติัขนัตอน ค่ารักษาพยาบาล โอกาส ความเสียงและ

ผลลพัธ์ในการให้บริการ ด้วยข้อมูลทีมีรายละเอียดเพียงพอชัดเจนให้เวลาพอสมควรในการ

ตดัสินใจร่วมกนั ซึงจะทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ ความเชือมนัและความเคารพในการตดัสินใจร่วมกนั 

อนันาํไปสู่การลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ทีนาํไปสู่คดีความ ปัญหาทีมกัเกิดขึนมีหลายสาเหตุส่วนหนึงมา

จากแพทยข์าดความสนใจในการใหข้อ้มลูอยา่งละเอียด  การใหข้อ้มลูโดยบุคคลทีไม่มีความรู้ความ

เขา้ใจเพียงพอทาํใหเ้กิดความสับสน  การเร่งตดัสินใจในการรับการรักษาเร่งด่วน  การขาดแพทย์

หลกัในการดูแลและใหข้อ้มลูภาพรวมของการรักษา เป็นตน้ 
  

  การบริหารงานบริหารธุรกิจถา้เจริญรุ่งเรืองได ้ตอ้งมีส่วนร่วมจากพนกังานของ

เรา พนักงานมีส่วนร่วมไดอ้ย่างเต็มที เมือเขารู้ว่าเขาได้รับการปฎิบติัอย่างเป็นธรรม มีการกระจาย

ผลประโยชน์ระหวา่งผูป้ระกอบการกบัตวัเขาเองและส่งไปถึงผูป่้วยไดส้ร้างความเป็นธรรม เขาถึงทาํงาน

ดว้ย ความเป็นธรรมไดม้ากนอ้ยเพียงใดเขาย่อมมีสิทธิรับรู้เรืองราวต่างๆ เรืองนีตอ้งมีความโปร่งใส วนันีมี

คนไขกี้คน รายไดเ้ฉลียต่อหวัเท่าไหร่ (สมอาจ วงษข์มทอง, 2557) 
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ความมีส่วนร่วมเป็นสิงสําคญั ลูกคา้ตอ้งมีความเขา้ใจกรมธรรม์ ทาํให้รู้

สิทธิของผูป่้วย เจา้หน้าทีโรงพยาบาลมีความรู้เรืองประกนั สามารถพิจารณาเบืองตน้และ

ประสานงานร่วมกบัประกนัได ้(ศิววงศ์ ค่อนดี, 2558) 
 

ปัญหาเกิดจากราคา การติดต่อประสานงานระหวา่งกนัตอ้งมีความเป็นธรร

มาภิบาลทีเกิดการประสานงานร่วมกนั    แต่ในทางปฎิบติัแต่ละโรงพยาบาลมีรูปแบบไม่

เหมือนกนั เช่น การใช้อีเคลมยงัไม่สามารถทาํได้การจดัการจึงใช้รูปแบบเคลมประกัน

เดียวกนัทงัประเทศ การกาํหนดราคาเป็นธรรมทีสุด คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายการ รัฐเขา้มาเป็น

เจา้ภาพในการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันบุคลากรและเครืองมือ โดยกาํหนดเป็น Code (ศิว

วงศ์ ค่อนดี, 2558) 
   

 นอกจากนีพยาบาลจะเป็นผูบ้ทบาทในดูแลผูรั้บบริการมากกว่าแพทย ์

เนืองจากมีความใกลชิ้ดในการดูแลหลงัจากแพทยใ์ห้การรักษาเรียบร้อยแลว้ พยาบาลจะรับรู้

ความรู้สึกอารมณ์และความเคลือนไหวของอาการของผูรั้บบริการตลอดเวลา ทาํให้การให้ขอ้มูล

ของพยาบาลในการวินิจฉยัจากแพทยมี์ความเทียงตรงมากขึน การประสานงานร่วมกนัมกัเกียวขอ้ง

ไปสู่สายอืนไดท้างออ้ม ตวัอยา่ง การทวนสอบความถกูตอ้งเหมาะสมในการสงัจ่ายโดยเภสัชกร ซึง

พบว่าบ่อยครังทีการสั งจ่ายยามีความผิดปกติ เช่น มีการสั งจ่ายเกินปกติ การจ่ายยาทีขาด

ความสัมพนัธ์ต่ออาการของโรค เป็นตน้ การตรวจสอบกลบัไปยงัแพทยผ์ูใ้ห้การรักษาจะช่วยใน

ดา้นหลกัการตรวจสอบ หลกัการเปิดเผยขอ้มลูรวมถึงหลกัการมีส่วนร่วมในการให้บริการร่วมกนั 

ทาํใหล้ดความผดิผลาดทีร้ายแรง เป็นตน้   

 3.5 การจดัการเพือพฒันากรอบนโยบาย การติดตาม ประเมินผลงานเชิงบูรณา

การอยา่งต่อเนือง ในการสร้างการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสในการทาํงานทีสอดคลอ้งกบัหลกั

ประสิทธิภาพในการปฎิบติังาน โดยมีการติดตามผลอยา่งชดัเจนเหมาะสมและเกิดหลกัประสิทธิผล

สูงสุด   จากการทีรูปแบบการให้บริการมีหลากหลาย เช่น รูปแบบบริการของแผนกตามีความ

แตกต่างจากแผนกฟัน กระบวนการรักษาและวิธีการทีแตกต่างกันทาํให้ผูป้ฎิบัติงานต้องสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจในการปฎิบติังานในแผนกนนัก่อนปฎิบติังานร่วมกนั โดยในโรงพยาบาลขนาด

ใหญ่อาจพบเห็นแผนกทีมีรูปแบบให้บริการแตกต่างกันจาํนวนมาก ทังนีกระบวนหลกัทีทุก

โรงพยาบาลใหค้วามสาํคญัในการพฒันาหลกัประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ (1) กระบวนการดา้นเวชระเบียน 

(Registration processs) เกียวขอ้งกับการทาํทะเบียนประวติั การดูแลตรวจสอบเอกสารส่วนตัว 

เอกสารทางการแพทย ์การส่งต่อผูรั้บบริการไปยงัแผนกหรือหอพกั เป็นตน้  (2) กระบวนการรับ

ผูป่้วยในและผูป่้วยนอก (Admission process and OPD process) เกียวขอ้งกบัการส่งผูรั้บบริการไป

ยงัแผนกทีเกียวขอ้ง กรณีทีมีการเขา้พกัตอ้งมีการให้ขอ้มูลเกียวกบัห้องพกั การประเมินราคาค่า



94 

รักษาพยาบาล การตรวจสอบคาํวินิจฉัยการเขา้พกั การประสานกับหน่วยงานอืนเพือการขาย

หอ้งพกั เช่น ความพร้อมของพยาบาล ตรวจสอบหอ้งพร้อมใหบ้ริการ แผนกแม่บา้นทาํความสะอาด 

แผนกวิศวกรรมในการดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ แผนกเวรเปลในการเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ 

เป็นตน้ (3) กระบวนการใหก้ารรักษา Ancillary  (4) กระบวนการเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ (Referral 

process) เกียวขอ้งกบัการประสานงาน การจดัส่งขอ้มูลเอกสารประวติัผูรั้บบริการและประวติัการ

รักษา โรงพยาบาลปลายทาง การประสานงานการเดินทาง เป็นต้น (5) กระบวนการจาํหน่าย

ผูรั้บบริการ (Discharge process) เกียวขอ้งกบัการวางแผนการรักษา การกาํหนดวนัสินสุดการรักษา 

(Pre-discharge) การตรวจวินิจฉัยของแพทยค์รังสุดทา้ย การเตรียมแผนการดูแลผูรั้บบริการหลงั

สินสุดการรักษา การจดัเตรียมเอกสารการรักษา การประสานงานดา้นจ่ายยา ชาํระค่ารักษาพยาบาล

และการส่งผูรั้บบริการออกจากโรงพยาบาล เป็นตน้  กรอบนโยบายในการปฎิบติังานมีการทาํเป็น

คู่มือทีมีขนัตอนการอนุมติัและให้ความยินยอมจากผูเ้กียวขอ้งก่อนประกาศใชอ้ย่างเป็นทางการ 

แบ่งออกเป็นนโยบายหลกัของหน่วยงาน (Scope of work) แนวทางปฎิบติัร่วมกับสายงานอืน 

(Work in process) แนวทางปฎิบัติเฉพาะสายงาน (Work instruction) รวมถึงข้อกาํหนดและ

แบบฟอร์มมาตรฐาน โดยโรงพยาบาลหลายแห่งเป็นระบบอิเลคทรอนิกส์ สามารถแบ่งปันขอ้มูล

ร่วมกนัผา่นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่นเดียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฎิบติังาน

อืนทีมีการเชือมต่อขอ้มลูถึงกนั ในการสร้างความมีส่วนร่วมและการประสานงานทีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  การสร้างนโยบายและแนวทางปฎิบติังานมีความสาํคญัต่อการปฎิบติังานของโรงพยาบาล

เอกชน เพือใหเ้กิดหลกัความมีประสิทธิภาพในการปฎิบติังานสูงสุดจากการประสานงานร่วมกนั

ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ โดยเชิงโครงสร้างโรงพยาบาลมีการพฒันาแนวทางปฏิบติัให้เกิดความ

เหมาะสมตลอดเวลาจากการปฎิบติังานทีมีความหลากหลายสถานการณ์ทาํให้เกิดการปฎิบติัตอ้งมี

การพฒันาอย่างต่อเนือง ในเชิงภาคปฏิบัติพบว่ามีปัญหาทีเกิดขึนจากกระบวนการ เนืองจาก

สถานการณ์การให้บริการมีความหลากหลายแตกต่างกนั ผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงั 

การหารือสอบถามคาํแนะนาํ การกาํกับด้วยมาตรฐานวิชาชีพและอืนๆ เพือใชป้ระกอบในการ

ตดัสินใจปฎิบัติงานตามสถานการณ์ดว้ย ทาํให้เกิดการประชุมร่วมกันจาํนวนมากในการแก้ไข

ปัญหาและหาแนวทางทีเหมาะสมในการปฎิบติัในอนาคต 

 3.6 การสร้างความเสมอภาค ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ตอ้งถือว่าเป็นการจดัการบรรษทัภิบาลในการรักษาพยาบาล ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

การวดัตามอาการ เช่น อาการปวดทอ้ง จะรักษาโรคปวดหวัไดอ้ย่างไร ให้

ยาแกป้วดทอ้ง  คุณไอก็ตอ้งเอก็ซเรยใ์ช่ไหม ใครหนา้ซืด อ่อนแรงก็เจาะเลือดดู มีแนวทางดู

อาการคนไขอ้ยู่แลว้ ซึงอาการคนไขฟ้้องขึนมา ไม่ใช่ว่าผิวขาวผิวดาํจะให้ยาแบบหนึง การ
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ดูแลอย่างหนึง มนัมีปรอทวดัอาการคนไขเ้ป็นปรอททีดีอยู่แลว้ใช่ไหม? มนัก็ตอ้งวดัตามนี

อยู่แลว้ (สมอาจ วงษข์มทอง, 2557) 
 

 มีความยากลาํบากในการจดัการบรรษทัภิบาลในการสร้างหลกัความเสมอ

ภาคแก่ประชาชน เนืองจากธุรกิจต้องแสวงหาผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นทีต้องคาํนึงถึงการสร้าง

รายไดแ้ละผลกาํไร ทาํให้ธุรกิจจาํเป็นตอ้งกาํหนดกลยุทธ์ในการแสวงหากลุ่มตลาดเป้าหมายทีมี

ความตอ้งการทีหลากหลายและมีกาํลงัซือสูง สาํหรับการดูแลสุขภาพขันพืนฐานเป็นหน้าทีของ

โรงพยาบาลรัฐ ทาํให้การสร้างความเสมอภาคในการบริการสิทธิประกันสังคม สิทธิสุขภาพ

แห่งชาติและการแพทยฉุ์กเฉินเป็นสิงทีทาํไดย้ากในเชิงธุรกิจ อนัเป็นผลมาจากโรงพยาบาลเอกชน

ไม่สามารถแบกรับตน้ทุนในระดับมาตรฐานการรักษาและมาตรฐานบริการสูงได้ ทาํให้ระบบ

บรรษทัภิบาลไม่สามารถจดัการไดค้รบทุกหลกัการและการปฎิบติัตามแต่หลกัการจะให้นาํหนักที

แตกต่างกนัตามสถานการณ์ ทรัพยากร ความจาํเป็นและความเหมาะสมกบัธุรกิจเป็นสาํคญั ตวัอยา่ง

การใชห้ลกัความเสมอภาคทีโรงพยาบาลเอกชนสามารถปฏิบติัได ้เช่น การใชม้าตรฐานคุณภาพการ

รักษาและคุณภาพบริการในกลุ่มเป้าหมาย  การเขา้ถึงการรักษาพยาบาลผ่านสิทธิความคุม้ครอง 

ไดแ้ก่ คู่สญัญาและกรณีชาํระเงินเอง มีการใหค้วามเสมอภาคแก่สิทธิเป้าหมายเฉพาะในการอาํนวย

ความสะดวกเสมอภาคกัน เป็นต้น สําหรับแนวทางพฒันาทีเหมาะสม ได้แก่ การปรับเปลียน

กฎหมายใหมี้ความชดัเจน โดยเฉพาะเงือนไขสิทธิการรักษาพยาบาลและการปรับราคาให้สะทอ้น

ตน้ทุนของโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอืนๆ แก่ธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนในการช่วยเหลือเกือกลูกนั จะทาํใหส้ถานการณ์การจดัการบรรษทัภิบาลดงักล่าวดีขึน      

 3.7 การสร้างระบบการตรวจสอบภายในควบคู่กบัการตรวจสอบภายนอกในทุก

ระดบั จากความเห็นทีสอดคลอ้งกนัพบว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการตรวจสอบทงัภายใน 

(Internal control) และตรวจสอบภายนอก (External control) ในขอบเขตทีชัดเจนและมีการ

ตรวจสอบบ่อยครังอยู่เสมอ เพือต้องการเพิมคุณภาพมาตรฐานและลดเหตุไม่พึงประสงค์ทีจะ

เกิดขึน  โดยระบบการตรวจสอบภายในมีหลายช่องทางดว้ยกนั คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในทีมีกรรมการเป็นบุคคลภายนอกทีไม่มีส่วนไดส่้วนเสียตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เป็นการ

ตรวจสอบในเชิงโครงสร้างและระบบภาพรวม (2) คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ (Internal 

quality control) เป็นชุดเชิงปฎิบติังานทีลงพืนทีตรวจสอบการปฎิบติังานตามนโยบายและมาตรฐาน

ทีกาํหนดในลกัษณะเชิงลึกในระดบัปฎิบติังานจริง การตรวจสอบในระดบันีถือว่ามีการจดัการตาม

หลกับรรษทัภิบาลทีดีทงัในทุกดา้น เป็นเครืองมือสาํคญัในการพฒันาอย่างแทจ้ริง ซึงผูต้รวจและ

ผูรั้บการตรวจลว้นเป็นบุคคลทีมีความรู้ความเขา้ใจในการปฎิบติังานเป็นอย่างดี การตรวจมีความ

ละเอียดเทียงตรงเชือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลเชิงลึกทีแทจ้ริง การสร้างความมีส่วนร่วมและการ
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กระจายอาํนาจหน้าทีเป็นไปอย่างเหมาะสม ทาํให้ระบบการตรวจสอบภายในนีเป็นเครืองมือ

ป้องกันเหตุร้ายทีระดบัปฎิบติังานตรวจสอบกนัเองก่อนทีผูต้รวจสอบอืนจะเขา้มาพบ  (3) การ

สาํรวจหนา้งาน (Tracer round) เป็นรูปแบบการตรวจสอบกึงปฏิบติัการ เพือเขา้ถึงการปฎิบติังาน

จริงในมุมมองของผูมี้ส่วนร่วมและผูบ้ริหาร เพือใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ การเตรียมความพร้อมที

เหมาะสมในการป้องกันเหตุไว้ล่วงหน้า  (4) คณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะด้าน เช่น 

คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมในการรักษาพยาบาลของแพทย คณะกรรมการตรวจสอบ

การคิดค่าแพทย ์การสงัจ่ายยาของแพทย ์เป็นตน้  การตรวจสอบลกัษณะนีเป็นผลมาจากการเกิดขอ้

ร้องเรียนและการตรวจสอบจากบริษทัประกนัและคู่สญัญาถึงความเหมาะสมในการวินิจฉัย การให้

การรักษา การสั งจ่ายยาเกินความจาํเป็น (Over investigation) ซึงกระทบต่อความน่าเชือถือของ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในสายตาของคู่สัญญา ทาํให้เกิดการร้องเรียนและการตรวจสอบเป็น

ประจาํ  สาํหรับโรงพยาบาลบางแห่งทีมีการเตรียมป้องกนัไวล่้วงหน้าจะดาํเนินการไวเ้พือสร้าง

ความเชือมนัแก่บริษทัประกนัและคู่สญัญา 

 3.8 การจัดสรรทรัพยากรตามหลักประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าแก่

ผูรั้บบริการและผลประกอบการทีดี  การจดัการบรรษทัภิบาลในการจดัสรรทรัพยากรมีการจดัการ

เชิงโครงสร้างระบบและการปฎิบติัอยูใ่นเกณฑดี์ ตวัอยา่งการตงัคณะกรรมการควบคุมดูแลติดตาม

พิจารณาดา้นจัดซือจัดจ้างอย่างเป็นระบบ การจัดทาํงบประมาณและศึกษาความเป็นไปไดข้อง

โครงการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนในระดับคุ้มค่าต่อการลงทุน การซ่อมบํารุงรักษาอาคาร 

เครืองจกัรและอุปกรณ์วสัดุเครืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยร์วมถึงทรัพยสิ์นของโรงพยาบาลดว้ย

ระบบการควบคุมทีมีประสิทธิภาพ  การควบคุมค่าใชจ่้ายอนัเป็นตน้ทุนสาํคญัหลกัของโรงพยาบาล 

ไดแ้ก่ ค่าไฟฟ้า ค่านาํประปา ค่าวสัดุสินเปลืองต่างๆ  เพือใหเ้กิดระบบการตรวจสอบ ความโปร่งใส 

และตอบสนองต่อเป้าหมายของธุรกิจในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนแก่ผูถื้อหุ้น ทงันีธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจทีมีการลงทุนในทรัพยสิ์นถาวรสูงมาก เครืองมือทางการแพทยมี์ราคา

สูงการจดัสรรทรัพยากรและการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าต่อการลงทุนจึงเป็นสิงสาํคญัในการจดัการ 

ตามหลกัประสิทธิภาพทีส่งผลโดยตรงต่อเป้าหมายทางธุรกิจ 

4. การจัดการบรรษัทภิบาลด้านกลยุทธ์ทางการตลาด  ภายใต้การสถานการณ์

แข่งขนัทีรุนแรงในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมีตลาดเปิดกวา้งทงัตลาดภายในประเทศและตลาด

ต่างประเทศ ทีมีปริมาณผูรั้บบริการเพิมขึนอยา่งต่อเนืองจากกระแสการตืนตวัดา้นสุขภาพ คุณภาพ

การรักษา คุณภาพบริการและราคาทีเหมาะสม  กลยทุธท์างการตลาดในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึง

เป็นเครืองมือในการเจาะตลาดเป้าหมายทีชดัเจนและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดงัคาํกล่าวทีว่า 
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ความโปร่งใสเป็นยุทธศาสตร์อยู่แล้ว การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลกับ

ประชาชนครบถว้นรอบดา้น ไม่เลือกให้ดว้ยผลประโยชน์บางอย่าง เพือหวงัให้ประชาชน

เขา้ใจผิดไปอีกแบบ เพือเป็นประโยชน์แก่ตวัเองในการใช้บริการตรงนนัตรงนี ชดัเจนครับ 

ภาคเอกชนทีมีคุณธรรม ถา้คุณจะผ่าตดัเกิดอย่างนีนะ ผลลพัธ์ผลเสียอย่างนีนะ แมแ้ต่ตอ้ง

บอกไดว้า่วธีิการนีนะ แพทยสภายงัไม่รับรองนะ แต่วา่คุณจะเอาไม่เอา ไปถามคนทีทาํแลว้ 

หากเกิดอะไรขึนคุณตอ้งรับผิดชอบ (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 
 

 ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนมีความคิดเห็นสอดคล้องในการมุ่งเน้นตลาด

เป้าหมายทีเหมาะกบัศกัยภาพของโรงพยาบาลเป็นสาํคญั เพือให้เกิดจุดเด่นจุดขายทีสามารถเป็น

ผูน้าํตลาดเฉพาะกลุ่มได้ ตวัอย่าง กลุ่มโรงพยาบาลศุภมิตร จังหวดัสุพรรณบุรี สร้างจุดเด่นทาง

การตลาดจากศกัยภาพของทีมแพทยแ์ละอุปกรณ์ทางการแพทยที์โดดเด่นด้วยการรับรักษาต้อ

กระจกตาราคาถกูใหแ้ก่ประชาชนทวัไปดว้ยบริการรับส่งในพืนทีห่างไกล เนืองจากผูรั้บบริการทาง

สายตามกัประสบปัญหาการเดินทาง การบริการดงักล่าวทาํให้โรงพยาบาลมีจาํนวนผูรั้บบริการ

จาํนวนมาก ธุรกิจโรงพยาบาลสามารถสร้างกาํไรมากกว่าค่าใชจ่้ายจากอาํนาจต่อรองเลนส์ตาทีมี

การซือจาํนวนมากในราคาต่อหน่วยทีลดลง ประกอบกบันโยบายของโรงพยาบาลมุ่งเนน้การจดัการ

บรรษทัภิบาลในดา้นหลกัการตอบสนองความตอ้งการรักษาดวงตา หลกัคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางการแพทยจ์ากการระดมทีมงานแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ ทีมีวตัถุประสงค์ช่วยเหลือผู ้

ประสบทุกข์ทางสายตา รวมถึงการจดัการหลกัประสิทธิภาพดว้ยการทาํให้เกิดกระบวนการ การ

จดัการตน้ทุนทีดีทาํให้ราคาตน้ทุนลดลงจนทาํให้ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงบริการได ้นอกจากนี

โรงพยาบาลยงัไดป้ระสานงานความร่วมมือจากภาครัฐ ในการสนับสนุนความช่วยเหลือดา้นค่า

รักษาพยาบาลใหแ้ก่ประชาชน  ตวัอยา่งการให้บริการผ่าตดัเลนซ์ตาของโรงพยาบาลบา้นแพว้ ใน

การสร้างทีมงานทีมีความเชียวชาญในการผ่าตัดเลนซ์ตาในราคาถูก โดยใช้แหล่งเงินจากการ

ประสานความร่วมมือสนับสนุนจากภาครัฐ เงินบริจาดจากชุมชม เพือการสนับสนุนการเข้าถึง

บริการผ่าตัดตาตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย ์เป็นต้น   การสร้าง

พนัธมิตรทางธุรกิจเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาระบบการจัดการบรรษัทภิบาลให้ประสบ

ความสําเร็จตามหลกัการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบรรษทัภิบาล  สาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ทวัไปยงัคงมุ่งเนน้การตลาดทีสามารถสร้างรายไดที้เพิมมากขึนควบคู่กบัการลดตน้ทุนเพือสร้างผล

กาํไรในอตัราทีสูง อันเป็นทิศทางตรงข้ามกับการประกอบธุรกิจคุณธรรมตามแนวความคิด 

“โรงพยาบาลคุณธรรม”ของศาสตาจารย ์ดร. เกษม วฒันชยั องคมนตรี ทีพยายามสร้างต้นแบบ

โรงพยาบาลคุณธรรมภายใตก้ารจดัการบรรษทัภิบาลทีดีและมีเริมมีการขยายผลมากขึนในปัจจุบนั    

ประเด็นการตลาดทีส่งผลกระทบต่อหลกับรรษทัภิบาลทีพบมีจาํนวนมาก ตวัอย่าง (1) การมุ่งขาย



98 

ผลิตภณัฑจ์ากการสร้างความเกรงกลวัและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ การตรวจ

และฉีดวคัซีนตา้นมะเร็งปากมดลกู การตรวจสุขภาพทีเกินความจาํเป็นเพือหาสิงบอกเหตุใหเ้กิดการ

รักษาโรค (Negative disese)  เป็นตน้   (2) การตรวจรักษาเกินความจาํเป็น จากการทีแพทยต์อ้งการ

สร้างความมนัใจในการวินิจฉยัโรค ดว้ยการส่งตรวจวินิจฉยัคอมพิวเตอร์ทีมากเกินความจาํเป็น การ

ใชแ้พทยร่์วมวินิจฉยัมากเกินไป การสงัจ่ายยาเกินความจาํเป็น เช่น การจ่ายวิตามิน ยาบาํรุงผิวทีไม่

เกียวขอ้งต่อการรักษาพยาบาล ซึงพบเหตุการณ์จาํนวนมากทีไดรั้บขอ้ร้องเรียนถึงหลกัคุณธรรม

และจริยธรรมทางการแพทยที์เหมาะสม โดยเฉพาะบริษทัประกนัและบริษทัคู่สัญญาเกิดความไม่

ไวว้างใจในการรักษาของแพทยใ์นโรงพยาบาลเอกชน ทาํใหเ้กิดการสร้างทีมงานเพือตรวจสอบการ

รักษา รายการค่าใชจ่้าย ซึงพบว่ามีรายการค่ายาสูงกว่าราคาตลาดมาก จาํนวนยาทีสั งจ่ายเกินความ

จาํเป็น การรักษาเกินความจาํเป็นยงัเป็นทีพบบ่อย ส่งผลใหบ้ริษทัประกนัและคู่สัญญาตอ้งรับภาระ

ค่าใชจ่้ายทีสูงในขณะทีผูรั้บบริการไม่ไดรั้บประโยชน์จากการรักษาทีเกินจาํเป็น  (3) การจาํหน่าย

ผลิตภณัฑที์ปราศจากการรับรองมาตรฐานอนัเป็นการขดัต่อหลกัจริยธรรมทางการแพทยที์ดี การ

โฆษณาสินคา้เกินสรรพคุณทาํให้ผูรั้บบริการเขา้ใจผิดในสาระสาํคญัของสรรพคุณการรักษา เมือ

ผลิตภณัฑส่์งผลกระทบต่อผูรั้บบริการจะมีการปฎิเสธความรับผิดชอบจนตอ้งพึงกระบวนการทาง

ศาล (4) ขาดความชดัเจนและการสร้างเงือนไขการขายทีมีความซบัซอ้นทาํให้ยากต่อความเขา้ใจ

และอาจทาํใหเ้ขา้ใจผิดไดง่้าย เมือผูรั้บบริการใชบ้ริการจะทาํให้เกิดรายการค่าใชจ่้ายเพิมเติมจาก

ความซับซ้อนของการรักษา (Complication)  การจัดการบรรษัทภิบาลจึงควรคํานึงถึงความ

เชียวชาญในบริการทางการแพทยที์ตอ้งรับรู้และคาดการณ์ถึงเหตุแห่งการรักษาทีสามารถกาํหนด

แนวทาง ทิศทางการรักษา ค่าใชจ่้ายในการรักษาไดอ้ยา่งผูเ้ชียวชาญ แต่ในทางปฎิบติัการส่วนหนึง

พบว่าไม่สามารถบอกทิศทางการรักษาและปล่อยใหร้ายการค่าใชจ่้ายเป็นไปตามการอาํนาจการสัง

จากแพทย ์ โดยทีผูรั้บบริการไม่มีสิทธรับรู้หรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในขนัตอนการรักษาหรือ

รายการค่าใชจ่้ายจะเกิดขึน เป็นตน้ (5) กลยุทธ์ทางการตลาดทีมุ่งการโฆษณาผลิตภณัฑ์เกินความ

เป็นจริง ปราศจากการให้ขอ้มูลทีสาํคัญต่อการตดัสินใจทังหมดแก่ผูรั้บบริการ ตัวอย่าง (1) การ

โฆษณาจาํหน่ายและใหข้อ้มลูเกียวกบัโทษของมะเร็งปากมดลูก (Human Papillomavirus : HPV) ที

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตลาํดับที 2 มีผูห้ญิงเสียชีวิตต่อโรคนีเฉลีย 14 คนต่อวนั (สถาบันมะเร็ง

แห่งชาติ, 2553) ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดความตอ้งการจากความกลวัต่อความปลอดภยัของชีวิต หรือ

วิธีการขายผลิตภณัฑท์างออ้มโดยใชค้วามรักจากสามีทีตอ้งการซือให้ภรรยา โดยขาดความรู้และ

ขอ้มลูในการตดัสินใจซือทีเหมาะสม ไดแ้ก่ คู่สมรสทีแต่งงานและมีเพศสัมพนัธ์มีโอกาสติดเชือได ้

การใชถุ้งยางอนามยัไม่สามารถป้องกนัการติดเชือได้ทงัหมดหรือการมีคู่นอนเพียงคนเดียวก็มี

โอกาสติดเชือ และภาวะการติดเชือร้อยละ 90 จะหายไปเองภายในระยะเวลา 2 ปี  การให้ขอ้มูลควร
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ใหค้รบถว้นว่ามีเชือ2 สายหลกั คือ ประเภท 16 สายพนัธุ์และประเภท 18 สายพนัธุ์ และตอ้งมีการ

ตรวจแปปสเมียร์เพือหาเซลลม์ะเร็งทุกปี เป็นตน้ เพือขอ้มูลทีเปิดเผยตอ้งมีความเป็นกลางอนัเป็น

ประโยชน์ต่อผูรั้บบริการในการตดัสินใจเลือกซือผลิตภณัฑแ์ละบริการดงักล่าว   (2) การรณรงค์ให้

มีการตรวจสุขภาพทีมีรายการตรวจเกินความจาํเป็น ทําให้เกิดความฟุ่มเฟือยและสูญเสียทัง

ทรัพยากรโรงพยาบาล ทรัพยสิ์นเงินทองของผูรั้บบริการ วตัถุประสงค์การตรวจสุขภาพอย่าง

ละเอียดเกิดจากวตัถุประสงค์ซ่อนเร้น ในการตรวจหาเหตุของโรคเพือโรงพยาบาลจะได้มีการ

แนะนาํและให้การรักษาต่อเนือง เช่น การตรวจความผิดปกติในระดบัโครโมโซม เป็นตน้ ทาํให้

หน่วยงานภาครัฐตอ้งจดัทาํเอกสารแนะนาํการตรวจสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนในการให้ความรู้ความ

เขา้ใจ แต่เป็นการแกไ้ขปัญหาทีปลายเหตุและขาดประสิทธิผลในการปฎิบติั เนืองจากผูรั้บบริการ

ถึงแมจ้ะศึกษาเอกสารแต่ใหน้าํหนกัในการตดัสินใจซือผลิตภณัฑ์และบริการจากคาํแนะนาํแพทย ์

พยาบาลผูเ้ชียวชาญ ดงันนัการเพิมประสิทธิภาพและหลกัคุณธรรมจริยธรรมแก่แพทยสภา ในฐานะ

องค์กรรัฐทีมีบทบาทในการให้ความรู้และกาํกบัดูแลจรรยาบรรณแพทยจ์ะเป็นแนวทางในการ

จัดการบรรษัทภิบาลได้มีประสิทธิผล ทังนีปัญหากลุ่มผลประโยชน์ภายในแพทยสภายงัเป็น

ประเด็นทีเชือมโยงไปสู่การปฎิรูปโครงสร้างแพทยสภา (3) ผลิตภณัฑ์ทีนาํเสนอผูรั้บบริการขาด

คุณลกัษณะของความเป็นผูเ้ชียวชาญ ทีตอ้งมีความสามารถในการวินิจฉัยอาการ สามารถกาํหนด

แนวทาง ระยะเวลาในการรักษาได้ชดัเจน ประกอบกับขันตอนการรักษาทางการแพทยมี์ความ

ซบัซอ้นยากต่อผูรั้บบริการจะเขา้ใจในรายละเอียด ทาํใหเ้กิดช่องทางในการคิดรายการและค่าใชจ่้าย

ทีมีความซบัซอ้นไดม้ากขึน โดยทีผูรั้บบริการไม่สามารถทราบรายละเอียดและความจาํเป็นในการ

รักษาได ้ ส่งผลใหก้ารรักษาเป็นไปตามคาํวินิจฉัยของแพทย ์ในความเขา้ใจของผูรั้บบริการทวัไป

เรียกว่า “การเลียงไข”้  ซึงเป็นบริการทีไร้ทิศทางและหาความหวงัในผลการรักษายาก บางกรณี

ผูรั้บบริการมีความซบัซอ้นของโรคทีเกียวขอ้งกบัอวยัวะหลายส่วน ทาํให้ตอ้งใชแ้พทยเ์ฉพาะทาง

หลายคนในการรักษา แต่ไม่มีแพทยเ์ฉพาะทางคนใดใหร้ายละเอียดในภาพรวมไดที้เรียกว่า “แพทย์

เจา้ของไข”้ นบัเป็นสาเหตุหนึงของการขาดหลกัการมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล ดงันันการมุ่ง

ประสิทธิผลตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการได้ ดังนันแพทยแ์ละทีมงานผูใ้ห้การรักษาต้อง

สามารถใหร้ายละเอียดเกียวกบัลกัษณะของอาการ แนวทาง/ขนัตอนในการรักษา อตัราความเสียงที

อาจเกิดขึน ระยะเวลาในการรักษาและการฟืนตวัรวมถึงการดูแลตวัเองต่อหลงัจากการรักษาสินสุด 

ค่าใชจ่้ายทีจะเกิดขึนซึงสามารถจดัทาํงบประมาณการเพือให้ผูรั้บบริการมีทางเลือกในการรักษา

ร่วมกบัทีมแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา อีกทงัยงัสามารถวางแผนทางการเงินและการดูแลตนเองหลงัจาก

การรักษาสินสุด ซึงปัจจุบันอาจพบเหตุแนวทางนีบ้าง แต่โดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลจะไม่ให้
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ความสาํคญักบัเรืองนีมากนกั เนืองจากเสียเวลาและเป็นความชดัเจนเกินไปทาํใหเ้กิดความเสียง เกิด

ขอ้ร้องเรียนตามมาหากไม่สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนทีนาํเสนอไว ้เป็นตน้      

5. การสร้างบรรษทัภิบาลในการจดัการเงิน  ทีเกียวขอ้งกบัการประเมินผลลพัธ์ของ

ความคุม้ค่าจากผูรั้บบริการ ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

 การแข่งขัน ผู ้ต้องตัดสิน คือ ผู ้ทีมีส่วนร่วมต่อคนไข้ต่อแพทย์ พนักงาน 

พยาบาลทีให้การรักษาพยาบาลคนไข้ ทีนีคนไข้เราคิดว่าเขาไม่รับรู้เลยหรือ ถ้าเราไป

หลอกลวงเขา ถา้เราไม่ปฎิบติัต่อเขา สมมุติวา่ไปยดัใส้ในบิลใช่ไหมหรือโกร่งราคารักษาโดย

ไม่เป็นธรรม รักษาไม่ดี รักษาผิด คนไขเ้ขาสัมผสัไดห้มดเพราะเขาเป็นคนทีจ่ายเงิน ตอ้งรับรู้

ไดว้า่คุณค่าทีเขาไดรั้บมากกวา่ราคาเขาก็ตอ้งจ่าย เขาจึงไดม้าหาเรา หากคิดวา่ไปทาํอะไรกบั

เขาไม่ดี ฉีดยาเขาเอายาปลอมใหเ้ขาๆ ก็รู้อยู่แลว้ เอานาํเกลือให้เขาก็รู้ ฉีดยาเขาก็เจ็บ นาํยา

รั วไหลเขาก็รู้ ผ่าตดัเขาไม่หาย เขาก็รู้ญาติเขาก็มาเฝ้าอยู่ ดงันนัการแข่งขนัคือการพฒันาทีส่ง

มอบคุณค่าในสิงทีดีทีสุดให้กับคนไข้ การส่งมอบคุณค่าให้กบัคนไข้โดยการปิดบงัเขา 

หลอกลวงเขา ทาํไม่ได ้2. นอกเหนือจากคนไขที้ตดัสินแลว้ ในเกมส์ผูที้ส่งมอบให้บริการ 

หมอพยาบาลอย่างทีวา่สมมุติโรงพยาบาลนีเขาไม่ใช่เจา้ของโรงพยาบาลเขาจะไปร่วมมือกบั

คุณทาํไม ในการทีจะหลอกคนไขไ้ป ปิดบงัคนไข ้เขาก็มีความภูมิใจทีจะทาํตามจรรยาบรรณ

ของเขา ถา้เขาทาํตามจรรยาบรรณของเขานีก็จะทาํใหมี้คุณค่าขึนมา ผมก็ยงัมองไม่ออกวา่เรา

จะไปหลอกลวงเขาไดอ้ย่างไร วนัหนึงมีผูเ้ขา้ใชบ้ริการกีร้อยกีพนัคนและตอ้งสัมผสัไดถ้งึจุด

ติดต่อกีพนัแห่ง แต่ละแห่งจะไปหลอกเขาไดห้รือ  ใครจะทาํไดข้นาดนนัเชียว  นีต่างหากคือ

เนือหาของการแข่งขนั ทาํทุกจุดใหม้นัดีขึน ทาํงานให้เขาไดป้ระโยชน์สูงสุด ไม่สิ นเปลือง

มาก  การแข่งขนั คือ การพฒันา ทาํดี ทาํถูก ในราคาทีเหมาะสมกบัคนไขต้อ้งให้สิงทีดีกบั

เขา ภายในของเราต้องหาวิธีการทาํให้ใช้ทรัพยากรน้อยทีสุด การแข่งขัน คือ การใช้

ทรัพยากรใหน้อ้ยทีสุดเพือประโยชน์มากทีสุด (สมอาจ วงษข์มทอง, 2557) 
 

 ปัจจยัสาํคญัในความเป็นบรรษทัภิบาลดา้นการเงิน ไดแ้ก่ (1) การเปิดเผยขอ้มูล

ทางการเงินอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้โดยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความโปร่งใสในเชิง

โครงสร้างทางการเงินระดบัสูง ขอ้มลูทางการเงินมีความละเอียด ถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีที

ไดรั้บการรับรองทวัไป มีโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาติจากภายนอก ทาํใหโ้ครงสร้างการเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินทงัภายในและภายนอก

มีความเป็นบรรษทัภิบาลทีดี สาํหรับในเชิงปฏิบติัหรือพฤติกรรมดา้นความขดัแยง้ในผลประโยชน์

ระหว่างกิจการโรงพยาบาลและบริษทัในเครือทีมีการเอือผลประโยชน์ซึงกนัและกนัยงัเป็นสิงความ

ยากในการพิสูจน์  (2) การสร้างระบบการจดัซือจดัจา้งทีเชือมโยงกบัระบบงบประมาณ สามารถ
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ดาํเนินการเชิงระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูง เกิดความโปร่งใสในขนัตอนการจดัซือจดัจา้งและ

การตรวจสอบเชิงระบบทีดี  (3) การรายงานผลขอ้มลูทางการเงินมีการติดตามประเมินสถานการณ์

ตามวาระประจาํอยา่งต่อเนืองและมีความโปร่งใสในการจดัการทางการเงิน  จากภาพรวมความเห็น

ทีสอดคล้องด้านบรรษัทภิบาลในการจัดการทางการเงินทีดี ทังนีเป็นผลสืบเนืองจากการมี

ผลประโยชน์ร่วมกนัของหลายฝ่าย เช่น ค่าตอบแทนแพทย ์ค่าคอมมิสชนัจากตวัแทนทางการตลาด 

ผลประโยชน์ระหว่างบริษทัในกลุ่มและอืน มีความเชือมโยงและตรวจสอบความถูกตอ้งในระบบ

การจดัการเงินเป็นพืนฐาน จึงทาํใหเ้กิดการจดัการเงินจึงตอ้งสร้างความโปร่งใส เชือถือไดแ้ละเป็น

ทียอมรับของทุกฝ่าย การดาํเนินธุรกิจของโรงพยาบาลจึงสามารถดาํเนินต่อไปไดอ้ย่างราบรืน (5) 

แผนความมนัคงดา้นฐานะการเงิน การบริหารจดัการทางการเงินมีสาํคญัและสอดคลอ้งกบัขนาด

ของการลงทุน การตัดสินใจลงทุน การสร้างนวตักรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ทาํให้เกิดความ

ไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  การบริหารงบประมาณ

ทางการเงิน  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน การจดัโครงสร้างการลงทุน การบริหารตน้ทุน

ทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ระบบรายงานทางการเงิน และอืนๆ ลว้นเป็นขอ้มลูสาํคญัใน

การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัทีสูงทีตอ้งไดรั้บการรายงานเป็นประจาํทุกเดือน การบริหารจดัการ

ทางการเงินทีมีประสิทธิภาพสร้างความเป็นบรรษัทภิบาล ด้านกลยุทธ์ด้านราคาตลาดราคาที

เหมาะสม การจัดการความเสียงด้านการลงทุนหรือการซือกิจการ และความยุติธรรมให้แก่

ผูรั้บบริการ และสังคม (Yen.Y. Chang, 2012 ; page 42-47). (6) การเสริมศกัยภาพดา้นบริหาร

ตน้ทุนการจดัการ เพือใหเ้กิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบ

ไดอ้ย่างน่าเชือถือ ในการวดัผลประสิทธิภาพตามหลกับรรษทัภิบาล ไดแ้ก่  การบริการสาธาณูป

โภค(Facility and utility management) การบริหารตน้ทุน (Cost management)  การจดัการเครืองมือ

ทางการแพทย ์(Medical equipment management) การจดัการระบบลกูหนี (Bad debt management) 

การบริหารค่าแพทย ์(Doctor fee management)  เป็นต้น เพือเชือมโยงเขา้สู่ดชันีชีวดั และการ

ประเมินความสมดุลขององค์กร (Balance scorecard) การกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยปฎิบติัตาม

จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาลทีกาํหนดไวต้ามนโยบาย การส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมี

จิตสาํนึกในจริยธรรม และคุณธรรมอยา่งสมาํเสมอและต่อเนือง เพือใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

การสร้างความโปร่งใส การตรวจสอบจากผูต้รวจสอบอิสระและผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงการ

ติดตามผลการตรวจสอบกบัฝ่ายบริหาร ก่อใหเ้กิดความเชือมนัแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ลกูคา้ คู่คา้ และ

ผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย 

 การบริหารดา้นการเงิน การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีตน้ทุนเปลียน

(Switching cost) สูง ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเริมต้นจากธุรกิจครอบครัวทีมีข้อจาํกดัดา้นฐาน
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เงินทุนในการลงทุนอาคาร สิงปลูกสร้าง รวมถึงเครืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยที์มีมูลค่าสูง การ

บริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารสินค้าคงคลงั การบริหารจัดการระบบบัญชีการเงินทีมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจึงเป็นความทา้ทายของธุรกิจ ดงันันการเสริมศกัยภาพการลงทุนทาํให้

ตอ้งพึงพิงการเป็นสมาชิกบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เพือสร้างชือเสียง สามารถระดม

เงินทุนไดห้ลากหลายรูปแบบในอตัราตน้ทุนตาํ รวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที

เกียวขอ้งกบัโรงพยาบาลเช่น ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตนาํเกลือ ธุรกิจร้านขายยา ธุรกิจบญัชีการเงิน 

ธุรกิจจาํหน่ายเครืองมือทางการแพทย ์ธุรกิจห้องปฏิบติัการทางการแพทย ์ธุรกิจนายหน้าประกนั

ชีวิตประกนัภยั เป็นตน้ ส่งผลใหโ้รงพยาบาลบริหารความไดเ้ปรียบการแข่งขนัจากความประหยดั

ต่อขนาด (Economy of scale) การจดัการต้นทุนดาํเนินงานและต้นทุนเครืองมือทางการแพทย ์

(Operating cost and medicl equipment cost management) การลงทุนในระบบสาธารณูปโภค 

(Facility management)  การบริหารจดัการลูกหนีเจา้หนีการคา้ (Cash cycle management) การ

บริหารค่าแพทย ์(Doctor fee) เพือเชือมโยงเขา้สู่ดชันีชีวดั และการประเมินความสมดุลขององค์กร 

(Balance scorecard) การกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยปฎิบติัตามจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาลที

กาํหนดไวต้ามนโยบาย การส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรม และคุณธรรม

อย่างสมาํเสมอและต่อเนือง เพือให้เกิดการกาํกับดูแลกิจการทีดี การสร้างความโปร่งใส การ

ตรวจสอบจากผูต้รวจสอบอิสระและผูต้รวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบกบัฝ่าย

บริหาร ก่อใหเ้กิดความเชือมนัแก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย การบริหาร

แผนความมนัคงดา้นฐานะการเงิน การบริหารจดัการทางการเงินมีสาํคญัและสอดคลอ้งกบัขนาด

ของการลงทุน การตัดสินใจลงทุน การสร้างนวตักรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ทาํให้เกิดความ

ไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนัในการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  การบริหารงบประมาณ

ทางการเงิน  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน การจดัโครงสร้างการลงทุน การบริหารตน้ทุน

ทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ระบบรายงานทางการเงิน และอืนๆ ลว้นเป็นขอ้มลูสาํคญัใน

การตดัสินใจของผูบ้ริหารระดบัทีสูงทีตอ้งไดรั้บการรายงานเป็นประจาํทุกเดือน การบริหารจดัการ

ทางการเงินทีมีประสิทธิภาพสร้างความเป็นบรรษทัภิบาล ดา้นราคาทีเหมาะสม ยุติธรรมให้แก่

ผูรั้บบริการ และสงัคม 

แผนการจัดการและบริหารสินคา้คงคลงั ความได้เปรียบดา้นขนาดของธุรกิจ 

(Economy of scale) การจดัการและบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory management) เป็นนโยบาย

สาํคญัในการจดัซือจดัหา วตัถุดิบทีใชบ้ริการ ไดแ้ก่ ยา เวชภณัฑ์ เครืองมือทางการแพทย ์โดยผ่าน

ฝ่ายจดัซือกลางทีมีการกาํหนดปริมาณการสั งซือสินคา้ต่อครังจาํนวนมาก ทาํให้เกิดอาํนาจต่อรอง

ทางดา้นราคา ระยะเวลาการชาํระเงินแก่ผูข้ายได้เงือนไขทางการเงินทีดี การไดรั้บส่วนลดทาง
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การคา้ รวมถึงระบบการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่ามีประสิทธิภาพ สามารถดาํรงสินคา้ให้ทนัต่อการ

ใหบ้ริการ ทนัเวลา ลดปัญหาสินคา้หมดอาย ุเป็นตน้ 

6. การจดัการบรรษทัภิบาลดา้นทรัพยากรบุคคล   เพือเป้าหมายในการบริหารและ

พฒันาทรัพยากรบุคคล การสร้างองคก์รแห่งความสุข  การทาํงานร่วมกนัระหว่างสหสาขาวิชาชีพที

มีความเชียวชาญ การบริหารความขัดแยง้ การแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน สร้างบรรยากาศและ

ความสมัพนัธที์ดีร่วมกนั การอบรมพฒันา การประเมินผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทน เป็นการ

สร้างบทบาทในลกัษณะหุน้ส่วนในเชิงยทุธศาสตร์ในการปลกูฝังทศันคติ ความเชือ และการยอมรับ

ต่อศกัยภาพในการบริหาร และทิศทางขององค์กร  การบริหารทรัพยากรบุคคล จากการสร้างอตั

ลกัษณ์ค่านิยมร่วม (Core value) ดา้นทศันคติ แนวความคิด แนวทางปฎิบติัร่วมกนัเพือก่อใหเ้กิดการ

สร้างวฒันธรรมองค์กร (Corporate culture) ทีมีการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมงาน เกิดความมุ่งมนัใน

ปรัชญาความเชือขององคก์รทีจะนาํไปสู่สมรรถนะหลกั (Core competency) ขององคก์รเพือผลกัดนั

องคก์รไปสู่พนัธกิจ และวตัถุประสงค์ขององค์กร ผูบ้ริหารระดบัสูงมีบทบาทหน้าทีสาํคญัในการ

สร้างสมรรถนะดว้ยการนาํจากระบบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การสร้าง

ค่านิยมหลกัดว้ยการหลอมปรัชญาความเชือขององค์กรลงสู่บุคลากร ให้เกิดความสอดคลอ้งกัน

อย่างต่อเนือง เพือประโยชน์ในการสร้างวฒันธรรมองค์กร เช่น “วฒันธรรมความปลอดภยัของ

ผูรั้บบริการ (Safty culture)” เป็นตน้   การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทสาํคญัตงัแต่ (1) การ

คัดเลือกบุคคล(Recruit) ทีมีค่านิยมตรงกันด้วยการสร้างความรับรู้องค์กร (Orientation) ทังใน

ภาพรวมและในรายละเอียดของลกัษณะงานทีสาํคัญ การสร้างแนวทางปฎิบติังานทีชดัเจน (Job 

description, Job specific, Job based management) ในการกาํหนดทิศทางการทาํงานตามหลกัความ

โปร่งใส ก่อใหเ้กิดหลกัประสิทธิภาพในการทาํงานทีมีผลลพัธ์หลกัประสิทธิผลสูง  (2) การรักษา

บุคลากรสาํคญัให้อยู่ในองค์กร (Retain) ทาํให้เกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร(Engagement) การ

ฝึกอบรมพฒันา(Training and development) สร้างโอกาสในความทา้ทายและความกา้วหน้าใน

อาชีพ (Talent management and Carrier path) ทีชดัเจนในการเตรียมความพร้อมการสร้างเสริม

สมรรถนะบุคลากรเพือการเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ ดงัคาํกล่าวทีว่า 

 

สไตล์ Gen Y  มี  Quality ไม่มีแลว้แหละ ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทุนในการศึกษา

มากกว่า แล้วก็มาทาํงานกับเรา 2-3 ปี หมดทุนก็พิจารณาอีกทีหนึง แต่ว่ากระบวนการ

ภายหลงัจากนนัเราก็พยายาม Development ไวต่้อเนืองให้เกิด Loyalty ด้วย คงไม่ใช่จบ

มาแลว้ก็ทาํงานเลย ทีนีมีหน่วยงานพีเลียง Take care ตลอดเวลาแลว้ HR พยายามทาํกิจกรรม

ต่างๆ เพือรักษาคนอยู่นีไว ้(รพีพนัธ์ วงศ์วานิช, 2558) 
 



104 

 การประเมินผลงานและใหค่้าตอบแทนสอดคลอ้งตามผลงานปริมาณอย่างยุติธรรม

ตามหลกัความเสมอภาค หลกัคุณธรรมจริยธรรม หลกัประสิทธิภาพ และหลกัประสิทธิผล ทาํให้

เกิดการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ (Inspiration 

and Innovation) ตลอดจนการสร้างผูน้าํ (Leadership) ในการเปลียนผ่านการจดัการสู่รุ่นต่อไป  (3) 

การเตรียมความพร้อมสาํหรับครบวาระการทาํงาน (Retire) บุคลากรทางแพทยเ์ป็นผูมี้ความรู้ความ

เชียวชาญเฉพาะทีโดดเด่น ประสบการณ์สามารถสร้างสมประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ (Knowledge 

and Learning organization) เพือประยุกต์ใชห้รือสนับสนุนการทาํงานขอคนรุ่นใหม่ (Supporting 

excellent experience) บุคลากรทีครบอายกุารทาํงานตามกฎหมาย แต่ศกัยภาพไร้ขีดจาํกดัสามารถ

พฒันาคุณภาพคุณค่าให้แก่องค์กรตามหลกันิติธรรม หลกัการตอบสนอง หลกัประสิทธิผล หลกั

ความรับผดิชอบ หลกัคุณธรรมจริยธรรมได ้ ทงันีองคป์ระกอบทีมีความสาํคญัต่อการพฒันาความ

เป็นบรรษทัภิบาลในการบริหารงานบุคคล ไดแ้ก่ 

6.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการดํารงสิทธิผูรั้บบริการอันเป็น

ปรัชญาการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลทีมุ่งตอบสนองผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายดว้ยความเสมอภาค 

การรักษาความลบัดา้นประวติัส่วนตวัและประวติัการรักษาของผูรั้บบริการอนัเป็นสิทธิขนัพืนฐาน

ส่วนบุคคล เป็นส่วนหนึงของโครงสร้างและนโยบายการเคารพสิทธิผูรั้บบริการ ในทางปฏิบติัการ

ใหค้วามเสมอภาคต่อผูรั้บบริการยงัมีปัญหาบางครังทีโรงพยาบาลเอกชนปฎิเสธการให้บริการแก่

ผูรั้บบริการทีโรงพยาบาลพิจารณาแลว้พบว่า อาจทาํให้เกิดความเสียงต่อการรักษาทีไม่สามารถ

บรรลุผลสาํเร็จจนทาํให้เกิดความเสียหายดา้นชือเสียง ความเสียงทางการเงินอนัเกิดจากขอ้จาํกดั

ดา้นความสามารถในการชาํระค่ารักษาพยาบาลของผูรั้บบริการ เป็นตน้ ดงันันการให้ความเสมอ

ภาคยงัคงถกูจาํกดัไวใ้ชเ้ฉพาะในส่วนของผูรั้บบริการกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลเท่านัน ดา้น

การเคารพสิทธิส่วนบุคคลระหว่างผูป้ฎิบติังานภายในโรงพยาบาล มีความสาํคญัต่อทศันคติในการ

ทาํงานร่วมกนั เช่น การใหร้้ายจอ้งทาํร้ายต่อกนัในทางมิชอบ การตาํหนินินทา บ่ายเบียงหนา้ทีความ

รับผดิชอบ การแบ่งพรรคแบ่งพวก การขาดความยติุธรรมในการประเมินผลงาน การแย่งชิงผลงาน 

เป็นตน้ลว้นนาํมาสู่การพฒันากระบวนการทาํงานร่วมกนั การสร้างการมีส่วนร่วมและการทาํงาน

เป็นทีมร่วมกนั จากสภาพแวดลอ้มการทาํงานยงัคงพบเห็นพฤติกรรมดา้นลบ อนัเป็นสะทอ้นไปถึง

การเคารพสิทธิผูรั้บบริการทงัในการนาํเรืองราวอนัเป็นความลบัของผูรั้บบริการคุยกนัในลกัษณะ

นินทา กล่าวโทษ ตําหนิให้ร้ายยงัคงมีให้พบเห็นอยู่เป็นประจํา ดังนันการพฒันาการจัดการ

บรรษทัภิบาลยงัไม่สามารถเกิดขึนไดใ้นสงัคมทีผูป้ฎิบติังานมีทศันคติ พฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์

  6.2 การส่งเสริมสนบัสนุนและจูงใจบุคลากร ใหเ้กิดความมุ่งมนั ตงัใจ ทุ่มเทใน

การปฎิบติัหน้าที ด้วยการสนับสนุนดา้นการฝึกอบรม พฒันาความรู้ความสามารถ ทักษะอย่าง
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สมาํเสมอ รวมถึงการหล่อหลอมค่านิยม วฒันธรรมองคก์รใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั เพือตอบสนอง

ต่อการมุ่งเนน้ความมีประสิทธิภาพของทีมงานในการปฎิบติัร่วมกนัในการใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการ 

จากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงานของผูป้ฎิบติัมีความเครียดจากปริมาณงานทีมีจาํนวนมาก ขาดการ

สนบัสนุนในการทาํงาน ขาดการชีนาํในการกาํหนดทิศทางในการทาํงานทีชดัเจน รวมถึงการผลกั

ภาระงานให้บุคคลทีเกียวข้อง เป็นผลให้แรงจูงใจในการปฎิบัติงานลดลง โดยเฉพาะในกลุ่ม

พยาบาลทีมีอตัราการลาออกอยูใ่นเกณฑที์สูง (Turnover rate) อตัราความจงรักภกัดีต่อโรงพยาบาล

อยูใ่นเกณฑต์าํ (Engagement score) ทาํใหส่้งผลกระทบต่อความสมาํเสมอในการปฎิบติังานทีส่งผล

กระทบต่อคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการลดลง  

7. การจดัการบรรษทัภิบาลดา้นคุณภาพการรักษา โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาลอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลจากหลายหน่วยงานประกอบดว้ย  

7.1 หน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา กระทรวง

แรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เป็นตน้ ภายใตก้ารกาํกบัดูแลทีเขม้งวด ทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนตอ้งปฎิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัจาํนวนมาก (2) หน่วยงานอิสระ ไดแ้ก่ สมาคมรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital 

accreditation), Joint commitee international (JCI) เป็นตน้ (3) หน่วยงานอืน ไดแ้ก่ มลูนิธิเพือสงัคม

ต่างๆ เป็นตน้ เพือให้เป็นไปตามหลกันิติธรรม หลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัความ

โปร่งใส และหลกัคุณธรรมจริยธรรม เป็นตน้ การจดัการคุณภาพการรักษาเป็นเรืองสาํคญัเนืองจาก

เกียวขอ้งกบัการดูแลสุขภาพ ชีวิตของผูรั้บบริการ แต่ละโรงพยาบาลมกัมีความสาํคญัในลาํดบัตน้ 

แต่ทงันีความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกนัในเชิงบริหารทรัพยากรทีมีให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีความไดเ้ปรียบดา้นการจดัการคุณภาพการรักษาได้

ดีกว่าโรงพยาบาลขนาดเลก็และโรงพยาบาลเดียว แต่ก็ไม่เสมอไปเนืองจากบางโรงพยาบาลขนาด

เล็กทีมีความชาํนาญเฉพาะทาง มีความชัดเจนในแนวทางปฎิบัติงานก็สามารถสร้างระบบการ

บริหารจัดการคุณภาพการรักษาได้ดี  องค์ประกอบสําคัญได้แก่ (1) การควบคุมการติดเชือ 

(Inflaction control) เป็นความทา้ทายและความยากในการควบคุมการติดเชือทีแพร่กระจายภายใน

โรงพยาบาล มีสาเหตุมาจากผูรั้บบริการทีเขา้มาต่างมาดว้ยเชือโรคทีหลากหลาย การจดัการดา้นคดั

กรอง (Triage) จึงเป็นความทา้ทายดา้นหลกัประสิทธิผล 

7.2 การตรวจสอบมาตรฐานการรักษา (Medical internal control) เป็นการ

สาํรวจจากบนัทึกการรักษา (OPD and IPD medical chart) อนัเป็นนโยบายและจรรยาบรรณทางการ

แพทยที์ต้องมีการบันทึกตามหลกัจริยธรรมทีถูกต้องครบถว้น อุปสรรคหลายประการในการ

ตรวจสอบพบเป็นเรืองของการบนัทึกไม่ครบถว้น ไม่ถูกตอ้งตรงกบัอาการ ลายมือทีอ่านยาก เป็น
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ตน้ การพฒันาแกไ้ขโดยการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถช่วยไดใ้นระดบัหนึงและเป็น

สิงตอ้งรอการพฒันา และรอความพร้อมดา้นการลงทุนทีมีมูลค่าสูง  การตรวจสอบสามารถทาํให้

ทราบถึงอุปสรรคและเตรียมป้องกนัล่วงหนา้สาํหรับการพฒันาต่อไป จากบริบทการปฎิบติังานของ

แพทยผ์ูท้าํการบนัทึกขอ้มลูนบัเป็นความยากลาํบากทีตอ้งปฎิบติัการรักษา ควบคู่กบัการบนัทึกทาง

เอกสาร (Medical Documentary) พยาบาล และผูป่้วยเป็นทีมงานทีมีความสาํคญัในการสนับสนุน

การปฎิบติังานของแพทยไ์ดม้ากขึนจากการดาํเนินงาน ดา้นเอกสารบางส่วน เช่น Document scan, 

การบนัทึกรายการค่ารักษาพยาบาล การบนัทึกรายละเอียด  Vital sign การทาํนัดผูรั้บบริการ การ

วางแผนการรักษาใหแ้พทย ์การจดัเตรียมยา วคัซีน และประสานงานกบัสายงานทีเกียวขอ้งนับเป็น

องคป์ระกอบสาํคญั ตามหลกัการประสานความร่วมมือทีดี หลกัความรับผดิชอบตรวจสอบได ้หลกั

ความโปร่งใส หลกัประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล ควบคู่กับหลักคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางการแพทย ์ลว้นเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการตรวจสอบเชิงคุณภาพการรักษา เป็น

ตน้  (3) การประสานงานของแพทยพ์ยาบาลและหน่วยงานภายในถือว่ามีความสาํคญัต่อคุณภาพ

การรักษา ตังแต่ระบบการเคลือนยา้ยผูรั้บบริการจากภายนอกโรงพยาบาลสู่พืนทีฉุกเฉิน 

(Emergency) การคดักรองผูรั้บบริการนอกจากแผนกอายุกรรม (Medical) สู่การประสานงานเวช

ระเบียน(Registration) การรับผูป่้วย (Admission) สู่การขอความเห็นทางการแพทย ์(Diagnosis) เพือ

ส่งต่อผูรั้บบริการไปสู่แผนกต่างๆ เช่น หอผูป่้วย (Ward, Intensive critical care : ICU) 

ห้องปฎิบติัการ (Lab, X-ray, CT, MRI)  รวมถึงการตรวจรักษาระหว่างผูรั้บบริการรักษาตวัที

โรงพยาบาล (Doctor round) ไปถึงการประสานงานในการเตรียมจาํหน่ายผูป่้วย (Pre-discharge and 

discharge) เป็นต้น การประสานงาน การสือสารความเข้าใจถือว่าเป็นอุปสรรคทีสําคญัในการ

เชือมโยงการรับรู้ความคาดหวงัระหว่างสหสาขาวิชาชีพ และพนักงานทีตอ้งปฎิบัติงานร่วมกัน 

มกัจะพบปัญหาในประเด็นมากเนืองจากการประสานงานบางช่วยคาดเคลือนจากการสลบัเปลียน

รอบการทาํงาน การเปลียนถ่ายการรับรู้นับเป็นอุปสรรคทีสําคญัต่อการสือสารองค์กร และเป็น

ประเด็นสาํคญัในการพฒันาหลกัการมีส่วนร่วม หลกัการประสานงาน หลกัความรับผิดชอบ หลกั

ประสิทธิภาพ และหลกัประสิทธิผลทีมีการส่งต่อคุณค่าให้แก่ผูรั้บบริการบางส่วน การพฒันาเชิง

ระบบดว้ยเทคโนโลยลีาํสมยัสามารถพฒันาใหเ้กิดบรรษทัภิบาลในส่วนนีไดดี้ขึน แต่ไม่สามารถทาํ

ตามหลกับรรษทัภิบาลไดค้รบถว้นสมบูรณ์ เป็นตน้ 

7.3 กระบวนการตรวจสอบขนัตอนการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลมีหลาย

ขนัตอนแต่ละขนัตอนมีความสาํคญัต่อการดูแลรักษาและสร้างผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของ

ผูรั้บบริการโดยตรง จึงตอ้งกาํหนดขนัตอนการทาํงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

ให้มีความสอดคลอ้ง สามารถส่งต่องานระหว่างแผนกหรือหน่วยงานได้อย่างราบรืนด้วยการ
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กาํหนดมาตรฐานการทาํงานของแต่ละหน่วยงาน ไดแ้ก่ มาตรฐานการทาํงานแต่ละแผนก (Standard 

of procedure) เพือใหห้น่วยงานกาํหนดกรอบโครงสร้าง บทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบในการ

ปฎิบติังาน  มาตรฐานขนัตอนและรายละเอียดในการปฎิบติังานภายในแผนก (Work instruction) 

เพือกาํหนดแนวทางดา้นการปฎิบติังานในรายละเอียดทุกขนัตอนในการยึดถือเป็นแนวทางปฎิบติั

ร่วมกนัภายใตบ้ทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบร่วมกนัภายในหน่วยงาน  มาตรฐานการปฎิบติั

ร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน (Work process) เพือกาํหนดมาตราฐานการทาํงานระหว่างหน่วยงานที

ตอ้งมีการเชือมโยงการปฎิบติังานร่วมกนัอย่างมีความสอดคลอ้ง  โดยทุกมาตรฐานตอ้งไดรั้บการ

อนุมติัจากระดบัผูบ้ริหารสายงานและผูบ้ริหารระดบัสูง เพือใหแ้น่ใจว่าแต่ละหน่วยงานมีมาตรฐาน

การปฎิบัติงานทีชัดเจน มีความเชือมโยงขันตอนการทาํงานร่วมกันในการส่งมอบคุณค่าแก่

ผูรั้บบริการ โดยขนัตอนทีเกียวขอ้งกบักระบวนการรักษามีดงันี 

7.3.1 เวชระเบียน (Registration) เป็นขันตอนทีมีความสําคัญต่อการ

รักษาพยาบาล การรวบรวมข้อมูลของเวชระเบียนจะเก็บข้อมูลทังหมดทีเกียวกับผูรั้บบริการ 

ประกอบดว้ย (1) ขอ้มลูดา้นประวติัพืนฐานของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ชือนามสกุล อายุ เพศ ทีอยู่ เป็น

ต้น  (2) ข้อมูลด้านการวินิจฉัยโรคหรืออาการของโรค (Diagnosis) เอกสารรายการสั งยา 

(Prescription) เอกสารบนัทึกการรักษา(Medical record) เอกสารเกียวกบัการรับรักษา (Admission) 

เอกสารการยินยอมในการรับรักษาพยาบาล เป็นต้น (3) ข้อมูลด้านสิทธิความคุม้ครอง ได้แก่ 

เอกสารความคุม้ครองจากบริษทัประกนัหรือคู่สัญญา เป็นตน้   ขอ้มูลทงัหมดลว้นเป็นขอ้มูลทีมี

ความสาํคญัต่อการรักษาและมีความสาํคญัต่อการใหก้ารรักษา ดงันันการบริหารจดัการฐานขอ้มูล

จึงมีความสาํคญัต่อผูเ้กียวขอ้งกบัการปฎิบัติงานอย่างมาก มีความเกียวขอ้งกับการบริหารระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศภายในของโรงพยาบาลเอกชน โดยส่วนใหญ่จะมีระบบการจดัการฐานขอ้มลู

อยู่ในระดับมาตรฐานทียอมรับได้ การจดัการดา้นบรรษัทภิบาลทีเกียวข้องกับเวชระเบียนจึงมี

ความสาํคญัในดา้นประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีมีความถูกตอ้ง สามารถนาํมาใชง้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ความเคร่งครัดในการเก็บขอ้มูลตอ้งมีหลกัความน่าเชือถือสามารถตรวจสอบ

ได ้รวมถึงมีความละเอียดอ่อนต่อการปฎิบติัด้านความเปิดเผยโปร่งใสในเก็บความลบัตามสิทธิ

ผูรั้บบริการ  ปัญหาทีเกิดขึนจากระบบเวชระเบียนนอกจากส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของ

ผูรั้บบริการ ยงัส่งผลกระทบต่อเนืองถึงหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย ์ 

ตวัอยา่ง จากหลายกรณีทีมีการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากบริการทางการแพทย ์ขอ้มูลทีขอจากเวช

ระเบียนของโรงพยาบาลมกัไม่ไดรั้บความร่วมมือในการให้เอกสาร รวมถึงมีการแกไ้ขเอกสารทีมี

นยัสาํคญัต่อการสาํนวนคดีส่งผลกระทบต่อขอ้มลูในการใชพิ้จารณาความยติุธรรม ตวัอยา่ง จากการ

ตรวจสอบมาตรฐานการรับรองพบปัญหาทีเกิดจากการดาํเนินงานภายในของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 
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การไขขอ้มูลในเอกสารการรักษา การขีดฆ่า การลบหรือเพิมเติมขอ้ความในเอกสารสาํคญั การ

บนัทึกขอ้ความไม่ครบถว้น การบนัทึกขอ้มลูผดิคน แมก้ระทงัลายมือทีเป็นอุปสรรคต่อการสือสาร 

ลว้นเป็นปัญหาทีเกิดขึนจากระบบเวชระเบียน ดงันนัการพฒันาบรรษทัภิบาลดา้นเวชระเบียนตอ้ง

มุ่งเนน้ความมีประสิทธิภาพของการเก็บขอ้มลูทีสร้างความน่าเชือได ้รวมถึงความมีคุณธรรมในการ

เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเทียงตรง ซึงตอ้งพฒันาดา้นจิตสาํนึกในการปฎิบติัตามหลกัคุณธรรม 

7.3.2 การรับเขา้รักษาพยาบาล (Admission)  จากการตรวจวินิจฉัยอาการ

จากแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ เมือพบว่าผูรั้บบริการอยูใ่นภาวะทีตอ้งเฝ้าระวงั สงัเกตอาการหรือมีเหตุทีตอ้ง

ไดรั้บการรักษาอยา่งใกลชิ้ด แพทยจ์ะแนะนาํใหผู้รั้บบริการพกัรักษาทีโรงพยาบาลในสถานะผูป่้วย

ใน (In-patient) ผลการวินิจฉยัและการใหค้าํปรึกษาของแพทยจ์ะมีความสาํคญัต่อการตดัสินใจเขา้

รับการรักษา เนืองจากผูรั้บบริการส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางการแพทยแ์ละเกิดความเกรงกลวัต่อ

อนัตรายต่อชีวิต จึงมกัปฎิบติัตามคาํแนะนาํของแพทย ์ความสาํคญั คือ การใหข้อ้มูลเกียวกบัอาการ

และขนัตอนการรักษาจากแพทยต์อ้งมีความละเอียด ใชภ้าษาทีเขา้ใจง่าย อธิบายถึงขอ้ดีขอ้เสีย การ

รับรองมาตรฐานการรักษา ผลกระทบทีอาจเกิดขึนและลาํดบัขนัตอนการรักษา เป็นตน้ บางกรณี

การใหข้อ้มลูยงัขาดความละเอียดมากพอต่อการตดัสินใจในการเขา้รับการรักษา จึงนาํมาซึงความ

ขดัแยง้ในผลการรักษาเกิดขึน  ประเด็นทีเกิดขึนก่อนการรักษา ไดแ้ก่ การประมาณการค่าใชจ่้ายที

จะเกิดขึน โดยเป็นการประเมินราคาทีมีความซับซอ้นยากต่อความเขา้ใจของผูรั้บบริการรวมถึง

ความสามารถในการควบคุมราคาใหเ้ป็นไปตามราคาประเมินไดรั้บความสนใจน้อยลง ทาํให้ราคา

ค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่จะเกินจากราคาประเมินจนนาํมาซึงปัญหาทางการเงิน เช่น ผูรั้บบริการ

ตอ้งรับภาระหนีจาํนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากการทีแพทยผ์ูว้ินิจฉยัมีอาํนาจในการส่งตรวจ สั งยาได้

โดยอิสระภายในจรรยาบรรณการแพทย์ทาํให้ขาดความเข้าใจในความพร้อมหรือฐานะของ

ผูรั้บบริการทีจะรับภาระได ้การขาดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจจากผูรั้บบริการมีความสาํคญัต่อ

การรับรู้ การมีส่วนร่วมในการรักษามกัจะเป็นปัญหาทีเกิดความขัดแยง้ตามมา เป็นต้น ความ

เหมาะสมในการจดัการบรรษทัภิบาล ไดแ้ก่ การสร้างความมีส่วนร่วมในการรับรู้ ตดัสินใจให้การ

รักษาร่วมกนัระหว่างผูรั้บบริการและแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษา การให้ขอ้มูลอย่างครบถว้นโปร่งใส ให้

เวลาเหมาะสมเพียงพอในการตดัสินใจจากผูรั้บบริการ การให้ความช่วยเหลือดา้นความเหมาะสม

ดา้นค่าใชจ่้ายและการรักษาและการคาํนึงถึงสิทธิผูรั้บบริการทีตอ้งให้ความเคารพ เป็นตน้ ดงัคาํ

กล่าวทีว่า 
 

ถา้มีบรรษทัภิบาล Principle เท่านี 10 ขอ้ทาํให้ไดก้็พอแลว้ ยิงทาํ

เยอะไปก็ไม่ตอบโจทยธุ์รกิจ แต่แน่นอนหลกับรรษทัภิบาลตอ้งทาํ โดยเฉพาะความไวว้างใจ

เป็นตวัสําคญัทีสุดของวงการแพทย ์(ดุลย ์ดาํรงศกัดิ, 2557) 



109 

 

7.3.3 การ รักษาพยาบาล (Treatment) การปฎิบัติงานเพือให้การ

รักษาพยาบาลตอ้งมีการกาํหนดกระบวนการทาํงานทีชดัเจน มีการทาํงานในลกัษณะทีมงานร่วมกนั

และมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการใหบ้ริการเป็นสิงสาํคญัในรักษา การจดัเตรียมความพร้อม

ด้านบุคลากรทีเกียวข้อง อุปกรณ์เครืองมือทางการแพทย์ นับเป็นสิงสําคัญในการทําให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษา โดยส่วนใหญ่ความผิดผลาดในการประสานงานการ

รักษาและการรักษาผดิผลาดเกิดขึนเป็นระยะ ตวัอย่าง การทาํตาํหนิ (Mark side) ผูรั้บบริการผ่าตดั

เข่า มีการทาํตาํหนิผิดข้างทาํให้แพทยต์ัดขาผิดข้าง จนเป็นทีมาของมาพฒันาระบบมาตรฐาน

โรงพยาบาล คือ Joint Commission International Accreditation : JCI.  ตวัอย่างการขาดความ

ระมดัระวงัในการเตรียมพร้อม จนทาํให้เครืองห้ามเลือกไฟฟ้าซ๊อดผูรั้บบริการขณะทาํคลอดจน

ไดรั้บบาดเจ็บสาหัส ตามคาํพิพากษาเลขดาํที ผบ.1461/2555 เป็นตน้ ดงันันกระบวนการในการ

รักษาทุกขันตอนรวมถึงการตรวจสอบความพร้อมของบุคลากร เครืองมืออุปกรณ์ สถานที 

สาธารณูปโภคในการอาํนวยความสะดวกตอ้งไดรั้บการตรวจสอบความพร้อมใชอ้ย่างสมาํเสมอ 

เพือให้แน่ใจว่ากระบวนการให้การรักษาจะราบรืนและส่งผลดีต่อคุณภาพการรักษาและคุณภาพ

บริการ  

7.4 ความรับผิดชอบในผลการรักษาพยาบาลด้วยจิตสํานึกในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  ตวัอยา่ง กรณีแพทยมี์การรักษาผดิผลาดทาํใหเ้กิดอาการแทรกซอ้นหรือมีความเสียงต่อการ

รักษา สําหรับผูรั้บบริการทีมีสิทธิความคุ้มครองไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายมากนัก การส่งต่อ

ผูรั้บบริการไปยงัโรงพยาบาลอืนทีมีความเชียวชาญสามารถทาํไดย้าก เนืองจากหลายเหตุผล เช่น 

โรงพยาบาลตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายส่วนต่างไวเ้อง หรือโรงพยาบาลเกรงว่าผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าเกิด

เหตุผดิผลาดบางประการ เป็นตน้ หากใชแ้นวทางการจดัการบรรษทัภิบาลจะพบว่า โรงพยาบาล

ขาดหลกัคุณธรรมจริยธรรมทีต้องคํานึงถึงความเสียงต่อสุขภาพและชีวิตของผูรั้บบริการมี

ความสําคัญเหนือสิงอืนใด  ขาดหลักประสิทธิภาพในการรักษาตามมาตรฐานหรือเกิดความ

พลงัเผลอทาํใหเ้กิดความผดิผลาด  ขาดหลกัความรับผดิชอบและหลกัความโปร่งใสในการใหข้อ้มูล

ทีถกูตอ้งในการแสดงความรับผดิชอบในผลลพัธก์ารรักษาทีผดิผลาดนนั ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

ผมคิดวา่โดยส่วนตวัคุณธรรมทีดี คือ  1. เราประกอบหนา้ทีการงานของเรา

ดว้ยความบริสุทธิใจ ดว้ยความมุ่งหวงัดีกบัคนไข ้ตอ้งพยายามรักษาเขาให้ดีทีสุด  2. ในการ

ทาํดีของเรา คนไขต้้องมีส่วนร่วม ภาระความรับผิดชอบ เรารับผิดชอบให้บริการทีดีต่อ

คนไข ้เอาความรู้สึกดีๆ ถ่ายทอดใหพ้นกังานของเรา ควรเป็นหนา้ทีของเรา ในขณะเดียวกนั

เราก็มีความคาดหวงัวา่คนไขต้อ้งมีหนา้ทีรับผิดชอบ เมือคุณไดรั้บบริการทีดีแลว้ คุณก็ตอ้ง
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จ่ายนะ ตามราคาทีไดต้กลงกนัไว ้ตอ้งปฎิบติัต่อกนัดว้ยความเสมอภาคในจุดนี สิงทีทาํอย่าง

นีเศรษฐกิจก็ไปได ้(สมอาจ วงษข์มทอง, 2557)      
      

ความรับผดิชอบทางการรักษา หมายถึง การมุ่งเน้นและให้ความสาํคญัต่อ

คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ ซึงจากบริบทของผูรั้บบริการทีมีความแตกต่างจากธุรกิจ

บริการอืน ผูรั้บบริการส่วนใหญ่มารับบริการดว้ยความจาํเป็นดา้นสุขภาพทีตอ้งการความช่วยเหลือ

อยา่งมาก จากสภาพร่างกายทีไม่เอืออาํนวยต่อการช่วยเหลือตนเอง ความทุกข์จากอาการเจ็บป่วย 

ความคาดหวงัทีตอ้งการรักษาใหห้าย ความกงัวลความสะเทือนใจ ลว้นมาพร้อมกนั การให้บริการ

ภายในโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นความทา้ทายต่อหลกัการตอบสนองความตอ้งการไร้ขีดจาํกดั ทงั

ดา้นกายภาพ (Anatomy) และความรู้สึกอารมณ์ (Emotion) เป็นองคป์ระกอบหลกัสาํหรับการจดัการ 

การบริการเกียวขอ้งกบัคุณภาพการรักษา กระบวนการดาํเนินงาน ทีมงาน ความพร้อมดา้นสาธาณูป

โภค เครืองมือทางการแพทย ์และการใชท้รัพยากรอืนจาํนวนมาก ดว้ยเป้าหมายทีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ

เป็นศนูยก์ลาง บริบทสาํคญัของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐ ทาํ

ใหเ้กิดทางเลือกสาํคญัในการเขา้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน   

การสร้างความร่วมมือทางการแพทยก์บัโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน 

ในการปฎิบัติตามหลักการกระจายศกัยภาพ กระจายทรัพยากรทางการแพทย ์กระจายความ

หนาแน่น กระจายอตัรากาํลงับุคลากรทางการแพทย ์เป็นตน้จากโรงพยาบาลหนึงไปสู่โรงพยาบาล

หนึงทีมีความพร้อมทางทรัพยากรทีมากกว่า โดยมุ่งเป้าหมายทีคุณภาพการรักษาผูรั้บบริการอย่าง

ปลอดภัย ความพยายามในการดาํรงไวท้างดา้นหลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัความ

รับผิดชอบ หลกัคุณธรรมจริยธรรม เป็นองค์ประกอบสาํคญัในการบริหารภายใตข้้อจาํกดัทีทุก

โรงพยาบาลเอกชน ความพยายามทีจะปฎิบติังานจึงตอ้งอาศยัความเขา้ใจเรืองทีมีความสลบัซบัซอ้น

สําหรับการให้บริการ ทังนีการบริหารโรงพยาบาลเอกชนมีองค์ประกอบทีหลากหลายแต่ละ

โรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถเตรียมความพร้อมในทุกดา้น เพือใหบ้ริการไดอ้ยา่งสมบูรณ์ส่งผลให้

หลกัการตอบสนองความตอ้งการใชบ้ริการ อาจประสบปัญหาในบางกรณี  ความสามารถในการ

สร้างความเสมอภาคขึนอยูก่บัการออกแบบการบริการ และนโยบายของภาครัฐ รวมถึงกฎหมายที

เป็นอุปสรรคต่อการดาํเนินงาน ไดแ้ก่ (1) พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉินทีมีความคลุมเคลือตงัแต่

ระดับนโยบาย กระบวนการในการพิจารณาผูรั้บบริการขาดความชัดเจนในทางปฎิบัติ  การ

ประกาศใชก้ฎหมายอยา่งเร่งด่วนก่อนทาํความเขา้ใจกบัโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ทาํ

ใหเ้กิดความสบัสนในการรับผูรั้บบริการและส่งผลต่อชีวิตของผูรั้บบริการ  ขอ้กาํหนดดา้นความ

คุม้ครองทีใชร้าคาตน้ทุนของโรงพยาบาลรัฐทาํให้โรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาขาดทุน เป็น

ตน้ (2) พระราชบญัญติัประกนัสงัคม และพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ในรูปแบบ
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การเหมาจ่ายรายหวัและขอ้จาํกดัหลายดา้น เช่น ใชย้าทีผลิตภายในประเทศ ปริมาณผูรั้บบริการ ทาํ

ใหก้ารจดักระบวนการตามหลกัการตอบสนอง และหลกัความเสมอภาคเป็นความยากทีจะปฏิบติั

ตามใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั  ทาํให้เกิดกรณีโรงพยาบาลเอกชนแบ่งรูปแบบการให้บริการเป็น 2 

รูปแบบ คือ รูปแบบประกนัสงัคม และรูปแบบชาํระเงินเอง (Selfpay or Co-pay)  พบว่าโรงพยาบาล

เอกชนทีมีขนาดเล็กทีมีข้อจ ํากัดทางการตลาด เลือกรับประกันสังคมเป็นหลกัเพือลดต้นทุน

การตลาดและรับกระแสเงินสดทีแน่นอน ทาํใหเ้สียงต่อปัญหาการจดัการบรรษทัภิบาลในดา้นการ

ตอบสนอง ดา้นความรับผดิชอบจากกรณีฟ้องร้อง  โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่

อาจแนวทางตดัสินใจเลือกทีจะรับและไม่รับประกนัสงัคม หลกัประกนัสุขภาพ หรือแมก้ระทงัการ

ใชสิ้ทธิขา้ราชการ โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีการแบ่งการรับ หรือไม่รับเป็นโรงพยาบาลเพือให้

สะดวกต่อการบริหารจัดการ  ดงันันกลไกในการประสานงานความเข้าใจระหว่างภาครัฐ และ

หน่วยงานราชการขาดความจริงใจ ขาดหลกัธรรมาภิบาลส่งผลกระทบต่อการรับรู้ และความ

คาดหวงัต่อปัญหาการจดัการบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนมาก 

8. การพฒันาบรรษทัภิบาลดา้นการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร มี

ความสาํคญัต่อการพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ (1) การสร้างระบบความ

น่าเชือถือด้านสารสนเทศทางการแพทยแ์ละประวติัผูรั้บบริการ ทีต้องมีการจัดวางรูปแบบ การ

เขา้ถึงขอ้มลู การแกไ้ขปรับปรุงขอ้มลูตอ้งมีการบนัทึกการเปลียนแปลง มีความปลอดภยัในขอ้มูลที

เชือถือได้  (2) การสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันากระบวนการทาํงานร่วมกัน เพือลด

ช่องว่างทีเกิดจากความผดิผลาดในการประสานงานและความเขา้ใจระหว่างสหสาขาวิชาชีพดว้ยกนั 

การสร้างนวตักรรมเทคโนโลยทีีช่วยใหเ้กิดความเป็นอจัฉริยะในการจดัการงานแทนบุคคลได ้เช่น 

ระบบการแจง้เตือนในเหตุการณ์ทีสาํคญัแก่ผูรั้บบริการและผูป้ฎิบติังาน การสรุปตารางนัดและการ

ยนืยนัเปลียนแปลงตารางนดัไดต้ลอดเวลา เป็นตน้  (3) นวตักรรมทางการแพทยที์ทาํให้การวินิจฉัย

และการสือสารทางการแพทยเ์กิดประสิทธิสูงสุด เช่น การสร้างนวตักรรมการส่องกลอ้งผ่านลาํไส ้ 

จากแนวความคิดเห็นดา้นความสาํคญัของเทคโนโลยีในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความสาํคัญ

ต่อเมือกระบวนการปฎิบติังานนนัมีความเสถียรภาพแลว้ เทคโนโลยสีารสนเทศจึงตอ้งเป็นบทสรุป

แนวทางในการทาํงานทีได้รับการยอมรับและถือปฎิบัติมาระยะหนึง ซึงจะทาํให้การจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศช่วยเพิมประสิทธิภาพในการลดปริมาณงาน สร้างความรวดเร็วและโอกาส

ในการพฒันาในรูปแบบอืนต่อไป ความเป็นบรรษทัภิบาลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาํคญั

มากต่อการจดัการ แต่ยงัคงตอ้งมีการพฒันาต่อเนืองอยา่งไม่มีทีสินสุด 

9. การจดัการบรรษทัภิบาลดา้นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพือการพฒันาอย่างต่อเนือง 

จากความคิดเห็นทีสอดคลอ้งต่อการให้ความสาํคญัในการพฒันาองค์ความรู้และการเรียนรู้พฒันา
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อย่างต่อเนือง เป็นหลักบรรษัทภิบาลด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผลต่อการปฎิบัติงาน

ใหบ้ริการทางการแพทยที์มีวิวฒันาการเปลียนแปลงตลอดเวลา ทาํให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาชวั

ชีวิตควบคู่กบัการดูแลสุขภาพผูรั้บบริการชวัชีวิต จากระบบการตรวจสอบทีมีความเขม้ขน้มากใน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทาํใหเ้กิดการสะสมความรู้ในการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั (Peer review) เพือ

การนาํปัญหาเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis) วิเคราะห์ช่องว่างปัญหา (Gap 

analysis) จนถึงการหาแนวทางจดัการปัญหาดว้ยการจดัลาํดบัความสาํคญัและความเป็นไปในการ

จดัการปัญหา (Priorization and proability model) เพือสร้างรูปแบบเชิงนวตักรรมองค์ความรู้ใหม่ 

(Innovation) เพือการนาํความรู้ทีไดรั้บการกลนักรอง ทดลองปฎิบติัแลว้นาํไปสู่การจดัการความรู้ 

เพือนาํไปสู่การพฒันาเชิงนวตักรรมอจัฉริยะ  ทงันีรูปแบบการจดัการความรู้สู่การพฒันามีตน้แบบ

ทีไดจ้ากขอ้กาํหนดในการตรวจสอบมาตรฐานการรับรองสถานพยาบาลและมาตรฐานการรับรอง

สากล(Hosiptal accreditation and Joint commission international) ซึงโรงพยาบาลเอกชนให้

ความสาํคญัต่อการปฎิบติัตามมาตรฐานอยา่งต่อเนือง อีกทงัมาตรฐานมีการเปลียนแปลงพฒันาทุกปี 

จึงทาํใหก้ารจดัการบรรษทัภิบาลดา้นนวตักรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนืองจึงเป็นหัวใจสาํคญัหลกัที

ธุรกิจโรงพยาบาลใหค้วามสนใจและเรียนรู้พฒันาอยา่งต่อเนือง   

จากการวิ เคราะห์ปัจจัยภายในเกียวกับการจัดการบรรษัทภิบาลในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความสอดคลอ้งต่อปัจจยัภายในทีมี

ผลต่อการผลักดันโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาล สําหรับอุปสรรคสําคัญทีมี

ผลกระทบต่อการพฒันาความเป็นบรรษทัภิบาล ไดแ้ก่ (1) หลกันิติธรรมในการสร้างความเสมอภาค 

การจดัการระบบสาธารณสุขให้เกิดความเป็นธรรมทงัในดา้นกฎหมายคุม้ครองผูเ้สียหายบริการ

สุขภาพ การควบคุมราคายา การพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนตามสิทธิประกนัสังคม

และหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงผลประโยชน์ของกลุ่มแพทยสภา (2) หลกัความเสมอภาค

และหลกัตอบสนองในการเขา้ถึงบริการของโรงพยาบาลเอกชน ดา้นการมุ่งเนน้ประโยชน์ทางธุรกิจ

โรงพยาบาลมากกว่าการยึดหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ (3) หลกั

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณดา้นบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน   (4) หลกัประสิทธิภาพและ

หลกัประสิทธิผลในการจดัการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ทีมุ่งเน้นผลประโยชน์ทาง

ธุรกิจมากกว่าการมุ่งเนน้จรรยาบรรณทางการแพทย ์ส่งผลให้มีการนาํตน้แบบทางธุรกิจมาใชป้น

กับแนวคิดและจิตสํานึกในวิชาชีพ ทังนีกุญแจแห่งความสําเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา

โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล ขึนอยูร่ะดบัของจิตสาํนึกตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณทีพึงมีใหต่้อคุณค่าของชีวิตคน   
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 จุดอ่อน (Weakness: W) ของการจดัการบรรษทัภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนพบว่า 

1.  การขาดแคลนบุคลากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง ทงัแพทย ์พยาบาลวิชาชีพ 

เจ้าหน้าทีเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบําบัด รวมถึงบุคลากรยงัขาดทักษะด้าน

ภาษาองักฤษ จากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยไดรั้บการยอมรับใน

ดา้นคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการรวมถึงความคุ้มค่าทางการเงิน ทาํให้ผูรั้บบริการทัง

ภายในประเทศและผูรั้บบริการชาวต่างประเทศใหค้วามสนใจใชบ้ริการกบัโรงพยาบาลเอกชนมาก

ขึนอย่างต่อเนือง โดยผูรั้บบริการชาวต่างประเทศประกอบดว้ยหลายเชือชาติทาํให้การประกอบ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจาํเป็นต้องมีบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถด้านภาษาเพิมมากขึน 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษทีเป็นภาษากลางในการสือสาร สําหรับภาษาอืนโรงพยาบาลเอกชน

จาํเป็นตอ้งพิจารณาดา้นความเหมาะสมในการใชล่้ามช่วยในการสือสารภาษาเพิมเติม(ดุลย ์ดาํรง

ศกัดิ ; เลียง หุยประเสริฐ ; รพีพนัธ ์วงศว์านิช ; วรรณี วิริยะกงัสานนท,์ 2558) 

2. การพึงพิงยา เวชภณัฑ ์เครืองมือทางการแพทยจ์ากต่างประเทศส่งผลต่อตน้ทุนทีสูง

และขาดการพฒันาวิศวกรรมทางการแพทยที์ทาํใหป้ระเทศไทยสามารถจดัการวิทยาการ ตน้ทุนยา 

เวชภณัฑ์และเครืองมือทางการแพทยไ์ดอ้ย่างเหมาะสม ประกอบกบัลงทุนวิจยัพฒันายาตอ้งใช้

งบประมาณสูง ใชเ้วลาดาํเนินการศึกษาวิจยันานทาํให้ไม่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการ

ดาํเนินธุรกิจได ้(ประภทัร สุทธาเวศ; โฆสิต เมตติกานนท,์ 2558) 

3. ขอ้พิพาทจากการฟ้องร้องค่าเสียหายจากบริการทางการแพทย ์ซึงมีจาํนวนเพิมขึน

อย่างต่อเนืองและมีมูลค่าความเสียหายจํานวนสูงมีผลกระทบต่อชือเสียง ฐานะการเงินของ

โรงพยาบาลเอกชน อนัมีสาเหตุหลายประการดงัทีกล่าวไวข้า้งตน้ 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

การเก็บรวมรวบขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) จากแนวคิด 

ประสบการณ์ มุมมองและการสังเกต รวมถึงการคาดการณ์อนาคตสําหรับสภาพแวดลอ้มทาง

เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม เทคโนโลยทีีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดย

มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดงันี 

โอกาส (Opportunity) 

1.  ดา้นสภาพแวดลอ้มทางดา้นกฎหมาย เป็นปัจจยัแวดลอ้มหลกัทีส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชนและส่งผลลพัธก์ารรักษาต่อเนืองมาสู่ผูรั้บบริการ  

ดงัคาํกล่าวทีว่า 
  

  การแบ่งผลประโยชน์ร่วมกนัตามสัญญา  ความโปร่งใสในเรืองการจ่ายค่าแพทย ์

ตอ้งจดบนัทึกรายการตรวจและตรวจสอบค่าแพทย์เอง พรชยัมองยุทธศาสตร์และธรรมา      
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ภิบาลอย่างไรบา้ง  มองว่าในมุมส่วนตวัโรงพยาบาลปัจจยัธรรมาภิบาล...... วิธีคิดระหว่าง

แพทยแ์ละผูบ้ริหารแตกต่างกนั บางส่วนจริงบางส่วนก็ไม่แฟร์ ตามไดไ้ม่ไดเ้ป็นเรืองของ

โรงพยาบาล ไม่ควรเกียวกบัแพทย.์....ตอ้งดูขอ้ตกลง  แพทยไ์ม่มีโอกาสไปตรวจสอบ ในมุม

ของความถูกตอ้งก็มีการทาํสัญญาตามตวัหนงัสือนนัเป็นสัญญา.......แพทยย์อมเพราะไม่รู้ว่า

ไปหางานทาํทีไหน  เครดิตเสียงเอง ตรงนีหาคนไข้มาให้  พรชัยเห็นด้วยกับผมว่าไม่มี

คุณธรรมมีส่วนกระทบต่องานทีมแพทยข์าดกาํลงัใจ ลาออกหมด หนีหมด พยาบาลไม่มีงาน

ทาํ คนทาํงานก็ไม่มีงานทาํ ขึนอยู่กบัตลาดเป็นของใคร  แต่หากแพทย์ขาดความเป็นหนึง

เดียวกนั  ตอ้งวเิคราะห์แลว้ตลาดเป็นของโรงพยาบาลไม่ใช่เป็นของแพทย์ เทคโนโลยีช่วย

ลดความสําคญัของแพทยล์ง อาํนาจการต่อรองของแพทยล์ดลง  สัญญาเลือกทาํ เขามีอาํนาจ

มากกวา่ อาํนาจการต่อรองมากกวา่ตอ้งวเิคราะห์ต่อ (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 

  ตามแนวคิดของภาคประชาชนพบว่าภาครัฐมีความอ่อนแอในการกาํหนดกฎกติกา 

ในการสร้างความเป็นธรรมตามหลกันิติธรรมของภาครัฐ ซึงไม่สามารถคุม้ครองสิทธิผูรั้บบริการ 

ควบคุมดูแลความเสมอภาคและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึนกบัระบบสาธารณสุขของประเทศ 

รวมถึงการละเลยให้ระบบการค้าเสรีเกิดขึนกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจนไม่สามารถควบคุม

ปัจจยัทีสร้างระบบบรรษทัภิบาลให้เกิดขึนในระบบสาธารณสุข หรือ (Health Governance) เช่น 

การปล่อยราคายาเวชภณัฑ์ทีเป็นสินคา้คุณธรรมขาดการกาํกบัดูแล ขาดการกาํกบัดูแลหน่วยงาน

ภาครัฐ เช่น แพทยสภาใหป้ฎิบติัตามบทบาททีควรจเป็น การละเลยเพิกเฉยต่อการสร้างความเสมอ

ภาคความเป็นธรรมและการตอบสนองต่อผูรั้บบริการทาํใหเ้กิดการสร้างธุรกิจทีปราศจากความเป็น

บรรษทัภิบาล ไดแ้ก่ 

  1.1 การจดัการดา้นความเหลือมลาํ การขาดความเสมอภาค การขาดความเป็นธรรม

ในการเขา้ถึงสิทธิในระดบับุคคลมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่  

1.1.1 ดา้นกองทุนประกันสังคม เป็นสิทธิทีผูป้ระกันตนและนายจ้างเป็นผู ้

ชาํระค่าเบียประกัน ผูป้ระกันสามารถใช้สิทธิความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมตาม

โรงพยาบาลทีผูป้ระกนัตนเลือกไวเ้ท่านัน สามารถใชสิ้ทธิความคุม้ครองไดท้งักรณีผูป่้วยในและ

กรณีผูป่้วยนอก  ดว้ยระบบเฉลียเหมาจ่ายต่อราย ทาํให้โรงพยาบาลเอกชนทีรับสิทธิประกนัสังคม 

ต้องจัดระบบการจัดการวิธีการรักษาการให้ยาในคุณภาพพืนฐานทีผลิตภายในประเทศ การ

จดับริการน้อยมาก เนืองจากมีตน้ทุนดาํเนินงานสูง ประกอบกบัผูใ้ชสิ้ทธิประกนัสังคมมีจาํนวน

มาก การให้บริการเต็มรูปแบบจะทาํให้โรงพยาบาลประสบปัญหาได ้จากความคิดเห็นส่วนใหญ่

ของผูเ้กียวขอ้งกับผูรั้บบริการ พบว่าโรงพยาบาลเอกชนให้บริการตามระดบัของรายไดแ้ละตาม

ตน้ทุนการใหบ้ริการทีเหมาะสม จึงเป็นการสร้างความเหลือมลาํในการรักษาพยาบาลทงัคุณภาพ

การรักษาและคุณภาพบริการทีมีความแตกต่างกนั ยาทีจ่ายตามสิทธิประกนัสังคมมีความแตกต่าง
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จากสิทธิอืน ปริมาณผูรั้บบริการมากกว่าบุคลากรทางการแพทยโ์ดยเปรียบเทียบสัดส่วนกบัการ

ใหบ้ริการตามสิทธิอืน ทาํให้เกิดการเลือกปฏิบติักบัผูรั้บบริการตามสิทธิประกนัสังคมตาํลง ส่วน

หนึงมาจากราคาเหมาต่อรายตาํ ทาํให้โรงพยาบาลเอกชนบางรายตอ้งลดต้นทุนการดาํเนินงาน 

รวมถึงคุณภาพการรักษาเท่าความจาํเป็นพืนฐาน ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

พรชยัลองดูโรงพยาบาลดีๆ โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่มีนะใครทีโกงๆ ก็

ไม่เหลืออยู่แลว้ มนัก็จะมีแต่วา่เขาตอ้งการประกนัสังคม เขาก็อาจไม่จดัเตม็เพราะวา่งบ อยา่ง

น้อยก็ได้มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แต่ก็จดัให้ไม่ปฎิเสธเชือชาติ สัญชาติ 

ศาสนา รักษาไดห้มด(ดุลย ์ดาํรงศกัดิ, 2557) 
 

 ไม่มีการส่งตรวจวินิจฉัยด้วยระบบคอมพิวเตอร์และการจัดสรร

ทรัพยากรอย่างจาํกดั ทาํให้ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณผูรั้บบริการจาํนวนมาก ทาํให้เกิดปัญหาใน

คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการทีมีความแตกต่างกนัระหว่างผูรั้บบริการทีชาํระเงินเองหรือมี

สิทธิความคุม้ครองจากคู่สญัญา อนัเป็นการจดัการทีขาดหลกับรรษทัภิบาลในดา้นความเสมอภาค 

ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หลกัการตอบสนองความตอ้งการทีเท่าเทียมกนั ทาํให้ธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนบางรายทีเริมมีฐานะทางการเงินทีดีและมีกลุ่มผูรั้บบริการทีมีความสามารถใน

การจ่ายระดบัทีสูง ทยอยถอนตวัจากโครงการเพือมุ่งหาผลตอบแทนการลงทุนทีสูงอนัทาํให้ละเลย

ต่อการตอบสนองต่อจรรยาบรรณทางการแพทย์ เพือมุ่งหวังผลประโยชน์จากการทําธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนอยา่งเต็มที  

1.1.2 สิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ใหค้วามคุม้ครองต่อประชาชนทุกคน

ทีไม่มีสิทธิความคุม้ครอง จากนโยบายทีตอ้งการให้เกิดความเสมอภาคและการดูแลสุขภาพให้แก่

ประชาชนทุกคนในประเทศ ให้ได้รับการดูแลสุขภาพในระดบัทีเหมาะสมทาํให้สิทธินีได้รับ

ประโยชน์สูง ไม่ตอ้งชาํระค่าเบียประกนัและมีความคุม้ครองทีมากกว่าสิทธิประกนัสังคมและสิทธิ

ขา้ราชการทาํใหเ้กิดความเหลือมลาํ ขาดความเสมอภาคในการไดรั้บสิทธิความคุม้ครอง   

1.1.3 สิทธิข้าราชการ ได้รับการอาํนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายผ่าน

โรงพยาบาลรัฐ และในบางโรงพยาบาลเอกชนเท่านัน ผูใ้ชสิ้ทธิขา้ราชการจึงตอ้งนาํไปเบิกเงินเอง 

บางโรงพยาบาลปฎิเสธการดาํเนินการด้านเอกสารให้แก่สิทธิราชการ เนืองจากไม่สามารถ

เปรียบเทียบรายการตามกรมบญัชีกลางไดแ้ละเป็นการเพิมปริมาณงาน ไม่เกิดความคุม้ค่าในการ

ดาํเนินงานในส่วนนีซึงถือว่าเป็นสิทธิทีโรงพยาบาลเอกชนจะปฎิบติัได ้ 

1.1.4 สิทธิการแพทย์ฉุกเฉินโดยรัฐบาลให้ความคุ้มครองกรณีผูป้ระสบ

อุบัติเหตุฉุกเฉินทีมีผลกระทบต่อชีวิตให้เข้ารับการรักษาพยาบาลทังโรงพยาบาลของรัฐและ
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โรงพยาบาลเอกชนได้ โดยรัฐบาลให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายทังหมดในระยะ 72 ชั วโมงแรก

หลงัจากนันจะตอ้งยา้ยไปอยู่โรงพยาบาลรัฐ หากไม่สามารถดาํเนินการไดรั้ฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายทงัหมดตามงบกรมบญัชีกลาง ซึงทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนเพิกเฉยและพยายามปฎิเสธการ

รับการรักษา เนืองจากเกรงผลกระทบจากความเสียงในการชาํระเงิน อนัเป็นสิงตอกยาํถึงการ

ปราศจากจรรยาบรรณและขาดหลกับรรษทัภิบาลทีชดัเจน หากรัฐบาลยงัไม่มีการปฎิรูปกฎหมายให้

เกิดความเป็นธรรม จะทาํใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาความน่าเชือถือมากขึนจากการ

ละเลยปฏิบติัตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างแทจ้ริง  ประเด็นทีกระทบ

ต่อหลกัคุณธรรมจริยธรรม ในการปฎิบติัตามพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉินมีหลายดา้นทีขดัแยง้

ต่อหลกัคุณธรรม ไดแ้ก่ (1) การพิจารณาภาวะฉุกเฉินขึนอยูก่บัวินิจฉยัของแพทย ์ภายใตส้มมุติฐาน

แพทยมี์จรรยาบรรณทีเหมาะสมการประเมินจึงมีความเชือถือได ้แต่ในทางปฏิบติัการพิสูจน์ความมี

จรรยาบรรณกระทาํไดย้าก บ่อยครังทีภาคประชาชนมีการติดต่อเขา้รับบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

มกัจะมีขอ้สงสยัเกียวกบัการวินิจฉยั เนืองจากมีประเด็นทีทาํใหเ้กิดคาํถามในเรืองจรรยาบรรณทาง

การแพทย ์เช่น มีการประเมินจากสิทธิความคุ้มครองเป็นสําคัญ กรณีทีมีประกันชีวิตประกัน

อุบติัเหตุคุม้ครองมกัจะไดรั้บการตอบรับจากโรงพยาบาล แต่หากไม่มีความคุม้ครองหรือไม่แน่ใจ

ว่าจะมีความคุม้ครองอนัส่งผลต่อความเสียงทางการเงินก็มกัจะเรียกร้องให้มีการวางเงินมดัจาํก่อน

การรักษาเต็มจาํนวนทีประเมินหรือปฎิเสธการรับรักษา นอกจากนียงัมีการตรวจสอบสิทธิความ

คุม้ครองก่อนพิจารณารับการรักษา โดยปราศจากการคาํนึงถึงความสาํคญัต่อชีวิตอนัเป็นปัญหาดา้น

หลกัคุณธรรม  (2) การสร้างเครือข่ายในการคดักรองผูรั้บบริการก่อนนําส่งโรงพยาบาล โดย

เครือข่ายนีมีผลประโยชน์จากการเลือกผูรั้บบริการเป้าหมาย เพือคัดกรองผูรั้บบริการทีมี

ความสามารถในการชําระเงินส่งโรงพยาบาลทีตกลงเงือนไขกันไว ้แต่หากไม่เป็นไปตามที

กาํหนดให้ส่งต่อโรงพยาบาลอืนหรือโรงพยาบาลเครือข่ายของรัฐ โดยมีการชาํระค่าตอบแทน

ในทางไม่พึงเปิดเผยชดัเจน (3) การคิดราคาค่าใชจ่้ายเกินจริงให้เต็มสิทธิก่อนนาํส่งโรงพยาบาลรัฐ 

เพือป้องกนัการเสียผลประโยชน์จากการใหบ้ริการรักษาพยาบาล เป็นตน้ 

ปัจจยัทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการตอบสนองตามสิทธิการรักษาพยาบาล คือ 

การขาดการพฒันา ส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทยท์าํให้เกิดปัญหา

ความขาดแคลนเรือรัง จนทาํให้เกิดปัญหากระทบต่อวงรอบ ละเลยหลกัการมีส่วนร่วมในการให้

ภาคเอกชนร่วมผลิตบุคลากร ส่งผลมีการดึงแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐมาทาํงานกบัโรงพยาบาล

เอกชน เนืองจากโรงพยาบาลรัฐขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการทีดีทาํให้กระทบต่อการ

บริหารงานโรงพยาบาลรัฐ แต่เอือผลประโยชน์สู่โรงพยาบาลเอกชนทีตอ้งรับภาระการดูแลสุขภาพ

ของประชาชนทงัในประเทศและต่างประเทศมากขึน ภายใตก้ารขาดการสนับสนุนทีดีจากภาครัฐ  
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คาดการณ์การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์ยงัคงดาํรงอยูต่่อไปตราบใดทีปัญหาบรรษทัภิบาล

ยงัเป็นปัญหาของภาครัฐ รวมถึงการขาดความเหมาะสมในการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลรัฐ 

ส่งผลต่อหลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล หลกัการตอบสนองทีจะใหคุ้ณภาพบริการทีดีเพียงพอ 

ลดความแออดั ลดภาระของบุคลากรทางการแพทยข์องโรงพยาบาลรัฐ  การละเลยทีจะส่งเสริมให้มี

การขยายหรือพฒันาโรงพยาบาลรัฐ หรือยกระดบัสถานีอนามยัให้มีศกัยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาล

รัฐ ส่งผลให้ต่อความเสมอภาคในการลิดรอนสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพจาก

โรงพยาบาลรัฐ  การละเลยต่อหลกัความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพประชาชนตามเจตนารมณ์ 

ผลกัดนัใหเ้กิดโอกาสในการขยายตวัของโรงพยาบาลเอกชนมากขึนจากความอ่อนแอของธรรมาภิ

บาลภาครัฐ     

ภาพรวมในทางปฎิบัติของความเหลือมลําของ 3 กองทุนได้แก่ 

ประกนัสงัคม สิทธิขา้ราชการและหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ คือ ความพยายามในการปฏิเสธการ

รักษาจากโรงพยาบาลเอกชน เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนคิดราคาได้ตาํ เนืองจากเป็นราคาที

หน่วยงานภาครัฐเป็นผูก้าํหนดทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนประสบผลขาดทุนหรือไม่เกิดความคุม้ค่า

ในการดาํเนินธุรกิจ อนัเป็นผลพวงจากทีรัฐบาลปล่อยเสรีทางการคา้ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมา

เป็นระยะเวลานานและการสะสมของปัญหาทีซบัซอ้นเรือรังมานาน ทาํให้เกิดแนวความคิดการคา้

แบบเสรีชนิดควบคุมไม่ได้เกิดขึนในธุรกิจทีต้องการความมีคุณธรรม ปัจจุบันการบังคับให้

โรงพยาบาลเอกชนใหค้วามร่วมมือกบัภาครัฐจึงเป็นสิงทีเกิดขึนยาก เนืองจากอาํนาจการต่อรองตก

อยูใ่นกลุ่มผลประโยชน์ตงัแต่การวิงเตน้ในการเปลียนแปลงกฎหมายต่างๆ การครอบงาํแพทยสภา 

ทาํให้โรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มออกจากระบบให้บริการประกันสังคม สิทธิราชการ และ

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เพิมมากขึนและจะส่งผลให้ภาระหน้าทีนีตกอยู่กบัโรงพยาบาลรัฐที

ตอ้งดูแลผูรั้บบริการภาคประชาชน ซึงเป็นกลุ่มใหญ่ทีสุดของสงัคมประมาณ 40 ลา้นคน ในขณะที

แนวคิดการคา้เสรีจะทาํใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนเจริญเติบโตมากขึนจากกลุ่มลูกคา้ทีมีกาํลงัซือ

สูง จากกลไกเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมทาํให้ภาครัฐตอ้งให้ความสาํคญัต่อการพฒันาโรงพยาบาลรัฐ

ใหมี้ศกัยภาพในการรองรับผูรั้บบริการจาํนวนมาก ดว้ยความมีประสิทธิภาพดา้นคุณภาพบริการ 

การปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนเพือจูงใจบุคลากรทางการแพทย ์งบประมาณเพือการลงทุน

ในระบบสาธารณสุขใหม้ากขึน  โดยในส่วนของการปฎิบติัตามพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉินที

มีปัญหาดา้นคุณธรรม เกิดขึนจากความไม่พร้อมใจของโรงพยาบาลเอกชนในการเขา้ร่วมโครงการ

กบัภาครัฐและไม่คาํนึงถึงผูรั้บบริการฉุกเฉิน อนัเป็นการขาดหลกัคุณธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรง 

ดงันนัการปลกูจิตสาํนึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นสิงทีสาํคญัและมีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก

ในอนาคตดงันนัการปฎิรูปกฎหมายจึงมีความสาํคญัในการสร้างเงือนไขทีเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย     
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 1.2 การสร้างกฎหมายเพือดูแลสิทธิผูรั้บบริการ ในกรณีการเยียวยาความเสียหาย

จากความเสียหายทางการแพทย ์การจดัการดูแลกรณีพิพาทใหไ้ดรั้บประโยชน์กบัทุกฝ่ายทงัในดา้น

ผูรั้บบริการทีไดเ้สียหาย แพทยพ์ยาบาลผูใ้ห้การดูแลรักษาและโรงพยาบาลทีไดรั้บการดูแลจาก

กองทุนชดเชยค่าเสียหาย โดยไม่ตอ้งรอกระบวนการทางศาลและยงัเป็นเครืองมือทีทาํให้เกิดการ

ประนีประนอมยอมความ เพือบรรเทาความเสียหาย ความทุกข์ทรมานของทุกฝ่ายทีเกียวข้อง 

รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์ความเชือใจระหว่างผูรั้บบริการ แพทยพ์ยาบาลและโรงพยาบาล

เอกชนเพิมมากขึน นับเป็นการจดัการเชิงบรรษทัภิบาลภาพรวมของระบบบริการสาธารณสุขที

ยงัคงมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มทียากต่อการประสาน การสร้างความมีส่วนร่วม

ในความรับผดิชอบทีดีต่อกนั ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

หลกัการรัฐควรทาํในสิงทีเอกชนไม่มีความสามารถทาํ รัฐอย่าทาํแข่ง การ

รักษาพยาบาลเช่นกนั ปัญหาคือ เอกชนทาํแล้วมองประชาชนไหมหรือผูถ้ือหุ้นอย่างไร  

โรงพยาบาลภาครัฐจะอ่อนแอไปเรือยๆ ไม่มีการปรับปรุงพฒันา เงินเดือนน้อยและค่อยๆ 

ขยายไปสู่ภาคเอกชนมากขึน อย่างนีจะทาํอย่างไร การปฎิบติัจริงตอ้งดูว่าการเขา้ถึงบริการ

ของประชาชนจะทาํอย่างไร  ทีพึงของประชาชน คือ อะไร เมือค่าใช้จ่ายสูงขึน ปัญหา คือ 

การควบคุมภาคเอกชน เขม้แขง็อย่างไร ดูแลอย่างไร นโยบายดี แต่ปัญหาการปฎิบติัทาํไดไ้ม่

ดี (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 
 

 1.3 การตงัคณะกรรมการเพือควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน 

เป็นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจทีรัฐบาลตอ้งใหค้วามสาํคญั เนืองจากค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

เอกชนถูกควบคุมจากวินิจฉัยของแพทยใ์นการเกิดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ เช่น ยา เวชภณัฑ ์

อุปกรณ์ทางการแพทย ์การตรวจวินิจฉัยด้วยเครือง เป็นต้น ภายใต้ความเชียวชาญเฉพาะทาง

การแพทยที์เป็นอาํนาจในการดาํเนินการตามมาตรฐานการรักษา ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนผูรั้บริการพึงตอ้ง

รับผดิชอบโดยปราศจากการต่อรองเนืองจากผูรั้บบริการขาดความรู้ความเขา้ใจในแนวคาํวินิจฉัย

ทางการแพทย ์ประกอบกบัราคาไม่ไดถ้กูเปิดเผยเป็นสาธารณะทาํใหผู้รั้บบริการขาดโอกาสในการ

ตดัสินใจหรืออยูใ่นภาวะจาํยอมตอ้งรับภาระดงักล่าว  การควบคุมราคาควรยึดหลกัการของการคา้

ทวัไปเช่นเดียวกบัสินคา้อืนทีมีความจาํเป็น ภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงพาณิชยที์ห้ามขายเกิน

ราคาทีกาํหนด แต่ราคาในโรงพยาบาลเอกชนมกัสูงกวา่ราคาทวัไปหลายเท่าตวั โดยทีไม่สามารถหา

เหตุผลในการกาํหนดราคาดงักล่าวไดอ้ย่างชดัเจน การควบคุมราคาจึงเป็นกลไกของการจดัการ

บรรษัทภิบาลทีจาํเป็นนาํมาใชเ้พือสร้างความเสมอภาค ความมีคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึนใน

สงัคม 
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2.  การกาํกบั ดูแล ตรวจสอบการปฎิบติัตามบทบาทหน้าทีขององค์กรภาครัฐ ไดแ้ก่ 

แพทยสภา สภาการพยาบาล เป็นตน้ ไดแ้ก่ 

 2.1 บทบาทหน้าทีของแพทยสภาในการจัดการบรรษัทภิบาล ได้แก่ การดาํรง

เกียรติยศ หลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทยที์มุ่งผดุงความยุติธรรมให้แก่

ผูรั้บบริการ โดยปราศจากผลประโยชน์ทางธุรกิจและการปกป้องวิชาชีพ  ดงัคาํกล่าวทีว่า  
 

แพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐทีกาํกบัดูแลองคก์รวชิาชีพ ไม่มีหนา้ทีปกป้อง

อาชีพแพทยดว้ยกนัเอง อีกดา้นหนึงก็ปกป้องแต่ไม่ปกป้องจนไม่รู้วา่วชิาชีพตนเองทาํอะไร

อย่างไร ตอ้งดูประโยชน์ประชาชนเป็นหลกั ระบบทางการแพทยเ์ป็นหลกั แต่อย่างไรก็ต้อง

พิทกัษว์ชิาชีพแพทยใ์ห้คนทาํดีไดรั้บความคุม้ครอง ไม่ใช่แพทย์สมาคมนะนนัเป็นองค์กร

วชิาชีพลว้นๆ (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 
 

จากกระแสสงัคมโดยทวัไปพบว่า ประชาชนบางส่วนขาดความไวว้างใจในการ

บทบาทหนา้ทีและการตดัสินของแพทยสภา เนืองจากประชาชนไม่ไดรั้บความเป็นธรรมและขาด

ความเชือใจในแพทยสภา ซึงเป็นกลุ่มผูมี้ความขดัแยง้ในผลประโยชน์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเขา้

มาเป็นนายกแพทยสภา เลขานุการแพทยสภา เป็นตน้ อนัเป็นกลุ่มผลประโยชน์จากโรงพยาบาล

เอกชนเขา้มาดว้ยทุนทางธุรกิจ อาํนาจและใชพ้รรคพวกในสายอาชีพ เพือให้การช่วยเหลือ ดูแล

ผลประโยชน์ของธุรกิจโรงพยาบาลมากกว่าเจตนารมณ์ทีให้ความเป็นธรรมต่อประชาชน (ปรียา

นนัท ์ลอ้เสริมวฒันา; กรรณิกา กิติเวชกุล; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, 2558) นอกจากนีแพทยสภามีความ

พยายามเสนอใหย้กเวน้ทางอาญาในการกระทาํผิดโดยประมาทของแพทย ์โดยรับผิดทางอาญาใน

การกระทาํโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านัน (ปานรวี ชีวิตโสภณ, 2551) ทาํให้

ธรรมาภิบาลของแพทยสภาถกูบิดเบือนไปหน่วยงานภาครัฐทีควรมีบทบาทในการกาํกบั ดูแลและ

ตรวจสอบจรรยาบรรณทางการแพทย ์เช่น แพทยสภา ทีมีความลา้สมยั ขาดประสิทธิภาพในการ

ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานของสินคา้ทีมีอยู่ในตลาดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อีกทงัแพทยสภายงั

เป็นเครืองมือหนึงในกลุ่มทีมีความขดัแยง้ในเชิงผลประโยชน์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ตวัอย่าง

การดาํรงตาํแหน่งนายกแพทยสภาและเลขานุการแพทยสภา เป็นเจา้ของหรือผูบ้ริหารระดับใน

โรงพยาบาลเอกชน ทาํให้เมือมีเหตุฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัแพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชน จึงไดรั้บ

ความร่วมมือหรือคาํวินิจฉยัจากแพทยสภาในลกัษณะการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มอาํนาจทาง

ธุรกิจการแพทย ์ หลายครังพบว่าคาํพิพากษาของศาลไม่อา้งอิงความเห็นแพทยสภา เป็นตน้ การ

พฒันาความเป็นบรรษทัภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในบางแห่งสามารถทาํให้เกิดได ้แต่

ขึนอยู่กบัจิตสาํนึกของผูบ้ริหารทีจะกาํหนดทิศทางองค์กร การสร้างวฒันธรรมองค์กรทีมีความ
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เขม้แข็งในการตรวจสอบความเป็นบรรษทัภิบาลมากน้อยเพียงใด สาํหรับบางผลิตภณัฑ์ทีมีความ

ชดัเจนในการจัดการบรรษทัภิบาลยงัคงมีตัวอย่างให้เห็นจริงในแนวทางปฏิบัติ  โดยประเด็น

เกียวกบับรรษทัภิบาลหลกัแบ่งออกไดด้งันี 

2.1.1  การปฎิรูปเชิงโครงสร้างกรรมการบริหารแพทยสภาเป็นแนวทางหนึงใน

การกําหนดคุณสมบัติผูด้ ํารงตําแหน่งสําคัญ การปฎิรูปกฎหมายให้แพทยสภาทําหน้าทีเพือ

ประชาชนชดัเจนเหมาะสมมากขึน การสร้างระบบการตรวจสอบแพทยสภาจากบุคคลภายนอกทีไม่

มีส่วนไดส่้วนเสีย จะทาํให้เกิดระบบบรรษทัภิบาล เพือให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงการร้องเรียน

ความเดือดร้อนทีไดรั้บจากโรงพยาบาลไดม้ากขึน 

2.1.2  ดา้นความขาดแคลนแพทย ์แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพทีควรมีส่วน

ในการผลกัดันให้โรงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อมในการผลิตแพทยส์ามารถดาํเนินการผลิต

แพทยเ์องได้ เพือลดปัญหาการดึงแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐ โดยโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งมี

ความพร้อมในการผลิตแพทยไ์ดแ้ต่ติดขดัดา้นเงือนไขในการเปิดหลกัสูตรทางการแพทย ์เนืองจากมี

การลงทุนสูงและตอ้งปฎิบติัตามมาตรฐานโรงเรียนแพทย ์ซึงในทางปฏิบติัโรงพยาบาลเอกชนไม่

สามารถทีจะดาํเนินการได ้เนืองจากไม่คุม้ค่าต่อการลงทุนรวมถึงการปฎิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพที

กาํหนดโดยแพทยสภาก็มกัไม่ใหก้ารสนบัสนุน ดงันนัการเลือกแนวทางในการดึงแพทยจึ์งเป็นสิงที

ดาํเนินต่อไปท่ามกลางกระแสจากภาคประชาชนทีมีความเห็นว่าโรงพยาบาลเอกชน ใชท้รัพยากร

เพือการผลิตแพทยที์มีตน้ทุนสูงในการเอือแก่ธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน โดยมีแพทยสภาทีเป็น

กลุ่มผลประโยชน์ให้การสนับสนุนให้กลไกการผลิตแพทยอ์ยู่ในความรับผิดชอบจากโรงเรียน

แพทย ์ทาํใหภ้าวะการณ์การจูงใจแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐยงัคงมีอย่างต่อเนืองใน 2 ดา้นหลกั คือ 

(1) แพทยอ์าวุโสทีมีความเชียวชาญสูง มกัถูกจูงใจให้มาทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนทีให้ผล

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีดีกว่า รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในการทาํงานให้แก่แพทยอ์าวุโสที

ตอ้งการทีมงานทีมีประสิทธิภาพ เครืองมือทีทนัสมยั สถานทีทีพร้อมในการให้บริการเป็นตน้  (2) 

แพทยจ์บใหม่ บางกรณีมีขอ้เสนอการใชเ้งินทุนคืนภาครัฐทีมีมลูค่าตาํกว่าตน้ทุนการผลิตแพทย ์เพือ

จูงใจใหเ้ขา้มาทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนทีมีผลตอบแทนและสิงอาํนวยความสะดวก รวมถึงการ

ให้ทุนศึกษาต่อแพทยเ์ฉพาะทาง อนัส่งผลต่อความเจริญกา้วหน้าของแพทยแ์ละความเจริญทาง

เศรษฐกิจของโรงพยาบาลเอกชน เป็นขอ้เสนอหลกัทีสามารถจูงใจแพทยไ์ดอ้ย่างดี   ปัจจยัทีส่งผล

กระทบต่อความขาดแคลนแพทยอี์ก 2 ประการ ไดแ้ก่ (1) การกีดกนัแพทยจ์ากต่างประเทศทีตอ้ง

สอบใบอนุญาตเป็นภาษาไทยอนัเป็นอุปสรรคใหญ่ของแพทยต่์างชาติ  (2) การทาํ Public private 

partnership หรือ PPP โดยเปิดโอกาสใหแ้พทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐไปทาํงานในโรงพยาบาลเอกชน 

ทาํให้เกิดการทาบทามและเกิดช่องทางทีเอือต่อการยา้ยสถานทีทาํงานจากโรงพยาบาลรัฐไปสู่
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โรงพยาบาลเอกชน  โดยสาเหตุดงักล่าวส่งผลใหอ้ตัราความขาดแคลนแพทยย์งัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเนือง 

โดยปัญหาจะส่งผลกระทบในลกัษณะวงัวนทีเกียวขอ้งกบัหลายดา้นในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

แนวทางการพฒันาบรรษทัภิบาลดา้นลดความขาดแคลนแพทยส์ามารถกระทาํไดโ้ดยการผ่อนปรน

เงือนไขในการเปิดโอกาสใหโ้รงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อมในการผลิตแพทย ์รวมถึงบุคลากร

ทางการแพทยอื์นเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัเอกชนบางแห่ง เช่น มหาวิทยาลยัสยามมีการผลิตแพทย ์

พยาบาลร่วมกบัโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลตาํรวจ   มหาวิทยาลยัรังสิตผลิตแพทยร่์วมกบั

โรงพยาบาลราชวิถี เป็นตน้  แต่เนืองจากการผลิตแพทยโ์ดยโรงพยาบาลเอกชนทีไม่อยู่ในฐานะ

สถาบันการศึกษาและไม่มีโครงสร้างผลิตแพทยร่์วมกับโรงเรียนแพทย ์จึงทาํให้มีเงือนไขใน

ลกัษณะโรงเรียนแพทย์ทําให้เกิดเงือนไขทีโรงพยาบาลเอกชนต้องลงทุนสูงและปฎิบัติตาม

มาตรฐานโรงเรียนแพทย ์โดยไม่มีการสนับสนุนดา้นการเงินหรือภาษีเงินไดจ้ากภาครัฐ ทาํให้ไม่

สามารถจูงใจโรงพยาบาลเอกชนดาํเนินการในเรืองดังกล่าว โดยโรงพยาบาลเอกชนยงัคงใช้

แนวทางจูงใจชกัจูงแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐดงัเดิม ส่งผลกระทบต่อเนืองถึงการกระจายแพทยสู่์

ต่างจงัหวดันอ้ยและมีการกระจุกตวัในเขตเมืองใหญ่ไม่ไดรั้บแกไ้ข ดงักล่าวทีว่า 
 

การผลิตแพทย์ แพทยสภาเขาดูแลอยู่แลว้อย่างใกล้ชิดว่าคุณต้องมี

หลกัสูตรใหเ้ขาเห็น ตอ้งมีวธีิการปฏิบติั  การเรียนการสอนมีหลกัเกณฑอ์ะไรบา้งเขาละเอียด

มากอยู่แลว้ คือ ผมเห็นวา่น่าจะเป็นตวัตอบโจทย์อนัหนึงนะครับสําหรับคนเรียนแพทย์ ใน

โรงเรียนแพทย์ทีเป็นเอกชน  ในส่วนของการผลิตแพทย์ของฝ่ายรัฐบาลมนัก็เพิมยาก 

บุคลากรก็หาไม่ค่อยได ้ถา้เอกชนเอาแพทยเ์กษียณ์แลว้มาได ้แต่ของรัฐบาลเนียเกษียณ์แลว้

เกษียณ์เลย อาจจะจา้งเพิมเติมอีก 5 ปี ก็แค่นนัเอง ถา้เป็นเอกชนน่าจะได ้7-10 ปีอาจจะช่วย

ไดใ้นส่วนหนึง (เลียง หุยประเสริฐ, 2558) 
      

 2.2 สภาการพยาบาล มีบทบาทในการพฒันาความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณ

วิชาชีพพยาบาล เพือมุ่งตอบสนองผูรั้บบริการทีตอ้งการความช่วยเหลือ ซึงพยาบาลเป็นบุคคลทีมี

ความสาํคญัต่อการดูแลผูรั้บบริการอยา่งยงิ ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

ปัจจุบนัแพทย์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ขณะนี Shortest กลายเป็นพยาบาลแรงกว่า 

สมมุติวา่ พรชยัจะมาทาํผ่าตดัหวัใจ ถามว่าตอ้งการอะไรบา้งก็ตอ้งมีแพทย์ผ่าตดัหวัใจ แต่

จริงๆ เป็นแค่หนึงในทีม เขาต้องการพยาบาลทีช่วยผ่าตัดหัวใจเป็นงาน เขาต้องการ

แพทย์ดมยาผ่าตดัหวัใจเป็น......มีแพทย์ไม่มีคน Support ก็ผ่าไม่ไดเ้หมือนกนั (ดุลย์ ดาํรง

ศกัดิ, 2557) 
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ตอนนีน่าจะขาดทีพยาบาล (วนิดา เปาอินทร์, 2558)  
 

พยาบาลหรือผูช่้วยพยาบาลถือวา่ค่อนขา้งขาดแคลนเราก็เลยตอ้งมีการจบัมือ

กนั มหาวทิยาลยัสยามในการเทรนนิง (รพีพนัธ์ วงศ์วานิช, 2558) 
 

การสร้างความตระหนกัในบทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบดว้ยจิตสาํนึกวิชาชีพ

จะสามารถพฒันาความเป็นบรรษทัภิบาลในบริการไดเ้ป็นอย่างดี  การพฒันาบรรษทัภิบาลในสภา

วิชาชีพพยาบาลทีสาํคญั ไดแ้ก่ (1) การยึดมนัในจรรยาบรรณวิชาชีพ เนืองจากพยาบาลมีบทบาท

หนา้ทีสาํคญัในการดูแลผูรั้บบริการอยา่งใกลชิ้ดมากกว่าแพทย ์การรับรู้อาการ การสังเกต รวมถึง

การสือสารอาการต่างๆ ทีไดจ้ากพยาบาลจะมีความน่าเชือถือไดม้ากกว่าผูรั้บบริการ พยาบาลจึงตอ้ง

มีส่วนร่วมสาํคญัในการสือสารความเขา้ใจในขอ้มลูประวติัการดูแลผูรั้บบริการใหแ้พทยท์ราบอย่าง

ละเอียด อุปสรรคสําคัญสําหรับแพทยที์สอบถามอาการจากผูรั้บบริการโดยทีผูรั้บบริการขาด

ความสามารถในการสือสารอาการไดอ้ยา่งชดัเจน การขาดความรู้ทางการแพทยที์จะอธิบายอาการ

จะเป็นอุปสรรคหนึงในการใหก้ารรักษาทีแพทยต์อ้งรับฟังจากทุกฝ่ายทงัผูรั้บบริการและพยาบาล  

(2) การบริหารอัตรากําลังของพยาบาล เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ปฎิบัติงานและประสิทธิผลในผลลพัธ์ด้านสุขภาพของผูรั้บบริการ การจัดอตัราทีขาดความ

เหมาะสมเพียงพอจะทาํให้การดูแลไม่ทั วถึงขาดประสิทธิภาพ ซึงการจดัการบรรษทัภิบาลตอ้ง

กาํหนดมาตรฐานสัดส่วนพยาบาลต่อการดูแลผูรั้บบริการในแต่ละแผนกอย่างชดัเจน รวมถึงการ

พฒันาศกัยภาพของพยาบาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนดไว ้ (3) การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมใน

การส่งมอบคุณค่าบริการสู่ผูรั้บบริการจาํเป็นตอ้งมีส่วนร่วมจากหน่วยงานอืน ไดแ้ก่ แพทย ์เภสชักร 

เทคนิคการแพทย ์แม่บา้น ช่างซ่อมบาํรุง การเงิน เป็นตน้ในการสนับสนุนการปฎิบติังานร่วมกนั 

โดยมีพยาบาลเป็นศนูยก์ลางการประสานความร่วมมือหลกัทีสาํคญั 

ภาพรวมพบว่าอุปสรรคสาํคญัในการพฒันาบรรษทัภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน ส่วนใหญ่มาจากผลประโยชน์ทางธุรกิจทีเขา้มามีบทบาทมากในหน่วยงานรัฐ คือ แพทยสภา 

จากความเห็นภาคประชาชนรวมถึงนกัวิชาการพบว่า แพทยสภา เป็นกลุ่มผลประโยชน์จากผูบ้ริหาร

โรงพยาบาลเอกชนจึงทาํให้ไม่สามารถปฎิบติัตามบทบาทหน้าทีเพือประชาชน รวมถึงการดาํรง

ศกัดิศรีจรรยาบรรณทางการแพทยไ์ดอ้ย่างเหมาะสม เช่น (1) ขาดการติดตามวิทยาการแพทย ์

ผลิตภณัฑห์รือนวตักรรมทางการแพทย ์เพือรับรองมาตรฐาน กาํกบัดูแล ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหป้ระชาชนจาํนวนมากใชผ้ลิตภณัฑ์บริการที

เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  (2) ขาดการยดึมนัในหลกัจรรยาบรรณทีเหมาะสม เนืองจากมีเป้าประสงค์

เพือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าการทาํหนา้ทีของผูรั้กษาจรรยาบรรณวิชาชีพ จากขอ้ร้องเรียน
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จาํนวนมากทีมีคดีฟ้องร้องโรงพยาบาลและต้องการความคิดเห็นจากแพทยสภา พบว่าการให้

ความเห็นใชเ้วลานานเกินความเหมาะสมบางกรณีหลายปี การให้ความเห็นเชิงการปกป้องแพทย์

และโรงพยาบาลเอกชนดว้ยกนัเอง  การเพิกเฉยต่อบทบาทหน้าทีในการให้ความเห็นทางวิชาชีพ

โดยเบียงเบนว่าความเห็นแพทยสภาไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีของศาล เป็นต้น จากพฤติกรรมที

แสดงออกถึงการปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจทีชดัเจนทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างกรรมการ

แพทยสภา ทีมีกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มทีคาํนึงถึงการยึดมนัจรรยาบรรณ ส่งผลให้เกิดปัญหา

การเมืองภายใน การวิงเตน้ในการซือเสียงในการคดัเลือกกรรมการแพทยสภา ผลลพัธค์วามขดัแยง้

ส่งผลกระทบต่อผูรั้บบริการและกลุ่มแพทยที์ยดึมนัในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหนียวแน่น ทงันีผู ้

ทีบทบาทสาํคญัในการปฎิรูปแพทยสภา คือ รัฐบาล ควรมีการปฎิรูปความเป็นธรรมตามหลกันิติ

ธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการแพทยสภา เป็นบุคคลทีไม่มีส่วนเกียวข้องกับกลุ่ม

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่เป็นบุคคลทีมีหุน้ส่วนหรือส่วนไดส่้วนเสียในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

รวมถึงการมีสมาชิกทีมาจากกลุ่มภาคประชาชนหรือบุคคลทีเป็นกลางทีไม่อยู่ในวิชาชีพแพทยร่์วม

เป็นกรรมการ เพือสร้างความมีส่วนร่วมและมุมมองดา้นอืนทีเกียวขอ้งประกอบดว้ย เป็นตน้     

3.  ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีรุนแรง  เป็นผลจากอัตราการ

เจริญเติบโตของความตอ้งการทงัภายในประเทศและภายนอกประเทศทีมีสูงขึนอยา่งต่อเนือง ส่งผล

ใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการปรับตวัดา้นการขยายการลงทุนดงัคาํกล่าวทีว่า 
  

 ประเทศไทยกาํลงัพฒันามากขึน คนมีการศึกษามากขึน ฐานะดีขึน ความตอ้งการ

ในเรืองของการรักษาพยาบาลมีเพิมมากขึน โอกาสถา้มองจากโรงพยาบาลต่างๆ ทีมีจาํนวน

มาก น่าจะแข่งขนักนัมากอยู่แลว้ ไม่วา่จะเป็นในเขตกรุงเทพหรือเมืองใหญ่จริงๆ ถา้มองจาก

ปริมาณการแข่งขนัยาก แต่ถา้มองจากความตอ้งการของคนทีตอ้งการโรงพยาบาลทีดีมีมาก

ขึนเรือยๆ นนัก็คือโอกาสในการพฒันาตนเอง ทุกโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้ง พฒันาคุณภาพและ

ขีดความสามารถในการรักษาพยาบาลให้ดีขึน ดงันันโรงพยาบาลไหนทีมีความลา้หลงั

อย่างเช่น สกปรก หมอไม่เก่ง เครืองมือไม่ดี อนันีก็คงไม่สามารถแข่งขนัได ้

 อนาคตเมือ AEC เปิดกลุ่ม IHH ของรัฐบาลมาเลเซียทีซือกิจการโรงพยาบาล 

Parkway การดาํเนินธุรกิจขึนอยู่กบั Integrated healthcare หากเขาจะเขา้มาในเมืองไทย โดย

ความใหญ่ของเงินกองทุนมากกว่า BDMS แต่อยู่ทีว่า Integration เขาจะหลวมกว่าเราหรือ

เปล่า เขามีดว้ยกนัหลายกลุ่ม Parkway กลุ่มของเขาเองและการลงทุนในตุรกี เรืองการลงทุน

โรงพยาบาลในต่างประเทศถึงแมจ้ะมี Volume แต่ Coherision ระหว่างโรงพยาบาลมนัจะ

แน่นแค่ไหน ถา้ดูแค่ Volume และ Total revenue คงใหญ่กว่าเรา แต่กาํไรสุทธิเราดีกว่าเขา 

โอกาสทีจะเขา้มาในไทยคงลาํบาก เขา้ในกลุ่มเราเขาไม่ไดอ้ยู่แลว้ เพราะเครือ BDMS  แข็ง

อยู่แลว้ นอกจากเขาจะไปรวมกิจการหรือร่วมทุนกบัโรงพยาบาลกลุ่มอืนๆ เล็กๆ นะ เพือ
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โอกาสใหเ้ขาเขา้มาขยายในเมืองไทย แต่มาตงัโรงพยาบาลใหม่ของเขาเองผมคิดวา่ลาํบาก ถา้

เกิดโรงพยาบาลใหญ่ๆ กลุ่มใหญ่ๆ ธนบุรี รามคาํแหง เห็นประโยชน์การร่วมกนัก็ถือว่าเป็น

คู่แข่ง แต่ไม่น่ากลัว ผมคิดว่าเป็นคู่แข่งทีต้องหาโอกาสทางธุรกิจแต่สําหรับเราเอง

โรงพยาบาลในเครือทีมีโครงสร้างทีผูบ้ริโภคยอมรับไดอ้ยู่แลว้ใช่ไหม คือ 1. มีโรงพยาบาล 3 

ระดบั  2. มีแนวโน้มศกัยภาพทีจะพฒันา ขีดความสามารถในการบริหารพยาบาลอยู่แลว้ 

เพราะโรงพยาบาลระดบัสูงถึงกลาง กลางลงตาํ จะเจาะเขา้เครือเราคงไม่ได ้อยากไปรวม

องคก์รอืนและทาํใหอ้งคก์รอืนมีการขยายตวัหรือทาํเพือตวัของเขาเองทีมีโอกาสเขา้มาใน

เมืองไทย โอกาสทีจะแข็งแกร่งเท่า BDMS คงยาก    โอกาสและช่องทางธุรกิจของเราให้

ไดเ้ปรียบ โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลระดบัตาํบลนบัไม่ได ้ชือเช้า

ไปแปะ เนือหาเป็นแค่อนามัยตาํบล นับจริงๆ มีแค่พนักว่าโรง   บริการขนัพืนฐานทัง 

Vission Mission แตกต่างกนัอย่างสิ นเชิง นั นเป็นบริการภาคสาธารณะ โดยใช้เงินภาษี

ประชาชนโดยมีขอ้จาํกดั มีขอ้ปฎิบติัต่างๆ มากมาย ต่างจากโรงพยาบาลเอกชนไม่ไดเ้ป็นคู่

แข่งขนั แต่เป็นการเสริมกนัได้ เพราะแต่ละคนทาํเพือวตัถุประสงค์ของตวัเอง (สมอาจ     

วงษข์มทอง, 2557) 
 

  โดยบางโรงพยาบาลเอกชนเลือกช่องทางการระดมเงินทุนและแสวงหา

ผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการเขา้เป็นสมาชิกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ปัจจุบนัมีธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนจดทะเบียนสมาชิกจาํนวน 14 บริษทั โดยมีวตัถุประสงค์หลกัในการระดม

เงินทุนและสร้างความเชือถือเป็นทีรู้จกัในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ ซึงส่งผลดีต่อการ

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสามารถอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุนไดร้ะดบัดี อนัเป็นผลจาก

ปริมาณความตอ้งการของผูรั้บบริการมีจาํนวนมาก ทาํใหโ้อกาสสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจย่อมมี

มากเช่นกนั ดา้นการรับรู้จากภาคประชาชนและผูรั้บบริการเปลียนแปลงไปจากเดิมโรงพยาบาลเป็น

สถานทีคุณธรรม ไดถ้กูแปรเปลียนเป็นธุรกิจการคา้ทีมุ่งหวงัการตอบแทนความคาดหวงั ส่งผลให้

ระบบการเอือเฟ้อความไวว้างใจเปลียนแปลงเป็นค่าต่างตอบแทนทางธุรกิจระหว่างกนั ก่อให้เกิด

ความหวาดระแวงและการขาดความไวว้างใจ ทาํให้เกิดระบบการตรวจสอบขึนมากมาย ตวัอย่าง 

บริษทัประกนัและบริษทัคู่สัญญาการคา้กบัโรงพยาบาลเอกชน บางแห่งมีการจา้งแพทยพ์ยาบาล 

เพือพิจารณาความเหมาะสมในการรักษา เช่น ความเหมาะสมในการให้ยาทงัจาํนวนและชนิดยีห้อ

ของยา  ระยะเวลาในการพกัรักษา รายการตรวจวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ จาํนวนแพทยแ์ละค่าแพทยที์

ให้การดูแล ราคาค่าใชจ่้ายแต่ละรายการ เป็นต้น เพือใช้เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ 

ความสาํคญัหลกัของการจดัการบรรษทัภิบาลธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (Health governance) ไดแ้ก่ 

ภาวะการแข่งขนัในระดบัทวีปเอเซียเริมทวีความรุนแรงขึน เริมตงัแต่การเปิดตวัเป็นศูนยก์ลางทาง
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การแพทยข์องประเทศไทย (Thailand medical hub) ส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลจากทวัโลกเริม

ตืนตวัในการแข่งขนัมากขึน ทงันีเนืองจากภาวะโลกไร้พรมแดน การเดินทางระหว่างประเทศ

สะดวกสบายขึน ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในดา้นราคา มาตรฐานการรับรองระดบันานาชาติ (Joint 

commission international : JCI) ทีมีความน่าเชือถือ เป็นเครืองมือในการสร้างความเชือมนัสาํหรับ

ผูรั้บบริการชาวต่างชาติ เป็นตน้ ส่งผลให้ประเทศไทยทีมีมาตรฐานการรับรองทีสูงสุดในอาเซียน 

ราคาเหมาะสม บริการดี ทาํใหส้ามารถดึงดูดผูรั้บบริการจากทวัโลกไดม้าก ทาํใหเ้กิดการพฒันาเพือ

การแข่งขนัทางธุรกิจมากขึน ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

 มาตรฐานการรักษาพิทกัษ์ คุณภาพบริกาทีจะเกิดกบัประชาชน   อีกดา้นหนึงคือ

การตลาดมาตรฐานมาเป็นจุดขาย มีการตรวจจริงแน่นอน โรงพยาบาลเอกชนนาํมาเป็นจุด

ขาย มีรายไดเ้ขา้มา ตงัมาตรฐานตวัเองวา่ตอ้งผ่าน  แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเอาของเขาหรอก ระบบ

บา้นเราก็มีมาตรฐานอยู่ อยู่ทีการใหคุ้ณค่า มาตรฐานคนไทยไม่จาํเป็นตอ้งขนาดนนั เกียวกบั

การรับรองชีวติ ..... ผมไม่คิดวา่เป็นหลกัประกนัได ้100% ขึนอยู่กบัคุณวา่คุณจะใหก้ารตรวจ

อะไรอย่างไร มีเรืองแซวกนัเยอะแยะ มีความผิดผลาดในการบริหารของแพทย์ทีมีความผิด

ผลาด ระบบนีไม่ช่วยระบบการบริหาร แต่เป็นเรืองการตลาด การรับบริการ ความน่าเชือถือ

สําหรับผูจ่้ายเงิน (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล, 2557) 
 

 3.1 ประเทศไตห้วนัประกาศการเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยแ์ห่งทวีปเอเซีย โดย

วิทยาการแพทยใ์นประเทศไตห้วนัมีความกา้วหน้าอย่างมาก สามารถผลิตเครืองมือทางการแพทย์

ไดเ้อง ศกัยภาพดา้นเงินทุน บุคลากรทีมีความพร้อมและมีมาตรฐานการรักษาสูง รวมถึงการรัฐบาล

ใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจริงจงัในการพฒันาธุรกิจสุขภาพสู่ตลาดโลก การมุ่งเนน้ตลาดอยา่งชดัเจนทาํ

ให้การแข่งขนัในอนาคตอนัใกลจ้ะทวีความรุนแรงมากขึน ซึงส่งผลกระทบดา้นการแข่งขนักับ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยในส่วนของผูรั้บบริการชาวต่างประเทศ แต่สําหรับ

ผูรั้บบริการชาวไทยแลว้ไม่ไดรั้บผลกระทบ เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนยงัเป็นทางเลือกสาํหรับผูมี้

รายไดสู้งทีตอ้งการประสิทธิภาพดา้นคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการทีดีกว่าโรงพยาบาลรัฐที

มีช่องทางการตลาดทีสามารถแข่งขนัได ้ดงัคาํกล่าวทีว่า 
  

เราเชือมนัของธนบุรีเอง เราอาจจะไม่ไดแ้พงเท่ากบัคู่แข่งแต่ดว้ยมาตรฐาน

การรักษาพยาบาล ผมวา่ก็อาจจะไม่ไดต่้างกนัมาก (รพีพนัธ์ วงศ์วานิช, 2558) 
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 3.2 ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศอินเดีย มีศกัยภาพสูงทงัดา้นเครือข่ายโรงพยาบาล

ทีมีจาํนวนมาก ราคาตาํทีสุดในทวีปเอเซีย มีความพร้อมในการแข่งขนัในหลายดา้น เช่น ตาํแหน่ง

ทีตงัทางยทุธศาสตร์ การเดินทางสะดวก ระบบการเคลือนยา้ยและคุณภาพการรักษาอยูใ่นระดบัทีดี 

  3.3 ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศมาเลเซีย ถือว่ามีศกัยภาพในการแข่งขันทาง

การตลาดทีมีความได้เปรียบคู่แข่งขนัทุกประเทศในแถบสมาชิกอาเซียน เนืองจากธุรกิจร่วมทุน

ระดบัประเทศจากภาครัฐและภาคเอกชน การมีเครือข่ายทางธุรกิจทีใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของโลก 

ความมนัคงทางการเงิน การครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดและการสร้างผลตอบแทนต่อการ

ลงทุนอยูใ่นเกณฑที์สูงกว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยในภาพรวม 

  3.4 ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศฟิลิปปินส์ อดีตธุรกิจโรงพยาบาลมีความ

เจริญรุ่งเรือง มีความพร้อมในการใหบ้ริการ ถึงแมจ้ะมีคุณภาพการรักษาทีดอ้ยกว่าประเทศอืน แต่

สามารถใหก้ารดูแลรักษาในระดบัทีเหมาะสมกบัผูรั้บบริการกลุ่มกาํลงัซือน้อยได ้เนืองจากมีราคา

ตาํกว่าประเทศอืน การพฒันาคุณภาพมาตรฐานยงัคงมีอยู่อย่างต่อเนือง ซึงในอนาคตจะทาํให้มี

ศกัยภาพการแข่งขนัสูงขึน 

 3.5 ธุรกิจในประเทศจีน มีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทยข์ันสูง เนืองจาก

โรงพยาบาลในประเทศจีนมีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ตวัอย่างในช่วงไม่กีปีทีผ่านมาโรงพยาบาลใน

ประเทศจีนบางแห่งมีการต้มยาจีนในการรักษา ปัจจุบันได้มีการพฒันามาตรฐานการรักษาด้วย

วิทยาการในระดับแนวหน้าของวงการแพทย ์มีการคิดคน้นวตักรรมการรักษา การผลิตเครืองมือ

ทางการแพทย ์การใชว้ิทยาศาสตร์ทางการแพทยที์ลาํหน้าในการให้บริการรักษา (เกษม วฒันชยั, 

2558)  ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยให้ความสนใจลงทุนในประเทศจีน เช่น กลุ่ม

โรงพยาบาลธนบุรี กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กาํหนดเป้าหมายการเพิมฐานผูรั้บบริการชาวจีนมากขึน

จากปริมาณประชาชนทีมีจาํนวนมาก กาํลงัซือสูงและความตอ้งการทางการแพทยสู์งมากเช่นกนั 

ภาพรวมดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจระดบัทวีปเอเซียมีแนวโน้มทวีความรุนแรง 

ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

เราก็มีข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบ ข้อได้เปรียบของเราก็คือ ถ้าเกิดพูดถึง

ประเทศรอบขา้งเราประเทศสิงคโปร์ เขาโอเค อาจจะไดเ้ปรียบในแง่ทีว่าฝีมือดี หมอดี แต่

ของเราไดเ้ปรียบเรืองราคา ราคาเราตาํกว่าถูกกว่าในขณะเดียวกนัอินโดจีนของเรามี เขมร 

กมัพูชา ลาว เวยีดนาม เราก็ยงัดีกวา่นะครับ อนันีก็จะมีขอ้ไดเ้ปรียบเสียเปรียบอยู่ ผมว่ากึงๆ 

แต่วา่เราจะเสียเปรียบตรงทีภาษาองักฤษไม่ค่อยดี บุคลากรเราภาษาองักฤษไม่ค่อยดี พม่า

ภาษาองักฤษจะดีกวา่เรา แต่พม่าวงการแพทยสู้์เราไม่ได ้ (เลียง หุยประเสริฐ, 2558) 
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การจดัการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะมุ่งเน้นและพฒันาความเป็น

บรรษทัภิบาลมากขึนโดยปริยาย โดยเฉพาะหลกัประสิทธิภาพในการรักษาทีตอ้งไดม้าตรฐานระดบั

นานาชาติ การตรวจสอบทีเขม้ขน้จากผูรั้บบริการบริษทัประกนัหรือคู่สญัญาในดา้นความเหมาะสม

ทางการรักษา ซึงสะทอ้นมาสู่ค่าใชจ่้ายทีผูรั้บบริการเป็นผูต้ดัสินความเหมาะสมเชิงเปรียบเทียบใน

ระดบันานาชาติมากขึน ตวัอยา่ง บริษทั AIA มีผูถื้อกรมธรรมที์ใชบ้ริการสุขภาพจากทุกประเทศทวั

โลก สามารถเปรียบเทียบมาตรฐานความเหมาะสมการรักษา ราคา คุณภาพการรักษา ไดจ้ากขอ้มูล

และเอกสารทีโรงพยาบาลต้องส่งให้บริษทัประกันพิจารณาการเรียกเก็บเงิน ประกอบด้วย (1) 

ประวติัผูรั้บบริการ  (2) เอกสารการรักษาทางการแพทย ์(Medical record)  (3) ใบส่งตัวหรือใบ

พิจารณาเคลมเบืองตน้ (4) ใบแจง้หนี (Invoice)  (5) ใบรายละเอียดค่าใชจ่้าย เป็นตน้ จากทีมแพทย์

พยาบาลของบริษทัประกนั ทาํใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนในอนาคตจาํเป็นตอ้งมีประสิทธิภาพใน

คุณภาพการรักษา ตอ้งดาํรงหลกับรรษทัภิบาลดา้นอืน เช่น หลกัประสิทธิผลหรือผลลพัธ์ทีไดจ้าก

การรักษา คือ คุณภาพการให้บริการในภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชน  หลกัการตรวจสอบและ

ความรับผดิชอบทีมีความเขม้ขน้ในการตรวจสอบจากผูรั้บบริการมากขึน  หลกัการเปิดเผยขอ้มูลที

ตอ้งสามารถชีแจง้ใหร้ายละเอียดเชิงลึกในการรักษาและทีมาของค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างละเอียด อนัจะ

สะทอ้นไปถึงคุณภาพของความมีจริยธรรมในวิชาชีพ ดังนันการแข่งขนัทีรุนแรงจะนาํไปสู่การ

ปรับตวัเขา้สู่การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนมากขึน    

ภาวะการแข่งขนัภายในประเทศไทย  เกิดขึนจากหลายปัจจยัดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) 

กาํลงัซือของผูรั้บบริการมากขึนทาํใหเ้กิดความตอ้งการการรักษาทีมีมาตรฐานมากขึน โรงพยาบาล

เอกชนจึงเป็นทางเลือกสําคัญในการรับบริการทีได้มาตรฐาน ความสะดวกสบาย ไม่ตอ้งรอรับ

บริการนานจากโรงพยาบาลรัฐในกรณีเร่งด่วน รวมถึงความเจริญเติบโตทางธุรกิจประกนัสุขภาพ

และสวสัดิการของบริษทัเอกชนทาํใหเ้กิดธุรกิจทีต่อเนืองไปสู่การใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน เช่น 

การตรวจสุขภาพก่อนการอนุมติักรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ เมือผูรั้บบริการไดซื้อกรมธรรมป์ระกนั

สุขภาพแลว้มกัจะหาโอกาสใชสิ้ทธิตามกรมธรรมใ์นการรักษาพยาบาลในบางอาการทีไม่จาํเป็น

มากนักและเลือกรับบริการจากโรงพยาบาลเอกชน ทีมีมาตรฐานการรักษาและคุณภาพบริการดี

สามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูรั้บบริการได ้เมือมีการใชบ้ริการมากขึนโรงพยาบาลเอกชน

มีการปรับราคาค่ารักษาสูงขึนทุกปี การให้การรักษาเกินความเหมาะสม เช่น การตรวจโรคเชิง

ป้องกนัไม่คุม้ครองทางแพทยช่์วยวินิจฉัยเป็นการรักษาเพือให้ไดรั้บความคุม้ครอง การให้ยาเกิน

ความจาํเป็นและไม่สอดคลอ้งกบัโรค เช่น โรคผิวหนังให้วิตามินหรือครีมกนัแดด ทงันีแพทยจ์ะ

เป็นผูว้ินิจฉัยในการสั งจ่ายยาและเวชภัณฑ์ดังกล่าวอันเป็นข้อห้ามของบริษัทประกันและ

บริษัทเอกชนทีไม่ให้ความคุ้มครอง ในบางครังแพทยว์ินิจฉัยให้ใช้ทาํให้เกิดความขัดแยง้กัน
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ระหว่างแพทยก์บัผูรั้บบริการ ผูรั้บบริการกบับริษทัประกนั บริษทัประกนักบัโรงพยาบาลเอกชน ซึง

ลว้นเป็นส่วนหนึงของทีมาการขาดความเชือใจกนั ทาํใหเ้กิดการตรวจสอบอยา่งเขม้งวด เมือบริษทั

ประกันหรือบริษัทคู่สัญญาต้องมีการชาํระเงินค่าบริการให้แก่โรงพยาบาลเอกชน นอกจากนี

ผลกระทบยงัเป็นวฎัจกัรไปสู่การเพิมค่าเบียประกนัแก่ผูรั้บบริการ ทาํใหผู้รั้บบริการตอ้งเพิมการใช้

บริการโรงพยาบาล เพือให้เกิดความคุ้มค่าทางการเงิน เป็นตน้    (2) การสร้างผลตอบแทนการ

ลงทุน จากการทีโรงพยาบาลเอกชนมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเขตเมืองทีมี

ประชากรจาํนวนมาก ทาํให้ธุรกิจต้องใชเ้งินลงทุนในการเปิดโรงพยาบาลใหม่จาํนวนสูงทงัเงิน

ลงทุนในการซือทีดิน การก่อสร้างอาคารสถานทีสิงอาํนวยความสะดวก การซือเครืองมืออุปกรณ์

ทางการแพทยที์มีมูลค่าสูง การลงทุนดา้นความพร้อมให้บริการเช่น การสรรหาบุคลากร การ

ประชาสมัพนัธท์างการตลาด เป็นตน้ การจดัการธุรกิจจึงมีความจาํเป็นตอ้งเพิมปริมาณผูรั้บบริการ

ใหม้ากขึน เพือใหเ้กิดความคุม้ค่าในการลงทุนและตอบสนองหลกัการจดัการบรรษทัภิบาลในการ

สร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น สร้างการกระจายอาํนาจในการจดัการธุรกิจ เพือให้ผูรั้บบริการ

สามารถเขา้ถึงบริการทางการแพทย ์การมุ่งตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการในแต่ละพืนที

ตามกลยทุธข์องแต่ละโรงพยาบาล รวมถึงความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลในคุณภาพ

การรักษาและคุณภาพบริการ  ปัจจยัหลกัในการเสริมศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน คือ กลยทุธท์างการตลาดทีเลือกใชต้อ้งมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพของโรงพยาบาลและ

ความต้องการของผูรั้บบริการ จะเป็นประเด็นสําคัญสูงสุดทีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนต่างให้

ความสาํคญั ตวัอย่าง ปริมาณผูรั้บบริการพืนทีแถบอาํเภอเมือง(มหาชยั) จงัหวดัสมุทรสาคร เป็น

พืนทีเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางทะเลทีมีการจ้าง

แรงงานต่างดา้วจาํนวนมาก รวมถึงประชากรทีมีความหนาแน่น ประชากรมีรายไดต่้อประชากรสูง

ทีสุดในประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชนในพืนทีนีจึงมีอตัราการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว 

ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเอกชยั ซึงเป็นโรงพยาบาลเดียวทีเริมจากโรงพยาบาลขนาดเล็กทีมีเงินลงทุน

จาํกัดรวมถึงศกัยภาพในการแข่งขันน้อยกว่าโรงพยาบาลมหาชัย ทาํให้โรงพยาบาลเอกชัยใน

ระยะแรกของการเริมตน้ธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งใหบ้ริการประกนัสงัคม เพือใหเ้กิดโอกาสทางการตลาด

ในการเพิมปริมาณผูรั้บบริการทีใชสิ้ทธิจากแรงงานทงัแรงงานในประเทศและแรงงานต่างดา้วทีมี

จาํนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลเอกชัยสามารถมีแหล่งรายได้จาํนวนมาก ในขณะเดียวกัน

โรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งมีการจัดการต้นทุนให้เกิดความเหมาะสมกับการให้บริการ จากกลยุทธ์

ดงักล่าวทาํให้โรงพยาบาลลดคู่แข่งขัน ในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการบรรษัทภิบาลในการ

ตอบสนองบริการสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนอยา่งเหมาะสมกบัความสามารถทางธุรกิจ ควบคู่กบัการ

จัดการพฒันาบรรษัทภิบาลในด้านการเพิมประสิทธิภาพในคุณภาพการรักษา เช่น การได้รับ
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มาตรฐานคุณภาพระดบัประเทศ (Hospital accreditation : HA) และกาํลงัพฒันาต่อเนืองในการ

เตรียมมาตรฐานคุณภาพระดบันานาชาติ (Joint commission international accreditation : JCI) การ

เพิมประสิทธิผลดา้นผลลพัธก์ารใหบ้ริการดา้นการอาํนวยความสะดวก  ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ทีสาํคญั

หลกัของการจดัการบรรษทัภิบาลดา้นความเสมอภาคและดา้นคุณธรรม คือ (1) การสร้างรูปแบบ

การรักษาและการบริการเสมอภาคกันระหว่างสิทธิชาํระเงินเองกับสิทธิประกันสังคม โดยใช้

กระบวนการให้บริการเหมือนกัน ถึงแมจ้ะมีการแยกพืนทีการจัดการทัง 2 สิทธิออกจากกัน 

เนืองจากปัจจยัดา้นการตอบสนองของแต่ละกลุ่มต่างกนั โดยสิทธิประกนัสังคมส่วนใหญ่จะเป็น

โรคทวัไป สิทธิชาํระเงินเองและสิทธิประกนัจะมีความซบัซอ้นของโรค มีระบบการตรวจสุขภาพที

มีรูปแบบลกัษณะการใหบ้ริการต่างกนั  ความแตกต่างดา้นเอกสารการเรียกเก็บเงินทีมีขนัตอนและ

รายละเอียดแตกต่างกนั เช่น สิทธิประกนัสังคมจะเป็นลกัษณะการเหมาจ่ายรายบุคคลผูรั้บบริการ

แสดงสิทธิตามบัตรทีมีในระบบและลงลายมือชือ เพือรับยาสามารถส่งเรียกเก็บเงินกับทาง

ประกนัสงัคมได ้  สาํหรับสิทธิประกนัจะตอ้งมีขนัตอนในการตรวจสอบสิทธิของผูถื้อกรมธรรม์

ก่อน โดยสิทธิประกนัมีจาํนวนมาก แต่ละบริษทัประกนัมีการกาํหนดสิทธิทีแตกต่างกนัทาํให้การ

ตรวจสอบสิทธิของผูถื้อกรมธรรมแ์ต่ละบริษทัมีวิธีการทีแตกต่างกนั บางแห่งมีการตรวจสอบสิทธิ

จากหน้าบตัร ตรวจสอบสิทธิจากระบบคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบสิทธิผ่านโทรศพัท์หรือทาง

โทรสาร อีเมล เป็นต้น การรอคอยในการพิจารณาสิทธิความคุ้มครองทีมีรายละเอียดมาก ทาง

โรงพยาบาลตอ้งประสานงานกบับริษทัประกนั เช่น ประเภทของโรค ความเหมาะสมในการพกั

รักษา วงเงินความคุม้ครอง ขอ้จาํกดัในด้านค่าใชจ่้าย ยาเวชภณัฑ์ทีคุ ้มครอง เป็นต้น รวมถึงการ

ระบบการรายงานผลการรักษา เอกสารสาํหรับการเรียกเก็บเงินกบับริษทัประกนัมีความซบัซอ้นกวา่

ระบบประกนัสงัคม เป็นตน้ เพือใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัในงานบริการและเป็นเป้าหมายในการ

ยกระดบัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบนัการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชยัมีความ

จาํเป็นต้องยกเลิกการรับสิทธิประกันสังคม เนืองจากโรงพยาบาลประสบผลขาดทุนจากการ

ใหบ้ริการมาตลอดหลายปีทาํใหก้ระทบต่อฐานะทางการเงินของโรงพยาบาล ประกอบกบัการปฎิ

รูประบบการจดัการสิทธิประกนัสงัคมรวมถึงราคาคิดราคาทีเหมาะสมไม่ไดรั้บการตอบสนองจาก

หน่วยงานภาครัฐ ทาํให้โรงพยาบาลตอ้งเลือกให้บริการเฉพาะกลุ่มชาํระเงินเองหรือกลุ่มบริษัท

ประกนัและบริษทัคู่สญัญา ในการตอบสนองประสิทธิภาพคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการต่อ

ผูบ้ริการ ส่งผลต่อการให้ความหมายการจัดการบรรษัทภิบาลด้านความเสมอภาคลดลง ซึง

โรงพยาบาลมีความจาํเป็นตอ้งเลือกทิศทางทีเหมาะสมทีสุดในการประกอบธุรกิจตามหลกัความ

รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอืน ทาํให้การจัดการบรรษัทภิบาลจึงต้องอยู่บน



130 

พืนฐานของความเข้าใจในหลายดา้นทีมีความสัมพนัธ์ต่อกนัและตอ้งเลือกทีจะจัดการบางหลกั

บรรษทัภิบาลทีสาํคญัต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  

ตวัอยา่ง การใชห้ลกับรรษทัภิบาล เพือการแข่งขนัเสริมศกัยภาพทางธุรกิจของ

กลุ่มโรงพยาบาลศุภมิตร เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางในจงัหวดัสุพรรณบุรีและอยุธยา ผูบ้ริหาร

โรงพยาบาลมีความมุ่งมนัส่งเสริมระบบบรรษทัภิบาลในการจดัการธุรกิจอย่างเหมาะสมกบัการ

ดาํรงอยูข่องธุรกิจ โดยให้ความสาํคญักบัหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย ์

เพือตอบสนองบริการแก่ผูรั้บบริการในพืนทีห่างไกลให้ไดรั้บบริการทางการแพทยที์เหมาะสม 

ดงันนัแนวทางการจดัการมุ่งหวงัผลตอบแทนทีเหมาะสม ดว้ยการเพิมประสิทธิภาพในการจดัการ

ทรัพยากรของโรงพยาบาล เช่น การประหยดัพลงังาน การใชบุ้คลากรทีมีความรู้ความสามารถ

เฉพาะ การทํางานร่วมกันเป็นทีม การบริการตามเหมาะสม เป็นต้น เป็นปัจจัยสําคัญทีทาํให้

ผูรั้บบริการเข้าถึงบริการทีเหมาะสม ค่าใช้จ่ายเหมาะสมและไม่ทาํให้เป็นผูล้ม้ละลายจากการ

รักษาพยาบาล  การใชร้ะบบคุณธรรมนาํธุรกิจดว้ยการสร้างประสิทธิภาพการรักษาดวงตาให้แก่ผู ้

ประสบปัญหาสายตาดว้ยการจดัการตน้ทุนตามสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สร้างโอกาสการ

กระจายบริการสู่พืนทีห่างไกลเขา้ถึงดว้ยการบริการรถรับส่งผูมี้ปัญหาสายตาทีมองไม่เห็นเดินทาง

ไม่สะดวกหรือไม่มีคนรับส่ง ประกอบกบัการรักษาตอ้งมาโรงพยาบาลหลายครังทาํให้เกิดความ

ยากลาํบากในการรับบริการ การตอบสนองความตอ้งการและการกระจายโอกาสเป็นเป้าหมาย

สาํคัญในการจัดการบรรษทัภิบาล โดยผูรั้บบริการไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ทาํให้ผูรั้บบริการไดรั้บ

โอกาสในการรักษาตามสิทธิด้วยความเสมอภาคจากความมีคุณธรรมทางการแพทย ์ในขณะที

โรงพยาบาลสามารถมีกาํไรจากการจดัการในอตัราทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตอบสนองหลกั

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทยที์ดี 

โรงพยาบาลวฒัโนสถ เป็นตวัอยา่งของการริเริมนวตักรรมทางการแพทยเ์ฉพาะ

ทางดา้นโรคมะเร็งครบวงจร การลงทุนในระยะแรกประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนืองจากการลงทุน

สูงและผูรั้บบริการนอ้ยราย แต่จากวิสยัทศัน์ทีมองอนาคตการขยายตวัของโรคมะเร็งทีจะมีแนวโนม้

มากขึน ทาํให้เกิดการตอบสนองแนวคิดในการพฒันาธุรกิจเพือรองรับผูรั้บบริการทีคาดว่าจะมี

จาํนวนมากขึน ปัจจุบนัปริมาณผูรั้บบริการมีจาํนวนมากจากความกา้วหน้าทางวิทยาการแพทยที์

สามารถตรวจพบโรคมะเร็งไดร้วดเร็วขึน ทาํให้สามารถหาวิธีป้องกนั รักษาไดต้งัแต่ในระยะแรก 

นอกจากนีโรงพยาบาลวฒัโนสถยงัสร้างความร่วมมือทางการแพทยร่์วมกบัสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ

ในการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใหเ้กิดความคุม้ค่า เป็นการเสริมศกัยภาพซึง

กนัและกนัในการบรรลุเป้าหมายใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั 
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ภาพรวมของสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมี

แนวโน้มรุนแรงขึนทังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ แต่เมือพิจารณาถึงศกัยภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยพบว่ามีศกัยภาพในการแข่งขันสูงในทุกระดบั เนืองจาก (1) 

ปริมาณผูรั้บบริการเฉพาะภายในประเทศมีจาํนวนเกินกว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะรองรับได้

ทงัหมด อตัราการเจ็บป่วยตามธรรมชาติ โรคระบาด โรคเรือรังทีตอ้งการรักษาต่อเนืองมีจาํนวนสูง

มากพอทีจะทาํให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถตอบสนองความตอ้งการอย่างทั วถึง  สําหรับการ

แข่งขนัทีรุนแรงในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดจากการเลือกกลุ่มผูรั้บบริการเป้าหมายทางธุรกิจที

มุ่งเนน้กลุ่มผูมี้กาํลงัซือสูง การรักษาโรคซบัซอ้นทีมีมลูค่าสูง ทาํใหทิ้ศทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ในประเทศไทยหนัไปมุ่งเนน้ผูรั้บบริการจากต่างประเทศหรือการเปิดโรงพยาบาลในต่างประเทศ

มากขึน เพือแสวงหากลุ่มเป้าหมายทีมีกาํลงัซือสูงในการตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจเป็นหลกั ทาํ

ใหเ้กิดมุมมองและคาํถามมากมายจากภาคประชาชนว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขาดหลกัคุณธรรม

จริยธรรมทีเหมาะสม (2) ประเทศไทยยงัเป็นจุดหมายปลายทางของผูรั้บบริการต่างประเทศ ที

สามารถบูรณาการจุดขายทีมีความหลากหลาย เช่น การท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) โดย

กระทรวงการท่องเทียวให้ความสําคญัในการดึงดูดนักท่องเทียวกลุ่มนีเขา้มาใชบ้ริการมากขึน  

นวตักรรมทางการแพทยที์มีความหลากหลายดา้นทงัการรักษา การบาํบดัดว้ยศาสตร์แพทยแ์ผนไทย 

การบริการทีเป็นเอกลกัษณ์แบบไทย เป็นตน้   ชือเสียงและการยอมรับในมาตรฐานการรักษาใน

ระดบันานาชาติ เป็นปัจจยัหลกัทีดึงดูดผูรั้บบริการจากต่างประเทศเขา้มารับบริการในประเทศมาก

ขึนอยา่งต่อเนือง  (3) คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการทีคุม้ค่าในเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัใน

ประเทศอืน ทงัในดา้นความเชียวชาญทางการแพทย ์อุปกรณ์เครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั การ

รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลเป็นทียอมรับระดบันานาชาติ ความมีเอกลกัษณ์ในการบริการทืชืน

ชอบแบบไทย ค่ารักษาพยาบาลทีคุม้ค่าเหมาะสมรวมถึงความเชือถือในคุณภาพการรักษา เป็นตน้ 

ดงัคาํกล่าวทีว่า  
 

ไม่มี Chain ยากมาก อ ันนีเป็นจุดแข็งของกลุ่มนีแต่เ ป็นจุดอ่อนของ

โรงพยาบาล Stand-alone คู่แข่งขนัของกลุ่มเรามองแลว้ไม่เจอนะครับ ธุรกิจใน Healthcare 

หนึงในสองธุรกิจชูโรงของประเทศได ้ของเรา Healthcare ทีทนัสมยัมากนะจนเราไม่ต่าง

อะไรมากกบัอเมริกามีอะไรทีอเมริกาทาํไดเ้ราทาํได ้ประเทศไทยค่อนขา้งดี กบัสิงคโปร์

หมดัต่อหมดัก็เท่ากนัแต่ภาษาสู้เขาไม่ได ้แต่ไม่ใช่การผ่าตดัจะสู้เขาไม่ไดน้ะ คนทงัเกาะ 5-6 

ลา้น เรามี 60 ลา้น เรืองการผ่าตดัเคสนีก็เยอะกวา่ (ดุลย ์ดาํรงศกัดิ, 2557) 
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การพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลในเชิงการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน จึงตอ้งมุ่งเน้นการสร้างสมดุลทีเหมาะสมระหว่างการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจกบัการ

สร้างคุณภาพการรักษาและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้เกิดความสอดคลอ้งกนั  ที

ผา่นมาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมุ่งเนน้การสร้างผลตอบแทนหรือผลกาํไรทางธุรกิจในอตัราสูงสุด 

เพือตอบสนองผูถื้อหุน้เป็นหลกั ทาํใหเ้กิดการเพิกเฉยต่อการจดัการหลกับรรษทัภิบาลส่งผลกระทบ

ต่อการรับรู้และเปลียนแปลงความคิดของผูรั้บบริการ ใหเ้ป็นรูปแบบการคา้ต่างตอบแทนมากขึนจะ

ส่งผลกระทบต่อภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ไดแ้ก่ (1) การปรับราคาค่ายา

เวชภัณฑ์ทุกปีส่งผลให้ราคายาสูงกว่าราคาตลาดหลายเท่าตวัโดยทีผูรั้บบริการไม่สามารถซือยา

เวชภณัฑจ์ากภายนอกมาใชภ้ายในโรงพยาบาลได ้ในเชิงพฤติกรรมกาํหนดให้แพทยต์อ้งมีการจ่าย

ยาการส่งตรวจ เนืองจากรายไดส่้วนนีเป็นของโรงพยาบาลเอกชน หากไม่ดาํเนินการตามนโยบาย

จะกระทบต่อสถานะการทาํงานของแพทย ์ทงันีการปรับราคาจะส่งผลต่ออตัราทวีของจาํนวนเงิน

ของรายไดแ้ละกาํไรทีเพิมขึนอยา่งมาก เช่น การปรับราคายาเพียง 10% จะส่งผลต่อจาํนวนเงินทีเป็น

กาํไรใหแ้ก่โรงพยาบาลมากกว่า 10% เนืองจากปริมาณเม็ดยาทีเพิมขึนจะสร้างรายไดแ้ละกาํไรที

เป็นตัวเงินมากขึนและเกิดความประหยดัต่อหน่วยต้นทุนในภาพรวม เป็นต้น  (2)  ขาดความ

โปร่งใสในการคิดราคาตามรายการค่าใชจ่้ายทีมีความซบัซอ้นและมีการคิดซาํกนั ทาํให้ไม่สามารถ

อธิบายรายละเอียดได้อย่างชัดเจน เช่น ราคายาทีสูงกว่าราคาตลาดหลายเท่าตัว  เนืองจาก

โรงพยาบาลมีตน้ทุนในการเก็บรักษาตามมาตรฐานทีกาํหนดแต่ไม่สามารถแจกแจงตน้ทุนการเก็บ

รักษาได ้เมือตรวจสอบรายการค่าบริการโรงพยาบาลพบว่าเป็นรายการเกียวกบัค่าใชจ่้ายทวัไปใน

การใหบ้ริการ เช่น ผลเฉลียค่านาํค่าไฟค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางเฉลียต่อปริมาณผูรั้บบริการทาํให้

เกิดความซาํซอ้นกบัราคายาทีคิดกบัผูรั้บบริการ  รายการค่าวินิจฉยัคอมพิวเตอร์ทีคิดราคาต่อหน่วย

การใชแ้ต่ขาดการชีแจงตน้ทุนการคิดหรือขาดระบบการควบคุมตน้ทุน ในขณะทีรัฐบาลควบคุม

ราคาบะหมีกึงสาํเร็จรูป โดยตอ้งชีแจง้รายละเอียดตน้ทุนแต่กลบัไม่มีมาตรการเดียวกนักบัการคิด

ราคาค่าใชจ่้ายต่างๆ ในโรงพยาบาล  กรณีผูรั้บบริการตอ้งพกัรักษาภายในโรงพยาบาลจะมีรายการ

ค่าหอ้งทีแบ่งเป็นหมวด ค่าหอ้ง ค่าบริการ ค่าอาหาร และอืนๆ ซึงค่าบริการและอืนๆ จะแสดงเป็น

เรืองของตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคทาํให้เกิดความเขา้ใจทีซาํซอ้นกนัอยู่เสมอ เป็นตน้ รวมถึงการ

เปิดเผยรายการค่าใชจ่้ายยงัไม่เป็นทีเปิดเผยอย่างชดัเจนในทางปฏิบติัผูรั้บบริการตอ้งขอให้ชีแจง 

โดยการชีแจงตอ้งเป็นเฉพาะบางบุคคลบางแผนกทีสามารถให้ขอ้มูลได ้ทาํให้เกิดความยากลาํบาก

ในการเขา้ถึงขอ้มูลรายการค่าใชจ่้ายอย่างเปิดเผยโปร่งใส ซึงในทางปฎิบติัการสร้างระบบความ

โปร่งใสยงัเป็นประเด็นสาํคญัทีขาดความร่วมมือทีดีพอ ความพยายามในการพฒันาจากกระทรวง

สาธารณสุข  คือ การเปิดเผยราคายาและเวชภณัฑท์างเวป๊ไซค ์ซึงเป็นเพียงหนทางหนึงในการเขา้ถึง
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ขอ้มลูสาํหรับบางกลุ่มทีใชง้านอินเทอร์เน็ตเท่านนั การเปิดเผยรายการค่าใชจ่้ายจีงตอ้งปฎิบติัอย่าง

เปิดเผยตามจุดประกาศขอ้มลู เช่น การประกาศผลประกอบการ ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยที์

มีการประกาศอย่างชัดเจน หรือการประกาศรายการอาหารในร้านอาหาร ราคาบริการของ

มอเตอร์ไซครั์บจา้งยงัมีการประกาศราคาอยา่งชดัเจน ดงันนัความเปิดเผยอยา่งโปร่งใสจึงไม่ควรให้

เป็นเพียงบรรษทัภิบาลเชิงโครงสร้างแต่ควรใหป้ฎิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมทีชดัเจน เป็นตน้    (3) ระดบั

ความเชือมนัในหลกัความรับผิดชอบตรวจสอบได้และหลกัคุณธรรม เป็นความสําคัญต่อการ

แข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีต้องยึดมนัในหลกับรรษัทภิบาลทีเหมาะสม เช่น กรณี

ผูรั้บบริการตามสิทธิการแพทยฉุ์กเฉินทีภาคประชาชนนาํเสนอว่ามีการคิดราคาเกินจริงให้เต็มสิทธิ

ก่อนการยา้ยไปรักษาต่อในโรงพยาบาลรัฐ  กรณีผูรั้บบริการมีสิทธิความคุ้มครองสูงจากบริษัท

ประกนัมีการตรวจรักษาเกินความจาํเป็น การคิดราคาเกินจริง เพือใหมี้การเรียกเก็บจาํนวนมากตาม

สิทธิความคุ้มครองทีมี ทาํให้บริษัทประกนัเกิดความไม่ไวว้างใจ ทาํให้เกิดการตรวจสอบหาก

มาตรการดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อกรมธรรมม์ากขึนเพือไม่ให้เกิดการคิดราคาเบียประกนัสูงขึน 

ส่งผลใหผู้ถื้อกรมธรรมรั์บภาระมากขึน เป็นตน้ นอกจากจะผิดหลกัคุณธรรมจริยธรรมแลว้ ยงัผิด

หลักจรรยาบรรณทางการแพทย์ หลกักฎหมายทั วไปในลักษณะฉ้อโกงอีกด้วย   ดังนันการ

พฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลจึงตอ้งใชค้วามเหมาะสมและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูรั้บบริการ

เป็นหลกัในการรักษาพยาบาล การเปิดเผยรายละเอียดขนัตอนการรักษา การสร้างความมีส่วนร่วม

ในการรักษา การปฎิบติัตามจริยธรรมทีดีจะส่งผลให้เกิดการพฒันาความเชือมนัให้แก่ผูรั้บบริการ

และจะนาํมาสู่การพฒันาบรรษทัภิบาลทียงัยนืต่อไป            

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) พบว่าปัจจยัแวดลอ้มภายในทีมี

ความสาํคญัต่อการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชน ไดแ้ก่ (1) การจดัการโครงสร้างเพือให้

เกิดการวางแผนการทาํงานใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจดา้น

สร้างผลตอบแทนการลงทุน การใชท้รัพยากรใหเ้กิดความคุม้ค่าสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดทีมี

ประสิทธิภาพ  (2) การสร้างค่านิยม วฒันธรรมองค์กรทีมีการผสมผสานสอคลอ้งกบัทิศทางและ

เป้าหมายธุรกิจทีต้องความมีส่วนร่วมจากทุกคนในองค์กร (3) การจัดการบรรรษัทภิบาลใน

โรงพยาบาล จะทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรทีอยู่อย่างจาํกดัให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการตอบสนองการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามหลกันิติธรรมและหลกั

คุณธรรมจริยธรรม เพือให้ผูรั้บบริการหายจากอาการไม่พึงประสงค์  (4) การจัดการกลยุทธ์

การตลาด เป็นการสร้างความมีส่วนร่วมสร้างความสัมพนัธ์ทีดีต่อผูรั้บบริการ สร้างความโปร่งใส

ในการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑก์ารรักษาอยา่งละเอียดในมุมดา้นทงัดา้นดีและผลกระทบทีจะติดตามมา

จากผลิตภณัฑ ์การสร้างนวตักรรมผลิตภณัฑ์ใหม่ เพือให้บริการทีเป็นประโยชน์ดา้นสุขภาพ การ
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ป้องกนัโรคใหแ้ก่ผูรั้บบริการทีไม่ใช่เป็นผลิตภณัฑที์ฟุ่มเฟือยและเกินความจาํเป็น  (5) การจดัการ

ทางการเงิน ทีมีประสิทธิภาพ ความน่าเชือถือและสามารถตรวจสอบได ้เพือใชเ้ป็นขอ้มูลสาํคญัใน

การพิจารณาสถานะทางการเงิน รวมถึงการอาํนวยความสะดวกแก่ผูรั้บบริการดา้นการชาํระเงินและ

นวตักรรมบริการทางการเงินใหม่ทีเอืออาํนวยความสะดวกต่อผูรั้บบริการ (6) การจดัการทรัพยากร

บุคคล เป็นการสร้างความมีประสิทธิภาพดา้นบุคลากรทีมีความสาํคญัเนืองจากธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนมีบุคลากรทาํงานร่วมกนัจาํนวนมากและเป็นสหสาขาวิชา การสร้างระบบการทาํงานร่วมกนั

เป็นทีมงานทีมีประสิทธิภาพ การพฒันาบุคลากร การจูงใจบุคลากรทีมีความสาํคญัต่อโรงพยาบาล

เป็นกลไกสาํคญัในการขบัเคลือนไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ  (7) การจดัการดา้นคุณภาพการรักษาและ

คุณภาพบริการทีมุ่งเน้นการปฎิบติัตามมาตรฐานทงัมาตรฐานระดับชาติ (Hospital accreditation : 

HA) และระดบันานาชาติ (Joint commission international accreditation : JCIA) ทีมีมาตรฐานทีมี

การปรับปรุงใหท้นัสมยัและมีการติดตามผลอยูต่ลอดเวลา รวมถึงการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ

ทงัดา้นกายภาพและทางดา้นจิตใจแก่ผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บความสะดวกกายและความสบายใจควบคู่

กบัการรักษาพยาบาล อนัจะส่งผลทงัดา้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล  (9) การจดัการสารสนเทศ

และการสือสารมีความสาํคญัต่อการอาํนวยความสะดวกและสร้างความน่าเชือถือตรวจสอบไดใ้น

ทุกดา้น เช่น การตรวจสอบขอ้มลูการรักษา ประวติัการติดต่อ เป็นตน้ การพฒันาระบบสารสนเทศที

มีประสิทธิภาพจะไปสู่การสร้างระบบการจดัการบรรษทัภิบาลไดม้ากขึน เนืองจากสามารถทาํให้

บุคลากรมีส่วนร่วมในการทาํงานมากขึน การปฎิบติังานตามมาตราฐานต่างๆ เขา้ถึงขอ้มูลและการ

ตรวจสอบไดม้ากขึน สร้างความโปร่งใสในการปฎิบติังานรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ประหยดัและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดา้นปัจจยัภายนอกมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

มาก ไดแ้ก่ (1) กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัระบบสาธารณสุข เป็นเรืองไม่สามารถควบคุมไดแ้ละส่งผล

กระทบทังดา้นดีและดา้นร้ายกบัธุรกิจ โดยกฎหมายหลายฉบับทีเกียวขอ้งกบัการให้บริการดา้น

สุขภาพยงัไม่สามารถสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรม แก่ทังผูรั้บบริการ โรงพยาบาล

เอกชนและบุคลากรทางการแพทยไ์ด ้ส่งผลต่อความขดัแยง้การขาดความไวว้างใจจนนาํไปสู่การ

ฟ้องดาํเนินดดีทีมีจาํนวนมากขึน (2) การกาํกบั ดูแลของหน่วยงานภาครัฐยงัไม่สามารถดาํเนินงาน

ตามบทบาทหนา้ทีทีเหมาะสม ส่งผลการจดัการบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนมีความซบัซอ้น

มากขึน  

อุปสรรค   

1. ผลกระทบจากความขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองที

เกิดจากเปลียนแปลงรัฐบาลในปี 2557 ทาํให้ขาดความเชือมนัดา้นความปลอดภัยในการเขา้มา

รักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ  
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2. ปัญหาและอุปสรรคในระบบบริการสุขภาพมีจาํนวนมาก และมีความซบัซอ้นของ

ปัญหา เนืองจากมาจากปัจจยัหลกัหลายประการทงัในส่วนของผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาล 

ไดแ้ก่ (2.1) การขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการของภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขที

ยงัมีความอ่อนแอในการใช้หลกัธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพให้เกิดความ

โปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ (1) การสร้าง บงัคับใชก้ฏหมาย 

เพือใหเ้กิดความยติุธรรม เสมอภาค โปร่งใสกบัทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง สะทอ้นถึงการละเลยการปฎิบติั

ตามแผนยทุธศาสตร์ทีประกาศไว ้โดยกฏหมายทีไดรั้บการเรียกร้องมานาน ไดแ้ก่ การเรียกร้องใหมี้

กฏหมายคุม้ครองผูเ้สียหายจากบริการทางการแพทย ์ กฏหมายเกียวกบัการควบคุมราคายา เวชภณัฑ์

และค่าใช้จ่ายการรักษา  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ

สาธารณสุข เป็นต้น  (2) การขาดความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณ เพือบริการ

สาธารณสุขภาคประชาชน และขจดัปัญหาความเหมาะสมระหว่าง 3 กองทุนรวมถึงการกาํหนด

ราคาค่าบริการเหมาจ่ายแก่โรงพยาบาลเอกชนทีควรมีการปรับปรุงพฒันาให้มีความยุติธรรม  (3) 

การประสานงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรทางการแพทยอ์ย่างเป็นระบบ ทาํ

ใหปั้ญหาเกิดปัญหาเรือรังกระทบต่อการบริการสาธารณสุขเป็นวงกวา้ง ขาดการบูรณาการร่วมกบั

ภาคเอกชนและขาดการสนับสนุนงบประมาณเพือผลิตบุคลากรทางการแพทย ์ (4) ขาดการขยาย

โรงพยาบาลรัฐ และการพฒันาคุณภาพบริการในการตอบสนองระบบสุขภาพของประชาชนและ

เอือผลประโยชน์ทางธุรกิจทีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสนับสนุนผลประโยชน์ให้แก่

โรงพยาบาลเอกชนโดยมีกระบวนการควบคุม กาํกบัดูแลทีอ่อนแอ ทาํใหภ้าคประชาชนไดรั้บความ

เดือดร้อน (2.2) การบริหารงานโดยคณะกรรมการแพทยสภา เป็นบุคคลทีมาจากภาคธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ทาํให้เกิดขอ้ร้องเรียนจาํนวนหนึงดา้นความเหมาะสม ขาดความเชือถือตาม

หลกัศีลธรรม จริยธรรมอย่างแทจ้ริง เนืองจากเมือเกิดปัญหาดา้นบริการสุขภาพ แพทยสภาจะมี

บทบาทหน้าทีในการกาํกบัดูแลมาตรฐานวิชาชีพทีถูกตอ้งเหมาะสมให้ความยุติธรรมแก่ทุกภาค

ส่วน หากแต่ทีผ่านมาพบประเด็นข้อร้องเรียนทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทาํให้คดี

ฟ้องร้องโดยผูรั้บบริการขาดทีพึงพิงดา้นความยติุธรรมจากหลกัศีลธรรมจริยธรรมทางโครงสร้าง 

3.  ปัจจยัดา้นภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภาวะนาํท่วมใหญ่ โรคระบาด เป็นตน้  

4.  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจทีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่น การถดถอยของผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคการส่งออกขาดดุลนานนบัปี เป็นตน้ 

สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีมีผลต่อการจัดการธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน จากขอ้มลูการสมัภาษณ์เชิงลึกผูใ้หข้อ้มลูหลกัรวม 28 คน ไดด้งันี 
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ตารางที 11   ภาพรวมปัจจยัภายในทีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก 

 

ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

1.การจดั

โครงสร้าง

องคก์ร

เหมาะสมชดัเจน

และสอดคลอ้ง

ยทุธศาสตร์ของ

โรงพยาบาล

เอกชน 

1.1 การกาํหนดเป้าหมายองคก์รทีชดัเจนในการมุ่งผลตอบแทนทางธุรกิจ

สูงสุด เพือตอบสนองผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ เป็นปัจจยัลบทีกระทบต่อการ

จัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลตามหลกัคุณธรรม   จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการรักษาชีวิตและความเจ็บป่วยของผูรั้บบริการ โดย

เป้าหมายการจัดการบรรษัทภิบาลจึงเป็นเพียงโครงสร้างทีปราศจากการ

ตรวจสอบและควบคุมทางจิตสาํนึกและพฤติกรรม   

1.2 การจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิดความประหยดัและเกิดความคุม้ค่า เพือให้

เกิดความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทีอยู่อย่างจ ํากัดให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูรั้บบริการ เช่น การใช้เครืองมือทางการแพทยใ์ห้

คุม้ค่ามีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกนัในเครือข่าย เป็นตน้ เป็นการสนองตอบ

ความตอ้งการและความคุม้ค่าแก่ผูรั้บบริการดว้ยบริการทีประทบัใจทงัในดา้น

อาคารสถานที ความสะดวกสบาย กระบวนการทาํงานทีไร้รอยต่อ อธัยาศยั

มิตรไมตรีทีดี เพือตอบสนองความคุม้ค่าทางการเงิน ความพึงพอใจในบริการ 

และความเชือใจ ดงันนัการสร้างประสิทธิผลในการสร้างอตัราผลกาํไรเพิมขึน 

การบอกต่อการใชบ้ริการและเกิดการใชบ้ริการซาํจากกลุ่มผูรั้บบริการเดิม

และรายใหม่ ในการต่อยอดกลยทุธก์ารตลาดเป้าหมายทีส่งผลต่อผลตอบแทน

ผูถื้อหุน้มากกว่าการประโยชน์ต่อพนกังานและผูรั้บบริการ ดงันันการจดัสรร

ทรัพยากรเพือใหเ้กิดความเหมาะสมชดัเจนเป็นธรรมตามหลกัประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลจึงจําเป็นต้องมีการกําหนดเป้าหมาย การประเมินผลอย่าง

เหมาะสมและเป็นธรรมต่อพนักงาน ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงาน  การปรับเปลียนราคา

ค่าบริการ  

1.3 การสนับสนุนการเขา้ถึงสิทธิของภาคประชาชนมากขึน เนืองจาก

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมุ่งเนน้ผลลพัธท์างธุรกิจ การเลือกกลุ่มเป้าหมายทีมี

กาํลงัซือสูงจึงเป็นกลุ่มทีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ความสาํคญั โดยเฉพาะ

การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาํให้ผูรั้บบริการเขา้มารับบริการ

กบัโรงพยาบาลเอกชนมากขึน โรงพยาบาลมีโอกาสเลือกกลุ่มผูรั้บบริการทีมี 
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ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

1.การจดั

โครงสร้าง

องคก์ร

เหมาะสมชดัเจน

และสอดคลอ้ง

ยทุธศาสตร์ของ

โรงพยาบาล

เอกชน 

อาํนาจซือมากกว่าการเลือกตอบสนองสงัคมในกลุ่มผูมี้รายไดน้้อย ทาํให้ขาด

ความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิถึงแมมี้สิทธิ ทงันีพฤติกรรมการรับกลุ่ม

ประกนัสงัคม กลุ่มสิทธิขา้ราชการและประกนัสุขภาพแห่งชาติ อาจเป็นเพียง

ยทุธวิธีเพือตอ้งการความมนัคงทางการเงิน เนืองจากขาดความสามารถในการ

แข่งขนักับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน  เป็นตน้ ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของ

ผูรั้บบริการมีความเกียวขอ้งกบักฎหมาย ค่าตอบแทนจากภาครัฐ และจิตสาํนึก

ในการให้บริการของระบบสาธารณสุข ประกอบกับแนวโน้มการแสวง

ผลประโยชน์ทางธุรกิจมีเพิมมากขึนมีผลต่อจิตสาํนึก จริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพทีตอ้งรอการพฒันาต่อไป 

1.4 การสร้างความรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นเพียงพฤติกรรมสร้างการรับรู้

และมุ่งหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยโรงพยาบาลเอกชนควรมีความมุ่งมนั

ในการสร้างบรรษทัภิบาลในหลกัการมีส่วนร่วมในการพฒันาสังคม หลกั

ความรับผิดชอบต่อสิงแวดลอ้ม เพือเป็นโอกาสในการพฒันาหลกับรรษทัภิ

บาลในการจดัการโรงพยาบาลเอกชน  

2.การสร้าง

สมรรถนะหลกั 

(Core 

competency) 

ขององคก์ร 

ไดแ้ก่ ค่านิยม 

วฒันธรรม 

ความรู้

ความสามารถ

ทกัษะของ

บุคลากรสห

สาขาวิชาชีพที

เขม้แข็ง  

2.1 การสร้างค่านิยมองค์กร เพือให้เกิดคุณลักษณะขององค์กรให้

เหมาะสมกบัเจา้หนา้ทีโรงพยาบาลตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั เพือผลกัดนัให้

เกิดวฒันธรรมองคก์รในการประสานการทาํงานร่วมกนัทีดี โดยผูน้าํมีบทบาท

สาํคญัในการสร้างวฒันธรรมองคก์รและจริยธรรมให้เกิดความเขม้แข็ง  การ

จดัการโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบันมีอุปสรรคสําคัญ ได้แก่ การความรู้

ความสามารถทกัษะของบุคลากรมีความแตกต่างกนัตามสายวิชาชีพ ทาํใหเ้กิด

ช่องว่างความเข้าใจและการใส่ใจในกระบวนการทํางานทีต้องร่วมกัน 

เนืองจากต่างฝ่ายต่างทาํงานเฉพาะของหน่วยงานให้บรรลุผล โดยคาํนึงถึง

ผลกระทบต่อหน่วยงานอืนนอ้ย การแกไ้ขปัญหาทีมกัปฎิบติั คือ การสือสาร

กนัใหใ้กลชิ้ดมากขึน การสร้างความมีส่วนร่วมในการทาํงานร่วมกนัมากขึน 

เพือให้เกิดความเข้าใจ เกิดการประสานงานทีดี  การสร้างค่านิยมและ

วฒันธรรมองค์กรภายใต้การนําทีดีจะส่งผลให้เกิดหลกัประสิทธิภาพ หลกั

ประสิทธิผลในการตอบสนองผูรั้บผลงานรวมถึงทาํใหเ้กิดความคุม้ค่าในการ 
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ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

2.การสร้าง

สมรรถนะหลกั 

(Core 

competency) 

ขององคก์ร 

ไดแ้ก่ ค่านิยม 

วฒันธรรม 

ความรู้

ความสามารถ

ทกัษะของ

บุคลากรสห

สาขาวิชาชีพที

เขม้แข็ง  

ใหบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชน 

2.2 การมุ่งผลประโยชน์ของผูรั้บบริการทีตอ้งการหายจากอาการเจ็บป่วย 

การสร้างบรรษทัภิบาลดา้นพฒันาค่านิยม วฒันธรรมองค์กรและจริยธรรม 

สามารถตอบสนองและรับผิดชอบต่อผลการรักษาพยาบาลด้วยความ

เชียวชาญเฉพาะทางจนทาํให้ผูรั้บบริการรับรู้ถึงความคุม้ค่าและสัมผสัไดถึ้ง

การจัดการเชิงบรรษัทภิบาล ในส่วนของพนักงานทีทาํงานด้วยจะเกิดการ

ตรวจสอบการทาํงานซึงกนัและกนั สร้างการมีส่วนร่วมในการให้บริการและ

การอาํนวยความสะดวกร่วมกัน เพือให้เกิดความโปร่งใสในบริการทีมุ่ง

ตอบสนองต่อผูรั้บบริการ     

2.3 การประเมินเกณฑ์วดัความสาํเร็จจากผลงาน เครืองมือชีวดัทีมีความ

ชดัเจน ทาํใหเ้กิดความยติุธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ตาม

ผลงาน ทงันีการประเมินปัจจุบนัยงัตอ้งพฒันารูปแบบและวิธีการจดัการมาก

ขึน 

2.4 การจดัการคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ ปัญหาสาํคญัทีส่งผล

กระทบ คือ การสือสารการรับรู้ความเขา้ใจระหว่างทีมงานทีตอ้งปฎิบติังาน

ร่วมกนัยงัเป็นปัญหาสาํคญัในการส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ค่านิยมและ

วฒันธรรมองค์กรมีส่วนสาํคญัในการหลอมความคิดพฤติกรรมให้เกิดหลกั

ความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ ส่งผลต่อหลักประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล    

3.แนวทางการ

จดัการ

โรงพยาบาล 

3.1 การปฎิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งจาํนวนมาก ในเชิงโครงสร้างและ

หลกัการไดมี้การปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดให้สอดคลอ้งกบัการปฎิบติัตาม

หลักนิติธรรม แต่ในเชิงปฎิบัติหรือพฤติกรรมพบว่ายงัมีความพยายาม

หลีกเลียง คดัค้านการออกกฎหมายทีไม่เอือประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ไดแ้ก่  

3.1.1 ความคุม้ครองผูเ้สียหายจากบริการสาธารณสุข   
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ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

3.แนวทางการ

จดัการ

โรงพยาบาล 

3.1.2 การควบคุมราคาของโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น ทาํให้เป็น

อุปสรรคในการผลักดันกฎหมายเนืองจากกลุ่มผลประโยชน์กีดกันอยู่

เบืองหลงั ดา้นรัฐบาลขาดอาํนาจการต่อรองและการบังคบัใชก้ฎหมายเพือ

ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแทจ้ริง  รวมถึงคาํถามจากสังคมเกียวกับ

ความขัดแย ้งในผลประโยชน์  ความยุติธรรมจากแพทยสภาทีมีกลุ่ม

ผลประโยชน์เป็นกรรมการและการส่อเจตนาไม่เป็นกลางในการดํารง

จรรยาบรรณทางการแพทยที์เหมาะสม  

3.2 การแบ่งปันและแลกเปลียนทรัพยากรทางการแพทยร่์วมกนัเป็นการ

จัดการบรรษัทภิบาลทีดี  ในทางปฎิบัติมักมี เ งือนไขการแลกเปลียน

ผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างตอบแทนหรือการใชป้ระโยชน์จากความอ่อนแอ

ของโรงพยาบาลรัฐ ไดแ้ก่  

3.2.1 การส่งผูรั้บบริการทีมีความสามารในการชาํระเงินน้อยให้

โรงพยาบาลรัฐ   

3.2.2 การใชท้รัพยากรของรัฐด้วยการส่งผูรั้บบริการตรวจหรือใช้

เครืองมือของโรงพยาบาลรัฐแลว้นาํมารักษาต่อที โรงพยาบาลเอกชนโดยคิด

ราคาส่วนเพิม  

3.2.3 การดึงตวับุคลากรสาํคญัจากโรงพยาบาลรัฐ  

3.3 การกระจายการจดัการสู่ทุกภาคส่วน การมุ่งบริการความสะดวกทวัถึง

ในพืนทีห่างไกล เพือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอาํนวยความสะดวกแก่

ผูรั้บบริการ  กลยุทธ์ขยายพืนทีให้บริการไปในเขตพืนทีหัวเมืองหลกัและ

กระจายคลีนิคยอ่ยตามชุมชนเมืองเป็นการหวงัผลประโยชน์ในการเจาะกลุ่ม

ตลาดเป้าหมายทางธุรกิจ แต่เอือประโยชน์ต่อผูไ้ม่ใช่กลุ่มเป้าหมายได้มี

โอกาสเขา้ถึงบริการสุขภาพกรณีเร่งด่วนไดเ้ช่นกนั 

3.4 การสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล

เอกชน ผูรั้บบริการและญาติ เพือให้เกิดการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจใน

ขนัตอนการรักษาพยาบาล ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการักษา ค่าใชจ่้ายและ

ผลลพัธที์จะเกิดขึน ดว้ยการตดัสินใจร่วมกนัจะทาํใหเ้กิดแนวทางการรับรู้  
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ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

3.แนวทางการ

จดัการ

โรงพยาบาล 

การรักษาเป็นไปตามหลกัการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และคุณธรรมในวิชาชีพ ก่อให้เกิดความเขา้ใจในการรักษาทีดี 

อุปสรรคสาํคญั คือ คณะแพทยข์าดความสนใจในการให้ขอ้มูลอย่างละเอียด

เนืองจากภาระงานมากหรือเสียเวลา การให้ขอ้มูลจากทีมงานมีน้อยแต่การ

ตัดสินใจจําเป็นต้องให้ผูรั้บบริการตัดสินใจบนข้อมูลทีจาํกัดและอาการ

เร่งด่วน ทาํให้เกิดปัญหาติดตามมาจากการรับรู้และความเขา้ใจไม่ครบถว้น

และเป็นประเด็นขอ้เรียกร้องตามมาจาํนวนมาก 

3.5 การวางกรอบนโยบาย ติดตาม ประเมินผลงาน ทาํแผนพฒันาอย่าง

ต่อเนือง บูรณาการให้เกิดความชัดเจน เพือสร้างการมีส่วนร่วมและความ

โปร่งใสในการทาํงาน สร้างประสิทธิภาพจากการติดตามพฒันาผลงานได้

อยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

3.6 การสร้างความเสมอภาคในการเขา้ถึงการรักษาพยาบาล ยงัไม่เป็นที

ยอมรับจากสังคมเนืองจากมีการใชช่้องว่างของกฎหมายในการเลือกปฎิบติั 

เช่น การปฎิเสธผูรั้บบริการฉุกเฉินจากเหตุทีไม่มีแพทยห์รือพยาบาล  การ

เรียกเก็บเงินมดัจาํก่อนการให้บริการรักษาพยาบาล เป็นตน้  ทงันีเป็นผลมา

จากการความต้องการลดความเสียงและตอ้งการสร้างรายไดเ้ป็นเป้าหมาย

สาํคญัทาํใหจิ้ตสาํนึกและจรรยาบรรณถกูละเลย 

3.7 การสร้างความยอมรับในการตรวจสอบภายในและภายนอกในทุก

ระดบั การดาํเนินกิจกรรมในโรงพยาบาลเอกชนมกัมีกระบวนการทวนสอบ

และตรวจสอบบ่อยครังเพือให้แน่ใจในคุณภาพการรักษาทีมุ่งเน้นความ

ปลอดภัยของผูรั้บบริการตามหลกัความรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได ้

ไดแ้ก่ การตรวจสอบความเหมาะสมการรักษาและการใชเ้ครืองมือตรวจรักษา

ตามความเหมาะสม (Investigation) การตรวจสอบการจ่ายยา เป็นต้น 

กระบวนการตรวจสอบภายในเป็นไปตามโครงการองค์กรแต่เชิงจิตสาํนึก

และพฤติกรรมในความดาํรงจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นส่วนสาํคญัต่อการพฒันา

บรรษทัภิบาลดา้นหลกัความรับผดิชอบตรวจสอบไดที้ตอ้งติดตามต่อไป   
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ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

3.แนวทางการ

จดัการ

โรงพยาบาล 

3.8 การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความประหย ัดและความคุ้มค่าแก่

ผูรั้บบริการตลอดจนผลประกอบการทีดี พบว่าโรงพยาบาลเอกชนมีรูปแบบ

การจดัสรรทรัพยากร ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์ตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ 

มีระบบการควบคุม ดูแลและกระจายการใชป้ระโยชน์ในเกณฑ์ทีดี สามารถ

ทาํให้เกิดการประหยดัเกิดประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรได้อย่างเต็มที 

ควบคู่กบัการตอบสนองสิงอาํนวยความสะดวกและการพฒันากระบวนการ

ปฎิบติังานทีดีทีส่งผลต่อการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดใ้น

ระดับทีดีกว่าโรงพยาบาลรัฐ จนทําให้เกิดกระแสการเติบโตทางธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนอย่างต่อเนืองจากปฎิบัติการเชิงรุกในการลดต้นทุน

ค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า ควบคู่กับการส่งเสริมการ

ใหบ้ริการทีเป็นแหล่งตน้ทุนตาํแต่สามารถสร้างผลตอบแทนในรูปความพึง

พอใจในบริการให้แก่ผูรั้บบริการไดอ้ย่างมาก ทาํให้เกิดการบอกต่อการใช้

บริการอันเป็นกลยุทธ์การตลาดรูปแบบหนึงทีนํามาปรับใช้ให้เกิดผล

ประโยชน์ทางธุรกิจและการพฒันารูปแบบการจดัการตามหลกับรรษทัภิบาล

ไดอ้ยา่งลงตวั ถึงแมเ้ป้าหมายจะชดัเจนถึงการมุ่งเนน้ผลประโยชน์ทางธุรกิจก็

ตาม  

4.กลยทุธท์าง

การตลาด 

การเปิดเผยขอ้มลูผลิตภณัฑแ์ละขอ้มลูการรักษาพยาบาลตอ้งไดรั้บการพฒันา

ให้มีการเปิดเผยความรู้และรายละเอียดอย่างชัดเจน ไม่สร้างความสับสน 

ความเข้าใจคาดเคลือนในสาระสําคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์และการ

รักษาพยาบาลรวมถึงความชดัเจนในดา้นราคาทีต้องมีความเป็นธรรม ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอืนแอบแฝง เช่น ค่าใช้จ่ายไม่ครอบคลุมรายการซับซ้อนอืน 

(Complication) มาตรฐานการรักษาไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานราชการ 

แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข การสร้างความเกรงกลวัให้เกิดขึนเพือให้

ผลลพัธก์ารตลาดบรรลุเป้าหมาย การมุ่งตลาดทีเกินความจาํเป็นและเป็นความ

ฟุ่มเฟือยแก่ผูรั้บบริการ  รวมถึงขาดหลกัความรับผดิชอบในผลิตภณัฑ์  ทาํให้

กลยทุธก์ารตลาดมุ่งเนน้ในดา้นการสร้างยอดขายให้ไดต้ามเป้าหมาย แต่ขาด

ความรับผดิชอบทีเพียงพอ  
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ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

5.การจดัการทาง

การเงิน 

การเบิกจ่ายเงินและการจัดการทางการเงินของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมี

ระบบบัญชีการเงินทีมีโครงสร้างทีดี ดา้นความละเอียดเปิดเผย ตรวจสอบ

อย่างน่าเชือถือได ้มีการติดตามและรายงานผลการดาํเนินงานต่อเนือง ทงันี

การจัดการทางการเงินยงัตอ้งมีการพฒันาความเป็นบรรษัทภิบาลเกียวกับ

พฤติกรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารการเงินทีไม่สามารถบ่งชีได้ชัดเจน 

ได้แก่ พฤติกรรมทุจริตจากการจัดซือจัดจ้างวสัดุอุปกรณ์เวชภัณฑ์ การ

ปรับปรุงอาคารสถานที เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงความโปร่งใสในการซือขาย

ระหว่างบริษัทในกลุ่มทีมีเครือข่ายครอบคลุมในหลายธุรกิจทีจาํเป็นต้อง

เปิดเผยขอ้มลูใหช้ดัเจน เพือผลประโยชน์ต่อนกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ซึงการเปิดเผยและความน่าเชือถือของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัไม่ไดรั้บ

การยอมรับ      

6.การบริหาร

และพฒันา

ทรัพยากร

บุคคล 

6.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนตามปรัชญาการใหบ้ริการทางการแพทยที์มุ่ง

เคารพในสิทธิมนุษยชน สิทธิผูรั้บบริการทีต้องมีความเท่าเทียมกนั ปฎิบัติ

รูปแบบเดียวกนัตามหลกัความเสมอภาคอนัเป็นทีจาํตอ้งยอมรับตามกระแส

เรียกร้องทางสงัคม  ในทางปฎิบติัขององคก์รพบว่าการเคารพสิทธิผูรั้บบริการ

มีให้เห็นอยู่ทั วไปตามนโยบายทีต้องมีการเปิดเผย ประกาศในสถานที

สาธารณะ สําหรับการใส่ใจในการปฎิบัติยงัไม่เกิดการมุ่งเน้นและเป็นข้อ

โตแ้ยง้ทีตอ้งปฎิบติัมากกว่าการยอมรับดว้ยจิตสาํนึกทีดีพอ ดา้นผูป้ฎิบติังาน

พบว่าวรรณกรรมบางงานกล่าวถึงสภาพแวดลอ้มการทาํงานของบุคลากรทาง

การแพทยที์ตอ้งการหนกั เหน็ดเหนือยและมีความเสียงต่อการฟ้องดาํเนินคดี 

ความผดิในดา้นอืน ทาํใหเ้กิดการหลีกเลียงบ่ายเบียงหรือหาวิธีทีจะให้พน้ผิด

ดว้ยวิธีการใดอนัทาํใหต้นปลอดภยั มกัจะพบว่ามีการนินทาให้ร้ายต่อกนั ซึง

เป็นวิถีชีวิตทวัไปแต่ไม่ควรเกิดขึนภายในธุรกิจโรงพยาบาล พฤติกรรมบาง

ประการทีซ่อนเร้นและยากทีจะรับรู้เข้าใจทาํให้เกิดเป็นอุปสรรคต่อการ

พฒันาบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน 

 

 



143 

ตารางที 11 ภาพรวมปัจจยัภายในทีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก (ต่อ)  

 

ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

6.การบริหาร

และพฒันา

ทรัพยากร

บุคคล 

6.2 การส่งเสริมสนับสนุนจูงใจบุคลากร ให้เกิดความมุ่งมนัตังใจและ

ทุ่มเทในการปฎิบัติหน้าที  รวมถึงการมุ่งเน้นฝึกอบรมอย่างเป็นรูปธรรม 

เพือใหเ้กิดทกัษะความรู้ความสามารถในการตอบสนองต่อผูรั้บบริการ พบว่า

การจดัการส่วนนีใหค้วามสาํคญัมาก แต่ในบางครังจะมีการให้ประโยชน์กบั

กลุ่มทีมีผลประโยชน์ร่วมกนัไดม้ากกว่ากลุ่มอืน เช่น กลุ่มแพทยพ์ยาบาลจะ

เป็นเป้าหมายสาํคัญในการจูงใจ เนืองจากเป็นบุคคลทีมีความสาํคญัต่อการ

รักษา เป็นตน้   

7.คุณภาพการ

รักษา คุณภาพ

บริการ และ

มาตราฐานการ

รับรอง

ระดบัประเทศ 

และนานาชาติ 

7.1 การประสานงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการเสริมสร้างศกัยภาพ

และแกไ้ขปัญหาในแวดวงการสาธารณสุขร่วมกนั เช่น    

7.1.1 การแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแพทยพ์ยาบาล ทีมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ในดา้นรัฐบาลมุ่งผกูขาดการผลิตแพทยพ์ยาบาลผ่านระบบ

มหาวิทยาลยั  ในขณะทีภาคเอกชนตอ้งการสร้างแพทยพ์ยาบาลเพือเสริม

ศกัยภาพของธุรกิจแต่ติดขดัขอ้จาํกดัทีไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน 

7.1.2 การพฒันาแพทยที์มีศกัยภาพสูงเป็นความยากลาํบากทาํให้เกิด

การดึงตวัแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐ เพือลดความเสียง ประหยดัตน้ทุนในการ

สร้างบุคลากร รวมถึงการสร้างมลูค่าเพิมทางธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็ว   

7.1.3 การกาํหนดแนวทางปฎิบติัร่วมกนัในการเอือต่อการเขา้ถึงสิทธิ

ของประชาชน ได้แก่ การเข้าถึงสิทธิประกันสังคม หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ สิทธิข้าราชการทีตอ้งสร้างความร่วมมือในหลายมิติทังด้านราคา

เหมาจ่ายต่อหัว มาตรฐานรายการยาเวชภณัฑ์ทีให้บริการ การแบ่งเบาภาระ

ของโรงพยาบาลภาครัฐ และการมุ่งเนน้หลกัคุณธรรมในธุรกิจโรงพยาบาลที

ตอ้งการความช่วยเหลือซึงกนัและกนัในการตอบสนองต่อความคาดหวงัและ

ความคุม้ค่าของผูรั้บบริการ  ในส่วนนียงัเป็นความหวงัทีจะมีการพฒันาการ

ประสานงานร่วมกนัต่อไปไดเ้นืองจากเป็นกลไกขบัเคลือนระบบสาธารณสุข

ใหมี้ความเป็นบรรษทัภิบาลมากขึน  
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ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

7.คุณภาพการ

รักษา คุณภาพ

บริการ และ

มาตราฐานการ

รับรอง

ระดบัประเทศ 

และนานาชาติ 

7.2 การปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรองทังระดบัในประเทศและระดับ

นานาชาติ จากการทีธุรกิจโรงพยาบาลมุ่งแสวงหาการรับรองมาตรฐาน

โรงพยาบาล มาจากสาเหตุสําคัญด้านการสร้างความน่าเชือถือตามกลยุทธ์

การตลาดทีมุ่งให้ผูรั้บบริการเชือใจไวว้างใจ นับเป็นนัยหนึงทีแสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถสร้างความน่าเชือถือความ

ไวว้างใจจากผูรั้บบริการไดด้ว้ยตนเอง ทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนหันไป

พึงพาการรับรองมาตรฐานทาํใหเ้กิดตน้ทุนในการไดม้าซึงมาตรฐานและเป็น

ตน้ทุนทีผูรั้บบริการตอ้งรับภาระในราคาทีสูงขึนมาก ในเชิงโครงสร้างการ

รับรองมาตรฐานเป็นการตรวจสอบในเชิงระบบทีมีทงัการตรวจสอบจาก

เอกสาร ลงตรวจพืนทีปฎิบติังานจริง แต่ขาดการติดตามหรือตรวจสอบจากสิง

ทีเกิดขึนจริง ทาํใหก้ารตรวจสอบเป็นการตรวจในสิงทีโรงพยาบาลเอกชนได้

มีการจดัเตรียมไวใ้หแ้ลว้ ทาํให้ไดผ้ลเชิงระบบทีมีโครงสร้างเท่านัน หากแต่

ในทางปฎิบติัยงัขาดการดูแลติดตามตามมาตรฐานอย่างชดัเจนและสมาํเสมอ 

การพัฒนาบรรษัทภิบาลจึงควรมุ่งเน้นทีแนวทางการจัดการเพือให้เกิด

มาตรฐานอยา่งต่อเนืองพร้อมในการตรวจสอบทุกเวลามิใช่เพียงเวลาทีเตรียม

ไวเ้ท่านนั 

7.3 กระบวนการตรวจสอบขนัตอนการรักษาพยาบาล พบว่ากระบวนการ

มีการกาํหนดไว ้สาํหรับการปฎิบติังานจริงบ่อยครังยงัไม่เป็นไปตามขนัตอน

ทีกาํหนดไว ้ส่วนหนึงมาจากการใหบ้ริการตวับุคคลมีความผนัแปรตามความ

จาํเป็นทีแตกต่างกนั ทาํใหย้ากต่อการปฎิบติัตามกระบวนการทีตงัใจไวจึ้งยาก

ทีจะสร้างและประเมินกระบวนการได้อย่างชัดเจน แต่หากพิจารณาจาก

สาระสาํคญัของบางขนัตอนของกระบวนการยงัพบว่ามีปัญหาสาํคญัทีกระทบ

ต่อกระบวนการให้เห็นอยู่บ่อยครัง เช่น การบันทึกการรักษาไม่ถูกต้อง

ครบถว้น(Medical report) การแกไ้ขประวติัผูรั้บบริการ (Registration Record) 

ความผดิผลาดในการบ่งชีผูรั้บบริการและการรักษาผดิคน เป็นตน้ 
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ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

7.คุณภาพการ

รักษา คุณภาพ

บริการ และ

มาตราฐานการ

รับรอง

ระดบัประเทศ 

และนานาชาติ 

7.4 ความรับผดิชอบในผลการรักษาพยาบาล เมือเกิดเหตุความผดิผลาดขึน

มกัพบว่ามีคดีฟ้องร้องติดตามมาจาํนวนมากทีเป็นเครืองบ่งชีถึงการใชห้ลกั

ความรับผดิชอบและตรวจสอบไดค่้อนขา้งมีปัญหา  

8.การพฒันา

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และการ

สือสาร 

การพฒันาระบบสารสนเทศ เพือการพฒันาระบบบรรษัทภิบาลเชิงระบบ 

สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งถกูตอ้งชดัเจนมากขึน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมี

ขนาดใหญ่ใหค้วามสาํคญัของการพฒันาระบบสารสนเทศ เพือใชใ้นการสร้าง

ฐานขอ้มลูทางการแพทย ์ ฐานขอ้มูลเพือการจดัการและการตดัสินใจ ไดแ้ก่ 

สารสนเทศเพือการสร้างกระบวนการทาํงานร่วมกัน  สารสนเทศเพือการ

เคลือนยา้ยและเข้าถึงผูรั้บบริการ เป็นต้น ส่งผลให้การปฎิบัติงานของ

เจา้หนา้ทีโรงพยาบาลเอกชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อ

ความตอ้งการและความคาดหวงัในบริการสุขภาพทีมีภาวะเสียงต่อชีวิต ดงันนั

การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีประสิทธิภาพสูงจะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลทีสามารถตอบสนองการให้บริการ สามารถ

ตรวจสอบและมีความโปร่งใส  ทงันีการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศใช้

งบประมาณสูงการลงทุนให้เกิดความคุม้ค่าจึงตอ้งพิจารณาให้เหมาะสมกบั

ขนาดของธุรกิจและความจาํเป็นทีเหมาะสม  

9.องคก์รแห่ง

การเรียนรู้ เพือ

การพฒันา

อยา่งต่อเนือง 

การส่งเสริมวิชาการและพฒันาระบบการทาํงานอย่างต่อเนือง (Continous 

quality improvement) การปฎิบัติงานในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการ

เปลียนแปลงทางวิทยาการแพทยแ์ละการสนับสนุนการทาํงานอยู่ตลอดเวลา 

อนัเป็นผลพวงจากการเปลียนแปลงสภาพการณ์ทีมีความหลายหลายและ

รวดเร็ว เช่น การเปลียนแปลงอากาศ การเกิดโรคระบาดชนิดใหม่ วิทยาการ

และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีารแพทยส์ามารถทาํให้คน้พบโรคภยัและ

วิธีการใหม่อยูต่ลอดเวลา อีกทงัความกา้วหนา้ทางการแพทยใ์นปัจจุบนัยงั 
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ปัจจยัภายใน ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

9.องคก์รแห่ง

การเรียนรู้ เพือ

การพฒันา

อยา่งต่อเนือง 

ครอบคลุมไปถึงวิทยาการทีไม่ใช่การรักษาพยาบาลโดยตรง (Non Medical) 

เช่น การเสริมความงาม โภชนาบาํบัด เป็นตน้ ดังนันการเปลียนแปลงทาง

วิชาการจาํเป็นตอ้งมีการสะสมองค์ความรู้เพือการพฒันาสู่การจดัการความรู้

และการเรียนรู้อย่างต่อเนือง ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการทํางาน 

กระบวนการให้บริการทีมีความสอดคลอ้งกับรูปแบบการรักษาพยาบาลที

ขึนอยู่กบัความหลากหลายความตอ้งการตามลาํดับ กระบวนการพฒันาใน

แวดวงโรงพยาบาลเอกชนจึงมีสภาพแวดลอ้มทีตอ้งพฒันาอย่างต่อเนืองเสมอ 

เพือทาํใหเ้กิดการตอบสนองสภาพแวดลอ้มและความจาํเป็นทีเปลียนแปลงไป 

 

 

ตารางที 12 ภาพรวมปัจจยัภายนอกทีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก  

 

ปัจจยัภายนอก ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

1.การสร้าง

กฏหมาย 

ระเบียบ

ขอ้บงัคบัให้

เกิดความ

เสมอภาค 

ความเป็น

ธรรมแก่

ผูรั้บบริการ

และผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย 

1.1 เกิดความเหลือมลาํ ขาดความเสมอภาค ขาดความเป็นธรรมในการ

เขา้ถึงสิทธิของแต่ละบุคคลทีมีความแตกต่างกนั ไดแ้ก่  

1.1.1 กองทุนประกนัสงัคมเป็นสิทธิทีผูป้ระกนัตนและนายจา้งเป็น

ผูจ่้ายค่าเบียประกนัร่วมกนัในการไดม้าซึงความคุม้ครองเช่นเดียวกบัลกัษณะ

การซือประกนับริษทัเอกชน กองทุนใหค้วามคุม้ครองเป็นรายเหมาทีจ่ายใหแ้ก่

โรงพยาบาลเอกชนทีเขา้ร่วมโครงการในระดบัราคาทีตกลงกนั แต่เนืองจาก

ราคาเหมาต่อรายมีราคาตาํ ทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนบางรายตอ้งลดตน้ทุนการ

ดาํเนินงาน รวมถึงคุณภาพการรักษาเท่าความจาํเป็นพืนฐานและการจดัสรร

ทรัพยากรจาํกดั ทาํให้ไม่สอดคลอ้งกบัปริมาณผูรั้บบริการจาํนวนมากทาํให้

เกิดปัญหาในคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการทีมีความแตกต่างกัน

ระหว่างผูรั้บบริการทีชาํระเงินเองหรือมีสิทธิความคุม้ครองจากคู่สัญญาอืน 

อนัเป็นการจัดการทีขาดหลกับรรษัทภิบาลในด้านความเสมอภาค ความมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หลกัการตอบสนองความตอ้งการทีเท่าเทียมกนั   
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ปัจจยัภายนอก ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

1.การสร้าง

กฏหมาย 

ระเบียบ

ขอ้บงัคบัให้

เกิดความ

เสมอภาค 

ความเป็น

ธรรมแก่

ผูรั้บบริการ

และผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย 

1.1.2 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความคุ้มครองต่อ

ประชาชนทุกคนทีไม่มีสิทธิความคุม้ครอง จากนโยบายทีตอ้งการใหเ้กิดความ

เสมอภาคและการดูแลสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ให้ไดรั้บการ

ดูแลสุขภาพในระดบัทีเหมาะสมทาํใหสิ้ทธินีไดรั้บประโยชน์สูง ไม่ตอ้งชาํระ

ค่าเบียประกันและมีความคุ้มครองทีมากกว่าสิทธิประกันสังคมและสิทธิ

ขา้ราชการ   

1.1.3 สิทธิขา้ราชการไดรั้บการอาํนวยความสะดวกในการเบิกจ่าย

ผา่นโรงพยาบาลรัฐ และในบางโรงพยาบาลเอกชนเท่านนั ผูใ้ชสิ้ทธิขา้ราชการ

จึงตอ้งนาํไปเบิกเงินเอง  

1.1.4 สิทธิการแพทยฉุ์กเฉิน โดยรัฐบาลให้ความคุ้มครองกรณีผู ้

ประสบอุบติัเหตุฉุกเฉินทีมีผลกระทบต่อชีวิตให้เขา้รับการรักษาพยาบาลทงั

โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนได ้โดยรัฐบาลให้ความคุม้ครอง

ค่าใช้จ่ายทังหมดในระยะ 72 ชั วโมงแรกหลังจากนันจะต้องย ้ายไปอยู่

โรงพยาบาลรัฐ หากไม่สามารถดาํเนินการไดรั้ฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย

ทังหมดตามงบกรมบัญชีกลาง ซึงทําให้โรงพยาบาลเอกชนเพิกเฉยและ

พยายามปฎิเสธการรับการรักษาเนืองจากเกรงผลกระทบจากความเสียงในการ

ชาํระเงิน  

1.2 กฎหมายเพือดูแลสิทธิผูรั้บบริการในกรณีการเยียวยาความเสียหาย

จากความเสียหายทางการแพทย ์การจดัการดูแลกรณีพิพาทใหไ้ดรั้บประโยชน์

กบัทุกฝ่ายทังในดา้นผูรั้บบริการทีได้เสียหาย แพทยพ์ยาบาลผูใ้ห้การดูแล

รักษาและโรงพยาบาลทีไดรั้บการดูแลจากกองทุนชดเชยค่าเสียหาย โดยไม่

ต้อ งร อ กร ะบ ว นก าร ท าง ศา ลและย ัง เ ป็ น เ ค รือ งมื อ ทีทําให้ เ กิ ดก า ร

ประนีประนอมยอมความเพือบรรเทาความเสียหาย ความทุกข์ทรมานของทุก

ฝ่ายทีเกียวขอ้ง รวมถึงการสร้างความสมัพนัธค์วามเชือใจระหว่างผูรั้บบริการ 

แพทยพ์ยาบาลและโรงพยาบาลให้ดีขึน นับเป็นการจดัการเชิงธรรมาภิบาล

ภาพรวมของระบบบริการสาธารณสุขทียงัคงมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ของแต่ละกลุ่มทียากต่อการประสานการสร้างความมีส่วนร่วมในความ  
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ปัจจยัภายนอก ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

1.การสร้าง

กฏหมาย 

ระเบียบ

ขอ้บงัคบัให้

เกิดความ

เสมอภาค 

ความเป็น

ธรรมแก่

ผูรั้บบริการ

และผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย 

รับผดิชอบ 

1.3 การควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน เป็น

รูปแบบการดาํเนินธุรกิจทีรัฐบาลตอ้งใหค้วามสาํคญัเนืองจากค่ารักษาพยาบาล

ของโรงพยาบาลเอกชนถกูควบคุมจากวินิจฉัยของแพทยใ์นการเกิดค่าใชจ่้าย

ในแต่ละรายการ เช่น ยา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย ์การตรวจวินิจฉัย

ดว้ยเครือง เป็นตน้ ภายใตค้วามเชียวชาญเฉพาะทางการแพทยที์เป็นอาํนาจใน

การดาํเนินการตามมาตรฐานการรักษา ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนผูรั้บริการพึงตอ้ง

รับผิดชอบโดยปราศจากการต่อรองเนืองจากผูรั้บบริการขาดความรู้ความ

เขา้ใจในแนวคาํวินิจฉัยทางการแพทย ์การควบคุมราคาควรยึดหลกัการของ

การคา้ทวัไปเช่นเดียวกบัสินคา้จาํเป็นภายใตก้ารควบคุมของกระทรวงพาณิชย์

ทีหา้มขายเกินราคาทีกาํหนด  

2.การกาํกบั 

ดูแล 

ตรวจสอบ

การปฎิบติั

ตามบทบาท

หนา้ทีของ

องคก์รรัฐ 

ไดแ้ก่ แพทย

สภา สภาการ

พยาบาล เป็น

ตน้  

2.1 บทบาทหน้าทีของแพทยสภา คือ การดํารงเกียรติยศ คุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ทีมุ่งผดุงความยุติธรรมให้แก่

ผูรั้บบริการ โดยปราศจากผลประโยชน์ทางธุรกิจและการปกป้องวิชาชีพ จาก

กระแสสังคมโดยทั วไปพบว่า ประชาชนขาดความไวว้างใจในการบทบาท

หน้าทีและการตัดสินของแพทยสภา เนืองจากประชาชนทีขาดความรู้ทาง

การแพทยไ์ม่ไดรั้บความเป็นธรรมและขาดความเชือใจในแพทยสภา ซึงเป็น

กลุ่มผูมี้ความขดัแยง้ในผลประโยชน์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเขา้มาเป็นนายก

แพทยสภา เลขานุการแพทยสภา เป็นต้น อันเป็นกลุ่มผลประโยชน์จาก

โรงพยาบาลเอกชนเขา้มาดว้ยทุนทางธุรกิจ อาํนาจและใชพ้รรคพวกในสาย

อาชีพ เพือใหก้ารช่วยเหลือ ดูแลผลประโยชน์ของธุรกิจโรงพยาบาลมากกว่า

เจตนารมณ์ทีให้ความเป็นธรรมต่อประชาชน ทาํให้ธรรมาภิบาลของแพทย

สภาถูกบิดเบือนไป การปฎิรูปแพทยสภาเป็นแนวทางหนึงในการกาํหนด

คุณสมบัติผูด้าํรงตาํแหน่งสาํคญั การปฎิรูปกฎหมายให้แพทยสภาทาํหน้าที

เพือประชาชนชดัเจนเหมาะสมมากขึน การสร้างระบบการตรวจสอบแพทย

สภาจากบุคคลภายนอกทีไม่มีส่วนไดส่้วนเสีย จะทาํใหเ้กิดระบบธรรมาภิบาล

เพือใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงการร้องเรียนความเดือดร้อนทีไดรั้บจาก 
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ปัจจยัภายนอก ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

2.การกาํกบั 

ดูแล ตรวจ 

สอบการ

ปฎิบติัตาม

บทบาท

หนา้ทีของ

องคก์รรัฐ 

ไดแ้ก่ แพทย

สภา สภาการ

พยาบาล เป็น

ตน้  

โรงพยาบาลไดม้ากขึน 

2.2 สภาการพยาบาล มีบทบาทในการพฒันาความรู้ความสามารถและ

จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล เพือมุ่งตอบสนองผูรั้บบริการทีตอ้งการความ

ช่วยเหลือ ซึงพยาบาลเป็นบุคคลทีมีความสาํคญัต่อการดูแลผูรั้บบริการอยา่งยิง 

การสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบด้วยจิตสํานึก

วิชาชีพจะสามารถพฒันาความเป็นบรรษทัภิบาลในบริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.ภาวะการ

แข่งขนัทาง

ธุรกิจ

โรงพยาบาล

เอกชนที

รุนแรงมาก

ขึน 

3.1 ภาวะการแข่งขนัระดบัทวีปเอเซียจะเริมทวีความรุนแรงมากขึนจาก

การทีบางประเทศในทวีปเอเซียให้ความสาํคญัต่อการพฒันาศูนยก์ลางทาง

การแพทย(์Medical hub) เพือแข่งขนักบัประเทศไทย ไดแ้ก่  

3.1.1 ประเทศไต้หวันทีเพิ งประกาศว่าจะเป็นศูนย์กลางทาง

การแพทยใ์นอนาคตอนัใกลเ้นืองจากมีความพร้อมในระบบสาธารณสุขของ

ประเทศและทรัพยากรทีเพียงพอต่อการผลกัดนั   

3.1.2 ประเทศอินเดียทีมีเครือข่ายโรงพยาบาลจาํนวนมากราคาตาํ

ทีสุดในทวีปเอเซียและมีความพร้อมในการแข่งขนั  

3.1.3 ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ทีมีเครือข่ายโรงพยาบาลทีใหญ่

เป็นอนัดบั 3 ของโลกมีศกัยภาพความพร้อมในทุกดา้น   

3.1.4 ประเทศฟิลิปปินส์ทีมีเครือข่ายโรงพยาบาลทีมาก ราคาตาํ 

มาตรฐานดา้นคุณภาพยงัดอ้ยกว่าประเทศอืน  

3.1.5 ประเทศจีนมีเครือข่ายโรงพยาบาลและความหลากหลายใน

บริการสุขภาพ 

3.2 ภาวะการแข่งขันภายในประเทศไทย จากความอ่อนแอของ

โรงพยาบาลรัฐทาํใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนสามารถเติบโตจากปริมาณ 
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ปัจจยัภายนอก ผลต่อการจดัการบรรษัทภบิาล 

3.ภาวะการ

แข่งขนัทาง

ธุรกิจ

โรงพยาบาล

เอกชนที

รุนแรงมาก

ขึน 

ผูรั้บบริการภายในประเทศทีมีอยู่จาํนวนมาก เนืองจากการให้บริการสุขภาพ

เป็นเรืองจาํเป็นเร่งด่วนไม่สามารถรอเวลาได ้ทาํใหก้ารตดัสินใจเขา้รับบริการ

ทีรวดเร็วจากโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นการบังคบัให้ต้องใชบ้ริการ รวมถึง

ปริมาณผูรั้บบริการต่างประเทศเขา้มารับบริการเพิมขึนอยา่งต่อเนือง ส่งผลให้

การแข่งขนัในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีเพิมขึนจากการขยายกิจการของแต่

ละโรงพยาบาล เพือตอบสนองความตอ้งการทีเพิมมากขึนอยา่งต่อเนือง ดงันัน

หากพิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอยู่ใน

ระดบัสูงมาก ระดบัการแข่งขนัเกิดขึนจากการขยายตวัของโรงพยาบาลมากขึน

ทาํให้ยอดรายไดร้วมในอุตสาหกรรมเติบโตจากอดีตหลายเท่าตวั อุปสรรค

สาํคญัดา้นแข่งขนั คือ การเลือกตลาดทีเหมาะสมกบัศกัยภาพของโรงพยาบาล

และตรงความตอ้งการของผูรั้บบริการ เช่น โรงพยาบาลเอกชยักาํหนดกลยุทธ์

สร้างความสมัพนัธที์ดีในทอ้งถินควบคู่กบัความชาํนาญในกลุ่มโรคหลกัของ

คนในทอ้งถิน  โรงพยาบาลศุภมิตรมุ่งเนน้กลยทุธเ์ฉพาะเจาะจงเกียวกบัผ่าตดั

ตาทีมีความเชียวชาญและความพร้อมในการรักษาเพือบริการเฉพาะพืนที  

โรงพยาบาลวฒัโนสถมุ่งเน้นโรคมะเร็งครบวงจรทีเป็นจุดแข็งเฉพาะ ทาํให้

เกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั  การจดัการบรรษทัภิบาลในดา้นการแข่งขนั

จึงจ ําเป็นต้องพัฒนาด้านหลักการเปิดเผยข้อมูลให้มีความชัดเจนถูกต้อง

เหมาะสม หลกัความรับผิดชอบตรวจสอบไดเ้พือให้เกิดการตรวจสอบความ

คุม้ค่าความพึงพอใจและค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ตรงตามทีตกลงไว ้หลกั

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทยที์มุ่งหวงัการรักษาพยาบาล

ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ เป็นตน้ 
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 2. การศึกษาจากเอกสาร 

การศึกษาขอ้มูลจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ปรากฎตามผลการศึกษา ได้แก่ (1) 

แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559  (2) พระราชบัญญัติและกฎหมายที

เกียวขอ้ง (3) ยทุธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและยทุธศาสตร์โรงพยาบาล     

แผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต ิฉบับที 11 พ.ศ. 2555 – 2559   

จากยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของเอเซีย (Thailand 

medical hub) และการเขา้ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  โดยมีเนือหาสาํคญั ไดแ้ก่ การ

เคารพในสิทธิมนุษยชน การยกระดบัมาตรฐานการแข่งขนัภายใตธ้รรมาภิบาลทีรับผดิชอบต่อสงัคม

สาํหรับสงัคมผูสู้งอายขุองโลกทีจะมีประชาชนรวมเพิมขึนเป็น 82 ลา้นคน ท่ามกลางผลกระทบจาก

สภาพแวดลอ้มทางภูมิอากาศของโลกทีแปรปรวนทาํใหเ้กิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว 

ดินถล่ม อุทกภัย วาตภัย เกิดโรคระบาดใหม่ต่อเนือง ส่งผลให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมและ

เทคโนโลยช่ีวยเสริมสร้างความมนัคงทางสุขภาพมากขึนตามลาํดบั  

จากแผนมีความท้ายด้านการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดความ

เหลือมลาํทางสังคม    ด้านปัจจัยภายในประเทศด้านเศรษฐกิจทีมีอตัราการขยายตวัในเกณฑ์ดี 

สามารถสร้างมลูค่าเพิมทางเศรษฐกิจ การเชือมโยงเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศทาํให้เกิด

กิจกรรมระหว่างกนัมากขึน ทาํใหเ้ทคโนโลย ีและโครงสร้างพืนฐานดา้นกฎหมายยงัไม่เอือต่อการ

จดัระบบการแข่งขนัทีเป็นธรรม เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเปลียนแปลง  ปัจจยัดา้นภาวะสังคม

สูงอาย ุปัญหาคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาทีมีผลต่อปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพ 

ทาํให้เป็นภาระการจดัสวสัดิการทางสังคมแก่ผูด้อ้ยโอกาสทีจะเขา้ถึงบริการสุขภาพอย่างทวัถึง  

ความเหลือมลาํดา้นรายไดท้าํให้โอกาสการเขา้ถึงบริการสุขภาพแตกต่างกนั ส่งผลให้สังคมไทย

เผชิญวิกฤตความเสือมถอยดา้นคุณธรรมและจริยธรรม จากค่านิยมดา้นวตัถุนิยมและการบิดเบือน

ประเพณีวฒันธรรมทีดีงาม และเกิดการตืนตวัต่อความรับผิดชอบทางสังคม และธรรมาภิบาลมาก

ขึน   ดา้นการบริหารจดัการของภาครัฐทีมีความอ่อนแอ ไม่สามารถขบัเคลือนการบริหารจดัการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อาํนาจรัฐถูกใชเ้ป็นเครืองมือเพือผลประโยชน์ของคนบางกลุ่ม ทาํให้เกิด

ช่องว่างระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนมากขึนจากการขาดส่วนร่วมของภาคประชาชน การ

บงัคบัใชก้ฎหมายปราศจากเคร่งครัดส่งผลต่อภาพลกัษณ์ดา้นคอร์รัปชนั การทุจริตประพฤติมิชอบ

จาํนวนมาก ส่งผลต่อความเหลือมลาํ ขาดความเป็นธรรมทงัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง    

 จากวิสยัทศัน์ “สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรมและ

มีภูมิคุม้กนัต่อการเปลียนแปลง”  พนัธกิจทีมุ่งความสาํคญัในดา้นบริกาสุขภาพ ไดแ้ก่ การสร้าง
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สงัคมทีเป็นธรรมอยา่งมีคุณภาพ เขา้ถึงทรัพยากร กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคภายใตก้าร

จดัการทีโปร่งใส เป็นธรรม  โดยการกาํหนดยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องกับโรงพยาบาล ได้แก่ (1) 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความเป็นธรรมในสงัคม คือ การยกระดบัคุณภาพของระบบคุม้ครองทาง

สงัคมใหค้รอบคลุมทุกคนอยา่งทวัถึง สอดคลอ้งต่อความตอ้งการความจาํเป็น (2) ยุทธศาสตร์ดา้น

การสร้างสิทธิความคุม้ครองขนัพืนฐาน และการมีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมทวัถึง (3) ยทุธศ์าสตร์ดา้น

การเสริมพลงั เพิมทางเลือกการใชชี้วิตในสงัคมอยา่งมีส่วนร่วม มีคุณค่าและศกัดิศรี เช่น การพฒันา

มาตรฐานระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภค ส่งเสริมภาคเอกชน สงัคม องคก์รปกครองทอ้งถินมีส่วนร่วม

ในการพฒันาสงัคม เป็นตน้  (4) ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพือส่งเสริม

ให้เกิดการลดปัจจัยเสียงด้านสุขภาพ การส่งเสริมแพทย์ทางเลือก การพัฒนาบุคลากรด้าน

สาธารณสุขให้เหมาะสม การกระจายบุคลากร และมาตรการด้านการเงินการคลงัเพือส่งเสริม

สุขภาพทีดีแก่ประชาชน 

พระราชบญัญัต ิและกฎหมายทีเกยีวข้อง 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2547  มาตรา 32 (3) อตัราค่ารักษาพยาบาล 

ค่าบริการ และสิทธิของผูป่้วยทีสถานพยาบาลตอ้งแสดงตามมาตรา 33 (1)   มาตรา 36 “ผูรั้บอนุญาต 

และผูด้าํเนินการของสถานพยาบาลตอ้งควบคุม และดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผูป่้วย ซึงอยู่

ในสภาพอนัตราย จาํเป็นตอ้งไดรั้บการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพือใหผู้ป่้วยพน้จากอนัตรายตาม

มาตรฐานวิชาชีพ” และ “เมือใหก้ารช่วยเหลือเยยีวยาแก่ผูป่้วยตามวรรคหนึงแลว้ มีความจาํเป็นตอ้ง

ส่งผูป่้วยไปรับการรักษาพยาบาลทีอืน” จากประเด็นสาํคญัสาํหรับการจดัการบรรษทัภิบาลตามหลกั

นิติธรรม พบว่ายงัไม่ขอ้เรียกร้องทางสงัคมขาดความเชือมนั ขาดความไวว้างใจในการตอบสนอง

การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกรณีการรักษาเร่งด่วนทียงัมีการตอบสนองไม่ดี เนืองจากโรงพยาบาล

เอกชนให้ความสาํคัญต่อความเสียงในการจัดการความเสียงทางการเงินจากผูรั้บบริการ ในทาง

ปฎิบติัพบว่าการให้บริการฉุกเฉินยงัคงมีปัญหาในการรับผูรั้บบริการโดยไม่คาํนึงถึงความเร่งรีบ

ของอาการของผูรั้บบริการ การรักษาพยาบาลยงัคงยึดโยงกบัความสามารถในการชาํระเงิน เช่น 

กรณีผูรั้บบริการมีปัญหาทางการเงิน ทางโรงพยาบาลจะลดบริการบางส่วนลง หรือเปลียนประเภท

ของเวชภณัฑที์มีราคาตาํลง การตรวจวินิจฉยัโรคนอ้ยลง โดยใหเ้หตุผลว่าเป็นการจดัการตามความ

เหมาะสมของผูรั้บบริการ ซึงไม่ต้องการให้ผูรั้บบริการต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจาํนวนมาก

ภายหลงัจากสินสุดการรักษา เป็นตน้    

พระราชบญัญติัเวชกรรม พ.ศ.2522  หมวด 1 มาตรา 6 ระบุว่าแพทยสภาเป็นนิติบุคคล 

มาตรา 7 วตัถุประสงค์เพือ (1) ควบคุมความประพฤติผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม (2) ส่งเสริม

การศึกษา วิจยั การประกอบวิชาชีพแพทย ์ (3) ส่งเสริมความสามคัคีและผดุงเกียรติของสมาชิก  (4) 
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ช่วยเหลือ แนะนาํ เผยแพร่ ให้การศึกษาแก่ประชาชน องค์กรเกียวกบัการแพทย ์และสาธารณสุข  

(5) ใหค้าํปรึกษาต่อรัฐบาลเกียวกบัปัญหาการแพทย ์และสาธารณสุขของประเทศ  (6) เป็นตวัแทนผู้

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย  มาตรา 8 กาํหนดบทบาทหน้าทีทีสําคญัไว ้คือ ขึน

ทะเบียน และเพิกถอนใบอนุญาตผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามหลกันิติธรรม ดว้ยโครงสร้างทาง

กฎหมายมีการระบุบทบาทหน้าทีของแพทยสภาไวช้ดัเจน แต่ในทางปฎิบติัพบว่า แพทยสภา ให้

ความสําคัญและขาดการปฎิบัติตามวตัถุประสงค์ในการกาํกับดูแลความประพฤติของแพทย ์

โดยเฉพาะในส่วนของการให้คาํปรึกษาปัญหาการแพทย ์ซึงมีคดีฟ้องร้องแพทยแ์ละโรงพยาบาล

เกิดขึน บทบาทของแพทยสภาใหค้วามร่วมมือนอ้ย มีการบ่ายเบียงว่าเป็นเพียงให้คาํปรึกษาไม่มีผล

ต่อการพิจารณาคดีทางศาล ทาํใหค้าํวินิจฉัยจากแพทยสภาจึงมีลกัษณะของความล่าชา้และมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในมุมความคิดเห็นของภาคประชาชน เนืองจากแพทยสภาเป็นหน่วยงาน

ของรัฐทีรัฐบาลตอ้งใหก้ารดูแล กาํกบับทบาทหนา้ทีใหเ้กิดความชดัเจน ลดปัญหาความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ลง โดยใชค้ณะกรรมการแพทยสภาทีมาจากคนกลางหรือผูไ้ม่มีส่วนไดส่้วนเสียจาก

กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ จะทาํให้การเลือกตงัคณะกรรมการแพทยสภามีความเป็นประชาธิปไตย

และไดผู้มี้ความตงัใจ มีความรู้ความสามารถเขา้มาทาํหนา้ทีเพือประชาชนอยา่งแทจ้ริง  

 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550  มาตรา 7 ขอ้มูลดา้นสุขภาพเป็นความลบั

ส่วนบุคคล  มาตรา 11 บุคคลมีสิทธิเรียกร้องขอให้มีการประเมิน และมีสิทธิร่วมในกระบวนการ

ประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ  มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาให้ยุติ

การทรมานจากการเจ็บป่วย  จากประเด็นทีมีสาระสาํคญับางส่วนอนันาํไปสู่การจดัการเชิงบรรษทัภิ

บาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พบว่ามีขอ้ร้องเรียนทีเกียวกบัการแกไ้ขทะเบียนประวติัผูรั้บบริการ

จากคดีฟ้องร้องในชนัศาล รวมถึงการปฎิเสธการยติุการทรมานจากการเจ็บป่วยสาํหรับผูรั้บบริการ

ทีมีอาการหนกั ไม่ประสงคมี์ชีวิตต่อสามารถทาํเอกสารแจง้ใหย้ติุการทรมานได ้แต่ทงันีอุปสรรคที

เกิดขึนเมือผูรั้บบริการมีอาการหนักจนไม่สามารถดาํเนินนิติธรรมใดๆ ได ้บุตรหลานญาติของ

ผูรั้บบริการไม่สามารถดาํเนินการไดเ้ช่นกนั จึงทาํให้เกิดการรักษาต่อเนืองไปทาํให้เกิดค่าใชจ่้าย

เพิมสูงขึน สาํหรับผูรั้บบริการทีมีฐานะการเงินดีจะเกิดประเด็นในดา้นฟ้องร้องเรียกค่าใชจ่้ายจาก

กองมรดก แต่ในทางกลบักนัสาํหรับผูรั้บบริการทีประสบปัญหาดา้นการเงินจะสามารถหาทางออก

ได ้ ดงันนัการจดัการเชิงบรรษทัภิบาลอยูที่จิตสาํนึกของผูป้ฎิบติัเป็นสาํคญั 

 พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ. 2533  ตามมาตรา 54 ผูป้ระกันตนมีสิทธิได้รับ

ผลประโยชน์ทดแทนจากกองทุน คือ กรณีประสบอนัตรายและเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณี

ทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน    มาตรา 58 การรับ

ประโยชน์ทดแทนตามพระราชบญัญติัในกรณีทีเป็นบริการทางการแพทย ์ผูป้ระกนัตนหรือคู่สมรส
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จะต้องรับบริการทางการแพทยจ์ากสถานพยาบาลตามมาตรา 59 ในการกาํหนดเขตท้องที ชือ

สถานพยาบาลทีไดก้าํหนดไว ้จากกฎหมายทีมีช่องว่างทาํใหไ้ม่สามารถสร้างความเสมอภาคในการ

ส่งมอบคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการสู่ผูรั้บบริการ ทงันีอาํนาจการวินิจฉัย การสั งยา ตรวจ

เครืองมือทางการแพทยอ์ยูใ่นดุลยพินิจของแพทยแ์ละโรงพยาบาลเป็นผูจ้ดัหาให้ กลไกทีสามารถ

ช่วยเหลือภาคประชาชนใหเ้ขา้ถึงคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการทีดีขึน รวมถึงการสร้างหลกั

ความเสมอภาคในการบริการให้เกิดขึนได ้ดว้ยการผลกัดนัจากรัฐบาลทีจะเป็นผูก้าํหนดเงือนไข

กติกาทางสงัคม จากปัญหาหลกัทีพบคือ อตัราเหมาจ่ายต่อราย โรงพยาบาลไม่สามารถดูแลตน้ทุน

ไดจึ้งตอ้งดาํเนินการภายใตข้อบเขตจาํกดั ทาํใหไ้ม่สามารถสร้างประสิทธิภาพในบริการ รวมถึงการ

สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลยิงเป็นสิงทีห่างไกลจากความเป็นจริงมาก 

รัฐบาลควรปฎิรูปกฎหมายใหเ้กิดความเสมอภาคและแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน 

 พระราชบญัญติัวิธีพิจารณาคดีผูบ้ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 12 ระบุว่า “ในการใชสิ้ทธิ

แห่งตนก็ดี ในการชาํระหนีก็ดี ผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งกระทาํดว้ยความสุจริต โดยคาํนึงถึงมาตรฐาน

การคา้ทีเหมาะสมภายใตร้ะบบธุรกิจทีเป็นธรรม”     มาตรา 13 กรณีทีไดรั้บความเสียหายต่อชีวิต 

ร่างกาย สุขภาพ หรืออนามยั โดยผลของสารสะสมในร่างกาย ผูบ้ริโภคสามารถฟ้องคดีไดภ้ายใน 3 

ปีนับจากวนัทีรู้ถึงความเสียหาย  มาตรา 18 การยกเวน้ค่าฤชาธรรมเนียมทังปวงในการฟ้องคดี

ผูบ้ริโภค   มาตรา 19 คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคมีอาํนาจในการฟ้อง และดาํเนินคดีแทน

ผูบ้ริโภคได ้  มาตรา 20 การฟ้องคดีผูบ้ริโภค โจทยส์ามารถฟ้องดว้ยวาจาหรือเป็นหนังสือ โดย

เจา้หนา้ทีคดีจดัใหมี้การบนัทึกรายละเอียดแห่งคาํฟ้องใหโ้จทยล์งลายมือชือ   

 ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนหลายรายกล่าวถึง คดีความทีเกิดจากกฎหมายคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคทาํให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจอย่างมาก ทางด้านภาคประชาชน บริษัทประกนัและ

คู่สัญญามีความเห็นตรงข้าม เนืองจากกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภคเกียวข้องโดยตรงกับธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ย่อมต้องไดรั้บความคุม้ครองอย่างเท่าเทียมกนั การทีโรงพยาบาลเอกชนคิด

ราคาเวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์เครืองมือทางการแพทยสู์ง เป็นการจาํหน่ายสินคา้ไม่ใช่เป็นเพียงบริการ

เช่นธุรกิจโรงแรม  ดงันนัรัฐบาลตอ้งควบคุมราคาค่าใชจ่้ายในธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียวกบัธุรกิจ

จาํหน่ายสินคา้ประเภทอืน ทีมีการควบคุมราคา เช่น การควบคุมราคาบะหมีสาํเร็จรูปตอ้งมีการชี

แจง้ราคาตน้ทุนการผลิตและการกาํหนดราคา เพือให้คณะกรรมการพิจารณาราคาควบคุม เป็นตน้ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการจาํหน่ายยาในลกัษณะการคา้ทวัไปและเป็นราคาจาํหน่ายยาทีมีราคา

สูงกว่าตลาดหลายเท่า โดยมีกลยุทธ์ไม่ให้ผูรั้บบริการซือยาจากภายนอกเองด้วยการไม่เปิดเผย

รายการยา หรือเป็นการบงัคบัเป้าหมายในการสงัยาแก่แพทยป์ระจาํหรือแพทยช์วัคราว ดว้ยการขอ

ความร่วมมือในการสงัจ่ายยาสาํหรับผูรั้บบริการ เพือใหโ้รงพยาบาลเอกชนสามารถสร้างรายไดจ้าก
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การขายยา ในส่วนของแพทยจ์ะไดรั้บค่าแพทยต่์างหากไม่เกียวขอ้งกบัการขายยา เสมือนหนึงแพทย์

เป็นลกูจา้งโรงพยาบาลเอกชนจาํเป็นตอ้งยดึถือปฎิบติัตามภายใตส้ถานะทีตอ้งปฎิบติั เป็นตน้   

 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ.2550 (ฉบบัที 4) ตามมาตรา 23 ความ

เสียหายทีเกิดแก่ผูป้ระสบภยัจากรถใหจ่้ายค่าเสียหายเบืองตน้แก่ผูป้ระสบภยัจากเงินกองทุน  โดย

ค่าเสียหายเบืองต้นตามมาตรา 4 หมายถึง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นเกียวกับการ

รักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใชจ่้ายเกียวกบัการทาํศพ ค่าเสียหาย ค่าใชจ่้ายทีจาํเป็นเพือบรรเทาความ

เดือดร้อนของผูป้ระสบภยัเบืองตน้ ตามรายการ และจาํนวนเงินทีกาํหนดในกฎกระทรวงมาตรา 20 

(2) ในส่วนของอุบติัเหตุมกัไม่มีประเด็นทีเกียวขอ้งกับการจดัการระบบบรรษทัภิบาล เนืองจาก

วงเงินคุม้ครองสูง สามารถรองรับความเสียงทางการเงินได ้

 พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ.2551 หมวดที 3 มาตรา 28 การคุม้ครองความ

ปลอดภยัของผูป่้วยฉุกเฉิน ใหมี้การตรวจคดัแยกระดบัความฉุกเฉิน การปฎิบติัการฉุกเฉินเต็มขีด

ความสามารถ และเป็นไปตามขอ้บ่งชีทางการแพทยฉุ์กเฉิน โดยมิให้นาํสิทธิการประกนั การขึน

ทะเบียนสถานพยาบาล ความสามารถในการรับผิดชอบค่าใชจ่้ายมาเป็นเหตุปฎิเสธผูป่้วยฉุกเฉิน  

หมวดที 4 มาตรา 34 เงินกองทุนการแพทยฉุ์กเฉินประกอบดว้ย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินบริจาด 

เงินจากกิจการสถาบัน เป็นต้น  เพือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที

เหมาะสมในการสร้างจิตสาํนึกในหนา้ทีความรับผดิชอบทีดีต่อสงัคม ทีโรงพยาบาลตอ้งปฏิบติัตาม

กฎหมาย เพือลดขอ้ร้องเรียนจากภาคประชาชนทีพบว่ามีการปฎิเสธ การรับผูป่้วยฉุกเฉิน ด้วย

สาเหตุนานาประการ 

 อุปสรรคสําคัญในการจัดการบรรษัทภิบาล ด้านหลักคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณ ในการรักษาผูรั้บบริการฉุกเฉินเป็นประเด็นทางสังคมวงกวา้ง เนืองจากโรงพยาบาล

เอกชนบางแห่งปฎิเสธการรับผูรั้บบริการฉุกเฉินด้วยการหาเหตุในการปฎิเสธต่างๆ จากความ

คิดเห็นผูเ้ชียวชาญพบว่าจากประสบการณ์ทีทาํหน้าทีส่งผูรั้บบริการฉุกเฉินไปส่งยงัโรงพยาบาล

เอกชนพบว่ามีการปฎิเสธดว้ยเหตุผลต่างๆ จนกระทงัเกิดการทะเลาะกนับ่อยครังสุดทา้ยตอ้งตดัสิน

นาํส่งโรงพยาบาลรัฐ เนืองจากผูรั้บบริการฉุกเฉินตอ้งการรักษาเร่งด่วน สิงเหล่านีเกิดจนเป็นความ

เคยชินจนเป็นทีรู้กนัในแวดวงนีว่าหากผูรั้บบริการไม่มีสิทธิความคุม้ครองตอ้งจดัส่งโรงพยาบาลรัฐ

ทงัหมด  พฤติกรรมละเมิดดงักล่าวเกิดจากช่องว่างทางกฎหมายทีใหอ้าํนาจแพทยเ์ป็นผูว้ินิจฉัยเหตุ

ฉุกเฉิน ทาํให้เกิดช่องว่างในการใชดุ้ลยพินิจทีอาจจะมีเหตุละเลยจรรยาบรรณทางการแพทยไ์ด้

เช่นกัน ทังนีการตัดสินความมีหลักคุณธรรมหรือไม่ย่อมเป็นการยากทีจะตัดสินให้ชัดเจน 

แมก้ระทงัการพิจารณาจากแพทยสภาในสภาวะปัจจุบนัอาจไม่ไดรั้บความชดัเจนเช่นกนั จึงเป็น

หนา้ทีของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขทีจะปฎิรูปกฎหมายใหมี้ความรัดกุมและคาํนึงถึงทุกฝ่าย
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มากขึน เหนือสิงอืนใดในการพฒันาความเป็นบรรษทัภิบาลขึนอยู่กบัจิตสาํนึกในหลกัคุณธรรม 

จริยธรรมเป็นสําคัญ หากการดํารงคุณธรรมเป็นไปอย่างบริสุทธิใจ ผู ้วิจัยมีความเชือว่า

ความสัมพนัธ์ระหว่างผูรั้บบริการและแพทย ์รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับการพฒันาใน

ทิศทางทีดีขึน ส่งผลต่อการยกระดบัการจดัการบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน 

 

ภาพที 6 ร้อยละของประชากรทีมีสวสัดิการค่ารักษาพยาบาล จาํแนกตามประเภทของสวสัดิการ  

 ปี 2558 

 

 สภาพแวดล้อมด้านโอกาสของโรงพยาบาล 

1. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการท่องเทียวเชิงสุขภาพ คาดว่าจะมีการ

เจริญเติบโตอย่างต่อเนือง โดยประเทศไทยยงัคงเป็นปลายทางทีสาํคญั สาํหรับกลุ่มผูสู้งอายุจาก

ประเทศพฒันาทีตอ้งการระบบดูแลสุขภาพ ค่าใชจ่้ายในการรักษาไม่สูง ระบบการเดินทางสะดวก 

โดยคู่แข่งขนัทีสาํคญัทีมีการพฒันารูปแบบลกัษณะนีเริมมีบทบาทมากขึน ไดแ้ก่ สิงคโปร์ อินเดีย 

มาเลเซีย เกาหลีใหต ้ตุรกี และประเทศแถบลาตินอเมริกา ทาํใหแ้นวโนม้ตลาดในอนาคตจะถูกแบ่ง

ไปในแต่ละระดบั แต่ละภูมิภาคมากขึน ความเป็นทงัโอกาสและจุดแข็งสาํหรับประเทศไทยทีมี

ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัหลายประการ ไดแ้ก่ (1) การผสมผสานเอกลกัษณ์เฉพาะทงัทีมแพทย์

คุณภาพสูง วฒันธรรมการใหบ้ริการทีน่าประทบัใจ (2) ราคาเหมาะสม (3) ระบบโครงสร้างพืนฐาน 

สาธารณูปโภคทีดี สถานทีตงัขนาดใหญ่แบบรวมศูนยก์ลางทุกดา้นทาํให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

ตอบสนองความตอ้งการการท่องเทียวเชิงสุขภาพ สาํหรับโรงพยาบาลไทยตอ้งพฒันาทีมแพทย์

เชียวชาญชันนํา การทํางานร่วมกันเป็นทีม การกําหนดราคาทีเหมาะสมเกิดความโปร่งใส 



157 

ความสามารถด้านภาษาและเรียนรู้เข้าใจในวฒันธรรมทีแตกต่าง (Cross culture) (4) เครืองมือ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีทันสมัย  (5) มาตรฐานการรับรองคุณภาพ เช่น Joint commission 

international accreditation (JCIA), JCI’s clinical care program certification (CCPC), Thai hospital 

accreditation (HA), Thailand quality clas  มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก.2276  มาตรฐาน 

ISO 15189 Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence  เป็นตน้  

(6) ฐานการยา้ยผูรั้บบริการ (Referral) จากทงัในประเทศและต่างประเทศ 

2. การเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุ โครงสร้างดา้นประชาชกรของประเทศไทยเปลียนแปลง

ไป สดัส่วนประชากรเด็กลดลง ผูสู้งอายเุพิมขึน ประชากรวยัแรงงานเพิมขึนในอตัราทีลดลง ส่งผล

ใหอ้นาคตประเทศไทยกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายเุร็วขึน ทาํใหป้ระชาชนวยัแรงงานตอ้งรับภาระเลียงดู

ทงัเด็กและผูสู้งอายมุากขึน ตามตารางดา้นล่าง 

     

ตารางที 13  ประมาณการประชากร จาํแนกตามกลุ่มอาย ุ

 

ปี ประชากรรวม 
0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึนไป 

จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

2533 54,528 15,967 29.25 34,585 63.43 3,996 7.33 

2543 62,212 15,344 24.66 41,030 65.95 5,838 9.38 

2553 68,557 15,097 21.99 45,485 66.35 7,993 11.66 

2563 72,683 13,528 18.61 46,902 64.53 12,253 16.86 

2573 76,733 14,398 18.76 44,616 58.15 17,719 23.09 

 

3. กระแสการดูแลสุขภาพ  จากข้อมูลคณะทาํงานสุขภาพคนไทย 2552 สถาบัน

ประชากรและสังคม โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล พบว่าประเทศไทยมีความสุขเป็นลาํดบัรอง

สุดทา้ยของกลุ่มประเทศอาเซียน และสอดคลอ้งกบั 10 สถานการณ์เด่นดา้นสุขภาพของคนไทย

ตวัอยา่งประกอบดว้ย ความเครียดจากปัญหาการเมือง ปัญหายาเสพติด  ปัญหาวิกฤตินาํมนัราคาสูง  

เป็นตน้ แนวโนม้คนไทยจะเป็นโรคซึมเศร้าและมีอตัราฆ่าตวัตายสูงขึน และจากการศึกษาของ ดร.

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ พบว่าระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยมีปัญหาหลายด้าน 

ประกอบดว้ย (1) บุคลากรดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขกระจุกตวัอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนและ

เขตเมือง มีอตัราการลาออกสูงถึง 40%   (2) ปัญหาประสิทธิภาพ ความปลอดภยัในระหว่างการ

รักษาทาํให้มีการเสียชีวิตสูงถึง 35%  (3) เกิดปัญหาการฟ้องดาํเนินคดีทางการแพทยม์ากขึน  (4) 



158 

การป้องกนัโรคทียงัขาดยา และเครืองมือ ในการคดักรองผูรั้บบริการ เช่น มะเร็งปากมดลูกและ

เบาหวาน  

4. ขาดความเท่าเทียมในการกระจายโรงพยาบาลไปในเขตภูมิภาค ยงัมีความไม่

เพียงพอ และแตกต่างกนัขึนอยู่กบัศกัยภาพของแต่ละพืนที แต่โรงพยาบาลเอกชนอยู่ในเขตเมือง

ใหม่ทาํให้การบริการขาดความเท่าเทียมกนั  และปัจจุบนัปัญหาการขาดแคลนแพทยจ์ากรายงาน

ของแพทยสภา ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวน 49,910 คน แบ่งเป็นนายแพทยร้์อยละ 58 และ

แพทยห์ญิงร้อยละ 42 อยู่ภายในวยัทาํงานเพียงร้อยละ 89 ส่วนใหญ่ทาํงานอยู่ในเขตเมืองใหญ่ 

ถึงแมว้่าทีผ่านมาระหว่างปี 2539-2557 มีการผลิตแพทยไ์ด้ 28,832 คนแต่ยงัไม่เพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการสาธารณสุข โดยเฉพาะกระแสค่านิยมการบริโภคแบบวตัถุนิยม บริโภคนิยมทาํให้เกิด

ความเสียงต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพทีเสือมลง การให้บริการของภาครัฐไม่เท่าเทียมขาดการ

จดัการเชิงธรรมาภิบาลทาํให้เกิดปัญหาการให้บริการประชาชน ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ

โรงพยาบาลเอกชน   

 สภาพแวดล้อมด้านปัจจยัเสียง  

ปัจจยัเสียงทีสาํคญั  

1. ผลกระทบจากความขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองที

เกิดจากเปลียนแปลงรัฐบาลในปี 2557 ทาํให้ขาดความเชือมนัดา้นความปลอดภัยในการเขา้มา

รักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ  

2. ปัญหาและอุปสรรคในระบบบริการสุขภาพมีจาํนวนมาก และมีความซบัซอ้นของ

ปัญหา เนืองจากมาจากปัจจยัหลกัหลายประการทงัในส่วนของผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาล 

ไดแ้ก่ (2.1.) การขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการของภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขที

ยงัมีความอ่อนแอในการใช้หลกัธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพให้เกิดความ

โปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค รวมถึงคุณธรรมจริยธรรม ไดแ้ก่ (1) การสร้าง บงัคับใชก้ฎหมาย 

เพือใหเ้กิดความยติุธรรม เสมอภาค โปร่งใสกบัทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง สะทอ้นถึงการละเลยการปฎิบติั

ตามแผนยทุธศาสตร์ทีประกาศไว ้โดยกฎหมายทีไดรั้บการเรียกร้องมานาน ไดแ้ก่ การเรียกร้องใหมี้

กฎหมายคุม้ครองผูเ้สียหายจากบริการทางการแพทย ์ กฎหมายเกียวกบัการควบคุมราคายา เวชภณัฑ์

และค่าใช้จ่ายการรักษา  การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ

สาธารณสุข เป็นต้น  (2) การขาดความเหมาะสมในการสนับสนุนงบประมาณ เพือบริการ

สาธารณสุขภาคประชาชน และขจดัปัญหาความเหมาะสมระหว่าง 3 กองทุนรวมถึงการกาํหนด

ราคาค่าบริการเหมาจ่ายแก่โรงพยาบาลเอกชนทีควรมีการปรับปรุงพฒันาให้มีความยุติธรรม  (3) 

การประสานงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรทางการแพทยอ์ย่างเป็นระบบ ทาํ
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ใหปั้ญหาเกิดปัญหาเรือรังกระทบต่อการบริการสาธารณสุขเป็นวงกวา้ง ขาดการบูรณาการร่วมกบั

ภาคเอกชนและขาดการสนับสนุนงบประมาณเพือผลิตบุคลากรทางการแพทย ์ (4) ขาดการขยาย

โรงพยาบาลรัฐ และการพฒันาคุณภาพบริการในการตอบสนองระบบสุขภาพของประชาชน และ

เอือผลประโยชน์ทางธุรกิจทีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสนับสนุนผลประโยชน์ให้แก่

โรงพยาบาลเอกชนโดยมีกระบวนการควบคุม กาํกบัดูแลทีอ่อนแอ ทาํใหภ้าคประชาชนไดรั้บความ

เดือดร้อน   (2.2.) การบริหารงานโดยคณะกรรมการแพทยสภา เป็นบุคคลทีมาจากภาคธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ทาํให้เกิดขอ้ร้องเรียนจาํนวนหนึงดา้นความเหมาะสม ขาดความเชือถือตาม

หลกัศีลธรรม จริยธรรมอย่างแทจ้ริง เนืองจากเมือเกิดปัญหาดา้นบริการสุขภาพ แพทยสภาจะมี

บทบาทหน้าทีในการกาํกบัดูแลมาตรฐานวิชาชีพทีถูกตอ้งเหมาะสมให้ความยุติธรรมแก่ทุกภาค

ส่วน หากแต่ทีผ่านมาพบประเด็นข้อร้องเรียนทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทาํให้คดี

ฟ้องร้องโดยผูรั้บบริการขาดทีพึงพิงดา้นความยติุธรรมจากหลกัศีลธรรมจริยธรรมทางโครงสร้าง 

3. ปัจจยัดา้นภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภาวะนาํท่วมใหญ่ โรคระบาด เป็นตน้  

4. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจทีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่น การถดถอยของผลิตภณัฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคการส่งออกขาดดุลนานนบัปี เป็นตน้ 

 สภาพแวดล้อมด้านจุดแข็งของโรงพยาบาล  

1. ดา้นคุณภาพการรักษาทีไดม้าตรฐานการรับรองจาํนวนมาก สามารถสร้างระบบ

จดัการ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมความเสียงในดา้นคุณภาพการรักษา การควบคุมการติดเชือ 

ระบบสือสารสารสนเทศไดอ้ยา่งดีและเหมาะสม  ปัจจยัทีส่งผลต่อความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาล ไดแ้ก่ (1) การจดัการวตัถุดิบจากผูจ้าํหน่ายตอ้งสร้างระบบจะซือยา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์

เครืองมือแพทยใ์หเ้พียงพอต่อความตอ้งการใชด้ว้ยการบริหารระบบจดัซือ การสาํรองสินคา้คงคลงั

ในระดบัทีเหมาะสมต่อปริมาณความตอ้งการทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ การประเมินความเหมาะสมใน

คุณสมบติั ราคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินคา้ เป็นตน้ โดยมีการสาํรองผูจ้ดัจาํหน่ายหลาย

รายในสินคา้แต่ละประเภทเพือบริหารจดัการสินคา้ใหมี้ความเพียงพอ และเหมาะสม (2) ภาวะการ

แข่งขนัของโรงพยาบาลเอกชนทวีความรุนแรงขึนอยา่งต่อเนือง 

2. การสร้างความรับผดิชอบต่อสงัคม หมายถึง การดูแลผูรั้บบริการ บุคลากรในองคก์ร 

ชุมชน และสิงแวดลอ้ม การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมกบัคู่คา้เพือประโยชน์สูงสุดของ

ผูรั้บบริการ  การเคารพสิทธิมนุษยชนในดา้นเชือชาติ สัญชาติ อายุ เพศ ศาสนา ตาํแหน่ง สถานะ

ทางสังคม สิทธิผูรั้บบริการ การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537  พระราชบญัญติักองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 

2537 เป็นตน้  ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคทีตอ้งใหบ้ริการทีเกินความคาดหวงัของผูรั้บบริการ  การ
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ดูแลรักษาสิงแวดลอ้มดว้ยการอนุรักษพ์ลงังาน การใชแ้ละจดัหานาํอุปโภคบริโภค การลดมลภาวะ

สิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล การตรวจและการวดัผลกระบวนการทีเกียวขอ้งทางดา้นกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดดา้นสิงแวดลอ้ม การควบคุมระบบความปลอดภยัภายในอาคาร การประเมินความเสียง

ดา้นความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

3. การจดัการกระบวนการ เพือใหเ้กิดการบริการจุดเดียว และการลดกระบวนการเหลือ

เท่าทีจาํเป็นเหมาะสม (Lean process)  

4. การเป็นสมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่งผลดีต่อปัจจัยด้านการเงิน 

ได้แก่ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุน และการจัดการทางการเงินทีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ส่งผลต่อนโยบายและการตดัสินใจลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลทีตอ้งใชแ้หล่งเงินทุน 

เพือการลงทุนในเครืองมือทางการแพทย ์และอาคารสถานทีทีมีมูลค่าสูง รวมถึงการจดัการทาง

การเงิน เพือให้เกิดการบริหารสภาพคล่องไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนียงัสามารถยึดแนวทาง

ปฎิบัติตามหลกับรรษัทภิบาล โดยมีสํานักงานกาํกับหลกัทรัพยแ์ละดูแลตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเป็นผูก้าํกบั ดูแล ตรวจสอบ 

 สภาพแวดล้อมด้านจุดอ่อนของโรงพยาบาล  

จุดอ่อนของธุรกิจโรงพยาบาล ไดแ้ก่  

1.  การขาดแคลนบุคลากรทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที

เทคนิค เภสชักร ทีมีทกัษะดา้นภาษาดว้ย 

2.  การพึงพิงยา เวชภณัฑ ์เครืองมือทางการแพทยจ์ากต่างประเทศส่งผลต่อตน้ทุนทีสูง 

และขาดการพฒันาวิศวกรรมทางการแพทยที์ทาํใหป้ระเทศไทยสามารถจดัการวิทยาการ ตน้ทุนยา 

เวชภณัฑ ์และเครืองมือทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.  ขอ้พิพาททางดา้นกฎหมายจากการฟ้องร้อง ค่าเสียหายจากบริการทางการแพทย ์

โดยจดักระบบการบริหารคุณภาพในการรักษาพยาบาล เพือลดความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการ

ปฎิบติัหนา้ทีในระดบัหนึง จากการทาํประกนัภยัความเสียงทีอาจเกิดขึน เป็นตน้ 

  การวเิคราะห์ยุทธศาสตร์สําคญัของโรงพยาบาลเอกชน 

จากแผนพฒันสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัที 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศจากคณะรัฐมนตรี

เมือวนัที 9 ตุลาคม 2555 กาํหนดใหภ้าคีและหน่วยงานทีเกียวขอ้งดา้นสุขภาพใชแ้ผนพฒันาสุขภาพ

แห่งชาติเป็นกรอบนาํทิศทางการพฒันาดา้นสุขภาพของประเทศ ตามทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

โดยแผนพัฒนาสุขภาพประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ทีสามารถเชือมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ของ

โรงพยาบาลเอกชนอนัประกอบดว้ย  
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1. ยทุธศาสตร์สร้างความเขม้แข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพ การพึงพาตวัเอง

ดา้นสุขภาพการสร้างจิตสาํนึกดา้นสุขภาพใหแ้ก่สงัคม ประชาชน สร้างวฒันธรรมการรักษาสุขภาพ 

สุขภาวะทีดี   

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบเฝ้าระวงั เตือนภยั การจดัการภัยพิบัติ อุบติัเหตุ ภัย

สุขภาพ เพือใหเ้กิดความพร้อมการเตรียมเฝ้าระวงัและเตือนภยั สามารถจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสมทนั

เหตุการณ์  

3. ยุทธศาสตร์การมุ่งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค คุ้มครองผูบ้ริโภค เพือ

ปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน อนัเป็นรากฐานของปัญหาภาระโรคสาํคญั เพือการ

ลงทุนในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เพียงพอ  สอดคล้องกับแนวทางจัดการบรรษัทภิบาล

โรงพยาบาลเอกชนทีร่วมมุ่งความเป็นเลิศทางวิจยัดา้นวิชาการทางแพทยใ์นการส่งเสริมสุขภาพใน

ลกัษณะบูรณาการแบบสหสาขาวิชา การต่อยอดการประยกุตง์านวิจยัและการจดัการเชิงนวตักรรม

ในการส่งเสริมการป้องกนั เสริมสร้างสุขอนามยัทีดีแก่ประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์สร้างระบบสุขภาพมาตรฐานทุกระดับ ในการตอบสนองต่อปัญหา

สุขภาพกลุ่มเป้าหมาย พฒันาคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการไดอ้ย่างทวัถึง เป็น

ธรรม สร้างความสมัพนัธที์ดีระหว่างผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการ  สอดคลอ้งกบัการมุ่งเน้นคุณภาพ

การรักษาและคุณภาพบริการทีได้มีมาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากสถาบันรับรองมาตรฐาน

สถานพยาบาลและมาตรฐานการรับรองระดบัสากล ร่วมกบัการพฒันาเครือข่ายการรักษาพยาบาล 

การสร้างบรรยากาศทีอบอุ่นปลอดภยัและถูกสุขลกัษณะ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับ

โรงพยาบาลอืนทงัภาครัฐและภาคเอกชนในการจดัการการเขา้ถึงบริการครอบคลุมในทุกพืนที  

5. ยทุธศาสตร์การสร้างกลไกในการดูแลระบบบริการสุขภาพ การจดัการทรัพยากรให้

มีประสิทธิภาพ ในการอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีบรรษทัภิบาลเป็นเอกภาพ อนัส่งผลต่อความ

มนัคง ยงัยนืของระบบสุขภาพ  สอดคลอ้งกบัการมุ่งเนน้การจดัการของโรงพยาบาลเอกชนในดา้น

การจดัสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในดา้นการปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร 

ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน ดา้นทรัพยากรบุคคล ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นความรับผิดชอบ

ต่อสงัคม ดา้นการเรียนรู้และการจดัการนวตักรรม  

จากข้อมูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) นํามาสู่ขันตอน

ดําเนินการด้วยเทคนิคเดลฟายด์  (Dephi) โดยกลุ่มผูเ้ ชียวชาญหลักทีให้ข้อมูลรวม 28 คน 

ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงกระทรวงสาธารณสุขจาํนวน 1 คน ผูบ้ริหารโรงพยาบาลรัฐจาํนวน 1 

คน ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนจาํนวน 14 คน  นักวิชาการโรงเรียนแพทยจ์าํนวน 3 คน บริษัท

คู่สญัญาจาํนวน 5 คน  และมลูนิธิในส่วนของภาคประชาชนจาํนวน 4 คน  จากประเด็นการศึกษา 3 
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ดา้นหลกั ประกอบดว้ย (1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) ไดแ้ก่ 

การประเมินสถานการณ์ทีไม่สามารถควบคุมไดจ้ากสภาพความเป็นจริงดา้นเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม วฒันธรรม และเทคโนโลยี เป็นต้น   (2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal 

Environment) ไดแ้ก่ การประเมินสถานการณ์ทีสามารถควบคุมไดจ้ากสภาพความเป็นจริงในการ

ปฎิบติังาน วิสยัทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ปัจจยัสู่ความสาํเร็จ ค่านิยม วฒันธรรมองค์กร 

รวมถึงแนวคิดและแนวทางจดัการธุรกิจ (3) การวิเคราะห์การจดัการตามหลกับรรษทัภิบาลของ

โรงพยาบาลทีมีความสมัพนัธเ์ชือมโยงระหว่างหลกับรรษทัภิบาล 10 ประการตามสาํนักงานพฒันา

ขา้ราชการกาํหนด ไดแ้ก่ (1) หลกันิติธรรม (2) หลกัการตอบสนอง  (3) หลกัประสิทธิภาพ (4) หลกั

ประสิทธิผล (5) หลักความเสมอภาค (6) หลกัการมีส่วนร่วม (7) หลกัการตรวจสอบ ความ

รับผดิชอบและเชือถือได ้(8) หลกัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (9) หลกัการกระจายอาํนาจ 

(10) หลกัคุณธรรมจริยธรรม   

จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชียวชาญจาํนวน 23 คน ผูว้ิจยัไดร้วบรวมประเด็นทีไดจ้าก

การสัมภาษณ์มากาํหนดประเด็นเชิงกลยุทธ์ในการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน 

ออกเป็น 40 ประเด็น เพือใชป้ระกอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณดว้ยเทคนิคเดลฟาย โดยมีรายละเอียด

แต่ละประเด็นตามลาํดบัดงันี 

1. การประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน  ในการให้บริการรักษาพยาบาลร่วมกนั ไดแ้ก่ การตงัศูนยป์ระสานงานส่งต่อผูรั้บบริการ 

(Patient referral coordinating center) เป็นโครงการร่วมของสาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช) เพือจดัระบบการสาํรองเตียงสําหรับการส่งต่อผูรั้บบริการจากสถานพยาบาลในระบบ

ทวัไปทีไม่สามารถใหบ้ริการได ้เนืองจากเกินศกัยภาพ เช่น ขาดแพทยเ์ฉพาะทางทีให้บริการอย่าง

ทนัท่วงที ขาดอุปกรณ์การรักษา ขาดห้องทีเพียงพอสาํหรับผูรั้บบริการหนัก (Intensive Care unit : 

ICU)  โดยมีการทาํขอ้ตกลงในการส่งต่อผูรั้บบริการไปรับบริการยงัโรงพยาบาลอืนทีมีการสาํรอง

ห้องไวท้งัโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทั วไปประเทศรวม 1,056 แห่ง ทีมีเครือข่าย

ประสานงานเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ เพือเขา้รับบริการทีหน่วยบริการสาธารณสุขทีมีศกัยภาพสูงกว่า 

รวมถึงการเคลือนยา้ยผูรั้บบริการไปยงัโรงพยาบาลเอกชนทีไดต้กลงกนัไว ้ โดยเฉพาะการรักษาที

ตอ้งการความเร่งด่วนทีเป็นอนัตรายต่อชีวิต เช่น การผา่ตดัสมอง การใชเ้ครืองช่วยหายใจ การดูแล

เด็กแรกเกิดทีนาํหนักตวัน้อย เป็นตน้ ซึงเครือข่ายจะทาํการประสานงานตลอด 24 ชวัโมงทุกวนั  

โดยการประสานงานร่วมกนัจะทาํให้เกิดการลดช่องว่างความเหลือมลาํ การขาดความเสมอภาค 

ขาดความเป็นธรรมในสงัคมในการเขา้ถึงสิทธิของผูรั้บบริการ ทีเกียวขอ้งกบัสิทธิความคุม้ครองขนั

พืนฐานหลกั ไดแ้ก่ หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สิทธิขา้ราชการ หลกัประกนัสังคมและการแพทย์
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ฉุกเฉิน เป็นตน้  การพฒันาความร่วมมือในการใหบ้ริการทางการแพทยจ์ะช่วยทาํให้เกิดความเป็น

บรรษทัภิบาลในการจดัการโรงพยาบาลเอกชนมากขึน จากความพยายามในการประสานงาน เพือ

สร้างความเสมอภาคใหม้ากทีสุดเท่าทีทาํได ้แต่โดยทวัไปธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัคงมุ่งแสวงหา

ผลตอบแทนต่อการลงทุนมากกว่าการมุ่งเนน้การจดัการบรรษทัภิบาลบางดา้น เนืองจากปัจจยัทาง

ธุรกิจทาํใหก้ารรักษาเป็นเสมือนสินคา้ทวัไปทีตอ้งไดรั้บค่าตอบแทนสูงสุด การอาํนวยความสะดวก

ในการสร้างความเสมอภาคให้แก่ผูรั้บบริการนอกกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จึง

เป็นโอกาสเล็กน้อยทีจะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึนและส่วนมากจะเป็นเหตุผลในเชิงสร้าง

ภาพลกัษณ์ในความรับผิดชอบต่อสังคมอนัเป็นการประชาสัมพนัธ์เชิงกลยุทธ์การตลาดทีมุ่งหวงั

ผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน   

2. การปฎิบติัตามกฏหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง เป็น

บทบาทหนา้ทีสาํคญัตอ้งปฎิบติัตามดว้ยหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้เหมาะสมกบั

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน นอกจากนียงัตอ้งคาํนึงถึงหลกัสิทธิมนุษยชนสากลด้วย

คุณธรรมทีมุ่งหวงัในการช่วยเหลือชีวิตเพือนมนุษยอ์นัเป็นหลกัการเชิงโครงสร้างในการปฏิบติัตาม

กฏหมายทีสร้างความเสมอภาค เท่าเทียมกนั และอยูบ่นความยุติธรรม  ทงันีเนืองจากการประกอบ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงตน้ทุนและอตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน ทาํให้การ

ปฎิบติัตามกฏหมายบางเรืองเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เช่น พระราชบญัญติัการแพทย์

ฉุกเฉิน ทีสร้างความเสียหายทางการเงินใหแ้ก่โรงพยาบาลเอกชน เนืองจากการรับการรักษาแต่ละ

ครังจะมีผลทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเสียงจากการไม่ไดรั้บชาํระเงิน หรือไดรั้บชาํระเงินไม่

เต็มจาํนวนส่งผลกระทบต่อภาวะการขาดทุน หากหนีสูญมีมลูค่าสูงอาจทาํให้โรงพยาบาลเอกชนที

มีขนาดเลก็ไม่สามารถรับภาระไดจ้นอาจตอ้งปิดกิจการได ้ดงันนัเพือป้องกนัความเสียหายทีอาจเกิด

ขึนกบัธุรกิจจึงตอ้งมีการสร้างระบบการจดัการดว้ยการใชช่้องว่างทางกฏหมาย เพือป้องกนัความ

เสียหายทีอาจเกิดขึน เช่น การพิจารณาความน่าเชือถือด้านการชาํระเงินของผูรั้บบริการ การ

ตรวจสอบสิทธิวงเงินความคุม้ครองจากบริษทัประกนั  การเรียกเก็บเงินก่อนการรักษา เป็นตน้ ซึง

เป็นมาตรการทางการเงินทีจะลดความเสียงทางการเงินและเป็นการใชช่้องว่างทางกฏหมาย เพือหา

วิธีการต่างๆ ในการลดความเสียงทางการเงิน เป็นตน้ 

3. การสนบัสนุนการเขา้ถึงสิทธิแก่ประชาชน จากแนวทางของสาํนกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชิในปี 2556 แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานทีเกียวข้อง ได้แก่ 

กระทรวงสาธารณสุข สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สาํนักงานหลกัประกนัสังคม ลว้นมี

ความเขา้ใจถึงปัญหาความเหลือมลาํในการเขา้ถึงสิทธิของประชาชน ประสิทธิภาพในการจดัการ

ระบบสาธารณสุขทีไม่เพียงพอทาํให้ไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึนกบัประชาชนได ้  
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ประกอบกบัการไดรั้บความร่วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนมีนอ้ยและภาครัฐมีอาํนาจการต่อรองกบั

โรงพยาบาลเอกชนน้อย ทาํให้โอกาสในการขอการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเอกชนรางเลือน 

เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนมุ่งการดาํเนินธุรกิจมากกว่าการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ทาํให้

ระบบสาธารณสุขทีผ่านมาไม่ประสบความสําเร็จ เช่น การร่วมมือในระบบประกันสังคม 

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติของโรงพยาบาลเอกชนลดน้อยลง  โดยเฉพาะการขาดความร่วมมือ

อยา่งมากสาํหรับการแพทยฉุ์กเฉินทีทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรับผูรั้บบริการ   

 ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของผูรั้บบริการมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ (1) ความด้อย

ประสิทธิภาพในการดูแลระบบสาธารณสุขของโรงพยาบาลรัฐและกระทรวงสาธารณสุข ทีพึง

รับผดิชอบต่อการเขา้ถึงสิทธิของประชาชน การสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรม ประสิทธิภาพ

ในการให้บริการสุขภาพระดับประเทศทีต้องไดรั้บการปฎิรูป เพือแก้ไขปัญหาทีเรือรัง มีความ

ซบัซอ้นของปัญหาตงัแต่การแกไ้ขกฏหมายดา้นบริการสุขภาพให้เกิดความเสมอภาค ปัญหาการ

ผลิตบุคลากรทางการแพทย ์ปัญหางบประมาณสนับสนุนในการเปิดโรงพยาบาลรัฐให้มากขึน ซึง

จะส่งผลกระทบการดาํเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนหากบริการของโรงพยาบาลรัฐพฒันาดีขึน 

การขาดความเป็นบรรษทัภิบาลภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึงของการสนบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ใหมี้ช่องทางในการเจริญเติบโตอย่างไร้ทิศทางอนัจะนาํปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

มากขึนในอนาคต (2) การขาดหลกัคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนทีมุ่งเนน้เชิง

ธุรกิจมากกว่าการสนองตอบต่อเจตนารมณ์และหลกัจรรยาบรรณทางการแพทย ์ทาํให้พฤติกรรม

การดาํเนินกิจกรรมทางการตลาดทีมุ่งเน้นการขายทังในส่วนของการรักษาเกินความจาํเป็น 

การตลาดเพือเสริมรายไดเ้ป็นหลกั การตรวจสุขภาพอยา่งละเอียดเพือวตัถุประสงคห์าเหตุการรักษา

โรค การตลาดทีมุ่งใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ เกิดความเกรงกลวัทาํให้เกิดการรักษาโดยปราศจากความ

จาํเป็น โดยมีเป้าหมายการเจริญเติบโตของรายได ้การลดตน้ทุนเพือสร้างอตัราผลตอบแทนสูงสุด

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

4. การจดัการดา้นคุณภาพการรักษาและคุณบริการทีดี ตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของ

ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั (Patient safty goals) ทงัในดา้นกระบวนการรักษา การให้ยา การมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ การรับรู้ขอ้มลูอยา่งละเอียดเกียวกบัการรักษา ดงันันคุณภาพการรักษาทีดี คือ การ

ใหก้ารรักษาทีถกูตอ้งตามหลกัมาตรฐานการรักษาพยาบาลและทีสาํคญัคือการรักษาดว้ยจิตวิญญาณ

จริยธรรมจรรยาบรรณทางการแพทย ์ทีมุ่งใหก้ารรักษาถกูคน ถกูเวลาอยา่งมีส่วนร่วมกบัผูรั้บบริการ 

นอกจากนีปัจจยัสาํคญัในการรักษาทีดี คือ การมีทีมงานทีมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ รู้ใจ

กนั รู้งาน เขา้ใจขนัตอนการปฎิบติัอย่างชดัเจน  ทงัในทีมงานผูใ้ห้การรักษาและทีมงานอืนทีตอ้ง

ประสานการอาํนวยความสะดวกนับเป็นประเด็นสาํคญัในดา้นกระบวนการทีตอ้งให้ความเขา้ใจ
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และการสือสารทีถูกตอ้งเหมาะสม ตรงเวลาทีตอ้งสือสาร ประสิทธิภาพของเครืองมือทีใชใ้นการ

สือสารความเขา้ใจ จึงมกัมีอุปสรรคในการสือสารเกิดขึนในทุกกระบวนการทาํงานอยู่ตลอดเวลา 

ซึงอาจมีระดบัมากหรือน้อยขึนอยู่กบัสถานการณ์ หากแต่การสือสารนันตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อ

ความปลอดภยัของผูรั้บบริการ   กระบวนการสาํคญัทีใชเ้วลาในการรักษาพยาบาล  คือ แพทยซ์กั

ประวติัผูรั้บบริการ ตรวจสอบผลตรวจร่างกายหรือขอ้มลูดา้นสุขภาพอืนรวมถึงการผลตรวจวินิจฉยั

จากห้องปฎิบัติการ ปริมาณผูรั้บบริการทีเขา้มาจาํนวนมากในเวลาใกลเ้คียงกันทาํให้แพทยไ์ม่

สามารถให้เวลากบัผูรั้บบริการแต่ละรายไดอ้ย่างเต็มทีหรือไม่สามารถให้บริการผูรั้บบริการราย

อืนๆ ได้อย่างทวัถึงและเหมาะสมจากสิงทีควรปฎิบติั   ดังนันการพฒันาคุณภาพการรักษาและ

ตอบสนองความปลอดภยัของผูรั้บบริการยงัตอ้งปฎิบติัควบคู่กบัการพฒันาดา้นอืนประกอบ เช่น 

การพฒันาคุณภาพบริการทีดีอนัหมายรวมถึงการอาํนวยความสะดวกในดา้นอาคารสถานที ความ

เป็นมิตรไมตรีทีดีต่อกนั การพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการสือสารทีมีประสิทธิภาพ การ

ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานอืนเมือมีเหตุทีบุคลากรทางการแพทยห์ลกัตอ้งปฎิบติัหน้าที

เกินอตัรากาํลงัทีมี เป็นตน้  ภาพรวมคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการเป็นปัจจยัสาํคญัในการ

จดัการบรรษทัภิบาลเพือตอบสนองการรักษาโรคให้แก่ผูรั้บบริการทีต้องอาศยัการจดัการหลกั

บรรษทัภิบาลดา้นอืนเขา้มาเป็นองค์ประกอบสนับสนุน ไดแ้ก่ หลกัความประสิทธิภาพดา้นความ

เชียวชาญในการรักษา กระบวนการคุณภาพทีมีการปฎิบติัร่วมกนัอยา่งดีภายใตค้วามเขา้ใจและการ

ฝึกฝนร่วมกัน  หลกัประสิทธิผลด้านบริการทีสนับสนุนให้เกิดการรักษาทางใจ การช่วยเหลือ

ผูรั้บบริการทีไม่พร้อมดูแลตนเองใหใ้ชชี้วิตใกลเ้คียงกบัการดาํเนินชีวิตปกติมากทีสุด รวมถึงหลกั

ความมีส่วนร่วมและหลกัความโปร่งใสในการให้ความรู้อย่างละเอียดชดัเจน มีการทบทวนความ

เขา้ใจในการรักษาและตดัสินใจร่วมกนัระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาล อนัเป็นปัจจยัสาํคญัใน

การสร้างและพฒันาคุณภาพภายใต้หลักการจัดการบรรษัทภิบาลเพือส่งมอบคุณค่าสูงสุดสู่

ผูรั้บบริการ   

5. การตอบสนองผลประโยชน์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   การให้ระดบัความสาํคญัต่อผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียมีความสําคญัทีส่งผลต่อการจดัการบรรษทัภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลอย่างมาก 

โดยการตอบสนองผลประโยชน์เชิงโครงสร้างของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมกัมุ่งเน้นไปที

ผลประโยชน์ของผูรั้บบริการสาํคญัสูงสุดจะเพือเป้าหมายทางการตลาดหรือเจตนารมณ์ความมุ่งมนั

ทางจรรยาบรรณทางการแพทยพิ์สูจน์ไดย้าก แต่จากโครงสร้างพบว่ามีการกาํหนดสิทธิผูรั้บบริการ 

กฏหมายดา้นสิทธิมนุษยชน กฏหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคและกฏหมายประกอบอืนจาํนวนมากทีให้

ความสําคัญต่อผลประโยชน์ของผูรั้บบริการเป็นสําคัญ ธุรกิจจึงจาํเป็นต้องดาํเนินนโยบายให้

สอดคลอ้งต่อกฏระเบียบขอ้บงัคบัทีสาํคญันนั โดยผลประโยชน์ทีธุรกิจตอ้งไดรั้บ คือ ผลตอบแทน
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ให้แก่ผูถื้อหุ้นทียึดหลกัการจัดการเงินทีต้องสร้างผลตอบแทนสูงสุด ควบคู่กับการสร้างความ

รับผดิชอบต่อสงัคมทีมุ่งหวงัเชิงยุทธศาสตร์การตลาดเป็นหลกัจึงเป็น 2 ปัจจยัทีมีความขดัแยง้กบั

แนวทางปฎิบัติของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เช่น การละเลยการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติ

การแพทยฉุ์กเฉินดว้ยการไม่รับผูรั้บบริการทีมีความเสียงต่อการเสียชีวิต เนืองจากปัญหาทางการ

เงินของผูรั้บบริการดว้ยการหาเหตุในการปฎิเสธการให้บริการ อาทิ ไม่มีแพทยที์ดูแลผูรั้บบริการ 

ห้องพกัเต็ม ขาดบุคลากรและเครืองมือทางการแพทย ์เป็นตน้ กลยุทธ์การตลาดทีมุ่งสร้างความ

ตอ้งการเทียมหรือความตอ้งการทีไม่จาํเป็นต่อการรักษาโดยตรง อาทิ วคัซีนป้องกนัมะเร็งปาก

มดลกูทีใหข้อ้มลูไม่ครบถว้นและมุ่งให้สามีเป็นผูต้ดัสินใจ การตรวจสุขภาพเกินความจาํเป็นจาก

การสร้างความกลวัเพือหวงัผลให้เกิดโอกาสกลบัมาใช้บริการรักษาพยาบาลเพิมขึน การมุ่งให้

ความสาํคญักบักลุ่มธุรกิจทีสร้างรายไดโ้ดยขาดความรับผดิชอบต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน

ทวัไปทีตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง ตอ้งการความเสมอภาคในการรับบริการ รวมถึงการปฎิบติั

การดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมเป็นการปฏิบติัเพียงเพือตอบสนองการรับรู้ของสังคมบา้งแต่ยงั

ขาดการปฎิบติัอยา่งแทจ้ริง เป็นตน้  การพฒันาบรรษทัภิบาลในบางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการ

ปฎิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมทีชดัเจนบา้ง ทงันีโรงพยาบาลเอกชนดงักล่าวมุ่งแสวงหาแนวทางในการ

ลดตน้ทุน สร้างความพึงพอใจในระดบัผลตอบแทนทีสามารถดูแลความสมดุลของทุกฝ่ายให้เกิด

การยอมรับได ้เช่น การยอมรับผลตอบแทนระดบัร้อยละ 10 ภายใตก้ารจดัการทีสามารถตอบสนอง

ผูรั้บบริการในระดบัทีจาํเป็นและเหมาะสม ในขณะทีบางแห่งอาจตอ้งการผลตอบแทนสูงทีสุดเท่าที

จะทาํได ้เป็นตน้ 

6. การแบ่งปันและแลกเปลียนทรัพยากรการแพทย ์  เป็นสิงสาํคญัของการให้บริการ 

เนืองจากความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์ ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณการลงทุนในอาคาร 

อุปกรณ์เครืองมือทางการแพทยที์มีจาํนวนมากและราคาสูง เป็นสิงทีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

จาํเป็นตอ้งลงทุนแต่ไม่สามารถลงทุนไดค้รบทงัหมด  ประกอบกบัการรักษามีความซบัซอ้นและ

เกียวเนืองกนัในระบบอวยัวะหรือโรคทีเกิดทาํให้ต้องใชท้รัพยากรเพือการรักษาทีหลากหลาย  

ดงันันความสามารถในการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างเครือข่ายโรงพยาบาลจึงมีความสาํคญัต่อ

คุณภาพการรักษา ซึงแนวทางจัดการบรรษทัภิบาลดา้นนีมีความสาํคญัมากต่อระบบสาธารณสุข 

เนืองจากส่งผลต่อคุณภาพการรักษา เกิดการประหยดัต่อการลงทุนและประสิทธิภาพการใชง้านของ

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าร่วมกนั ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

ผมคิดว่ามนัเป็น Trend นะครับทุกๆ โรง ตอ้งการลดตน้ทุนจากการ Investment 

หลายๆ อย่าง การแชร์ก็คือการใชง้านร่วมกนั ของเราก็มีการเริมเหมือนกนัอย่างเช่น มีการไป
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คุยกบัโรงพยาบาลอืนๆ หรือว่าคุณก็สามารถใช้บริการ CT SCAN หรืออะไรหลายๆ อย่าง

ร่วมกนั (รพีพนัธ์ วงศ์วานิช, 2558) 
 

 ปัญหาและอุปสรรคดงักล่าวพบมากในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจากการมุ่งธุรกิจ

เป็นสาํคญัเหนือสิงอืนใดทาํให้เกิดปัญหาต่อระบบในภาพรวม เช่น (1)  การชกัจูงใจให้แพทยที์มี

ความเชียวชาญจากโรงพยาบาลรัฐมาทาํงานร่วมกบัโรงพยาบาลเอกชนทีให้ผลประโยชน์สูงสุดแก่

แพทย ์ไดแ้ก่ การชดใชทุ้นแทนแพทย ์การสนบัสนุนการศึกษาเฉพาะทางต่อเนือง การสร้างรายได้

และความสะดวกสบายในการปฎิบติัหน้าทีของแพทย ์ซึงเป็นการใชท้รัพยากรของส่วนรวมเพือ

ประโยชน์ของธุรกิจ (2) การใชท้รัพยากรของรัฐเพือแสวงผลประโยชน์ทางธุรกิจ เช่น การส่ง

ผูรั้บบริการไปทาํ MRI ในโรงพยาบาลรัฐ โดยทีโรงพยาบาลเอกชนไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนซือเครือง

ราคาสูงและมีอตัราการใชง้านไม่คุม้ค่า อีกทงัยงัสามารถบวกราคาเพิมสาํหรับการบริการได ้โดยที

ผูรั้บบริการตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายดงักล่าวเพิมขึนจากเหตุผลทีลงตวัทางธุรกิจ คือ โรงพยาบาลไม่มี

เครืองดงักล่าวและมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน เป็นตน้  จากความมุ่งสู่ความเป็นธุรกิจทีแสวงหา

ผลตอบแทนสูงสุดในเชิงธุรกิจอาจนาํไปสู่การคา้ทีเกียวขอ้งกบัชีวิตมนุษย ์ทีเป็นเครืองมือในการ

ต่อรองเชิงธุรกิจทีไม่ควรเกิดขึนกบัโรงพยาบาลทีมุ่งเนน้คุณธรรม ใหบ้ริการลกัษณะสินคา้บริการที

ตอ้งมุ่งเนน้คุณธรรม  การพฒันาบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนยงัไม่เพียงพอต่อการพฒันา

ยทุธศาสตร์ระบบสาธารณสุขทีเหมาะสมหากไม่มีการปฎิรูปทงัระบบสุขภาพ   

7. การจดัสวสัดิการและรายไดที้เหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย ์เป็นการจดัการ

บรรษัทภิบาลภาพรวมของระบบสาธารณสุข  สําหรับผูที้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐหรือ

หน่วยงานภาครัฐจะประสบปัญหาดา้นการไดรั้บสวสัดิการและรายไดที้ไม่เหมาะสม ทาํให้ขาด

กาํลงัใจในการปฎิบติัหน้าที เกิดความจาํเป็นตอ้งพึงพารายไดเ้สริมจากการทาํงานบางเวลา (Part-

time) ในโรงพยาบาลเอกชนอนัเป็นผลเกียวเนืองกนัสู่ปัญหาการแยง่ชิงแพทยแ์ละบุคลากรทางการ

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐ ดงันนัการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในส่วนนีจึงขาด

นําหนักในมุมมองจากโรงพยาบาลเอกชนทีสามารถให้สวัสดิการและผลประโยชน์มากกับ

บุคคลากรทางการแพทย ์

8. การส่งเสริมสนับสนุน จูงใจบุคลากร   องค์ประกอบสาํคญัในการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ซึงอยูใ่นหมวดธุรกิจบริการทีมีความซบัซอ้นในการดาํเนินงานและตอ้งพึงพา

บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชาจาํนวนมากปฎิบติังานร่วมกนั มาตรการสาํคญั

ในการสนบัสนุนผูป้ฎิบติังานใหเ้กิดขวญักาํลงัใจในการปฎิบติัหนา้ที ไดแ้ก่ (1)  การสร้างระบบการ

ประเมินผลงานมาตรฐานโรงพยาบาลทีสามารถวดัไดอ้ย่างน่าเชือถือเป็นทียอมรับกนัทงัผูป้ระเมิน

และผูถู้กประเมิน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของการเพิมขึนของเงินเดือนและเงินรางวลั
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พิเศษตามผลงานทีตกลงไว ้ตวัอยา่ง  จาํนวนผูรั้บบริการต่อเดือนของแพทยแ์ผนกอายรุกรรม  อตัรา

การบนัทึกประวติัผูรั้บบริการ(Medical record)ดว้ยระบบคอมพิวเตอร์  เป็นต้น   โดยผกูตวัชีวดั

ผลงานทีเกิดขึนตามเป้าหมายไวก้บัผลการจ่ายเงินค่าตอบแทนและการขึนอตัราเงินเดือน เพือให้ผู ้

ปฎิบติังานสามารถตงัเป้าหมายในการปฎิบติังานของตนเองได ้รวมถึงการประเมินตนเองเพือพฒันา

ขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมทีจะเจริญเติบโตในอาชีพในอนาคต (Carrer path)   (2) 

การอบรมและพฒันาศกัยภาพในการปฎิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน โดยทวัไปการอบรมของ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีจํานวนมาก แบ่งออกเป็น 2 หมวดหลกั คือ การอบรมภาคบังคับ 

(Mandatory training) มุ่งเนน้ในเรืองทีมีความสาํคญัต่อการปฏิบติัและการสือสารในระดบัองค์กร 

ไดแ้ก่ การสอนงานโดยผูน้าํองคก์ร  ความปลอดภยัของผูรั้บบริการ (Patint safety goals)   มาตรการ

ลดตน้ทุน การซอ้มต่างๆ เป็นตน้   และการอบรมภาคปฏิบติั (Job specific training) เพือมุ่งเน้นใน

การเสริมความรู้ความเขา้ใจและศกัยภาพในการปฎิบติัมากขึน สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

การอบรมงานเฉพาะดา้น การอบรมเพือพฒันาทกัษะในการให้บริการทีเป็นเลิศ รวมถึงกิจกรรม

เสริมเพือสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและทีมงาน  (3) การจูงใจดว้ยสวสัดิการ เพือการอาํนวย

ความสะดวกและทาํให้ชีวิตมีความสุข ไดแ้ก่ หอพกั ทีจอดรถ รถรับส่ง อาหาร เครืองแบบ ค่า

รักษาพยาบาล เป็นต้น ล้วนเป็นปัจจัยทีทาํให้เกิดแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าทีที

โรงพยาบาลให้ความสําคัญต่อการจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีในองค์กร (Engagement) บาง

โรงพยาบาลใชเ้ป็นเครืองมือในการชีวดัความสาํเร็จของผูบ้ริหารโรงพยาบาล เป็นตน้        

9. การตอบสนองสิงอาํนวยความสะดวก  เป็นปัจจยัสนับสนุนทีสาํคญัและสามารถ

สร้างความแตกต่างในการดาํเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนไดอ้ย่างชดัเจน ทาํให้ธุรกิจสามารถ

จดัอนัดบักลุ่มลูกค้าไดช้ัดเจนตามระดบัการให้บริการทีมีความสะดวกสบายเช่นเดียวกบัธุรกิจ

โรงแรม ทาํใหผู้รั้บบริการเกิดการยอมรับในราคาตามระดบัของการใหบ้ริการไดช้ดัเจน อนันาํไปสู่

เครืองมือทางการตลาดในดา้นค่านิยมของสังคมทีมุ่งเน้นการแสดงศกัยภาพทางฐานะการเงินของ

ผูรั้บบริการใหเ้ป็นทีประจกัษต่์อสงัคม ทาํใหก้ารสนบัสนุนความสะดวกสบายเป็นเครืองมือสาํคญั

ทางการตลาดในการตอบสนองผูรั้บบริการทีมีกาํลงัความสามารถในการชาํระเงินและความตอ้งการ

ยกระดบัการยอมรับจากสงัคมนนัเอง ดงันนัการเขา้รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชนชนันาํจะเป็น

การตอบสนองค่านิยมของสงัคมทีเป็นกระแสทีสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที

มุ่งยกระดบัการให้บริการทีสูงขึนทงัการลงทุนในอาคารสถานทีให้มีขนาดความใหญ่โตมีความ

สวยงามหรูหรา  ความพร้อมบริการจากพนกังานทีใหเ้กียรติสุภาพอ่อนโยนช่วยเหลือ  ความพร้อม

บริการดา้นความพร้อมปลอดภยัตงัแต่ก่อนเขา้ประตูโรงพยาบาลจนถึงบา้นของผูรั้บบริการ เป็นตน้ 

อนัเป็นความพยายามสร้างควาแตกต่างด้านรูปแบบบริการทีตอบสนองค่านิยมทางสังคมใน
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กลุ่มเป้าหมายทีมีฐานะการเงินดีทีมีจาํนวนเพิมมากขึนรวมถึงผูรั้บบริการชาวต่างชาติทีมีกาํลงัซือสูง 

เช่น กลุ่มอาหรับจะมีรัฐบาลดูแลค่าใชจ่้ายจึงทาํให้เกิดการบริการทงัครอบครัวและไม่จาํกดัดา้น

ค่าใชจ่้าย กลุ่มประกนัทีผูรั้บบริการมุ่งทีจะใชบ้ริการให้คุม้ค่าตามกระแสนิยม กลุ่มสวสัดิการของ

บริษัทต่างๆทีมีแนวโน้มเพิมความคุ้มครองมากขึน ทาํให้การมุ่งมนัในบริการสิงอาํนวยความ

สะดวกยงัเป็นรูปแบบทีมีการพฒันาอย่างต่อเนืองการจัดการบรรษทัภิบาลดา้นนีจึงตอ้งคาํนึงถึง

เป้าหมายทางธุรกิจ จรรยาบรรณจริยธรรมทีเกิดขึน รวมถึงช่องว่างทางสังคมทีทาํให้เกิดความ

เหลือมลาํ เกิดกระแสเรียกร้องดา้นความเสมอภาคในการให้บริการและคุณธรรมในการประกอบ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะมีทวีความรุนแรงมากขึนในอนาคต      

10. การตอบสนองความคาดหวังและความคุ้มค่าแก่ผูรั้บบริการ ทีอยู่ในฐานะผู ้

รับภาระทางการเงินและผลต่อการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในดา้นความคาดหวงัของผูรั้บบริการ

ทีมาใชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชนทีสาํคญั คือ (1) ความตอ้งการหายจากอาการป่วยอย่างเด็ดขาด

และรวดเร็ว  (2) ความตอ้งการความสะดวกสบายเนืองจากสุขภาพร่างกายไม่เอืออาํนวยต่อการ

ช่วยเหลือตนเอง   โดยความคุม้ค่าเกิดจากการรับรู้และความรู้สึกของผูรั้บบริการแต่ละคนทีเขา้รับ

การรักษา ซึงผลนนัจะแสดงออกมาใหเ้ห็นอยา่งเด่นชดัในปัจจยัหลกั 2 ดา้น คือ (1) ความคาดหวงัที

คุม้ค่าจะไดรั้บผลดว้ยการบอกต่อการใชบ้ริการในหลากหลายรูปแบบ เช่น ปากต่อปาก สือสังคม

ออนไลน์ หนงัสือพิมพ ์การเพิมความคุม้ครองของบริษทัประกนัและคู่สญัญาอืน เป็นตน้ ทีมีผลต่อ

อตัราการใชบ้ริการจากผูรั้บบริการรายใหม่มากขึน ในส่วนนีโรงพยาบาลเอกชนใหค้วามสาํคญัมาก

เนืองจากเป็นกลยุทธ์สําคัญทางการตลาดและมีแผนงานกระบวนการตัวชีว ัดทีติดตามอย่าง

สมาํเสมอ ไดแ้ก่ ดชันีการแนะนาํบริการ (Promotion) ดชันีความจงรักภกัดีในบริการ (Customer 

engagement)  ดชันีความพึงพอใจในการบริการ (Customer satisfaction)  เป็นตน้   จากขอ้ร้องเรียน

ไปตามหน่วยงานต่างๆ หรือการฟ้องดาํเนินดดีกบัโรงพยาบาลเอกชน  (2)  ความคาดหวงัเพือการ

พฒันาทีมุ่งหวงัใหเ้กิดการปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง ในลกัษณะผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสียทีตอ้งการไดรั้บการปรับปรุง การนาํเสนอความคิดเห็นเพือให้เกิดการสร้างสรรสิงทีดีขึน ซึง

โรงพยาบาลเอกชนมกัใหค้วามสาํคญักบัเรืองการพฒันา การเปิดกวา้งทางความคิดเห็นอยา่งเสรีเพือ

การพฒันาอย่างต่อเนือง โดยมีดชันีวดัความสาํเร็จจาํนวนมาก ได้แก่ ขอ้ร้องเรียน (Occurrence) 

แบบประเมินการดาํเนินงานโรงพยาบาล (Questionnair)  การสาํรวจจากสถานการณ์จริง (Misory 

Shopper) แมก้ระทงัการตรวจสอบจากภายในโรงพยาบาลเองในลกัษณะการสาํรวจ (Tracer round) 

เป็นตน้  แนวทางจดัการเพือตอบสนองความคาดหวงัและความคุม้ค่าเป็นความพยายามในการ

จดัการบรรษทัภิบาลดา้นนีจากโรงพยาบาลเอกชน เนืองจากสามารถตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจ

ได้ชัดเจนตามกลุ่มเป้าหมายเท่านัน การสร้างความคาดหวงัจึงเป็นเครืองมือทีทาํให้เกิดความ
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เจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนือง แต่กรณีการสร้างความคาดหวังนอกกลุ่มเป้าหมายของ

โรงพยาบาลเอกชนจะเป็นเพียงการปฏิบติัเฉพาะสิงทีหลีกเลียงไม่ไดเ้ท่านัน ดงันันองค์ประกอบ

สาํคญัทีมีผลต่อการพฒันาระบบบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชนจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการปฎิรูป

ด้านกฏหมายจากภาครัฐและการรวมตัวผลกัดันของภาคประชาชนร่วมกัน มิเช่นนันระบบ

สาธารณสุขเกิดระบบความเหลือมลาํในการเขา้ถึงบริการ ขาดความเสมอภาคและขาดหลกัคุณธรรม

จริยธรรมอยา่งรุนแรงจนทาํใหเ้กิดความขดัแยง้รุนแรงและนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาไม่ไดเ้นืองจาก

การไม่รับการรักษาจากแพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชนมาเป็นเครืองมือในการต่อรองในเชิงการคา้   

11. การจดัสรรทรัพยากรให้เกิดความประหยดัสูงสุดและเกิดความคุม้ค่า  ปรัชญาใน

การดาํเนินธุรกิจทั วไปมกัมุ่งเน้นการจัดการด้านทรัพยากรองค์กรให้เต็มที เนืองจากธุรกิจมี

ทรัพยากรทีจาํกดั เวลาทีจาํกดั และความไม่แน่นอนทางธุรกิจทีสร้างความเสียงต่อความเสียหายทาง

ธุรกิจมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมีความรุนแรงในการ

ขยายฐานผูรั้บบริการใหม้ากขึนเพือใหคุ้ม้ทุนและทาํให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดงันัน

แนวความคิดเชิงธุรกิจมกัจะดาํเนินกิจการหรือปฎิบติังานดว้ยการขาดความพร้อมเสมอ  การจดัการ

ดา้นทรัพยากรต้องมีความสะเอียดอ่อนและตัดสินใจรวดเร็วดว้ยความถูกต้องแม่นยาํ สามารถ

แสวงหาประโยชน์ไดเ้ท่านนั  การลงทุนทีมีมลูค่าสูงจึงจาํเป็นตอ้งมีคณะกรรมการและผูเ้ชียวชาญ

เฉพาะดา้นพิจารณารายละเอียดความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนทุกโครงการ ตวัอย่าง โครงการ

ขยายพืนทีโรงพยาบาลเพิมเติม ทาํให้เกิดประเด็นดา้นการจดัสรรทรัพยากรมากมายเริมตงัแต่การ

วิเคราะห์การก่อสร้างทีตอ้งใชเ้งินทุน เงือนไขดา้นเวลาในขณะทีการก่อสร้างตอ้งใชเ้วลาสันทีสุด

และทยอยเปิดใช้พืนทีบางส่วนจะไม่รอจนกระทงัเสร็จสินการก่อสร้าง  การเปิดตลาดใหม่เพือ

รองรับการใชพื้นทีตอ้งอยูใ่นแผนงานหลกัทีตอ้งพิจารณาถึงการคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาด 

การลงทุนเครืองจกัรอุปกรณ์เครืองมือทางการแพทย ์การเตรียมพร้อมดา้นบุคลากรทางการแพทย ์

เป็นต้น ทําให้การจัดสรรทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจ ํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะทําให้เกิด

ผลตอบแทนทีมีมลูค่าสูงสุดเช่นกนั ดงันันความคุม้ค่าต่อการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมี

ประสิทธิภาพสูง เช่น กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพสามารถสร้างจุดคุม้ทุนจากการเปิดโรงพยาบาลใหม่

ไดภ้ายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีนับจากเปิดอย่างเป็นทางการ ทงันีหากมองยอ้นกลบัไปในปี 2550 

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพมีเพียงไม่กีโรงพยาบาล รายไดร้วมประมาณ 7 พนัลา้นบาทต่อปีจากการ

ขยายตวัต่อเนืองมากว่า 7 ปีทาํให้กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพมีโรงพยาบาลในเครือข่ายประมาณ 50 

โรงพยาบาลทงัในประเทศและต่างประเทศมีรายไดร้วมมากกว่า 5 หมืนลา้นบาทต่อปี อตัราผลกาํไร

เฉลียเกือบร้อยละ 40 ซึงเป็นผลมาจากการบูรณาการจดัการทงัในส่วนของการหารายไดค้วบคู่กบั

กลยทุธก์ารเติบโตในการลงทุนโรงพยาบาลทงัเปิดใหม่และซือกิจการทีมีจุดคุม้ทุนเร็วมาก ส่งผลให้
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ยงิมีการขยายการลงทุนมากจะทาํใหก้ลุ่มมีผลกาํไรสูงสุดเนืองจากกิจการคืนทุนรวดเร็วประกอบกบั

สามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าสูงสุดจากการดาํเนินธุรกิจเครือข่าย

ทาํใหก้ารจดัสรรทรัพยากรไม่อยูเ่ฉพาะในกลุ่มโรงพยาบาลเท่านันยงัขยายสู่การครอบครองหุ้นใน

ธุรกิจโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีกหลายแห่งทีไม่นับรวมในกลุ่ม  การสร้างธุรกิจในแนวนอนและ

แนวดิง ทงัโรงงานผลิตยาเวชภณัฑ ์เครือข่ายร้านขายยาขนาดใหญ่เพือจาํหน่ายลงสู่รายย่อย บริษทั

ประกนัชีวิต ตวัแทนจาํหน่ายเครืองมือทางการแพทยค์รบวงจร บริษทัรับงานต่อเนืองจากกลุ่มเช่น 

บริษทัทาํบญัชี บริษทัจดัการผา้ ศนูยว์ิจยั ศนูยก์ารวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ และอืนอีกมากมาย ลว้นมา

จากการจดัสรรทรัพยากรทงัสถานที เครืองมือ บุคลากรและอืน  เพือใชป้ระโยชน์ในงานของบริษทั

อืนหรือหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพสูงสุด เป็นตน้    

12. การพัฒนากระบวนการทํางานภายในโรงพยาบาล  ทีมีความซับซ้อนและ

รายละเอียดทีเกียวขอ้งกนัมากระหว่างผูป้ฎิบติัในหลากหลายสายอาชีพทาํให้บางครังเกิดความผิด

ผลาดในการปฎิบติังานร่วมกนั โดยทวัไปโรงพยาบาลเอกชนมกัจะมีการกาํหนดมาตรฐานขนัตอน

การทาํงาน นโยบายการปฎิบติัทีชดัเจน แต่เมือนาํนโยบายหรือแผนงานลงสู่ขนัตอนการปฎิบติังาน

ก็มักจะพบปัญหาและอุปสรรคมากมายเกิดขึน เนืองจากความอ่อนไหวในการให้บริการ 

กระบวนการทีมีความซบัซอ้น เร่งรีบจนทาํใหบ้างกรณีไม่สามารถปฎิบติัตามขนัตอนทีกาํหนดไว้

ไดอ้ยา่งมีระบบ ดงันนัการประสานงานความร่วมมือในลกัษณะทีมงานทีรู้ใจรู้งานรู้คน จึงเป็นสิงมี

ความสาํคญัต่อการสร้างระบบความไวว้างใจซึงกนัและกนัในกลุ่มผูป้ฏิบติังานในการปฎิบติังานได้

อยา่งราบรืน หวัหนา้สายงานจึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํกบั ดูแลอย่างใกลชิ้ดเพือป้องกนัความผิดผลาด

และตดัสินใจตามสถานการณ์ทีเกิดขึนไดอ้ย่างรวดเร็ว เนืองจากการให้บริการเกียวขอ้งวินาทีของ

ชีวิตทําให้ไม่สามารถสร้างกระบวนการมาตรฐานในการทาํงานได้ชัดเจน การใช้ดุลยพินิ จ 

ประสบการณ์แกไ้ขสถานการณ์จึงเป็นสิงทีสาํคญัมากกว่า เนืองดว้ยความซบัซอ้นของวิธีปฏิบติัทาํ

ใหผู้ที้ไม่อยูใ่นสถานการณ์ไม่เขา้ใจ บ่อยครังทีมีการตดัสินโดยปราศจากความรู้ความเขา้ใจจึงทาํให้

การประสานงานภายในโรงพยาบาลเอกชนจึงตอ้งมีการประชุมร่วมกนัเป็นทีมใหญ่บ่อย สมาํเสมอ

เพือปรับความเข้าใจและชีแจงสถานการณ์ให้ทราบร่วมกันตลอดเวลา  ปัญหาทีเกิดขึนจาก

กระบวนการของโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็นเรืองยากต่อความเขา้ใจสาํหรับผูรั้บบริการหรือแมแ้ต่ผูที้

มีความรู้ประสบการณ์โรงพยาบาลมาก่อนยงัตอ้งใชเ้วลาและขอ้มลูในการอธิบายใหเ้กิดความเขา้ใจ 

โดยส่วนใหญ่มกัไม่เขา้ใจและตีความตามวิธีคิดหรือการรับรู้ของตน จึงให้เกิดปัญหาสาํคญัตามมา

คือ ขาดความไวว้างใจ ขาดความเชือใจต่อกนั  สาํหรับแนวทางการพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาล

ดา้นกระบวนการมีการพฒันาปรับปรุง เปลียนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการเปลียนแปลงตอ้งไดรั้บ

อนุมติัตามบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบทีไดก้าํหนดเชิงโครงสร้างไวอ้ย่างชดัเจน ดงันันผู ้
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ปฎิบัติงานทั วไปจะทราบและเข้าใจถึงการกาํหนดบทบาทหน้าที การแก้ไขปัญหาทีต้องอาศยั

ทศันคติทีดี การมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา การนาํเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาทีเปิดกวา้งร่วมกัน

ในการแกไ้ขปัญหาตลอดจนหาแนวทางป้องกนัเหตุทีอาจเกิดขึนในอนาคตต่อไป ในบางครังการ

ปฎิบติังานจะประสบปัญหาความขดัแยง้จากวิธีการ ความจาํเป็นตามสถานการณ์ทีแตกต่างกนัเป็น

ประจาํ ทาํใหแ้นวทางพฒันาทีเหมาะสมจะมุ่งเนน้ออกมาในรูปของการสร้างความมีส่วนร่วม สร้าง

ความรู้สึกเป็นทีมงานเดียวกัน การเรียนรู้นิสัยพฤติกรรมความคิดแต่ละคนร่วมกัน เพือให้เกิด

ความสัมพนัธ์ในการทาํงานร่วมกนัทีดีสามารถส่งมอบคุณค่าให้เป็นไปตามความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการ  

13. การปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรองทีเกียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน     จากการทีการดาํเนินงานของโรงพยาบาลมีความซบัซอ้นต่อการสร้างความเขา้ใจและ

ความน่าเชือถือแก่ผูรั้บบริการ ถึงแมโ้รงพยาบาลเอกชนจะมีระบบการตรวจสอบ มีมาตรฐาน

โรงพยาบาลในระดบัหนึงแลว้ก็ตาม แต่ไม่สามารถสร้างความไวว้างใจให้แก่ผูรั้บบริการ ประกอบ

กบัความจาํเป็นเชิงกลยทุธก์ารตลาดทีมุ่งหวงัการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดใหม้ากขึน จึงเป็นทีมา

ของการสร้างมาตรฐานการยอมรับดว้ยการปฎิบติัตามมาตรฐานต่างๆ เช่น การรับรองมาตรฐาน

สถานพยาบาล (Hospital accreditation หรือ HA) เป็นการรับรองมาตรฐานระดบัภายในประเทศ

ไทย การรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ (Joint commission accreditation หรือ JCI)  เป็น

มาตรฐานการรับรองทีทวัโลกใหก้ารยอมรับ  ปัจจยัสาํคญัต่อการจดัการบรรษทัภิบาลอย่างง่ายดว้ย

การใชม้าตรฐานทีไดรั้บการยอมรับ ประเด็นสาํคญั คือ โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งยงัไม่สามารถ

ปฏิบติัได้ตามมาตรฐานได้อย่างสมาํเสมอ บางครังทาํเพือให้มีรอบการตรวจสอบเกิดขึนเป็นบท

เฉพาะกาลเท่านัน ทาํให้การพฒันามาตรฐานขาดความต่อเนืองและไม่สามารถดาํเนินไปตาม

เจตนารมณ์ทีแทจ้ริง อีกทงัการตรวจมาตรฐานเป็นการตรวจทีค่อนขา้งผ่อนปรนขาดการเจาะลึก

เท่าทีควร ทาํให้กระแสสังคมเริมขาดความเชือในมาตรฐานรับรอง อีกทังการดาํเนินงานของ

โรงพยาบาลเอกชนยงัละเลยต่อการปฎิบติัอย่างมีทิศทางทีชดัเจน การจดัระบบการทาํงานยงัเป็น

เรืองๆ ขาดความต่อเนือง การเพิมภาระงานคุณภาพทีไร้ทิศทางขาดการบูรณาการความสําคัญ

ระหว่าง “งานคุณภาพ” กบั “งานจาํเป็นทีตอ้งทาํ” หรือเป็นการกาํหนดคุณภาพเกินความจาํเป็นขาด

ความเหมาะสมในเชิงปฎิบติั หรือการสร้างคุณภาพดว้ยความสบัสน ไม่สอดคลอ้งกนั สร้างคุณภาพ

ตามมาตรฐานจากความเข้าใจของตนและคาดหวงัให้ผูอื้นเขา้ใจแบบตน  ซึงเป็นสถานการณ์ที

เกิดขึนอยา่งสมาํเสมอโดยผูรั้บผดิชอบดา้นคุณภาพ มกักาํหนดบทบาทหน้าทีให้ผูป้ฏิบติังานอืนทาํ

โดยปราศจากความรู้ความเขา้ใจ ขาดการประสานความร่วมมือทีเพียงพอ ทาํให้ปัญหาคุณภาพของ

โรงพยาบาลเอกชนอยูที่ผูรั้บผดิชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาลนั นเอง การจดัการบรรษทัภิบาล



173 

ดา้นมาตรฐานคุณภาพจึงตอ้งแกไ้ขปัญหาทีผูรั้บผดิชอบดา้นคุณภาพเป็นสาํคญั โดยเฉพาะการเพิม

ความรู้ความเขา้ใจในวิถีทางการปฏิบติังาน เขา้ใจสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เขา้ใจการจดัวาง

อตัรากาํลงั เขา้ใจขนัตอนการปฎิบติังานบนสถานการณ์ทีแตกต่างกนัให้เรียบร้อยก่อน เพือใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการวิเคราะห์ปัญหา สงัเคราะห์แนวทางแกไ้ขปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมในการปฎิบติังาน

ร่วมกนัในทีมงานใหเ้ป็นทียอมรับ กาํหนดทิศทางเชิงคุณภาพและเป็นผูน้าํในการเปลียนแปลงเชิง

คุณภาพ ซึงจะทาํใหก้ารสร้างความเป็นบรรษทัภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนดีขึน แต่หากจะ

ประสบความสาํเร็จยงัตอ้งใชเ้วลาในการพฒันาต่อเนือง      

14. การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร ระบบสารสนเทศเป็นเพียง

เครืองมือหนึงในการอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นขอ้มลูและการสือสารให้แก่

ผูป้ฏิบติังาน ดงันนัการใหค้วามสาํคญัต่อการจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจึงขึนอยู่กบัขนาด

ของธุรกิจทีจะสะทอ้นมาสู่ปริมาณขอ้มูลทีใชใ้นการตดัสินใจ เพือกาํหนดแนวทางปฎิบติังานให้

บรรลุผลตามเป้าหมาย  ดงันันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารจะมีความสาํคญัในธุรกิจทีมี

ขนาดใหญ่ ทีมีปริมาณขอ้มลูและผูเ้กียวขอ้งจาํนวนมาก โดยระบบสารสนเทศทีสามารถนาํมาใชใ้น

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีโปรแกรมสาํเร็จรูปจาํนวนมากทีสามารถนาํมาใชง้านได้ โดยอาจมี

เทคโนโลยสีารสนเทศบางส่วนทีตอ้งมีการพฒันาขึนมาเองเพือใชใ้นขอบเขตงานเฉพาะกิจเท่านัน 

ความสาํคญัของระบบสารสนเทศ คือ การจดัการบรรษทัภิบาลสารสนเทศทีจาํเป็นตอ้งมีในดา้น

ความสามารถในการตรวจสอบและเชือถือได ้ โดยทวัไประบบสารสนเทศเชิงระบบมีความเป็น

บรรษัทภิบาลเชิงระบบทีสามารถสร้างประสิทธิภาพ ความน่าเชือถือสามารถตรวจสอบได ้แต่

พฤติกรรมของผูบ้ริหารสารสนเทศต่างหากทีขาดหลกับรรษทัภิบาล เช่น การสืบคน้ขอ้มูลส่วนตวั

ของผูรั้บบริการเพือวตัถุประสงคส่์วนตวั  การอนุมติัแกไ้ขประวติัผูรั้บบริการจากเอกสารในระบบ

หรือแกไ้ขเชิงระบบ เป็นตน้ ปัจจุบันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ให้ความสาํคญัต่อการ

พฒันาระบบสารสนเทศจาํนวนมากเพือรองรับปริมาณรายการและกิจกรรมทีเกิดขึนจาํนวนมาก 

นอกจากนียงัสร้างความคาดหวงัในการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศเพือให้เกิดความสะดวกสบาย

ในการปฎิบติังานมากขึน เช่น การแจง้กาํหนดตารางนดัล่วงหน้า การติดตามความเคลือนไหวของ

ผูรั้บบริการหรือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที  การรับส่งขอ้มลูทางอิเลคทรอนิคส์ เป็นตน้ ภาพรวม

ความเห็นส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาระบบสารสนเทศและมีความเชือทีสอดคลอ้งกนัว่า 

เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบติังาน ทาํให้เกิดความน่าเชือถือ 

สามารถตรวจสอบและอาํนวยความสะดวกในการปฎิบติังานไดอ้ยา่งมีคุณค่า   

15. การพฒันาดา้นการกาํหนดเป้าหมายองค์กรทีชดัเจน จากมาตรฐานการรับรองทงั

ระดบัประเทศและนานาชาติ ใหค้วามสาํคญัต่อการนาํองคก์ร โดยผูน้าํโรงพยาบาลเอกชนมีบทบาท
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หนา้ทีสาํคญัในการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจ ซึงมาตรฐานการรับรองมีการตรวจสอบ

วิสัยทัศน์ ภาระกิจ กลยุทธ์ นโยบายเป็นการเฉพาะสําหรับกลุ่มผูบ้ริหารโรงพยาบาลด้วยการ

สมัภาษณ์เชิงลึก  นอกจากนีผูน้าํยงัมีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร อนั

เป็นเครืองมือในการผลกัดนัและพฒันาโรงพยาบาลไปสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมาย  ภาพรวมการ

กาํหนดเป้าหมายมีการสือสารจากผูน้าํอยา่งต่อเนืองตามระยะเวลาทีเหมาะสม มีการจดัการประชุม

เพือระดมความคิดเห็น กาํหนดแนวทางและมาตรการเชิงกลยุทธ์ร่วมกนั นอกจากนียงัมีการนัด

หารือทีบรรจุเป็นวาระประจาํและติดตามผลอยา่งต่อเนือง ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

วฒันธรรมองคก์รมากกวา่ก็คือ องคก์รก็มาจากผูใ้หญ่วา่เขาออกแบบลกัษณะการ

ทาํธุรกิจยงัไงบา้งวิธีการทาํงานทาํอย่างไรบา้ง มนัก็เลยออกมาจะมาเป็น Core value การ

ทาํงานอะไรอย่างนีหลายอย่างนีทีบ่งบอกว่าเราก็จะเน้นจริยธรรมเป็นหลกัการแพทย์ การ

รักษา การคิดราคา เราพยายามจะคิดให้อยู่ในระดบัหนึงทีเหมาะสมนะครับ พนกังานเราก็

พยายามดูแลใหดี้ทีสุด (รพีพนัธ์ วงศ์วานิช, 2558) 
 

16. การมุ่งเนน้ฝึกอบรมอยา่งเป็นรูปธรรม ภาพรวมของการจดัการฝึกอบรมสามารถ

ทาํไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม โดยรูปแบบของการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลกั คือ (1) การ

อบรมภาคบงัคบั (Mandatory training) เป็นการอบรมพืนฐานสําคญั ผูป้ฎิบติังานทุกคนภายใน

โรงพยาบาลตอ้งเขา้อบรมและมีการสอบใหผ้า่นตามมาตรฐานทีกาํหนดไว ้โดยมีผลต่อการประเมิน

เพือปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนสัหรือค่าตอบแทนอืน  เช่น ความปลอดภยัของผูรั้บบริการ การ

ช่วยเหลือชีวิตเบืองตน้  (2) การอบรมภาคสมคัรใจ (Job specific training)  ทางหน่วยงานจดัอบรม

เพือเสริมความรู้ ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานเฉพาะแต่ละคนทีได้รับมอบหมายหน้าทีความ

รับผดิชอบ โดยภาพรวมการจดัการอยูใ่นระดบัดีและมีการปฎิบติัอยา่งต่อเนือง    

17. การตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก (Internal audit and 

External audit) สาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการตรวจสอบจาํนวนมากและบ่อยครัง 

ตวัอยา่ง การตรวจสอบจากภายใน ไดแ้ก่ การตรวจสอบความพร้อมในการปฎิบติัถว้นทงัองค์กร 

(Tracer round) เป็นการตรวจสภาพการปฎิบติังานจริงดว้ยทีมงานผูบ้ริหารภายในทีมีความรอบรู้

ความเชียวชาญในงานทีตรวจอย่างดี   การตรวจสอบสินคา้คงเหลือในคลงัเก็บยาเวชภณัฑ์ คลงั

อุปกรณ์เครืองมือแพทย ์คลงัอุปกรณ์ซ่อมบาํรุง คลงัทรัพยสิ์นโรงพยาบาล เป็นตน้  การตรวจสอบ

ระบบทางการเงิน  การตรวจสอบมาตรฐานการปฎิบติังานดา้นต่างๆ  การตรวจสอบมาตรฐานความ

พร้อมดา้นคุณภาพ เป็นต้น ซึงการตรวจสอบถึงแมจ้ะเป็นการภายในแต่แนวทางในการให้ความ

คิดเห็น การติดตาม พฒันามีลกัษณะเข้มข้นเสมือนการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก     การ
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ตรวจสอบภายนอก ไดแ้ก่ การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต การตรวจสอบจากมาตรฐาน

อาคารสถานที มาตรฐานแก๊สและสารเคมีในโรงพยาบาล  มาตรฐานสภาพแวดลอ้ม เช่น บ่อบาํบดั

นาํเสีย การทดสอบนําดีนําดืม ระบบมาตรฐานไฟฟ้า การตรวจสอบจากคู่คา้ของโรงพยาบาล 

รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลทงัในระดับชาติและระดับ

นานาชาติ เป็นตน้ ทงันีรายละเอียดการตรวจสอบมีจาํนวนมากจึงขอกล่าวในภาพรวมพอสงัเขป  

18. การทาํแผนพฒันาอย่างต่อเนืองและบูรณาการ   เป็นกระบวนการหนึงในการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการรักษาสําหรับจากตรวจทังระดับชาติและนานาชาติ โดยทั วไป

โรงพยาบาลเอกชนยึดถือเป็นแนวปฎิบติัในลกัษณะเดียวกนั ทงันีเนืองจากกระบวนการทาํงานมี

ความซบัซอ้นและเปลียนแปลงอยูต่ลอดเวลาทาํใหก้ารพฒันารูปแบบและกระบวนการเกิดขึนอย่าง

สมาํเสมอ ควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ใหม่เพือการพฒันาระบบการทาํงาน (Continous 

quality improvement: CQI)  การวิจยั (Research) เพือใชเ้ป็นเครืองมือในการพฒันาระบบการทาํงาน 

เสริมศกัยภาพเพือรองรับโครงสร้างและขอบเขตการทาํงานทีมีแนวโน้มเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง 

รวมถึงการเพิมประสิทธิภาพในการส่งมอบคุณค่าสู่ผูรั้บบริการ 

19. การมุ่งผลประโยชน์ของผูรั้บบริการ  เพือการตอบสนองต่อการดูแลสุขภาพให้

บรรเทาอาการ การรักษาหายจากอาการเจ็บป่วย ลดผลกระทบต่อสุขภาพและการสูญเสียชีวิต ดว้ย

วิธีการดูแลรักษาทีมีมาตรฐาน เกิดความเหมาะสมต่อศกัยภาพของผูรั้บบริการ เช่น การรักษาให้เกิด

ความเหมาะสมกบัฐานะการเงินของผูรั้บบริการ ไม่สร้างภาระหนีสินลน้พน้ตวัจนเกินกาํลงัความ

รับผิดชอบของผูรั้บบริการ ให้ผูรั้บบริการสามารถดูแลตวัเองต่อเนืองหลงัจากเสร็จสินการรักษา 

เป็นตน้  การดูแลสิทธิประโยชน์ตามสิทธิความคุม้ครองทีเหมาะสมใหแ้ก่ผูรั้บบริการ เช่น การดูแล

รักษาอาการทีสอดคลอ้งกับความคุ้มครอง ควบคุมสิทธิตามวงเงินคุ้มครองและเงือนไขการ

รักษาพยาบาลทีเป็นไปตามมาตรฐานการักษาและจรรยาบรรณทางการแพทยที์เคร่งครัด โดย

คาํนึงถึงสิทธิผูรั้บบริการเป็นสาํคญัอนัเป็นไปตามหลกัการจดัการบรรษทัภิบาล ตวัอย่างปัญหาที

เกิดขึนจากการละเลยสิทธิผูรั้บบริการ ได้แก่ กรณีผูรั้บบริการใชสิ้ทธิการแพทยฉุ์กเฉินทีมีการ

บนัทึกรายการค่าใชจ่้ายให้เต็มสิทธิก่อนการเคลือนยา้ยผูรั้บบริการไปรักษาต่อยงัโรงพยาบาลรัฐ  

การปฎิเสธรับการรักษาโดยปราศจากจรรยาบรรณทางการแพทยที์ดี เพือหลีกเลียงความเสียงจาก

การไม่ไดรั้บชาํระเงิน การคิดราคาเพิมเติมจากการส่งต่อการรักษาทีโรงพยาบาลรัฐ เป็นตน้ การ

จดัการบรรษทัภิบาลมีแนวทางปฎิบติัทีเป็นรูปธรรมไดไ้ม่ยาก ทงันีตอ้งกาํหนดเป็นนโยบายหรือ

มาตรการใหฝ่้ายปฎิบติัการดาํเนินงาน โดยฝ่ายบริหารยอมรับความเสียงทีเกิดขึน ซึงอาจมีจาํนวน

รายและจาํนวนค่าใช้จ่ายทีเสียหายไม่มากสาํหรับโรงพยาบาลเอกชนทีมีขนาดใหญ่ แต่สําหรับ

โรงพยาบาลเอกชนขนาดเลก็มกัประสบปัญหา เนืองจากธุรกิจมีศกัยภาพทางการเงินน้อย เมือเกิด
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ความเสียหายขึนอาจทาํใหธุ้รกิจไม่สามารถดาํเนินกิจการต่อไปได ้ดงันันการจดัการบรรษทัภิบาล

จึงขึนอยูก่บัขอ้จาํกดัในหลายดา้นทีอาจกระทบกระเทือนจนธุรกิจไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้

20. การประเมินเกณฑว์ดัความสาํเร็จ   ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีตวัชีวดัเพือการ

ประเมินผล  งานจาํนวนมาก แต่ยงัขาดความมีประสิทธิภาพ ขาดความยุติธรรม ขาดความโปร่งใส

และขาดหลกัคุณธรรมในการประเมินผลการปฎิบติังานในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัคงมีปัญหา

อยู่มากเช่นกนั ซึงการประเมินผลงานของโรงพยาบาลเอกชนมีการจดัระบบอย่างดี เช่น (1) การ

ประเมินผลงานทีมุ่งตามเป้าหมาย (Results based performance) เช่น การประเมินการลืนลม้ภายใน

โรงพยาบาล การประเมินความผิดผลาดจากการรักษา (Medical error) (2) การประเมินความ

ประพฤติในการปฎิบติังาน (Behavior based) เป็นการประเมินพฤติกรรมจากหัวหน้างานทีพบเห็น 

การประเมินจากมุมของผูอื้น (Occurrence)  (3) การประเมินเพือการพฒันาปรับปรุงศกัยภาพ

พนกังาน (Individual development program) เพือให้เกิดการพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะตวั

บุคคลนัน (4) การวางแผนในสายอาชีพ (Individul career planning) เพือการวางแผนการ

เจริญเติบโตในสายวิชาชีพนันๆ เป็นต้น  รูปแบบการวดัผลสาํเร็จในธุรกิจโรงพยาบาลมีความ

ละเอียดและมีตวัชีวดัจาํนวนมากจนบางแห่งไม่สามารถควบคุมทาํให้มีปริมาณตวัชีวดัความสาํเร็จ

เกินความจาํเป็น ทาํให้เกิดความสับสนและไม่ก่อประโยชน์ในการวดัอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจยั

สาํคญัในการประเมินผลงานตอ้งสามารถผกูผลการประเมินเขา้กบัระบบการจ่ายค่าตอบแทนทงัใน

รูปของการปรับอตัราเงินเดือนค่าตอบแทนอืน รวมถึงการปรับตาํแหน่งหน้าทีให้อยู่ในระดบัที

เหมาะสม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้แต่ทงันีการประเมินยงัคงมีปัญหาดา้นการให้ความเป็น

ธรรมอนัเกิดจากการแบ่งพรรคพวก ความรู้สึกของผูป้ระเมิน การใหค้วามสาํคญักบัระดบัวิชาชีพที

แตกต่างกนั เช่น วิชาชีพแพทย ์พยาบาลมกัจะไดรั้บการประเมินและการใส่ใจมากกว่าสาขาวิชาชีพ

อืน เนืองจากเป็นบุคลากรทีมีความสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนปัญหาความขาดแคลน

อตัรากาํลงัทีนาํไปสู่การขาดความยติุธรรมในการประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทน เป็นตน้ 

21. การสร้างค่านิยม วฒัธรรมองค์กรและภาวะผูน้าํ  โดยมีนิยามดังนี (1) ค่านิยม 

หมายถึง สิงทีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลยดึถือเป็นแนวทางปฎิบติัตามเป้าหมายทีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

พึงปรารถนา (2) วฒันธรรมองค์กรหรือค่านิยมร่วม หมายถึง พฤติกรรมทีสร้างขึนจากคนภายใน

องคก์รทีมีการเรียนรู้ซึงกนัและกนัจนยดึเป็นแนวทางปฏิบติัเป็นธรรมเนียมขององค์กรนันๆ   การ

สร้างวฒันธรรมโรงพยาบาลหรือค่านิยมร่วม (Shared values) เป็นเครืองมือการบริหารงานเพือ

พฒันาองคก์รไปสู่กรอบ วิธีการปฎิบติัในการกาํกบั ดูแลธุรกิจทีเพิมเติมจากกฏระเบียบขอ้บงัคบัทีมี

อยู ่วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อความประพฤติปฏิบติัของคนในโรงพยาบาลทงัในดา้นกระบวนการคิด 

การตดัสินใจรวมถึงการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ นอกจากนีวฒันธรรมยงัมีผลต่อการเปลียนแปลง
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ภายในโรงพยาบาลทาํใหเ้ป็นทงัอุปสรรคและการผลกัดนัธุรกิจโรงพยาบาลไปสู่ความสาํเร็จ  โดย

การจดัการสมยัใหม่ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมุ่งเนน้การสร้างวฒันธรรมใหม่ทีสอดคลอ้งต่อการ

เปลียนแปลงอยา่งรวดเร็วในการดาํเนินธุรกิจ เช่น ความรวดเร็วต่อการให้บริการโรคระบาดใหม่ 

การหามาตรการป้องกนัและกาํกบัดูแลสถานการณ์ไม่คาดคิดทีอาจเกิดขึนจากภยัพิบติัตามธรรมชาติ 

เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เหตุระเบิด อุบติัภยัหมู่ เป็นตน้ ลว้นเป็นสถานการณ์ทีเกิดขึน

อย่างรวดเร็วและมีความเสียหายเกิดขึนจาํนวนมาก การปฎิบติังาต้องอาศยัความรวดเร็วในการ

เขา้ถึง ดูแลรักษาอย่างทนัท่วงที การเตรียมความพร้อมดา้นวฒันธรรมทาํให้ผูป้ฎิบติังานสามารถ

ประสานการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   ดงันนัผูน้าํมีบทบาทหน้าทีหลกัในการปลูกฝังค่านิยม 

วฒันธรรมให้เกิดขึน  โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความสาํคญัต่อบทบาทของผูน้าํและการสร้างค่านิยม 

วฒันธรรมมีความสาํคญัมากต่อการพฒันาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนมีผูป้ฎิบติัมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ การประสานงานและความเขา้ใจระหว่างวิชาชีพ

ต่างๆ จึงมีความสาํคญัมาก รวมถึงวฒันธรรมองค์กรยงัเป็นเครืองมือในการตรวจสอบภายในของ

โรงพยาบาลไดอ้ยา่งดีเยยีม สามารถสะทอ้นภาพของปัญหาอุปสรรคและความสาํเร็จต่อการบริหาร

จดัการภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นเครืองมือทีสามารถผลกัดนัการดาํเนินงานของ

โรงพยาบาลไปสู่ความสาํเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพแทจ้ริง 

22. การสร้างความเสมอภาคการรักษาพยาบาล  สาํหรับนิยามการให้ความเสมอภาค

ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตอ้งตีกรอบไวเ้ฉพาะในส่วนของการสร้างความเสมอภาคในกลุ่ม

ผูรั้บบริการเป้าหมายเท่านัน เนืองจากการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมุ่งการแสวงหา

ผลตอบแทนการลงทุนเป็นสาํคญั กลยุทธ์ทีถูกนาํมาใชใ้นการกาํหนดตาํแหน่งทางการตลาดย่อม

เป็นกลุ่มผูรั้บบริการทีมีกาํลังซือสูงและต้องการความสะดวกรวดเร็วจึงยินยอมพร้อมใจทีจะ

รับภาระค่าใชจ่้ายทีสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐ ดงันนัความเสมอภาคในการใหบ้ริการสาํหรับผูรั้บบริการ

กลุ่มนีจึงถกูนิยามไวว้่ามีความเป็นบรรษทัภิบาล เนืองจากโรงพยาบาลมีการจดัสรรทรัพยากรให้แก่

ผูรั้บบริการเป้าหมายอย่างเท่าเทียมกัน ตัวอย่าง ขันตอนทางเวชระเบียนมีการบันทึกประวัติ

เหมือนกนั การไดรั้บการตรวจรักษาตามอาการและโรคทีเกียวขอ้งเสมอภาคกนั  การใชร้ะบบคิว

เพือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการในจุดบริการต่างๆไดอ้ยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั  การ

คิดราคาเป็นราคามาตรฐานตามกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกนั ดงันันในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนที

มุ่งกลุ่มเป้าหมายชดัเจนจะสามารถอธิบายถึงหลกับรรษทัภิบาลไดช้ดัเจนกว่าโรงพยาบาลเอกชนทีมี

ผูรั้บบริการหลายสิทธิโดยเฉพาะสิทธิประกนัสังคม ทีตอ้งมีการแยกกระบวนการทาํงานออกมา

ต่างหาก มีคลงัยา แพทยใ์หก้ารรักษาแยกออกมาต่างหากจากกระบวนการทีใหบ้ริการสิทธิชาํระเงิน

เองหรือมีความคุ้มครองจากบริษัทประกันหรือคู่สัญญา ทังนีเนืองจากการให้บริการกลุ่ม
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ประกนัสงัคมเป็นลกัษณะบริการเพียงจาํเป็นต่อการรักษาเท่านนั จะพบว่ากลุ่มนีจะไม่มีการตรวจที

ซบัซอ้น โอกาสทีจะไดต้รวจวินิจฉยัคอมพิวเตอร์นอ้ยมาก  คุณภาพยาเป็นระดบัธรรมดาทีผลิตใน

ประเทศเท่านนั  สาเหตุเกิดจากโรงพยาบาลตอ้งควบคุมตน้ทุนการดาํเนินงาน ตน้ทุนยาและลดทอน

การบริการลง ทาํใหเ้กิดกระแสต่อตา้นจากหลายกลุ่มทีอยูใ่นฐานะผูรั้บบริการในดา้นการจาํกดัสิทธิ

มนุษยชนหรือมีการเลือกปฏิบติัต่อผูรั้บบริการแตกต่างกนั ทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเริมมี

การแกไ้ขปัญหาดว้ยการงดใหบ้ริการสิทธิประกนัสงัคมมากขึน  ซึงปัญหาดา้นความเสมอภาคเกิด

ขึนมานาน นับวนัยิงทวีความรุนแรงมากขึนจากปัญหาระบบสาธารณสุขทีมีผูบิ้ดเบือนความเป็น

โรงพยาบาลคุณธรรมสู่ความเป็นธุรกิจเต็มตวั ความปลอดภยัในชีวิตและสุขภาพจะเป็นเครืองมือ

การต่อรองทีอาจไม่สามารถใชห้ลกัคุณธรรมมาช่วยเหลือไดเ้ลย เนืองจากแพทยอ์าจปฏิเสธการ

รักษา โรงพยาบาลปฏิเสธการรับรักษาหรือกาํหนดเงือนไขก่อนการรักษา เช่น การชาํระเงินเต็ม

จาํนวนก่อนการรักษา การปฎิเสธผูรั้บบริการทีขาดความสามารถในการชาํระเงิน เป็นตน้ จาก

กระแสการเรียกร้องจาํนวนมากจากสังคมในปัจจุบนันีจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ในสังคมมากขึน 

โรงพยาบาลจะถูกตรวจสอบจากผูรั้บบริการมากขึน การฟ้องดาํเนินดดีจะเพิมสูงขึนจากความ

คาดหวงัเชิงการคา้ทีปราศจากการไวว้างใจกนัมากขึนนนัเอง นอกจากนีกลุ่มบริษทัประกนั คู่สญัญา

ยงัมีส่วนในการผลกัดันและพยายามสร้างอาํนาจการต่อรองกบัสมาคมโรงพยาบาลอยู่ประจาํ 

เนืองจากปัญหาหลายดา้นทีบริษทัประกนัและคู่สญัญาไม่สามารถยอมรับได ้เช่น ความเสมอภาคใน

การให้การรักษา คุณภาพยา ราคายาเวชภณัฑ์ทีสูงกว่าราคาตลาดหลายเท่าตวั ความไม่สามารถ

เปิดเผยอธิบายถึงทีมาทีไปของราคา  การคิดราคาซาํซอ้นขาดความน่าเชือถือ รวมถึงการให้การ

รักษาทีเกินความเหมาะสมและเจตนาเพิมรายการให้เต็มสิทธิความคุม้ครองให้มากทีสุด เป็นต้น 

ภายใตค้วามขดัแยง้ทีรุนแรงในหลายดา้นทีเกียวพนักบัการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาล

เอกชน รวมถึงบทบาทหนา้ทีของภาครัฐบาลในการดูแลผลประโยชน์ผูรั้บบริการยงัมีน้อย แต่จาก

การผลกัดนัของภาคประชาชนในปัจจุบันพบว่าเริมมีการปรับปรุงบางเรืองทีเป็นประโยชน์แก่

ผูรั้บบริการมากขึน แต่ทงันีการดาํเนินการในระดบันีไม่สามารถแกไ้ขปัญหาระบบสาธารณสุขที

ซบัซอ้นเรือรัง และกระแสคดัคา้นจากกลุ่มผลประโยชน์ได ้

23. การเคารพสิทธิมนุษยชน  เกิดจากการประชุมสิทธิมนุษยชน ณ กรุงเวียนนา พ.ศ. 

2536 มีวตัถุประสงคเ์พือปรับปรุง ส่งเสริม คุม้ครองสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน ประเทศไทยเป็น

หนึงในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีการจัดตงักรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ล่าสุดไดมี้การกาํหนดแผน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบบัที 3 พ.ศ. 2557-2561 โดยมีเป้าหมายทางสาธารณสุขในการเป็นสังคมที

ส่งเสริม สิทธิ เสรีภาพและความเท่าเทียมกนั โดยคาํนึงถึงศกัดิศรีความเป็นมนุษย ์เพือนาํไปสู่สังคม
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สนัติสุข  เช่น (1) การเขา้ถึงบริการสาธารณสุขจากปัญหากลุ่มผูไ้ร้สัญชาติ ขาดการเขา้ถึงสิทธิตาม

นโยบายหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ปัญหาการเดินทาง ปัญหาความยากจน การจดัการบรรษทัภิ

บาลแกไ้ขปัญหา คือ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการรักษาพยาบาลทีพึงพาตนเอง การพฒันาระบบ

กระจายสาธารณสุขเคลือนทีเพือลดภาระในการเดินทางทีอยูห่่างไกลเป็นธรรม ซึงภาครัฐตอ้งจดัให้

มีแพทยอ์ย่างเพียงพอ  (2) ความเท่าเทียมของคุณภาพบริการ ทีมีปัญหาจากความเหลือมลาํ ความ

ล่าช้าในการให้บริการ ความเหลือมลาํของคุณภาพการรักษาคุณภาพบริการและยาทีไดรั้บ การ

กระจายของบุคลากรสาธารณสุขระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท การประสานงานร่วมกนัระหว่าง

โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลภาคเอกชน การขาดความรู้ของภาคประชาชน การเขา้ถึงสิทธิ

ขนัพืนฐานตามสิทธิประโยชน์ในระบบประกนัสุขภาพ บุคลากรทางการแพทยมี์แนวโน้มออกจาก

ระบบราชการสู่ภาคเอกชนมากขึน รวมถึงความพร้อมของศกัยภาพบริการ  ซึงแนวทางจดัการเชิง

บรรษทัภิบาล ไดแ้ก่ การพฒันาทางเลือกในระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้และรูปแบบประกนั

สุขภาพอืน การพฒันาความร่วมมือดา้นการรักษาจากโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชนใน

การป้องกนั ส่งเสิรมสุขภาพและการรักษาร่วมกนั โดยการร่วมใชท้รัพยากรในดา้นสถานบริการ 

บุคลากรและอุปกรณ์เครืองมือเครืองใชท้างการแพทย ์การพฒันาระบบการส่งต่อผูรั้บบริการจาก

พืนทีห่างไกลสู่โรงพยาบาลในพืนทีทีใกล้ทีสุดด้วยระบบการแพทยท์างไกล (Telemedicine)  

การบูรณาการระบบจดัการ 3 กองทุน คือ กองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ สวสัดิการขา้ราชการ 

และประกนัสงัคมทาํให้การบริการมีคุณภาพมาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภยั เท่าเทียมทวัถึงลดความ

เหลือมลาํในการรับบริการ กล่าวโดยภาพรวมการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นวาระระดบัโลกและเป็น

ขอ้เรียกร้องจากผูรั้บบริการเรียกร้องให้โรงพยาบาลเอกชนยึดมนัในการตอบสนองการให้บริการ

ดว้ยความเสมอภาค ยุติธรรม แต่จากเหตุผลทางธุรกิจทาํให้การจดัการความเสมอภาคเป็นความ

ยากลาํบาก เนืองจากการประกอบธุรกิจย่อมตอ้งเลือกให้บริการกบักลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที

ธุรกิจคดัเลือก ทาํใหข้าดความเสมอภาคและเกิดความเหลือมลาํในการให้บริการ ส่งผลให้เกิดการ

แบ่งบทบาทหน้าทีในการดูแลความเสมอภาคให้แก่ประชาชนเป็นหน้าทีของโรงพยาบาลรัฐ 

สาํหรับโรงพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกในการรักษาทีมุ่งเน้นธุรกิจและการใช้ทรัพยากรของ

ประเทศ เพือผลประโยชน์ทางธุรกิจบางกลุ่มทีภาครัฐบาลยงัขาดการกาํกบัดูแลอย่างเป็นระบบทาํ

ใหโ้รงพยาบาลเอกชนใชเ้ป็นช่องทางในการแสวงผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการตอบสนองต่อ

ความรับผดิชอบทางสงัคมอยา่งแทจ้ริง                    

24. การสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล  เป็นแนวทางการสร้างการมีส่วน

ร่วมโดยมุ่งประโยชน์ของผูรั้บบริการเป็นสําคัญ เป็นแนวทางทีทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ทาํงานร่วมกัน เนืองจากการร่วมมือในการรักษาจะทาํให้แพทย์พยาบาล ทราบข้อมูลทีเป็น
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ประโยชน์ต่อการรักษาได้มากขึน นอกจากการรักษาทางการแพทยแ์ลว้ ผูรั้บบริการยงัตอ้งการ

กาํลงัใจทีจะต่อสู้กบัภาวะโรคร้ายทีตอ้งเผชิญ หลายครังพบว่ากาํลงัใจมีส่วนสาํคญัในการทาํให้

ผูรั้บบริการมีชีวิตรอดอยา่งปลอดภยั ซึงถือว่าเป็นเป้าหมายทีสาํคญัของการมุ่งเน้นความปลอดภยั

ของผูรั้บบริการ  ประโยชน์ทีไดรั้บจากการมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ แพทยพ์ยาบาลให้

ขอ้มลูเกียวกบัอาการของโรค แนวทางและขนัตอนการรักษาอย่างละเอียด มีการวางแผนการรักษา

อยา่งเป็นขนัตอนและวางแผนการดูแลหลงัเสร็จสินการรักษา รวมถึงสามารถประมาณค่าใชจ่้ายตาม

ความเหมาะสมและประสานงาน สร้างความเขา้ใจทีดีร่วมกบัผูรั้บบริการและญาติ อนัเป็นการ

ส่งเสริมความสมัพนัธที์ดีระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาลเอกชน จนสามารถลดความขดัแยง้

และการฟ้องดาํเนินคดีใหล้ดลง  

25. ความมีส่วนร่วมในการอาํนวยความสะดวกสบายให้แก่ผูรั้บบริการ ซึงมีสภาพ

ร่างกายไม่พร้อมทีจะช่วยเหลือตวัเองไดป้กติ เป็นปัจจยัสาํคญัในการสนับสนุนการรักษาระหว่าง

ทางก่อนถึงแพทย ์ผูใ้หก้ารรักษา ตวัอย่าง บริการรับส่งผูรั้บบริการดว้ยรถฉุกเฉินหรือสายการบิน

หรือทางเรือเร็ว เป็นตน้ ดว้ยทีมงานทีมีความเชียวชาญทางการแพทยร่์วมเดินทางไปกบัผูรั้บบริการ

พร้อมใหบ้ริการระหว่างการเดินทาง การประสานทีมงานรักษาปลายทางส่งใหผู้รั้บบริการไดรั้บการ

ดูแลอยา่งใกลชิ้ดมากขึน  การอาํนวยความสะดวกยงัมีความจาํเป็นในหลายดา้น ไดแ้ก่ การอาํนวย

ความสะดวกดา้นความปลอดภยัภายในพืนทีโรงพยาบาล บริการลานจอดรถ บริการรถนั งหรือเปล

สาํหรับเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ บริการความสะอาดและสุขอนามยั บริการอาหารและเครืองดืม เป็น

ตน้ ถึงแมไ้ม่ใช่ปัจจยัหลกัในการใหก้ารรักษาแต่เป็นการสนบัสนุนทีผูรั้บบริการตอ้งไดรั้บการดูแล

อยา่งใกลชิ้ดและเป็นจุดขายสาํคญัในการสร้างระดบัความพึงพอใจในงานบริการ ส่งผลต่อการบอก

ต่อและการกลบัมาใชบ้ริการซาํ เป็นตน้  

26. การส่งเสริมวิชาการทางการแพทย์ เป็นนวัตกรรมทางวิชาการของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนทีเริมมีการศึกษาวิจยัพฒันานวตักรรมการรักษาใหม่ ทีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพือ

มุ่งตอบสนองคุณภาพการรักษาใหไ้ดผ้ลลพัธที์ดีมากขึน การพฒันาวิชาการแพทยที์ผา่นมามีมาอยา่ง

ต่อเนืองและเพิมระดบัการมุ่งเน้นเชิงวิชาการมากขึนตามลาํดบั เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกเพือ

รักษาโรคทาลาสิเมีย เป็นตน้ การพฒันาวิชาการแพทยส่์งผลต่อคุณภาพการรักษาทีดีขึน ลดการ

พึงพาวิชาการจากต่างประเทศ สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ทีทําให้เกิดความประหย ัด มี

ประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองการป้องกนัโรค การรักษาโรคใหแ้ก่ผูรั้บบริการ    

27. การสร้างความรับผดิชอบทางสงัคม  บทบาทหนา้ทีและความรับผดิชอบในฐานะผู ้

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีสร้างผลกระทบสิงแวดลอ้มหลายดา้น ไดแ้ก่ การปล่อยของเสีย

ปนเปือนสารเคมีทางการแพทย ์สารพิษติดเชือโรคลงในแหล่งนาํสาธารณะและสู่อากาศโดยขาด
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การบาํบดัใหดี้พอ  การดึงบุคลากรทางการแพทยที์ผลิตโดยโรงเรียนแพทยข์องรัฐ การใชป้ระโยชน์

จากสาธารณูปโภคเพือประกอบธุรกิจทีเอือต่อผลประโยชน์โรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้  เป็นปัจจยั

ทีเกิดจากการใชท้รัพยากรส่วนรวมทีผูบ้ริหารโรงพยาบาลคาํนึงถึงความผิดขอบต่อสังคมดว้ยการ

ตอบแทนคืนสู่สงัคม แต่การสร้างกิจกรรมเพือสงัคมยงัเป็นเพียงการทาํเพือแสดงให้เห็นว่าไดมี้การ

ทํา แต่ย ังไม่สามารถแสดงความรับผิดชอบได้อย่างเต็มทีหรืออีกนัยสําคัญหนึงคือ การมุ่ง

ผลประโยชน์ทางการตลาดจากการทาํกิจกรรมเพือสงัคม อนัเป็นผลใหธุ้รกิจเป็นทีรับรู้และสามารถ

ขยายโอกาสทางการขายไดม้ากขึน โดยภาพรวมการทาํกิจกรรมเพือสังคมและการแสดงความ

รับผดิชอบต่อสงัคมยงัเป็นพฤติกรรมทีมุ่งหวงัผลทางการตลาดมากกว่าความตงัใจทีจะรับผิดชอบ

ต่อสงัคมอยา่งแทจ้ริง ดงัคาํกล่าวทีว่า   
 

ผมเชือวา่การ Monitor ดว้ยสือ Social media เรืองของการทีมีคนจบัตาตลอดเวลา 

มนัยิงทาํให ้Concern เรืองพวกนีมนัมีมากขึนเรือยๆ ทางฝ่ายบริหารระดบัสูงเอง เช่น สถาบนั

พระปกเกล้า เขามีหลกัสูตรบรรษทัภิบาล ซึงคนทีเชิญไปเรียนต้องเป็นผู ้บริหารเอกชน 

กระทรวง โรงพยาบาลเอกชนก็ไปก็มีมา 3-4 รุ่นแลว้นะ คนก็เยอะขึนเรือยๆ คนเขา้ใจหลกั

บรรษทัภิบาลเยอะขึน ผมวา่มีการส่งเสริมเรืองนีเยอะขึน ถา้เทียบกบัเมือ 10 ปีทีแลว้อาจไม่มี

การพูดถึงเรืองนี แต่ปัจจุบนัพูดถึงเยอะ ซึงเป็นการเปลียนแปลง เป็นการพฒันาทีพรชยัมาอยู่

โรงพยาบาลไม่คิดเรืองธุรกิจอย่างเดียว คิดเรืองการทาํ CSR เพือสังคมเรืองการช่วยเหลือ 

Seqment อืนๆ (ดุลย ์ดาํรงศกัดิ, 2557) 
 

28. กระบวนการตรวจสอบขนัตอนการรักษา เป็นกระบวนการตรวจสอบภายในของ

แต่ละโรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่มกัไม่มีการตรวจสอบขันตอนการรักษาเนืองจากมีแพทย์

ผูเ้ชียวชาญและทีมงานโรงพยาบาลเป็นผูดู้แลรักษาเป็นงานประจาํ การเพิมกระบวนการตรวจสอบ

ทาํให้เกิดปริมาณงานโรงพยาบาลอาจไม่ต้องการให้เกิดการเพิมขึนของต้นทุน  จากกระแสข้อ

เรียกร้องจากภาคประชาชน หน่วยงานราชการ คู่สัญญาและนักวิชาการไดต้ังข้อสงสัยถึงแนว

ทางการตรวจสอบขนัตอนการรักษาโดยเชือว่าไม่มีการตรวจสอบ เนืองจากการรักษาเป็นสิทธิ

บทบาทหนา้ทีของแพทยแ์ละทีมงาน การวินิจฉยัโรค การสงัจ่ายยา หรือการทาํหตัถการใดๆ ลว้นมา

จากแพทยเ์ป็นผูว้ินิฉัยสั งการทงัสินจึงไม่มีใครกลา้ล่วงในการตรวจสอบ รวมถึงผูรั้บบริการขาด

ความรู้ความเขา้ใจทางการแพทยที์ซบัซอ้นทาํใหเ้กิดความสงสัยจาํนวนมากเกียวกบัความผิดผลาด

ในการรักษา เมือเกิดปัญหาขึน ผูรั้บบริการจะแสวงหาคาํตอบหรือขอ้มลูประกอบคาํอธิบายก็มกัจะ

ไม่ไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีทาํใหข้อ้สงสยันีเกิดขึนเป็นวงกวา้ง   

29. ความรับผดิชอบในผลการรักษา ทีเกิดจากการจดัการระบบใหบ้ริการตามสิทธิการ

รักษาตามประเภทต่างๆ ทุกกลุ่ม เช่น สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สิทธิ
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สวสัดิการข้าราชการ สิทธิสวสัดิการพนักงานบริษทัเอกชน และสิทธิความคุ้มครองจากบริษัท

ประกัน โดยมีกรอบความรับผิดชอบต่อสิทธิขันพืนฐานของผูรั้บบริการทีก ําหนดไว้ตาม

รัฐธรรมนูญ สิทธิไดรั้บการรักษาทีเท่าเทียมกนั สิทธิดา้นความลบัของขอ้มลูส่วนตวัของผูรั้บบริการ 

สิทธิการเรียกร้องความคุม้ครองจากบริการสุขภาพทีไม่เป็นธรรม สิทธิในการมีส่วนร่วมในการ

รักษาพยาบาล  สิทธิตามกฏหมายโดยผูแ้ทนโดยชอบธรรม  เป็นตน้ ซึงผูรั้บบริการจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

ทราบการประกาศสิทธิผูรั้บบริการทุกครังเมือเข้ารับบริการ โดยโรงพยาบาลเอกชนตอ้งมีการ

เปิดเผยประกาศสิทธิผูรั้บบริการในสถานทีสาธารณะทีผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่าง

สะดวกเช่นเดียวกบัการเปิดเผยราคาค่ารักษาพยาบาล  โดยทวัไปความรับผิดชอบในผลการรักษา

ตอ้งเกิดจากเรียกร้องทางกฏหมายเป็นส่วนใหญ่ ผูรั้บบริการทีไม่ไดรั้บความเป็นธรรมทีตอ้งการ

เรียกร้อง ประณีประนอมเกียวกบัความเสียหายทีเกิดขึนจากบริการทางการแพทยต์อ้งมีขนัตอนใน

การเจรจาต่อรองกนัภายใน หากไม่สามารถต่อรองกนัได ้ผูรั้บบริการจะตอ้งเรียกร้องความยุติธรรม

ผา่นกระบวนการทางศาลเพือพิจารณาความเป็นธรรม การยอมรับความรับผิดชอบในผลการรักษา

เป็นเสมือนการยอมรับความผดิจากการใหบ้ริการ จนอาจนาํไปสู่คดีความทงัทางแพ่งและอาญา ทาํ

ให้การยอมรับผิดของโรงพยาบาลเอกชนมกัเกิดขึนยากและเป็นความพยายามทีจะให้ปัญหาข้อ

พิพาทจบลงตงัแต่ขนัตอนการเจรจาต่อรองภายในก่อน ปกติผูรั้บบริการทีมีอาํนาจการต่อรองน้อยมี

ความเสียเปรียบในเชิงการต่อรอง เนืองจากขาดความรู้ เอกสารและรายละเอียดของประเด็นหลกัทาํ

ใหผู้รั้บบริการทีไดรั้บความเสียหายตอ้งยอมรับเงือนไขทีไม่เป็นธรรมจากโรงพยาบาลเอกชน บาง

กรณีมาจากเหตุผลเรืองขาดแคลนทุนทรัพยใ์นการเรียกร้องความเป็นธรรมตามทีผูรั้บบริการเห็นว่า

เหมาะสม  ทาํใหก้รณีทีมีการฟ้องดาํเนินคดีจึงมกัเป็นเหตุการณ์ทีมีมูลค่าความเสียหายจาํนวนมาก

และผูรั้บบริการมีความพร้อมทีจะต่อสู้คดีความ โดยผูรั้บบริการตอ้งมีการวางแผน เก็บรวบรวม

ขอ้มลูเพือเตรียมความพร้อมในการดาํเนินดดีมาระยะหนึง เนืองจากเมือมีปัญหาความขดัแยง้เกิดขึน 

ผูรั้บบริการจะไม่สามารถเก็บรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานไดอ้ย่างสะดวก ซึงจะเป็นจุดอ่อนมากขึนใน

การนาํเสนอผูพิ้พากษาเพือพิจารณาคดี ดงันันการดาํเนินคดีระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาล

เอกชน เกิดเหตุขึนบ่อยมากขึนตามลาํดบั 

30. การวางกรอบนโยบาย ติดตามประเมินผลชดัเจน  เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการ

รับรองการประเมินคุณภาพ (Quality assessment) เป็นการตรวจสอบระบบงาน สิงทีปฎิบัติกับ

ข้อกาํหนดในมาตรฐานโรงพยาบาลทีทําโดยการประเมินจาก (1) การประเมินคุณภาพโดย

โรงพยาบาล(Self assessment) เป็นการประเมินตนเองเพือตรวจสอบความกา้วหน้าในการพฒันา

ดา้นคุณภาพการรักษา การตรวจสอบความพร้อมทีจะไดรั้บการประเมินมาตรฐานการรับรองจาก

ภายนอก โดยการประเมินตนเองของโรงพยาบาลเอกชนดว้ยทีมงานทีเกียวขอ้งกบัการปฎิบติังาน



183 

ร่วมกนั (Internal Quality Assessment)  ครอบคลุมการประเมินเพือคน้หาโอกาสในการนาํไปสู่การ

พฒันา การตรวจเยียมเพือสังเกตการปฎิบติังาน การทบทวนแนวความคิด แนวทางปฏิบติั การ

ปฏิบัติงานจริงและผลลพัธ์ทีเกิดขึน เพือนําไปสู่การแกไ้ขปัญหา การพฒันาวิธีการทาํงานอย่าง

ต่อเนือง การใช้แบบประเมินตนเองกาํหนดบันทึกการเก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบการ

ปฎิบติังานตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล  (2) การประเมินโดยผูป้ระเมินจากภายนอก 

(External Survey) เป็นการประเมินภายนอก 3 ลกัษณะ คือ (2.1.) การประเมินความพร้อมของ

โรงพยาบาล เป็นการประเมินเพือพิจารณาถึงการดาํเนินการพฒันาคุณภาพตามข้อกาํหนดใน

มาตรฐานโรงพยาบาลไดอ้ย่างครบถว้น ประเด็นความเสียงมีอย่างไรบ้าง โรงพยาบาลจะทาํการ

สาํรวจความพร้อมต่อเมือมีการประเมินตนเองอยู่ในระดบัทีมนัใจว่าไดมี้การพฒันาตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลในประเด็นสาํคญัครบถว้น ผลจากการประเมินในขนัตอน คือ การให้คาํแนะนาํเพือให้

โรงพยาบาลปรับปรุง การประเมินความพร้อมอาจทาํเป็นระยะจนกว่าจะมนัใจไดว้่ามีความพร้อม

เต็มทีสาํหรับการประเมินเพือขอพิจารณารับรองมาตรฐาน   (2.2.) การประเมินเพือพิจารณารับรอง 

เป็นการรับทราบหลกัฐาน ความเป็นจริงทีโรงพยาบาลไดมี้การปฎิบติัตามขอ้กาํหนดตามมาตรฐาน

ทีระบุไวใ้นนโยบาย คู่มือการปฎิบติังานของโรงพยาบาล  ผูเ้ชียวชาญเฉพาะทางและขอ้เสนอในการ

ปรับปรุงทีไดรั้บจากการประเมินความพร้อมจะเป็นเครืองมือสาํคญัใชเ้ป็นขอ้มูลประเมินในพืนที 

เพือใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของมาตรฐานการมุ่งเน้นผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลางและการ

พฒันาอย่างต่อเนือง โดยการประเมินเน้นในเรืองการออกแบบการจดัระบบงานทีเหมาะสม การ

ปฎิบติัตามกระบวนการ การประเมินผลกระบวนการอย่างไรและมีแนวทางในการปรับปรุงแนว

ทางการปฎิบติังานอย่างไร เพือการพฒันาอย่างต่อเนืองและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (2.3) การประเมิน

หลงัการรับรอง แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ (2.3.1) การเฝ้าระวงัทีมุ่งเนน้ประเด็นทีเกียวขอ้ง

กบัปัญหาในภาพรวมตอ้งมีการประเมินตามกาํหนดระยะเวลา 6-12 เดือน  (2.3.2) การประเมินเมือมี

ปัญหาหรืออาจจะมีปัญหารุนแรงเกียวกบัการดูแลความปลอดภยัของผูรั้บบริการ    (2.3.3) การ

ประเมินทีมีการปรับเปลียน เช่น การเปิดรับบริการ การขยายบริการ การเปลียนแปลงผูบ้ริหาร การ

เปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน โดยโรงพยาบาลตอ้งไดรั้บทราบภายใน 30 วนั เป็นตน้  

31. การสร้างการยอมรับและการตรวจสอบในทุกระดบั  การเปิดใจในการยอมรับการ

ตรวจสอบดว้ยทศันคติทีดีในการเปิดกวา้งรับฟังความคิดเห็นทีแตกต่าง เพือเอืออาํนวยต่อการ

พฒันากระบวนการทาํงานภายในทีมีประสิทธิภาพ สามารถส่งผ่านมาตรฐานการปฏิบติัสู่ความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการ  โดยหลกับรรษทัภิบาลดา้นการตรวจสอบตอ้งสร้างความเขา้ใจ ทาํให้เกิด

ความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบภายในร่วมกนั ไม่สร้างความรู้สึกการแตกแยก การจบัผิด 

อนัจะก่อใหเ้กิดความเชือใจและขาดความไวว้างใจกนั ในขณะเดียวกนัการตรวจสอบจาํเป็นตอ้งมี
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การวางแผน กําหนดขันตอนและให้เวลาในการเตรียมตัวอย่างเหมาะสม ทังนีกระบวนการ

ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มีวาระประจาํทีแน่นอน มีรูปแบบทียึดถึอเป็น

แนวทางปฏิบติัทีสอดคลอ้งกบัการรับรองมาตรฐาน 

32. การพฒันาดา้นการเปิดเผยขอ้มลูผลิตภณัฑแ์ละขนัตอนการรักษา  ใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายทางการตลาดทีตอ้งการใหค้วามรู้เกียวกบัผลิตภณัฑ ์รวมถึงการตอบขอ้ซกัถามอยา่งชดัเจน

ทุกคาํถาม ตวัอยา่งการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑบ์าํรุงผิวหนังของโรงพยาบาลบาํรุงราษฏร์ ทีมุ่งเน้นการ

เผยแพร่ความรู้เกียวกบัการเสริมสร้างสุขภาพทีดีดา้นผิวหนัง การให้บริการป้องกนัและรักษาโรค

ผิวหนังครบวงจรตงัแต่ศรีษะจรดปลายเท้า  โดยแยกเป็นประเภทโรคทีเกียวกบัผิวหนังและการ

เสริมความงาม  การกาํหนดรายละเอียดประเภทของผลิตภณัฑ์ แนวทางการรักษาโดยแยกเป็น

ประเภทการตรวจ ได้แก่ การตรวจแบบทราบผลทันที  การส่งตรวจชิ นเนือ  การตรวจทาง

หอ้งปฏิบติัการพิเศษ เป็นตน้  สาํหรับแนวทางในการดูแลเริมตงัแต่การป้องกนั การดูแลผิวพรรณ

และการรักษา เป็นต้น ประเด็นปัญหาหลกัเกิดจากจริยธรรมทางการตลาดทีแสดงเจตนาทีไม่

บริสุทธิในความพยายามใหข้อ้มลูทีบิดเบือนก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิดในคุณลกัษณะสินคา้ทีมกัพบ

บ่อยและมีขอ้ร้องเรียนเกิดขึนในลกัษณะการหลอกลวงเพือจาํหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการทีไม่

เป็นไปตามโฆษณา ทงันีมีกระบวนการร้องเรียนและดาํเนินคดีทางกฏหมายกบัผูก้ระทาํความผิด

เป็นกรณีๆ สาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลทีมีชือเสียงทีดีมกัจะไม่ปฎิบติัเช่นนนัเนืองจากไม่คุม้ค่าต่อการ

เสียชือเสียง 

33. การเปิดเผยขอ้มูลการประกอบธุรกิจ  บริษทัทีดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเครือข่าย

ขนาดใหญ่มีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรวม 14 บริษทัทีตอ้งปฎิบติัตาม

หลกับรรษทัภิบาลทีกาํหนดโดยสาํนักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละดูแลตลาดหลกัทรัพย ์ทีตอ้งมีการ

เปิดเผยขอ้มลู มีระบบการตรวจสอบ การตงัคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก เพือกาํกบัดูแลอย่าง

สมาํเสมอ ถึงแมจ้ะเป็นเพียงเชิงโครสร้างทีไม่สามารถควบคุมในระดบัปฎิบติัการหรือพฤติกรรมที

ซ่อนเร้นบางเรือง เช่น การตงัเป้าหมายจาํนวนผูรั้บบริการกบัแพทย ์ การตงัเป้าหมายในการสั งจ่าย

ยา เป็นตน้   

34. การเบิกจ่ายเงินอยา่งถกูตอ้ง รวดเร็วเหมาะสม  ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หรือค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการมีความสาํคญัต่อความน่าเชือถือทางการเงิน รวมถึงการจดัการที

มีประสิทธิทาํใหร้ะบบการทาํงานเป็นไปอยา่งราบรืน เกิดประสิทธิภาพในหลากหลายดา้น เช่น การ

เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ค่าวสัดุอุปกรณ์เครืองมือทางการแพทย ์การควบคุมสินคา้คงคลงัประเภท

ต่างๆ รวมถึงการจดัสรรอตัรากาํลงั การกาํหนดขนัตอนการดาํเนินงานทีมีการลดขนัตอนเฉพาะที
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จาํเป็นต่อการดาํเนินงาน ลว้นแลว้แต่ทาํใหเ้กิดความรวดเร็ว ถกูตอ้งเหมาะสมกบัการจดัการเพือการ

สนบัสนุนหน่วยงานทีใหก้ารรักษาพยาบาล 

35. การเปิดเผยขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัในการ

เปิดเผยขอ้มลูแก่นกัลงทุนทวัไป เพือใหท้ราบถึงความเคลือนไหวในการครอบครองหลกัทรัพยที์มี

ผลต่อความเป็นเจา้ของและอาํนาจการบริหารงาน ในส่วนนีจะเป็นการรับรู้รับทราบเฉพาะในกลุ่ม

นกัลงทุน แต่สาํหรับผูรั้บบริการบางส่วนอาจไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลนีได ้ การเปิดเผยขอ้มูลอืนที

กระทบต่อขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถือว่าไม่สามารถปฎิบติัได ้โดยบริษทัมี

หนา้ทีตอ้งประกาศผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยฯ์เท่านนั  

36. การมุ่งบริการความสะดวก ทวัถึงในพืนทีห่างไกล  เป็นปัญหาสาํคญัในการจดัการ

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการรักษาพยาบาล เนืองจากการดาํเนินงานตอ้งทาํให้โรงพยาบาล

เอกชนมีค่าใชจ่้ายสูง การจดัการภายในก็ยากเนืองจากตอ้งสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์

ทาํงาน  เนืองจากการเดินทางไม่สะดวกเมือเปรียบเทียบกบัการเดินทางในเขตเมือง อุปสรรคในการ

หารายไดพิ้เศษ ปัญหาการครองชีพครอบครัวทีตอ้งเสียสละอย่างมาก  ดงันันการบริการในพืนที

ห่างไกลทีสามารถทาํได้เฉพาะบางสถานทีทีการคมคมนาคมเขา้ถึงได้เท่านันและโรงพยาบาล

เอกชนทีทาํไดต้อ้งมีการลงทุนสูง ทาํใหเ้กิดตน้ทุนสูงทาํให้ไม่เกิดความคุม้ค่าในการลงทุน จึงเป็น

อุปสรรคทีสาํคญัในการพฒันาทีสาํคญัมากทีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนใน

การบูรณาการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั เช่น การใชม้าตรการดา้นภาษีหรือเงินสนับสนุนเพือให้เกิดการ

กระจายความสะดวกในการเขา้ถึงพืนทีห่างไกล การจูงใจบุคลากรดา้นผลตอบแทนและชีวิตความ

เป็นอยู ่เป็นตน้ 

37. การกระจายการจดัการสู่ภาคส่วน การรักษาพยาบาลจาํเป็นตอ้งอาศยัความเร่งด่วน

ในการตดัสินใจ การจดัการจึงตอ้งมีการมอบอาํนาจการกระจายการทาํงานใหค้รอบคลุมทุกส่วน แต่

ละส่วนมีอาํนาจในการตดัสินใจในระดบัทีเหมาะสมกบับทบาทหนา้ทีความรับผดิชอบ มีระบบการ

ควบคุมประเมินผลอยา่งชดัเจน ตวัอยา่งการกระจายอาํนาจการจดัการของกลุ่มบริษทั กรุงเทพดุสิต

เวชการ จาํกดั(มหาชน) มีการจดัโครงสร้างองค์กรแบบเครือข่าย แบ่งตามบทบาทหน้าทีตามพืนที

หรือภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ต่างประเทศ)  แบ่งตามเครืองหมาย

การคา้ (กรุงเทพ สมิติเวช บีเอ็นเอช พญาไท เปาโล) แบ่งตามสายงานหลกัในการดูแล (องค์กร

แพทย ์องคพ์ยาบาล องคก์รเภสชักร ฝ่ายบุคคลกลาง ฝ่ายการเงินกลาง)  แบ่งตามธุรกิจ (ธุรกิจผลิต

ยาเวชภณัฑ ์ธุรกิจประกนั ธุรกิจสายการบิน เป็นตน้)  การจดัโครงสร้างเพือการกระจายอาํนาจการ

จดัการมีความสําคัญต่อประสิทธิภาพของการดาํเนินธุรกิจ ทีก่อให้เกิดความร่วมมือ การสร้าง

แรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมายรวมถึงการรักษาธุรกิจ รักษาบุคลากร รักษาฐานผูรั้บบริการไวไ้ด้
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อย่างมนัคง การกระจายอาํนาจในการตดัสินใจบริหารจดัการงานทาํให้เกิดบทบาทหน้าทีความ

รับผดิชอบเพิมมากขึน เกิดความตระหนกัในการมีส่วนร่วมในการจดัการ เกิดความคิดในความเป็น

เจ้าของกิจการ ส่งผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง 

ภาพรวมการจัดการจะมีโครงสร้างทางธุรกิจคล้ายคลึงกัน เนืองจากรูปแบบธุรกิจทีมุ่งความ

ปลอดภัยในการรักษาจะมีแนวทางหลกัในการดาํเนินธุรกิจคลา้ยคลึงกนัทังระบบ แตกต่างใน

รายละเอียดการจดัการ เช่น ความถนดัในแต่ละคลีนิคทีแตกต่างกนั โรงพยาบาลขนาดเล็กจะมีการ

รวมงานยอ่ยเขา้ดว้ยกนัเนืองจากตอ้งประหยดัทรัพยากรและใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณงาน เป็นตน้ 

38. การส่งเสริมค่านิยม วฒันธรรม จริยธรรมในองคก์ร  แนวทางสร้างความคิดในการ

จัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมาจากการมุ่งความปลอดภัยของผูรั้บบริการเป็นสําคัญ การ

ดาํเนินงานใดก็ตามย่อมตอ้งสอดคลอ้งกบัปรัชญาในการให้บริการของโรงพยาบาล ดงันันการ

ตอบสนองต่อความปลอดภัยในชีวิตของผูรั้บบริการจึงเป็นเป้าหมายทีทุกคนในองค์กรตอ้งใช้

ศกัยภาพและทรัพยากรทีมีอยู่เพือให้บรรลุเป้าหมายนัน ภายใตส้ภาพแวดลอ้มดา้นบุคลากรทาง

การแพทยเ์ป็นลกัษณะสหสาขาวิชาทีมีความเชียวชาญ การรับรู้ ความถนดัทีมีความแตกต่างกนัมาก 

ทาํใหเ้กิดช่องว่างดา้นแนวคิดแนวปฎิบติัในแต่ละสายอาชีพเกิดขึน เช่น แพทยเ์ป็นวิชาชีพทีจดัการ

ยากทีสุด เนืองจากมีความเป็นส่วนตวัสูงมากทีสุด ไดแ้ก่ ทศันคติความรู้สึกและอารมณ์ ความเป็น

วิชาชีพและนกัวิชาการเฉพาะทางทีมุ่งใหค้วามสาํคญักบัวิธีการของตนเองเป็นหลกั มีแนวทางการ

ทาํงานเป็นรูปแบบเฉพาะแต่ละบุคคล เป็นตน้ ทาํใหก้ารจดัการแพทยเ์ป็นสิงทียากลาํบากแต่ตอ้งให้

ความสาํคญัตงัแต่การใหส้วสัดิการค่าตอบแทน สิงอาํนวยความสะดวก เช่น ห้องพกัรวม ห้องพกั

ส่วนตวั ทีจอดรถ อาหาร เสือผา้เครืองนุ่งห่ม อุปกรณ์การแพทยร์วมถึงทีมงานทีตอ้งอาํนวยความ

สะดวกซึงเป็นแรงดึงดูดสาํคญัในการจูงใจใหแ้พทยท์าํงานในโรงพยาบาลเอกชน ทงันีการอาํนวย

ความสะดวกและค่าตอบแทนจะเพิมสูงขึนอีกหากแพทยเ์ชียวชาญและมีชือเสียงอาจไดรั้บส่วนแบ่ง

จากการดาํเนินงานและเงือนไขตามตกลงเพิมเติม โรงพยาบาลเอกชนจึงตอ้งมีการจดัตงัองค์กร

แพทยขึ์นเพือเป็นคณะทาํงานเฉพาะในการประสานความร่วมมือจากแพทย ์ปัญหาสาํคญัทีทาํให้

เกิดความขดัแยง้ในการปฎิบติังานร่วมกนัทีส่งผลกระทบต่อการสร้างความพึงพอใจในบริการและ

สร้างความคาดหวงัใหผู้รั้บบริการ คือ ความผดิผลาดในการประสานงานและการสือสารของแต่ละ

หน่วยงานทีขาดช่วงชาดตอนจนทาํใหเ้กิดปัญหาการรักษา ปัญหาการบริการทีปราศจากความคุม้ค่า 

เช่น ความผดิผลาดดา้นเอกสารการรักษาและการสือสารอย่างใกลชิ้ดระหว่างแพทยก์บัพยาบาลทาํ

ใหเ้กิดความเขา้ใจผดิบ่อยๆ ในอวยัะของผูรั้บบริการทีมี 2 ขา้ง เช่น แขน ขา ตา  ทาํให้เขา้ใจผิดตดั

แขนขาผดิขา้งก็เกิดขึนอยูบ่่อยครังจนเป็นทีมาของการตรวจมาตรฐานการรับรองระดบันานาชาติ 

เป็นตน้  ตวัอย่างปัญหาดา้นบริการทีพบเป็นประจาํ ไดแ้ก่ การรอคอยการดาํเนินงานทีล่าชา้มาก 
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เช่น รอชาํระเงินเพือกลบับา้นอาจตอ้งใชเ้วลานานถึง 1 วนัเนืองจากตอ้งรอคาํวินิจฉยัจากแพทยค์รัง

สุดทา้ยก่อนกลบับา้น แต่แพทยลื์มหรือติดภาระกิจอืนติดผูรั้บบริการรายอืน รอการบนัทึกรายการ

ค่าใชจ่้ายทีดาํเนินการผดิผลาดจากเหตุลืมบนัทึกค่าแพทย ์ค่าอาหาร ค่าเวชภณัฑ ์หรือบนัทึกรายการ

ดงักล่าวขาดเกินทาํใหเ้สียเวลาในการทวนสอบขอ้มลู   การรอผลตรวจในวนักลบับา้นทาํให้แพทย์

ไม่สามารถวินิจฉัยอาการและไม่สามารถตัดสินใจได้ การรอคาํตอบด้านสิทธิความคุ้มครอง 

โดยเฉพาะผูเ้อาประกนัทีต่างประเทศจะประสบปัญหาเวลาทาํการทีแตกต่างกนัจนตอ้งโทรศพัท์คุย

กบับริษทัทีต่างประเทศตอนเทียงคืน เป็นตน้  จากกระบวนการและรูปแบบในการทาํงานทีมีความ

ซบัซอ้นและมีรายละเอียดงานตามสถานการณ์เกิดขึนมากมายในกระบวนการมาตรฐานทาํให้แนว

ทางการปฎิบติังานร่วมของทีมงานจึงตอ้งให้ความสาํคญัต่อการสร้างค่านิยมองค์กรทีเหมือนกัน 

คดัเลือกบุคคลทีมีลกัษณะนิสยัคลา้ยคลึงกนัเขา้มาทาํงานร่วมกนัจะทาํใหเ้กิดการรู้ใจ เขา้ใจ สามารถ

ทาํงานร่วมกนัไดดี้ขึน ตวัอยา่งการรับแพทยเ์ขา้มาทาํงานในโรงพยาบาลเอกชน ตอ้งมีการแนะนาํ

จากผูที้ไวว้างใจได้ การสืบประวติัการทาํงาน อุปนิสัยอย่างละเอียดก่อนตดัสินใจคดัเลือกเขา้มา

ทาํงาน หากยงัไม่แน่ใจสามารถให้เป็นแพทยไ์ม่ประจาํหรือแพทยเ์วรชัวคราวก่อน จนเกิดความ

แน่ใจแลว้ว่าสามารถทาํงานร่วมกนัไดจึ้งจะทาบทามให้เขา้มาทาํงานประจาํในโรงพยาบาลเอกชน 

ซึงแนวทางปฏิบติันีใชก้บับุคลากรภายในโรงพยาบาลเอกชนทุกคน  เมือมีการหลอมค่านิยมแต่ละ

คนใหมี้ลกัษณะคลา้ยคลึงกนัแลว้จึงตอ้งมีการพฒันาค่านิยมร่วมหรือวฒันธรรมองค์กรทีเกิดจาก

วิธีการทีปฏิบัติมานานจนเป็นประเพณีปฏิบติัและนาํไปสู่วฒันธรรมของโรงพยบาล  การสร้าง

วฒันธรรมทีเอือต่อเป้าหมายในการสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการ จะเป็นปัจจยัสาํคญัในการ

ผลกัดนับุคลากรใหเ้กิดความร่วมมือ การประสานงานอยา่งรู้ใจกนั ลดช่องว่างของความผดิผลาดจน

ไดผ้ลลพัธด์า้นผลการบริการตามความคาดหวงัจนทาํให้เกิดการบอกต่อและมาใชบ้ริการซาํ โดย

ผลลพัธร์วมจะสามารถตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจดา้นผลตอบแทนต่อการลงทุนทีสูงได ้ดงันัน

ผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อการพฒันาวฒันธรรมองค์กร โดยเชือว่า

วฒันธรรมองค์กรจะเกิดจากผูน้ ําโรงพยาบาลเอกชนทีบทบาทสําคัญในการสร้างและพฒันา

ศกัยภาพดา้นนี    

39. การสร้างจิตสํานึกวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เนืองจากทุกวิชาชีพมกัจะมี

ขอ้กาํหนดเกียวกบัหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ทีมุ่งเน้นหลกั คือ วิชาชีพแพทยที์มีอิทธิพลต่อการ

รักษา และส่งผลเชือมโยงไปสู่ความเป็นธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน ทาํให้การรับรู้ของสังคมใน

เรืองจรรยาบรรณวิชาชีพแพทยเ์กียวขอ้งกบัความเป็นธุรกิจโดยตรง ถึงแมก้ารจดัการโรงพยาบาล

เอกชนแยกหมวดค่าใชจ่้ายไว ้2 หมวดหลกัทีชดัเจน ไดแ้ก่ หมวดของค่าแพทยแ์ละหมวดรายไดข้อง

โรงพยาบาลกต็าม แต่การรับรู้ทางสงัคมยงัคงมองเป็นเรืองเดียวกนั      
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40. การปฎิบติัตามกรอบจริยธรรมทางธุรกิจโรงพยาบาล ทีมีความคิดเห็นแตกต่าง

ระหว่างกลุ่มผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชน กบักลุ่มนกัวิชาการ บริษทัประกนั บริษทัคู่สญัญาและภาค

ประชาชน โดยภาพรวมพบว่าผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนมีการกาํหนดโครงสร้างแนวทางการ

ปฎิบติั เพือใหส้อดคลอ้งกบัจริยธรรมทีดีทางธุรกิจ พร้อมทงัยอมรับว่าโรงพยาบาลดาํเนินธุรกิจเพือ

ตอ้งการความอยู่รอดภายใตก้ารลงทุนและรับความเสียงจากการประกอบธุรกิจเองทังหมดโดย

ปราศจากการสนบัสนุนความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทาํใหแ้นวทางจดัการธุรกิจจึงตอ้งใชใ้นรูปแบบ

การประกอบธุรกิจอยา่งเต็มตวั โดยทีมีความพยายามทีจะสร้างคุณภาพการรักษาคุณภาพบริการทีดี

ในการตอบสนองการดูแลทีดีทีสุดใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ทงันีแนวทางการจดัการธุรกิจเชิงบรรษทัภิบาล 

อยูใ่นความสนใจของผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนทีเห็นประโยชน์ต่อการใชห้ลกับรรษทัภิบาลเพือ

การจดัการธุรกิจใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจทียงัยนื แต่ไม่สามารถทาํไดค้รบทุกดา้นอย่าง

ครบถว้นแต่หากเปรียบเทียบแลว้สามารถทาํไดดี้กว่าหน่วยงานภาครัฐในเชิงเปรียบเทียบ เช่น (1) 

หลกัความเสมอภาคในการใหบ้ริการทางการแพทย ์ทางโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถใหบ้ริการได้

ทุกระดับในราคาทีตาํเนืองจากต้นทุนโรงพยาบาลเอกชนสูง แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐทีใช้

งบประมาณแผน่ดิน ไม่จาํเป็นตอ้งอยูร่อดเนืองจากมีเงินอุดหนุนทาํใหข้าดประสิทธิภาพ ในส่วนนี

โรงพยาบาลเอกชนพยายามสร้างความเสมอภาคใหแ้ก่ผูรั้บบริการตามเป้าหมายไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั

ทงัดา้นมาตรฐานการรักษา มาตรฐานการบริการ ใชท้รัพยากรโรงพยาบาลเอกชนไดเ้ท่าเทียมกนั    

(2) หลกัประสิทธิภาพและหลกัประสิทธิผลในการดาํเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนย่อมมีความ

ชดัเจนว่าดีกว่าโรงพยาบาลรัฐทาํให้บริการเป็นไปตามความคาดหวงัและเกิดความคุม้ค่าในการ

รักษา ถึงแมค่้าใชจ่้ายสูงกว่าแต่เป็นกลุ่มทีมีกาํลงัซือ การใชจ่้ายอยูใ่นความสามารถทีชาํระส่วนเพิม

จากบริการและความคุ้มค่าทีเพิมขึนได้ กล่าวโดยรวมความมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนมุ่งเนน้ทาํเพือสร้างประโยชน์ดา้นความคาดหวงัความคุม้ค่าให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

เฉพาะทียนิยอมพร้อมใจในการรับการรักษาและยนิดีชาํระค่าบริการทีสูงกว่าดว้ยบริการทีดีกวา่ เป็น

การจดัการบรรษัทภิบาลทีพยายามจดัการภายใตข้อ้จาํกดัและเงือนไขทีมีอยู่อย่างดีทีสุด สาํหรับ

ประเด็นทีนําไปสู่ความขดัแยง้จากกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียมีผลกระทบทีต่อเนืองกัน ได้แก่ (1) 

ค่าใชจ่้ายทีสูง โดยเฉพาะราคายาทีมีความแตกต่างจากราคาตลาดทวัไปหลายเท่า จึงทาํให้เกิดการ

ผลกัดนัใหเ้กิดการควบคุมราคายา เช่นเดียวกนัการควบคุมราคาสินคา้จาํเป็นประเภทอืน เพือสร้าง

ความเป็นธรรมใหแ้ก่ทุกฝ่าย แต่ในทางปฎิบติัทีเกิดจากจริยธรรมทีไม่สามารถพิสูจน์ให้ชดั คือ การ

วิงเตน้ไม่ใหเ้กิดระบบการควบคุมเนืองจากกระทบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

เป็นตน้  (2) การรักษาเกินความจาํเป็นทีมีกระแสร้องเรียนจาํนวนมากเกียวกบัพฤติกรรมในการคิด

ราคาจาํนวนมากทีเกินกว่าความจาํเป็นในการรักษา กรณีผูรั้บบริการมีสิทธิความคุม้ครองจากบริษทั
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ประกนัหรือคู่สัญญา ซึงการใชดุ้ลพินิจในการรักษาขึนอยู่กบัจาํนวนเงินในกระเป๋าทีผูรั้บบริการ

สามารถชาํระไดห้ากเป็นประกนัจะมีการตรวจละเอียดมาก ใหย้าเกินจาํเป็น จาํนวนเม็ดมากเกินไป 

ใชเ้ครืองวินิจฉยัโรคมากเป็นพิเศษ แต่หากเป็นผูรั้บบริการทวัไปจะใหบ้ริการทีจาํเป็นจริงเท่านนัทาํ

ใหเ้ห็นความแตกต่างในเชิงพฤติกรรมอยา่งชดัเจน เป็นตน้ 

กล่าวโดยภาพรวมปัจจยัเกียวกบัการกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน

สู่ความเป็นบรรษัทภิบาลมีความสอดคลอ้งกันในระดบัมากถึงมากทีสุด  โดยแต่ปัจจัยมีความ

เกียวขอ้งสมัพนัธต่์อกนัและส่งผลกระทบทงัทางบวกและทางลบต่อกนั โดยปัจจยัทีมีความสาํคญั

ต่อการจดัการบรรษทัภิบาลแบ่งออกเป็นปัจจยัทีควบคุมไดแ้ละปัจจยัทีควบคุมไม่ได ้ดงันี   

1. ปัจจยัทีควบคุมไดใ้นการจดัการธุรกิจ ประกอบดว้ยการกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจ

ทีเกิดจากวิสัยทศัน์ของผูน้าํโรงพยาบาลเพือใชใ้นการออกแบบโครงสร้าง ค่านิยมและการสร้าง

วฒันธรรมองคก์รเพือใชเ้ป็นปัจจยัในการสร้างความร่วมมือในการปฎิบติัทีดีร่วมกนัส่งผลต่อปัจจยั

ด้านการตรวจสอบทังจากภายในและภายนอก  การจัดการโรงพยาบาลทีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในดา้นต่างๆ เช่น กลยุทธ์การตลาดทีรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารงานบุคคลมีการ

ประเมินค่าตอบแทน การจดัการบุคลากร การจดัการเงิน ระบบสารสนเทศและการอาํนวยความ

สะดวก เพือตอบสนองต่อความมีคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ เป็นตน้    

2. ปัจจยัทีควบคุมไม่ไดแ้ละมีผลต่อการประเมินการจดัการบรรษทัภิบาลของธุรกิจ

โรงพยาบาล ไดแ้ก่ การปฎิรูปกฏหมายทีเกียวขอ้งกบัระบบสาธารณสุข เช่น หลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติ หลกัประกนัสงัคม พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน ซึงปัจจุบนัมีปัญหามากในเชิงปฎิบติั

และขาดความร่วมมือทีดีจากโรงพยาบาลเอกชนโดยทีภาครัฐไม่สามารถสร้างกฏหมายทีสามารถ

สร้างการจดัการบรรษทัภิบาลใหโ้รงพยาบาลเอกชนปฎิบติัได ้อีกทงัยงันาํมาสู่ประเด็นความขดัแยง้

ระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาลเอกชนทีมีการฟ้องดาํเนินคดีเพิมสูงขึน รวมถึงบทบาทหน้าที

ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงเรียนแพทยย์งัไม่สามารถผลิตบุคลากรทางการแพทยไ์ด้อย่าง

เพียงพออนัเป็นการซาํเติมปัญหาดา้นความขาดแคลน และส่งผลกระทบเป็นลกูโซ่ทงัในดา้นการดึง

ตวัแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐ  บทบาทหนา้ทีของแพทยสภาทียงัไม่สามารถสร้างความน่าเชือถือและ

ไดรั้บการยอมรับจากภาคประชาชน เนืองจากพบพฤติกรรมทีเอือประโยชน์ต่อธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนมากทาํใหผู้รั้บบริการขาดทีพึงทางดา้นจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์เป็นตน้   

จากประเด็นเชิงกลยทุธด์งักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยันาํขอ้มลูทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์เชิงลึก

มาจดัการเสวนาเชิงสร้างสรรค ์เพือใหผู้เ้ชียวชาญทงั 23 คนไดด้าํเนินการให้คะแนนแต่ละประเด็น

ตามความคิดเห็นส่วนตวัของแต่ละคน เพือใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณในการ

พิจารณาค่ามธัยฐานและค่าพิสยัระหว่างควอไทลร์วม 2 ครัง โดยค่ามธัยฐานและค่าพิสัยระหว่างค
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วอไทลท์งั 2 ครังอยูใ่นเกณฑส์อดคลอ้งรวม 39 ประเด็น ยกเวน้กลยุทธ์ลาํดบัที 7 เรืองการจดัสรร

สวัสดิการและรายได้ทีเหมาะสมให้แก่แพทย์ยงัมีความเห็นทีไม่สอดคลอ้งทัง 2 ครัง โดยมี

รายละเอียดดงันี 
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ตารางที 14  รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 1 

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัยฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดคลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) 

โอกาส(O) อุปสรรค(T)  

1. การประสานงาน

ภาครัฐเอกชน 

4.00 1.50 มากทีสุด สอดคลอ้ง I คุณภาพการรักษาและบริการ 

E การสร้างกฏหมาย 

S3 คุณภาพการรักษา 

O4 การขาดหลกับรรษทัภิบาลภาครัฐ 

W1 การขาดแคลบุคลากรการแพทย ์

W2 การแบ่งปันทรัพยากร 

2. การปฎิบติัตาม

กฏหมาย 

5.00 1.50 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

E การสร้างกฏหมาย 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

W5 การฟ้องร้อง    

T1 การปฎิรูปกฏหมาย 

3. สนบัสนุนการ

เขา้ถึงสิทธิของ

ประชาชน 

4.00 1.50 มาก สอดคลอ้ง I การจดัโครงสร้างองคก์ร 

E การสร้างกฏหมาย 

S1 การจดัโครงสร้างธุรกิจ 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 

4. จดัการดา้น

คุณภาพรักษาและ

บริการทีดี 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S3 คุณภาพการรักษา 

5. ตอบสนอง

ผลประโยชน์ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

6. แบ่งปัน/

แลกเปลียนทรัพยากร

การแพทย ์

5.00 1.50 มาก สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

7. การจดัสวสัดิการ 

รายไดเ้หมาะสม 

5.00 2.00 นอ้ย ไม่

สอดคลอ้ง 

- 

8. ส่งเสริมสนบัสนุน

จูงใจบุคคลากร 

5.00 1.00 มาก สอดคลอ้ง I การบริหารและพฒันาบุคคล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 
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ตารางที 14  รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 1 (ต่อ)  

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัยฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดคลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) 

โอกาส(O) อุปสรรค(T)  

9. ตอบสนองสิง

อาํนวยความสะดวก

ต่างๆ 

5.00 1.00 มาก สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

10. ตอบสนองความ

คาดหวงั ความคุม้ค่า 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I คุณภาพการรักษาและบริการ 

S3 คุณภาพการรักษา 

11. จดัสรรทรัพยากร

ใหป้ระหยดั คุม้ค่า 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัโครงสร้างองคก์ร / การ

จดัการโรงพยาบาล 

S1 การจดัโครงสร้างธุรกิจ 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

12.พฒันา

กระบวนการทาํงาน 

5.00 1.00 มาก สอดคลอ้ง I การจดัโครงสร้างองคก์ร/การสร้าง

สมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

13. ปฎิบติัตาม

มาตรฐานรับรอง 

5.00 1.00 มาก สอดคลอ้ง I คุณภาพการรักษาและบริการ 

S3 คุณภาพการรักษา 

14. การพฒันาระบบ

สารสนเทศ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

15. การกาํหนด

เป้าหมายองคก์รที

ชดัเจน 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัโครงสร้างองคก์ร 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

16. การมุ่งเนน้

ฝึกอบรมอยา่งเป็น

รูปธรรม 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การบริหารและพฒันาบุคคล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

17. การตรวจสอบ

ภายใน ภายนอก 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

S6 การตรวจสอบทีเขม้งวด 
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ตารางที 14  รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 1 (ต่อ)  

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัยฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดคลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) 

โอกาส(O) อุปสรรค(T)  

18. การทาํ

แผนพฒันาอยา่ง

ต่อเนือง บูรณาการ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S5 การเรียนรู้และพฒันานวตักรรม 

19. มุ่งผลประโยชน์

ของผูรั้บบริการ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S3 คุณภาพการรักษา 

20. การประเมิน

เกณฑว์ดัความสาํเร็จ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

21. การสร้างค่านิยม 

วฒันธรรม ภาวะผูน้าํ 

5.00 1.00 มาก สอดคลอ้ง I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

22. สร้างความเสมอ

ภาคการ

รักษาพยาบาล 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 

23. การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I – การบริหารและพฒันาบุคคล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 

O4 การขาดหลกับรรษทัภิบาลภาครัฐ 

24. สร้างความมีส่วน

ร่วมในการ

รักษาพยาบาล 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S3 คุณภาพการรักษา 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

W4 การมีส่วนร่วมในการรักษา 

25. ความมีส่วนร่วม

ในการอาํนวยความ

สะดวก 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O3 ระบบโครงสร้างของประเทศ 

26. การส่งเสริม

วิชาการ 

5.00 1.50 มาก สอดคลอ้ง I องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

S5 การเรียนรู้และพฒันานวตักรรม 
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ตารางที 14  รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 1 (ต่อ)  

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัยฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดคลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) 

โอกาส(O) อุปสรรค(T)  

27. สร้างความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

5.00 1.50 มาก สอดคลอ้ง I การจดัโครงสร้างองคก์ร 

S1 การจดัโครงสร้างธุรกิจ 

O2 การสนบัสนุนธุรกิจสู่อาเซียน 

28. กระบวนการ

ตรวจสอบขนัตอน

การรักษา 

5.00 1.00 มาก สอดคลอ้ง I คุณภาพการรักษาและบริการ 

S3 คุณภาพการรักษา 

29. ความรับผิดชอบ

ในผลการรักษา 

5.00 1.50 มากทีสุด สอดคลอ้ง I คุณภาพการรักษาและบริการ 

S3 คุณภาพการรักษา 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

30. การวางกรอบ

นโยบาย ติดตาม

ประเมินผล    

     ชดัเจน 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

31. สร้างการยอมรับ 

และการตรวจสอบใน

ทุกระดบั 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

 

32. การเปิดเผยขอ้มูล

ผลิตภณัฑ ์การ

รักษาพยาบาล 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I กลยทุธ์ทางการตลาด 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O2 การสนบัสนุนธุรกิจสู่อาเซียน 

33. การเปิดเผยขอ้มูล

การประกอบธุรกิจ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

34. การเบิกจ่ายเงิน

อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 

เหมาะสม 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการทางการเงิน 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

35. การเปิดเผยขอ้

ขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 
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ตารางที 14  รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 1 (ต่อ)  

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัยฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดคลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) 

โอกาส(O) อุปสรรค(T)  

36. มุ่งบริการความ

สะดวก ทวัถึงใน

พืนทีห่างไกล 

5.00 1.50 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 

37. กระจายการ

จดัการสู่ภาคส่วน 

5.00 1.00 มาก สอดคลอ้ง I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

W3 การกระจายส่วนภูมิภาค 

38. ส่งเสริมค่านิยม 

วฒันธรรม จริยธรรม

ในองคก์ร 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

39. สร้างจิตสาํนึก

วิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง E การสร้างกฏหมาย 

E - การกาํกบั ดูแลตรวจสอบ 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 

40. ปฎิบติัตามกรอบ

จริยธรรม 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดคลอ้ง E1 – การสร้างกฏหมาย E2 - การ

กาํกบั ดูแลตรวจสอบ 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 
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 ตารางที 15   รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 2 

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัย

ฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดค

ลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O) 

อุปสรรค(T)  

1. การประสานงานภาครัฐ

เอกชน 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I คุณภาพการรักษาและบริการ 

E การสร้างกฏหมาย 

S3 คุณภาพการรักษา 

O4 การขาดหลกับรรษทัภิบาล

ภาครัฐ 

W1 การขาดแคลบุคลากรการแพทย ์

W2 การแบ่งปันทรัพยากร 

2. การปฎิบติัตามกฏหมาย 5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

E การสร้างกฏหมาย 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

W5 การฟ้องร้อง    

T1 การปฎิรูปกฏหมาย 

3. สนบัสนุนการเขา้ถึง

สิทธิของประชาชน 

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I การจดัโครงสร้างองคก์ร 

E การสร้างกฏหมาย 

S1 การจดัโครงสร้างธุรกิจ 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 

4. จดัการดา้นคุณภาพ

รักษาและบริการทีดี 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S3 คุณภาพการรักษา 

5. ตอบสนอง

ผลประโยชน์ผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

 

6. แบ่งปัน/แลกเปลียน

ทรัพยากรการแพทย ์

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

7. การจดัสวสัดิการ 

รายไดเ้หมาะสม 

5.00 2.00 นอ้ย ไม่

สอดค

ลอ้ง 

- 

8. ส่งเสริมสนบัสนุนจูงใจ

บุคคลากร 

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I การบริหารและพฒันาบุคคล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 
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ตารางที 15   รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 2 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัย

ฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดค

ลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O) 

อุปสรรค(T)  

9. ตอบสนองสิงอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ 

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

10. ตอบสนองความ

คาดหวงั ความคุม้ค่า 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I คุณภาพการรักษาและบริการ 

S3 คุณภาพการรักษา 

11. จดัสรรทรัพยากรให้

ประหยดั คุม้ค่า 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัโครงสร้างองคก์ร / การ

จดัการโรงพยาบาล 

S1 การจดัโครงสร้างธุรกิจ 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

12.พฒันากระบวนการ

ทาํงาน 

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I การจดัโครงสร้างองคก์ร/การสร้าง

สมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

13. ปฎิบติัตามมาตรฐาน

รับรอง 

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I คุณภาพการรักษาและบริการ 

S3 คุณภาพการรักษา 

14. การพฒันาระบบ

สารสนเทศ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

15. การกาํหนดเป้าหมาย

องคก์รทีชดัเจน 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัโครงสร้างองคก์ร 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

16. การมุ่งเนน้ฝึกอบรม

อยา่งเป็นรูปธรรม 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การบริหารและพฒันาบุคคล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

17. การตรวจสอบภายใน 

ภายนอก 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

S6 การตรวจสอบทีเขม้งวด 

18. การทาํแผนพฒันา

อยา่งต่อเนือง บูรณาการ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S5 การเรียนรู้และพฒันานวตักรรม 

19. มุ่งผลประโยชน์ของ

ผูรั้บบริการ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S3 คุณภาพการรักษา 



198 

ตารางที 15   รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 2 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัย

ฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดค

ลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O) 

อุปสรรค(T)  

20. การประเมินเกณฑว์ดั

ความสาํเร็จ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

21. การสร้างค่านิยม 

วฒันธรรม ภาวะผูน้าํ 

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

22. สร้างความเสมอภาค

การรักษาพยาบาล 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 

23. การเคารพสิทธิ

มนุษยชน 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I – การบริหารและพฒันาบุคคล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 

O4 การขาดหลกับรรษทัภิบาล

ภาครัฐ 

24. สร้างความมีส่วนร่วม

ในการรักษาพยาบาล 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S3 คุณภาพการรักษา 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

W4 การมีส่วนร่วมในการรักษา 

25. ความมีส่วนร่วมใน

การอาํนวยความสะดวก 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O3 ระบบโครงสร้างของประเทศ 

26. การส่งเสริมวิชาการ 5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

S5 การเรียนรู้และพฒันานวตักรรม 

27. สร้างความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I การจดัโครงสร้างองคก์ร 

S1 การจดัโครงสร้างธุรกิจ 

O2 การสนบัสนุนธุรกิจสู่อาเซียน 

28. กระบวนการ

ตรวจสอบขนัตอนการ

รักษา 

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I คุณภาพการรักษาและบริการ 

S3 คุณภาพการรักษา 
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ตารางที 15   รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 2 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัย

ฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดค

ลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O) 

อุปสรรค(T)  

29. ความรับผิดชอบใน

ผลการรักษา 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I คุณภาพการรักษาและบริการ 

S3 คุณภาพการรักษา 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

30. การวางกรอบนโยบาย 

ติดตามประเมินผลชดัเจน 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

31. สร้างการยอมรับ และ

การตรวจสอบในทุกระดบั 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

32. การเปิดเผยขอ้มูล

ผลิตภณัฑ ์การ

รักษาพยาบาล 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I กลยทุธ์ทางการตลาด 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O2 การสนบัสนุนธุรกิจสู่อาเซียน 

33. การเปิดเผยขอ้มูลการ

ประกอบธุรกิจ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

34. การเบิกจ่ายเงินอยา่ง

ถูกตอ้ง รวดเร็ว เหมาะสม 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการทางการเงิน 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

35. การเปิดเผยขอ้ขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

36. มุ่งบริการความ

สะดวก ทวัถึงในพืนที

ห่างไกล 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิทธิ 

37. กระจายการจดัการสู่

ภาคส่วน 

5.00 1.00 มาก สอดค

ลอ้ง 

I การจดัการโรงพยาบาล 

S4 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาล 

W3 การกระจายส่วนภูมิภาค 

38. ส่งเสริมค่านิยม 

วฒันธรรม จริยธรรมใน

องคก์ร 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

I การสร้างสมรรถนะหลกั 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 
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ตารางที 15   รูปแบบความคิดเห็นจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้กียวขอ้ง รอบที 2 (ต่อ) 

 

กลยทุธ์ในการพัฒนา มธัย

ฐาน 

Median 

พิสัย 

ควอ

ไทล ์

ระดบั

ความ

ตอ้งการ 

ความ

สอดค

ลอ้ง 

ปัจจยัภายใน(I) ปัจจยัภายนอก(E) 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O) 

อุปสรรค(T)  

39. สร้างจิตสาํนึกวิชาชีพ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

E การสร้างกฏหมาย 

E - การกาํกบั ดูแลตรวจสอบ 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

O1 การปฎิรูปกฎหมายและสิทธิ 

40. ปฎิบติัตามกรอบ

จริยธรรม 

5.00 1.00 มากทีสุด สอดค

ลอ้ง 

E – การสร้างกฏหมาย 

E - การกาํกบั ดูแลตรวจสอบ 

S2 การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

O1 การปฎิรูปกฎหมายและสิทธิ 

 

ขันตอนที 2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงพยาบาล 

ผลการวิเคราะห์ SWOT ยุทธศาสตร์การจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาล จาก

ผลการวิจยัระดบัองค์กร (Corporate strategy) และการวิจยัเชิงคุณภาพระดบัองค์กร (Corporate 

strategy) รวมถึงการวิจยัเชิงเอกสาร ผูว้ิจยันาํขอ้มูลมาดาํเนินการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 

และภายนอกองคก์ร โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ “SWOT”  เพือวิเคราะห์ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์

กบัสภาพแวดลอ้มการบริหารจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพือจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา

โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน คือ การหาจุดแข็ง 

จุดอ่อน  และการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก ได้แก่ การหาโอกาสและอุปสรรคทีเกิดขึนในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน.  

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก เพือกาํหนดยุทธศาสตร์การ

จดัการโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล โดยการเสวนาเชิงสร้างสรรค ์โดยมีผูเ้ชียวชาญ

จาํนวน 28 คน โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ SWOT   เพือประเมินยทุธศ์าสตร์การพฒันาโรงพยาบาล

เอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล โดยสรุปผลการวิจยัไดด้งันี 

1. ผลการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกในพัฒนาการจัดการ

โรงพยาบาลทีมีผลต่อบรรษทัภิบาล โดยการวิเคราะห์ SWOT โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม

ภายใน ประกอบด้วย จุดแข็งและจุดอ่อน  รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นตามทฤษฎี 7S ของ 

Mckinsey  ประกอบดว้ย (1) การกาํหนดกลยทุธ ์(2) โครงสร้างองคก์ร (3) ระบบการดาํเนินงาน (4) 
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ทีมงานและความสามารถของบุคลากร (5) ทักษะทีใช้ในการปฏิบติังาน (6) รูปแบบการบริหาร

จดัการ (7) ค่านิยมร่วม  สาํหรับการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก ประกอบดว้ย โอกาสและ

อุปสรรค โดยไดว้ิเคราะห์  CPEST ประกอบดว้ย  C (Customer) หมายถึงผูรั้บบริการ   P (Policy) 

หมายถึง นโยบาย กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ  E (Economic) หมายถึงภาวะทางเศรษฐกิจ  S 

(Social) หมายถึง สภาพแวดลอ้มทางสงัคม   T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยสีารสนเทศ  ดงันี    

 

ตารางที 16 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการจดัการโรงพยาบาลเอกชนทีมีผลต่อความ

เป็นบรรษทัภิบาล 

 

ประเด็นการ

วเิคราะห์ 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

ดา้นกลยทุธ ์

(Strategy)  

 W1 ขาดการประสานงานและการ

มีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากร

ทางการแพทยแ์ละใชท้รัพยากร

ทางการแพทยร่์วมกนั 

W4 ขาดการสร้างความมีส่วนร่วม

ในการรักษาพยาบาลระหว่าง

ผูรั้บบริการและโรงพยาบาล

เอกชน 

W5 การฟ้องร้องดาํเนินคดีทีเพิม

มากขึน 

ดา้นโครงสร้าง 

(Structure) 

S1 การจดัโครงสร้าง กาํหนดทิศ

ทางการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการ

จดัสรรทรัพยากรทีมีอยา่งจาํกดัให้

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

 

ดา้น

ระบบปฏิบติัการ 

(System) 

S3 การปฏิบติังานตามมาตรฐานการ

รับรองคุณภาพระดบัประเทศและ

นานาชาติ 

W3 ขาดทรัพยากรในการกระจาย

พืนทีในการใหบ้ริการทาง

การแพทย ์
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ตารางที 16 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของการจดัการโรงพยาบาลเอกชนทีมีผลต่อความ

เป็นบรรษทัภิบาล (ต่อ) 

 

ประเด็นการ

วเิคราะห์ 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

ดา้นบุคลากร 

(Staff) 

S4 การจดัสรรบุคลากรทางการแพทย์

ใหเ้พียงพอต่อการปฏิบติัหนา้ทีประจาํ

และตอบสนองเป้าหมายของ

โรงพยาบาลเอกชน 

W2 การแบ่งปันทรัพยากรทางการ

แพทยร์ะหว่างโรงพยาบาลรัฐและ

เอกชน และการใชบุ้คลากรทาง

การแพทยร่์วมกนั 

ดา้นทกัษะ  

(Skill) 

S4 การพฒันาความรู้ ทกัษะและการ

สร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 

ดา้นรูปแบบการ

จดัการ  

(Style) 

S4 การจดัการบรรษทัภิบาลเพือ

ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

ของโรงพยาบาลเอกชน 

 

ดา้นค่านิยมร่วม 

(Shared values) 

S2 การสร้างค่านิยมและวฒันธรรม

องคก์ร ในการส่งมอบคุณภาพการ

รักษาและบริการ สร้างความร่วมมือ

ภายในทีมงานทีดีในการส่งมอบคุณค่า

บริการดว้ยการมีส่วนร่วมในการ

รักษาพยาบาลร่วมกนัระหวา่งผู ้

ใหบ้ริการและผูรั้บบริการ 

 

ดา้นผูรั้บบริการ 

(Customer)  

 T2 ขาดการกระจายพืนทีใหบ้ริการ

ของโรงพยาบาลรัฐ 

ดา้นสถานการณ์

ทางการเมือง 

(Political) 

O1 การปฏิรูปกฏหมายใหม่ทีสามารถ

สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค 

การตอบสนองและการกระจาย

เครือข่ายสุขภาพใหแ้ก่ทุกฝ่าย 

T1 การปฏิรูปความเป็นธรรมใน

ระบบสาธารณสุขทีขาดความเท่า

เทียมกนั ขาดความเสมอภาค  
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ตารางที 17  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของการจดัการโรงพยาบาลเอกชนทีมีผลต่อ

ความเป็นบรรษทัภิบาล 

 

ประเด็นการ

วเิคราะห์ 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threats: T) 

ดา้นเศรษฐกิจ 

(Economic) 

O3 ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค การ

ขนส่ง และการพฒันาเครือข่ายระบบ

การส่งต่อผูรั้บบริการ 

O4 การขาดประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการของ

โรงพยาบาลรัฐ 

 

ดา้นสภาพสงัคม 

(Social) 

O2 การสร้างนวตักรรมการรักษา เพือ

ตอบสนองความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการและการแสดงความ

รับผดิชอบต่อสงัคมในการอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มและการประหยดัพลงังาน 

 

ดา้นเทคโนโลย ี

(Technological) 
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ตารางที 18    การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน (ดา้นจุดแข็ง และจุดอ่อน) 

 

ปัจจยัด้านจุดแข็ง (Strength) 

S1 มีการจดัโครงสร้างทางธุรกิจทีมีการกาํหนดทิศทางและรูปแบบการดาํเนินธุรกิจทีมีความ

สอดคล้องกับศักยภาพทางธุรกิจโรงพยาบาล ซึงมีความยืดหยุ่นในการรองรับการ

เปลียนแปลงตามสถานการณ์เพือการปฎิรูปการเขา้ถึงสิทธิของผูรั้บบริการทีกาํลงัมีแนวโน้ม

เปลียนแปลงไปในทางเอือโอกาสทางธุรกิจเพิมมากขึน เช่น การเพิมจาํนวนเงินต่อราย การ

เพิมสิทธิผูรั้บบริการตามสิทธิประกนัของรัฐ เป็นตน้  โดยแต่ละโรงพยาบาลมีความพร้อม

และศกัยภาพในการจดัสรรทรัพยากรอนัก่อใหเ้กิดความประหยดัความคุม้ค่า เพือตอบสนอง

ความรับผดิชอบต่อสงัคมอนันาํไปสู่การพฒันาเครืองมือการจดัการทางการตลาดทีทาํให้เกิด

ปริมาณการใชบ้ริการมากขึน 

S2 การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมโรงพยาบาลเอกชน มีผลต่อการพฒันาสมรรถนะโรงพยาบาล

เอกชนใหมี้ทีมงานทีมีศกัยภาพ ส่งผลต่อ (1) การสร้างกระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการสร้างส่งมอบคุณค่าในดา้นคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการดา้น

สิงอาํนวยความสะดวกทีเตรียมพร้อมสาํหรับบริการใหเ้ป็นไปตามคาดหวงัในผลประโยชน์

โดยตรงสู่ผูรั้บบริการ (2) สร้างความร่วมมือในการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่าง

โรงพยาบาลและผูรั้บบริการ เพือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในแผนการรักษาและสถานการณ์

ความเสียงจากการรักษาร่วมกนั  (3) ภายใตก้รอบดา้นจิตสาํนึกและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง

การแพทยที์สมบูรณ์ทาํใหเ้กิดระบบคุณธรรมในการมุ่งการรักษาผูรั้บบริการไดม้ากขึน   

S3 คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการเป็นทียอมรับระดบัชาติและระดบันานาชาติ เนืองจาก

ปัจจัยสําคญัทีเอือต่อการส่งเสริมให้เกิดคุณภาพ ได้แก่ (1) ความสามารถในการประสาน

ความร่วมมือดา้นการรักษาร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทีมีการ

แบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน การส่งผูรั้บบริการไปรักษาระหว่างกัน เป็นต้น  (2) การให้

ความสาํคญัต่อความปลอดภยัของผูรั้บบริการในการตอบสนองประโยชน์จากความความ

คาดหวงัและความคุม้ค่าในการใหบ้ริการสูงสุดแก่ผูรั้บบริการ  (3) การปฎิบติัตามมาตรฐาน

การรับรองในระดบัชาติและนานาชาติอย่างต่อเนืองในลกัษณะงานประจาํทีทาํให้เกิดการ

พฒันาและสร้างคุณภาพไดต้ามมาตรฐานทีกาํหนดตลอดเวลา   
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ตารางที 18 การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน (ดา้นจุดแข็ง และจุดอ่อน) (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านจุดแข็ง (Strength) 

S3 (4) การสร้างความมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างผูรั้บบริการและ

โรงพยาบาล เพือความเขา้ใจความเชือใจในการมุ่งผลประโยชน์ด้านความปลอดภยัของ

ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั  (5)  การตรวจสอบขนัตอนคุณภาพและการพฒันาอยา่งต่อเนืองทาํให้

เกิดความมนัใจในความถูกต้องตามมาตรฐานการรักษา  (6) การดูแลให้คาํปรึกษาและ

รับผดิชอบปัญหาการรักษาทีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการแพทย ์ทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความ

มนัใจในความเสียงจากโอกาสผดิผลาดทีจะเกิดขึน 

S4 ศกัยภาพการจดัการธุรกิจเชิงบรรษทัภิบาลทีอยู่ภายใตก้ฎหมาย กฎระเบียบขอ้บังคบัจาก

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้แก่ (1) การตอบสนองต่อความรับผิดชอบในการ

จดัการธุรกิจเพือใหเ้กิดผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดส่งใหเ้กิดการขยายการลงทุนและความ

เจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งต่อเนือง  (2) การแบ่งปันทรัพยากรทางการแพทยท์าํให้เกิดการ

จดัสรรทรัพยากรอย่างคุม้ค่า ลดการลงทุนทาํให้ตน้ทุนตาํและเกิดประสิทธิภาพในการใช้

ทรัพยากรทางการแพทยร่์วมกนัส่งผลดีต่อผูรั้บบริการทีไดรั้บการรักษาทีมีคุณภาพ (3)  การ

จดัการดา้นทรัพยากรบุคคลดว้ยขวญัและกาํลงัใจทีดีมุ่งสู่ผลตอบแทนและสวสัดิการทีดีทาํ

ใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฎิบติังาน การอบรมพฒันาอย่างต่อเนืองทาํให้ผูป้ฏิบติังานมีทกัษะ

ความสามารถในการใหบ้ริการมากขึน  (4) การตอบสนองความพร้อมในความตอ้งการสิง

อาํนวยความสะดวกทีทาํใหผู้รั้บบริการไดผ้่อนคลาย จิตใจแจ่มใสเกิดกาํลงัใจในการรักษา  

(5) การจัดกระบวนการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการรักษาทีดี เกิดความ

ร่วมมือในการประสานงานทาํให้เกิดประโยชน์ต่อความปลอดภยัในชีวิตและสุขภาพของ

ผูรั้บบริการ   (6) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือทาํให้การประสานงานเกิด

ประสิทธิภาพมากขึน ระบบฐานขอ้มูลทีทาํให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบขอ้มูล

การรักษาจากประวติัเดิมได้อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ  (7) การสร้างระบบการ

ตรวจสอบคุณภาพทงัภายในและภายนอก เพือให้เกิดการพฒันางานอย่างต่อเนือง  (8) การ

จดัการบรรษัทภิบาลดา้นสร้างความเสมอภาคในการให้ความสําคัญต่อผูรั้บบริการตาม

กลุ่มเป้าหมายอยา่งมีคุณค่า เพือตอบสนองความตอ้งการบริการในทุกดา้น ควบคู่กบัการให้

ความเคารพสิทธิผูรั้บบริการอนัเป็นกฎหมายระดบันานาชาติทีให้ความสาํคญักบัสิทธิของ

ประชาชนเช่นเดียวกบัสิทธิผูรั้บบริการ   
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ตารางที 18 การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน (ดา้นจุดแข็ง และจุดอ่อน) (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านจุดแข็ง (Strength) 

S4  (9) การใหค้วามสาํคญัต่อการกาํหนดนโยบายการสร้างความมีส่วนร่วมให้เกิดเป็นขนัตอน

ในการปฎิบติัอยา่งต่อเนือง   (10) การส่งเสริมพฒันาระบบสาธารณูปโภคให้มีความทนัสมยั

พร้อมอาํนวยความสะดวกเพือสนองตอบความต้องการความช่วยเหลือ   (11) การสร้าง

นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการตลาดทีมีการเปิดเผยรายละเอียดขอ้มูลในทุกดา้นให้

ชดัเจน โดยมุ่งการขายทีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการอย่างแทจ้ริง  (12) ความชดัเจนในการ

เปิดขอ้มลูสาํคญัเพือการตดัสินใจในการลงทุนและการตดัสินใจใชบ้ริการของโรงพยาบาล 

ไดแ้ก่ ขอ้มลูทางการเงิน ขอ้มลูความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในธุรกิจ การประกอบธุรกิจ ซึง

เป็นหลกัสาํคญัหนึงในการจดัการบรรษทัภิบาลควบคู่กบัการสร้างจิตสาํนึกในวิชาชีพและ

จรรยาบรรณทางการแพทย ์ 

S5 การเรียนรู้และการพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์ โดยการลงทุนในระบบการศึกษาวิจยัทาง

วิชาการทางการแพทยใ์หม่ เพือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการตามกระแสสุขภาพ 

อนัส่งผลต่อการพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหม่ การวจิยัพฒันาการรักษาโรคตามมาตรฐาน

ทางการแพทยใ์นรูปแบบใหม่อยา่งต่อเนืองและบูรณาการ 

S6 การตรวจสอบภายในและตรวจสอบภายนอก เพือใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพ เกิดความ

โปร่งใสในการปฎิบติังาน เช่น การตรวจสอบความเหมาะสมในการรักษา การจ่ายยา การคิด

ค่าแพทย ์กระบวนการทาํงาน รวมถึงการตรวจรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล 

ปัจจยัด้านจุดอ่อน (Weakness) 

W

1 

ขาดการประสานงานและการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจดัการเชิง

โครงสร้างอยา่งเป็นระบบ ไดแ้ก่ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์พยาบาล เภสชักรและ

นกัเทคนิคการแพทย ์และการแบ่งสรรทรัพยากรทางการแพทยใ์ชร่้วมกนัอยา่งมีระบบ 

W

2 

การแบ่งปันแลกเปลียนทรัพยากรการแพทยร่์วมกนัระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ

โรงพยาบาลรัฐ เพือทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการเครืองมือทางการแพทยอ์ยา่งเต็มที การใช้

บุคลากรทางการแพทยใ์หเ้กิดประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ 

W

3 

การกระจายโรงพยาบาลหรือศนูยบ์ริการใหค้รอบคลุมพืนทีทีมีความตอ้งการบริการทาง

การแพทย ์เนืองจากปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรดา้นเงินทุนและบุคลากร 
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ตารางที 18 การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน (ดา้นจุดแข็ง และจุดอ่อน) (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านจุดอ่อน (Weakness) 

W4 ขาดการสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาล 

ในการสร้างความรู้ การรับรู้ในกระบวนการรักษา โอกาสและความเสียงทีเกิดจากการ

รักษา ผลทีติดตามมา ค่าใชจ่้ายในการรักษา ระยะเวลาในการรักษา รวมถึงการใหเ้วลา

อยา่งเพียงพอในการตดัสินใจ 

W5 การฟ้องร้องคดีความเสียหายทางการแพทยจ์ากผูรั้บบริการทีมีมลูค่าสูง ใชเ้วลานานและ

เสียชือเสียงทาํใหส่้งผลกระทบต่อความเชือถือในคุณภาพการรักษาของแพทยแ์ละ

โรงพยาบาลเอกชนนาํไปสู่กการขดัแยง้ทีขยายวงกวา้งขึนจากการประกอบธุรกิจที

มุ่งเนน้ผลกาํไรมากว่ามุ่งเนน้หลกัคุณธรรม  รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งขาดการ

ปฎิบติัตามกฎหมาย เช่น การปฎิเสธรับผูรั้บบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน เป็นตน้ 

 

 จากตารางที 18 พบว่าการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีผ่านมามีอัตราการ

เจริญเติบโตทางธุรกิจสมาํเสมอจากกระแสความตอ้งการดูแลสุขภาพ การคุม้ครองจากสิทธิต่างๆ ที

เพิมมากขึน การเขา้มาขอรับบริการทางการแพทยจ์ากผูรั้บบริการต่างชาติสูงมากขึนทุกปี ประกอบ

กบัโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดท้งัจากคุณภาพการบริการ 

ความสะดวกในการเขา้รับบริการ เป็นโอกาสทางธุรกิจทีดีของโรงพยาบาลเอกชนทีจะสร้างอตัรา

เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการทีมีสิทธิแต่ไม่อาจเขา้ถึง

สิทธิความคุม้ครองจากรัฐ โดยโรงพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกในการรักษาพยาบาลของผูที้มีฐานะ

การเงินในระดบัทียอมรับได ้ตามระดบัการใหบ้ริการของแต่ละโรงพยาบาลเอกชนทีมีหลายระดบั 

เป็นตน้ 
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ตารางที 19 การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (ดา้นโอกาส และอุปสรรค) 

 

ปัจจยัด้านโอกาส (Opportunity) 

O1 การปฎิรูปกฎหมายและการรักษาสิทธิผู ้รับบริการเป็นวาระของรัฐบาล ได้แก่ 

พระราชบัญญัติควบคุมราคายา พระราชบัญญัติคุ ้มครองผูเ้สียหายจากบริการทาง

การแพทย ์พระราชบัญญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค การปรับปรุงความเหมาะสมเพือให้เกิด

ความเสมอภาคของพระราชบัญญัติ ฉุกเฉิน พระราชบัญญัติประกันสังคมและ

พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงการปฎิรูปแพทยสภาเพือให้เกิดความเป็นธรรม

ต่อสงัคม 

O2 ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการสนองตอบนวัตกรรมการรักษาให้เป็นโยชน์ต่อ

ผูรั้บบริการตามนโยบายการเป็นศนูยก์ลางทางดา้นสุขภาพตามโครงสร้างของเศรษฐกิจ

ระดบัภูมิภาคและระดบัโลก รวมถึงการรักษาสภาพแวดลอ้มโดยการมีส่วนร่วมในการ

ประหยดัพลงังาน การบาํบดัของเสียทีออกสู่สาธารณชน เป็นตน้ 

O3 ระบบโครงสร้างของประเทศ (Infrastructure) ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ประปา ถนน สนามบิน 

ลว้นมีความสมบูรณ์ สะดวกสบาย การเชือมโยงระบบขนยา้ยผูรั้บบริการสามารถทาํได้

หลายวิธีทีเชือมโยงกนั ไดแ้ก่ สายการบิน เฮลิคอปเตอร์ รถยนต์ เรือยนต์ รวมถึงการ

พฒันาระบบอาคารสถานที อุปกรณ์เครืองมือใชที้เป็นปัจจยัสาํคญัในการสนับสนุนการ

รักษาพยาบาล   

O4 การบริหารโรงพยาบาลรัฐทีขาดประสิทธิภาพ ขาดประสิทธิผล ขาดการตอบสนอง ขาด

การมีส่วนร่วม ขาดการสร้างความเสมอภาคในสิทธิผูรั้บบริการสุขภาพ เป็นโอกาสให้

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถดึงทรัพยากรบุคคลจาก

โรงพยาบาลรัฐสู่โรงพยาบาลเอกชนได้สะดวก รวมถึงการใช้โรงพยาบาลรัฐเป็น

เครืองมือในการดําเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน เช่น การส่งต่อผูรั้บบริการที

ตอ้งการรักษาอยา่งเหมาะสมไปรักษาต่อทีโรงพยาบาลรัฐ การส่งตรวจเครืองมือทางการ

แพทยที์ทนัสมยัจากโรงพยาบาลรัฐโดยไม่ตอ้งลงทุนเอง เป็นตน้    
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ตารางที 19 การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (ดา้นโอกาส และอุปสรรค) (ต่อ) 

 

ปัจจยัด้านอุปสรรค (Threat) 

T

1 

การปฎิรูปกฎหมายเพือสร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่ระบบสาธารณสุข ไดแ้ก่ สิทธิหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ หลกัประกนัสงัคม สิทธิขา้ราชการ รวมถึงปัญหาทีเกิดขึนตามกระแสสงัคมที

ตอ้งการใหมี้การกาํกบัดูแลค่ายาเวชภณัฑ ์การเรียกร้องใหมี้กฎหมายเพือคุม้ครองผูไ้ดรั้บความ

เสียหายทางการแพทย ์ทีนาํไปสู่การฟ้องร้องและสร้างความขดัแยง้ขึนในสงัคมในวงกวา้งขึน 

จนอาจทาํให้การแก้ไขปัญหาทาํไดย้ากขึนและลดความน่าเชือถือความไวว้างใจในวิชาชีพ

แพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชนได ้รวมถึงกระแสผลประโยชน์ทีครอบงาํทาํให้ลดทอนสิทธิ

ของผูรั้บบริการ เช่น กลุ่มผลประโยชน์ในแพทยสภา เป็นตน้  

T

2 

การใหบ้ริการทีเอือต่อความสะดวกสบายทวัถึงในพืนทีห่างไกล เป็นอุปสรรคสาํคญัในการตงั

โรงพยาบาลหรือคลินิครักษาในพืนทีห่างไกลให้ครอบคลุมทวัทุกพืนที เนืองจากมีขอ้จาํกดั

จาํนวนมากในการพฒันา ไดแ้ก่ แหล่งเงินทุน ความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย ์ความ

คุม้ค่าต่อการลงทุนเนืองจากปริมาณผูรั้บบริการไม่สามารถสร้างความคุม้ค่าและผลตอบแทน

การลงทุนได้อย่างคุ้มค่า ดังนันการให้บริการให้ทีห่างไกล โดยเฉพาะพืนทีทีระบบ

สาธารณูปโภคเขา้ไม่ถึงยงิเป็นความยากลาํบากในการพฒันาและอาํนวยความสะดวกในการ

ดูแลรักษาไดอ้ยา่งทวัถึง ซึงเป็นความพยายามทีจะดาํเนินการเท่าทีทาํได ้โดยการสร้างหน่วย

รถเคลือนที เรือเร็ว มอเตอร์ไซค์ เพือให้บริการเฉพาะพืนทีได้ระดับหนึงเท่านัน ดังนัน

มาตรการเชิงป้องกนัเพือการดูแลสุขภาพจะเป็นปัจจยัช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที

แข็งแรง หลีกเลียงการเจ็บป่วยไดม้าก ไดแ้ก่ การให้ความรู้เรืองโภชนาบาํบดั การออกกาํลงั

กาย เป็นตน้   

 

 จากตารางที 19 พบว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสทีจะขยายตวั และพฒันาไปสู่

ศนูยก์ารแพทยแ์ห่งภูมิภาคไดต้ามเจตนารมยข์องรัฐบาลทีตอ้งการให้ประเทศไทย เป็นศูนยก์ลาง

บริการสุขภาพแห่งเอเซีย ปัญหาและอุปสรรคทีสาํคญัทีสุด คือ ปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลของ

ภาครัฐ ไม่สามารถบูรณาการจดัการกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และให้การสนับสนุนภาคธุรกิจได้

อย่างดี ทาํให้เป็นภาระอย่างหนักต่อภาคเอกชนทีตอ้งเผชิญกบัปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนือง 

ขาดทิศทางในการกาํหนดนโยบายระดบัประเทศไดอ้ย่างชดัเจน ทาํให้ประเทศสูญเสียโอกาสและ

ผลประโยชน์ทีมากมายมหาศาลจากการขาดหลกัธรรมาภิบาลของภาครัฐ 
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 ผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis จะนํามาใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และ

ภายนอกองค์กร โดยใชเ้ทคนิคการจบัคู่แบบ TOWS Matrix เพือกาํหนดสู่กลยุทธ์ใน 4 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ (1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  (2) กลยุทธ์เชิงแกไ้ขสถานการณ์ (WO)  (3) กลยุทธ์ป้องกนั (ST)  

และ (4) กลยทุธเ์ชิงรับ (WT) ตามรายละเอียดดงันี 

 

ตารางที 20  การกาํหนดยทุธศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิคการจบัคู่แบบ “TOWS Matrix”  

 

S  =  จุดแข็ง(ภายใน) 

O =  โอกาส(ภายนอก) 

กลยทุธเ์ชิงรุก W =  จุดอ่อน(ภายใน) 

O =  โอกาส(ภายนอก) 

กลยทุธเ์ชิง

แกไ้ข 

กลยุทธ์เชิงรุก 1  การสร้างนวตักรรมการ

รักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ จากปัจจยัดงันี  

1. นโยบายความเป็นศนูยก์ลางทางการแพทย ์ 

2. ความพร้อมในระบบโครงสร้างพืนฐานของ

ประเทศ  

3. โอกาสขยายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในอนาคต  

   จากศกัยภาพของจุดแข็งประกอบดว้ย  

   3.1 โครงสร้างองคก์รค่านิยมวฒันธรรมองคก์ร   

   3.2 คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ 

   3.3 การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้และนวตักรรม 

    

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 1  การสร้างความร่วมมอื

ในการผลติบุคลากรทางการแพทย์ 

ร่วมกบัภาครัฐ โดยผลกัดนัใหมี้การ

ส่งเสริมภาคเอกชนในการผลิตบุคลากร

ทางการแพทยร่์วมกนัและมีการพฒันา

ศกัยภาพแพทยใ์หมี้ความชาํนาญเฉพาะ

ทาง เสริมศกัยภาพแพทยสู่์การวิจยั เพือให้

เกิดการคิดคน้สร้างสรรคน์วตักรรมทาง

การแพทย ์เพือเอือประโยชน์ต่อ

ผูรั้บบริการ 

   

กลยุทธ์เชิงรุก 2 การมส่ีวนร่วมในการปฎิรูป

กฎหมายเพอืสร้างความเสมอภาคและเป็นธรรม 

จากศกัยภาพของจุดแข็งในการจดัการบรรษทัภิบาล

ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและมีระบบการ

ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอกเพือการ

พฒันาอยา่งต่อเนือง  

กลยุทธ์เชิงแก้ไข 2 การมส่ีวนร่วมในการ

รักษาร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลและ

ผู้รับบริการ 

ลดปัญหาการฟ้องดาํเนินคดี 
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ตารางที 20  การกาํหนดยทุธศาสตร์ โดยใชเ้ทคนิคการจบัคู่แบบ “TOWS Matrix”  (ต่อ) 

 

S  =  จุดแข็ง(ภายใน) 

T  =  อุปสรรค

(ภายนอก) 

กลยทุธเ์ชิงป้องกนั W =  จุดอ่อน(ภายใน) 

T  =  อุปสรรค(ภายนอก) 

กลยทุธเ์ชิง

รับ 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 1 การจัดโครงสร้างองค์กร 

ค่านิยม วฒันธรรมองค์กร จดัการเชิงบรรษัทภิบาล 

ในการมุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวติของผู้รับบริการ   

ค่านิยมและวฒันธรรมแห่งความปลอดภยัในการ

ดูแลสุขภาพ ชีวิตของผูรั้บบริการรวมถึงผูเ้กียวขอ้ง 

นาํไปสู่การปฎิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพไดอ้ย่างถูกตอ้งสมบูรณ์ เป็น

การลดการกระทาํผิดตามกฎหมาย ลดความเสียง

จากการสูญเสียชีวิต และลดความสูญเสียทีเกิดจาก

การดาํเนินคดี  การจดัการภายใตห้ลกับรรษทัภิบาล

สามารถลดปัญหาและเป็นเครืองมือไปสู่การบรรลุ

วตัถุประสงค์ในการสร้างสุขภาพ การดาํรงความ

ปลอดภยัในชีวิตใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

กล ยุท ธ์ เ ชิง รับ  1  กา รพัฒน าค วา ม รู้

ความสามารถ เพมิศักยภาพให้แก่บุคลากร

ทางการแพทย์  การสร้างทีมงาน สร้าง

กระบวนการทาํงาน การจัดเตรียมความ

พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลสูงสุด โดยการใชท้รัพยากรที

มีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดความคุม้ค่าสูงสุด 

 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั 2 คุณภาพการรักษาและคุณภาพ

บริการ  เป็นกลยุทธ์หลักทีทุกโรงพยาบาลให้

ความสําคญัและเป็นการตอบสนองเป้าหมายหลกั

ในการรักษา ซึงโรงพยาบาลแต่ละแห่งตอ้งพฒันา

ศกัยภาพการแข่งขนัใหสู้งสุด มีนวตักรรมใหม่และ

องคป์ระกอบทีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ  

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน 3  การพัฒนาการเรียนรู้และ

สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ เพือเพิมศกัยภาพ

ความสามารถของแพทยส์ามารถแกปั้ญหาการขาด

แคลนแพทยแ์ละการใช้นวตักรรมเพือเพิมโอกาส

ในการเขา้ถึงบริการของผูรั้บบริการใหม้ากขึน   
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 จากตาราง 20 ผูว้ิจยัพบว่า ยทุธศาสตร์ทีเกียวขอ้งต่อการพฒันาระบบบรรษทัภิบาลการ

จดัการโรงพยาบาลเอกชน มีส่วนทีเกียวขอ้งกบัความร่วมมือจากภาครัฐอนัเป็นปัจจยัควบคุมให้

เป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์รไดย้าก สาํหรับแนวทางเชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกนั และเชิงแกไ้ข 

เป็นเครืองมือทีสามารถลดผลกระทบลง และสร้างความร่วมมือ ความโปร่งใส การตรวจสอบไดใ้น

การดาํเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลเอกชนไดค้วามสามารถ จากการจบัคู่ และการประมวลผลการ

วิเคราะห์ SWOT และการกาํหนดกลยทุธด์ว้ยการจบัคู่แบบ “TOWS Matrix” ผูว้ิจยัคน้พบว่ากลยทุธ์

ดงักล่าวสามารถนําไปกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์เพือการพฒันาการจัดการบรรษทัภิบาลได้ โดย

บางส่วนของยุทธศาสตร์เป็นความพยายาม และอยู่ระหว่างการผลกัดนัให้เกิดผลในปัจจุบนั ตาม

หลกัการประกอบดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 21   แหล่งทีมาของขอ้มูลในการพฒันายุทธศาสตร์การจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาล

เอกชน 

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนา กลยทุธ์การพัฒนา แหล่งทีมาของข้อมูลในการ

พัฒนายทุธศาสตร์ 

1.การสร้างนวตักรรม

การดูแลรักษา 

  รูปแบบใหม่ เพือ

ตอบสนองการ  

  รักษาโรคใหม่ดว้ย

วิธีการทนัสมยั 

  มีประสิทธิภาพทาํให้

เกิดความ 

  ปลอดภยัในชีวิตของ

ผูรั้บบริการ 

 

1.พฒันาความกา้วหนา้ทางวจิยัการแพทยใ์หเ้กิด

การ รักษาเชิงบูรณาการควบคู่การใชเ้ทคโนโลยทีี

มีความ แม่นยาํ เชือถือไดส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี 

ประสิทธิภาพสูงสุดในการใหก้ารรักษา 

2.การรับรองมาตรฐานจากสถาบนัทีมีความ

น่าเชือถือและมีการปฎิบติัตามมาตรฐานอยา่ง

ต่อเนืองดว้ยหลกัคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์  

- การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูบ้ริหาร 

- เอกสารยทุธศาสตร์

โรงพยาบาล 

- เอกสารและงานวิจยัที

เกียวขอ้ง 

- จากการวิเคราะห์ SWOT 

analysis 

 

2.การปฎิรูปกฎหมายเพือ

สร้างความ เสมอภาค 

หลกัคุณธรรมจริยธรรม    

   2.1.สร้างความเสมอ

ภาคในการใช ้สิทธิ

ประกนัสังคม ลกัประกนั 

1.สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางปฏิบติั

ทีเกิด ความเสมอภาค ความรับผิดชอบและมีความ

เป็นธรรมกบัธุรกิจและผูรั้บบริการ เพิมการ

ใหบ้ริการตาม มาตรฐานและตามหลกัคุณธรรม

อยา่งเตม็ความสามารถ 

2.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนิน 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูบ้ริหาร 

- เอกสารยทุธศาสตร์

โรงพยาบาล 

- จากการวิเคราะห์ SWOT 

analysis 
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ตารางที 21   แหล่งทีมาของขอ้มูลในการพฒันายุทธศาสตร์การจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาล

เอกชน (ต่อ) 

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนา กลยทุธ์การพัฒนา แหล่งทีมาของข้อมูลในการ

พัฒนายทุธศาสตร์ 

สุขภาพแห่งชาติ และ

สิทธิ ขา้ราชการใหไ้ดรั้บ  

ผลประโยชน์ทีเหมาะสม

ต่อ สิทธิผูรั้บบริการ  

   2.2 การควบคุมราคายา 

   2.3 การคุม้ครอง 

ช่วยเหลือผูเ้สียหาย

ทางการแพทย ์ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  

3. การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนแพทยสภา ให้

สามารถสร้างความเป็นธรรมและเป็นทีพึงของ

ประชาชนและผู ้ประกอบวิชาชีพอยา่งแทจ้ริง  

4.การสร้างความมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ

การจดัการทรัพยากรของโรงพยาบาลรัฐ ใหมี้

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการตอบสนอง

ความตอ้งการ 

 

3.การสร้างความร่วมมือ

ในการผลิต บุคลากรทาง

การแพทย ์เพือใหมี้  

อตัรากาํลงัเพียงพอต่อ

การปฎิบติั ดา้น

สาธารณสุขอยา่งทวัถึง    

1.การสร้างหลกัสูตรการผลิตแพทยร่์วมกนั

ระหว่างโรงเรียนแพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชน

รวมถึงการพฒันา สนบัสนุน แพทยเ์ฉพาะทาง 

2.สร้างการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ทาง

วิชาการบุคลากรเครืองมือทางแพทยเ์พือ

ตอบสนองความ คุม้ค่าในการใหบ้ริการ    

  

- การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูบ้ริหาร 

- เอกสารยทุธศาสตร์

โรงพยาบาล 

- เอกสารและงานวิจยัที

เกียวขอ้ง 

- จากการวิเคราะห์ SWOT 

analysis 

4.การมีส่วนร่วมในการ

วางแผนการรักษา

ร่วมกนัระหว่าง

โรงพยาบาล และ

ผูรั้บบริการ เพือใหเ้กิด

การ ตดัสินใจทีไดรั้บการ

ยอมรับร่วมกนั      

1.การใหข้อ้มูลเกียวกบัแนวทางและขนัตอนใน

การรักษาที โปร่งใส แสดงทีมาเพือการตรวจสอบ

ขอ้มูลไดก้ารแสดงความรับผิดชอบร่วมกนัที

ชดัเจนในการตดัสินใจอยา่งมีส่วนร่วม 

2.การพฒันาคุณภาพการรักษาตามมาตรฐานการ

รับรองทวัไป มีระบบการตรวจสอบ สอบทาน 

เพือใหแ้น่ใจว่า เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ  

- การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูบ้ริหาร 

- เอกสารยทุธศาสตร์

โรงพยาบาล 

- มาตรฐานการรับรอง

สถานพยาบาล 

- จากการวิเคราะห์ SWOT 

analysis 
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ตารางที 21  แหล่งทีมาของขอ้มูลในการพฒันายุทธศาสตร์การจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาล

เอกชน 

 

ยทุธศาสตร์การพัฒนา กลยทุธ์การพัฒนา แหล่งทีมาของข้อมูลในการ

พัฒนายทุธศาสตร์ 

5.การจดัโครงสร้าง

ค่านิยมวฒันธรรมองคก์ร 

จดัการเชิงบรรษทั  ภิบาล 

ในการมุ่งเนน้ความลอด

ภยัในชีวิตของ

ผูรั้บบริการ         

1.สร้างค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รให้

สอดคลอ้งกบั  เป้าหมายการทาํงานร่วมกนั  

2.จดัการบรรษทัภิบาลทีมุ่งเนน้ความปลอดภยัใน

ชีวิต ของผูรั้บบริการ 

 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูบ้ริหาร 

- เอกสารยทุธศาสตร์

โรงพยาบาล 

- มาตรฐานการรับรอง

สถานพยาบาล 

- จากการวิเคราะห์ SWOT 

analysis 

6.คุณภาพการรักษาและ

คุณภาพบริการทีมุ่งความ

ปลอดภยัและผล 

ประโยชน์ของ

ผูรั้บบริการ   

ตอบสนองการรักษาทีมีความเชียวชาญ ตาม

มาตรฐานการรับรองนานาชาติใหเ้ป็นไปตาม

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ดว้ยความโปร่งใส 

ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการรักษา

ร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลและผูรั้บบริการ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูบ้ริหาร 

- เอกสารยทุธศาสตร์

โรงพยาบาล 

- เอกสารและงานวิจยัอนื 

- มาตรฐานการรับรอง

สถานพยาบาล 

- จากการวิเคราะห์ SWOT 

analysis 

7.การพฒันาการเรียนรู้

และสร้างนวตักรรมทาง

การแพทย ์

 

สร้างองคค์วามรู้ในองคก์รสู่การพฒันารูปแบบ

การใหบ้ริการทางการแพทยใ์หม่จากการวิจยั

พฒันา เพือสร้างนวตักรรมและกระบวนการรักษา

ใหเ้กิดความปลอดภยั เกิดความสะดวกและ

บรรเทาความเจ็บปวดใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูบ้ริหาร 

- เอกสารยทุธศาสตร์

โรงพยาบาล 

- จากการวิเคราะห์ SWOT 

analysis 

8.การพฒันาความรู้

ความสามารถ เพิม 

ศกัยภาพบุคลากรทาง

การแพทย ์ 

ส่งเสริมการอบรม พฒันาความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ จริยธรรม ความเขา้ใจในกระบวนการ

ทาํงาน เพือสร้างประสิทธิภาพ การประสานงาน

ร่วมมือ และเกิดระบบคุณธรรม เพือตอบสนอง

ความคุม้ค่าในความปลอดภยัในชีวิตของ

ผูรั้บบริการ 

- การสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูบ้ริหาร 

- มาตรฐานการรับรอง

สถานพยาบาล 

- จากการวิเคราะห์ SWOT 

analysis 
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ตารางที 22  ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได ้8 ยทุธศาสตร์ 14 กลยทุธ ์

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์การพฒันา  ทีมาของยุทธศาสตร์ 

1.การสร้างนวตักรรม

การดูแลรักษา รูปแบบ

ใหม่ เพือตอบสนอง

การรักษาโรคใหม่ดว้ย

วิธีการทนัสมยั  มี

ประสิทธิภาพทาํให้

เกิดความ ปลอดภยัใน

ชีวิตของผูรั้บบริการ 

 

1.พฒันาความกา้วหนา้ทางวจิยั

การแพทยใ์หเ้กิดการ รักษาเชิงบูรณา

การควบคู่การใชเ้ทคโนโลยทีีมีความ 

 แม่นยาํ เชือถือไดส้ามารถใชง้านได้

อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้

การรักษา 

2.การรับรองมาตรฐานจากสถาบนัทีมี

ความน่าเชือถือ และมีการปฎิบติัตาม

มาตรฐานอยา่งต่อเนือง ดว้ย หลกั

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ แพทย ์ 

  

S1 โครงสร้างองคก์ร 

S2 ค่านิยมและวฒันธรรม

องคก์ร 

S3 คุณภาพการรักษาและ

คุณภาพบริการ  

S5 การเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้และนวตักรรม  

O1 การปฎิรูปกฎหมาย 

O2 การเป็น Medical Hub 

O3 ความพร้อมดา้น

สาธารณูปโภค 

O4 การขาดหลกับรรษทัภิ

บาลโรงพยาบาลรัฐ 

2.การปฎิรูปกฎหมาย

เพือสร้างความเสมอ

ภาคหลกัคุณธรรม

จริยธรรม    

   2.1 สร้างความเสมอ

ภาคในการใชสิ้ทธิ

ประกนัสงัคม

หลกัประกนั        

สุขภาพแห่งชาติ และ

สิทธิขา้ราชการให้

ไดรั้บผลประโยชน ์

 ทีเหมาะสมต่อสิทธิ

ผูรั้บบริการ   

1.สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้าง

แนวทางปฏิบติัทีเกิดความเสมอภาค 

ความรับผดิชอบและมีความเป็นธรรม 

  กบัธุรกิจและผูรั้บบริการเพิมการ

ใหบ้ริการตามมาตรฐานและตามหลกั

คุณธรรมอยา่งเต็ม ความสามารถ 

2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการ

ดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  

3.การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน

แพทยสภา ใหส้ามารถสร้างความเป็น

ธรรมและเป็นทีพึงของประชาชนและผู ้

  ประกอบวชิาชีพอยา่งแทจ้ริง  

 

S4 ศกัยภาพการจดัการธุรกิจ

เชิงบรรษทัภิบาล 

S6 การตรวจสอบภายในและ

ตรวจสอบภายนอก 

O1 การปฎิรูปกฎหมาย 

O2 การเป็น Medical Hub 

O3 ความพร้อมดา้น

สาธารณูปโภค 

O4 การขาดหลกับรรษทัภิ

บาลโรงพยาบาลรัฐ 
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ตารางที 22  ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได ้8 ยทุธศาสตร์ 14 กลยทุธ ์(ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์การพฒันา ทีมาของยุทธศาสตร์ 

   2.2 การควบคุมราคา

ยา 

   2.3 การคุม้ครอง 

ช่วยเหลือผูเ้สียหาย

ทางการแพทย ์

3. การสร้างความ

ร่วมมือในการผลิต  

บุคลากรทางการแพทย ์

เพือใหมี้อตัรากาํลงั

เพียงพอต่อการปฎิบติั

ดา้นสาธารณสุขอยา่ง

ทวัถึง    

4. การสร้างความมีส่วนร่วมในการ

พฒันาคุณภาพการจดัการทรัพยากร

ของโรงพยาบาลรัฐ ใหมี้ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการตอบสนอง

ความตอ้งการ 

1. การสร้างหลกัสูตรการผลิตแพทย์

ร่วมกนัระหว่างโรงเรียนแพทยแ์ละ

โรงพยาบาลเอกชนรวมถึงการพฒันา 

สนบัสนุน แพทยเ์ฉพาะทาง 

2. สร้างการมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

ความรู้ทางวิชาการบุคลากร เครืองมือ

ทางแพทย ์เพือตอบสนองความคุม้ค่า

ในการใหบ้ริการ     

W1 การขาดแคลนบุคลากร

ทางการแพทย ์  

W2 การแบ่งปันแลกเปลียน

ทรัพยากรการแพทย ์

     ร่วมกนั 

W3 การกระจายโรงพยาบาล

ใหค้รอบคลุมพืนที 

O1 การปฎิรูปกฎหมาย 

O4 การขาดหลกับรรษทัภิ

บาลโรงพยาบาลรัฐ 

  

4. การมีส่วนร่วมใน

การวางแผนการรักษา

ร่วมกนัระหว่าง

โรงพยาบาลและ 

 ผูรั้บบริการ เพือใหเ้กิด

การตดัสินใจที ไดรั้บ

การยอมรับร่วมกนั      

1. การใหข้อ้มลูเกียวกบัแนวทางและ

ขนัตอนในการรักษาทีโปร่งใส แสดง

ทีมาเพือการตรวจสอบขอ้มลูได ้การ

แสดงความรับผดิชอบร่วมกนัทีชดัเจน

ในการตดัสินใจอยา่งมีส่วนร่วม 

2. การพฒันาคุณภาพการรักษาตาม

มาตรฐานการรับรองทวัไป มีระบบการ

ตรวจสอบ สอบทาน เพือใหแ้น่ใจว่า 

เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ  

W4 ขาดการสร้างความมีส่วน

ร่วมในการ รักษาพยาบาล 

W5 การฟ้องร้องคดี 

O1 การปฎิรูปกฎหมาย 

O2 การเป็น Medical Hub 

O3 ความพร้อมดา้น

สาธารณูปโภค  
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ตารางที 22 ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได ้8 ยทุธศาสตร์ 14 กลยทุธ ์(ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์การพฒันา ทีมาของยุทธศาสตร์ 

5. การจดัโครงสร้าง

ค่านิยมวฒันธรรม

องคก์รจดัการเชิง

บรรษทัภิบาลในการ

มุ่งเนน้ความปลอดภยั

ในชีวิตของผูรั้บบริการ   

1. สร้างค่านิยมและวฒันธรรม

องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย

การทาํงานร่วมกนั  

2. จดัการบรรษทัภิบาลทีมุ่งเนน้

ความปลอดภยัในชีวิตของ

ผูรั้บบริการ 

 

S1 โครงสร้างองคก์ร 

S2 ค่านิยมและวฒันธรรม

องคก์ร 

S3 คุณภาพการรักษาและ

คุณภาพบริการ  

S4 ศกัยภาพการจดัการธุรกิจ

เชิงบรรษทัภิบาล 

S6 การตรวจสอบภายในและ

ตรวจสอบภายนอก 

T1 การปฎิรูปกฎหมาย 

T2 การกระจายบริการในพืนที

ห่างไกล    

6. คุณภาพการรักษา

และคุณภาพบริการ 

ทีมุ่งความปลอดภยัและ

ผลประโยชน์ของ

ผูรั้บบริการ   

ตอบสนองการรักษาทีมีความ

เชียวชาญ ตามมาตรฐานการรับรอง

นานาชาติใหเ้ป็นไปตามความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการ ดว้ยความ

โปร่งใส ความรับผดิชอบและการมี

ส่วนร่วมในการรักษาร่วมกนั

ระหว่างโรงพยาบาลและ

ผูรั้บบริการ 

S1 โครงสร้างองคก์ร 

S2 ค่านิยมและวฒันธรรม

องคก์ร 

S3 คุณภาพการรักษาและ

คุณภาพบริการ  

S4 ศกัยภาพการจดัการธุรกิจ

เชิงบรรษทัภิบาล 

S5 การเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้และนวตักรรม  

S6 การตรวจสอบภายในและ

ตรวจสอบภายนอก 

T1 การปฎิรูปกฎหมาย 

T2 การกระจายบริการในพืนที

ห่างไกล    
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ตารางที 22  ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได ้8 ยทุธศาสตร์ 14 กลยทุธ ์(ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา กลยุทธ์การพฒันา ทีมาของยุทธศาสตร์ 

7. การพฒันาการ

เรียนรู้และสร้าง

นวตักรรมทาง

การแพทย ์

 

สร้างองคค์วามรู้ในองคก์รสู่การ

พฒันารูปแบบการใหบ้ริการทาง

การแพทยใ์หม่จากการวิจยัพฒันา 

เพือสร้างนวตักรรมและกระบวน 

การรักษาใหเ้กิดความปลอดภยั

สะดวก ลดความเจ็บปวดใหแ้ก่

ผูรั้บบริการ 

S4 ศกัยภาพการจดัการธุรกิจ

เชิงบรรษทัภิบาล 

S5 การเป็นองคก์รแห่งการ

เรียนรู้และนวตักรรม  

T2 การกระจายบริการในพืนที

ห่างไกล    

8.การพฒันาความรู้

ความสามารถเพิม

ศกัยภาพบุคลากรทาง

การแพทย ์ 

ส่งเสริมการอบรม พฒันาความรู้

ความสามารถ ทกัษะ จริยธรรม 

ความเขา้ใจในกระบวนการทาํงาน 

เพือสร้างประสิทธิภาพ การ

ประสานงานร่วมมือ และเกิด

ระบบคุณธรรม เพือตอบสนอง

ความคุม้ค่าในความปลอดภยัใน

ชีวิตของผูรั้บบริการ 

W1 การขาดแคลนบุคลากร

ทางการแพทย ์  

W2 การแบ่งปันแลกเปลียน

ทรัพยากรการแพทย ์ร่วมกนั 

W4 ขาดการสร้างความมีส่วน

ร่วมในการรักษาพยาบาล 

T1 การปฎิรูปกฎหมาย 

T2 การกระจายบริการในพืนที

ห่างไกล    

 

 จากภาพรวมของผลการวิเคราะห์ SWOT และการใชเ้ทคนิคจบัคู่ตามตาราง TOWS  

matrix  ผูว้ิจยัสามารถสรุปยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล ไดด้งันี 

 ยุทธศาสตร์ที 1  การสร้างนวตักรรมการดูแลรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ 

 ยุทธศาสตร์นีได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร (In-dept interview) พบว่า

สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เกิดจากผลกระทบจากหลายปัจจยัทีสาํคญัต่อมี

ต่อการสร้างนวตักรรมทางการแพทย ์ไดแ้ก่ (1) สภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วทาํให้

เกิดโรคตามธรรมชาติ โรคทีเกิดตามฤดูกาล โรคระบาดร้ายแรงทีเกิดจากการติดเชือระหว่างมนุษย์

และสตัว ์(2) การรักษาทีเกิดจากพฤติกรรมของมนุษยใ์นการปฎิบติักิจกรรมต่างๆ เช่น การละเล่นที

มีความเสียงต่อความปลอดภยัของชีวิต การเสพยาและสารเสพติด เป็นตน้ (3) ความตอ้งการตาม

สมยันิยมการบริโภค เช่น การเสริมความงาม การศลัยกรรมร่างกาย การชลอวยั การมีบุตร เป็นตน้ 
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(4) ความตอ้งการดา้นเทคโนโลยีทางการแพทยที์สามารถเพิมศกัยภาพในการเขา้ถึงการรักษาได้

สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เช่น การผ่าตัดทางไกลด้วยหุ่นยนต์หรือการรักษาด้วยหุ่นยนต ์

(Robot) การรักษาผ่านการสือสารทางการแพทย ์(Medical Tele-conferrence)  (5) การพฒันาการ

ทางการวิจยัดา้นวิชาการทางการแพทยที์มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา เพือให้เกิดนวตักรรมทาง

การแพทยที์สามารถรักษาโรค บรรเทา ชลออาการของโรค เช่น การพัฒนายาต้านภูมิคุ ้มกัน

บกพร่อง การปลูกถ่ายไขกระดูก  การรักษาโรคและซ่อมแซมอวยัวะดว้ยสเตมป์เซลล ์เป็นต้น  

รวมถึงการรักษาเชิงป้องกนัการเกิดโรคถือว่าเป็นการนาํเสนอนวตักรรมการรักษาพยาบาลใหม่ๆ 

การส่งเสริมสุขภาพ การฟืนฟูสมรถภาพ การสร้างหรือพัฒนานวตักรรม ทีมุ่งเน้นการพฒันา

คุณภาพตามมาตรฐาน การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการตอบสนองการรักษา โดยการลดการใช้

เทคโนโลยีหรือภาระต้นทุนทีเกินความจําเป็น ภายใต้การจัดการความเสียงทีเกิดขึนจาก

กระบวนการ ตวัอยา่ง (1) การป้องกนัการรัวซึมของสายสวนหลอดโลหิตของโรงพยาบาลภูมิพลอ

ดุลยเดช ทีทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะฟองอากาศ การอุดตันในหลอดเลือด (Air 

embolism) การติดเชือในกระแสโลหิต (Blood stream infection) เป็นตน้ (2) นวตักรรมการปลกูถ่าย 

สเตมป์เซลลจ์ากไขกระดูกสนัหลงัของผูรั้บบริการ เพือการรักษาโรคทาลาสซิเมีย เป็นตน้ เนืองจาก

ความเจริญทางวิชาการทางการแพทย ์ความเจริญกา้วหนา้ดา้นนวตักรรมทีมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

ไดแ้ก่ เทคโนโลยทีางวิศวกรรม เทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละเทคโนโลยีการสือสาร  รวมถึงการ

คน้พบวิธีการรักษาโรคชนิดใหม่ มีพฒันาการรักษาทียกระดบัให้มีมาตรฐานและคุณภาพทีดีขึน 

เช่น การคิดคน้นวตักรรมการรักษาโรคกรรมพนัธุ์ดว้ยสเต็มเซลลจ์ากไขกระดูกสันหลงั การผลิต

วคัซีนสาํหรับไขห้วดัใหญ่ทีมีการพฒันาสายพนัธุใ์หม่ทุกปี การรักษาโรคระบาดชนิดใหม่ทีเกิดขึน

อยา่งต่อเนือง เป็นตน้ 

นวตักรรมการใหบ้ริการรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่สามารถดาํเนินการไดห้ลายรูปแบบ 

ทงันีเพือเป็นการสนบัสนุนการจดัการบรรษทัภิบาลในดา้นการตอบสนองความตอ้งการดา้นสุขภาพ

ของผูรั้บบริการ ซึงธรรมชาติของผูรั้บบริการส่วนใหญ่มกัจะเขา้มาใชบ้ริการในโรงพยาบาลเมือเกิด

ความไม่ปลอดภยัในชีวิต ดงันนัโรงพยาบาลจึงเป็นสถานทีไม่พึงประสงค์ในการเขา้รับบริการใน

ภาวะสุขภาพปกติ ยกเวน้เป็นความตอ้งการตอบสนองเฉพาะส่วนย่อยทีผูรั้บบริการมีวตัถุประสงค์

เฉพาะการนนั เช่น การเสริมความงาม การทาํศลัยกรรมทีเกียวขอ้งกบัความสวยงาม เป็นตน้ ทาํให้

การจัดการบรรษัทภิบาลจึงจาํเป็นต้องหาวิธีการ แนวทางในการสร้างความน่าสนใจให้แก่

ผูรั้บบริการเขา้มาใชบ้ริการไดส้ะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคุม้ค่าต่อการรับบริการ   เช่น (1)  

การสร้างรูปแบบบูรณาการท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) โดยการประสานและบูรณาการ

จุดแข็งและโอกาส ในการเสริมศกัยภาพระดบัประเทศไปสู่ความสามารถระดบัการจดัการธุรกิจเชิง
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บรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ทีมุ่งเนน้กลยทุธท์างการตลาดดว้ยการนาํธุรกิจการท่องเทียว 

ธุรกิจสายการบินและธุรกิจสุขภาพ ผนวกเข้าด้วยกันในการสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ธุรกิจและ

ผลประโยชน์ของประเทศ กลุ่มผูรั้บบริการนีเป็นกลุ่มนักเดินทางทีมีความห่วงใยในสุขภาพ เช่น 

กลุ่มชาวอาหรับทีมกัเดินทางเขา้มารับบริการสุขภาพในประเทศไทยเป็นครอบครัวใหญ่ควบคู่การ

ท่องเทียวเสมออนัเป็นค่านิยม วฒันธรรมเฉพาะกลุ่มนี เป็นตน้ การมุ่งตลาดท่องเทียวเชิงสุขภาพ

สามารถสร้างตลาดทีสาํคญัไดห้ลายประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศในกลุ่มอาหรับ เช่น ประเทศซาอุดิอาร

เบีย ประเทศอิรัก ประเทศอิหร่าน ประเทศคูเบต ประเทศกาตา้ เป็นตน้ นอกจากนียงัมีผูรั้บบริการ

ประเภทอืนจากหลายประเทศ ทีเขา้มารับการรักษาในลกัษณะเชิงการท่องเทียว รูปแบบของการ

บริการ ไดแ้ก่ การบริการตรวจสุขภาพ (Health check-up) โดยเฉพาะโรคเฉพาะกลุ่มอาหรับทีมกัมี

ปัญหาสุขภาพเกียวกบัพนัธุกรรม โรคทีมีความเสียงร้ายแรง ทีตอ้งไดรั้บการรักษาอย่างใกลชิ้ดและ

ต่อเนือง ทงันีในการให้บริการสุขภาพ เพือตอบสนองหลกับรรษทัภิบาลของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนยงัสามารถสร้างรูปแบบการบูรณาการส่งเสริมการท่องเทียวเชิงสุขภาพ เพือรณรงค์ให้

ชาวต่างชาติไดรั้บประโยชน์หลายดา้นทงัการท่องเทียวและการดูแลสุขภาพ ตามวิถีของไทยทีมี

ความหลากหลายทีกาํลงัไดรั้บความนิยม ไดแ้ก่ โภชนาบาํบดั การแพทยแ์ผนไทย การตรวจสุขภาพ 

เป็นต้น สามารถออกแบบการท่องเทียวเชิงสุขภาพได้หลากหลายช่องทาง เพือให้เหมาะสม

สอดคลอ้งกับรูปแบบของวิถีความต้องการของแต่ละชนชาติ ได้แก่ ผูรั้บบริการกลุ่มอาหรับมี

ค่านิยมในการมาท่องเทียวและรับบริการทางการแพทยท์งัครอบครัวและใชเ้วลาอยู่ในประเทศไทย

เป็นระยะเวลายาวนาน เป็นต้น (6) การดูแลผูรั้บบริการตลอดชีวิต (Healthcare lifetime 

companions) การใหก้ารดูแลสุขภาพผูรั้บบริการตงัแต่ก่อนเกิดจนกระทงัวาระสุดทา้ยของชีวิต ใน

รูปแบบการดูแบบองคร์วมใหผู้รั้บบริการทงัครอบครัวในทุกเรืองเกียวขอ้งกบัสุขภาพ  ไดแ้ก่ การ

ตรวจสุขภาพประจาํปี  โปรแกรมการท่องเทียวร่วมกบัการบริการสุขภาพ (Recreational service) 

เช่น นวด สปา การฟืนฟสุูขภาพผูสู้งอาย ุการดูแลสุขภาพระยะยาว เป็นตน้ หลกัความรับผดิชอบใน

หนา้ทีการเป็นผูดู้แลสุขภาพใหแ้ก่ผูรั้บบริการตลอดชีวิต ตงัแต่ก่อนตงัครรภ ์จนถึงวาระสุดทา้ยของ

ชีวิต โรงพยาบาลเอกชนจาํนวนหนึงใหค้วามสาํคญัต่อหลกัความรับผดิชอบในภาระหนา้ทีตามหลกั

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการดาํเนินการตามหลกัการตอบสนองการดูแล

สุขภาพของผูรั้บบริการและบุคคลทีเกียวขอ้งในระยะยาว เพือเป็นหลกัประกนัดา้นสุขภาพให้แก่

ครอบครัว โดยแนวคิดหลายประเทศทีพฒันาแลว้ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษจะมีลกัษณะ

การดูแลในรูปแบบแพทยป์ระจาํครอบครัว (Family doctor) ทีให้การดูแลและมีความรู้ความเขา้ใจ

ในประวติัการรักษา ประวติัทางพนัธุกรรมของแต่ละครอบครัวไดอ้ย่างเป็นอย่างดี แนวทางของ

แพทยป์ระจาํครอบครัวจะช่วยวินิจฉยัการรักษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสบผลสาํเร็จการรักษา
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ไดต้รงเป้าหมายสูงสุด (7) การสร้างศูนยเ์คลือนยา้ยผูรั้บบริการครบวงจร (Referral centre) เพือให้

ผูรั้บบริการไดรั้บการตรวจรักษาเบืองตน้(Investigation criteria) เพือพิจารณาตามสิทธิการรักษา

ตามศกัยภาพของโรงพยาบาลทีเหมาะสม (Proper management) โดยแพทยเ์ป็นผูพิ้จารณาในดา้น

การส่งต่อโรงพยาบาลอืนพร้อมขอ้มูลการเจ็บป่วย ขอ้มูลการรักษาพยาบาลเบืองตน้ การคดักรอง

ผูรั้บบริการ (Triage) ใน 3 ประเภทหลกั ได้แก่ กรณีฉุกเฉินมาก (Emergent) ตอ้งส่งทนัที  กรณี

ฉุกเฉิน (Urgent) ใชเ้วลาภายใน 5-30 นาที และกรณีไม่ฉุกเฉิน (No urgent) ใชเ้วลา 30-60 นาที การ

ให้บริการตลอด 24 ชวัโมง ประกอบดว้ยทีมงานแพทย ์พยาบาล พร้อมเครืองมือและอุปกรณ์ที

ทนัสมยัพร้อมสาํหรับการเคลือนยา้ยผูรั้บบริการดว้ยความรวดเร็ว ปลอดภยัในการเคลือนยา้ยทงั

ภายในประเทศ และต่างประเทศ  โดยหน่วยเคลือนยา้ยทีหลากหลาย ไดแ้ก่ หน่วยเคลือนที (Mobile 

CCU, ICU)  รถมอเตอร์ไซคฉุ์กเฉิน (Motorlance)  บริการทางอากาศ (Air ambulance) และบริการ

ทางนาํ (Hydrolance)  เป็นตน้  เรียกว่าการจัดระบบการส่งต่อ (Care after cure) และระบบ

การแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency management) โดยมีเป้าประสงคด์า้นการมุ่งเน้นความปลอดภยัของ

ผูรั้บบริการเป็นสาํคญั    หลกัการกระจาย หลกัประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผลในการดูแลรักษาดว้ย

ความพร้อมในการเคลือนยา้ยผูรั้บบริการอย่างครบวงจร โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัในชีวิตเป็น

สาํคญั  การส่งและเคลือนยา้ยผูรั้บบริการมีความสาํคญั เนืองจากผูรั้บบริการไม่สามารถช่วยตนเอง 

การเคลือนยา้ยมีผลต่อชีวิตของผูรั้บบริการและการปฐมพยาบาลเบืองตน้ รวมถึงการตดัสินใจส่งตวั

เขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลทีมีความเชียวชาญและปลอดภยัสูงสุดในการให้การรักษาพยาบาล 

บริการทีเป็นนวตักรรมในรูปแบบเครือข่ายบริการ ไดแ้ก่ การขยายคลีนิคสู่ชุมชนลกัษณะเหมือน

รูปแบบอนามยั เพือใหส้ามารถกระจายตวัเขา้ถึงผูรั้บบริการครอบคลุมพืนที การใหบ้ริการทีรวดเร็ว

มีประสิทธิภาพจากการเขา้ถึงผูรั้บบริการไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิดประสิทธิผลในการวินิจฉยัเพือส่งต่อยงั

โรงพยาบาลทีมีความเชียวชาญไดอ้ยา่งปลอดภยั (8) การบริการผูรั้บบริการวิกฤต (Intensive clinical 

care)  การให้บริการชันสูงและต้องใช้ความชาํนาญเฉพาะด้านสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

นบัเป็นจุดแข็งและโอกาสทีจะให้ความดูแลกลุ่มทีตอ้งการความจาํเป็นทางการแพทยช์นัสูง เป็น

กลุ่มตลาดเป้าหมายทีโรงพยาบาลเอกชนสามารถสร้างมลูค่าทางธุรกิจทีตอ้งพึงพาการบริหารจดัการ

บรรษทัภิบาลในการบูรณาการ หลกัคุณธรรมจริยธรรม หลกัการตอบสนอง และหลกัการกระจาย

พืนทีให้บริการผูรั้บบริการวิกฤต (Intensive critical care) ในการให้การดูแลรักษาผูรั้บบริการทีมี

อาการหนกั แพทยพ์ยาบาลตอ้งใชค้วามเชียวชาญพิเศษ และเครืองมือทางการแพทยช์นัสูงในการ

รักษาเพือเป็นการช่วยเหลือชีวิตในช่วงเวลาวิกฤติ  การลงทุนในการบริการใช้เงินลงทุนสูงทัง

บุคลากร และเครืองมือทางการแพทย ์ปัญหาการขาดแคลนหอ้งดูแลผูรั้บบริการเป็นความเสียงของ
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ผูรั้บบริการ ทาํใหเ้กิดการพฒันารูปแบบบริการฉุกเฉิน เพือตอบสนองต่อการเขา้ถึงของผูรั้บบริการ

ทีเสียงต่อชีวิตดว้ยจรรบรรณวิชาชีพทางการแพทยที์ใหก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

 การสร้างนวตักรรมการบริการทางแพทย ์คือ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ทีนาํเสนอให้แก่

ผูรั้บบริการ ซึงการจดัการบรรษทัภิบาลเป็นเครืองมือทีทาํใหน้วตักรรมดงักล่าวไดรั้บยอมรับ สร้าง

ความน่าเชือถือและความไวว้างใจจากผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่    

1.  การตอบสนองนวตักรรมการรักษาพยาบาล การป้องกนัอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

 การคิดค้นนวัตกรรมการรักษาพยาบาล เพือมุ่งตอบสนองการรักษาทีทําให้

ผูรั้บบริการไดรั้บบาดเจ็บนอ้ยลง การรักษารวดเร็ว ลดความซบัซอ้นในการรักษาตามทีกล่าวขา้งตน้ 

เช่น นวตักรรมการผา่ตดัผา่นดว้ยแสงเลเซอร์ เป็นการบูรณาการเพือพฒันาเทคโนโลยทีางการแพทย์

ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตดั ผูรั้บบริการจะมีบาดแผลเล็กน้อยจากเดิมทีตอ้งเปิดแผล

กวา้ง เทคโนโลยช่ีวยในการวินิจฉยัไดอ้ยา่งละเอียดและมีการผา่ตดัไดต้รงจุดทาํใหเ้กิดความรวดเร็ว

ในการให้บริการและทาํให้บาดแผลของผูรั้บบริการหายอย่างรวดเร็ว ทาํให้ผูรั้บบริการสามารถ

กลบัไปชีวิตไดต้ามปกติ เป็นตน้  นวตักรรมทางการแพทยเ์กิดขึนอยา่งมากมายในปัจจุบนั มีวิธีการ

รักษาทีให้ผลดา้นบวกแก่ทังผูรั้บบริการ แพทยแ์ละโรงพยาบาล การจดัการบรรษทัภิบาลทีตอ้ง

มุ่งมนั คือ การใชห้ลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทยด์ว้ยจิตสาํนึกมุ่งมนัในการ

รักษาทีดี การไม่ฉวยโอกาสแสวงหาผลกาํไรจนเกินควรจากการคิดคน้นวตักรรม เช่น การขึนราคา

ค่ายาตา้น HIV คราวเดียว 5,500 เท่าอนัเป็นการฉวยโอกาสทางธุรกิจและใช้ชีวิตมนุษยม์าเป็น

เครืองมือทางการประกอบธุรกิจ  ตวัอยา่งนวตักรรมทางการแพทยใ์นเชิงป้องกนัทีมีผลต่อธุรกิจ คือ 

ศาสตร์โภชนาการ ทีสามารถป้องกนัการเกิดโรคร้าย แต่ขาดการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเอกชน

เนืองจากมีผลกระทบต่อรายได้จากการรักษา หากมีการส่งเสริมเพือพฒันาบรรษัทภิบาลด้าน

คุณธรรมมากขึนจะส่งผลดีต่อการป้องกันสุขภาพของประชาชน ลดความเจ็บป่วยและลดการ

รักษาพยาบาล แต่จะมีผลกระทบต่อรายไดข้องโรงพยาบาล ทงันีการพฒันานวตักรรมทางเลือกใหม่

ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทางการแพทยส์ามารถเลือกให้บริการในส่วนของผูรั้บบริการทีไม่ใช่

ผูป่้วยทีมีขนาดตลาดทีมากกว่ายอ่มเป็นหนทางในการพฒันานวตักรรมสาํหรับกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย

อืนไดอี้กทางหนึงและยงัคงความเป็นบรรษทัภิบาลได ้  

2.  การรับรองมาตรฐานจากสถาบนัทีมีความน่าเชือถือ โดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางการแพทย ์ 

การคิดคน้นวตักรรมตอ้งไดรั้บการยอมรับดา้นการตรวจสอบ ดา้นความโปร่งใสใน

การใหข้อ้มลูอยา่งเปิดเผยและมีความรับผิดชอบต่อผลลพัธ์ทีไม่พึงประสงค์ จากความรุ่งเรืองดา้น
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นวตักรรมทางการแพทยท์าํใหห้น่วยงานเช่นแพทยสภา ประสบปัญหาการตรวจสอบคุณภาพสินคา้

ทีมีอยู่ในตลาดไม่ทัน การกระจายข่าวสารความรู้ไม่ถึงประชาชนทําให้ตกเป็นเครืองมือทาง

การตลาด เป็นตน้ กลไกในการตรวจสอบเพือรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์จึงมีความสาํคญัต่อการ

จัดการบรรษัทภิบาลของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ควบคู่กับหลักคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางการแพทย ์เช่น การใหบ้ริการทางการแพทยโ์ดยขาดการรับรองหรือไม่มีกฎหมาย

รับรอง ซึงมีกรณีเช่นนีจาํนวนมากทีภาครัฐยงัไม่สามารถกาํกบั ดูแลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในส่วน

ของการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑที์ใหบ้ริการโรงพยาบาลเอกชนจาํเป็นตอ้งไดรั้บรองมาตรฐาน

อย่างเป็นทางการก่อนการให้บริการ รวมถึงการให้ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งชดัเจนและเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจของผูรั้บบริการ  ในทางปฏิบติัพบว่ามีผูใ้ห้บริการนวตักรรมทางการแพทยโ์ดยปราศจาก

การรับรองจาํนวนมาก อนัเป็นผลมาจากความต้องการไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั การมุ่งแสวงหา

ผลประโยชน์ก่อนคู่แข่งรายอืน ความสามารถในการตงัราคาระดบัทีสูง ซึงเป็นเป้าหมายทางธุรกิจ

มากกว่าการคาํนึงถึงหลกัคุณธรรม ด้วยเหตุนีจึงตอ้งมีการพฒันาจิตสํานึกคุณธรรมให้มากกว่า

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทงันีผลลพัธจ์ากพฤติกรรมดงักล่าวจะสามารถชีวดัไดจ้ากกระแสความเห็น

ทางสงัคม ซึงภาครัฐในฐานะผูดู้แล กาํกบัตรวจสอบตอ้งสร้างบทบาทหน้าทีให้เกิดความสมบูรณ์

เหมาะสมในการดูแลผลประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชน 

การจัดการบรรษัทภิบาลในด้านความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงการ

ตอบสนองความต้องการและความรับผิดชอบในบริการสุขภาพ โดยโรงพยาบาลเอกชนให้

ความสาํคญัต่อความเชียวชาญเฉพาะทางและการจดัการทรัพยากรเพือตอบสนองผูรั้บบริการให้

ไดรั้บประโยชน์สูงสุดในการรักษา โดยกาํหนดใหมี้ศนูยเ์ฉพาะทาง ไดแ้ก่ ศูนยต์าหาคอจมูก  ศูนย์

โรคหัวใจ ศูนยโ์รคระบบทางเดินทางอาหาร ศูนย์ศลัยกรรมความงาม (Anti-aging) ศูนยเ์ต้านม 

(Breast) ศนูยมี์บุตรยาก (Inferitie centre)  เป็นตน้ ตวัอยา่ง (1) นวตักรรมดา้นโสต ศอ นาสิกวิทยา 

ของโรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นการใช้เทคโนโลยีการตรวจหาความผิดปกติของร่างกายให้

ผลการรักษาทีสะดวก รวดเร็ว แม่นยาํ ในการตรวจประเมินอาการพร้อมเครืองมือทนัสมยัในการ

ช่วยฟืนฟูร่างกาย  (2) นวตักรรมร้อยไหมรักษาอาการนอนกรนอนัเนืองจากต่อมทอนซิลโตกว่า

ปกติจนอุดกันทางเดินหายใจ  (3) นวตักรรมการผ่าตัดผ่านกลอ้งชันสูง (Advanced surgical 

internventional technologies) ทาํให้เกิดบาดแผลเล็กดว้ยการสอดกลอ้งและเครืองมือผ่าตดัลงไป 

สามารถผา่ตดัไดอ้ยา่งรวดเร็ว เกิดอาการบาดเจ็บนอ้ยอตัราการฟืนตวัเร็วและไม่ตอ้งนอนรักษาตวัที

โรงพยาบาล (4) นวัตกรรมของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในการใช้กล้องแคปซูล (Capsule 

endoscopy) ใชใ้นการวินิจฉยัโรคระบบทางเดินอาหารทงัระบบตงัแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร 

ลาํไล้เล็ก ล ําไส้ใหญ่ (5)  นวัตกรรมการรักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วยสารสือประสาท (Neuro 
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transmitter)  (6) นวตักรรมด้านการเฝ้าระวงัโรคหัวใจลม้เหลวระยะไกลด้วยการฝังเครืองวดั

สญัญาณ เช่น ความดนัของหลอดโลหิต (Pulmonary artery)  (7) การผา่ตดักระเพาะเพือลดนาํหนัก

ทางปาก (Transoral gastroplasty) เป็นตน้ การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในหลกั

ประสิทธิภาพ หลกัประสิทธิผล รวมถึงหลกัตอบสนองความต้องการรักษาโรคเฉพาะทางทีตอ้ง

อาศยัความเชียวชาญเฉพาะ สาํหรับความถนัดของแต่ละโรงพยาบาลเอกชน ในการดูแล รักษาให้

เกิดคุณภาพการรักษาทีบรรลุผลเป็นอยา่งดี ตวัอยา่ง (1) โรงพยาบาลวฒัโนสถ มีความเชียวชาญดา้น

มะเร็ง  (2) โรงพยาบาลกรุงเทพหัวใจ มีความเชียวชาญดา้นหัวใจแบบครบวงจร  (3) โรงพยาบาล

ยนัฮี มีความเชียวชาญดา้นการเสริมความงามและสุขภาพ เป็นตน้ การตอบสนองความเป็นบรรษทัภิ

บาลต่อผูรั้บบริการจะตอ้งใหก้ารศึกษาและสือสารขอ้มลูทีเขา้ใจง่ายต่อการรับรู้และตดัสินใจเขา้รับ

บริการในโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงกระบวนการและขนัตอนในการรักษาตอ้งให้คาํแนะนาํอย่าง

ละเอียด สร้างความชดัเจนในขนัตอนการรักษา ผลกระทบจากการรักษา มาตรฐานการรับรองและ

การสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาร่วมกนัระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาลเอกชน ซึงจะทาํ

ให้เกิดความไวว้างใจ เกิดความเชือมนัในการรักษาร่วมกนัอนัเป็นการเชือมโยงยุทธ์ศาสตร์ที

เกียวข้องอืน ไดแ้ก่ ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความร่วมมือในการรักษาพยาบาลร่วมกนัระหว่าง

ผูรั้บบริการและโรงพยาบาล  ยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กร ยุทธศาสตร์

คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ  ยุทธ์ศาสตร์การพฒันาความรู้ความสามารถในการเพิม

ศกัยภาพใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์ยทุธศาสตร์การเรียนรู้และสร้างนวตักรรมทางการแพทย ์ซึง

แต่ละยทุธศาสตร์ลว้นเกียวขอ้งและส่งผลกระทบต่อกนัทงัดา้นบวกและดา้นลบ 

 ยุทธศาสตร์ที 2 การสร้างความมส่ีวนร่วมในการปฎิรูปกฎหมาย     

     การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนมีส่วนเกียวขอ้งโดยตรงต่อหลกันิติ

ธรรม โดยโรงพยาบาลเอกชนมีบทบาทหน้าทีปฎิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เนืองจากธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ ซึงจากสภาวะการณ์ปัจจุบนั 

พบว่า มีความเหลือมลาํจากการขาดความเสมอภาคในการเขา้ถึงสิทธิของผูรั้บบริการจาํนวนมาก 

จากปัญหาเรือรังในระบบสาธารณสุขของประเทศ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคหลายดา้นทีซบัซอ้นขึน 

โดยเฉพาะผูรั้บบริการทีมีสิทธิแต่ไม่สามารถเขา้ถึงสิทธิการรักษาพยาบาลได ้เนืองจากไม่มีเงิน

เดินทางไปโรงพยาบาล ปัญหาความแออดัของโรงพยาบาลรัฐทีบริการประชาชนไม่ทั วถึงขาด

ประสิทธิภาพและขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาล ทาํให้เกิดปัญหาคุณภาพการรักษาทีผิดผลาด ขาด

การกระจายการเขา้ถึงสิทธิในโรงพยาบาลรัฐทีมีจาํนวนไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการ 

(สุภทัร ฮาสุวรรณกิจ, 2558) ซึงทาํให้ผูรั้บบริการทีมีความสามารถทางการเงินทีดีมาใช้บริการ

โรงพยาบาลเอกชนเพิมมากขึน การปฏิรูปกฎหมาย เพือสร้างโอกาสในความเสมอภาคจึงเป็นสิง
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สาํคญัทีมีความพยายามแกไ้ขมานาน ซึงปัจจุบนัเริมมีเห็นแนวโนม้การปฎิรูปกฎหมายบางส่วน แต่

ยงัคงไม่เพียงพอต่อการตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพอย่างแทจ้ริงและรอเวลาพฒันา

ต่อไปในอนาคต ไดแ้ก่ 

1. สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางปฏิบัติทีเกิดความเสมอภาค ความ

รับผดิชอบและมีความเป็นธรรมกบัธุรกิจและผูรั้บบริการ เพิมการใหบ้ริการตามมาตรฐานและตาม

หลกัคุณธรรมอยา่งเต็มความสามารถ โดยแบ่งออกเป็น 

 1.1 พระราชบญัญติัหลกัประกันสังคม ประกาศการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ใน

เดือนตุลาคม 2558 ใหสิ้ทธิประโยชน์แก่ผูป้ระกนัเพิมมากขึน ไดแ้ก่ การเพิมความคุม้ครองค่าใชจ่้าย

ในการคลอดบุตรเพิมจาก 1 คนเป็น 3 คน การให้เงินแก่บุตรคนละ 400 บาทจาก 2 คนเป็น 4 คน

และขยายเป็นการรับสิทธิไดถึ้งอาย ุ6 ปี  การไดรั้บเงินชดเชยกรณีหยดุงานชวัคราวโดยกิจการไม่ได้

ปิด  การรักษาสิทธิความคุม้ครองกรณีทีชาํระเบียประกนัไม่ครบ  การไดรั้บเงินชดเชยกรณีทุพพล

ภาพไม่ถึงร้อยละ 50 เป็นตน้ อนัเป็นการเพิมเติมสิทธิประโยชน์ใหแ้ก่ผูรั้บบริการ แต่ยงัไม่สามารถ

แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนจากการเขา้ถึงสิทธิอย่างเสมอภาคในปัจจุบนั เนืองจากแนวโน้มโรงพยาบาล

เอกชนเลิกรับประกนัสังคมมีจาํนวนเพิมมากขึน จากค่าใชจ่้ายเหมารายหัวทีตาํทาํให้ไม่เกิดความ

คุม้ค่าในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความสาํคญัต่อเป้าหมายในการรักษาพยาบาลถูกบิดเบือน

ให้อยู่ในรูปแบบธุรกิจ ในขณะทีการต่อรองเงือนไขทางกฎหมายกับภาครัฐจะถูกนําเสนอใน

รูปแบบระบบคุณธรรมและการใชป้ระโยชน์จากแพทยสภา รวมถึงสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็น

กลไกในการผลกัดนัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปสู่รูปแบบการดาํเนินธุรกิจอยา่งเต็มตวั โดยภาครัฐ

ควบคุมไดใ้นขอบเขตทีจาํกดัจนอาจทาํให้ภาครัฐไม่สามารถออกกฎหมายบงัคบัให้โรงพยาบาล

เอกชนปฎิบติัตามกฎหมายทีตอ้งการ เนืองจากมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่เบืองหลงัผลกัดนัไปสู่ความ

เป็นธุรกิจในระบบเสรีนิยม ซึงมกัเป็นขอ้กล่าวทีมาจากกลุ่มผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเอกชน 

ครันรัฐบาลลงทุนในโรงพยาบาลรัฐเพิมมากขึนก็จะถกูต่อตา้นในความไม่เป็นเศรษฐกิจเสรีนิยม ทาํ

ใหภ้าครัฐไม่สามารถขบัเคลือนกลไกใดๆ อนัเป็นปัญหาบรรษทัภิบาลภาครัฐ  ดงันนัแนวทางปฏิรูป

ระบบประกันสังคมน่าจะเป็นแนวทางในการปรับค่าเหมาจ่ายรายหัวมากขึน ตามต้นทุนของ

โรงพยาบาลเอกชน เพือให้เกิดแรงจูงใจในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กทีต้องการปริมาณ

ผูรั้บบริการมากขึนสามารถสร้างรายไดที้เป็นตวัเองไดจ้าํนวนมากโดยไม่ตอ้งดาํเนินกลยุทธ์ทาง

การตลาดมากนัก ควบคู่กับการพฒันามาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลรัฐ การขยายจาํนวน

โรงพยาบาลรัฐเพือรองรับผูรั้บบริการประกนัสังคมในอนาคต ซึงจะสามารถพฒันาโรงพยาบาล

เอกชนใหต้อบสนองผูรั้บบริการและเป็นส่วนหนึงในการขยายฐานการให้บริการเพิมมากขึน โดย

โรงพยาบาลเอกชนจะเริมพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลขึนตามลาํดบั  
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 1.2 พระราชบัญญติัหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เป็นกฎหมายทีสร้าง

ความเสมอภาคใหแ้ก่ผูรั้บบริการทีไม่มีสิทธิใดๆ ย่อมขอใชสิ้ทธิตามหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ

ได ้โดยสาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติเป็นผูดู้แลค่าใชจ่้ายทงัหมดแก่ผูรั้บบริการ ซึงเมือ

เปรียบเทียบกบัหลกัประกนัสงัคมพบว่าสิทธิหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติไม่ตอ้งเสียค่าเบียประกนั 

ไดรั้บความคุม้ครองเช่นเดียวกบัหลกัประกนัสงัคม ทาํใหเ้กิดความเหลือมลาํในสิทธิตามกฎหมาย 2 

ฉบบั  ทงันีดว้ยเจตนารมณ์ของกฎหมายทีดีในการดูแลประชาชนใหไ้ดรั้บสิทธิการรักษาทุกคน แต่

ยงัพบว่ามีปัญหาความเหลือมลาํทีเกิดขึนและเป็นทียอมรับไดข้องสังคม ปัญหาทีเกิดขึนเนืองจาก

โรงพยาบาลเอกชนจํานวนมากไม่เข้าร่วมในโครงการทําให้ผูรั้บบริการต้องใช้บริการใน

โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ง ซึงแนวโน้มการเขา้ร่วมของโรงพยาบาลเอกชนมี

แนวโนม้ลดลงในลกัษณะเดียวกนักบัหลกัประกนัสงัคม จะส่งใหโ้รงพยาบาลเอกชนดาํเนินงานเชิง

ธุรกิจอยา่งเต็มที โดยภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลใหเ้กิดการผกูขาดใน

เชิงธุรกิจทีมุ่งแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนทีสูงสุด โดยมีระบบการจดัการบรรษทัภิบาลทีดีเป็น

เครืองสาํคญัในการขบัเคลือนธุรกิจคุณธรรมทีสร้างผลตอบแทนการลงทุนไดสู้งไปพร้อมกนั ส่งผล

กระทบต่อประชาชนในดา้นราคาค่ารักษาพยาบาลทีเพิมสูงขึน โอกาสเขา้ถึงการรักษาของผูมี้รายได้

นอ้ยลงลง ซึงเป็นโจทยส์าํคญัของภาครัฐทีตอ้งตดัสินใจดาํเนินการไปในทิศทางทีเหมาะสมต่อไป   

  1.3 สิทธิขา้ราชการทีอา้งอิงราคาชดเชยตามมาตรฐานราคาของกรมบญัชีกลาง ทาํ

ใหก้ารเขา้รับบริการจากโรงพยาบาลเอกชนลดนอ้ยลง เนืองจากการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ

ขา้ราชการทีอา้งอิงราคากรมบญัชีกลางมีราคาตาํ ขา้ราชการตอ้งชาํระเงินเพิมเติมเองและมีรายการ

คุม้ครองไม่ทุกรายการทีมีในโรงพยาบาลเอกชนทาํให้การเขา้ถึงสิทธิรับบริการในโรงพยาบาล

เอกชนของขา้ราชการลดลง ส่งผลต่อความแออดัในโรงพยาบาลรัฐทีไม่สามารถพฒันาการจดัการ

ใหเ้กิดความรวดเร็วได ้เนืองจากมีทรัพยากรจาํกดั อนัเป็นเหตุผลหนึงในการปฎิรูปมาตรฐานราคา

เพิมมากขึน จะเป็นการจงูใจให้ขา้ราชการใชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชนมากขึนแต่กรณีเช่นนีมี

ผลกระทบต่อการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนนอ้ยกว่าสิทธิอืนๆ  

 1.4 พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน กรณีผูป้ระสบอุบติัเหตุฉุกเฉินทีมีผลกระทบ

ต่อชีวิตใหเ้ขา้รับการรักษาพยาบาลทงัโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนได ้โดยรัฐบาลให้

ความคุม้ครองค่าใชจ่้ายทงัหมดในระยะ 72 ชวัโมงแรกหลงัจากนนัจะตอ้งยา้ยไปอยู่โรงพยาบาลรัฐ 

หากไม่สามารถดาํเนินการไดรั้ฐจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทงัหมดตามงบกรมบญัชีกลาง ซึงทาํ

ใหโ้รงพยาบาลเอกชนเพิกเฉย พยายามปฎิเสธ การรับการรักษาเนืองจากเกรงผลกระทบจากความ

เสียงในการชาํระเงิน อนัเป็นสิงตอกยาํถึงการปราศจากจรรยาบรรณและขาดหลกับรรษทัภิบาลที

ชดัเจน หากรัฐบาลยงัไม่มีการปฎิรูปกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม จะทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาล
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เอกชนประสบปัญหาความน่าเชือถือมากขึน จากการละเลยปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึงภาครัฐตอ้งเคร่งครัดและแกไ้ขขอ้บกพร่องของกฎหมายให้โรงพยาบาล

เอกชนทีปฏิเสธการรับผูรั้บบริการฉุกเฉินตอ้งรับโทษ เป็นตน้  

 นอกเหนือจากกฎหมายทีตอ้งปฎิรูปแลว้ยงัมีส่วนทีเป็นขอ้เรียกร้องอืน เช่น (1) ดา้น

การคุ้มครองผูไ้ดรั้บผลกระทบจากบริการสาธารณสุข (ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ,์ 2558) อนัเกิดการ

ผูรั้บบริการไดรั้บบริการทางการแพทยไ์ม่เป็นตามทีคาดหวงั ทาํใหเ้กิดคดีฟ้องร้องทีสร้างปมปัญหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาล ทีทวีความรุนแรงเพิมมากขึน ส่งผลกระทบต่อ

ปัญหาความขดัแยง้ทีใชเ้วลาในการพิจารณาคดีทียาวนาน ซึงไม่ส่งผลดีต่อทุกฝ่าย การเรียกร้องให้มี

กฎหมายเกียวกับผูไ้ดรั้บความเสียหายทางการแพทย ์เป็นกลไกทีทาํให้คู่กรณีได้รับการบรรเทา

ความเสียหายและลดความขัดแยง้ลงบ้าง อนัเป็นแนวทางเพือการผลักดันทางโครงสร้างด้าน

กฎหมายทีสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย แต่จากประสบการณ์ทีผ่านมาพบว่าช่องว่างของ

กฎหมายมกันาํไปสู่การหลีกเลียงในการปฎิบติัอยา่งสมาํเสมอ ปัจจยัหลกัเกิดจากผลประโยชน์ของ

แต่ละฝ่าย เช่นเดียวกบัความพยายามในการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน 

เป็นรูปแบบการดาํเนินธุรกิจทีรัฐบาลตอ้งใหค้วามสาํคญั เนืองจากค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล

เอกชนถูกควบคุมจากวินิจฉัยของแพทยใ์นการเกิดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ เช่น ยา เวชภณัฑ ์

อุปกรณ์ทางการแพทย ์การตรวจวินิจฉัยด้วยเครือง เป็นต้น ภายใต้ความเชียวชาญเฉพาะทาง

การแพทยที์เป็นอาํนาจในการดาํเนินการตามมาตรฐานการรักษา ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนผูรั้บริการพึงตอ้ง

รับผดิชอบโดยปราศจากการต่อรองเนืองจากผูรั้บบริการขาดความรู้ความเขา้ใจในแนวคาํวินิจฉัย

ทางการแพทย ์ประกอบกบัราคาไม่ไดถ้กูเปิดเผยเป็นสาธารณะทาํใหผู้รั้บบริการขาดโอกาสในการ

ตดัสินใจหรืออยูใ่นภาวะจาํยอมตอ้งรับภาระดงักล่าว  การควบคุมราคาควรยึดหลกัการของการคา้

ทวัไป เช่นเดียวกับสินค้าจาํเป็นภายใต้การควบคุมของกระทรวงพาณิชยที์ห้ามขายเกินราคาที

กาํหนด แต่ราคาในโรงพยาบาลเอกชนมกัสูงกว่าราคาทวัไปหลายเท่าตวั โดยทีไม่สามารถหาเหตุผล

ในการกาํหนดราคาดงักล่าวไดอ้ยา่งชดัเจน การควบคุมราคาจึงเป็นกลไกของการจดัการบรรษทัภิ

บาลทีจาํเป็นนาํมาใชเ้พือสร้างความเสมอภาค ความมีคุณธรรมจริยธรรมใหเ้กิดขึนในสงัคม 

 สาํหรับการปฎิรูปกฏหมายดา้นบริการสาธารณสุข จึงตอ้งให้ความสาํคญัต่อการให้

ความร่วมมือ การแลกเปลียนมุมมองดว้ยเหตุผล การให้ความสาํคญัและสะทอ้นเจตนารมณ์ของ

การปฎิรูปให้เกิดความชัดเจน เนืองจากมีความพยายามทีจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายอยู่อย่าง

สมาํเสมอ ดงันนัการใชห้ลกันิติธรรมอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอต่อการพฒันาบรรษทัภิบาลในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ความสาํคญัของหลกับรรษทัภิบาทลว้นมีความสาํคญัและมีความเกียวขอ้งกนั

เสมอ หลกัการสาํคญัทีมีผลต่อการพฒันาและตอ้งปลูกฝังกนัอย่างต่อเนือง ไดแ้ก่ หลกัคุณธรรม 



228 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยแพทยสภาต้องมีความเข้มแข็งในบทบาทหน้าทีเพือ

ประชาชนมากกว่าเป็นตวัแทนของกลุ่มผลประโยชน์เชิงธุรกิจ การพฒันาระบบคุณธรรมจะไดผ้ล

ลพัธใ์นเชิงบรรษทัภิบาลดา้นอืนตามมา แต่ก็เป็นเรืองยากในการปลูกฝังค่านิยมท่ามกลางกระแส

ผลประโยชน์ ความพยายามในการพฒันาบรรษัทภิบาลยงัคงต้องมีการศึกษาและปฎิบัติอย่าง

ต่อเนือง  

2.  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นการสร้าง

ค่านิยมและวฒันธรรมโรงพยาบาล เป็นเครืองมือในการผลกัดนัไปสู่การสร้างจิตสาํนึกในความ

รับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตของผูรั้บบริการอนัเป็นเป้าหมายสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ซึงวฒันธรรมองค์กรจะช่วยในการตรวจสอบจิตสํานึกความมีคุณธรรม

จริยธรรมในเชิงลึกทีแต่ละบุคคลซ่อนเร้นไวไ้ด ้โดยผูบ้ริหารสามารถใชดุ้ลยพินิจในตดัสินใจให้

ถูกต้องแม่นยาํในการให้คุณประโยชน์หรือทาํโทษ ตามระดบัความเหมาะสม ทงันีวฒันธรรม

โรงพยาบาลเอกชนทีมีระบบการตรวจสอบกนัเอง ส่งผลทงัในดา้นดีและดา้นร้าย ซึงผูบ้ริหารทีทาํ

การประเมินตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งละเอียดรอบคอบ เนืองจากมีจาํนวนมากทีเป็นการใส่ร้ายป้ายสี มี

การตดัสินกนัเองดว้ยดุลยพินิจและอคติส่วนตวั อนัจะนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหว่างพนักงานดว้ย

กนัเอง หรือแมก้ระทงัการฟ้องร้องระหว่างพนกังานกบัโรงพยาบาล เป็นตน้  

3. การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนแพทยสภา ให้สามารถสร้างความเป็นธรรมและ

เป็นทีพึงของประชาชนและผูป้ระกอบวิชาชีพอยา่งแทจ้ริง จากแนวคิดทีสอดคลอ้งกบักระแสความ

ดอ้ยประสิทธิภาพและความไม่โปร่งใสในคณะกรรมการแพทยสภา โดยมีประเด็นสาํคญั คือ แพทย

สภาเป็นองคก์รของรัฐแต่ถกูแทรกแซงดว้ยอาํนาจจากกลุ่มผลประโยชน์ เช่น ผูด้าํรงตาํแหน่งสาํคญั

เป็นผูถื้อหุน้ในโรงพยาบาลเอกชน ทาํใหเ้กิดขอ้ครหาถึงความโปร่งใส ความรับผดิชอบต่อสงัคมใน

การผลกัดนัแพทยสภาไปสู่การเป็นองคก์รทีแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ตวัอยา่ง กรณีทีแพทย

สภาทวงเวลาการพิจารณาของศาลดว้ยการส่งคาํวินิจฉัยในลกัษณะล่าชา้เนืองจากคาํวินิจฉัยของ

แพทยสภาไม่มีผลต่อการตดัสินคดีของศาล  การขาดการติดตามเรืองราวร้องทุกขด์ว้ยความยติุธรรม 

เป็นตน้ ปัญหาหลายเรืองทีเกียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์สามารถพบไดจ้ากสือต่างจาํนวน

มากทงัจากภาคประชาชน มูลนิธิ หรือแมแ้ต่บุคคลทีเกียวขอ้งโดยตรงกบัแพทยสภามีความเห็นที

สอดคลอ้งกนัในส่วนของความปราศจากความโปร่งใส การเอือต่อผลประโยชน์ของโรงพยาบาล

เอกชน ดังนันแพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐบาลมีวตัถุประสงค์ เพือกาํกับดูแลจรรยาบรรณ

ทางการแพทยอ์นัเป็นภาระหนา้ทีอนัทรงเกียรติทีภาครัฐตอ้งเร่งปฎิรูปแพทยสภา ใหด้าํเนินกิจกรรม

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีตงัไวอ้นัจะเป็นแนวทางในการพฒันาบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาล

เอกชนตามมา 
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4. การสร้างความมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการทรัพยากรของ

โรงพยาบาลรัฐ ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองความตอ้งการ  โรงพยาบาลรัฐ

ทีใหบ้ริการระดบัตติยภูมิสามารถใชท้รัพยากรทีมีศกัยภาพจาํนวนมาก เพือช่วยเหลือ แบ่งปันการใช้

ทรัพยากรกบัโรงพยาบาลเอกชนในระดบัทีตาํกว่า ทาํให้เกิดการเกือกูลจุดแข็งและจุดอ่อนทีเป็น

ช่องว่างในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการจดัสรรทรัพยากรทีมีร่วมกนั 

ยุทธศาสตร์ที 3 การสร้างความร่วมมอืในการผลติบุคลากรทางการแพทย์ 

จากปัญหาและอุปสรรคดา้นการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์ไดแ้ก่ แพทยแ์ละ

พยาบาล ทีเรือรังมานานจนเป็นอุปสรรคในการพฒันาการจดัการเชิงบรรษทัภิบาล โดยเฉพาะตาม

หลักคุณธรรมจริยธรรมและหลกัการตอบสนองด้านความปลอดภัยในชีวิตของผูรั้บบริการ 

เนืองจากทีผา่นมาบทบาทหนา้ทีในการผลิตบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นหนา้ทีของภาครัฐทีมีการปิด

กนั ขาดการสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากร ทงัทีภาครัฐมีขอ้จาํกดัดา้นการ

จดัการและทาํให้เกิดปัญหารุนแรงต่อเนืองก่อให้เกิดความซับซอ้นของปัญหาและอุปสรรคเพิม

สูงขึน  โดยในส่วนของโรงเรียนแพทยส์ามารถสนับสนุนการผลิตบุคลากรไดอ้ย่างเพียงพอ แต่ไม่

เพียงพอสําหรับการป้อนบุคลากรให้แก่โรงพยาบาลเอกชน อีกทังภาครัฐไม่มีนโยบายทีให้การ

สนับสนุนการผลิตบุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อม ส่งผลให้อัตราส่วนแพทย ์

พยาบาล เภสชักรต่อผูรั้บบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามยั ส่งผลกระทบต่อการ

ให้บริการทางการแพทย ์ทาํให้เกิดปัญหาการยา้ยทีทาํงานของแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐหันมา

ทาํงานกบัโรงพยาบาลเอกชนมากขึน เนืองจากแพทยไ์ดรั้บค่าตอบแทน ความสะดวก มีความพร้อม

ในการให้บริการมากกว่าโรงพยาบาลรัฐ แนวทางเชิงกลยุทธ์หลกัของผูเ้ชียวชาญมีความเห็น

ค่อนขา้งสอดคลอ้งกนัเกียวกบักลยทุธที์ตอ้งดาํเนินการดงันี 

1. สร้างการมีส่วนร่วมในการกระจายความรับผดิชอบในการผลิตบุคลากรทางการ

แพทยร่์วมกนัระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงเรียนแพทย ์

 จากปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์โดยเฉพาะสาขาแพทยแ์ละ

พยาบาลทีมีจาํนวนและสดัส่วนไม่เป็นตามมาตรฐานองคก์ารอนามยัโลกกาํหนด เนืองจากการผลิต

บุคลากรทางการแพทยส่์วนใหญ่ในปัจจุบนัมาจากมหาวิทยาลยัรัฐทีมีความพร้อมบนปัจจยัพืนฐาน

ของความเป็นสถาบนัการศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลยัเอกชนมี 2 แห่งทีผลิตแพทยแ์ละพยาบาล 

คือ มหาวิทยาลยัสยามและมหาวิทยาลยัรังสิต ซึงในการดาํเนินงานในฐานะมหาวิทยาลยัเอกชนใน

การผลิตแพทยป์ระสบอุปสรรคหลายดา้น ไดแ้ก่ ภาคเอกชนตอ้งลงทุนในเครืองมืออุปกรณ์ทาง

การแพทยสู์งทาํให้ไม่เกิดความคุม้ค่าการลงทุน  มหาวิทยาลยัเอกชนขาดโรงพยาบาลเพือทาํการ

ฝึกสอน ทาํให้มหาวิทยาลยัเอกชนต้องพึงพาความร่วมมือจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาล
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เอกชน เช่น มหาวิทยาลยัสยามร่วมมือกบัโรงพยาบาลตาํรวจและโรงพยาบาลธนบุรี  มหาวิทยาลยั

รังสิตร่วมมือกบัโรงพยาบาลราชวิถี เป็นตน้  ทางดา้นมหาวิทยาลยัรัฐสามารถผลิตบุคลากรทางการ

แพทยท์งัแพทย ์พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย ์นักกายภาพป้อนโรงพยาบาลรัฐไดอ้ย่าง

เพียงพอทาํใหร้ะบบการผลิตบุคลากรเพือป้อนสู่โรงพยาบาลรัฐไม่ประสบปัญหาความขาดแคลน 

ตวัอยา่ง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช เป็น

ตน้ ซึงเมือบุคลากรทางการแพทยส์าํเร็จการศึกษา ต้องทาํงานในโรงพยาบาลรัฐเพือเป็นการใช้

ทุนการศึกษา ในขณะทีภาคธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง ปัญหาความ

ขาดแคลนแพทยแ์ละพยาบาลจึงทวีความรุนแรงมากขึน เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้น

การใหบ้ริการทีดีแก่ผูรั้บบริการส่งผลใหต้อ้งเตรียมความพร้อมดา้นบุคลกรทางการแพทยที์มีความรู้

ความสามารถ แต่ขาดแคลนยงัเป็นปัญหาหลกัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเนืองจากบุคลากรทีมี

ความสามารถจะทาํงานอยูใ่นโรงพยาบาลรัฐเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้โรงพยาบาลเอกชนจาํเป็นตอ้งจูง

ใจแพทยที์มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกบัโรงพยาบาลเอกชน ในรูปแบบแพทยป์ระจาํ แพทย์

บางเวลา แพทยเ์วร ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ในระบบการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน

ทีต้องดิ นรนทางธุรกิจเพือความอยู่รอดและความจาํเป็นต้องดึงตัวหรือซือตัวแพทยที์มีความ

เชียวชาญมาทาํงานร่วมกบัโรงพยาบาลเอกชน ดว้ยแรงจูงใจดา้นผลประโยชน์ทีแพทยไ์ดรั้บสูงขึน

และไดรั้บความอาํนวยความสะดวกในการทาํงานมากขึน ทาํใหแ้พทยแ์ละพยาบาลยา้ยมาทาํงานใน

โรงพยาบาลเอกชนมากขึนจนทาํให้โรงพยาบาลรัฐเริมขาดแคลนบุคลากรทางแพทยที์มีความ

เชียวชาญพิเศษ จนกระทบต่อระบบการบริการสุขภาพภาคประชาชนมากขึน  โดยการจดัการ

บรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน มีความจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกนัหลาย

ดา้น โดยเฉพาะปัจจยัดา้นการตอบสนองและความรับผิดชอบต่อการสร้างอตัราผลตอบแทนการ

ลงทุนสูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้นภายใต้ภาวะการแข่งขันทีสูง การลงทุนสูงและความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการทีสูงกว่าการรับบริการในโรงพยาบาลรัฐ สาํหรับแนวทางการจดัการบรรษทัภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชน พบว่ามีความเห็นทีสอดคลอ้งกนั คือ ระบบสาธารณสุขตอ้งการความร่วมมือใน

การผลิตบุคลากรทางการแพทยร่์วมกนัระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐ ซึงโรงพยาบาล

เอกชนพร้อมทีจะดาํเนินการเรืองนี เนืองจากเหตุผลทางธุรกิจทีตอ้งการผลิตและพฒันาบุคลากร

สาํหรับโรงพยาบาลเอกชนนนัๆ เอง โดยมีโรงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อมในการผลิตบุคลากร

ทางการแพทยไ์ดเ้องจาํนวนหนึงทีขณะนีไดมี้การนาํร่องดาํเนินการไปแลว้ คือ กลุ่มโรงพยาบาล

ธนบุรี  สาํหรับกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นกลุ่มทีมีความพร้อมและตอ้งการมีส่วนร่วมในการผลิต

แพทย ์แต่ยงัมีขอ้ติดขดัหลายประการพอสรุปประเด็นสาํคญั ดงันี 
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 1.1 ขอ้กาํหนดดา้นการปฎิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยั ซึง

แนวทางการจัดการบรรษัทภิบาลผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชน คาํนึงถึงเรืองหลกัความความ

รับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ในการลงทุนทีใชเ้งินทุนสูงมากในการดาํเนินการในรูปแบบมหาวิทยาลยั อนั

เป็นไปไดย้ากทีโรงพยาบาลเอกชนจะดาํเนินการไดเ้นืองจากขาดการสนับสนุนดา้นเงินทุนจาก

รัฐบาลเช่นเดียวกบัมหาวิทยาลยัรัฐ หรือแมก้ระทงัขาดมาตรการช่วยเหลือใดๆ จากรัฐบาล เช่น การ

ลดหรือยกเวน้ภาษีเงินไดจ้ากการลงทุน เป็นตน้ 

 1.2 การจดัการบรรษทัภิบาลดา้นความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผลในการ

ผลิตบุคลากรทีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง การจดัการเรียนการสอนทีทาํใหเ้กิดตน้ทุนการดาํเนินงานสูงส่ง

ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ความสูญเสียดา้นเวลาและโอกาสในการเรียนรู้ที

ทาํให้ตน้ทุนของโรงพยาบาลสูงไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน  ทางเลือกในการจดัการบรรษทัภิบาล คือ 

การคัดเลือกบุคลากรทางแพทย์และแพทย์ด้วยวิธีการของโรงพยาบาลเอกชน กล่าวคือ เลือก

ผูเ้ชียวชาญทีมีชือเสียงเขา้ไปทาํงานยากกว่าการเสียงรับแพทยที์ปราศจากประสบการณ์เขา้มาทาํงาน

เพือทาํใหเ้กิดความเสียงในโรงพยาบาลเอกชน จึงเป็นแนวทางเลือกทีโรงพยาบาลเอกชนดาํเนินการ

ตามสถานการณ์นนัเอง  รวมถึงการลดขอ้ผกูพนัจากการปฎิบติัตามสัญญาในดา้นการจา้งงานทีทาํ

ใหโ้รงพยาบาลเอกชน สามารถเลือกแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยไ์ดต้รงตามวตัถุประสงค์และ

เป้าหมาย ดงัคาํกล่าวทีว่า 
 

ตอ้งมีการวิเคราะห์ตน้ทุน CEG ทีมาเน้นกบัการใช้นาํไฟต่อตารางเมตรต่อ

คนไข้ 1 คนเป็นอย่างไรบ้าง พนักงานทีให้บริการคนไข้ 1 คนเราใช้กีคน สัดส่วนของ

พนกังานเป็นอย่างไร เหมาะสมไหม การใช้สวสัดิการเหมาะสมไหมใช้ฟุ่มเฟือยหรือเปล่า 

นนัเป็นการภายใน ประหยดั คือ การทาํใหถู้กตอ้งเหมาะสม มนัคือผลกาํไร มนัคือความเจริญ 

(สมอาจ วงษข์มทอง, 2557) 
 

 1.3 การจดัการบรรษทัภิบาลในการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํให้เกิด

การเคลือนยา้ยธุรกิจและแรงงานไดต้ามกลไกเศรษฐกิจเสรีนิยม การขยายตลาดไปสู่ประเทศในกลุ่ม

อาเซียนทาํใหส้ามารถใชท้รัพยากรทอ้งถิน เพือการดาํเนินงานไดท้นัทีไม่ตอ้งสร้างบุคลากรเอง ใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรทอ้งถินทงัแพทยแ์ละบุคลากรการแพทย ์ทาํให้เกิดการประหยดัและคุม้ค่า

การลงทุนสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูถื้อหุน้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ทังนีการตอบสนองความต้องการทีดีแก่ผูรั้บบริการ จาํเป็นต้องได้รับการ

ประสานงานและประสานผลประโยชน์ร่วมกนัทงัภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยทีผา่นมาไดมี้

การเจรจาหาความเหมาะสมร่วมกนั เช่น ขอ้เสนอดา้นการขอความช่วยเหลือดา้นการยกเวน้ภาษีเงิน
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ไดจ้ากการลงทุนจากภาครัฐแต่ยงัไม่ไดรั้บการตอบรับร่วมกนั  การขอให้เป็นสถาบนัภายใตก้าร

กาํกบัของภาครัฐทีไม่เขม้งวดตามกฎหมายของมหาวิทยาลยัเพือให้โรงพยาบาลเอกชนไดมี้โอกาส

ไดป้รับตัวภายในระยะเวลาทีกาํหนดระยะเวลา 3 - 5 ปี เป็นต้น ซึงหากสามารถบรรลุขอ้ตกลง

ร่วมกนัไดจ้ะทาํใหอ้ตัราความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยอ์ยูใ่นระดบัทีเหมาะสมและสามารถ

รองรับการพฒันาทักษะความเชียวชาญของแพทย ์พยาบาลและเภสัชกร เพือรองรับอตัราการ

เจริญเติบโตของผูรั้บบริการชาวต่างชาติในอนาคต อนัส่งผลต่อหลกัการตอบสนอง หลกัความเสมอ

ภาค หลกัการมีส่วนร่วม หลกัคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทยที์ดี เนืองจากลดภาระงานให้แก่

บุคลากรทางการแพทย ์ทาํใหมี้เวลาในการพฒันาตนเอง พฒันางาน พฒันาวิชาการ เพือตอบสนอง

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป   

2. สร้างการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทางวิชาการ พฒันาทกัษะ ความชาํนาญทางแก่

บุคลากรการแพทย ์เพือตอบสนองความคุม้ค่าในการใหบ้ริการ 

 การสร้างความมีส่วนร่วมในระบบสาธารณสุข ภาครัฐมีบทบาทหนา้ทีสาํคญัในการ

กาํหนด กฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัในการสร้างกติกาทีเป็นธรรมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในสังคม 

จากสภาพปัญหาปัจจุบนัของระบบสาธารณสุขเกิดปัญหาทีมีความซบัซอ้นเกียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียหลายฝ่ายจึงทาํให้การมีส่วนร่วมทางดา้นความร่วมมือรวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรดา้น

วิชาการ การพฒันาทกัษะความชาํนาญเกิดขึนนอ้ย ส่วนหนึงปัญหาเกิดจากความอ่อนแอของภาครัฐ

ในการสร้างความเป็นธรรมดา้นกฎหมายให้แก่สังคม แพทยสภายงัมีปัญหาดา้นผลประโยชน์จาก

กลุ่มเจา้ของกิจการและผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนเขา้มามีบทบาทในการกาํหนดทิศทางในการ

ปฎิบติังานทาํให้ขาดประสิทธิภาพในการติดตามผลิตภณัฑ์บริการ ขาดประสิทธิภาพดา้นการให้

ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายดว้ยจรรยาบรรณวิชาชีพทีเหมาะสม 

ปัจจยัดงักล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยแบ่ง

ออกเป็นดา้นๆ ไดด้งันี 

  2.1 การประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลรัฐ สถานรับรอง

มาตรฐาน สาํนักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานอืน ในการให้ความร่วมมือดา้น

วิชาการเฉพาะดา้นทีแต่ละหน่วยงานมีความถนดั เปิดโอกาสใหมี้การเยยีมชมกิจการ ดูวิธีการทาํงาน

ทีทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นตน้แบบในการปฎิบติัทีดี การจดัการบรรษทัภิบาลเพือการมีความ

ส่วนร่วมในการร่วมมือเพือให้เกิดประโยชน์กบัผูรั้บบริการเกิดการประสานความช่วยเหลืออย่าง

ต่อเนือง เช่น การส่งผูรั้บบริการไปศนูยม์ะเร็งแห่งชาติเพือตรวจหาเนือร้าย โดยโรงพยาบาลเอกชน

บางแห่งไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนอุปกรณ์เครืองมือ เพียงอาศยัการประสานความร่วมมือกบัศูนยม์ะเร็ง

ในการใชเ้ครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยั รวมถึงการใชบุ้คลากรทีมีความสามารถเฉพาะทางใน
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การวินิจฉยัผลทางคอมพิวเตอร์ ทาํใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัหลายดา้น ทงัในส่วนของโรงพยาบาล

เอกชนไม่ตอ้งลงทุน ศนูยม์ะเร็งแห่งชาติไดใ้ชอุ้ปกรณ์เครืองมือไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

 2.2 การประชุมแลกเปลียนเชิงวิชาการ การใหค้วามร่วมมือในการใชน้วตักรรมทาง

การแพทยร่์วมกนั รวมถึงการสร้างเสริมผลงานการวิจยัเชิงวิชาการทางการแพทยใ์ห้มากขึนในการ

ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

 ยุทธศาสตร์ที  4 การมีส่วนร่วมในการรักษาร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ

ผู้รับบริการ      

การสร้างความมีส่วนร่วม เพือดูแล รักษาพยาบาล การตัดสินใจร่วมกันในการ

รักษาพยาบาลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและผูรั้บบริการ เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดี สร้าง

ความเขา้ใจและร่วมมือระหว่างกนัในการใหก้ารรักษา โดยพืนฐานวิชาชีพแพทยม์าจากการใหค้วาม

ช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรม โรงพยาบาลบางแห่งมีการแปรเปลียนรูปแบบ เจตนารมณ์ของวิชาชีพ

สู่การคา้ทีมุ่งแสวงหากาํไรสูงสุดจากความเจ็บป่วยและชีวิตของเพือนมนุษย ์โดยอาศยับทบาทความ

ไวว้างใจของแพทยที์เรียกว่า “Fiduciary relationship” คือ ความสัมพนัธ์เป็นเชิงสัญญาทีปราศจาก

การนับถือ เมือผูรั้บบริการไม่ไดต้ามทีคาดหวงัตามทีไดต้กลงกนัไว ้การเรียกร้องสิทธิต่างๆ จึง

บงัเกิดขึน  อีกส่วนหนึงการทาํงานจึงนาํไปสู่ภาวะการแข่งขนัระหว่างบุคคลในองค์กร ทาํให้เกิด

การกรณีพิพาททีไม่เหมาะสมในการปฎิบติังานร่วมกนั  โดยองคป์ระกอบสาํคญัในการสร้างความมี

ส่วนร่วมในการรักษาไดแ้ก่ 

1. การให้ขอ้มูลเกียวกบัแนวทางและขนัตอนในการรักษาทีโปร่งใส แสดงทีมาเพือ

การตรวจสอบขอ้มลูได ้การแสดงความรับผดิชอบร่วมกนัทีชดัเจนในการตดัสินใจอยา่งมีส่วนร่วม 

ความรู้ทางการแพทยเ์ป็นความรู้เฉพาะทาง ผูรั้บบริการส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ

เขา้ใจในคาํศพัท์เฉพาะทีใชใ้นวงการแพทยที์เป็นทงัภาษาทีไม่เป็นการทวัไปและส่วนใหญ่เป็น

ภาษาองักฤษ ทีไม่สามารถเขา้ใจไดใ้นระดบัผูรั้บบริการ รวมถึงขนัตอนกระบวนการรักษาแลว้ทาํ

ใหผู้รั้บริการไม่สามารถเขา้ถึงความใจได ้ดงันนัช่องว่างระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาลเอกชน

เกิดขึนมากมาย การพฒันารูปแบบการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนสามารถ

ดาํเนินการโดย  (1) การใหค้วามรู้เฉพาะเกียวกบัอาการของโรคอย่างโปร่งใสชดัเจน ตงัแต่สาเหตุ

ของการเกิดโรค ผลกระทบความเสียงเกียวกบัโรคทีอาจเชือมโยงไปสู่ระบบอืนๆของร่างกายมาก

นอ้ยเพียงใด ผลจากการรักษาในระยะสันระยาวทาํให้สภาพร่างกายเปลียนแปลงไปอย่างไร สิงที

ผูรั้บบริการและญาติตอ้งดูแลภายหลงัจากเสร็จสินการรักษามีอะไรบา้ง ระยะเวลาในการรักษาและ

ระยะเวลาในการดูแลหลงัจากการรักษาเสร็จสิน ผูรั้บบริการต้องปฎิบติัตนเองอย่างไรในการ

เตรียมพร้อมก่อนการรักษา เป็นตน้  (2) การอธิบายขนัตอนการรักษาพยาบาลอย่างโปร่งใส ไดแ้ก่ 
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กรอบระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมก่อนการรักษาผูรั้บบริการตอ้งปฎิบติัตวัอย่างไร การเฝ้าดู

อาการ เหตุทีตอ้งดาํเนินการในแต่ละขนัตอนทีเคร่งครัด กระบวนการรักษาทีมีขนัตอนซบัซอ้น ใน

ส่วนนีจาํเป็นต้องให้แพทยผ์ูใ้ห้การรักษาอธิบายรายละเอียดขันตอนให้ชดัเจนโปร่งใส รวมถึง

ผลกระทบร้ายแรงทีอาจเกิดขึนระหว่างการรักษา เช่น การผ่าตดัหัวใจในครังนี มีความเสียงทีตอ้ง

ระมดัระวงัอยา่งมากจากเสน้ประสาททีอยูใ่กลก้บัเสน้เลือดทีจะผา่ตดัในครังนี ซึงหากเกิดความผิด

ผลาดขึนจะทาํใหผู้รั้บบริการเป็นอมัพาตขาทงัสองขา้งตงัแต่บริเวณสะโพกลงไป โอกาสทีจะเกิด

ความผิดผลาดมี 50% เพือให้ผูรั้บบริการตดัสินใจ ยอมรับหรือไม่ยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึน

พร้อมกบัการจดัการหลกัการตรวจสอบผลการรักษาเมือเกิดเหตุ พร้อมหลกัความรับผิดชอบชดใช้

ค่าเสียหายทีเกิดขึนในจาํนวนเงินหรือการดูแลรักษาจนอาการเบาเทาหรือหายขาด เป็นตน้ ในการ

ใหข้อ้มลูส่วนนีแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาจาํเป็นตอ้งสละเวลาในการให้ขอ้มูล ร่วมให้ความคิดเห็นและ

เคารพในการตัดสินใจของผูรั้บบริการหรือญาติทีมีอาํนาจในการตัดสินใจแทน เพือให้เกิดการ

ยอมรับในการมีส่วนร่วมในการรักษาอยา่งอิสระ การใชห้ลกัจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์ในการให้

ขอ้เท็จจริงโดยปราศจากวตัถุประสงค์ เพือเบียงเบนประเด็น เช่น การสร้างความเกรงกลวัต่อการ

เสียชีวิต จึงทาํใหผู้รั้บบริการตดัสินใจผ่าตดั เป็นตน้  (3) การประเมินค่ารักษาพยาบาล แพทยผ์ูใ้ห้

การรักษาหรือแพทยเ์จา้ของไขต้อ้งทาํการวินิจฉัยตามหลกัการแพทย ์ดว้ยหลกัคุณธรรมจริยธรรม

ทางการแพทยแ์ละดว้ยความเป็นผูเ้ชียวชาญในการตดัสินใจวิธีการรักษา การให้ยา การใชเ้วชภณัฑ ์

การใชอุ้ปกรณ์และเครืองมือในการรักษาทีเหมาะสมกบัผูรั้บบริการดว้ยความเหมาะสมกบัอาการ

ของผูรั้บบริการ ซึงแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษามกัเป็นผูต้ดัสินใจทงัหมดรวมถึงการเลือกทีมการรักษาว่า

ตอ้งการแพทยใ์นทีมเป็นใครบา้ง เช่น แพทยว์ิสัญญี แพทยผ์ูช่้วย แพทยเ์ฉพาะทางอืน รวมถึงทีม

พยาบาล นักเทคนิคการแพทย ์รวมถึงการให้ยาทีต้องประสานกบัเภสัชกรเกียวกบัรายการยาที

เหมาะสมในการรักษา ในส่วนนีมีเหตุการณ์ทีเกิดขึนบ่อยครังจากกรณีทีแพทยใ์ห้ยาตามประเภท

และจาํนวน จนเกิดความขดัแยง้กบัเภสชักร ทาํใหเ้ภสชักรไม่จ่ายยาตามแพทยส์งัทาํใหเ้กิดปัญหาใน

การรักษา เป็นตน้ ดงันนันอกจากการอธิบายกระบวนการรักษาแลว้ การประสานงานภายในของผู ้

ร่วมปฎิบติัการยงัมีความสาํคญัต่อการให้การรักษาอย่างมากเช่นกนั  ปัญหาการประเมินราคาอาจ

กล่าวไดว้่ามีปัญหาทุกรายทีมีการประเมิน สาเหตุหลกัเกิดจากการขาดความใส่ใจของแพทยผ์ูใ้หก้าร

รักษาในการวางแผนการรักษาทีชดัเจน ทาํใหผ้ลการประเมินราคาคาดเคลือน นอกจากนียงัมีสาเหตุ

อืนทีมีผลต่อราคาประเมินทีคาดเคลือน ไดแ้ก่ ความถนัดในการใชเ้ครืองมือของแพทยแ์ต่ละคน

แตกต่างกนั ทาํให้การเตรียมวสัดุอุปกรณ์เพือการรักษามีการเปลียนแปลงระหว่างการรักษา ดุลย

พินิจในการสงัยาของแพทยแ์ต่ละคนก็มีความแตกต่างกนั การเลือกแพทยใ์นทีมงานแตกต่างกนัมี

ผลต่อการคิดค่าแพทยต่์างกนั  ในบางกรณีมีประเด็นเกียวกบัวงเงินความคุม้ครองของบริษทัประกนั
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หรือคู่สญัญาหรือเป็นผูรั้บบริการทีมีฐานะดีมีส่วนทาํใหแ้พทยว์ินิจฉัยการสั งยาเวชภณัฑ์ทีราคาสูง 

เป็นตน้ ซึงส่งผลกระทบต่อความน่าเชือถือของบริษทัประกนั บริษทัคู่สัญญาหรือผูรั้บบริการทีมกั

นาํไปสู่ประเด็นปัญหาตอนชาํระเงินให้แก่โรงพยาบาลเอกชน แนวทางการจดัการบรรษทัภิบาล 

เพือสร้างความโปร่งใสทาํไดห้ลายวิธี คือ วิธีการบนัทึกรายการค่าใชจ่้ายตามการใชจ้ริง โดยระบบนี

ไดรั้บการยอมรับจากผูรั้บบริการ เนืองจากมีความโปร่งใสเปิดเผย และสามารถตรวจสอบไดอ้ย่าง

ชดัเจน แต่ปัญหาจะอยู่ทีบางรายการทีมีการคิดราคาซาํซอ้น เช่น ค่าบริการโรงพยาบาล หมายถึง

ค่าใชจ่้ายถวัเฉลียในระบบสาธารณูปโภคต่อจาํนวนค่าเฉลียของผูรั้บบริการ ซึงเมือมีคาํถามถึงราคา

ยาทีมีราคาต่อหน่วย สูงกว่าตามราคาตลาดทั วไปหลายเท่าตวัอาจได้รับคาํตอบว่าเป็นการรวม

ค่าเฉลียของตน้ทุนการจดัการของโรงพยาบาลหรือมาตรฐานการจดัเก็บยาทีแตกต่างกนัระหว่าง ยา

ผูป่้วยนอก ยาผูป่้วยในทีแตกต่างเป็นไปตามมาตรฐานทีโรงพยาบาลกาํหนดทาํให้เกิดตน้ทุน เป็น

ตน้ ซึงประเด็นนีมกัจะมีปัญหาทีคู่สัญญาและบริษัทประกันตังคาํถาม จนเกิดการเจรจาระดับ

สมาคมประกันชีวิตประกันภยักบัสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็นประจาํส่งผลให้เกิดความไม่ใว ้

วางใจระหว่างกนั นอกจากนียงัมีประเด็นปัญหาความเหมาะสมในการรักษาทีเป็นกรณีทีส่งผลต่อ

ค่าใชจ่้ายทีเพิมสูงขึนตามมา   วิธีการทีน่าจะพฒันารูปแบบการจดัการบรรษทัภิบาลทีเหมาะสมใน

อนาคตทีจะทาํให้ผูรั้บบริการสามารถตดัสินใจไดง่้ายขึน วางแผนทางการเงินไดดี้ขึน ไดแ้ก่ การ

นาํเสนอบริการในรูปแพคเกจ ซึงส่วนใหญ่เป็นการรักษาเฉพาะอาการใดอาการหนึง เช่น แพคเกจ

คลอดธรรมชาติ แพคเกจผา่ตดัคลอด โดยมีทางเลือกยอ่ยๆ ในแพคเกจทีตอ้งการ อาทิ การยกระดบั

หอ้งพกั รายการอาหาร เป็นตน้ โดยราคาจะมีการแจง้ให้เกิดความชดัเจนเป็นทียอมรับไดร่้วมกนั   

บริการในรูปแบบราคาแน่นอน (Fix price) มีรูปแบบคลา้ยกบัแพคเกจแต่จะเป็นการจดัราคาที

ชดัเจนขึน ทงัในรูปแบบการรักษา ยาเวชภณัฑที์จดัไวเ้ป็นชุดสาํหรับใชแ้พทยส์ามารถปรับเปลียน

ไดบ้า้ง โดยมีการบนัทึกแยกรายการระหว่างการใชย้าเวชภัณฑ์แท้จริง กบัการบนัทึกตามระบบ

มาตรฐานบญัชีทีมีระบบการแยกแยะรายการเพือจัดสรรค่าใชจ่้ายและรายไดเ้ขา้สู่แผนกต่างๆที

รับผดิชอบ ทาํใหส้ามารถแยกขอ้มูลเพือการบริหารจดัการไดช้ดัเจน  การจดัรูปแบบนีถือว่าอยู่ใน

ระยะเริมตน้ทีปัจจุบันไดรั้บการยอมรับแต่ยงัไม่แพร่หลาย เนืองจากมีขนัตอนในการเจรจาและ

วิธีการซบัซอ้นมากกว่ารูปแบบแพคเกจ 

การให้ขอ้มูลเกียวกับอาการของโรค ขนัตอนการรักษา รวมถึงการวางแผนทาง

การเงินตามหลกัการจัดการบรรษัทภิบาล ด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาระหว่าง

ผูรั้บบริการและทีมงานโรงพยาบาลเอกชน เป็นแนวทางทีสําคญัและมีผลต่อความคาดหวงัของ

ผูรั้บบริการในการส่งมอบคุณค่าทีดีทีสุด เนืองจากทาํให้เกิดการยอมรับ เขา้ใจ เชือใจระหว่างกนั

มากขึน ทาํใหเ้มือเกิดเหตุทีไม่คาดคิดขึนมกัจะมีแนวโนม้การประนีประนอมสูงและมกัไม่นาํไปสู่
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ปัญหาความขัดแยง้ในการฟ้องดําเนินดดี รวมถึงไม่เกิดปัญหาในการชําระเงิน แนวทางนีมี

ความสาํคญัมากต่อการจดัการบรรษทัภิบาลทีโรงพยาบาลเอกชนจาํเป็นตอ้งยึดถือปฎิบติัในการส่ง

มอบคุณค่าตามความคาดหวงัดว้ยหลกับรรษทัภิบาลทีไดรั้บการยอมรับทีดีทีสุด            

2. การพฒันาคุณภาพการรักษาตามมาตรฐานการรับรองทวัไป มีระบบการตรวจสอบ 

สอบทาน เพือใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ 

การปฎิบัติตามมาตรฐานการรับรองสถานพยาบาลทังระดับชาติและระดับ

นานาชาติ ลว้นเป็นหลกัเกณฑ์ทีเกียวขอ้งกบัแนวทางการจดัการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาล

เอกชน ทีจาํเป็นตอ้งปฎิบติัอยา่งต่อเนือง ซึงแนวทางทีมีความสมัพนัธเ์กียวขอ้งกบัการสร้างความมี

ส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลร่วมกนัระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาลเอกชน ซึงสถานการณ์

ปัจจุบนัพบว่าปัญหาการสร้างความสัมพนัธ์และการสือสารระหว่างผูรั้บบริการและแพทย์อยู่ใน

ระดบันอ้ย ระหว่างแพทยใ์นทีมเดียวกนัก็ยงัมีการสือสารน้อยเช่นกนั โดยการสือสารส่วนใหญ่จะ

ผา่นพยาบาลทีมีความใกลชิ้ดกบัผูรั้บบริการ ทาํให้การสือสารขอ้มูลการรักษารวมถึงโอกาสทีจะ

สร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลร่วมกนัมีนอ้ย  ตวัอยา่ง การเจ็บป่วยจากอาการหลายโรค 

ซึงตอ้งอาศยัแพทยเ์ฉพาะทางหลายคนให้การรักษา แพทยแ์ต่ละคนมีแนวทางในการรักษาต่างกนั 

ซึงผลการวินิจฉัยของแพทยแ์ต่ละคนให้ความเห็นว่าแต่ละส่วนทีรักษาไปอยู่ในเกณฑ์ทีดีขึน 

ในขณะทีผูรั้บบริการอาการทรุดหนักขึน ประเด็นสาํคญัเกิดจากผูรั้บบริการและญาติขาดความรู้

ความเขา้ใจในแนวทางการรักษา ขาดปฎิสมัพนัธก์บัแพทย ์ส่งผลใหญ้าติปฎิเสธการชาํระเงิน พร้อม

เรียกร้องใหโ้รงพยาบาลอธิบายสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนจนไดข้อ้สรุปร่วมกนัว่า (1) ตอ้งมีแพทย์

เจา้ของไขดู้แลภาพรวมการรักษาและให้ข้อมูลรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการตดัสินร่วมกับ

ผูรั้บบริการ (2) การรักษาขาดความสอดคลอ้งกนัทาํใหอ้าการแยล่ง (3) ค่าใชจ่้ายสูงเกินความจาํเป็น 

เนืองจากราคาสูง ให้การรักษาเกินความจาํเป็น เป็นตน้  ดงันันมาตรฐานคุณภาพลว้นมาจากการ

สร้างค่านิยม วฒันธรรมองค์กรทีดี ซึงจะส่งผลต่อการสร้างวฒันธรรมคุณภาพทีมุ่งเน้นความ

ปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน วฒันธรรม

คุณภาพจะก่อใหเ้กิดระบบการตรวจสอบการทาํงานระหว่างผูป้ฎิบติังานดว้ยกนัตลอดเวลา แพทย์

ผูใ้หก้ารรักษาจะไม่สามารถปฎิบติันอกกฎเกณฑข์องโรงพยาบาล การสงัยาโดยแพทยถ์กูตรวจสอบ

โดยเภสชักรทีบ่อยครังพบว่ามีการสงัยาผดิ จาํนวนผดิปกติหากปราศจากการตรวจสอบทีดีจากเภสชั

กรจะส่งผลร้ายแรงต่อผูรั้บบริการและความเสียหายต่อโรงพยาบาล เป็นตน้  ดงันันมาตรฐานของ

วฒันธรรมคุณภาพทาํใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความโปร่งใส ความรับผดิชอบ

และคุณธรรมขึนในโรงพยาบาล ซึงเป็นมาตรฐานทีสูงกว่ามาตรฐานการรับรองสถานพยาบาล  
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 ยุทธศาสตร์ท ี5 การพฒันาค่านิยม วฒันธรรมองค์กร และจดัการเชิงบรรษัทภิบาล ใน

การมุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวติของผู้รับบริการ         

จากเจตนารมณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทีตังอยู่บนพืนฐานของความมี

มนุษยธรรมทีตอ้งให้การช่วยเหลือ การรักษาชีวิตคน ถูกพฒันามาสู่การดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนเต็มรูปแบบ ดว้ยการผสมผสานแนวคิดการจดัการเชิงบรรษทัภิบาล เพือสร้างผลลพัธ์ทาง

ธุรกิจทีมีอตัราผลตอบแทนทีสูงทีสุดควบคู่กบัการมุ่งเน้นความปลอดภยัของผูรั้บบริการ เพียงแต่

เป็นการเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายทีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชนเป็น

สาํคญั องคป์ระกอบสาํคญั 2 ประการในการพฒันาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิ

บาล ประกอบดว้ย 

1. การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมแห่งความปลอดภยัให้แก่ผูรั้บบริการ จากปรัชญา

การดาํเนินธุรกิจทวัไป ผูน้าํเป็นบุคคลทีมีอิทธิพลสาํคญัในการสร้างค่าวฒันธรรมและปรัชญาการ

ดาํเนินกิจการ ให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายทางธุรกิจทีมุ่งผลตอบแทนสูงสุด ควบคู่กับการมุ่งเน้น

ความปลอดภยัในแก่ผูรั้บบริการทีเป็นกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน ดงันันการ

ขบัเคลือนธุรกิจโรงพยาบาลทีตอ้งอาศยัความร่วมมือจากพนักงานจาํนวนมากและเป็นการทาํงาน

ลกัษณะสหสาขาวิชาชีพทีมีความแตกต่างกนั ทาํให้การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมจึงเป็นเรืองที

สาํคญัในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมีองคป์ระกอบสาํคญัทีมีผลต่อการจดัการบรรษทัภิบาล

ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ดงันี 

 1.1 การสร้างค่านิยม เปรียบเสมือนการสร้างอุปนิสัยของโรงพยาบาลเอกชน เพือ

สรรหาบุคลากรทีมีอุปนิสยัคลา้ยคลึงกนัเขา้มาทาํงานร่วมกนั ตวัอย่าง (1) มีจิตใจทีตอ้งการบริการ

เกินความคาดหวงัของผูรั้บบริการ  (2) มีความเชียวชาญในวิชาชีพ  (3) สร้างสรรคุณภาพการรักษา  

เป็นตน้ ค่านิยมดงักล่าวจะเป็นตน้แบบของอุปนิสัยเชิงธุรกิจทีผูน้าํโรงพยาบาลเอกชนอยากให้

เป็นไป เพือสนบัสนุนเป้าหมายทางธุรกิจทีตงัใจไว ้ โดยทวัไปธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีจุดมุ่งเน้น

เชิงธุรกิจหลกั เช่น คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ ซึงครอบคลุมภาพกวา้งของการดาํเนิน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีสามารถตอบสนอความตอ้งการและความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ซึง

เป็นการออกแบบกลุ่มเป้าหมายใหส้อดคลอ้งการดาํเนินงานของโรงพยาบาล 

 1.2 การสร้างวฒันธรรมโรงพยาบาล ซึงเป็นผลต่อเนืองจากการคดัเลือกบุคคลทีมี

ค่านิยมทีสอดคลอ้งกบัค่านิยมโรงพยาบาลแลว้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมาจากสายวิชาชีพใน

ลกัษณะสหสาขาวิชาชีพยงัคงมี ช่องว่างสาํหรับความแตกต่างดา้นอุปนิสัยจะถูกกลนักรอง หล่อ

หลอมอีกขนัหนึงดว้ยประเพณี วิถีทาง แนวทางปฏิบติัทีเป็นรูปแบบเฉพาะของโรงพยาบาลนันอีก

ขนัหนึงทีมีการยดึถือปฏิบติัต่อกนัมาเป็นระยะเวลายาวนานทาํให้เป็นวฒันธรรมทีเหนียวแน่นทีมี
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อยูใ่นโรงพยาบาลนนัๆ  วฒันธรรมองคก์รทีสาํคญัทีสุด คือ วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัในชีวิต

ของผูรั้บบริการ อนันาํไปสู่การรับรู้และการปฏิบติัต่อกนัมาในเรืองการช่วยเหลือผูรั้บบริการ เช่น 

การอบรมความปลอดภยัของผูรั้บบริการ (Patient safety) การซอ้มดบัเพลิง การซอ้มอุบติัภยั เป็นตน้ 

ซึงเฉพาะวฒันธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลมีจาํนวนมากและทุกคนในโรงพยาบาลตอ้ง

อบรมภาคบงัคับและมีการฝึกซอ้มอย่างสมาํเสมอ โดยมีการผูกเป็นส่วนหนึงของผลงานในการ

ประเมินผลงานประจาํปีของพนักงานทุกคน วฒันธรรมองค์กรยงัเป็นรูปแบบของการตรวจสอบ

กนัเองในระดบับุคคลทีสามารถหยงัลึกถึงแนวความคิด ทศันคติและพฤติกรรมของพนักงานแต่ละ

คนทีทาํงานร่วมกนัเป็นทีม เช่น (1) การรับสมคัรแพทยป์ระจาํตอ้งมีการทาํงานร่วมกนัมาสักระยะ

หนึงเพือเรียนรู้นิสยัทีอยูเ่บืองลึกก่อนรับเขา้ทาํงาน (2) พยาบาลสอดส่องดูพฤติกรรมของแพทยที์

ละเลยการดูแลผูรั้บบริการและมีการรายงานตรงสู่ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล  (3) การตรวจสอบการ

ทาํงานระหว่างพนักงานในแผนกเดียวกัน หรือต่างแผนกทาํให้เกิดการเปิดเผยโปร่งใสในการ

ตรวจสอบระดบับุคคล  เป็นตน้ ซึงการพฒันาระบบวฒันธรรมองค์กรจะช่วยทาํให้ผูบ้ริหารเขา้ใจ

ธรรมชาติของแต่ละคน สามารถมอบหมายงานไดต้รงตามความรู้ความสามารถความสนใจของแต่

ละบุคคลไดเ้ทียงตรงมากขึน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทาํงาน เนืองจาก

ลกัษณะงานตรงกบัความตอ้งการของพนักงาน  วฒันธรรมองค์กรยงัทาํให้เกิดความใกลชิ้ดสนิท

สนม เกิดการรู้ใจกนัจนสามารถทาํงานเป็นทีมร่วมกนัไดอ้ย่างเชือใจกนั เป็นการหล่อหลอมหลกั

บรรษัทภิบาลให้เกิดขึนในองค์กรของโรงพยาบาล ซึงโดยส่วนใหญ่แลว้พบว่าวฒันธรรมแต่ละ

โรงพยาบาลมีความแตกต่างกนัในรายละเอียด แต่ในสาระสาํคญัหลักจะคลา้ยคลึงกนั เช่น การ

มุ่งเนน้ความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ จนนาํไปสู่การจดัการบรรษทัภิบาลเชิงคุณภาพ ซึง

อาจมีความแตกต่างกนับา้งในแต่ละโรงพยาบาล โดยส่วนใหญ่แลว้จะมุ่งเน้นเชิงคุณธรรมไดต้รง

ตามเป้าหมายและส่งผลต่อการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน   

2. การจัดการตามหลกับรรษัทภิบาล เพือให้เกิดประสิทธิภาพเชิงบูรณาการระบบ

บริหารจัดการทีดีเริมจากพืนฐานค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรทีดี การสร้างการมีส่วนร่วมทาง

ความคิดเห็นทีแตกต่างกันจากผูบ้ริหารสู่การนําไปปฎิบัติร่วมกนัได้อย่างแทจ้ริง การวางแผน

เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิงบูรณาการผา่นความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ทีร่วมรับ

ผิดรับชอบในผลงานร่วมกัน การทาํความเข้าใจในบทบาทหน้าทีลกัษณะงานทีต้องปฎิบัติงาน

ร่วมกนัในลกัษณะทีมงาน เพือการบรรลุสู่เป้าหมายในประเด็นยทุธศาสตร์ทีสาํคญั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ วตัถุประสงค ์นโยบาย กลยทุธ ์การติดตามผลการปฎิบติังาน และการประเมินผลเพือพฒันา  

องคป์ระกอบหลกัทีสาํคญัในการจดัการเชิงบรรษทัภิบาล ไดแ้ก่  
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 2.1 การบริหารงานบุคคล ทีมุ่งให้ความสําคัญต่อการจัดการบุคลากรทีมีความ

หลากหลายวิชาชีพทีตอ้งเข้ามาปฎิบติังานร่วมกันในโรงพยาบาล ซึงหน้าทีสําคญั ได้แก่ การ

คดัเลือกบุคลากรทีค่านิยมควบคู่ความรู้ความสามารถใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานของแต่ละสายงาน

ด้วยความโปร่งใส มีความเสมอภาคแก่ผู ้มี คุณสมบัติตามทีกําหนดไว้ การพัฒนาโอกาส

ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน รวมถึงการประเมินผลทีเชือมระบบการจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม 

จะทาํใหก้ารวางแผนงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพ สามารถรักษาคนไวไ้ดต้ามอตัราทีกาํหนด ส่งผล

ต่อคุณภาพงานทีดีและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการและพนักงานภายในได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าในการจา้งงาน เป็นตน้   

 2.2 การบริหารการเงิน เพือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดหาแหล่ง

เงินทุนในการจดัการแหล่งเงินทุนทีมีตน้ทุนทีตาํสุดเชิงเปรียบเทียบในตลาดการเงิน จดัการระบบ

จดัซือใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เช่น มีการเปรียบเทียบราคาตาํสุดอย่างน้อย 3 ราย การ

ดาํเนินการอนุมติัตามขันตอนในระบบการจัดซือ  การดาํเนินการด้านเอกสารถูกตอ้งครบถว้น

สามารถตรวจสอบได ้การพิจารณาเรืองการขดัผลประโยชน์ในการจดัซืออนันาํไปสู่การขาดความ

โปร่งใสและทุจริต เป็นตน้ การบริหารสินคา้คงคลงัอย่างเหมาะสม เช่น การกาํหนดเอกสารและ

สินคา้นาํเขา้และจาํหน่าย  การตรวจสอบจาํนวนสินคา้คงคลงัตามระยะเวลาทีกาํหนด ระบบการ

จดัซือทีมีการแจง้เตือนล่วงหนา้เมือถึงจุดการสั งซือและสินคา้หมดอายุ เป็นตน้  การลดความเสียง

ทางการเงินโดยเฉพาะความเสียงจากการไม่รับชาํระค่าบริการทางการแพทย ์ตอ้งมีการตรวจสอบ

รายการค่าใชจ่้ายของผูรั้บบริการเป็นประจาํทุกวนั มีการแจง้ยอดค่าใชจ่้ายตามรอบทีกาํหนด การ

ติดตามการชาํระเงินจากผูรั้บบริการหรือผูใ้ห้ความคุม้ครองอย่างต่อเนือง รวมถึงการจดัการกรณี

บุคคลไม่พึงประสงคที์อาจนาํความเสียหายมาสู่โรงพยาบาล เช่น บุคคลทีเคยมีปัญหาการชาํระเงิน 

การพิจารณาความน่าเชือถือทางการเงินสาํหรับคู่สัญญา เป็นตน้ ทงัหมดนีเป็นส่วนหนึงของการ

แสวงหาความคุม้ค่าทางการเงินทีมุ่งสร้างผลตอบแทนสูงสุด (Maximum shareholder wealth)  

 2.3 การจดัการสาธาณูปโภคขนัพืนฐานในการสนับสนุนการปฎิบติังาน ให้อยู่ใน

สถานะพร้อมใชอ้ยูต่ลอดเวลา ไดแ้ก่ การจดัการระบบนาํประปา ระบบไฟฟ้า ระบบความเยน็ ระบบ

เครืองมือทางการแพทย ์ ระบบความสะอาดปลอดภยั เป็นต้น เพือสนับสนุนและอาํนวยความ

สะดวกให้เกิดคุณภาพบริการทีถูกตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั การอาํนวยความสะดวกเป็นส่วน

หนึงของคุณภาพบริการ ถือว่าเป็นจุดแข็งในการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีให้ความ

ช่วยเหลือ สามารถเขา้ถึงผูรั้บบริการ อาํนวยความสะดวกเพือใหผู้รั้บบริการไดเ้ขา้รับบริการไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม ทาํใหเ้ป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ทีสร้างความแตกต่างและสร้างจุดแข็งใน

การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ในขณะทีการจดัการบรรษทัภิบาลดา้นนีใชเ้งินลงทุนสูงมาก
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การบริหารจัดการจึงจาํเป็นต้องมุ่งเน้นความประหยดั การใช้นวตักรรมเพือสร้างคุณค่าทีเกิด

ประโยชน์สูงสุด เช่น มาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้าดว้ยการกาํหนดค่าอุณหภูมิในเครืองทาํความ

เยน็ตามโหลดการใชไ้ฟฟ้าทีราคาตาํสุด การใชข้อ้มลูผูรั้บบริการมาเป็นตวักาํหนดการเปิดปิดระบบ

ความเยน็ เป็นตน้ โดยทวัไปการบริหารจดัการทีดีนอกจากจะช่วยเพิมศกัยภาพการแข่งขนัทีดี ยงั

สามารถสร้างกาํไรเพิมขึนไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจตามปกติ   

 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร การจดัการระบบบรรษทัภิบาล

ขอ้มลูสาํคญัของผูรั้บบริการ ระบบเอกสารทีน่าเชือถือ ปลอดภยั เรียกใชง้านไดส้ะดวก การเขา้ถึง

ขอ้มลูตามหนา้ทีความรับผิดชอบ การสร้างระบบทีเอือประโยชน์ต่อการลดปริมาณงานทาํให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็ว สนองตอบต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการในการใชง้านผ่านระบบอินเทอร์

เนท ไดแ้ก่ การใชอิ้นเทอร์เนทหรือไวไฟ (Internet or Wifi) การใชร้ะบบรักษาความปลอดภยัใน

การควบคุมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เนท  การเขา้ถึงการใชบ้ริการนัดพบแพทย ์ตรวจผลสุขภาพจาก

ระบบ เป็นตน้    

  2.5 การตลาดและช่องทางการตลาด การจดักลยทุธท์างการตลาดเชิงบรรษทัภิบาล

ตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ชดัเจนทังขอ้ดีขอ้เสีย ผลกระทบทีอาจเกิดขึน การรับรอง

มาตรฐานผลิตภณัฑ์และบริการทีผ่านงานวิจยัเชิงวิชาการหรือไดรั้บการตรวจสอบมาตรฐานจาก

สถาบนัทีมีความน่าเชือถือได ้การคิดคน้นวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์

และความปลอดภยัของผูรั้บบริการเสมอ  

ทังนี ปัจจัยทีสร้างเสริมศักยภาพการจัดการมีความสัมพนัธ์ต่อเนืองกับการสร้าง

คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการทีดี ซึงตอ้งอาศยัองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง เพือสนับสนุน

รูปแบบการจดัการบรรษทัภิบาล ใหป้ระสบผลสาํเร็จ ไดแ้ก่ (1) การจดัโครงสร้างองค์กรทีมุ่งเน้น

การกระจายอาํนาจการปฎิบัติงาน เพือให้เกิดประสิทธิภาพในผลลัพธ์การจัดการทีได้รับ

ผลประโยชน์สูงสุด โดยการออกแบบโครงสร้างองค์กรจะนาํไปสู่กบัจดัแบ่งบทบาทหน้าทีในการ

ปฏิบติังาน การจดัสรรอตัรากาํลงัคน จดัสรรชวัโมงการทาํงาน การพิจารณาถึงตน้ทุนต่างๆ ทาํให้

ผูบ้ริหารสามารถควบคุมกิจการไดจ้ากการบริหารเชิงโครงสร้าง (2) การสร้างวฒันธรรมคุณธรรม

จริยธรรมและยดึมนัในจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งมีจิตสาํนึกทีดี ในทางปฎิบติัเป็นเรืองยากในการจูง

ใจและพิสูจน์จิตสํานึกทีแท้จริงได้ การสร้างระบบคุณธรรมทีดีเกิดจากจิตสํานึก ความเชือ 

เจตนารมณ์ทีดีของผูป้ฎิบติังาน การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีดีจะเป็นการหล่อหลอมระบบ

คุณธรรมทีมีกลไกในการตรวจสอบซึงกันและกันระหว่างผูป้ฎิบัติงานร่วมกัน การจัดการของ

โรงพยาบาลจึงมกัหาเครืองมือในการตรวจสอบหลายทาง เช่น การรับขอ้ร้องเรียนจากผูรั้บบริการ 

การตรวจสอบกนัเองระหว่างผูป้ฏิบติังาน เป็นตน้ 
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ยุทธศาสตร์ที 6 คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ 

วตัถุประสงคส์าํคญัของการรักษาพยาบาล คือ คุณภาพการรักษาทีตอ้งการบรรเทาหรือ

หายจากอาการเจ็บป่วยทีจดัการควบคู่กับคุณภาพบริการทีดี เนืองจากผูรั้บบริการตอ้งการความ

ช่วยเหลือจากแพทย ์พยาบาล และพนกังานทุกคนในโรงพยาบาล ตามเจตนรมณ์ในมาตรา 80 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มุ่งส่งเสริม สนับสนุน พฒันาระบบสุขภาพ

อนันาํไปสู่สุขภาวะทียงัยืนอย่างมีมาตรฐานทวัถึงและมีประสิทธิภาพ โดยคุณภาพการรักษาและ

คุณภาพบริการมีความสมัพนัธร์ะหว่างโรงพยาบาลและผูรั้บบริการ ไม่ขึนอยูก่บัจาํนวนเงินมากนอ้ย

ทีชาํระค่าบริการหรือสิทธิความคุ้มครอง (นพดล ปกรณ์นิมิตดี, 2556) คุณภาพบริการของธุรกิจ

โรงพยาบาล หมายถึง การปฎิบติัใหเ้ป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ผูว้ิจยัพบว่า กลยุทธ์

สาํคญัในการสร้างความคาดหวงั คือ การพฒันาคุณภาพการรักษาตามมาตรฐานการรับรองทวัไป มี

ระบบการตรวจสอบสอบทาน เพือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตราฐานระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ  ทงันีบทบาทหน้าทีของผูป้ระกอบวิชาชีพทางการแพทย ์จึงตอ้งประกอบดว้ยสามญั

สาํนึกตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ตวัอย่าง แพทยสภา มีหน้าทีในการ

ควบคุม ดูแลความประพฤติของกลุ่มผูป้ระกอบวิชาชีพในการดาํรงเกียรติยศแห่งวิชาชีพ  การยึด

ความหลกัธรรมาภิบาลในการสอดส่องความประพฤติของแพทยน์าํมาสู่การเมืองในแพทยสภา 

ธุรกิจโรงพยาบาลจึงจาํเป็นตอ้งสร้างความน่าเชือถือจากการรับรองมาตรฐานระดบัประเทศและ

ระดับนานาชาติ เขา้มาเสริมสร้างความเชือมนัในคุณภาพทางการแพทยม์ากขึน เสมือนหนึงมี

ผูต้รวจสอบการปฎิบติังานให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรอง จึงถูกมองว่ามาตรฐานการรับรอง

เป็นเครืองมือเสริมทางการคา้ชนิดหนึงทีโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถสร้างความน่าเชือในตัว

โรงพยาบาลแก่ผูรั้บบริการได้เอง ทังหมดทีกล่าวนีล้วนมีความสัมพนัธ์ต่อความเชือถือของ

ผูรั้บบริการทีมีต่อโรงพยาบาลเอกชน ทาํใหเ้กิดความหวาดระแวง ลดระดบัความน่าเชือถือในการ

รักษา 

การจดัการบรรษทัภิบาลจึงจาํเป็นตอ้งบูรณาการยทุธศาสตร์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั โดยการ

สร้างคุณภาพการรักษาและบริการทีดีตอ้งดาํเนินการควบคู่กบัการสร้างความมีส่วนร่วมในการ

รักษาร่วมกนัระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาล ในการให้ความรู้สร้างความเขา้ใจในอาการของ

โรค ผลกระทบทีจะเกิดขึนอย่างโปร่งใส การแสดงความรับผิดชอบอย่างจริงใจดว้ยจรรยาบรรณ

ทางการแพทย์จะส่งให้เกิดความน่าเชือถือไว้วางใจระหว่างกัน ซึงกระบวนการรักษาเป็น

กระบวนการมาตรฐานทางการแพทย์สิงสําคัญ คือ สามารถอธิบายได้ว่าเป็นกระบวนการที

โรงพยาบาลกาํหนดใหแ้พทยผ์ูใ้หก้ารรักษาปฎิบติัตาม โรงพยาบาลมีการตรวจทวนสอบการรักษา

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรักษาทีถกูตอ้งเหมาะสมดว้ยความโปร่งใส ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึง
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การตรวจสอบโดยโรงพยาบาลในฐานะผูเ้ชียวชาญในบทบาทการกาํกับการรักษาของแพทย ์

สามารถเปิดเผยขอ้มูลไดอ้ย่างโปร่งใส การแสดงผลการตรวจสอบ การแสดงความรับผิดชอบต่อ

ความผิดผลาดทีเกิดขึนดว้ยหลกัจริยธรรมทีดี จะทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความเชือถือและเกิดการ

ประนีประนอมยอมรับขอ้เท็จจริงร่วมกนั 

การพฒันาการจดัการบรรษัทภิบาลด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ ต้อง

มุ่งเนน้ทีหลกัคุณธรรมจริยธรรม ดว้ยการสร้างจิตสาํนึกความรับผิดชอบทีดีลงไปในระดบับุคคล 

เพือใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร เพือใหเ้กิดระบบการตรวจสอบ

ภายในด้วยกันในระดับบุคคลจะทาํให้เกิดการเข้าถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างแท้จริง 

สามารถทาํใหเ้ขา้ใจปัญหาเชิงลึกทีไม่สามารถพิสูจน์ไดด้ว้ยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคนิคการแพทย ์

เช่น แพทยที์ให้การรักษาผิดผลาดจากการสะกิดโดนเส้นประสาทหนึงระหว่างการผ่าตัดทาํให้

ผูรั้บบริการไดรั้บผลกระทบต่อระบบประสาทควบคุมกลา้มเนือ ซึงเป็นปัญหาทีเกิดขึนต่อเนืองจาก

การรักษาโดยทีผูรั้บบริการไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึน แต่ตวัแพทยท์ราบความผิดผลาดทงัหมดเป็น

อยา่งดีแต่ปิดบงัไวท้าํใหไ้ม่มีผูใ้ดทราบถึงความผดิปกตินนั นบัเป็นส่วนหนึงของการสร้างจิตสาํนึก

ทีอยู่เบืองลึกในความรับผิดชอบทีสร้างไดย้าก อธิบายความให้เข้าใจได้ยาก การตรวจสอบดว้ย

แพทยผ์ูเ้ชียวชาญอาจช่วยทาํให้เกิดความชดัเจนไดแ้ต่อาจไม่สามารถตรวจสอบในกรณีเช่นนีได้

เสมอไป อย่างน้อยหากมีกระบวนการตรวจสอบจากผูเ้ชียวชาญของโรงพยาบาลเองจะทาํให้

ผูรั้บบริการเกิดความอุ่นใจ มีทีพึงพาจนนาํไปสู่ความเชือใจในการรับบริการ   

 ยุทธศาสตร์ที 7   การพฒันาการเรียนรู้และสร้างนวตักรรมทางการแพทย์ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีผูป้ฎิบติังานจากสหสาขาวิชาชีพมารวมกนัจาํนวนมาก เพือ

ประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นดา้นความปลอดภยัของผูรั้บบริการ ทาํให้การใชอ้งค์ความรู้ของแต่ละ

สาขาวิชาชีพมีความเขม้ขน้มาก อนัเป็นผลจากการดูแลความปลอดภยัของผูรั้บบริการจาํเป็นตอ้งใช้

ทรัพยากรทังหมดทีมีให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เช่น สายการแพทยใ์ห้การรักษาสุด

ความสามารถในการช่วยเหลือชีวิตในทุกวิธีการ  สายการสนับสนุนดูแลการใช้ทรัพยากรให้

เหมาะสม เพือใหผู้รั้บบริการไดรั้บประโยชน์จากรักษาสูงสุด คือ ปลอดภยัและเกิดค่าใชจ่้ายทีคุม้ค่า 

เป็นตน้  ทาํให้โรงพยาบาลเป็นสถานทีมีองค์ความรู้จาํนวนมากจากสหสาขาวิชาชีพ แต่ประเด็น

สาํคญั คือ การรวบรวมองคค์วามรู้ดงักล่าวยงัตอ้งมีการพฒันาใหเ้กิดประโยชน์มากขึน เพือนาํไปใช้

สร้างนวตักรรมใหม่ในการใหบ้ริการ  ดงันนัการพฒันาการเรียนรู้จึงคาํนึงถึงองค์ประกอบทีสาํคญั

ดงันี 

1. การแบ่งปันความรู้ร่วมกนัระหว่างสหสาขาวิชาชีพ การอบรมภายในโดยผูเ้ชียวชาญ

เฉพาะดา้นเพือสร้างความรู้ความเขา้ใจร่วมกนัในการพฒันาทกัษะ ความชาํนาญแก่บุคลากร ทาํให้
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เกิดความเข้าใจในวิถีทางของแต่ละสายวิชาชีพ การบูรณาการความรู้ความเขา้ใจเพือสร้างความ

ร่วมมือการมีส่วนร่วมในการทาํงานทีดีร่วมกนั จนนาํไปสู่ความเขา้ใจกนัและช่วยเหลือเกือกูลกนั

มากขึน อนัเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการจดัการบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน  

2. ดา้นการแพทยจ์ะเป็นการสร้างความมีส่วนร่วมภายใตก้รอบการจดัการบรรษทัภิบาล 

ในการพฒันาทกัษะความชาํนาญเฉพาะทางใหแ้ก่แพทยแ์ละพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้ความสาํคญัต่อ

การวิจยัและพฒันางานเชิงวิชาการรักษาทีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ การสร้างสรรค์นวตักรรมการรักษา

รูปแบบใหม่ตลอดเวลา เพือสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าทีทีมุ่งหวงัความปลอดภยัในชีวิตเป็น

เป้าหมายหลกั และตามจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์ ในการวิจัยพฒันาทางการแพทย์ต้องใช้

ทรัพยากรด้านความเชียวชาญและเงินลงทุนสูงทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมีขนาดเล็กจะ

พฒันาเชิงวิชาการไดย้าก หากการจดัการบรรษทัภิบาลตามหลกัคุณธรรมทีตอ้งมีการแบ่งปันองค์

ความรู้ทางการแพทย ์แบ่งปันแพทยที์มีความเชียวชาญระหว่างโรงพยาบาลเอกชน การช่วยเหลือ

สนับสนุนกิจกรรมการรักษาร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ เพือเป็น

ประโยชน์ต่อการรักษาและดูแลความปลอดภยัในชีวิตมนุษยจ์ะช่วยใหเ้กิดกุศลสูงสุด ซึงระบบการ

จดัการนีไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนือง โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากมหาวิทยาลยัทีเป็นโรงเรียนแพทยแ์ละ

โรงพยาบาลรัฐทีแบ่งปันความรู้ โดยมีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งทีมีเครือข่ายขนาดใหญ่มีความ

เข้มแข็งจะสามารถแบ่งปันวิชาการแพทยไ์ด ้สาํหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กก็มีการแบ่งปันตาม

ศกัยภาพทีมี ซึงการจดัการภายใตก้รอบบรรษทัภิบาลดา้นนีมีการปฎิบติัอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง

ต่อเนืองและมีพฒันาการทีดีต่อเนือง 

3. การเก็บรวบรวมองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยการสร้างระบบองค์ความรู้ผ่าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเขียนบทความความรู้เฉพาะทางลงในระบบเครือข่ายภายใน

โรงพยาบาล ซึงจะมีผูเ้ชียวชาญเขียนบทความเพือเผยแพร่ความรู้เฉพาะ ทาํให้ผูส้นใจเขา้ไปศึกษา

ไดจ้ากระบบได ้ การเก็บรวบรวมบทความวิชาการทางการแพทยเ์พือให้แพทยไ์ดศึ้กษาหาความรู้

อยา่งต่อเนือง เป็นตน้ ซึงวิวฒันาการการสร้างองคค์วามรู้เชิงระบบ ยงัถือว่าอยูใ่นขนัตอนการพฒันา

จากเดิมทีไม่เคยมีมาก่อนในโรงพยาบาลเอกชน โดยรูปแบบการพฒันาในปัจจุบนัมีตน้แบบจาก

มหาวิทยาลยัทีเป็นโรงเรียนแพทย ์จะถูกนาํมาพฒันาสู่ระบบการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบใน

โรงพยาบาลเอกชนในอนาคต ซึงกระบวนจัดการบรรษัทภิบาลในส่วนนีเป็นสิงสําคัญทีต้อง

ดาํเนินการไปเรือยๆ เนืองจากภาระกิจของโรงพยาบาลเอกชนทีมีความสาํคญัสูงมีจาํนวนมากทีตอ้ง

ปฎิบติั ดงันนัความสาํคญัในการจดัการความรู้จึงมีความสาํคญัในระดบัรองลงมา อีกทงัการสร้าง

นวตักรรมทางการแพทยก์็มีความสาํคญัรองลงมาจากการเปรียบเทียบ การจดัลาํดบัความสาํคญัทาง
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ยุทธศาสตร์ทีต้องมุ่งเน้นทีการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผูรั้บบริการทีเป็น

ความสาํคญัสูงสุด 

 ยุทธศาสตร์ที 8 การพฒันาความรู้ความสามารถ เพมิศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ 

จากการเปิดเสรีทางการค้าด้านบริการของอาเซียนและการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพ

นานาชาติ ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัในตลาดแรงงานและการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลอยา่งกวา้งขวาง 

โดยเฉพาะการลงทุนในทรัพยากรบุคคลทีต้องมีการอบรมชันสูง การพฒันาเทคโนโลยีทาง

การแพทย์ รวมถึงการดูแลบุคลากรในด้านการจ่ายตอบแทน นอกจากนีการสร้างทีมงาน 

กระบวนการและเตรียมความพร้อมในการปฎิบติัหนา้ทีตามมาตรฐานนานาชาติเป็นองค์ประกอบที

สาํคญั เนืองจากการให้บริการสุขภาพมีองค์ประกอบสาํคญัในการทาํงานร่วมกนัในหลายหลาย

วิชาชีพ หลากหลายแพทยเ์ฉพาะทางในการบริการสุขภาพ การทาํงานร่วมกนั กระบวนการทีดีและ

การเตรียมความพร้อมดา้นวสัดุอุปกรณ์ทีดีจะส่งผลใหคุ้ณภาพการรักษา การบริการทีดีทาํใหเ้กิดผล

สมัฤทธิในการรักษา  ทงันีการบูรณาการจดัการบรรษทัภิบาล เพือพฒันา กระบวนการทาํงานและ

สร้างนวตักรรมอยา่งมีส่วนร่วมในการตอบสนองความคาดหวงัของผูรั้บบริการ โดยมีกลยุทธ์การ

จดัการบรรษทัภิบาล ดงันี 

1. การอบรม เพือพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะในวิชาชีพทีสาํคญัต่อเป้าหมายใน

การดูแลความปลอดภัยให้แก่ผูรั้บบริการให้แก่บุคลากร เช่น มาตรฐานนานาชาติเรืองการดูแล

ประชาชนของบุคลากรทางการแพทยทุ์กคนทีตอ้งสามารถปฏิบติัได ้คือ การช่วยเหลือผูรั้บบริการ

เบืองต้น (Basic life support) บุคลากรทุกคนทีทาํงานในโรงพยาบาลต้องสามารถช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยัเบืองตน้ ปฐมพยาบาลเบืองตน้ได ้เช่น การผายปอดปัมหวัใจ การเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ 

การทาํความสะอาดบาดแผล เป็นตน้ เพือประคบัประคองอาการระหว่างการรอการช่วยเหลือจาก

ทีมงานแพทยพ์ยาบาล   มาตรฐานการซ้อมอุบติัภยัประเภทต่างๆ เช่น อุบัติภยัหมู่ทีเกิดจากการ

จราจล เหตุระเบิด สารเคมีรั วไหล เพลิงไหม ้ภยัธรรมชาติรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ โดยมีการเตรียม

ความพร้อมควบคู่กบัการซอ้มและพฒันาระบบความช่วยเหลือใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานและ

ถกูตอ้งเหมาะสมสามารถปฏิบติังานไดจ้ริงหากเกิดเหตุการณ์ขึน เป็นตน้ 

2. การพฒันาความรู้ความสามารถและทักษะตามบทบาทหน้าทีทีไดรั้บมอบหมาย 

เช่น การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching)   การเรียนรู้งานจากประสบการณ์จริงจากภายใน

โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลอืนทีมีรูปแบบการปฎิบติัตน้แบบทีดี  การวางแผนอนาคตในการ

ทํางานเพือความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การได้ทํางานในลักษณะทีมีความท้าทายความรู้

ความสามารถในระดบัทีสูงขึน เป็นตน้ ทาํให้ผูป้ฎิบติังานมีความสุขและสามารถวางแผนชีวิตการ

ทาํงาน ซึงจะส่งผลดีต่อความจงรักภกัดีต่อการทาํงานในโรงพยาบาล อนัเป็นกระบวนการจดัการ
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บรรษทัภิบาลเพือใหเ้กิดความมีประสิทธิภาพในคุณภาพของงานทีเกิดจากความรู้และประสบการณ์

ทีดีในการทาํงาน เกิดประสิทธิผลดา้นความสุขความมุ่งมนัตงัใจในการทาํงานต่อเนือง  ทาํให้เกิด

ความรับผดิชอบรู้บทบาทหนา้ทีและเป้าหมายของโรงพยาบาล  ก่อใหเ้กิดความร่วมมือประสานงาน

การทาํงานร่วมกนัส่งผลต่อการบริการทีเป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ เป็นตน้ 

3. การพฒันาดา้นจริยธรรมทีดีของผูป้ฎิบัติงาน การจัดการบรรษทัภิบาลด้านหลกั

คุณธรรมจริยธรรมเป็นเรืองทียากทีสุดในการจดัการตงัแต่ระดบับุคคลทีตอ้งมีการปลูกฝังมาเป็น

ระยะเวลานาน มีผลต่อเนืองตงัแต่การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงานตอ้งมีการทดสอบ เพือให้แน่ใจว่า

บุคคลนันมีจริยธรรมทีสอดคลอ้งกบัค่านิยมและสามารถดาํเนินชีวิตตามวิธีทางของวฒันธรรม

โรงพยาบาลไดม้ากน้อยเพียงใด ซึงเป็นเรืองทีเกิดขึนยากในทางปฏิบติั เนืองจากปัญหาการขาด

แคลนบุคลากรทางการแพทย ์ภาระงานทีหนกัในบทบาททีตอ้งดูแลความปลอดภยัของผูรั้บบริการ 

ทาํให้อตัราการหมุนเวียนของบุคลากรมีจาํนวนมากในขณะทีการบริการตอ้งดาํเนินต่อไป การ

คดัเลือกบุคลากรบางครังจึงขึนอยู่กับความจาํเป็นทีต้องการใช้กาํลงัคน เมือรับเข้ามาแลว้ก็จะ

ประสบปัญหาในการทาํงาน ดงันนัการจดัการบรรษทัภิบาลทีดีจึงควรจดัระบบ วิธีการทีเหมาะสม

ในการพิจารณาคดัเลือกผูป้ฎิบติังานโดยเฉพาะตาํแหน่งทีสาํคญั เช่น การสร้างรูปแบบการทาํงาน

ชวัคราวเพือพิจารณาความเหมาะสมใหช้ดัเจน การจา้งบุคคลภายนอกเขา้มาทาํงานแทนการจา้งงาน

เองเพือให้เกิดการปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม การสร้างเกณฑ์ในการประเมินผลทีมี

ประสิทธิภาพเชือถือได ้เป็นตน้ ปัจจุบนัเป็นทียอมรับว่าแนวทางในการปฎิบติัเป็นไปไดย้ากต่อการ

ยอมรับของผูที้จะเขา้ร่วมงาน แต่ในรายละเอียดของเทคนิคในการปฎิบติัสามารถดาํเนินการไดแ้ละ

มีความเชือว่าไดมี้การดาํเนินการไปบางส่วน ในอนาคตคาดว่าการจา้งงานของโรงพยาบาลเอกชน

จะมีความเขม้ขน้โปร่งใส มีประสิทธิภาพสูงขึน เนืองจากแนวโน้มธุรกิจทีมีความเจริญกา้วหน้า

อยา่งต่อเนือง เทคโนโลยเีจริญกา้วหนา้ขึน รูปแบบนวตักรรมการรักษาแบบใหม่ดีขึนจะทาํใหภ้าระ

งานของผูป้ฎิบัติจะเป็นลกัษณะผูเ้ชียวชาญสูงขึน สัดส่วนบุคลากรต่อผูรั้บบริการจะลดน้อยลง 

อตัราการขาดแคลนสายการแพทยล์ดลงในอีกหลายปีขา้งหน้า จะทาํให้การจดัการจริยธรรมทีดี

สามารถทาํไดเ้ห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึน 

4. ทาํให้เกิดการประสานความร่วมมือในการปฎิบติังานทีดี จากการพฒันาการรับรู้

และเติมเต็มความรู้ความสามารถทีเหมาะสม ทาํให้ผูป้ฎิบติังานมีความเข้าใจลาํดับขันตอนการ

ทาํงานทีชดัเจน มีความรู้ความสามารถทีจะปฏิบติังานนันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้เกิดระบบ

การบริการทีมีคุณธรรมจริยธรรมทีเป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ปัญหาหลกัในการ

ปฎิบติัของทุกโรงพยาบาล คือ การประสานงาน เนืองจากมีรอยต่อของการทาํงานร่วมกนัของแผนก

ต่างๆ จาํนวนมาก ทาํใหเ้กิดช่องว่างในการปฎิบติังานรวมถึงภาระงานทีมีจาํนวนมากทาํให้ตอ้งใช้
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เวลาเพือทาํงานดา้นอืนก่อน จึงทาํใหเ้กิดการลืม ปฎิบติังานไม่ทนัตามกาํหนดทาํใหเ้กิดภาระงานติด

พนัไม่สามารถให้บริการทีต่อเนืองได้ เช่น กระบวนการเสร็จสินการรักษา (Discharge process) 

แพทยผ์ูใ้ห้การรักษาต้องทาํการประเมินกาํหนดการเสร็จสินการรักษาไดก่้อน (Pre-discharge) 

เพือใหพ้ยาบาลไดแ้จง้และเตรียมความพร้อมสาํหรับผูรั้บบริการทีจะกลบับา้น ตอ้งประสานงานกบั

หน่วยงานทีเกียวขอ้งตงัแต่หอ้งอาหาร แม่บา้น ช่างซ่อมบาํรุง นกัเทคนิคการแพทย ์เภสชักร การเงิน 

เวรเปล แผนกบริการลูกค้าสัมพนัธ์ เป็นตน้ในการกระจายงานสู่ผูรั้บผิดชอบในด้านต่างๆ หาก

แพทยป์ฎิเสธการกาํหนดแผนกจ็ะทาํใหก้ระบวนการของแผนกงานอืนๆไม่สามารถวางแผนต่อไป

ได ้ทงัในเรืองการวางแผนอตัรากาํลงั การเตรียมทรัพยากร เช่น ยา เวชภณัฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ  ดา้น

แพทยไ์ม่สามารถกาํหนดเวลาไดเ้นืองจากรอผลการตรวจในการวินิจฉยัครังสุดทา้ยก่อน เป็นวฎัจกัร

ทีหมุนวนเวียนของการทาํงานทาํให้เกิดปัญหาการประสานงานทาํงานร่วมกนัทีส่งผลกระทบต่อ

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการ เป็นตน้  

 

ขันตอนที 3 การศึกษาวเิคราะห์และคดัเลอืกยุทธศาสตร์ 

ผลจากการวิจัย เพือกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาล โดยการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มลูการวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

dept interview) เพือได ้ความคิดเห็นและการตดัสินใจ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงเอกสาร การวิเคราะห์ 

SWOT เพือจดัทาํขอ้เสนอแนะการพฒันายุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาล ดว้ยวิธีการสมัภาษณ์ระดบับุคคลเพือสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยใช้

แบบกาํหนดโครงสร้างการสนทนาและจากแนวคําถามความต้องการและการตัดสินใจเลือก

ยทุธศาสตร์ทีเหมาะสมในระดบัธุรกิจโรงพยาบาล ใหค้งเหลือเพียง 5 ยุทธศาสตร์หลกั โดยมีผูร่้วม

ใหก้ารเสวนาเชิงสร้างสรรค ์ จาํนวน 23 คน ตามรายชือดงันี 

1. นายแพทย ์สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล  อดีตทีปรึกษาปลดักระทรวง    

                                                                      สาธารณสุขและผูอ้าํนวยการสาํนกั  

                                                                      นโยบายและยทุธศาสตร์  

  กระทรวงสาธารณสุข 

2. นายแพทย ์สุรพงษ ์บุญประเสริฐ  ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลบา้นแพว้ 

3. นายแพทย ์ดร.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล อาจารยค์ณะแพทยศ์าสตร์  

      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

4. พล.ต.ท.นายแพทยเ์ลียง หุยประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศ์าสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม 
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5. รศ. แพทยห์ญิงวนิดา เปาอินทร์  รองคณบดี คณะแพทยศ์าสตร์ 

      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

6. นายแพทย ์พิเชษฐ ์ชุนพิพฒัน ์  ประธานเจา้หนา้ทีปฎิบติัการแพทย ์ 

  บริษทักรุงเทพดุสิตเวชการจาํกดั

(มหาชน) 

7. นายแพทย ์ดุลย ์ดาํรงศกัดิ ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

      กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช 

8. ศ.ดร.นายแพทยส์มอาจ วงษข์ุมทอง ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

      บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ 

9. นายแพทย ์มยัธชั สามเสน  ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลมหาชยั 

 

10. รศ. นายแพทยป์ระภทัร สุทธาเวศ    กรรมการและกรรมการอาํนวยการ  

      โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

11. นายแพทยร์พีพนัธ ์วงศว์านิช  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

      กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี 

12. นายแพทย ์เกียรติศกัดิ จิรโสตติกุล  ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลศุภมิตร  

13. คุณวรรณี วิริยะกงัสานนท ์ ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9  

  อินเตอร์เนชนัแนล 

14. คุณพิชามญชุ์ ์พฒันปุณยาภิรมย ์  รองผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลเอกชยั 

15. คุณเพญ็รุ่ง เสาหสม   ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลเอกชยั 

16. คุณโฆสิต เมตติกานนท ์   หวัหนา้ศนูยเ์อกซเรยแ์ละภาพวนิิจฉยั  

      โรงพยาบาลสุขุมวิท 

17. คุณภทัรภรณ์ เลาหกุล   ผูจ้ดัการฝ่ายนวตักรรม โรงพยาบาลบี 

      เอน็เอช 

18. คุณสุภาพร พสกภกัดี   ผูจ้ดัการอาวุโส กลุ่มบริษทั ลอ๊กซเ์ล่ย ์ 

      จาํกดั 

19. คุณเพญ็ศรี บณัฑิตนพรัตน ์  ผูจ้ดัการอาวุโส กลุ่มบริษทัซีพี 

20. คุณศิววงษ ์ค่อนดี   ผูจ้ดัการ บริษทั SAMPO JANPAN  

      จาํกดั 
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21. คุณสุวิทย ์เก่งวิบูลย ์   ผูจ้ดัการอาวุโส Thai Health insurance  

      Plc. 

22. คุณวรุณภา กุณฑลจินดา   ผูจ้ดัการอาวุโส Thai Health insurance  

      Plc. 

23. คุณปรียานนัท ์ลอ้เสริมวฒันา  ประธานเครือข่ายผูรั้บความเสียหาย 

      ทางการแพทย ์

 

ผูว้ิจยักาํหนดขนัตอนการเสวนาเชิงสร้างสรรคไ์วด้งันี 

 รอบที 1 การประเมินผลตามความเหมาะสมของยทุธศาสตร์  

 ผูว้ิจ ัยนําเอกสารแนวคําถามเกียวกับยุทธศาสตร์ทีเหมาะสม สําหรับการจัดการ

บรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชนให้แก่ผูบ้ริหารระดบัสูง เพือพิจารณาตามความเหมาะสมของ

แนวทางผูบ้ริหารแต่ละคน หลงัจากนันผูว้ิจัยดาํเนินการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ในรายละเอียด 

เรียงลาํดับในแต่ละประเด็น เพือสร้างความเขา้ใจในรายละเอียดการสัมภาษณ์ เพือเป็นข้อมูล

แนวทางในการคดัเลือกยุทธศาสตร์ทีเหมาะสม โดยเลือกไม่น้อยกว่า 5 ยุทธศาสตร์ เพือนาํขอ้มูล

จากการคดัเลือกยทุธศาสตร์มาพฒันายุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล 

โดยเปิดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงได้คัดเลือกยุทธศาสตร์ภายในเวลา 10 นาที หลงัจากนันผูว้ิจัยจะ

ดาํเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดับสูงในรายละเอียดหลกัการและเหตุผลในการเลือกด้วยการ

เรียงลาํดับยุทธศาสตร์ทีเลือกอีกครัง ผูว้ิจ ัยดาํเนินการประมวลผลการคัดเลือกยุทธศาสตร์จาก

ผูบ้ริหารแต่ละคน เพือสรุปผลการคดัเลือกตามลาํดบัยทุธศาสตร์ไดด้งันี 

 

ตารางที 23 สรุปผลการคดัเลือกยทุธศาสตร์ และการลาํดบัยทุธศาสตร์ทีไดรั้บการเลือก 

 

ลาํดบั

ที 

ยุทธศาสตร์ จาํนวนที

เลอืก (คน) 

1 การเสริมสร้างคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ   22 

2 การมีส่วนร่วมในการรักษาร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลและผูรั้บบริการ 21 

3 การสร้างนวตักรรมการดูแลรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่     21 

4 การจดัการค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร และการจดัการเชิงบรรษทัภิบาล  20 

5 ความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย ์ 16 
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จากผลการคัดเลือกยุทธศาสตร์ 5 ลาํดับแรก ทีได้รับเลือกจากผูบ้ริหารพบว่ามี

รายละเอียดยทุธศาสตร์ในแต่ละดา้นดงันี 

ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ จํานวน 22 คน 

ประกอบด้วย (1) นายแพทยสุ์วฒัน์ กิตติดิลกกุล (2) นายแพทยสุ์รพงษ์ บุญประเสริฐ  (3) ดร. 

นายแพทย ์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (4) รองศาสตรจารย ์แพทยห์ญิงวนิดา เปาอินทร์ (5) นายแพทยดุ์ลย ์

ดาํรงศกัดิ  (6) นายแพทยพิ์เชษฐ ์ชุนพิพฒัน์  (7) ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยส์มอาจ วงษข์ุมทอง (8) 

นายแพทยร์พีพนัธ ์วงศว์านิช  (9) รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระภทัร สุทธาเวศ (10) นายแพทย์

เกียรติศกัดิ จิรโสตติกุล (11) นายแพทยม์ยัธชั สามเสน (12) นางเพญ็รุ่ง เสาหสม (13) นางพิชามญ์ชุ ์

พฒันปุณยาภิรมย ์(14) นายศิววงศ ์ค่อนดี (15) นายสุวิทย ์เก่งวิบูลย ์(16) นางสาววรุณภา กุณฑล

จินดา (17) นางสาวเพ็ญศรี บณัฑิตนพรัตน์  (18) นางสุภาพร พสกภกัดี (19) นางปรียานันท์ ลอ้

เสริมวฒันา (20) นางภทัรภรณ์ เลาหกุล (21) นายโฆสิต เมตติกานนท์ (22) นางวรรณี วิริยะกงัสา

นนท ์ สาํหรับเหตุผลหลกัในการเลือกยทุธศาสตร์มาจากธุรกิจโรงพยาบาลให้บริการรักษาพยาบาล 

ดูแลสุขภาพของผูรั้บบริการใหเ้กิดความปลอดภยัทางดา้นสุขภาพและชีวิต เป็นเป้าหมายหลกัควบคู่

กบัจรรยาบรรณทางการแพทย ์ในการรักษาผูรั้บบริการอย่างเต็มความรู้ความสามารถ คุณภาพการ

รักษาเกิดจากความพร้อมจากปัจจยัหลายดา้น ประกอบดว้ยความพร้อมดา้นบุคลากรทางการแพทย ์

เครืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ยาเวชภณัฑ์ ปัจจัยอาํนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที การ

เคลือนยา้ยผูรั้บบริการ เป็นตน้ ความสาํคญัในการส่งมอบคุณภาพการรักษา คุณภาพบริการสาํหรับ

โรงพยาบาลเอกชนจาํเป็นตอ้งใหค้วามสะดวกแก่ผูรั้บบริการในทุกดา้น ผ่านการใชห้ลกับรรษทัภิ

บาลในการจดัการ คุณภาพการรักษาพยาบาลและคุณภาพบริการของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มี

เป้าหมายในการตอบสนองความตอ้งการบริการดา้นสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มีความโปร่งใสในขันตอนกระบวนการ สามารถตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด  

กระบวนการบรรษัทภิบาลทีต้องพฒันาเพิมเติม คือ การเพิมการมีส่วนร่วมในการให้บริการ

รักษาพยาบาล การสือสารความเขา้ใจ การตดัสินใจให้การดูแลรักษาร่วมกบัผูรั้บบริการหรือญาติ 

เพือลดปัญหาข้อร้องเรียน ความขดัแยง้ทางคดีความระหว่างผูรั้บบริการและบุคคลากรรวมถึง

โรงพยาบาล จากการใช้หลกับรรษัทภิบาลในการจัดการคุณภาพและสร้างการมีส่วนร่วมกับ

ผูรั้บบริการจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ ความเขา้ใจ ความเชือใจและความเชือถือจะส่งผลใหส้ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการบริการทีมีคุณภาพจากโรงพยาบาลเอกชนมากขึน     

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ

ผู้รับบริการ จาํนวน 21 คน ประกอบดว้ย (1) นายแพทยสุ์วฒัน์ กิตติดิลกกุล (2) นายแพทยสุ์รพงษ ์

บุญประเสริฐ  (3) ดร. นายแพทย ์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (4) นายแพทยดุ์ลย ์ดาํรงศกัดิ  (5) นายแพทย์
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พิเชษฐ ์ชุนพิพฒัน์  (6) ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยส์มอาจ วงษข์ุมทอง (7) นายแพทยร์พีพนัธ์ วงศ์

วานิช  (8) รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระภทัร สุทธาเวศ (9) นายแพทยเ์กียรติศกัดิ จิรโสตติกุล 

(10) นายแพทยม์ยัธชั สามเสน (11) นางเพญ็รุ่ง เสาหสม (12) นางพิชามญ์ชุ ์พฒันปุณยาภิรมย ์(13) 

นายศิววงศ ์ค่อนดี (14) นายสุวิทย ์เก่งวิบูลย ์(15) นางสาววรุณภา กุณฑลจินดา (16) นางสาวเพญ็ศรี 

บณัฑิตนพรัตน์  (17) นางสุภาพร พสกภกัดี (18) นางปรียานนัท ์ลอ้เสริมวฒันา (19) นางภทัรภรณ์ 

เลาหกุล (20) นายโฆสิต เมตติกานนท์ (21) นางวรรณี วิริยะกังสานนท์ ผูบ้ริหารให้ความเห็น

ภาพรวมดา้นการจดัการภาครัฐควรให้ความมุ่งมนัในการแกไ้ขปัญหาเรือรังในระบบสาธารณสุข 

ประกอบดว้ย (1) ปัญหาดา้นกฎหมายทีไม่สามารถตอบสนองความยุติธรรมและความเสมอภาค

ใหแ้ก่โรงพยาบาล ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง เช่น กรณีพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉินมี

การประกาศใชก่้อนแจง้โรงพยาบาล ทาํให้เกิดความเขา้ใจคาดเคลือนสาํหรับรายละเอียดนโยบาย

และหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดรวมถึงภาครัฐยงัขาดความชดัเจนในการปฎิบติังาน  กรณีหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติ และประกนัสังคมทีมีการเหมาจ่ายในราคาทีโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถแบก

รับภาระส่วนต่างได ้เนืองจากตน้ทุนการใหบ้ริการและคุณภาพการรักษาทีมีความแตกต่างกนั เป็น

สาเหตุหนึงทีโรงพยาบาลเอกชนพยายามหลีกเลียงการใหบ้ริการดงักล่าวจนกระทบต่อการรับรู้และ

ความเขา้ใจทีคาดเคลือนของผูรั้บบริการ กรณีการแบ่งโซน จงัหวดั หรือภูมิภาคในการให้บริการ

รักษาทาํใหเ้กิดอุปสรรคสาํหรับโรงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อมการรักษาเฉพาะทางแต่ไดรั้บการ

จาํกดัพืนทีใหบ้ริการ เป็นตน้  (2) ปัญหาดา้นสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอย่างจริงจงั เช่น 

มาตรการช่วยเหลือดา้นภาษีเงินได ้มาตรการเกียวกบัสิทธิความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัต่างๆ 

การสนบัสนุนดา้นการลงทุน ความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานรัฐมีนอ้ย ทาํใหโ้รงพยาบาล

เอกชนต้องพึงพาตนเองทําให้เกิดต้นทุนการดําเนินงานสูง และมีผลกระทบต่อราคาค่า

รักษาพยาบาลทีผูรั้บบริการจาํเป็นตอ้งรับภาระทีสูงขึนตามตน้ทุน เป็นตน้  

ยุทธศาสตร์การสร้างนวัตกรรมบริการสุขภาพรูปแบบใหม่  จ ํานวน 21 คน 

ประกอบด้วย (1) นายแพทย์สุว ัฒน์ กิตติดิลกกุล (2) นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริฐ (3) 

ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทยส์มอาจ วงษ์ขุมทอง (4) นายแพทยดุ์ลย ์ดาํรงศกัดิ (5) นายแพทยร์พี

พนัธ ์วงศว์านิช  (6) รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระภทัร สุทธาเวศ  (7) นายแพทยเ์กียรติศกัดิ จิร

โสตติกุล (8) นายแพทยม์ยัธชั สามเสน (9) นางเพ็ญรุ่ง เสาหสม (10) นางพิชามญ์ชุ์ พฒันปุณยา

ภิรมย ์(11) นายศิววงศ ์ค่อนดี (12) นายสุวิทย ์เก่งวิบูลย ์(13) นางสาววรุณภา กุณฑลจินดา (14) 

นางสาวเพ็ญศรี บณัฑิตนพรัตน์  (15) นางสุภาพร พสกภกัดี (16) นางปรียานันท์ ลอ้เสริมวฒันา 

(17) นางภทัรภรณ์ เลาหกุล (18) นายโฆสิต เมตติกานนท ์(19) นางวรรณี วิริยะกงัสานนท ์(20) นาง

เพญ็รุ่ง เสาหสม (21) นางพิชามญชุ์ ์พฒันปุณยาภิรมย ์ โดยใหเ้หตุผลในการเลือกยทุธศาสตร์นี เพือ
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เป็นการสร้างนวตักรรมทางการแพทยที์วิทยาการ เทคโนโลยีทางการแพทยมี์ความกา้วหน้าอย่าง

รวดเร็ว มีวิธีการรักษารูปแบบใหม่ทีเกิดขึนทาํให้ชีวิตคนยืนยาวขึน การผ่าตัดบาดเจ็บน้อยลง 

วิธีการรักษามีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึน  การคิดคน้นวตักรรมการรักษาพยาบาล

รูปแบบใหม่จะนําสู่การตอบสนองผูรั้บบริการให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิต โดย

หน่วยงานแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุขมีหนา้ทีติดตาม แจง้เตือนถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์

หรือบริการทีออกจาํหน่ายในตลาด วิทยาการใหม่ๆ ขาดการรับรองมาตรฐานทาํให้เสียโอกาสใน

การใหบ้ริการ เนืองจากไม่มีกฎหมายรับรอง ดงันันกลไกนีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการกาํกบัดูแลโดย

ภาครัฐทีทาํใหโ้รงพยาบาล และผูรั้บบริการเสียโอกาสจากการไดรั้บการบาํบดั ดูแลไดอ้ยา่งทนัเวลา 

การให้รายละเอียดขอ้มูลผลิตภณัฑ์และบริการตอ้งให้ข้อมูลอย่างโปร่งใสครบถว้นสาํหรับการ

ตดัสินใจของผูรั้บบริการ และมีความรับผิดชอบต่อผลลพัธ์การใชผ้ลิตภัณฑ์และบริการอย่างมี

จิตสาํนึก   การผสมผสานจุดแข็งดา้นการท่องเทียวกบัธุรกิจสุขภาพเขา้ดว้ยกนั ทาํให้เกิดรูปแบบ

การให้บริการทีเป็นประโยชน์ต่อผูรั้บบริการทีต้องการสร้างกิจกรรมทีหลากหลาย ได้รับ

ผลตอบแทนตามความคาดหวงัทงัการพกัผอ่นจากการท่องเทียวและการดูแลสุขภาพพร้อมกนั อนั

เป็นแนวทางการดาํเนินธุรกิจทีใหค้วามสาํคญัต่อการใชห้ลกับรรษทัภิบาลของโรงพยาบาล การเปิด

ศูนยก์ารรักษาเฉพาะทางเพือรองรับการตอบสนองคุณภาพการรักษาทีมีความทันสมยัทาํให้เกิด

ประสิทธิผลการบรรลุเป้าหมายการดูแลสุขภาพผูรั้บบริการตลอดชีวิตดว้ยวิธีการประเภทต่างๆ เช่น 

โภชนาบาํบดั กายภาพบาํบดั เป็นตน้        

การสร้างค่านิยม วฒันธรรมองค์กร และการจดัการเชิงบรรษัทภิบาลโดยมุ่งเน้นความ

ปลอดภัยในชีวติและสุขภาพของผู้รับบริการ  จาํนวน 20 คน ประกอบดว้ย (1) นายแพทยสุ์รพงษ ์

บุญประเสริฐ (2) ดร.นายแพทย ์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (3) นายแพทยดุ์ลย ์ดาํรงศกัดิ  (4) นายแพทย์

พิเชษฐ ์ชุนพิพฒัน์  (5) ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยส์มอาจ วงษข์ุมทอง (6) นายแพทยร์พีพนัธ์ วงศ์

วานิช  (7) รองศาสตราจารย ์นายแพทยป์ระภทัร สุทธาเวศ  (8) นายแพทยเ์กียรติศกัดิ จิรโสตติกุล 

(9) นายแพทยม์ยัธชั สามเสน (10) นางเพญ็รุ่ง เสาหสม (11) นางพิชามญ์ชุ์ พฒันปุณยาภิรมย ์(12) 

นายศิววงศ ์ค่อนดี (13) นายสุวิทย ์เก่งวิบูลย ์(14) นางสาววรุณภา กุณฑลจินดา (15) นางสาวเพญ็ศรี 

บณัฑิตนพรัตน์  (16) นางสุภาพร พสกภกัดี (17) นางปรียานนัท ์ลอ้เสริมวฒันา (18) นางภทัรภรณ์ 

เลาหกุล (19) นายโฆสิต เมตติกานนท์ (20) นางวรรณี วิริยะกังสานนท์  ผูบ้ริหารให้ความเห็น

เกียวกบัการสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์รเชิงบรรษทัภิบาลในการจดัการธุรกิจลว้นเกิดจากผูน้าํทีมี

บทบาทสาํคญัในการนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจ วิวฒันาการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิด

จากธุรกิจครอบครัวทีมีขยายตวัอย่างรวดเร็ว ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทีมีการเปลียนแปลง

อยา่งรวดเร็ว ผูน้าํธุรกิจส่วนใหญ่มาจากสายอาชีพแพทยที์มีประสบการณ์การจดัการค่อนขา้งน้อย 
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แต่เมือธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การพฒันาธุรกิจจึงมุ่งเน้นในเชิงการตลาดและการ

จดัการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ดงันนัความเป็นบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนถือว่าเป็นเรือง

ใหม่สาํหรับผูป้ระกอบทีกา้วขา้มความเป็นธุรกิจครอบครัวสู่ความเป็นองคก์รระดบัทีใหญ่ขึน ทาํให้

ความสาํคญัต่อการจดัการเชิงบรรษทัภิบาลมกัเกิดขึนกบัธุรกิจทีมีขนาดใหญ่ และตอ้งใชเ้วลาในการ

เสริมสร้างหลกับรรษทัภิบาลอีกระยะหนึงควบคู่กบัการประกอบธุรกิจทีมีอตัราการตอบสนอง

ความตอ้งการการักษาทีสูง ในทางกลบักนัโรงพยาบาลเอกชนยงัรับภาระการดูแลผูรั้บบริการแทน

โรงพยาบาลรัฐทีไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อีกทางหนึง จึงเป็นภาระของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนทีตอ้งเบิกรับภาระการตอบสนองความตอ้งการทงัในประเทศ และต่างประเทศ 

ควบคู่กบักระแสขอ้เรียกร้องดา้นการฟ้องร้องดาํเนินคดี ดา้นราคาค่ารักษาพยาบาลทีสูง ดา้นความ

รับผดิชอบต่อสงัคม เป็นตน้จึงมีปริมาณเพิมขึนอย่างต่อเนือง  การประสานงานของผูร่้วมงานเป็น

ปัจจยัสาํคญัในการส่งมอบคุณภาพการรักษา และคุณภาพบริการ การสร้างค่านิยม และวฒันธรรม

องคก์ร ทาํใหเ้กิดความคิด ทศันคติ ความเขา้ใจในการปฎิบติังานไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งต่อการ

ปฎิบติังานร่วมกนั และเป็นเครืองมือในการตรวจสอบความมีบรรษทัภิบาลของผูป้ฏิบติังาน อนัเป็น

การตรวจสอบความคิด และพฤติกรรมระหว่างผูป้ฎิบติังานทาํใหเ้กิดความมนัคงทางจิตใจ ความเชือ

ใจระหว่างกันส่งผลด้านดีต่อคุณภาพการรักษา และคุณภาพบริการ  ส่งผลดีต่อการจัดการเชิง

บรรษทัภิบาลหลายดา้น ประกอบดว้ย (1) การจดัรูปแบบ กระบวนการทาํงานทีผูป้ฎิบติังานร่วม

แสดงความคิดเห็น การรับรู้รับทราบแนวทางปฎิบติัร่วมกนัตามหลกัความโปร่งใส หลกัความเสมอ

ภาค และหลกัการมีส่วนร่วม (2) การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมตามหลักสูตรทีก ําหนด เพือ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจจนสามารถนําไปปฎิบติัอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนือง  (3) การจัด

คณะทาํงาน เพือติดตามการทาํงาน ประสานงานร่วมกนัระหว่างคณะทาํงานทาํให้เกิดประสิทธิผล 

และเป็นการกระจายอาํนาจ ความรับผดิชอบไปสู่ผูป้ฎิบติังาน  เป็นตน้  

ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมอืในการผลติบุคลากรทางการแพทย์  จาํนวน  16 คน 

ประกอบดว้ย (1) นายแพทยสุ์วฒัน์ กิตติดิลกกุล (2) นายแพทยสุ์รพงษ ์บุญประเสริฐ (3) พลตาํรวจ

โทนายแพทยเ์ลียง หุยประเสริฐ (4) รองศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงวนิดา เปาอินทร์ (5) ดร.นายแพทย์

สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (6) ศาสตราจารย ์ดร.นายแพทยส์มอาจ วงษข์ุมทอง (7) นายแพทยร์พีพนัธ ์วงศ์

วานิช (8) นายศิววงศ์ ค่อนดี (9) นายสุวิทย ์เก่งวิบูลย ์(10) นางสาววรุณภา กุณฑลจินดา (11) 

นางสาวเพ็ญศรี บณัฑิตนพรัตน์  (12) นางสุภาพร พสกภกัดี (13) นางปรียานันท์ ลอ้เสริมวฒันา 

(14) นางภทัรภรณ์ เลาหกุล (15) นายโฆสิต เมตติกานนท ์(16) นางวรรณี วิริยะกงัสานนท ์ ผูบ้ริหาร

มีความคิดเห็นว่าเป็นความสอดคลอ้งมีความสัมพนัธ์ในหลายปัจจยัเกียวขอ้งกนั ปัญหาการผลิต

บุคลากรทางการแพทยส่์วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มมหาวิทยาลยัรัฐ การสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วม
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ในการจดัการผลิตมีเงือนไข ขอ้กาํหนดทีเขม้งวดมากจนภาคเอกชนไม่สามารถปฎิบติัตามได ้โดย

การผลิตบุคลากรทางการแพทยแ์ละแพทยเ์ฉพาะทางใชท้รัพยากรและเวลามาก การผลิตบุคลากร

ทางการแพทยใ์นปัจจุบันจึงสามารถตอบสนองความต้องการสําหรับโรงพยาบาลรัฐ ทาํให้เกิด

ปัญหาต่อเนืองด้านการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐ เนืองจากโรงพยาบาล

เอกชนมีอตัราการเจริญเติบโตสูง จาํเป็นตอ้งมีแพทยใ์หบ้ริการ สาเหตุทีแพทยจ์ากภาครัฐมาทาํงาน

บางเวลาหรือลาออกจากโรงพยาบาลรัฐมาสู่โรงพยาบาลเอกชนด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น 

ค่าตอบแทนทีไดรั้บจากโรงพยาบาลรัฐ การสนบัสนุนการเตรียมความพร้อมของทีมงานรักษาขาด

ประสิทธิภาพ แพทยเ์รียนรู้จากการฝึกฝนเทคนิคทางการแพทย ์ซึงโรงพยาบาลเอกชนสามารถ

ตอบสนองไดดี้ เป็นตน้ อนัเป็นสาเหตุทีเกิดจากการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลรัฐ    

รอบที 2 การเลือกยทุธศาสตร์ทีเหมาะสมทีสุด (จาํนวนรวม 5 ยทุธศาสตร์) 

ผูว้ิจยัดาํเนินการสัมภาษณ์รอบที 2 เกียวกับการยืนยนัครังสุดท้ายในการเลือกยุทธ์

ศาสตร์ทีเหมาะสมทงั 5 ยุทธศาสตร์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่างจากรอบที 1 โดยการเสวนาเชิง

สร้างสรรค ์ผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละคน 

ผลจากการคัดเลือกยุทธศาสตร์รอบที 2  สรุปว่า ผูบ้ริหารระดับสูง 1 คน (ขอ

เปลียนแปลงจากยทุธศาสตร์การพฒันาความรู้ความสามารถ เพิมศกัยภาพแก่บุคลากรทางการแพทย ์

และการประสานงานดูแลผูรั้บบริการ เป็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณภาพการรักษา คุณภาพ

บริการ และยทุธศาสตร์การสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์รการจดัการบรรษทัภิบาล  โดยให้เหตุผล

ว่าเป็นยุทธศาสตร์ทีมีขอบเขตกวา้งขวางกว่า 2 ยุทธศาสตร์แรก โดยการสร้างเสริมคุณภาพการ

รักษา คุณภาพบริการมาจากความรู้ความสามารถในการพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละมี

ความหมายรวมถึงการทาํงานเป็นทีม ความพร้อมดา้นศกัยภาพการบริการรักษาอีกหลายดา้นรวมทงั

การประสานงานทีดีจากค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรทีมีส่วนในการผลักดันให้เกิดการ

ประสานงานกนัในกระบวนการทาํงานร่วมกนัทีดีน่าจะเป็นยุทธศาสตร์ทีมีความสาํคญัมากกว่า 

ผูใ้หข้อ้มลูจึงขอเปลียนแปลงการเลือกยทุธศาสตร์ดงักล่าว  

 ผูบ้ริหารทังหมดได้ยืนยนัการเลือกยุทธศาสตร์ทีเหมาะสม หลงัจากนันผูว้ิจัยได้

สรุปผลในการเลือกยทุธศาสตร์ไวด้งันี (1) ยทุธศาสตร์สร้างนวตักรรมบริการสุขภาพรูปแบบใหม่  

(2) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างคุณภาพการรักษา คุณภาพบริการและการสร้างปฎิสมัพนัธแ์บบมีส่วน

ร่วมในการรักษาพยาบาลร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลและผูรั้บบริการ  (3) ยุทธศาสตร์การสร้าง

ค่านิยม วฒันธรรมองค์กร การจดัการเชิงบรรษัทภิบาล โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในชิวิตและ

สุขภาพของผูรั้บบริการ  (4) ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายการรักษาพยาบาลร่วมกันระหว่าง

ภาคเอกชนและรัฐบาล  (5) ยทุธศาสตร์การสร้างความมีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรทางการแพทย ์  
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โดยยุทธศาสตร์ทีได้รับการเลือกน้อย ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการลงทุน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิมศภัยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์ และ

ยทุธศาสตร์การประสานการดูแลผูรั้บบริการกบัโรงพยาบาลเครือข่าย โดยยทุธศาสตร์ทงั 3 ดา้นเป็น

องคป์ระกอบส่วนหนึงในยทุธศาสตร์หลกั 5 ดา้นโดยไดรั้บการพิจารณากลนักรองจากผูบ้ริหารดา้น

ความสอดคลอ้งและความเหมาะสม 

 แนวทางในการพัฒนายุทธศาสตร์โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลใน

ระดับกลยุทธ์ 

 เป้าหมายของยทุธศาสตร์การจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชน จากความคิดเห็น

ผูบ้ริหารและผูเ้ชียวชาญทีใหค้วามสาํคญั ประโยชน์ทีไดรั้บจากการพฒันาบรรษทัภิบาลทีส่งผลต่อ

การกาํหนดกลยทุธเ์พือใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนเจริญเติบโต ควบคู่กบัการพฒันาศกัยภาพในเชิง

การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัระดบันานาชาติ พบว่ามีแนวทางเชิงกลยทุธด์งันี 

 

ตารางที 24   ยทุธศาสตร์การพฒันา และกลยทุธโ์รงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เชิงปฎิบตั ิ

1. คุณภาพการรักษาและคุณภาพ    

บริการ 

1. ใหก้ารรักษาดว้ยทีมงานแพทยผ์ูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น 

2. การปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรองระดบัชาติและ

ระดบั นานาชาติต่างอยา่งต่อเนือง  

2. สร้างการมีส่วนร่วมในการรักษา 

พยาบาลร่วมกนัระหว่าง 

โรงพยาบาล และผูรั้บบริการ     

1.  ใหข้อ้มลูและรายละเอียดเกียวกบัแนวทาง ขนัตอนใน 

การรักษาทีโปร่งใสแสดงทีมาเพือการตรวจสอบขอ้มลู 

ไดแ้สดงความรับผดิชอบร่วมกนัทีชดัเจนในการ 

ตดัสินใจอยา่งมี  ส่วนร่วม 

2.  มีระบบการตรวจสอบสอบทานเพือใหแ้น่ใจว่าเป็นไป 

ตาม มาตรฐานการรักษา 

3.การสร้างนวตักรรมการดูแล 

  รักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ 

1.  การดาํเนินการวิจยัการแพทยแ์ละบูรณาการงานวิจยั   

 ควบคู่กบัการใชเ้ทคโนโลยใีนการเพิมประสิทธิภาพ  

การรักษาใหบ้รรลุผล  

2.  ปฎิบติัตามมาตรฐานจากสถาบนัทีมีความน่าเชือถือ 

     และมีการปฎิบติัตามมาตรฐานอยา่งต่อเนือง ดว้ย 

หลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์
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ตารางที 24 ยทุธศาสตร์การพฒันา และกลยทุธโ์รงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์เชิงปฎิบัต ิ

4. การสร้างค่านิยมวฒันธรรม

องคก์รการจดัการเชิงบรรษทั   

ภิบาลโดยการมุ่งเนน้ความ

ปลอดภยัในชีวิตและสุขภาพของ  

ผูรั้บบริการ 

1. การใชค่้านิยมและวฒันธรรมเป็นเครืองมือในการ

คดัเลือกบุคคลเขา้มาทาํงานรวมถึงการอบรมทาํความ

เขา้ใจเกียวกบัค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รอยา่ง

สมาํเสมอ 

2. จดัการเชิงบรรษทัภิบาลทีมุ่งเนน้ความปลอดภยัใน

ชีวิตดว้ยหลกัคุณธรรมจริยธรรมทีดีต่อผูรั้บบริการ 

5. การสร้างความร่วมมือในการ

ผลิต บุคลากรทางการแพทย ์

1. การพฒันาหลกัสูตรการผลิตแพทยร่์วมกนัระหว่าง

โรงเรียนแพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงการ

พฒันา สนบัสนุน แพทยเ์ฉพาะทาง 

2. สร้างการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการ

บุคลากรเครืองมือทางแพทยเ์พือตอบสนองความ 

คุม้ค่าในการใหบ้ริการ   

 

 

ตารางที 25 ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน กลยุทธ์ ผลลัพธ์การจัดการความเป็น

บรรษทัภิบาล 

 

กลยุทธ์ ผลลพัธ์ การพฒันาสู่บรรษัทภบิาล  

ดา้นคุณภาพการรักษาและ

บริการ 

1. ใหก้ารรักษาดว้ยทีมงาน

แพทย ์  ผูเ้ชียวชาญเฉพาะ

ดา้น 

2. การปฎิบติัตามมาตรฐาน

การรับรองระดบัชาติและ

ระดบันานาชาติต่างอยา่ง

ต่อเนือง   

การรักษาเป็นไปตามความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการ  

1. สร้างจิตสาํนึกตามหลกั

คุณธรรม  จริยธรรมและ

จรรยาบรรณ  ทางการ 

แพทยใ์นการมุ่งความ  

ปลอดภยัในชีวิตผูรั้บ 

บริการ 

2. เกิดความมีประสิทธิภาพมี 

     ประสิทธิผลในการรักษาที 

    เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
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ตารางที 25 ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน กลยุทธ์ ผลลัพธ์การจัดการความเป็น

บรรษทัภิบาล (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ผลลพัธ์ การพฒันาสู่บรรษัทภบิาล  

ดา้นสร้างการมีส่วนร่วมใน

การรักษาร่วมกนั 

1. ใหข้อ้มลูและรายละเอียด   

เกียวกบัแนวทางขนัตอน

ในการรักษาทีโปร่งใส

แสดงทีมาเพือการ

ตรวจสอบขอ้มลูไดแ้สดง

ความรับผดิชอบร่วมกนัที

ชดัเจนในการตดัสินใจ

อยา่งมีส่วนร่วม 

2. สร้างระบบการตรวจสอบ 

สอบทานเพือใหแ้น่ใจว่า

เป็นไปตามมาตรฐานการ

รักษา 

การรับรู้รายละเอียดในการ

รักษาแนวทางการรักษาทีไดมี้

การยอมรับแนวทางและเกิด

กระบวนการตดัสินใจร่วมกนั  

ทาํใหล้ดความขดัแยง้รุนแรงที

จะเกิดขึน 

    

 

1. สร้างระบบการเปิดเผย

ขอ้มลู   ดว้ยความโปร่งใส

ในข้อมูลที เกียวกับการ

รักษา 

2. สร้างการมีส่วนร่วมใน

การ  ตดัสินใจใหก้ารรักษา

และ  ตอบสนองการดูแล

รักษา  ผูรั้บบริการ 

3. สร้าง จิตสํา นึกในความ

รับผิดชอบ ของทีมผู ้ให้

การรักษา 

 

ดา้นนวตักรรมการรักษาแบบ

ใหม่ 

1. การดาํเนินการวิจยั

การแพทยแ์ละบูรณาการ

งานวิจยัควบคู่กบัการใช้

เทคโนโลยใีนการเพิม   

ประสิทธิภาพการรักษาให ้

บรรลุผล  

1.   เกิดการกระจายนวตักรรม

การรักษาเพือเป็น

ประโยชน์ทางการแพทย ์

2. สร้างการยอมรับ ความ

เชือถือ  และความมนัใจ

เพือการตดัสินใจ 

3. สามารถบรรเทาความ

รุนแรง  หรือรักษาใหห้าย

จากโรคทีกาํลงัรักษา   

1. พฒันาหลกัคุณธรรม

จริยธรรมที ดีต่อวิชาชีพ

และเป้าหมายทีตอ้งการ

ดูแลความปลอดภยั ใหแ้ก่

ผูรั้บบริการ  

2. พฒันาการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการและกระจาย

ความรู้หรือการรักษาไป 

ใหค้รอบคลุมมากขึน   
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ตารางที 25 ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน กลยุทธ์ ผลลัพธ์การจัดการความเป็น

บรรษทัภิบาล (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ผลลพัธ์ ความเป็นบรรษัทภบิาล  

2. ปฎิบติัตามมาตรฐานจาก

สถาบนัทีมีความน่าเชือถือ

และมีการปฎิบติัตาม

มาตรฐานอยา่งต่อเนือง 

ดว้ยหลกัคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

วิชาชีพแพทย ์

  

ดา้นวฒันธรรมและการ

จดัการ 

1. การใชค่้านิยมและ

วฒันธรรมเป็นเครืองมือ

ในการคดัเลือกบุคคลเขา้

มาทาํงานรวมถึงการอบรม

ทาํความเขา้ใจเกียวกบั

ค่านิยมและวฒันธรรม

องคก์รอยา่งสมาํเสมอ 

2. จดัการเชิงบรรษทัภิบาลที

มุ่งเนน้ ความปลอดภยัใน

ชีวิตดว้ยหลกัคุณธรรม

จริยธรรมทีดีต่อ 

ผูรั้บบริการ 

สร้างสมรรถนะใหแ้ก่

โรงพยาบาลในการตอบสนอง

เป้าหมายในการดูแลความ

ปลอดภยัของผูรั้บบริการ 

ควบคู่กบัการจดัสรรทรัพยากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ส่งผลใหเ้กิดผลตอบแทน

สูงสุดในการลงทุน 

    

การพฒันาการเคารพสิทธิ

มนุษยชนภายในโรงพยาบาล

เพือทาํใหเ้กิดความเสมอภาค

ในการทาํงานร่วมกนั การ

ประสานงานอยา่งมีส่วนร่วม

ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตารางที 25 ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน กลยุทธ์ ผลลัพธ์การจัดการความเป็น

บรรษทัภิบาล (ต่อ) 

 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ผลลพัธ์ ความเป็นบรรษัทภบิาล  

ดา้นการผลิตบุคลากร

การแพทย ์

1. การพฒันาหลกัสูตรการ

ผลิตแพทยร่์วมกนัระหว่าง

โรงเรียนแพทยแ์ละ

โรงพยาบาลเอกชนรวมถึง

การพฒันาสนบัสนุน  

แพทยเ์ฉพาะทาง 

2.  สร้างการมีส่วนร่วมในการ  

แบ่งปันความรู้ทางวิชาการ

บุคลากรเครืองมือทาง

แพทยเ์พือตอบสนองความ  

คุม้ค่าในการใหบ้ริการ    

ภาระงานของบุคลากรทาง

การแพทยล์ดลง ทาํใหส้ามารถ

หาความรู้ ฝึกทกัษะเพิมเติมได้

มากขึน ส่งผลต่อผลลพัธด์า้น

คุณภาพการดูแลความ

ปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการดี

ขึน    

 

สร้างโอกาสความเสมอภาค 

การตอบสนองการใหบ้ริการ

ทางการแพทยเ์พิมมากขึน 

รวมถึงทาํใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการรักษาทีมี

คุณภาพสูงขึน 

 

  

 

 

 

 

จากแนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล พบว่า 

ปัจจยัทีสนับสนุนให้เกิดความสาํเร็จในเป้าหมายทางยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่

ความเป็นบรรษทัภิบาล ประกอบดว้ยปัจจยัหลกัและปัจจยัสนบัสนุนความสาํเร็จในเชิงยุทธศาสตร์

ทีนาํมาใช ้ดงันี 
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ปัจจยั

สนบัสนุน

กิจกรรม

การพฒันา

ยทุธศาสตร์ 

การจดัโครงสร้างองคก์ร วฒันธรรมองคก์รและกลยทุธใ์นการ

ดาํเนินธุรกิจ 

เป้าหมาย

ยทุธ 

ศาสตร์ การจดัการเชิงบรรษทัภิบาล ประกอบดว้ยดา้นการตลาด ดา้น

การเงิน ดา้นบริหารบุคคล ดา้นสาธารณูปโภค เป็นตน้ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยแีละอุปกรณ์เครืองมือทาง

การแพทย ์

การจดัซือจดัจา้ง และขนส่งขนยา้ย 

เครือข่ายบริการสุขภาพครบวงจร 

ยทุธศาสตร์ คุณภาพ

การรักษา

และ

คุณภาพ

บริการ 

การมีส่วน

ร่วมในการ

รักษา

ร่วมกนั 

นวตักรรม

การรักษา 

พยาบาล

รูปแบบ

ใหม่ 

ค่านิยม 

วฒันธรรม

องคก์ร

และการ

จดัการ 

ความ

ร่วมมือใน

การผลิต

บุคลากร

การแพทย ์ 

 

ภาพที 7 ปัจจยัสนบัสนุนความสาํเร็จในการนาํแผนยทุธศาสตร์การจดัการบรรษทัภิบาล 

 

ภาพรวม การดําเนินยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีองค์ประกอบภายนอกทีสาํคญั ไดแ้ก่ 

ปัจจัยทีมาสามารถควบคุมได้เกียวกับการกําหนดกฎหมายบริการสาธารณสุขของรัฐบาลที

จาํเป็นตอ้งมีความจริงใจ ความยุติธรรม และความเสมอแก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทุกภาคส่วน  รวมถึง

การบูรณาการพฒันาความเป็นธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐเพือการสนับสนุนให้มีการขยาย

การผลิตบุคลากรทางการแพทย ์ขยายจาํนวนโรงพยาบาลรัฐให้ครอบคลุมพืนทีห่างไกล เพือให้

ประชาชนสามารถเขา้ถึงระบบบริการสุขภาพในการพฒันารูปแบบคุณภาพการรักษาและคุณภาพ

บริการของภาครัฐให้สามารถตอบสนองผูรั้บบริการในฐานะประชาชน ให้ไดรั้บประโยชน์จาก

บริการสาธารณสุข โดยคาํนึงดา้นบริการสุขภาพเป็นบริการระบบคุณธรรมเป็นสาํคญั ไม่สามารถ

ผลกัภาระให้โรงพยาบาลเอกชนดาํเนินการ หรือเพือเป็นการสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ทางออ้ม การกาํกบัหน่วยงานรัฐใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนอง ความเสมอภาคให้แก่

ประชาชนของแพทยสภาทีตอ้งเป็นกลางโดยปราศจากผลประโยชน์ทางธุรกิจ ดงันันความเป็น

บรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนในจุดเริมตน้จะสามารถนาํพาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโต 

สร้างความมนัคง และรอการพฒันาใหเ้ป็นรูปธรรมต่อไป 
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สาํหรับการพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ถือว่าเป็นภาคธุรกิจ

ทีมุ่งแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในระดบัสูง เนืองจากธุรกิจย่อมตอ้งมีการบริหารจดัการ

และการลงทุน เพือใหธุ้รกิจสามารถตอบสนองต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใหม้ากทีสุด ดงันนัการจดัการ

บรรษัทภิบาลตามยุทธศาสตร์ทีกล่าวมาแล้วข้างต้นจะเป็นแนวทางเบืองต้นในการพัฒนา

โรงพยาบาลเอกชนไปสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลในอนาคต ซึงปัจจุบนัหลายโรงพยาบาลเอกชนให้

ความสนใจและมุ่งเป้าประสงค์ในการพฒันายุทธศาสตร์ดงักล่าวตามลาํดบั ซึงตอ้งรอการพฒันา

รูปแบบการดาํเนินงานเชิงกลยุทธ์ทีจะสามารถผลกัดนัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเขา้สู่ยุคแห่งการ

จดัการบรรษทัภิบาลไดม้ากทีสุดตามสถานการณ์ทีเอืออาํนวย 
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บทที 5 

สรุปผล การวจิยั อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรือง ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล มี

วตัถุประสงค์ 3 ประการ ประกอบดว้ย (1) เพือศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที

ส่งผลต่อความเป็นบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน (2) เพือศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัย

ภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีส่งผลต่อความเป็นบรรษทัภิบาล  (3) การศึกษายุทธศาสตร์

การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล เพือนาํแผนการพฒันายุทธศาสตร์ทีไดรั้บ

จากการศึกษาครังนีเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการจดัการบรรษัทภิบาลธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนในอนาคต โดยสามารถนาํเสนอผลการวิจยัดงันี  

 

สรุปผลการวจิยั 

วตัถุประสงค์ขอ้ที 1 การศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทีส่งผลต่อ

ความเป็นบรรษทัภิบาล 

ผลจากการวิจยัระดบัองคก์ร ในภาพรวมสภาพความเป็นจริงพบว่า ธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนมีอตัราการเจริญเติบโตทางธุรกิจต่อเนือง จากความพร้อมในดา้นคุณภาพการรักษาและ

คุณภาพการบริการทีไดรั้บรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานระดบันานาชาติ ควบคู่กบัปัจจยัการ

เจริญเติบโตของธุรกิจการท่องเทียว ทาํให้เกิดการเขา้มาท่องเทียวควบคู่กบัการตรวจสุขภาพและ

รักษาพยาบาลภายในประเทศไทยมากขึนอย่างต่อเนือง  นอกจากนีนวตักรรมการบริการด้าน

สุขภาพในประเทศไทยมีความหลากหลายดว้ยการแพทยเ์ฉพาะทาง การผา่ตดัศลัยกรรม ทนัตกรรม

ทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง ราคาเหมาะสม รวมถึงการบริการทีเป็นเอกลกัษณ์แบบไทยส่งผลให้

เกิดการใชบ้ริการมากขึนอยา่งต่อเนือง ทงันีปัจจยัสาํคญัทีมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน ทีมีความซบัซอ้นและควบคุมไดย้าก ไดแ้ก่ (1) ความเสมอภาคจากการเขา้สิทธิ

ความคุม้ครอง ไดแ้ก่ หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  หลกัประกนัสังคมและสิทธิขา้ราชการ ทีขาด

ความเท่าเทียมกนัในดา้นการใชสิ้ทธิของผูรั้บบริการทีมีความแตกต่างกนั ถึงแมที้ผ่านมาจะเริมมี

ความคืบหน้าเกียวกบัการเพิมสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมบ้างแต่ยงัไม่สามารถขบัเคลือน
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กลไกในการสนับสนุนการใช้หลกับรรษทัภิบาลได้ (2) พระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน เป็น

ปัญหาข้อขัดแยง้ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลเอกชน อนัส่งผลกระทบต่อ

ผูรั้บบริการทีประสบเหตุฉุกเฉินทีตอ้งการการรักษาอยา่งเร่งด่วน ทงันีบทบาทหน้าทีของภาครัฐจึง

จาํเป็นตอ้งมีการปฎิรูประบบความคุ้มครอง การพฒันาการเขา้ถึงสิทธิการรักษาทีเหมาะสมใน

โรงพยาบาลเอกชนให้ได้มากทีสุด รวมถึงการพิจารณาสิทธิประโยชน์เพิมเติมให้เกิดความ

เหมาะสมในกบัวงเงินคุม้ครองและสภาพแวดลอ้มทางการรักษาทีเหมาะสม เช่น การปรับราคาให้

สอดคลอ้งกับต้นทุนในการดาํเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนให้เกิดความเหมาะสมมากขึน         

(3) การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยจ์ากการทีโรงเรียนแพทยไ์ม่สามารถผลิตบุคลากรทางการ

แพทยไ์ดท้นั ปัญหาการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐ การใชทุ้นคืนให้แพทย ์

การจูงใจแพทยโ์ดยใหทุ้นเรียนต่อเฉพาะทาง เป็นตน้  (4) การสร้างความร่วมมือในการใชท้รัพยากร

ทางการแพทยร่์วมกันระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ซึงในทางปฎิบัติมีความ

ร่วมมือกันแต่ยงัขาดความเหนียวแน่นและบูรณาการใช้ทรัพยากรให้คุ ้มค่า เนืองจากปัญหาที

โรงพยาบาลรัฐไม่สามารถตอบสนองทางธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนไดอ้ยา่งเพียงพอ     

 อุปสรรคสาํคัญทีมีผลกระทบต่อการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน    

ตามกระแสการต่อต้านจากภาคประชาชน บริษัทคู่ค้าของโรงพยาบาลเอกชนทีมีแนวโน้มทวี     

ความรุนแรงและเป็นประเด็นการต่อรองอนัส่งผลต่อการรับรู้ดา้นความเชือถือในจรรยาบรรณทาง

การแพทยที์เปลียนแปลงไปจากระบบเอือเฟือเกือกูลช่วยเหลือกนัระหว่างแพทยก์บัผูรั้บบริการ 

นาํมาสู่การประกอบธุรกิจสุขภาพทีมีความปลอดภัยในชีวิตของผูรั้บบริการ ความขัดแยง้ตาม

กระแสทีเกิดขึน เช่น ระบบการควบคุมราคายา การผลกัดนัให้เกิดกฏหมายทีให้ความคุม้ครองผู ้

ไดรั้บความเสียหายทางการแพทย ์(สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, ม.ป.ป.; ปรียานนัท ์ลอ้เสริมวฒันา, ม.ป.ป.; 

กรรณิกา กิติเวชกุล, 2558) เป็นตน้             

 จากความขัดแย ้งในเชิงธุรกิจระหว่างผู ้รับบริการทีมุ่งผลสําเร็จการบริการที

โรงพยาบาลเอกชนต้องตอบสนองความต้องการของผูรั้บบริการ เช่น การรักษาพยาบาลจะเป็น

เสมือนสินค้าทีต้องมีความพึงพอใจและรู้สึกถึงความคุ้มค่า ความเหมาะสมกับการจ่ ายเงิน

ค่าตอบแทน ทาํให้ปัจจุบันกลุ่มผูบ้ริหารโรงพยาบาลเอกชนให้ความสนใจในการอบรม เพือ

พฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึนตามลาํดบัควบคู่กบัการปลุกกระแส

การจดัการบรรษทัภิบาลเริมมีดาํเนินการมากขึน เช่น (1) โรงพยาบาลคุณธรรมของศาสตราจารย ์
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นายแพทยเ์กษม วฒันชยั (2) โรงพยาบาลคุณธรรมของนายแพทย ์ณรงค ์สหเมธาพฒัน์ ทีมุ่งเนน้การ

สร้างคุณภาพการรักษาและบริการทีดี การดูแลบุคลากรและการสร้างระบบการจดัการบรรษทัภิบาล  

(3) โรงพยาบาลชลบุรี กาํหนดนโยบายการจดัการคุณธรรมและคุณภาพการรักษา  (4) โรงพยาบาล

สมเด็จพระยพุราชสวา่งแดนดิน จากการส่งเสริมความเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมดว้ยระบบบรรษทัภิ

บาลในดา้นการสร้างค่านิยม วฒันธรรมองค์กรทีสุจริตมีความโปร่งใสตรวจสอบได ้การจดัการ

บุคคลทีตอ้งมีการคัดเลือกพฒันาและการประเมินทีเป็นธรรม การจัดการเงินด้านงบประมาณ

โปร่งใสตามระเบียบวินยัทางการเงิน การเคารพในสิทธิผูรั้บบริการตามหลกันิติธรรม รวมถึงการ

อนุรักษ์สิงแวดลอ้มการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงรูปแบบการจดัการทีมีกระบวนการทบทวน 

ติดตามอยา่งมีระบบ เป็นตน้  โดยการจดัการบรรษทัภิบาลมีความสาํคญัตามกระแสสังคม ซึงใน

ส่วนของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเริมใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลมาก

ขึน เช่น โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มุ่งเนน้การจดัการบรรษทัภิบาลในดา้นการจดัการบุคคลให้เกิด

จิตสาํนึกดา้นคุณธรรม ดว้ยการสร้างมาตรฐานการทาํงานเพือกาํหนดทิศทางในการปฎิบติังาน  การ

จดัการใหเ้กิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในดา้นเวชระเบียน ระบบการนัดหมาย การ

คดักรองผูรั้บบริการ  ดา้นการตลาดทีมุ่งเนน้ราคาทีเหมาะสม การสร้างพนัธมิตรเพือส่งเสริมบริการ   

การจดัโครงสร้างองค์กรโดยเฉพาะการจดัสรรทรัพยากรเพือคลีนิคเฉพาะทาง รวมถึงการพฒันา

คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการอยา่งต่อเนือง (ประภทัร สุทธาเวศ, 2558) 

 วัตถุประสงค์ข้อที 2 ศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนทีส่งผลต่อความเป็นบรรษัทภิบาล  โดยวิธีวิเคราะห์ SWOT, 7S Mckinsey และ TOWS 

metrix เพือหาขอ้สรุปทีไดจ้ากการวิเคราะห์ ดงันี 

1.  การวเิคราะห์จุดแข็งและโอกาส (Strength and Opportunity:  SO)  ของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนทีมีศกัยภาพและความพร้อมในการดาํเนินธุรกิจในระดบัภูมิภาคเอเซียไดอ้ย่างโดดเด่น ทงั

ดา้นกระแสความนิยมในบริการสุขภาพควบคู่กบันวตักรรมการให้บริการทางการแพทย ์เช่น      

การผสมผสานการท่องเทียวทีมีความโดดเด่นทงัสองดา้นเขา้ดว้ยกนั เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

โรงพยาบาลไดอ้ยา่งดี  ธุรกิจสามารถกาํหนดกลุ่มเป้าหมายทางกลยุทธ์ทีมีการผสมผสานศกัยภาพ

การให้บริการด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ จากความพร้อมด้านบุคลากร การอาํนวย

ความสะดวก การเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ อุปกรณ์เครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยัสามารถประสาน

กบัโอกาสการท่องเทียวระดบัประเทศ ในการสร้างนวตักรรมการดูแลสุขภาพหลากหลายรูปแบบ 

เช่น การท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เป็นการจัดโปรแกรมการท่องเทียวตามจุด

ท่องเทียวสาํคญัของประเทศไทย ควบคู่กบัการดูแลสุขภาพตามมาตรฐานนานาชาติ ราคาทีเหมาะสม 

เช่น การตรวจสุขภาพ การบาํบดัโรค การแพทยท์างเลือก เป็นตน้ ศนูยก์ลางการทาํศลัยกรรมความงาม
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และผิวหนังทีมีความเชียวชาญเฉพาะดา้น ความโดดเด่นมีชือเสียงเป็นทียอมรับระดบันานาชาติ 

ศนูยก์ารมีบุตรยากเพือใหค้าํแนะนาํ ปฎิบติัการเพือตอบสนองความตอ้งการจากกระแสต่างประเทศ 

เช่น จีน ศูนยก์ารดูแลสุขภาพตลอดชีพ การดูแลผูสู้งอายุทีมีแนวโน้มเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง 

ประกอบกบัคุณภาพการบริการแบบวฒันธรรมไทยเป็นทียอมรับของนานาชาติ เป็นตน้ จากปริมาณ

ความตอ้งการทีเพิมสูงขึนธุรกิจจาํเป็นตอ้งมีการลงทุนจากการหาพนัธมิตรทางธุรกิจ การสนบัสนุน

เชิงนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุนความกา้วหน้าทางธุรกิจต่อยอดให้แก่ธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน ไดแ้ก่ การลงทุนในธุรกิจการวิจัยยา เวชภณัฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทยร์วมถึงการจด

สิทธิบตัร การสนบัสนุนดา้นการผลิตบุคลากร การสนบัสนุนดา้นสิทธิประโยชน์ดา้นภาษี  การสนับสนุน

ดา้นกฏหมายสร้างความยติุธรรมจากภาครัฐ เป็นตน้ โดยมีองคป์ระกอบหลกัดงันี 

  1.1 การจัดการนวัตกรรมการรักษาพยาบาลในรูปแบบใหม่ เ ป็นรูปแบบ             

การเปลียนแปลงปรับปรุงบริการรักษาพยาบาล บริการด้านสุขภาพ คลีนิค บริการสนับสนุน 

กระบวนการปฎิบติังาน รวมถึงการรับมือสถานการณ์ความเสียงอยา่งชาญฉลาด เพือส่งมอบคุณค่า

ในรูปแบบใหม่ให้แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทีจะนําโรงพยาบาลเอกชนไปสู่มิติใหม่ใน           

การจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชน เพือมุ่งตอบสนองความปลอดภยัของผูรั้บบริการและ

ผลตอบแทนจากการลงทุนทางธุรกิจ ซึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการสร้างความเจริญเติบโตในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนต่อไป 

  1.2 การร่วมพฒันาในการปฎิรูปกฏหมายเพือสร้างความเสมอภาค สร้างความเป็น

ธรรมสู่สังคมในการร่วมพฒันาการจดัการบรรษัทภิบาลในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนทีตอ้งมีส่วนในการแสดงความรับผดิชอบในการการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูรั้บบริการที

มีหน้าทีชาํระค่ารักษาพยาบาล รวมถึงผูมี้หน้าทีชาํระเงินอืน เช่น หลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช) หลกัประกันสังคม บริษัทประกันและบริษัทคู่สัญญาและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอืน เพือ

สนองตอบการเขา้ถึงบริการสุขภาพอยา่งทวัถึงทุกสิทธิในการรับบริการในโรงพยาบาลเอกชน ซึง

ปัจจยัหลกัทีสาํคญั คือ การยอมรับดา้นราคาค่าบริการทีสูงกว่ามาตรฐานโรงพยาบาลรัฐทีมีตน้ทุน

ตาํกว่าการดาํเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการสร้างการยอมรับการมีส่วนร่วมใน        

การแก้ไขปัญหาข้อขัดแยง้ทีเกิดขึนจากกระแสสังคมในดา้นการควบคุมราคายาและการเสนอ

กฏหมายเพือคุม้ครองผูไ้ดรั้บความเสียหายทางการแพทย ์เป็นตน้ หากการมุ่งสร้างความเป็นเลิศใน

การบริการความปลอดภัยแก่ผูรั้บบริการและการคาํนึงถึงผลประโยชน์ของมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย

สามารถประสานความร่วมมือไดอ้ย่างลงตวัจะทาํให้เกิดความสาํเร็จและเกิดความยงัยืนในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน 
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 แนวทางการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนมีการจดัการไดดี้ใน

ระดบัหนึง โดยมีจุดเด่นดา้นการจดัการทีสาํคญัประกอบดว้ย (1) การจดัโครงสร้างโรงพยาบาลที

ประกอบดว้ยผูเ้ชียวชาญสหสาขาวิชาชีพทีต้องยึดถือแนวทางปฎิบัติในเป้าหมายในการมุ่งเน้น  

ความปลอดภัยในชีวิตของผูรั้บบริการ ด้วยสมรรถนะหลกัขององค์กรทีมีความเข้มแข็งจาก         

การปลกูฝังค่านิยม วฒันธรรมทีมีความเชียวชาญเฉพาะดา้นทียากต่อการเลียนแบบการจดัการ เพือ

ใชเ้ป็นเครืองมือในการจดัการตามหลกับรรษทัภิบาลในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ กระบวนการวางแผนกล

ยทุธ ์การวางระบบงานของโรงพยาบาล การพฒันาบุคลากรทีมีความหลากหลายทงัเชือชาติ ศาสนา 

วิชาชีพ ภาษาทีมีความแตกต่างกนัมาก  เพือสร้างความมีส่วนร่วมในการปฎิบติังานเพือให้บรรลุ

เป้าหมายทีสําคัญ  (2) การมุ่งเน้นความปลอดภยัของผูรั้บบริการในดา้นคุณภาพการรักษาและ

คุณภาพการบริการทีเป็นเลิศ ทีตอ้งใชก้ลไกผลกัดนัจากวฒันธรรมองคก์รทีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศใน

การสร้างคุณภาพทีดีโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผูรั้บบริการ สร้างการ

ประสานงานภายในให้เกิดความสัมพนัธ์ทีใกลชิ้ดต่อกันทาํให้เกิดการทํางานเป็นทีมงานทีมี

ประสิทธิผลทังด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ ทีส่งมอบให้แก่ผู ้รับบริการ              

(3) กระบวนการจดัการความรู้ทีเป็นพืนฐานของระบบบริหารทีมุ่งสู่ความเชียวชาญทางการแพทยที์

มุ่งเนน้ใหเ้กิดความมีประสิทธิผล เพือให้เกิดการเปลียนแปลง ปรับปรุงผลการดาํเนินงาน พฒันา

ศกัยภาพในการแข่งขันและเป็นแรงผลกัดันพนักงานในองค์กรให้เกิดความกระตือรือร้นใน        

การพัฒนานวัตกรรมใหม่ทีทําให้เกิดการปฎิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันทังโรงพยาบาล 

(Operations) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธข์องโรงพยาบาล (Strategic Objective)      

 2.  การวิเคราะห์จุดอ่อนและโอกาส (Weakness and Opportunity: WO) ธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนเกิดขึนจากความอ่อนดอ้ยในการจดัการของโรงพยาบาลรัฐและนโยบายจดัการสาธารณสุข 

ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทาํให้เกิดโอกาสสาํคญัของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนทีสามารถแทรกตวัเขา้สู่ตลาดระดบัประเทศได ้จุดอ่อนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะ

เริมตน้จากธุรกิจครอบครัวสู่ความเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ทาํให้เกิดการพฒันาจุดอ่อน

เพือเสริมสร้างโอกาสดา้นคุณภาพการรักษา คุณภาพการบริการทีดีกว่าโรงพยาบาลรัฐ ส่งผลให้

สามารถตามหลักการตอบสนอง หลกัความมีประสิทธิภาพและหลักความมีประสิทธิผล ที

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูรั้บบริการ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสามารถต่อยอดจากกาํไรและ

การจดัหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนในอาคารสถานที อุปกรณ์เครืองมือทางการแพทยไ์ดม้ากขึน 
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ส่งผลใหเ้กิดการขยายตวัทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  เมือมีการขยายตวัมากขึนแต่ปัจจยัพืนฐานที

เป็นจุดอ่อนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยท์าํให้ตอ้งพึงพา

ภาครัฐทีมีประสิทธิภาพในการผลิตจาํกดั ส่งผลใหเ้กิดจุดอ่อนการจดัการจึงมีความจาํเป็นตอ้งสรร

หาแพทยป์ระจาํและแพทยพิ์เศษจากโรงพยาบาลรัฐ เพือตอบสนองความคาดหวงัของผูรั้บบริการที

มีความคาดหวงัในเกณฑ์สูงตามค่าใช้จ่ายทีสูงขึน  สําหรับการพัฒนาโอกาสจากจุดอ่อนของ

โรงพยาบาลเอกชน ไดมี้ความพยายามผลกัดนัการร่วมผลิตแพทยร่์วมกบัหน่วยงานราชการ แต่

ในทางปฎิบติัยงัติดปัญหาขอ้จาํกดัระหว่างธุรกิจโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการเกียวกบัเงือนไข

ขอ้บงัคบั การสนับสนุนทียงัไม่สามารถจูงใจให้ภาคเอกชนดาํเนินการแกไ้ขปัญหาและยงัคงเป็น

ปัญหาทีเรือรังยงัไม่สามารถหาทางออกไดอ้ยา่งชดัเจนในระยะเวลาสนั  จากภาระงานทีเพิมมากขึน

ทาํให้ปฎิสัมพนัธ์ระหว่างแพทยแ์ละผูรั้บบริการหรือผูเ้กียวขอ้ง ไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดความไม่

เข้าใจในแนวทางการรักษา เป็นทีมาของการเกิดข้อร้องเรียนและคดีความฟ้องร้องในศาลทีมี

แนวโนม้เพิมสูงขึนต่อเนือง แนวทางทีส่งผลต่อการสร้างยทุธศาสตร์มีองคป์ระกอบ 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

  2.1 การเปิดโอกาสให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตแพทย ์

บุคลากรทางการแพทยใ์ชเ้อง เพือลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรหลกัทีสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 

ซึงการจัดการนีเป็นส่วนหนึงของการสร้างเสริมความเป็นบรรษทัภิบาลทีเกียวข้องถึงนโยบาย

ภาครัฐ โดยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถกาํหนดทิศทางไดอ้ยา่งชดัเจน จึงตอ้งคิดคน้วิธีการ

จดัการใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลใหม้ากทีสุด 

  2.2 การสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาล

เอกชน ซึงทาํใหเ้กิดความเขา้ใจและการตดัสินใจร่วมกนัในการรักษา โดยปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก

ความไม่เขา้ใจในแนวทางการรักษา ซึงผูรั้บบริการไม่ไดรั้บขอ้มูลอย่างละเอียด แพทยไ์ม่มีเวลาใน

การอธิบาย ส่งผลใหก้ารรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัทาํให้เกิดขอ้ร้องเรียน คดีฟ้องร้องเรียก

ค่าเสียหายเกิดขึน 

 3.  การวิเคราะห์จุดแข็งและอุปสรรค (Strength and Theart: ST)  จากอุปสรรคสาํคญั

ดา้นกฏหมายทีขาดความยุติธรรม ขาดความเสมอภาคแก่โรงพยาบาลเอกชน ผูรั้บบริการและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย และกิจกรรมทีภาครัฐในฐานผูก้าํกบัดูแล แต่ขาดความสามารถในการจดัการ เช่น 

การผลิตบุคลากรทางการแพทย ์การกาํหนดมาตรการสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน การพฒันา

กลไกระบบสุขภาพของประเทศ เป็นต้น ภาครัฐสามารถให้ภาคเอกชนทีมีบุคลากรทีมีความรู้

ความสามารถเขา้ร่วมบริหารจดัการได ้แต่ทีผา่นมาพบว่าการขบัเคลือนยุทธศาสตร์จากภาครัฐขาด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทาํให้เกิดปัญหาเรือรังมานาน ส่งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไดรั้บ

ผลกระทบจากกรณีดงักล่าว จากแนวความคิดผูบ้ริหารทีสอดคลอ้งกนัในการพึงพาศกัยภาพของ
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ตนเองทีมีอยา่งดีทีสุด โดยสามารถทาํไดห้ลายวิธีการดว้ยกนั ประกอบดว้ย (1) การพฒันาค่านิยม 

วฒันธรรมองคก์รและการจดัการเชิงบรรษทัภิบาลในการบรรลุเป้าหมายในการดูแลความปลอดภยั

ในชีวิตและสุขภาพของผูรั้บบริการ เนืองจากการปฎิบัติงานภายในโรงพยาบาลเป็นการใช้

ผูเ้ชียวชาญในลกัษณะสหสาขาวิชาชีพมาทาํงานร่วมกนั ซึงแต่ละสาขาวิชาชีพจะมีวิธีคิด วิธีปฎิบติั

ความเชือทีแตกต่างกนั การประสานการรับรู้ความเขา้ใจในการบทบาทหน้าทีให้บริการสุขภาพ จึง

เป็นสิงจาํเป็นทีต้องมีการปลูกฝังอย่างต่อเนืองให้ผูป้ฎิบัติงานเกิดค่านิยม วฒันธรรมองค์กรที

สอดคลอ้งกนัจะมีผลต่อการประสานการทาํงานทีดีร่วมกนัในระหว่างสายวิชาชีพ เกิดการทวนสอบ 

การตรวจสอบการทาํงานร่วมกนั สร้างความมีส่วนร่วมในการปฎิบติังานร่วมกนั มีการแสดงและรับ

ฟังความคิดเห็นระหว่างกัน สร้างความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลทีเป็นประโยชน์ในการ

ปฎิบติังาน ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพในการประหยดัทรัพยากรขององคก์ร เกิดประสิทธิผลในการส่ง

มอบคุณภาพการบริการแก่ผูรั้บบริการ (2) การสร้างเครือข่ายการรักษาร่วมกบัโรงพยาบาลเอกชน

หรือโรงพยาบาลรัฐ ทีมีความเชียวชาญ มีทรัพยากรทีแตกต่างกัน สามารถร่วมกันดูแลการ

รักษาพยาบาลเพือใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูรั้บบริการสูงสุด โดยมุ่งเน้นความปลอดภยัในสุขภาพและ

ชีวิต รวมถึงระดบัการดูแลรักษาทีเหมาะสมกบัผูรั้บบริการ (3) การพฒันาคุณภาพการรักษาและ

คุณภาพการบริการโดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการทีตอ้งการบรรเทา

หรือหายจากความเจ็บป่วย ดงันนักระบวนการทีช่วยเสริมความมีคุณภาพการรักษาและคุณภาพการ

บริการ คือ การรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บบริการ การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการ

รักษาพยาบาลร่วมกนัเพือตดัสินใจรับหรือไม่รับการรักษา โดยมีการจดัการบรรษทัภิบาลภายใน

โรงพยาบาลในดา้นการให้ขอ้มูลการรักษาพยาบาลดว้ยความโปร่งใส การแสดงความรับผิดชอบ

เมือเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ การแสดงถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ความ

เชียวชาญในการรักษาดว้ยหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์จะส่งผลให้

โอกาสทีจะทาํให้เกิดความขัดแยง้จนนาํไปสู่การร้องเรียนและฟ้องดาํเนินคดีลดลง (4) ในการ

พฒันาการเรียนรู้และเสริมศกัยภาพในการสร้างนวตักรรมทางการแพทยใ์นรูปแบบใหม่จาํทะให้

สามารถเสริมความแข็งแกร่งเชิงวิชาการ เทคนิคในการใหบ้ริการรักษามีประสิทธิภาพสูงขึน ทาํให้

เกิดความปลอดภยัต่อผูรั้บบริการและเกิดผลสาํเร็จในการรักษามากขึน 

 4.  การวิเคราะห์จุดอ่อน และอุปสรรค (Weakness and Theart: WT) เป็นกลยทุธ์เชิงรับ

ทีมีการยดึถือปฎิบติัเพือให้การทาํงานเป็นปกติ  การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรทาง

การแพทยที์มกัจะมีการฝึกอบรมในหอ้งเรียน และฝึกอบรมภาคปฎิบติัจากประสบการณ์การทาํงาน

จริง มีการนาํกระบวนการทาํงาน และการเสริมสร้างศกัยภาพของทีมเขา้มาร่วมพิจารณาปรับปรุง 

เตรียมความพร้อม และฝึกฝนอย่างสมาํเสมอเพือให้เกิดความเชียวชาญ ชาํนาญสามารถนาํไปใช้
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ปฎิบติัจริงไดเ้มือประสบเหตุการณ์ดงักล่าว เช่น การฝึกอบรมการช่วยเหลือเบืองตน้ (Basic Life 

Support) เป็นมาตรฐานสากลทีพนกังานโรงพยาบาลทุกคนไดรั้บฝึก ทดสอบและเป็นเกณฑต์วัชีวดั

ขององคก์ร เพือการดูแลผูรั้บบริการใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวิตสูงสุดและการส่งต่อผูรั้บบริการไป

ยงัโรงพยาบาลอืนทีมีความเชียวชาญเฉพาะโรค มีอุปกรณ์เครืองมือทางการแพทยพ์ร้อมกว่า

โรงพยาบาลตน้ทางหรือเพือการดูแลผูรั้บบริการระยะยาวสาํหรับผูรั้บบริการทีมีปัญหาทางการเงิน 

ปัญหาการเดินทาง หรือเหตุผลอืน โดยโรงพยาบาลจะพิจารณาความสาํคญัดา้นความปลอดภยัใน

ชีวิตของผูรั้บบริการก่อน และมีการหารือร่วมกบัญาติผูรั้บบริการในการดาํเนินการดงักล่าวใหเ้ป็นที

รับรู้ เขา้ใจ รวมถึงการอธิบายถึงความเป็นมาของการรักษา คาํวินิจฉัยการรักษาและสิงทีจาํเป็น

ตอ้งการดูแลผูรั้บบริการใหผู้รั้บบริการหรือญาติทราบพร้อมใหค้วามยนิยอมก่อนดาํเนินการ 

 จากการวิจยัในระดบัองค์กรดว้ยวิธีเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทงัการ

วิเคราะห์จบัคู่ปัจจยัภายในองคก์รและปัจจยัภายนอกองคก์ร เพือใหข้อ้เสนอในการสร้างยทุธศาสตร์

การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาลออกเป็น 8 ยทุธศาสตร์ 14 กลยทุธ ์

 วตัถุประสงค์ข้อที 3  การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษัทภิบาล ไดด้าํเนินการผา่นขนัตอนการพิจารณาและคดัเลือกยุทธศาสตร์ทีมีความสอดคลอ้ง

และเหมาะสม โดยผูบ้ริหารระดบัสูงทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินยุทธศาสตร์โรงพยาบาล ไดผ้ลสรุป

เป็น 5 ยทุธศาสตร์และ 9 กลยทุธ ์ดงันี 

 ยทุธศาสตร์ที 1 การเสริมสร้างคุณภาพการรักษา คุณภาพการบริการ และการสร้างปฎิ

สมัพนัธก์ารมีส่วนร่วมในการรักษาร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาล และผูรั้บบริการ  แบ่งออกเป็น 1 

กลยทุธ ์คือ การมุ่งประสิทธิผลในการตอบสนองการรักษาตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ ดว้ย

ความโปร่งใส เปิดเผยไดแ้ละมีความรับผดิชอบและตรวจสอบได.้  

 ยุทธศาสตร์ที 2 การมีส่วนร่วมในการรักษาร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ

ผูรั้บบริการ แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) สร้างการมีส่วนร่วมเพือให้บริการดูแล รักษา 

ตดัสินใจร่วมกบัระหว่างโรงพยาบาล ผูรั้บบริการและญาติ (2) การพฒันาคุณภาพการรักษาตาม

มาตรฐานการรับรองทวัไป มีระบบการตรวจสอบ สอบทาน เพือให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐาน

ระดบัชาติและมาตรฐานระดบันานาชาติ 

 ยทุธศาสตร์ที 3 การสร้างนวตักรรมการดูแลรักษารูปแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ ์

ไดแ้ก่  (1) การตอบสนองนวตักรรมการรักษาพยาบาลและการป้องกนัอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (2) การรับรองมาตรฐานจากสถาบันทีมีความน่าเชือถือได้ โดยยึดหลกัคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์
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 ยทุธศาสตร์ที 4 การจดัโครงสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร และการจดัการเชิงบรรษทัภิบาล

ในการมุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตของผูรั้บบริการ แบ่งออกเป็น 2 กลยุทธ์ คือ (1) การจัด

โครงสร้างองคก์รทีมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจในการปฎิบติังาน เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพในผลลพัธ์

สูงสุดและการสร้างวฒันธรรมคุณธรรมจริยธรรมและยดึมนัในจรรยาบรรณวิชาชีพอยา่งมีจิตสาํนึก

ทีดี (2) การจดัการบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลตามความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน 

 ยทุธศาสตร์ที 5 การสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย ์แบ่งออกเป็น 

2 กลยทุธ ์ไดแ้ก่ (1) สร้างการมีส่วนร่วม การกระจายความรับผิดชอบในการผลิตบุคลากรทางการ

แพทยร่์วมกนัระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงเรียนแพทยก์บัโรงพยาบาลเอกชน (2) สร้างการมีส่วน

ร่วมในการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการบุคลากรและเครืองมือทางแพทย ์เพือตอบสนองความปลอดภยั

ของผูรั้บบริการทงัในดา้นความคุม้ค่าในการใหบ้ริการและความคาดหวงัในงานบริการ    

 

อภิปรายผลการวจิยั 

วัตถุประสงค์ที 1 สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีส่งผลต่อความเป็น

บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน 

 1.  สภาพความเป็นจริงของปัญหา สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พบว่า

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีอตัราขยายตวัระดบัสูง เป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 11 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีขอ้ผกูพนัในการเขา้ร่วมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนทีมีประเทศทีเขา้เป็นสมาชิกรวม 10 ประเทศ ซึงจะเริมเปิดตวัอย่างเป็นทางการ

ปลายปี 2558 ส่งผลใหเ้กิดการเชือมโยงดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมทีมีแตกต่างและความ

หลากหลาย อนัจะเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดภาคเศรษฐกิจทีมีขนาดใหญ่มากขึน ทาํให้เกิดอาํนาจการ

ต่อรองทางการคา้และการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทงัเศรษฐกิจและสังคมร่วมกนั จนเกิดเป็นเขต

เศรษฐกิจทีมีขนาดของประชากรและกาํลงัซือรวม 610 ลา้นคนในปี 2555 โดยแนวโน้มในปี 2568 

ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนจะมีประชากรเพิมเป็น 697 ลา้นคน(กระทรวงสาธารณสุข, 2556) 

โดยผลประโยชน์ทีจะไดรั้บจากการรวมกลุ่มจะทาํใหเ้กิดมลูค่าจากความหลากหลายของวฒันธรรม 

แหล่งท่องเทียวทีมีความสวยงามเป็นจุดศูนยร์วมของธุรกิจการท่องเทียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสาย

การบิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมีความเจริญกา้วหน้าในลกัษณะการเกือกูลต่อกนัในทางธุรกิจ

อยา่งต่อเนือง จากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศไทยให้เป็นศูนยก์ลางสุขภาพแห่งเอเซีย พ.ศ. 

2553 – 2557 ในการเป็นศนูยก์ลางใหบ้ริการดา้นสุขภาพของเอเซีย (Thailand medical hub) ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมือวนัที 29 มิถุนายน 2547   อนัเป็นผลจากศกัยภาพความพร้อมในด้านมาตรฐาน

คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการทีไดรั้บยอมรับในระดบันานาชาติ โดยประเทศไทยไดรั้บ
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การรับรองมาตรฐาน Joint commission accredit หรือ JCI มากกว่าทุกประเทศในแถบอาเซียน 

รวมถึงกระแสการตืนตวั ความนิยมและพฤติกรรมดา้นสุขภาพทีหลากหลายรูปแบบเพิมขึน ส่งผล

ต่อการสร้างความนิยมมาใชบ้ริการโรงพยาบาลในประเทศไทยจาํนวนเพิมสูงขึนทุกปี จนทาํให้

มลูค่าตลาดในปี 2554 เพิมสูงขึนอยา่งต่อเนืองเป็น 4 แสนลา้นบาทเปรียบเทียบกบัมูลค่าตลาดโลก 

544 ลา้นลา้นบาทจะทาํใหเ้ห็นภาพชดัเจนว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัสามารถขยายตวัไดอี้กมาก  

โดยพิจารณาถึงมูลค่าตลาดเฉพาะธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่า

ตลาดภายในประเทศ ทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเจริญเติบโตได้อีกมาก เนืองจาก

ผูรั้บบริการมีฐานะทางเศรษฐกิจทีดีขึน บริษทัคู่สญัญา การขยายตวัของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัชีวิต

และประกันภัยมีแนวโน้มสูงขึนอย่างต่อเนือง ซึงเอือประโยชน์ต่อการเข้ารับบริการสุขภาพใน

โรงพยาบาลเอกชนทีมีความสะดวกรวดเร็ว บริการดีกว่าโรงพยาบาลรัฐ เป็นตน้ (บริษทัเงินทุน

หลกัทรัพยภ์ทัรธนกิจ; กระทรวงสาธารณสุข, 2557). 

  การศึกษาภาพรวมของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พบว่าธุรกิจมี

การเปลียนแปลงไปสู่การมุ่งประสิทธิภาพในเชิงนโยบายทีมุ่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากโอกาส

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลก สําหรับนวัตกรรมการตลาดใหม่ภายใต้กฏหมาย ระเบียบ

ขอ้บงัคบัทีมุ่งเนน้ผลประโยชน์ทางธุรกิจเพือผูถื้อหุน้ การจดัการบรรษทัภิบาลมีแนวโน้มพฒันาให้

เจริญเติบโตอยา่งต่อเนือง ซึงมีขอ้จาํกดัตามรูปแบบของแต่ประเทศทีแตกต่างกนัในดา้นกฏหมาย 

วฒันธรรม โดยรูปแบบบรรษทัภิบาลเป็นความทา้ทายในทางปฏิบติัในยุคโลกาภิวฒัน์ และมกัให้

ความสําคัญก็ต่อเมือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจครังใหญ่ (Malla, Bhasa, 2004 page 5-17). ทีมี

ความสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อการพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนตามเทคนิค

เดลฟายทีไดศึ้กษา  

 2.  สภาพแวดลอ้มการจัดการบรรษทัภิบาลของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยผูว้ิจัย

สามารถสรุปผลการศึกษาการพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลในธุรกิจโรงพปยาบาลในแต่ละดา้น 

เพือเชือมโยงกบัปัจจยัแนวความคิดทีไดรั้บจากผูบ้ริหาร (ตามตารางที 8) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ

สาํคญั ดงันี 

  2.1 การมุ่งเนน้ความปลอดภยัของผูรั้บบริการเป็นเป้าหมายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนทีผูป้ฎิบติัทุกคนทุกระดบัตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการกาํกบัดูแล ช่วยเหลือ เพือให้

ผูรั้บบริการปลอดภยัในสุขภาพและชีวิตทงัในการรักษาภายในโรงพยาบาลและการดูแลรักษาต่อที

พาํนกัของผูรั้บบริการหลงัจากเสร็จสินการรักษา การจดัการบรรษทัภิบาลเพือบรรลุเป้าหมายในการ

ดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการจึงตอ้งสร้างค่านิยมดา้นคุณธรรม จริยธรรมและการดาํรงรักษา

ความมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางการแพทย ์ การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้ง
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มุ่งเน้นในเรือง (1) การสนับสนุนการเขา้ถึงสิทธิของประชาชนหรือผูรั้บบริการทีสามารถเขา้ถึง   

การบริการทางการแพทยอ์ย่างเสมอภาค สามารถใช้สิทธิความคุ้มครองตามกฏหมายกาํหนด 

โดยเฉพาะสิทธิความคุม้ครองตามพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉินทีประชาชนทุกคนเป็นผูมี้สิทธิ

ความคุม้ครองจากพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน ในการให้บริการผูรั้บบริการทีมีความเสียงต่อ

การเสียชีวิตทนัที โดยไม่มีขอ้แมใ้ด เพือใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณวิชาชีพแพทยที์มุ่งช่วยเหลือ

ผูรั้บบริการทีมีความเสียงต่อชีวิตดว้ยจิตสาํนึกดา้นคุณธรรมและจริยธรรมทีดีต่อการรักษา โดยไม่

คาดหวงัต่อผลตอบแทนทางธุรกิจ ทงันีการเขา้ถึงสิทธิความคุม้ครองแต่ละสิทธิเป็นขอ้ตกลงกัน

ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกบัผูใ้ห้ความคุม้ครอง เช่น หลกัประกนัสังคม หลกัประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ซึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างกนัในการเปิดให้บริการหรือไม่ให้บริการ เนืองจาก

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเป็นเพียงทางเลือกในการให้บริการสุขภาพต่อผู ้รับบริการตาม

กลุ่มเป้าหมายทีโรงพยาบาลเอกชนกาํหนดเท่านนั ทาํใหก้ารจดัการตามหลกับรรษทัภิบาลดา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการรักษาพยาบาลอยูใ่นขอบเขตทีกาํหนด เช่นเดียวกบัการให้ความเสมอภาค

สาํหรับผูรั้บบริการทีเป็นกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาลเอกชนเท่านนั ทาํให้โรงพยาบาลเอกชนไม่

สามารถให้ความเสมอภาคและการตอบสนองผูรั้บบริการไดท้งัหมด ทงันีการบริการสุขภาพขัน

พืนฐานเป็นบทบาทหนา้ทีของโรงพยาบาลรัฐทีตอ้งจดัการดูแลประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศเอง 

เนืองจากโรงพยาบาลรัฐไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลทาํให้สามารถใชง้บประมาณ

แผน่ดิน เพือบริการสาธารณสุขไดอ้ยา่งทวัถึง ซึงปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถ

บริหารจดัการใหเ้กิดการตอบสนองและสร้างความเสมอภาคในการเขา้ถึงสิทธิความคุม้ครอง ทาํให้

ผูรั้บบริการทีไม่สามารถรอการรักษาทียาวนานไดจึ้งเขา้มารับบริการในโรงพยาบาลเอกชน ซึงตอ้ง

ยอมรับว่าผูรั้บบริการจะได้รับบริการด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการทีดีกว่า

โรงพยาบาลรัฐ ในขณะเดียวกนัผูรั้บบริการตอ้งชาํระค่ารักษาพยาบาลทีมีราคาสูงกว่าโรงพยาบาล

รัฐ เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนตอ้งดูแลการลงทุนและจดัการทางเงินใหเ้หมาะสมเพือความอยู่รอด

ทางธุรกิจและมีภาระหน้าทีตอ้งรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในการสร้างผลตอบแทนในระดบัทีพอใจ    

(2) การมุ่งผลประโยชน์ของผูรั้บบริการทีตอ้งการสิงอาํนวยความสะดวกทีจาํเป็นตอ้งการปฎิบติัตน 

หรือใช้ชีวิตภายในโรงพยาบาลให้ใกลเ้คียงกับชีวิตปกติทีสุด รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ในการ

รักษาพยาบาลทีไดม้าตรฐานหรือสูงกว่าความคาดหวงัในการรับบริการ (3) การเคารพในสิทธิ

ผูรั้บบริการ  เพือให้เป็นไปตามหลกัจรรยาบรรณทางการแพทยแ์ละการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึง

เป็นกฏหมายระดบันานาชาติทีประเทศไทยเขา้ร่วมในการปฎิบติัตามกฏหมายในการใหค้วามเคารพ

สิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ถือว่าเป็นการจัดการตามหลกับรรษัทภิบาลด้านนิติธรรมทีเป็น

แนวทางปฎิบติัในระดบัสากล  (4) การสร้างจิตสาํนึกวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพแพทยร์วมถึงการ
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ปฎิบติัตามกรอบจริยธรรมเยยีงวิญ ูชนทีดีต่อบทบาทหนา้ทีและความรับผิดชอบ ในการดูแลชีวิต

ของผูรั้บบริการด้วยความใส่ใจ ตังใจ ปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาและกฏหมายกฏระเบียบ

ขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครัด เพือตอบสนองความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการอนัเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

  2.2 คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ ซึงมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้ง

ต่อเนืองกบัเป้าหมายทีมุ่งเนน้ความปลอดภยัของผูรั้บบริการ โดยคุณภาพการรักษาจะเกิดขึนไดจ้าก

องคป์ระกอบสาํคญัหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ (1) ความมีจิตสาํนึกในวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รวมถึงการสร้างกรอบการปฎิบติัดา้นจริยธรรมในการกาํกบัดูแลจดัการจริยธรรมกลุ่มวิชาชีพ โดย

การจดัตงัองค์กรแพทย ์องค์กรพยาบาล องค์กรเภสัชกร เพือจัดการความเป็นวิชาชีพ การสร้าง

ความรู้ความเขา้ใจในแนวทางปฎิบติัตามมาตรฐานวิชาชีพทีเหมาะสมร่วมกนั เพือให้แพทยเ์กิด

ความเชียวชาญเฉพาะทางสามารถสร้างทีมแพทยผ์ูใ้ห้การรักษาทีมีประสิทธิภาพในการรักษาทีได้

มาตรฐานจนเกิดเป็นวฒันธรรมแห่งความปลอดภยัสูงสุดในการรักษา ตงัแต่กระบวนการให้ขอ้มูล

แก่ผูรั้บบริการดว้ยความระมดัระวงั ขอ้มลูมีความชดัเจนโปร่งใสในการเปิดเผยขอ้มูลในทุกดา้นที

เกียวขอ้งกบัการรักษารวมถึงผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน เพือให้ผูรั้บบริการเกิดความตระหนักถึง

ผลการรักษาทีอาจเกิดขึน การตรวจสอบประวติัของผูรั้บบริการอย่างละเอียดถูกตอ้งมีระบบการ

ทวนสอบอตัลกัษณ์ส่วนบุคคลดว้ยขอ้มูลทางเวชระเบียน ทวนสอบชือนามสกุล อายุ ใบหน้าจาก

ประวติัผูรั้บบริการ ทวนสอบการมารักษาดว้ยอาการใด พบแพทยค์นไหนมาบา้ง เป็นตน้ เพือทาํ

การยนืยนัความถูกตอ้งในตวัตนของผูรั้บบริการ  การวินิจฉัยอาการให้ตรงกบัความรู้สึกและการ

รับรู้ของผูรั้บบริการ รวมถึงการให้การดูแล รักษาอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานการรักษาทาง

การแพทย ์(พรชัย ดีไพศาลสกุล, 2556)  (2) การปฎิบัติตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานการรับรอง

โรงพยาบาลทังมาตรฐานการรับรองในประเทศ (Hospital Accreditation: HA) และมาตรฐาน

นานาชาติ (Joint Commission Accreditation: JCI)  ทีเป็นมาตรฐานทีไดรั้บการยอมรับอย่างสูง 

ควบคู่กบัมาตรฐานทีเป็นส่วนประกอบของการจดัการคุณภาพอืนๆ ไดแ้ก่ มาตรฐานคุณภาพ (Total 

Quality Management) การใชร้ะบบมาตรฐานสาํคญั เช่น ISO 14001, ISO 9000, ISO 9002  การใช้

หลกัการจดัการดา้น Balanced Scorecard, Six Sigma, Lean, ไคเซ็นต์ และ D4 Model เพือสร้าง

นวตักรรม การเลือกใช ้COSO Model ในการจดัการความเสียง  เลือก BS 25999 ในการจดัการความ

ต่อเนืองในการดาํเนินธุรกิจ  ซึงในการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีเครืองมือในการจดัการ

บรรษทัภิบาลจาํนวนมากทีเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัวฒันธรรมการจดัการของแต่ละโรงพยาบาล

เอกชน ทีมีความแตกต่างกนัในแนวทางและวิธีการจดัการ (สิทธิศกัดิ พฤกษปิ์ติกุล, 2555) 



 

 

276

  2.3 การสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลร่วมกนั ระหว่างผูรั้บบริการและ

โรงพยาบาลเอกชน ซึงผูรั้บบริการในทีนีหมายรวมถึงบุคคลทีเกียวขอ้งหลายฝ่าย ไดแ้ก่ ผูรั้บบริการ

คือผูที้ไดรั้บการรักษาตอ้งสามารถรับรู้อาการแนวทางการรักษาตามสิทธิผูรั้บบริการทีกฏหมาย

กําหนดไว้ ผู ้รับผิดชอบค่า รักษาพยาบาลหรือเรียกว่า Payor ทีมีส่วนได้ส่วนเสียในการ

รักษาพยาบาล ได้แก่ ญาติผูรั้บบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงาน

หลกัประกนัสงัคม กรมบญัชีกลาง บริษทัประกนั บริษทัคู่สญัญาต่างๆ รวมถึงเครือข่ายโรงพยาบาล

อืนกรณีทีตอ้งมีการส่งผูรั้บบริการไปรักษาต่อทีโรงพยาบาลอืน เป็นการชวัคราวหรือเป็นการถาวร 

เป็นต้น  ในส่วนผูเ้กียวข้องโรงพยาบาล ได้แก่ แพทยเ์จ้าของไข้คือแพทยที์พิจารณาการรักษา

ภาพรวมและเป็นผูสื้อสารความรู้ความเขา้ใจกบัผูรั้บบริการ แพทยผ์ูใ้ห้การรักษาคือแพทยที์รักษา

เฉพาะโรคหรืออาการทีเกิดขึน พยาบาลและพยาบาลผูช่้วยทีปฎิบติัการดูแลช่วยเหลือผูรั้บบริการ 

เภสัชกรคือผูเ้ชียวชาญในการปรุงยาเฉพาะ จัดหายาทีมีคุณภาพและเป็นทีปรึกษาแพทยเ์รือง

คุณสมบัติของยาในบางกรณี นอกจากนียงัมีบุคคลทีเกียวข้องกับกระบวนการรักษาอีกหลาย

หน่วยงานจึงขอกล่าวพอสังเขปไวเ้พียงนีเป็นตน้  นับเป็นปัจจยัดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ความ

ร่วมมือและการตดัสินใจในการใหก้ารรักษาผูรั้บบริการทีทาํใหเ้กิดการบูรณาการขอ้มูลทีสาํคญัต่อ

การรักษาพยาบาล โดยกาํหนดเป็นกระบวนการในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ (1) กระบวนการรับฟัง

ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Patient) ทีผูป้ฎิบัติงานในโรงพยาบาลต้องให้

ความสาํคญัต่อการรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้ร้องเรียน เพือหาวิธีการพฒันากระบวนการทงัเชิงรุก เชิง

รับ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในการตอบสนองความคาดหวัง ความปรารถนาของ

ผูรั้บบริการ โดยโรงพยาบาลอาจใชเ้ครืองมือทางเทคโนโลยช่ีวยในการพฒันาระบบรับขอ้ร้องเรียน

ใหมี้ความทนัสมยั สามารถนาํมาพฒันาคุณภาพการบริการใหดี้ขึนในการตอบสนองความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการไดต้รงความประสงค์มากขึน กลยุทธ์ทีทาํให้เกิดการรับฟังและไดรั้บการยอมรับ

มาก คือ การสนทนากลุ่ม เนืองจากปัญหาทีเกิดขึนมกัเกียวขอ้งกบัหลายหน่วยงานทีตอ้งรับทราบ

ทีมาของปัญหา การสนทนาถึงแนวทางการปรับปรุงพฒันา การชดเชย ตลอดจนการใหค้าํมนัสญัญา

แก่ผูรั้บบริการเพือใหเ้กิดความพึงพอใจและสร้างความคาดหวงัให้เกิดขึนจากการบริการ (2) การ

สร้างทางเลือกในการรักษา (Diagostic and Treatment Option) เพือให้ผูรั้บบริการเลือกการรักษาที

เหมาะสมกบัสถานะ ความรู้สึกและอารมณ์ในดา้นความพร้อมของร่างกายและจิตใจหากการรักษา

ตอ้งใชว้ิธีการผ่าตดัหรือเลือกใชย้าบาํบดั การเลือกความเหมาะของวิธีการรักษากบัค่าใชจ่้ายทีจะ

เกิดขึน เป็นตน้ เพือใหผู้รั้บบริการและแพทยผ์ูใ้หก้ารรักษาเขา้ใจซึงกนัและกนัในการใหข้อ้มูล การ

ตดัสินใจรับการรักษาทีเหมาะสม (Omachouu, 2010)  (3) กระบวนการประเมินความพึงพอใจและ

ความผกูพนัของผูรั้บบริการทีมีต่อผูส่้วนไดส่้วนเสีย นบัเป็นสิงสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ เนืองจาก
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เป็นปัจจยัทีส่งต่อความจงรักภกัดีและการบอกต่อการใชบ้ริการของผูรั้บบริการทีมีต่อตราสินคา้ของ

โรงพยาบาลเอกชนทีพึงให้ความสาํคัญ ตวัอย่าง การประเมินทีนิยมใชก้ันในธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชน Customer satisfaction score, Customer engagement score, Net promoter score, Loyalty 

score, Customer retention rate เป็นตน้  ซึงเป็นเครืองมือทีทาํให้สามารถประเมินระดบัความพึง

พอใจ ความคาดหวงัและความผกูพนัทีมีต่อโรงพยาบาลเอกชนในเชิงระบบทีสามารถดาํเนินการได้

อยา่งต่อเนือง  (4) การประเมินเชิงเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัรายอืน เพือศึกษาและประเมินการพฒันา

ศกัยภาพในการแข่งขนัระยะยาวตามความนิยมของผูรั้บบริการทีมีต่อโรงพยาบาลแต่ละแห่ง ทาํให้

เขา้ใจผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อธุรกิจในระยะยาว  (5) การคิดคน้บริการสุขภาพ นวตักรรมการรักษา

ใหม่ เพือใชเ้ป็นทางเลือกให้แก่ผูรั้บบริการ โดยลกัษณะของผลิตภณัฑ์และบริการต้องมีความ

เหมาะสม โดดเด่นทีเรียกว่า Point of Difference ในการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั เช่น 

การสร้างนวตักรรมการดูแลสุขภาพอยา่งสมาํเสมอหรือดูแลตลอดชีวิต (Continuum of Care) ตงัแต่

การใหค้วามรู้ การเสริมสร้างสุขภาพ การส่องต่อการดูแลอย่างต่อเนือง เพือสร้างความประทบัใจ 

สามารถตอบสนองผูรั้บบริการได(้สิทธิศกัดิ พฤกษปิ์ติกุล, 2555) 

  2.4 การสร้างนวตักรรมรูปแบบใหม่ทังในดา้นผลิตภณัฑ์ (Product Innovation)   

การรักษาพยาบาลและบริการในรูปแบบใหม่ทีสร้างประโยชน์ สามารถตอบสนองความตอ้งการ

รักษาพยาบาลได้อย่างปลอดภัย (Medication) หรือมุ่งสนองตอบต่อความต้องการเฉพาะของ

ผูรั้บบริการ (Non-Medication) เป็นรูปแบบการจดัการทางธุรกิจทีมุ่งสร้างความไดเ้ปรียบในเชิงการ

แข่งขันทีทาํให้สามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาด (Omachouu, 2010)  รวมถึงการเขา้ถึงการ

ใหบ้ริการผูรั้บบริการไดอ้ยา่งทวัถึงมากขึน เป็นการจดัการเชิงบรรษทัภิบาลทีมุ่งเสริมสร้างศกัยภาพ

ในการแข่งขนั ควบคู่กบัการสร้างผลตอบแทนต่อการลงทุนแก่ผูถื้อหุ้น รวมถึงสามารถดูแลหรือ

แสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม กลยุทธ์เชิงนวตักรรมทีมกัใชใ้นการจดัการบรรษทัภิบาล คือ การ

สร้างความแตกต่าง (Point of Difference) ในการสร้างความโดดเด่นในการบริการทีสามารถสร้าง

ธุรกิจไดท้งัรูปแบบการรักษาและการป้องกนั (Medication and Non Medication) เช่น การสร้าง

รูปแบบการดูแลครบวงจร (Hoslistic Care) เป็นบริการทีดูแลผูรั้บบริการทุกรูปแบบตังแต่การ

ป้องกนั การรักษาพยาบาลโดยมุ่งเนน้และเชือมโยงไปสู่การดูแลผูรั้บบริการตลอดชีวิต (Healthcare 

companion, quality of life, and life expectancy) เพือเป็นหลกัประกนัดา้นสุขภาพทงัส่วนบุคคล

และครอบครัวทาํใหมี้คุณภาพชีวิตทีดี (โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, 2558; Omachouu, 2010)  การสร้าง

นวตักรรมเชิงการบริการเพือเสริมจุดขายทีแข็งแรง ไดแ้ก่การสร้างระบบอาคารสถานทีสวยงาม 

สะอาด สิงอาํนวยความสะดวกครบ ทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกมีหน้าตาเป็นทียอมรับของ

สงัคม ความรู้สึกไดรั้บการดูแลอยา่งดีจากผูป้ฎิบติังานในโรงพยาบาลเอกชน ความรวดเร็วในการ
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ใหบ้ริการแต่ละขนัตอนราบรืนไร้รอยต่อ เป็นรูปแบบของการบริการทีลงทุนนอ้ยไดผ้ลตอบแทนที

สูง (Intangible Value) นอกจากนีการให้ความสําคัญต่อการจัดการบรรษัทภิบาล เพือให้เกิด

ประสิทธิผลต่อกลยุทธ์ทางการตลาดทีมุ่งเน้นการสร้างยอดขายให้สูง เพือบริหารความคุ้มค่า

ทางการลงทุน การเงิน การใชท้รัพยากรทีมีอยู่อย่างคุ ้มค่าก่อให้เกิดประสิทธิภาพในผลงาน เกิด

ประสิทธิผลในการสร้างความประทบัใจในการกลบัมาใชบ้ริการซาํหรือการบอกต่อการใชบ้ริการ

ไปสู่บุคคลใกลชิ้ด  แนวทางการจดัการนวตักรรมเป็นรูปแบบทีสาํคญัต่อความเป็นบรรษทัภิบาล 

เนืองจากการออกแบบผลิตภณัฑเ์ชิงนวตักรรมตอ้งมุ่งผลประโยชน์ของผูรั้บบริการไดรั้บเป็นหลกั 

โดยใช้วิ ธีการคิด วิ เคราะห์และจัดการความรู้ทางนวัตกรรม  (สถาบันรับรองมาตรฐาน

สถานพยาบาล, 2558) ในการตัดสินใจเลือกแนวทางดําเนินงานในรูปแบบทีเหมาะสมตาม

สถานการณ์ เช่น Blue Ocean ในการวิเคราะห์ผ่านระบบ Strategy Canvas ในการทาํการวิเคราะห์

วิจยั เพือยืนยนัคุณลกัษณ์การวิเคราะห์ทีเหมาะสม เพือสร้างผลิตภณัฑ์ทีมีความคุม้ค่า ซึงเมือเกิด

ความคุม้ค่าแลว้ผูรั้บบริการในโรงพยาบาลเอกชนจะไม่คาํนึงถึงเรืองราคาทีสูงแต่เป็นไปตามความ

คาดหวงั ผูรั้บบริการกลุ่มนีจะมีความสามารถในการชาํระเงินสูง  การสร้างนวตักรรมรูปแบบใหม่ๆ 

จะส่งผลเกิดการเจริญเติบโตของผูรั้บบริการเพิมมากขึน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ของภาครัฐในการ

ผสานธุรกิจทีเกียวขอ้งกนั เช่น ธุรกิจการท่องเทียวและการกีฬา ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงพยาบาล 

ในการบูรณาการเพือให้เกิดการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเทียวต่างประเทศ ทาํให้เ กิดการ

ตอบสนองความตอ้งการในรูปแบบทงัการรักษาพยาบาลและการดูแลป้องกนัสุขภาพให้เกิดความ

เจริญเติบโตมากขึน  ทงันีแนวทางในการพฒันานวตักรรมใหม่ยอ่มมีความสมัพนัธต่์อองคป์ระกอบ

สาํคญัอืนมากมาย ไดแ้ก่ การประสานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

ในการช่วยเหลือในการบริการแก่ผูรั้บบริการร่วมกนั เนืองจากแต่ละโรงพยาบาลมีความเชียวชาญ มี

เครืองมือและบุคลากรทีแตกต่างกนั ธุรกิจในกลุ่มนีจึงสามารถช่วยเหลือสนับสนุนต่อกนัเพือสร้าง

ความปลอดภัยในชีวิตแก่ผูรั้บบริการอนัเป็นการตอบสนองต่อหลกัคุณธรรม ทีมีการจดัการใน

รูปแบบบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน (สิทธิศกัดิ พฤกษปิ์ติกุล, 2555) 

  2.5 การจดัโครงสร้างค่านิยม วฒันธรรมโรงพยาบาลเอกชนทีมีความสอดคลอ้งต่อ

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิตามแนวทางการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาล

เอกชน  ในการจดัโครงสร้างคือการออกแบบการทาํงานภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชน ทีมุ่งเน้น

ในการกระจายทรัพยากรของโรงพยาบาลไปสู่ผูรั้บผิดชอบในแต่ละบทบาทหน้าทีทีก ําหนด

โครงสร้างงานไว ้โดยแบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆทีสาํคญัต่อการผลกัดนัองค์กรไปสู่ความสาํเร็จตาม

หน้าทีงานทีไดรั้บการออกแบบให้ดาํเนินงาน ประสานงานกบัเพือให้บรรลุเป้าหมายด้านความ

ปลอดภยัของผูรั้บบริการทีมีความชดัเจน ทาํใหก้ารจดัโครงสร้างงานของโรงพยาบาลเอกชนส่วน



 

 

279

ใหญ่มีลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั สาํหรับรายละเอียดในการให้บริการสุขภาพทีหลายหลายตามความ

ถนดัความเชียวชาญ ความพร้อมดา้นทรัพยากร ทาํให้การจดัการบรรษทัภิบาลมีบทบาทสาํคญัใน

การพิจารณาปรับใช ้เช่น การบริการผูรั้บบริการนอก (Out-Patient) ผูรั้บบริการใน (In-Patient) 

ผูรั้บบริการฉุกเฉิน (Emergency Case) ทีมีการแยกแผนกให้บริการตามคลีนิคหลกั เช่น ศูนยโ์รค

เฉพาะทาง ศนูยเ์บาหวาน ศนูยห์วัใจ ศนูยค์วามดนัโลหิตสูง เป็นตน้  การจดัการบรรษทัภิบาลตอ้ง

คาํนึงถึงประสิทธิภาพในการจดัการเข้าถึงของผูรั้บบริการจะเป็นอย่างไร มีกระบวนการทาํงาน

อยา่งไร (Work Instruction, Work in Process) โดยคาํนึงถึงสมรรถนะหลกัของโรงพยาบาลในดา้น

ความชาํนาญด้านใด มีขีดความสามารถในเชิงการแข่งขนัมากน้อยเพียงใด เพือประเมินทบทวน

สมรรถนะในการกาํหนดกระบวนการเชิงกลยทุธ ์ การจดัวางระบบงานตามโครงสร้าง การคดัเลือก

บุคคล เป็นตน้  เช่น สมรรถนะการแข่งขนัของโรงพยาบาลบีเอน็เอชทีโดดเด่น คือ การบริการและ

คุณภาพรักษาของแพทยใ์นระดบัปฐมภูมิทีดี แต่ท่ามกลางการแข่งขนัจากคู่แข่งทีมีศกัยภาพสูงราย

ลอ้ม ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรง

พยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลบํารุงราษฏร์ ซึงล้วนมีความได้เปรียบในทุกด้าน การกําหนด

ยทุธศาสตร์ของโรงพยาบาลบีเอน็เอช จึงมุ่งเนน้ในดา้นนวตักรรมรูปแบบใหม่ทีสร้างความแตกต่าง

จากโรงพยาบาลอืนไม่มีบริการ เช่น นวตักรรมการดูแลสุขภาพทงัครอบครัว  การแข่งขนัดา้นการ

ออกแบบอาคารทีหรูหราทีสุดรูปแบบโคโลเนียลทาํให้เกิดความประทบัใจ สามารถยกระดบัของ

ลูกคา้ควบคู่กับการยกระดบัราคาเพือการบริการตามความคาดหวงัทีคุม้ค่า ทาํให้ผูรั้บบริการทีมี

ฐานะการเงินดีมาใช้บริการมากกว่าตัดสินใจใช้บริการใกล้เคียงทีมีคุณภาพการบริการแบบ

โรงพยาบาลรัฐทีไม่ไดรั้บความสะดวก สถานทีไม่หรูหรา เป็นตน้ 

     การจดัการบรรษทัภิบาลทีสามารถนาํธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปสู่ความเป็น

เลิศ ในการมุ่งเนน้ความปลอดภยัของผูรั้บบริการดว้ยคุณภาพการรักษาและการบริการทีดี มาจาก

การนาํองคก์รตามมาตรฐานการรับรองสถานพยาบาล โดยผูน้าํทีมีวิสัยทศัน์ชดัเจน สามารถสร้าง

ค่านิยมทีสอดคลอ้งกบัการพฒันาสมรรถนะโรงพยาบาลใหไ้ปสู่การจดัการธุรกิจทีเป็นเลิศตามหลกั

บรรษทัภิบาล ในการขบัเคลือนธุรกิจโรงพยาบาลไปสู่เป้าหมายทีตงัใจไว ้โดยผูน้าํตอ้งสร้างค่านิยม

และวฒันธรรมองคที์ยึดมนัในหลกัคุณธรรมจริยธรรมทีดีต่อการให้บริการ สร้างระบบการกาํกบั

ดูแลตรวจสอบตามมาตรฐานทีไดรั้บการยอมรับ ซึงโรงพยาบาลมีระบบการตรวจสอบจาํนวนมาก

ในแต่ละขันตอน การตรวจสอบมีการตรวจซาํอย่างสมาํเสมอเพือให้แน่ใจได้ว่าบุคลากร วสัดุ

อุปกรณ์เครืองมือเครืองใช ้ระบบสาธารณูปโภคพร้อมใชง้านอยา่งไม่ติดขดั ควบคู่กบัความพยายาม

ในการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม เช่น การกาํจดัของเสียทีมีสารเคมี สารติดเชือ สารพิษในการ

แยกขยะทําลายอย่างมีมาตรฐาน การบําบัดนําเสียและการกรองอากาศเสียก่อนปล่อยออกสู่
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สาธารณะ เป็นตน้  เป็นความพยายามในการจดัการดว้ยหลกัความรับผดิชอบสามารถตรวจสอบได้

อยา่งต่อเนือง ทาํใหก้ารจดัการโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโนม้ในการใชรู้ปแบบหลกับรรษทัภิบาลมา

ประยกุตใ์หเ้กิดความเหมาะสมต่อกาํลงัความสามารถของธุรกิจทีจะทาํได ้เนืองจากการประกอบ

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตอ้งใชง้บประมาณการลงทุนสูง การบริหารจดัการงานต่างๆ จึงตอ้งการ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่งต่อเนืองสมาํเสมอและมีพฒันาการทีกา้วหน้าต่อไป  การสร้าง

ค่านิยมทีมนัคงและสอดคลอ้งกบัเป้าหมายจะส่งผลต่อการพฒันาวฒันธรรมโรงพยาบาลนันๆ ไปสู่

เป้าหมายร่วมกัน  วฒันธรรมทีสาํคญัหลกั คือ วฒันธรรมด้านความปลอดภัยในชีวิต เช่น ความ

พยายามในการลดจาํนวนผูห้กลม้ภายในโรงพยาบาลเอกชนทีมีเหตุเกิดขึนนอ้ยมากแต่เมือเหตุขึนจะ

ส่งผลกระทบความปลอดภยัของผูรั้บบริการภายในโรงพยาบาล เป็นตน้ (Omachouu, 2010) 

   การสร้างวฒันธรรมโรงพยาบาลทีดีจะส่งเสริมความมีสมรรถนะทีเพิมมากขึน 

โดยเฉพาะวฒันธรรมทีตอ้งยดึมนัในการปฎิบติัตามกฏหมาย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

โดยผูน้าํมีบทบาทในการชีนาํ กระทาํเป็นแบบอยา่งดว้ยการส่งเสริม กาํกบั ดูแลอย่างจริงจงั เพือให้

มนัใจไดว้่าบุคลากรทุกระดบัยึดมนัต่อการปฎิบติัตามจริยธรรมทีดี ยึดมนัตามกฏหมาย ยึดมนัใน

สิทธิผูรั้บบริการ โดยผูน้าํมีบทบาทสาํคญัในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมทงัในเชิงระบบและ

กระบวนการ ไดแ้ก่ การสร้างกรอบจริยธรรมเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเชิงนโยบาย  จดัการอบรมดา้น

จริยธรรมบ่อย การจดัตงัคณะกรรมการควบคุมดูแลจริยธรรมและดูแลสิทธิผูรั้บบริการให้ชดัเจนมี

การรณรงคใ์หย้ดึถือปฎิบติัอยา่งต่อเนือง และมีการติดตามวดัผลความสาํเร็จอยา่งต่อเนือง 

  2.6 การพฒันาการเรียนรู้และสร้างนวตักรรมในบริการทางการแพทย ์ การปฎิบติั

การในโรงพยาบาล คือ การสร้างคุณค่าดา้นการรักษาใหแ้ก่ผูรั้บบริการทีตอ้งการความปลอดภยัจาก

การรักษา ดงันันองค์กรแห่งความเป็นเลิศจึงตอ้งมุ่งเน้นการจดัการความรู้ และการสร้างคุณภาพ

ความเป็นเลิศด้านกระบวนการทาํงาน เพือให้เกิดดุลยภาพของกระบวนการเพือให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าสูงสุด ดว้ยการสร้างนวตักรรมดา้นกระบวนการทาํงาน การทาํงานร่วมกนัเป็น

ทีมโดยอาศยัความเชียวชาญเฉพาะร่วมประสานงานกนั รวมถึงการประสานงานร่วมกบัพนัธมิตร

ทางการค้าอืน ได้แก่ (1) กระบวนการออกแบบและสร้างนวตักรรมของระบบงาน ซึงเป็นการ

ออกแบบงานเชิงกลยุทธ์ เพือส่งเสริมความสําเร็จตามเป้าหมายทีก ําหนดไว ้โดยใช้ศกัยภาพ 

ความสามารถในการแข่งขนั สมรรถนะโรงพยาบาล เป็นเครืองมือในการผลกัดนัไปสู่ความสาํเร็จ

ตามทีไดต้งัเป้าหมายไว ้ (2) การนาํกระบวนการทาํงานสู่การปฎิบติั ซึงแบ่งออกเป็นระบบย่อยๆ 

ไดแ้ก่ ระบบบริหารจดัการองคก์ร ระบบการดูแลรักษาผูรั้บบริการ ระบบงานสนับสนุนทวัไป เป็น

ตน้ ทงันีขึนอยูก่บัความจาํเป็นและความเหมาะสมแต่ละโรงพยาบาลทีมีกลยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจ

ทีแตกต่างกนั (3) การควบคุมตน้ทุนรวมของกระบวนการตามระบบทีวางแผนไว ้เป็นองคป์ระกอบ
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หนึงทีมีความสาํคญัในการเพิมขีดความสามารถในการปฎิบติังาน โดยมุ่งการสร้างผลลพัธ์ทีเลิศทาํ

ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชท้รัพยากรทีอยูอ่ยา่งจาํกดัของโรงพยาบาลเพือใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด เช่น เป้าหมายความสาํเร็จของการควบคุมตน้ทุนต่อโรค  (Cost per DRG) เป็นตน้ (สิทธิศกัดิ 

พฤกษ์ปิติกุล, 2555) (4) การพฒันาองค์ความรู้และการนําความรู้ไปสู่การวิเคราะห์เพือให้เกิด

นวตักรรมการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการใชง้านผ่านสือต่างเช่น คอมพิวเตอร์ สือ

โฆษณาประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้ 

  2.7 การสร้างบุคลากรทางการแพทยด์ว้ยการร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชน

และโรงพยาบาลรัฐหรือมหาวิทยาลยั ในการผลิตบุคลากรทางการการแพทยที์มีอตัราขาดแคลน

จาํนวนมาก ซึงการผลิตบุคลากรทางการแพทยอ์อกมาแลว้ต้องใชเ้วลาอีกหลายปีในการเรียนรู้

ประสบการณ์ทีพร้อมจะปฎิบัติหน้าทีได ้นอกจากนีปัญหาสาํคญัทีทาํให้ขาดแคลนบุคลากรทาง

การแพทย ์มาจากภาระงานหนักความรับผิดชอบสูง ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทยเ์ปลียนไป

ประกอบอาชีพอืนกนัจาํนวนมาก ดงันนัความสาํคญัในการจดัการบรรษทัภิบาลดา้นนี จึงเป็นหนา้ที

และความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเอกชนเองทีตระหนักถึงการดึงตัวแพทยแ์ละพยาบาลจาก

โรงพยาบาลรัฐเข้ามาทาํงาน ซึงเป็นการเบียดเบียนทรัพยากรสําคญัของประเทศและเป็นปัญหา

ความขดัแยง้ขึนจากกระแสสงัคมทีมองธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใชท้รัพยากรทางการแพทยด์ว้ยเงิน

ภาษีของประเทศเพือประโยชน์ในทางธุรกิจ ทีผ่านมามีหลายกลุ่มในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมี

ความตงัใจและเสนอตวั  เพือตอบสนองการผลิตบณัฑิตทางการแพทยเ์อง แต่ติดขดัดว้ยเงือนไขการ

สนบัสนุนทางการเงินจากรัฐบาล เงือนไขทีเขม้งวดในการดาํเนินงานในรูปแบบสถานบนัการศึกษา 

ทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนหันมาดึงตัวผูเ้ชียวชาญสําคัญจากโรงพยาบาลรัฐมาทาํงานด้วย

ค่าตอบแทนทีสูง สวสัดิการทีดีทาํใหแ้พทยจ์ากโรงพยาบาลรัฐยา้ยมาทาํงานในโรงพยาบาลเอกชน

มากขึน ทงัในส่วนของแพทยป์ระจาํและแพทยช์วัคราว ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจเมือมีขอ้จาํกดัในการ

ลงทุนผลิตบุคลากรทางการแพทยสู์ง ทาํใหไ้ม่สามารถสร้างความคุม้ค่าต่อการลงทุนไดจึ้งใชว้ิธีการ

โดยคดัเลือกบุคลากรทางการแพทยขึ์นมา เพือใหทุ้นในการศึกษาเฉพาะดา้น ซึงเมือสาํเร็จการศึกษา

ตอ้งมาใชทุ้นการศึกษาดว้ยค่าตอบแทนทีสูงกว่าการทาํงานในโรงพยาบาลรัฐ เป็นตน้ 

  ทงันีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความขาดแคลนแพทยต์งัแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

ใชว้ิธีการใหทุ้นและใชทุ้นการศึกษาเป็นหลกั แต่ก็ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้นืองจากเมือแพทย์

ใชทุ้นครบ 3 ปีส่วนใหญ่เลือกลาออกหรือขอยา้ยไปอยูใ่นพืนทีมีสิงอาํนวยความสะดวกหรือใชทุ้น

ซึงอยูใ่นระดบั 400,000 บาทซึงเป็นอตัราคงทีมานาน คงเหลือร้อยละ 20-30 ทีอยู่ในระบบราชการ 

ดงันนัการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชนจึงมีความเกียวขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั
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ระหว่างภาครัฐและภาคโรงพยาบาลเอกชน ทีตอ้งร่วมมือกนัในการผลิตบุคลากรร่วมกนัให้มากขึน

และเป็นการแกไ้ขปัญหาการกระจายตวัให้แพทยไ์ดล้งพืนทีห่างไกล ทาํให้ประชาชนมีโอกาส

เขา้ถึงบริการไดม้ากขึน (พงษพิ์สุทธิ จงอุดมสุข, 2557) 

  2.8 การบริหารงานของภาครัฐ เป็นปัจจยัสาํคญัทีมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อ

การจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชนและต่อระบบสาธารณสุขโดยภาพรวมของประเทศไทย 

ซึงเป็นปัญหาเรือรังและมีความซับซ้อนของปัญหาทีเกียวข้องกนัเป็นลูกโช่ อนัเป็นผลมาจาก

ผลประโยชน์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจนทาํให้เกิดการบิดเบือนกลไกของการบริหารจดัการ

บา้นเมืองทีดี ได้แก่ ปฎิรูปกฏหมาย เพือสร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรมแก่ประชาชนและ

สงัคม เช่น 1. การขาดความเสมอภาคและความเป็นธรรมของสิทธิพืนทีฐานสาํคญัของประเทศไทย 

คือ 1.1 การเข้าถึงสิทธิความคุ้มครองขนัพืนฐานทีมาจากสิทธิความคุม้ครองของหลกัประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ซึงเป็นสิทธิขนัพืนฐานทีรัฐบาลดา้นการรักษาพยาบาทีรัฐบาลตงัใจให้แก่ผูที้ไม่มี

สิทธิดา้นสุขภาพใดๆ ในการเป็นหลกัประกนัดา้นการดูแลสุขภาพทีดีให้แก่ประชาชนในระดบัขนั

พืนฐานโดยทีประชาชนไม่ตอ้งชาํระเงินค่าเบียประกนั รัฐบาลจะเป็นชาํระค่ารักษาพยาบาลจากภาษี

ของประชาชนแทนในขอบเขตการรักษาตามทีกําหนดในลักษณะบริการขันพืนฐาน โดย

ผูรั้บบริการเขา้รับบริการทีโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลทีรัฐส่งต่อให ้ซึงอาจเป็นโรงพยาบาลรัฐ

หรือโรงพยาบาลเอกชนอืนตามทีกาํหนดในใบส่งตวัเขา้รับการรักษา ดงันนัสิทธิความคุม้ครองนีจะ

มีผูรั้บบริการจาํนวนมาก ปัญหาการจดัการบรรษทัภิบาล คือ ดา้นการตอบสนองในการรักษาทาํได้

ชา้อาจไม่ทนัต่อความเสียงต่อการเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง ดา้นประสิทธิภาพการรักษาเพียงขัน

พืนฐานยงัไม่เพียงพอต่อการดูแลความปลอดภยัชีวิต เนืองจากปัญหาความขาดแคลนแพทยพ์ยาบาล

ของโรงพยาบาลรัฐทาํใหดู้แลผูรั้บบริการไม่ทวัถึง ขาดความรวดเร็วในการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ

กรณีผูรั้บบริการฉุกเฉิน (Emergency case) รวมถึงประสิทธิภาพในการรักษาทงักลุ่มยา เวชภณัฑ์ที

ใชใ้นการรักษามีคุณภาพไม่ดีพอสาํหรับการรักษาอาการทีรุนแรง ซึงภาครัฐไม่สามารถสนับสนุน

ยาเวชภณัฑจ์ากต่างประเทศทีมีราคาสูงได ้ดา้นความเสมอภาคในการให้บริการไม่สามารถทาํได้

อยา่งครอบคลุมทวัถึงเนืองจากโรงพยาบาลรัฐมีทรัพยากรทีจาํกดัและดูแลผูรั้บบริการจาํนวนมาก 

ดงันนัการออกแบบการจดัการบรรษทัภิบาลโรงพยาบาลเอกชนนัน ภาครัฐสามารถสร้างขอ้ตกลง

ร่วมกนัในการร่วมมือใหบ้ริการแก่ประชาชนร่วมกบัโรงพยาบาลเอกชน ดว้ยการสร้างแรงจูงใจดา้น

หลกัคุณธรรมจริยธรรมทีโรงพยาบาลเอกชนพึงร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ในการเขา้ร่วมรักษา

ผูรั้บบริการในระดบัขนัพืนฐาน เพือทาํใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการจากโรงพยาบาลไดม้าก

ขึนทังจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยทีภาครัฐตอ้งพิจารณาอตัราการเบิกจ่าย

เพิมขึน จากเดิมคาํนวณอตัราเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามตน้ทุนของโรงพยาบาลรัฐมาเป็นอตัราที
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คาํนึงถึงภาระการลงทุนของโรงพยาบาลเอกชน ซึงจะเป็นมลูเหตุจูงใจสาํคญัในการดึงโรงพยาบาล

เอกชนเขา้ร่วมไดม้ากขึน สาํหรับโรงพยาบาลเอกชนเป็นการดาํเนินธุรกิจทีตอ้งการครอบคลุมการ

ดูแลรักษาผูรั้บบริการเป็นหลกั มีความตอ้งการส่วนแบ่งการตลาดทีเพิมขึนในการสร้างรายไดไ้ด้

ผลประโยชน์ต่อเนืองจากการให้บริการเป็นทุนเดิม ดงันันปัจจยัทีทาํให้เกิดปริมาณผูรั้บบริการที

มากขึนจะทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนมีโอกาสในการขยายตวัมากขึนเช่นกนั โดยการจดัการบรรษทัภิ

บาลในลกัษณะนีจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของทุกฝ่ายได ้โดยผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการใชสิ้ทธิ

ไดม้ากขึน โรงพยาบาลรัฐได้รับการแบ่งเบาภาระหน้าทีในการรักษาโรงพยาบาลเอกชนไดฐ้าน

ผูรั้บบริการมากขึนมีระบบการจดัการบรรษทัภิบาลทีดีในการลดตน้ทุนและนาํไปสู่การขยายตวัใน

ธุรกิจมากขึนในอนาคต  1.2 หลกัประกนัสงัคม เป็นสิทธิความคุม้ครองสาํหรับผูมี้รายไดป้ระจาํใน

การร่วมจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนร่วมกนัระหว่างพนักงาน เจา้ของกิจการเพือให้ไดรั้บสิทธิความ

คุ้มครองตามทีกฏหมายกําหนด ปัญหาหลกัของหลกัประกันสังคม คือ ประสิทธิภาพในการ

ใหบ้ริการของโรงพยาบาลรัฐมีขอ้จาํกดัในการดูแลรักษาผูรั้บบริการตามสิทธิประกนัสังคม จึงได้

เปิดช่องทางให้โรงพยาบาลเอกชนเขา้ร่วมโครงการในการรับการรักษาตามสิทธิประกนั ซึงใน

ระยะแรกโรงพยาบาลเอกชนเขา้ร่วมจาํนวนมาก เนืองจากปัจจยัภายในของโรงพยาบาลเอกชนที

ต้องการสร้างฐานผูรั้บบริการ การตอบรับประกันสังคมจะทําให้โรงพยาบาลเอกชนมีฐาน

ผูรั้บบริการมากขึนทนัที เกิดส่วนแบ่งทางการตลาดเพิมมากขึน เป็นการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นที

รู้จักของผูรั้บบริการมากขึน เกิดการบอกต่อการใช้บริการทีเพิมมากขึน ซึงเป็นผลดีทางด้าน

ประสิทธิภาพในการจดัการกลยทุธก์ารตลาดทีเหมาะสมในช่วงเวลาหนึงในอดีต ประสิทธิภาพใน

การเพิมศกัยภาพทางการเงินดว้ยการประหยดัจากปริมาณการสั งซือยาเวชภณัฑ์จาํนวนมากทาํให้

เกิดการประหยดัต่อขนาด โดยผูรั้บบริการประกนัสังคมส่วนใหญ่เป็นผูรั้บบริการนอก (Out-Patient: 

OPD) การจัดการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนจึงสามารถจดักระบวนการทางการเงิน 

การตลาดและกระบวนการทาํงานภายในไดส้ันกระชบั อยู่ในระดบัทีเหมาะสมต่อการให้บริการที

ไม่มาก ประหยดัตน้ทุนดา้นบริการ เช่น การลงทุนดา้นสถานทีอาคารให้สวยงาม การใชท้รัพยากร

ต่างๆ ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล เภสชักรและเจา้หนา้ทีอืนจาํนวนนอ้ยลง ทาํให้สามารถจดัการไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึน  ทงันีเมือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโตขึน มีความเขม้แข็งทางการเงินและ

การตลาดมากขึนจึงทยอยเลิกเขา้ร่วมประกนัสังคม ด้วยเหตุผลหลกั คือ ขาดความคุม้ค่าในการ

ลงทุนเนืองจากประสบปัญหาขาดทุนหรือไม่คุม้ค่าต่อการดาํเนินงานจากราคาเหมาจ่ายทีตาํเกินไป 

ทําให้โรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถดําเนินการได้ ประกอบกับเกิดโอกาสในการขยาย

กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจใหม่ไปสู่กลุ่มทีมีกาํลงัซือระดบัทีสูงขึน การยกระดบัโรงพยาบาลเอกชนสู่

ระดบันานาชาติมากขึน ทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสในการแสวงหากลุ่มผูรั้บบริการ
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ใหม่ทีสามารถทาํให้โรงพยาบาลเอกชนบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจไดม้ากขึน เช่น การมุ่งกลุ่มผูมี้

ฐานะการเงินดีสามารถรับภาระค่ารักษาในอตัราทีสูงเพือตอ้งการบริการระดับสูงขึน การรองรับ

ผูรั้บบริการชาวต่างชาติทีเขา้มารับการรักษามากขึนดว้ยราคาทีตาํในมุมมองเปรียบเทียกบัการรักษา

ในประเทศของเขา ซึงโรงพยาบาลเอกชนเองตอ้งเร่งปรับตัวในการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ 

ควบคู่กับการพฒันาระบบการทาํงาน การลงทุนทีเพิมมากขึนและการเตรียมความพร้อมด้าน

สาธารณูปโภคมากขึน ทาํใหโ้รงพยาบาลเอกชนมีแนวโนม้จะออกจากการเขา้ร่วมกบัประกนัสังคม

มากขึนในอนาคต  การปฎิรูปความคุม้ครองสิทธิประกนัสังคมจึงตอ้งเป็นความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน ในการกาํหนดราคาเหมาจ่ายให้เกิดความเหมาะสมกบัตน้ทุนการ

ดาํเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนให้มากขึน เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนต้องลงทุนทุกอย่าง 

แตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐทีมีงบประมาณอุดหนุน ดงันันการคิดราคาเหมาจ่ายตามตน้ทุนของ

โรงพยาบาลรัฐทีมีงบประมาณสนบัสนุนดา้นการลงทุน จึงไม่สร้างความเป็นธรรมทีเหมาะสมใน

ด้านการจัดการทางการเงิน ทังนีประกันสังคมได้มีการปฎิรูปการเพิมสวัสดิการตามสิทธิ

ประกนัสงัคมเพิมมากขึนตามพระราชบญัญติัหลกัประกนัสงัคม เดือนตุลาคม 2558 ทีผ่านมานับว่า

เป็นการเริมตน้ของการปฎิรูปเฉพาะดา้นสิทธิความคุม้ครองของผูป้ระกนัตนทีดีขึนครอบคลุมสิทธิ

ประโยชน์มากขึน แต่ยงัไม่สามารถปฏิรูปในดา้นการตอบสนองการเขา้ถึงสิทธิและสร้างความเสมอ

ภาคในการใชสิ้ทธิประโยชน์ทีดีขึน หากรัฐบาลยงัไม่ปฎิรูปดา้นการคิดราคาเหมาจ่ายทีเหมาะสม 

ปฎิรูปกฏหมายทีสนบัสนุนใหโ้รงพยาบาลเอกชนเขา้ร่วมโครงการก็จะทาํให้กระบวนการจดัการ

บรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถขบัเคลือนไดเ้ช่นกนั  ในอนาคตมีความคาดหวงัว่า

การปฎิรูปดังกล่าวจะมีแนวโน้มในการปรับมากขึนได้ ทังนีต้องรอเวลาพิจารณาร่วมกันใน

รายละเอียดอยา่งรอบคอบ โดยตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบดา้นความเสมอภาค ความยติุธรรมสาํหรับทุก

ฝ่ายซึงมีประเดน้สําคัญทีพิจารณารายละเอียดอีกมาก แต่อย่างน้อยก็ไดมี้การขบัเคลือนกลไกที

นาํไปสู่การจัดการบรรษทัภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนบา้งแลว้จากผูเ้ขา้ร่วมโครงการใน

ปัจจุบนั 1.3 สิทธิขา้ราชการใชร้ายการเบิกจ่ายตามระบบกรมบญัชีกลางทีไม่สอดคลอ้งกบัการเบิก

จ่ายเงินของโรงพยาบาลเอกชน ทาํให้ส่วนใหญ่ขา้ราชการตอ้งเขา้รับบริการจากโรงพยาบาลรัฐ 

เนืองจากเป็นการใช้สิทธิตรงตามทีกาํหนดไวแ้ละเพือประหยดัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

ปัญหาทีเกิดขึนเป็นปัญหาทางเทคนิคเชิงระบบการเบิกจ่ายเงินทีแตกต่างกนัระหว่างกรมบญัชีกลาง

กบัโรงพยาบาลเอกชน ทีมีการกาํหนดรายการค่ารักษาพยาบาลทีแตกต่างหมวดหมู่กนั ทาํให้การ

เบิกจ่ายเงินจากกรมบญัชีกลางเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ทางดา้นการจดัการบรรษทัภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชนใหค้วามสะดวกในดา้นการระบุรหัสให้ตรงกบัมาตรฐานกรมบญัชีกลางให้ได ้

แต่ปัญหาหลกักลบัไปทีขา้ราชการทีเบิกจ่ายดว้ยระบบกรมบญัชีกลางไม่สามารถเบิกไดเ้ต็มจาํนวน
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และมีส่วนต่างทีขา้ราชการตอ้งรับผดิชอบเองจาํนวนหนึง ทาํให้เกิดขอ้ขดัขอ้งในการรับบริการใน

โรงพยาบาลเอกชน ดงันันการปฎิรูปสิทธิความเสมอภาค จึงตอ้งให้หน่วยงานภาครัฐดาํเนินการ

บางอย่างเกียวกับสิทธิความคุ้มครองข้าราชการ เช่น การกาํหนดวงเงินเหมาจ่าย เป็นต้น ซึง

รายละเอียดดงักล่าวไม่สามารถระบุวิธีการไดเ้นืองจากเป็นกลไกการพิจารณาบนขอ้จาํกดัหลาย

ประการ แต่ในการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนไม่พบปัญหาใดในการให้บริการ

และมีความตอ้งการให้บริการกลุ่มขา้ราชการเพิมมากขึน  2.  การครอบงาํแพทยสภา เพือหวงัผล

ผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทาํใหผู้ด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัในแพทยสภาเป็นบุคคลทีมี

ส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน หรือมีส่วนเกียวข้องกับการบริหารงานจัดการ

โรงพยาบาลเอกชน เขา้มาดาํเนินงานในฐานะผูรั้กษาผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการดาํเนินตาม

บทบาทหนา้ทีทีกาํหนดไวต้ามกฏหมายทีควรมุ่งเนน้การดูแล กาํกบั ตรวจสอบความมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพแพทย ์เพือใหเ้กิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและดูแลวิชาชีพให้มีเกียรติ การบิดเบือนกลไก

ควบคุมทางกฏหมายทาํให้เกิดปัญหาและอุปสรรคแก่ภาคประชาชนทีตอ้งร้องเรียน ฟ้องร้องคดี

ความ เพือตอ้งการความเป็นธรรม ในกรณีทีผูรั้บบริการไดรั้บความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 

ซึงประชาชนและผูพิ้พากษาไม่สามารถรู้รายละเอียดเกียวกบัการรักษาทางการแพทย ์ทาํให้แพทย

สภามีบทบาทหน้าทีในการให้ความเห็นทางการแพทย ์ตามหลกัจรรยาบรรณทางการแพทยที์

เหมาะสมและเป็นวิธีการรักษาทีได้มีการกาํหนดมาตรฐานไว ้ทาํให้บางพิจารณาคดีต้องใช้คาํ

วินิจฉัยจากแพทยสภาเพือให้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในกระบวนการยุติธรรม แต่จาก

กระแสสงัคมทีมีการเรียกร้องใหมี้การปฎิรูปแพทยสภา เพือเปิดโอกาสใหมี้การจดัการเชิงบรรษทัภิ

บาลจึงมีการเรียกร้องอย่างต่อเนือง เพือให้องค์กรแพทยสภาเป็นทีพึงแห่งความเป็นกลางทาง

จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย ์ในการสร้างความยติุธรรม ความชดัเจนโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

และมีหลกัคุณธรรมในการใหก้ารรักษา 3.  การอนุญาตให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทาํให้การประกอบธุรกิจเต็มรูปแบบมากขึน ทงัในดา้นกลยุทธ ์

ดา้นการลงทุน การแสวงหาผลตอบแทนสูงสุด โดยใชก้ฏหมายทีเอือประโยชน์ต่อการลงทุนและ

การสร้างผลประโยชน์ให้ผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้งตามกฏหมาย ภายใตก้ารกาํกบัดูแลจากสาํนักงาน

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยกฏหมายตอ้งพิจารณาตามเจตนารมณ์

ทางธุรกิจเป็นส่วนหนึงขององคป์ระกอบการจดัการบรรษทัภิบาล (Walker Gordon and Fox Mark, 

2002: 4-9)  

  2.9 ขอ้เรียกร้องตามกระแสทางสงัคม เป็นประเด็นทีมีความสาํคญัทีเป็นผลกระทบ

ทางกลบัด้านเพือให้เห็นภาพปัญหาทีเกิดขึนได้อย่างชัดเจน โดยแยกเป็นประเด็นหัวข้อและ

รายละเอียดในแต่ละประเด็นไดด้งันี 
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  2.9.1 ราคายาเวชภณัฑข์องโรงพยาบาลเอกชนมีราคาสูง  การควบคุมราคายา

ของประเทศไทยเป็นการควบคุมโดยโรงพยาบาลรัฐประมาณร้อยละ 62 สาํหรับโรงพยาบาลเอกชน

ยงัไม่มีกฏหมายควบคุมราคายา ทาํให้ขาดความเสมอภาคและขาดหลักนิติธรรมในการดูแล

ประชาชน ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอยา่งรุนแรง ไดแ้ก่ (1) ส่งผลกระทบต่อการรับบริการ

ตามสิทธิความคุ้มครอง 3 กองทุน ได้แก่ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ ํานวน 47 ล้านคน 

หลกัประกนัสงัคมจาํนวน 10 ลา้นคนและสิทธิขา้ราชการจาํนวน 5 ลา้นคนทีใชร้ะบบการเบิกจ่าย

ตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม (Diagnosis Related Group: DRG) สาํหรับผูรั้บบริการในและเหมาจ่ายราย

หัว (Capitation) สาํหรับผูรั้บบริการนอก ตามการเบิกจ่ายบญัชียาแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ซึงใชเ้ป็น

มาตรฐานในระบบราชการและโรงพยาบาลรัฐ โดยไม่มีระบบร่วมจ่าย (Copayment)  หรือการจ่าย

ตามอตัราอา้งอิงราคา (Reference Price: RP) ซึงรายการยาในประเทศไทยเป็นสินคา้ควบคุมเฉพาะ

ในส่วนราชการ แต่ในขณะเดียวกนัราคายาทีจาํหน่ายโดยบริษทัยาเป็นลกัษณะอิสระ ไม่มีหน่วยงาน

ในการควบคุมหรือต่อรองราคาก่อนวางจาํหน่าย ทาํให้ไม่มีการกาํหนดมาตรการควบคุมราคาไว ้

มาตรการควบคุมราคาไม่เขม้งวดเมือเปรียบเทียบกบัสินคา้อืน เนืองจากขาดบุคลากรในการติดตาม

และเกิดจากการผลกัดนัของกลุ่มผลประโยชน์ในธุรกิจทีเกียวกบัการจาํหน่ายยา ซึงจากกระแสภาค

ประชาชนทีพยายามผลกัดนัในเกิดการควบคุมราคายาในโรงพยาบาลเอกชน จนมีเรืองร้องเรียนถึง

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช) ทาํใหเ้กิดการศึกษาจนไดข้อ้สรุปว่าราคายาในโรงพยาบาลเอกชนสูง

กว่าราคายาตามตลาดหลายเท่าตวั แต่กระบวนการทีจะจดัตงัคณะกรรมการดูแลควบคุมราคายาของ

โรงพยาบาลเอกชนก็ยงัไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ทาํให้ภาคประชาชนไดมี้การผลกัดนัให้มีการ

เปลียนแปลงครังสาํคญัในระดบัประเทศนีอย่างต่อเนือง แต่ยงัไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบอย่าง

เต็มที แมก้ระทงักระทรวงพาณิชยอ์อกประกาศจะควบคุมราคายาแต่ก็ไม่มีการดาํเนินการต่อให้เกิด

ผลสาํเร็จ ซึงมาตรการการควบคุมราคายาเป็นหนา้ทีของกระทรวงสาธารณสุขทีตอ้งเน้นกลไกการ

ควบคุมราคายา แต่ก็มีการถกเถียงกนัว่าหน่วยงานใดจะเป็นผูค้วบคุมราคายาระหว่างกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย ์เพือให้ได้ข้อสรุปในการออกกฏหมายควบคุมราคายาใน

โรงพยาบาลเอกชน โดยปัจจุบนัไดมี้การจดัตงัคณะทาํงานร่วมทีเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนส่ง

ตวัแทนเขา้เป็นกรรมการ แต่ทงันียงัคงรอการดาํเนินงานทีเห็นผลเชิงรูปธรรมในระยะเวลาต่อไป  

(อรอนงค ์วลีขจรเลิศ; ธนนรรจ ์รัตนโชติพานิช; พรพิศ ศิลขวุธท;์ ธนภร ชยัจิต; ขวญัสุดา ชาติโสม; 

จุฬาภรณ์ ลิมวฒันานนท์, 2555; ปรียนันทร์ ลอ้เสริมวฒันา, ม.ป.ป.; สุรีรัตน์ ตรีมรรคา, ม.ป.ป.;    

นิยดา เกียรติยงิองัศุลี ม.ป.ป.; พรเทพ โชติชยัสุวฒัน,์ 2558)  

 2.9.2 การเรียกร้องความคุม้ครองผูไ้ดรั้บความเสียหายทางการแพทย ์ตามหลกั

นิติธรรมเบืองตน้ มีผลเนืองมาจากพระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 41 กาํหนด
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เพดานการชดเชยความเสียหายทางการแพทยก์รณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรไม่เกิน 400,000 

บาท ซึงเงินชดเชยดงักล่าวไม่สามารถบรรเทาความเสียหายในระยะยาวให้แก่ผูเ้สียหายได ้อีกทงั

เมือผูเ้สียหายเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาลมกัไดรั้บปฎิเสธจนนาํไปสู่กระบวนการทางศาล 

ซึงผูเ้สียหายประสบปัญหาขดัสนดา้นการเงินจนไม่สามารถดาํเนินคดีเพือเรียกร้องความเป็นธรรม

ไดแ้ละกระบวนการทางศาลในระยะเวลานาน ทาํใหผู้ไ้ดรั้บความเสียหายทางการแพทยไ์ม่สามารถ

รับภาระค่าใชจ่้าย ปัญหาสุขภาพทีเรือรังและระยะเวลาในการตดัสินคดีรวมถึงกระบวนการบงัคบั

คดีทีใช้เวลานาน ไม่ทันต่อการเยียวยาอาการเจ็บป่วยได้ จึงเป็นทีมาของแนวความคิดในการ

นําเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซึงนําเสนอโดย

นายแพทยม์งคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยใชเ้วลาในการผ่านร่าง

พระราชบญัญติันานถึง 11 เดือน ต่อมาปลายปี 2553 ไดรั้บการต่อตา้นจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน

อย่าง รุนแรงจนทําให้ต้องยก เลิก ร่างพระราชบัญญัติดังก ล่าวในทีสุด  ถึงแม้ในปี  2554 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร์และสมาชิกวุฒิภสพจะผา่นร่างพระราชบญัญติันีอีกครัง แต่ถูกแพทยสภา

เคลือนไหวไม่ใหน้าํเสนอต่อจนกระทงัเกิดเหตุการณ์ยุบสภาทาํให้ร่างพระราชบญัญติันีคา้งอยู่ใน

วาระพิจารณาของสภาและยงัไม่มีการนาํเสนออีก 287 ร่างพระราชบญัญติันีมีเจตนาเพือลดปัญหา

การฟ้องร้องระหว่างแพทยแ์ละผูรั้บบริการ โดยการตังกองทุนเงินชดเชยความเสียหายให้กับ

ผูรั้บบริการทุกสิทธิความคุม้ครอง โดยนาํเงินช่วยเหลือจากหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 

41 เงินสมทบจากผูรั้บบริการและโรงพยาบาลเอกชนร่วมจ่ายสมทบ มีคณะกรรมการกลางทาํหน้าที

พิจารณาการชดเชยทีรวดเร็ว และมีการนาํความผดิผลาดไปพฒันาระบบป้องกนัความเสียหายทีจะ

เกิดขึนกบัผูรั้บบริการอืน  จากกระแสการต่อตา้นทีรุนแรงระหว่างภาคประชาชนและโรงพยาบาล

เอกชนทีมีกลุ่มผลประโยชน์ในแพทยสภา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีส่วนสาํคญัในการทาํใหก้าร

จดัการบรรษทัภิบาลในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในหลกันิติธรรม การสร้างความรับผิดชอบมีน้อย 

ส่วนหนึงมาจากปัญหาดา้นทศันคติของแพทยที์มีทศันคติเกียวกบัพลงัอาํนาจทางความรู้ทางการ

แพทย ์การขาดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นสาระสาํคญัของพระราชบญัญติัดงักล่าว จึงทาํให้แพทย์

และบุคลากรทางการแพทยต่์อต้านพระราชบัญญัติฉบับนีเป็นอย่างมาก ซึงโดยหลกัการของ

พระราชบญัญติัฉบบันีจะสามารถลดปัญหาขอ้พิพาททางการแพทยไ์ดอ้ย่างมาก เนืองจากผูไ้ดรั้บ

ความเสียหายไดรั้บการเยียวยาจากเงินชดเชยตามมาตรา 41 รวมถึงเงินชดเชยจากเงินสมทบจาก

ผูรั้บบริการ โดยทางโรงพยาบาลเอกชนไม่ต้องร่วมส่งเงินสมทบ แต่จากการวิเคราะห์ของ

ผูเ้ชียวชาญวงการแพทยบ์างคนให้ความเห็นว่าสาเหตุมาจากทัศนคติและขาดความเขา้ใจอย่าง

แทจ้ริง จึงทาํให้บุคลากรทางการแพทยต่์อตา้น จากสถานการณ์นีทาํให้การจดัการบรรษทัภิบาล

โรงพยาบาลเอกชนในภาพรวมพบว่าการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที ต่อบทบาททาง



 

 

288

สังคม ยงัตอ้งรอการพฒันา การประสานความเขา้ใจกนัมากขึน ซึงคาดว่าจะมีการผลกัดนัร่าง

พระราชบญัญติัคุ้มครองผูเ้สียหายจากการรับบริการสาธารณสุขขึนอีกครัง (ปรียานันท์ ลอ้เสริม

วฒันา และพรเทพ โชติชยัสุวฒัน,์ 2558)    

 2.9.3 การใชท้รัพยากรของแผ่นดิน เพือประโยชน์ทางธุรกิจของโรงพยาบาล

เอกชน ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์โดยเฉพาะแพทยใ์นปัจจุบนัมีแนวโน้มลดลง 

แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อการตอบสนอความตอ้งการทางการแพทยที์สูงขึนอย่างต่อเนือง ปัญหานีมี

ความเกียวพนักบัหลายภาคส่วนตงัแต่ศกัยภาพในการผลิตแพทยข์องมหาวิทยาลยัรัฐหรือโรงเรียน

แพทย ์ไม่สามารถผลิตแพทยไ์ด้ตามความต้องการขอตลาดแรงงาน เนืองจากติดปัญหาเรือง

งบประมาณ ความพร้อมของอาจารยแ์พทยที์หาผูส้อนยาก นอกจากนียงัขาดปัจจัยส่งเสริมให้

โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งทีมีความพร้อมผลิตแพทย ์และบุคลากรทางการแพทย ์ทังด้าน

งบประมาณและผอ่นปรนเงือนไขในการปฎิบติัเช่นสถาบนัการศึกษา ซึงทาํให้โรงพยาบาลเอกชน

ไม่สามารถปฎิบติัได ้เนืองจากใชแ้หล่งเงินทุนสูงและไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน รวมทงัโรงพยาบาล

เอกชนมีทางเลือกในการคดัเลือกแพทยที์มีความรู้ความชาํนาญมีชือเสียงเขา้มาร่วมงานได ้จากการ

ใหค่้าตอบแทนและสวสัดิการทีดี มีทางเลือกในการทาํงานมากทงัเวลา สถานทีและความสะดวกใน

การจดัการภายในของโรงพยาบาลเอกชนทีเอือต่อการปฎิบติังาน เป็นต้น ทาํให้แพทยที์มีความ

เชียวชาญยา้ยจากโรงพยาบาลรัฐมาปฎิบัติงานทีโรงพยาบาลเอกชน  ทําให้การจัดการของ

โรงพยาบาลเอกชนมีต้นทุนตาํกว่าการผลิตแพทยเ์อง นอกจากนียงัไดผ้ลลพัธ์ทางการตลาดจาก

ผูรั้บบริการทีตามมารักษากับแพทยผ์ูเ้ชียวชาญ ทาํให้ภาพรวมการจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกนัหากพิจารณาดา้นบรรษทัภิบาลเฉพาะในการส่วนการดึงตวัแพทย์

ก็เป็นความสมคัรใจของแพทยที์ยา้ยมาปฎิบติังานกบัโรงพยาบาลเอกชนดว้ยเหตุผลส่วนตวัและ

ผลประโยชน์ทีตกลงกนั ในขณะทีการตอบสนองผูรั้บบริการยงัมีการจดัการบรรษทัภิบาลทีดีทงั

ดา้นการสร้างความเสมอภาคในการเขา้ถึงการรักษาจากผูรั้บบริการตามกลุ่มเป้าหมายทีกาํหนด การ

สร้างคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการทีดี  รวมถึงการอํานวยความสะดวกด้าน

สาธารณูปโภคครบครัน อนัเป็นรูปแบบการจดัการบรรษทัภิบาลทียงัคงมุ่งเน้นความปลอดภยัใน

ชีวิตของผูรั้บบริการเป็นหลกั ดงันันการตีความดา้นความเป็นบรรษทัภิบาลหรือไม่นัน อาจตอ้ง

พิจารณาในรายละเอียดและเจตนารมณ์ทีปฎิบติัภายใต ้ความจาํเป็นทางธุรกิจทีหลีกเลียงไม่ได ้ทงัที

ภาคโรงพยาบาลเอกชนไดมี้การเสนอตวัเขา้ดาํเนินการแลว้แต่ขาดการสนับสนุนทีดีพอทาํให้การ

ผลิตแพทยเ์กิดต้นทุนทีสูง ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางธุรกิจจึงเป็นสิงทีโรงพยาบาล

เอกชนต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนก็มีภาระในการดูแล

พนกังานและผูรั้บบริการจาํนวนมาก หากธุรกิจไม่สามารถดาํเนินการต่อไปได ้การดูแลผูรั้บบริการ



 

 

289

และการปฎิบติัตามภารกิจเป้าหมายก็ไม่สามารถดาํเนินงานต่อไปไดเ้ช่นกนั (สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, 

ม.ป.ป.; สมอาจ วงษข์ุมทอง, ม.ป.ป.; ชยัรัตน์ ปัณฑุอมัพร, 2558) 

 วัตถุประสงค์ที 2 การศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนทีส่งผลต่อความเป็นบรรษทัภิบาล การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและสภาพแวดลอ้ม

ภายในของธุรกิจโรงพยาบาล เพือนาํไปสู่การกาํหนดแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลในอนาคต 

เพือใหท้ราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในการนาํไปสู่การกาํหนดยุทธศาสตร์ในการ

พฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยการรักษา เพิมประเด็นจุดแข็งทีองคก์รมี

ศกัยภาพ การลดประเด็นดา้นจุดอ่อนลงเพือมองหาโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กร 

และหลีกเลียงการเผชิญกบัอุปสรรคทีควบคุมไม่ได ้ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของ

องค์กร ประกอบดว้ยโครงสร้างองค์กร ค่านิยม วฒันธรรมองค์กร การจดัการบรรษทัภิบาลของ

โรงพยาบาลตามสภาพแวดลอ้มขององคก์ร อนัประกอบดว้ย ปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นการเมืองและ

กฏหมาย ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสงัคม วฒันธรรมทีผลต่อการกาํหนดยทุธศาสตร์ในลาํดบัถดัไป 

 ปัจจยัภายในองค์กร 

 1.  จุดแข็ง 

   1.1 ดา้นการจดัโครงสร้างทางธุรกิจ  การบริหารจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน

ปัจจุบนัมีความซบัซอ้นของกระบวนการตอบสนองความปลอดภยัในชีวิตผูรั้บบริการ การสร้าง

ความคาดหวงัในการให้บริการสูงขึน ท่ามกลางกลางสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจทีซบเซาและ

นโยบายดา้นสาธารณสุขของภาครัฐทีอยู่ระหว่างการเปลียนแปลงจากขอ้เรียกร้องต่างๆ ทีเกิดขึน

จากกระแสทางสังคมทีรุนแรงในขณะนี การเปลียนแปลงทางดา้นเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละ

เทคโนโลยสีารสนเทศทีพฒันาอยา่งรวดเร็ว รวมถึงภยัพิบติัทางธรรมชาติและโรคระบาดใหม่ๆ ที

เกิดขึน ส่งผลกระทบและสร้างความทา้ทายหลายดา้นให้แก่ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนตอบสนอง

ผลลพัธก์ารรักษาพยาบาลทีมีคุณภาพการรักษาทีดีและคุณภาพการบริการตามความคาดหวงั เพือลด

ความเสียงจากการปฎิเสธการชาํระเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นตน้ จากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทีมี

ปัจจยัแวดลอ้มทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจาํนวนมาก ส่งผลให้บทบาทของผูน้ ํา

โรงพยาบาลเอกชน มีบทบาทในการกําหนดทิศทางของโรงพยาบาลเอกชนจากการคัดเลือก

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารทีมีความรู้ความสามารถในการดูแล ควบคุมและมี

รูปแบบของทกัษะในการจดัการบรรษทัภิบาล เขา้จดัการงานภายในโรงพยาบาล (Holland, 2001 

page 497-529) เพือกาํหนดทิศทางใดทีเหมาะสมกบัสมรรถนะของโรงพยาบาล และเป้าประสงค์

ของเจา้ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนนั โดยภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลมีความสาํเร็จดว้ยตวัธุรกิจ

เอง เนืองจากปริมาณความตอ้งการรับบริการมีจาํนวนมากทงัจากผูรั้บบริการภายในประเทศและ
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ผูรั้บบริการจากต่างประเทศ ซึงผูรั้บบริการส่วนใหญ่แสวงหาทางเลือกในการรักษาทีมีคุณภาพทีดี

เกิดความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ ทาํให้ธรรมชาติของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสามารถ

เติบโตไดอ้ยา่งต่อเนือง จากความจาํเป็นในการรักษา การใชสิ้ทธิความคุม้ครองจากคู่สัญญา บริษทั

ประกนัทีมีวงเงินคุม้ครองหลากหลายและจาํนวนวงเงินมากขึน ทาํใหก้ารจดัโครงสร้างโรงพยาบาล

จึงเป็นบทบาทของผูน้าํทีจะตอ้งการใหโ้รงพยาบาลดาํเนินธุรกิจไปในทิศทางใด (พิชามญ ์พฒันปุณ

ยาภิรมย,์ ม.ป.ป.; เพญ็รุ่ง เสาหสม, 2558) ตวัอยา่งกรณีกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ มีความเชือในทิศ

ทางการจดัโครงสร้างธุรกิจแบบเครือข่ายสุขภาพทีมีเป้าหมายในการกระจายโรงพยาบาลไปสู่หัว

เมืองใหญ่ครอบคลุมทวัประเทศ และตามเมืองสาํคญัในประเทศในแถบอาเซียน และประเทศใน

กลุ่มอาหรับ ทาํให้โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลจึงมีลกัษณะการรวมศูนยแ์ละการกระจาย

อาํนาจตามศนูยภ์ายใตก้ารควบคุมจากส่วนกลาง ในการติดตามผลการดาํเนินงานผา่นส่วนกลาง ซึง

มีการประชุมติดตามผลงานผ่านวีดีโอทางไกล (Tele-Conferrence) การจดัตงับริษทัเพือทาํบญัชี

ส่วนกลางโดยใชฐ้านขอ้มลูระบบบญัชีจากโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 50 แห่งเขา้มารวมทีส่วนกลางที

ควบคุมระบบบญัชี และระบบการเงินประจาํวนั  การตงับริษทัต่างๆ เพือควบคุมและการรวมศูนย์

การสงัซือไวที้ส่วนกลาง ไดแ้ก่ บริษทัจาํหน่ายเครืองมือทางการแพทย ์บริษทัผลิตยาและเวชภณัฑ ์

บริษทัเชนร้านขายยา บริษทับางกอกแอร์เวยเ์พือทาํธุรกิจสายการบิน บริษทัเฮลิคอปเตอร์เพือการ

เคลือนยา้ยผูรั้บบริการ บริษทัอืนและหน่วยงานอืนอีกจาํนวนมากทีทาํหน้าทีเชือมโยงการทาํงาน

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมีการควบคุมระบบต่างๆ จากส่วนกลางเพือรายงานผลต่อผูบ้ริหารและ

กรรมการบริษทั เป็นตน้  ดงันนัการจดัโครงสร้างองคก์รจึงมีความสาํคญัและมีความซบัซอ้น ทาํให้

ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถควบคุมธุรกิจเครือข่ายไดจ้ากส่วนกลาง รวมถึงการจดัการดา้นกาํลงัคน 

ทรัพยากรต่างๆ ซึงล้วนสามารถควบคุมและติดตามได้จากตัวชีว ัดทีมีจ ํานวนมากในแต่ละ

โรงพยาบาล การจัดการโครงสร้างนีทาํให้เกิดการขยายตัวของโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วจาก

ระยะเวลา 7 ปีทีผ่านมาสามารถเพิมจํานวนโรงพยาบาลจาก 10 โรงพยาบาลมาสู่ระดับ 50 

โรงพยาบาล รายไดจ้าก 7 พนัลา้นบาทมาสู่ระดบั 5 หมืนลา้นบาทไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยเริมตน้จาก

รูปแบบการจดัการแบบธุรกิจเจา้ของกลุ่มเดียวมาสู่การพฒันาการจัดการบรรษัทภิบาลมากขึน  

ดงันนัการจดัโครงสร้างองคก์รเป็นพืนทีของการวางแผนงานทีมีความซบัซอ้น เพือใหเ้กิดระบบการ

จัดสรรทรัพยากรองค์กรสู่การกระจายอาํนาจในแต่ละโรงพยาบาล ให้มีการบริหารจัดการ

โรงพยาบาลกนัเองอย่างอิสระภายใตก้ารควบคุมจากส่วนกลาง เป็นตน้ ในส่วนของโรงพยาบาล

เอกชนขนาดใหญ่จะมีรูปแบบโครงสร้างคลา้ยคลึงกนั เช่น กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ กลุ่ม

โรงพยาบาลวิภาวดี กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี กลุ่มโรงพยาบาลรามคาํแหง เป็นต้น นอกจากนี

โครงสร้างองคก์รยงัหมายถึงการจดัภาระหนา้ทีของแต่ละหน่วยงานยอ่ยๆ แต่ละโรงพยาบาลเองอีก 



 

 

291

เช่น การตงัเป็นหน่วยงานในรูปแบบคลีนิคย่อยๆ แผนกบญัชีการเงิน แผนกบุคคล แผนกจดัซือ 

แผนกสนบัสนุนทวัไป แผนกการตลาด เป็นตน้ อนันาํไปสู่การกระจายงาน การจดัสรรทรัพยากร

ตามภารกิจงานทีไดก้าํหนดขอบเขตหนา้ทีและความรับผิดชอบตามทีมอบหมายไว ้จากการศึกษา

ดา้นการจดัโครงสร้างของธุรกิจโรงพยาบาลมี 2 รูปแบบหลกั คือ การจัดโครงสร้างแบบธุรกิจ

เครือข่ายดงัไดก้ล่าวในเบืองตน้แลว้ และการจดัโครงสร้างองค์กรเดียวในการบริหารโรงพยาบาล

เดียว ซึงมีรูปแบบโครงสร้างทีเรียบง่ายกระชบั ทาํให้การจดัสรรทรัพยากรง่ายสะดวกกว่ารูปแบบ

ธุรกิจเครือข่ายทีมีความซบัซอ้นดา้นการจัดการทีหลากหลายมาก ปัจจัยทีทาํให้รูปแบบการจัด

โครงสร้างมีลกัษณะคลา้ยกนัมาจากธุรกิจโรงพยาบาลมีเป้าหมายทีเหมือนกนั คือ การมุ่งเน้นความ

ปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ ทาํให้การจดัโครงสร้างและจดัสรรทรัพยากรมีลกัษณะคลา้ยกนั 

สาํหรับรายละเอียดทีแตกต่างกนัขึนอยู่กบัยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทีแต่ละโรงพยาบาลจะเลือกใช้

ตามความถนดั ตามสมรรถนะ ตามสถานทีตงัทางยทุธศาสตร์ ตามกลุ่มเป้าหมาย ตามฐานะทางการ

เงินของโรงพยาบาล เป็นตน้.   

  1.2 ดา้นค่านิยม วฒันธรรมของโรงพยาบาลและสมรรถนะของโรงพยาบาล จาก

วตัถุประสงค์ในการจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพือการสร้างผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกียวขอ้งกบัจรรยาบรรณวิชาชีพแพทยแ์ละ

พยาบาล ทีสร้างความคาดหวังแก่สังคมในด้านการเจตนารมยใ์นการดูแลความปลอดภัยแก่

ผูรั้บบริการ ดว้ยหลกัคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผูน้าํองค์กรส่วนใหญ่มาจาก

วิชาชีพแพทย ์จะมีความรู้ความเขา้ใจในการบริหารจดัการไดดี้กว่าสายอาชีพอืน มีบทบาทหนา้ทีใน

การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรให้สอดคลอ้งกบัทิศทางและเป้าหมายขององค์กร  รวมถึง

การสือสารทาํความเขา้ใจเกียวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค ์เป้าหมายขององค์กรกบัผูป้ฎิบติั

งานในองคก์ร  การสร้างวฒันธรรมบรรษทัภิบาลในองค์กรทาํให้เกิดการกาํกบั ดูแลขวญักาํลงัใจ 

ปลกูฝังค่านิยมแห่งคุณธรรม การช่วยเหลือเกือกลู รู้รักสามคัคี การเคารพสิทธิมนุษยชน ทาํให้เกิด

ความเขา้ใจ การประสานความร่วมมือทีดี การทาํงานอยา่งรู้ใจกนั (สุรพงษ ์บุญประเสริฐ; ดุลย ์ดาํรง

ศกัดิ, 2558) วฒันธรรมแห่งบรรษทัภิบาลจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการปลกูฝังจิตสาํนึกทีสามารถนาํพา

องคก์รไปสู่ความยงัยนื  โดยวฒันธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ทีมุ่งการพฒันาตนเองไปสู่เป้าหมาย

ดว้ยการสร้างวิสยัทศัน์ส่วนตวั สามารถลงมือปฎิบติัตามความมุ่งมนัอย่างสร้างสรรค์ ความคิดเปิด

กวา้งเพือการสร้างสานวิสัยทัศน์ร่วมกันในองค์กรในการเรียนรู้สร้างทีมงานให้สอดคลอ้งกับ

เป้าหมายดา้นคุณภาพการรักษา คุณภาพการบริการ ( Peter, 1990, อา้งถึงในพรรัตน์ รัตนศิริวงศ,์ 

ม.ป.ป.)     
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 การกาํหนดทิศทางโรงพยาบาลในการวางตาํแหน่งเชิงกลยุทธ์ทีเหมาะสม 

ประกอบดว้ย (1) การแบ่งแยกประเภทของโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทวัไปและโรงพยาบาล

เฉพาะทาง (2) การแบ่งแยกตามขนาดโรงพยาบาลทีเหมาะสมกบัศกัยภาพ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลขนาด

เลก็ ขนาดกลางใหบ้ริการขนัปฐมภูมิ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริการตงัแต่ขนัปฐมภูมิจนถึงขนั

ตติยภูมิ (3) การแบ่งตาํแหน่งตามพืนทีตงัตามยุทธ์ศาสตร์การดาํเนินธุรกิจของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ 

โรงพยาบาลเดียวตงัอยูใ่นพืนทีใหบ้ริการทีโรงพยาบาลมีความเชียวชาญในพืนทีเขา้ใจความตอ้งการ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการเฉพาะรูปแบบได ้(เพญ็รุ่ง เสาหสม, พิชามญ์ชุ์ พฒันปุณยาภิรมย,์ 

และ มยัธสั สามเสน, 2558)  โรงพยาบาลเครือข่ายทีมีขนาดใหญ่มีโรงพยาบาลสาขาครอบคลุมพืนที

ทวัประเทศ เพือสร้างเครือข่ายการรักษาครอบคลุมทุกพืนทีและรองรับผูรั้บบริการจากนานาชาติ จะ

เป็นโรงพยาบาลทีมีความเชียวชาญในหลากหลายดา้น มีความพร้อมดา้นอุปกรณ์เครืองมือทาง

การแพทย ์บุคลากรและทรัพยากรทีเพียงพอ (ดุลย ์ดาํรงศกัดิ และสมอาจ วงษ์ขุมทอง, 2558)  เป็น

ตน้ การกาํหนดทิศทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความชดัเจนในเป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละแห่ง 

ตามการจดัสรรทรัพยากร ความพร้อมและศกัยภาพทีสามารถสร้างความแข็งแกร่งในการดาํเนิน

ธุรกิจโรงพยาบาลไดอ้ยา่งมนัคง 

 การจัดการทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการใช้หลัก

บรรษทัภิบาล เป็นเครืองมือในการชีนาํโรงพยาบาลดว้ยวิสยัทศัน์ของผูน้าํทีส่วนใหญ่เป็นแพทย ์ทีมี

ความรู้ความเขา้ใจในทิศทางของการดาํเนินธุรกิจดา้นบริการสุขภาพเป็นอย่างดี โดยมีเครืองมือใน

การชีวดัผลงานของคณะกรรมการใหเ้กิดความเขา้ใจในโครงสร้างเชิงกลยทุธ ์การตอบสนองต่อการ

พฒันาผลการดาํเนินงาน และมีการปฎิบติัอยา่งสมาํเสมอ เพือใหไ้ดผ้ลลพัธท์างการจดัการบรรษทัภิ

บาล (Wilkes, 2004: 13-16) มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชน แพทยสภา ซึงเป็นองค์กรวิชาชีพทีเป็น

แหล่งสมาคมสร้างความสัมพนัธ์ทีดี ทาํให้แพทยผ์ูบ้ริหารมีแนวความคิด วิธีการคิดสอดคลอ้ง

ตอ้งกนัตามหลกัวิชาชีพเดียวกนั ดงันนัการมุ่งสู่โรงพยาบาลแห่งความเป็นเลิศในทุกดา้นยอ่มมาจาก

การนาํองคก์รของผูน้าํโรงพยาบาลเป็นผูก้าํหนดว่าตอ้งการใหโ้รงพยาบาลไปในทิศทางใด ผูบ้ริหาร

และผูป้ฎิบติัทีเหมาะสมกบัโรงพยาบาลควรเป็นอยา่งไรนนัจะออกมาในรูปแบบการสร้างหรือชีนาํ

ค่านิยม และนาํไปสู่การสร้างวฒันธรรมโรงพยาบาลทีเหมือนกนั ส่งผลให้เกิดการทาํงานร่วมกนั

อยา่งเขา้ใจกนั เกิดการประสานความร่วมมือทีดีต่อกนัดว้ยมิตรภาพและความผกูพนัธ์ทีมีต่อกนั ซึง

การปลกูฝังค่านิยมและวฒันธรรมโรงพยาบาลทีสาํคญั คือ ผูน้าํตอ้งสร้างระบบการนาํ (Leadership 

System) ในการสือสาร ประชาสัมพนัธ์ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจทีขับเคลือนทุก

องคาพยพในโรงพยาบาลสู่เป้าหมายเดียวกัน ดงันันระบบการนาํตอ้งมีความชดัเจน หนักแน่น 

มนัคง ประกอบดว้ย (1) การขบัเคลือนผูป้ฎิบติังานใหเ้ขา้ใจวิสยัทศัน์ไดอ้ยา่งไร กระบวนการสาํคญั
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ทีจาํเป็นตอ้งใชมี้อะไรบา้ง รูปแบบการสือสารเพือใหเ้กิดความเขา้ใจง่ายมีความสันกระชบั ชดัเจน 

มองเห็นภาพในทิศทางทีจะขบัเคลือน การสร้างความรู้สึกเป็นแนวร่วมในการจดัการธุรกิจร่วมกนั   

เนืองจากค่านิยมและวฒันธรรมมีความเป็นรูปธรรมสูง จึงตอ้งจัดให้เป็นกระบวนการทีชดัเจน 

ไดแ้ก่ (1) การกาํหนดผูรั้บผดิชอบทีชดัเจน (2) กาํหนดความหมายค่านิยมและวฒันธรรมในแต่ละ

เรือง (3) กาํหนดพฤติกรรมทีพึงประสงคข์องบุคลากรในค่านิยมแต่ละดา้นให้เกิดความชดัเจน (4) 

กาํกับค่านิยมและวฒันธรรมในแต่ละเรือง (5) กาํหนดกิจกรรม วิธีการส่งเสริมให้บุคลากรมี

พฤติกรรมตามทีตอ้งการ เช่น การมุ่งสู่วฒันธรรมแห่งความปลอดภยั (6) กาํหนดเป้าหมายและตวั

วดัทีชดัเจนในแต่ละดา้น (7) ประเมินผลความสาํเร็จของการสร้างค่านิยมและวฒันธรรม เพือใชเ้ป็น

แนวทางในการปรับปรุงพฒันาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน  สิงสําคญัของการ

สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมโรงพยาบาลต้องยึดมนัต่อการประพฤติปฎิบัติตนตามกฏหมาย 

คุณธรรมและจริยธรรมเยยีงวิญ ูชนทีตอ้งปฎิบติัอนัจะทาํใหเ้กิดบรรยากาศแห่งวฒันธรรมทีทุกคน

มุ่งปรับปรุงการทาํงานเพือให้บรรลุเป้าหมายทีตงัไว ้เช่น การเป็นโรงพยาบาลทีมีสมรรถนะทัง

โรงพยาบาลและผูป้ฎิบติังานมีประสิทธิภาพสูง การมุ่งสู่โรงพยาบาลแห่งนวตักรรม การสร้างเสริม

ประสบการณ์ทีประทบัใจแก่ผูรั้บบริการ การสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจทาํงานเป็น

ทีม เป็นตน้ (สิทธิศกัดิ พฤกษปิ์ติกุล, 2555; ชยัรัตน์ ปัณฑุรอมัพร, 2558) 

   1.3 คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ  เป็นหวัใจสาํคญัของเป้าหมายในการ

สร้างความปลอดภยัในชีวิตให้แก่ผูรั้บบริการ โดยภาพรวมคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาล

เอกชนมีมาตรฐานการรักษาอยูร่ะดบัสูง เนืองจาก (1) บุคลากรทางการแพทยแ์ละพยาบาลมีความรู้

ความเชียวชาญในการรักษาพยาบาลทีดีมีการดูแลและเอาใจใส่ผูรั้บบริการดว้ยอตัลกัษณ์การบริการ

แบบไทยอนัเป็นวฒันธรรมทีดีเป็นทียอมรับของผู ้รับบริการทวัไป (2) โรงพยาบาลเอกชนมีความ

พร้อมดา้นเครืองมืออุปกรณ์ เครืองวินิจฉัยโรคดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ทีทนัสมยั สามารถสรุปผล

การวินิจฉัยตามมาตรฐานทีกาํหนดสร้างความน่าเชือถือแก่ผูรั้บบริการ นอกจากนียงัมีระบบการ

แบ่งปันการใชเ้ครืองมือทางการแพทยร่์วมกบัโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนดว้ยกนัทาํให้

เกิดการใชที้มีความประหยดัต่อขนาด ทงันีโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนใน

เครืองมือทางการแพทยค์รบ บางส่วนทีไม่มีหรือใชง้านไม่เต็มประสิทธิภาพ สามารถแบ่งปันการใช้

งานระหว่างกันได้ทาํให้เกิดการประหย ัดต่องบประมาณเพือการลงทุน (3) มีการพฒันาด้าน

กระบวนการรักษาและทีมงานการรักษาอย่างต่อเนืองทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน     

(4) การสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาร่วมกนัระหว่างแพทยผ์ูใ้ห้การรักษาและผูรั้บบริการทาํให้

เกิดการยอมรับการตดัสินใจรักษาร่วมกนั ทาํให้เกิดความสัมพนัธ์ทีดีในการแลกเปลียนขอ้มูลเพือ

ประโยชน์ในการรักษามากขึน (5) โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่มีเป้าหมายพฒันามาตรฐาน
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โรงพยาบาลไปสู่ระดบัการยอมรับทงัระดบัในประเทศ (Hospital Accreditation: HA) และระดบั

นานาชาติ (Joint Commission Accreditation: JCI) จนไดรั้บจาํนวนการรับรองมาตรฐานสูงทีสุดใน

กลุ่มประเทศอาเซียน ทาํใหเ้กิดความมนัใจในการรับการรักษา โดยเฉพาะผูรั้บบริการชาวต่างชาติ

และใชบ้ริการความคุ้มครองจากต่างประเทศจะให้การยอมรับในมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ

นานาชาติ ส่งผลต่อการเพิมขึนของผูรั้บบริการทีเกิดจากการบอกต่อและแนะนาํบริการสู่ผูรั้บบริการ

อืน (Net promotion) 

  1.4 การจัดการบรรษทัภิบาลภายในองค์กรของโรงพยาบาลเอกชน มกัแบ่งการ

จัดการเป็น 2 ระบบ คือ (1) ระบบด้านการรักษาพยาบาล โดยมีผูอ้าํนวยฝ่ายการแพทยแ์ละ

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการพยาบาลเป็นผูน้าํในการรับผดิชอบดา้นการรักษาพยาบาล (2) ระบบการบริหาร

จดัการโรงพยาบาล โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหารรับผดิชอบความสาํเร็จเชิงธุรกิจ การบริหารจดัการ

ระบบสนบัสนุนเพือใหอ้าํนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล  โดยการจดัการบรรษทัภิบาลนัน

ผูน้าํจะตอ้งบูรณาการงานทงัสองระบบเขา้ดว้ยกนั ส่งเสริมใหเ้กิดความสาํเร็จในการทาํงานร่วมกนั

โดยมุ่งทีเป้าหมายผลประโยชน์รวมของโรงพยาบาลเป็นหลกัทงัดา้นความเป็นเลิศดา้นคุณภาพการ

รักษา คุณภาพการบริการและความสําเร็จด้านภารกิจและวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยมี

องคป์ระกอบแต่ละดา้นดงันี 

  1.4.1 การจดัการดา้นการเงินทีมีความเชียวชาญเฉพาะดา้น ซึงเป็นวิชาชีพดา้น

บญัชี ได้แก่ การจัดแบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) งบประมาณด้านการดาํเนินงาน 

(Operating Expenditure) เพือตงังบประมาณสาํหรับการใชจ่้ายในดา้นต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน

ภายในโรงพยาบาล โดยฝ่ายบญัชีการเงินจะเป็นแม่งานในการรวบรวมขอ้มลูแผนการใชจ่้ายเงินจาก

แผนกต่างๆ เขา้มารวมเพือประชุมพดูคุยถึงความจาํเป็นและความคุม้ค่าในการดาํเนินการตามแผนที

ตงัเป้าหมายไว ้เช่น การพิจารณาความจาํเป็นในการใชเ้งินทีเหมาะสม การปันส่วนค่าใชจ่้ายและ

รายได้เข้าแผนก การแยกระบบการจัดการต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อมและต้นทุนรวม              

(2) งบประมาณดา้นการลงทุน (Capital Expenditure) โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการพิจารณาความ

เป็นไปไดข้องโครงการ (Fesibility study) เพือพิจารณาถึงความคุม้ค่าต่อการลงทุนในรูปแบบของ

ค่าตอบแทนการลงทุน (Internal rate of return, Net present value) (3) งบประมาณเพือการ

สนบัสนุนกลยทุธใ์หม่ (Strategic Expenditure) ในการรองรับแผนงานเชิงกลยุทธ์เฉพาะทีกาํหนด

ไว ้ ทงันีการดาํเนินงานดา้นการเงินของโรงพยาบาลมีความละเอียดในการทาํงานและในเชิงขอการ

เก็บรวมข้อมูลทีมีความละเอียดมาก เพือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดการความมนัคง

ทางการเงิน (Financial Validation) เช่น การจดัการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน  การจดัการความ

เสียงจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การจดัการระบบเจา้หนี ระบบลูกหนีการคา้ ระบบ
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ตน้ทุนทางการเงิน การบริหารสินคา้คงคลงัทีตอ้งมีการจดัการเชิงระบบ โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้

ร่วมดาํเนินการ เพือสร้างความโปร่งใส ความชดัเจน ตรวจสอบไดถึ้งจาํนวนและการใชอ้ย่างเป็น

ระบบ (Vries, 2010: 240)  ระบบการจดัซือจดัจา้ง เพือบริหารความเสียงและการจดัการเชิงกลยุทธ์

เมือเกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นตน้ (สิทธิศกัดิ พฤกษ์ปิติกุล, 2555: 125-

126) 

 1.4.2 การจัดสรรทรัพยากรของโรงพยาบาลได้เ กิดประโยชน์ สูง สุด 

โรงพยาบาลเอกชนมีการใชท้รัพยากรทางการแพทยใ์ห้เกิดประสิทธิภาพและความคุม้ค่าเสมอ ใน

การพิจารณาเลือกซือเครืองมือทางการแพทยที์มีราคาสูง จะมีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุน

ควบคู่กบัการนาํเสนอผลิตภณัฑต์ามกลุ่มเป้าหมายทีมีการวิเคราะห์ขอ้มูลไวอ้ย่างดีแลว้ ทาํให้การ

จดัการเครืองมือทางการแพทยมี์การใช้ภายในโรงพยาบาลอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการ

แบ่งปันการใชร้ะหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย หรือนอกเครือข่ายอย่างสมาํเสมอเพือให้เกิดความ

คุม้ค่าต่อการใชง้านนนั (สมอาจ วงษข์ุมทอง, 2557) 

 1.4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทยมี์ความสําคัญต่อ

คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการโดยตรง ระบบฐานขอ้มูลทางการแพทยท์าํให้สามารถใช้

ขอ้มลูเพือการรักษาอยา่งเทียงตรง การบนัทึกประวติัยอ้นหลงัอยา่งละเอียด สามารถสือสาร ช่วยใน

การปฏิบติังานดา้นรักษาและบริการ ทาํให้เกิดความถูกตอ้งน่าเชือถือในระบบการจดัการสุขภาพ

ของโรงพยาบาลตงัแต่ เวชระเบียน ระบบหอ้งวิเคราะห์ผลตรวจดว้ยคอมพิวเตอร์ การติดตามผลจาก

หอ้งตรวจวินิจฉยั การประสานงานระหว่างแพทย ์พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิค เจา้หน้าทีการเงิน 

จนถึงระบบการติดตามนดัผูรั้บบริการ เป็นตน้  

1.4.4 ประสิทธิภาพในการจดัซือในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความสาํคญัต่อ

การควบคุมการสั งซือ การสํารองสินค้าคงคลงั วนัหมดอายุ คุณภาพของสินค้า บริษัทผูข้ายยา 

เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครืองมือทางการแพทย ์เป็นต้น ระบบการจัดซือทีดีจะช่วยให้โรงพยาบาล

สามารถจดัหายา เวชภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพเป็นไปอย่างราบรืน ทนัต่อการตอบสนองการ

รักษาผูรั้บบริการ และส่งผลต่อคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ   

 1.4.5 ความพร้อมของทีมงานรักษาพยาบาลประกอบด้วย แพทย ์พยาบาล 

เภสชักร นกัเทคนิค ยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์เครืองมือ สถานที เป็นตน้ เพืออาํนวยความสะดวกในการ

บริการรักษาดว้ยความเชียวชาญ โดยมุ่งเนน้ความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ เพือสร้างคุณภาพ

การรักษาทีเป็นไปตามมาตรฐานทีโรงพยาบาลกาํหนดในระดบันโยบายไวอ้ย่างเคร่งครัด รวมถึง

การประสานความร่วมมือระหว่างผูป้ฎิบติังานภายในให้เกิดการส่งต่อบริการให้แก่ผูรั้บบริการให้

ไดรั้บความสะดวกสบาย และมีความรู้สึกทีใกลเ้คียงกบัการดาํเนินชีวิตปกติมากทีสุด   
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 1.4.6 การกาํหนดขันตอนและกระบวนทีมีมาตรฐาน สามารถสร้างความรู้

ความเขา้ใจร่วมกนัในแนวทางปฎิบติัร่วมกนัระหว่างทีมงานภายใน โดยกาํหนดเป็นมาตรฐานดว้ย

ลายลกัษณ์อกัษรทีพิจารณาอนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงก่อนการประกาศใชอ้ยา่งเป็นทางการ ไดแ้ก่ 

มาตรฐานขอบเขตการปฎิบติัหน้าที (Scrope of Works) มาตรฐานการปฎิบติังานภายในหน่วยงาน 

(Work instruction) มาตรฐานการปฎิบติังานร่วมกนัระหว่างแผนก (Work in Process)  เป็นตน้  

ได้แก่ (1) กระบวนการรักษา ขนัตอน วิธีการ การวางแผนสํารองพร้อมปฎิบัติการรวมถึงการ

ประเมินสถานการณ์ล่วงหนา้ (2) การซอ้มเพือเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อยา่งสมาํเสมอ เป็น

วาระประจาํ เป็นตน้ การจดัการในลกัษณะนีจะเป็นรูปแบบของการจดัการบรรษทัภิบาลทีสร้าง

ความโปร่งใส ความรับผดิชอบ และมีแนวทางปฎิบติัทีชดัเจนในการปฎิบติังานร่วมกนั ซึงมีผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฎิบติัหนา้ทีของผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่ายในส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูรั้บบริการต่อไป.   

 1.4.7 ความน่าเชือถือความมั นใจในการรักษา ความรับผิดชอบ การดูแล

สุขภาพอย่างต่อเนืองทีเป็นเอกลกัษณ์ทีสาํคญัของมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนใน

ประเทศไทย ทีมุ่งให้การดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐานตามความเหมาะสมในแต่ละระดับของ

โรงพยาบาล เช่น กลยทุธโ์รงพยาบาลขนาดใหญ่มุ่งเนน้ผูรั้บบริการทีมีกาํลงัซือสูงจึงเป็นตอ้งลงทุน

ในความหรูหราของสถานที การอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ครบถว้น ทาํให้เกิดการยอมรับ

จากสังคมทาํให้เกิดตน้ทุนในการให้บริการและอาํนวยการส่วนนีสูง ค่าใช้จ่ายสูงตามไปดว้ยแต่

ผูรั้บบริการกลุ่มนีสามารถชาํระได้  สําหรับโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถ

ดาํเนินการดงักล่าวได ้ก็มีการมุ่งเนน้ไปทีคุณภาพการรักษาทีเหมาะสม ราคาระดบัพอยอมรับได ้ตดั

ตน้ทุนการบริการบางอย่างออกไปทาํให้ตน้ทุนดาํเนินงานตาํและคิดราคาไดถู้กกว่าโรงพยาบาล

ขนาดใหญ่ ทงันีขึนอยูก่บัผูรั้บบริการเป็นผูเ้ลือกรับบริการตามปัจจยัทีผนัแปรในแต่ละบุคคล 

 1.4.8 การตลาดทีโปร่งใส ในการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนทังด้านดี และ

ผลกระทบทีจะเกิดขึน คุณภาพสินคา้ทีพร้อมให้บริการ การนาํเสนอทีปราศจากวตัถุประสงค์แอบ

แฝงเช่นก่อใหเ้กิดความกลวัเพือการขายตามเป้าหมาย    

 1.4.9 คุณภาพการบริการทีมาจากกุศลจิต จิตสํานึกทีดีในการบริการทีหนัก

แน่นบนการรับรู้ถึงสถานะผูรั้บบริการเป็นบุคคลป่วยทีตอ้งการความช่วยเหลือ (สุวฒัน์ กิตติดิลกกุ, 

ม.ป.ป.; สุรพงษ์ บุญประเสริฐ, ม.ป.ป.;  สมอาจ วงษ์ขุมทอง, ม.ป.ป.; ดุลย ์ดาํรงศกัดิ, ม.ป.ป.;       

รพีพนัธ ์วงศว์านิช, ม.ป.ป.;  ประภทัร สุทธาเวศ, ม.ป.ป.;  เกียรติศกัดิ จิรโสตติกุล, ม.ป.ป.; มยัธชั 

สามเสน, 2558)   

  1.5 การพฒันานวตักรรมทางการแพทยท์นัสมยั ไดรั้บการยอมรับจากนานาชาติใน

การคิดคน้นวตักรรมสุขภาพเพิมมากขึน เช่น (1) การทาํศลัยกรรมความงามทีเคยมีชือเสียงใน
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ประเทศเกาหลีในช่วงเวลาหนึง แต่ปัจจุบนันวตักรรมความงามของโรงพยาบาลเอกชนไทยไดรั้บ

การยอมรับจากนานาชาติมากขึน โดยมีโรงพยาบาลทีมีความเชียวชาญดา้นความงามจาํนวนมาก 

เช่น โรงพยาบาลยนัฮี เป็นตน้  (2)  นวตักรรมและการวิจยัทางการแพทยที์มีเพิมมากขึน มีงานวิจยั

เชิงปฎิบติัการเผยแพร่เป็นทีรู้จกัของนานาชาติ ไดแ้ก่ การปลกูถ่ายไขกระดูก  หุ่นยนตผ์า่ตดั เป็นตน้ 

โดยศนูยว์ิจยัโรงพยาบาลกรุงเทพและศนูยว์ิจยัทางการแพทยอื์นๆ อีกหลายแห่งทาํใหน้วตักรรมทาง

การแพทยข์องไทยไดรั้บยอมรับในระดบันานาชาติมากขึน. 

  1.6 ความเชือมนัในคุณภาพการจดัการดา้นการตรวจสอบ ทงัรูปแบบการตรวจสอบ

ภายใน เช่น การตรวจสอบความเหมาะสมในการวินิจฉัยโรค ความเหมาะสมในการสั งรับเป็น

ผูรั้บบริการใน การตรวจสอบจ่ายยา ความเหมาะสมในการคิดค่าบริการทางการแพทย ์เป็นตน้ ซึง

ระบบการตรวจสอบภายในจะทาํให้ทราบปัญหาทีแทจ้ริงและสามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  รูปแบบการตรวจสอบจากภายนอกโรงพยาบาล เช่น การตรวจสอบจาก

โรงพยาบาลในเครือข่าย การตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล การตรวจสอบจากบริษัท

ประกนัชีวิต เป็นตน้ กระบวนการตรวจสอบทีมีจาํนวนมากและมีความถีมากขึนทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ 

พฒันาและนาํไปสู่การปรับปรุงแกไ้ข โดยมีเป้าหมายในการพฒันาแบบไม่หยุดยงั เพือให้แน่ใจ

มนัใจต่อกระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในเชิงการบริการสูงสุด (Llona, 

1999: 146-149) 

 2. จุดอ่อน 

  2.1  การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและนักเทคนิค

การแพทย ์

 ปัญหาความขาดแคลนแพทยแ์ละบุคคลากรทางการแพทย ์เป็นปัญหาเรือรังมา

ตงัแต่ปี 2500 จนถึงปัจจุบนัจากขอ้มลูแพทยสภา เมือวนัที 31 ธนัวาคม 2557 แพทยมี์จาํนวน 49,910 

คนอยูใ่นวยัทาํงานเพียงร้อยละ 89 และมีการกระจุกตวัในการทาํงานของแพทยใ์นเขตกรุงเทพร้อย

ละ 47 ถึงแมที้ผา่นมาตงัแต่ปี 2539-2557 มีการผลิตแพทยไ์ดม้ากขึนถึง 28,832 คน ทงันีบุคลากร

ทางการแพทยทุ์กสาขายงัไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการสาธารณสุขของประเทศ โดยสดัส่วนแพทย ์1 

คนต่อการดูแลประชากร 2,500 คนในปี 2548 นอกจากภาวะความขาดแคลนแพทยแ์ลว้ยงัประสบ

ปัญหาการกระจายตวัของแพทยไ์ม่เหมาะสมทาํใหมี้บุคลากรทางการแพทยใ์นต่างจงัหวดัน้อยและ

ส่วนใหญ่กระจุกตวัในเขตกรุงเทพและเมืองใหม่ ปัญหาดงักล่าวภาครัฐตอ้งเพิมกาํลงัการผลิตแพทย์

อย่างต่อเนืองตลอดจนใชแ้นวความคิด Rural recruitment, Local training, Hometown placement 
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เพือเปิดโอกาสใหน้กัเรียนในพืนทีชนบทสามารถเขา้มาเรียนในสถาบนัการศึกษาส่วนภูมิภาคและ

ให้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ 4 ปีหากผิดสัญญาจะมีค่าปรับรวมถึงการจูงใจในรูปแบบ

ค่าตอบแทน ความกา้วหนา้ในอาชีพราชการ เพือใหมี้แพทยช่์วยแบ่งเบาปัญหาการขาดแคลนไดใ้น

ระดบัหนึง (เชิดชู อริยศรีวฒันา, 2554; พงษ์พิสุทธิ จงอุดมสุข, 2558) สาํหรับโรงพยาบาลเอกชน

ขนาดใหญ่ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย ์เนืองจากมีจาํนวนแพทยที์เขา้มาร่วมงานจาํนวน

มากทงัแพทยป์ระจาํ แพทยบ์างเวลา แพทยเ์วร แต่อุปสรรคสาํคญั คือ การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 

เนืองจากแพทย ์1 คนสามารถดูแลผูรั้บบริการไดห้ลายคน แต่ผูรั้บบริการ 1 คนต้องใชพ้ยาบาล

วิชาชีพดูแลจาํนวนมากกว่า 1 คนสาเหตุหลกัทีทาํขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เนืองจากปัญหากาํลงั

ผลิตพยาบาลในสถาบนัการศึกษามีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการเช่นเดียวกบัการขาดแคลนแพทย ์

นอกจากนีพบว่าพยาบาลเปลียนไปทาํงานในอาชีพอืนทีเหนือยน้อยลง ความเครียดและความ

รับผดิชอบต่อความปลอดภยัของผูรั้บบริการนอ้ยลง รายไดเ้พิมมากขึน อีกส่วนหนึงเป็นเหตุผลทาง

ครอบครัวทีแต่งงาน มีการยา้ยถินฐานทาํงานหรือพาํนกัในต่างประเทศ ซึงในมุมโรงพยาบาลเอกชน

พบว่าเป็นปัญหาสาํคญัต่อการพฒันาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เนืองจากพยาบาลมีความสาํคญัใน

การประสานงานการดูแลรักษาพยาบาลทีใกลชิ้ดผูรั้บบริการมากกว่าแพทย ์(ดุลย ์ดาํรงศกัดิ, 2558) 

  2.2 การแบ่งปัน การแลกเปลียนทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันระหว่ าง

โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐ สามารถทาํได้ในระดับหนึงแต่ในเชิงกระบวนการ

ปฎิบติังานแลว้พบว่า ความร่วมมือมีโอกาสเกิดขึนไดน้อ้ย เนืองจากปัญหาบุคลากรทางการแพทยที์

ต่างมีจาํกดัดา้นความรู้ความเชียวชาญ การยา้ยผูรั้บบริการไปรักษาต่อในโรงพยาบาลอืนเป็นเรือง

ยอมรับกนัยากสาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เนืองจากทาํใหผู้รั้บบริการขาดความเชือใจระหว่าง

กนัในการส่งผูรั้บบริการไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึง ความไวว้างใจระหว่างแพทยที์รักษาและ

แพทยที์ให้การรักษาต่อมีความกงัวล เนืองจากไม่ทราบรายละเอียดการรักษาตงัแต่ตน้ถึงแมจ้ะมี

บนัทึกการรักษาทีส่งต่อมา (Medical Record) ก็ตามแต่ความรับผิดชอบจะตกอยู่กบัแพทยผ์ูใ้ห้การ

รักษาคนใหม่ นอกจากนีการส่งต่อผูรั้บบริการไปรักษาต่อทีอืนยงัเป็นเหตุทางจิตวิทยาทีบ่งบอกถึง

ความสามารถในการใหบ้ริการ ซึงการยา้ยไปรักษาต่อทีอืนตอ้งมีเหตุผลทีหนักแน่นมาก เช่น เพือ

การดูแลความเหมาะสมดา้นค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูรั้บบริการทีสามารถรับภาระทางการเงินไดจ้าํกดั กรณี

ผูรั้บบริการทีต้องการดูแลรักษายาวนานจนโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถสํารองเตียงให้แก่

ผูรั้บบริการระยะยาวได ้หรือกรณีผูรั้บบริการประสบปัญหาทางการเงิน หรือเกิดความผิดผลาดใน
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การรักษาไม่เป็นไปตามความคาดหวงัจะทาํใหโ้รงพยาบาลทีรับรักษาตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายและอาจ

เกิดเป็นปัญหาการฟ้องดาํเนินคดีจาํนวนมาก จึงจาํเป็นตอ้งใหก้ารดูแลอยา่งต่อเนือง เป็นตน้ 

  2.3 การกระจายการใหบ้ริการใหค้รอบคลุมพืนที ในทางทฤษฎีการกระจายบริการ

ของหลกับรรษัทภิบาลจาํเป็นตอ้งจัดกรอบการพิจารณาในดา้นการกระจายการให้บริการในทุก

พืนทีอย่างทั วถึง ในด้านความเป็นไปได้ในการดําเนินธุรกิจทีแท้จริงแล้วทําได้ยาก ธุรกิจ

โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ไม่มีความสามารถทีจะทาํให้เกิดการกระจายสถานบริการ

ใหค้รอบคลุมทุกพืนทีได ้โดยมากปฎิบติัไดเ้ฉพาะในระดบัจงัหวดัก็เป็นเรืองยาก หากตอ้งกระจาย

ลงสู่ระดบัอาํเภอ ระดบัตาํบลยงิเป็นเรืองทียากมาก ดงันันการกระจายการเขา้ถึงให้แก่ผูรั้บบริการ

เป็นประเด็นปัญหาของการจดัการบรรษทัภิบาลทีตอ้งใช้ระยะเวลา กาํลงัเงินทุน กาํลงับุคลากร

จาํนวนมหาศาล เพือตอบสนองความตอ้งการซึงเป็นไปยากมาก ในรูปแบบการจดัการบรรษทัภิบาล

ของโรงพยาบาลเอกชนทีสามารถปฎิบติัไดด้ว้ยการใชเ้ครืองมือ เพือใหเ้กิดการเขา้ถึงการให้บริการ 

เช่น รถฉุกเฉิน รถรับส่งผูรั้บบริการ เรือ เป็นตน้ ในพืนทีเขตทีตงัของโรงพยาบาลเอกชนนนัอนัเป็น

วิสัยของความพยายามทีจะจัดการระบบรับส่ง ขนยา้ยผูรั้บบริการจากพืนทีหนึงสู่โรงพยาบาล

เท่านัน ประเด็นนีจะเกียวขอ้งกับการกระจายลงสู่พืนทีในระดบัอาํเภอและระดบัตาํบลทีเรียกว่า 

“โรงพยาบาลตาํบล” แต่เป็นเพียงชือทีเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลแต่สถานะทีแทจ้ริง คือ อนามยั ทีไม่มี

แพทย์ให้การดูแลจะมีเพียงแต่ผูช่้วย พยาบาลทีดูแลการปฐมพยาบาลเบืองต้น เพือรอการ

ประสานงานส่งต่อผูรั้บบริการไปยงัโรงพยาบาลทีมีความพร้อมให้การรักษาต่อไป (สมอาจ วงษ์ขุมทอง, 

2558)  

   2.4 ขาดการสร้างส่วนร่วมในการรักษาร่วมกันระหว่างผูรั้บบริการ และผู ้

ปฎิบัติงานของโรงพยาบาลทีดีพอ เนืองจากปัญหาด้านการให้เวลาของแพทย์ทีจะอธิบาย

รายละเอียดใหแ้ก่ผูรั้บบริการ ความพร้อมดา้นการใหข้อ้มลูของผูป้ฏิบติังานและความซบัซอ้นของ

ขอ้มูลทางการแพทยที์เข้าใจยาก สําหรับบางกรณีทาํให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ระหว่าง

แพทยแ์ละผูรั้บบริการมีความไม่เขา้ใจ เกิดความขดัแยง้เมือเกิดปัญหาผลการรักษาทีไม่เป็นไปตาม

ความคาดหวงัทาํให้เกิดการฟ้องร้อง และเกิดการปฎิเสธการชาํระเงินให้ โรงพยาบาล ดงันันการ

จดัการบรรษัทภิบาลในส่วนนีเป็นเรืองการกาํหนดมาตรการและนโยบายโรงพยาบาลให้มีการ

ปฎิบติัอยา่งจริงจงั เนืองจากผูรั้บบริการขาดความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการรักษา  แพทยต์อ้งให้

ขอ้มูลอย่างถูกต้องชัดเจนเป็นทีน่าเชือถือได้ สําหรับโรงพยาบาลเอกชนต้องจัดการให้มีแพทย์

เจา้ของไขดู้แลภาพรวมการรักษาและให้ขอ้มูลรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการตดัสินร่วมกับ

ผูรั้บบริการ เพือให้เกิดคุณภาพการรักษาทีมีมาตรฐาน มีการตรวจสอบการให้ยาของแพทย ์การ

ตรวจรักษาเกินความจาํเป็นเกิดขึน เพือใหแ้น่ใจว่ามีการปฎิบติัตามมาตรฐานทางการแพทยแ์ละเมือ
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เกิดเหตุผดิปกติจะไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดท้นัเวลาและลดความเสียงจากการสูญเสียได ้

(สุรพงษ ์บุญประเสริฐ; สมอาจ วงษข์ุมทอง, 2558). 

   2.5  การฟ้องร้องคดีความทางการแพทย ์ 

 จากปริมาณอตัราการฟ้องดาํเนินคดีกบัโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทยที์มี

แนวโน้มเพิมสูงขึน อนัมีสาเหตุมาจาก ผูรั้บบริการได้รับความเสียหายจากการรับบริการทาง

การแพทย ์ การขาดความ เสมอภาคความเป็นธรรมในกระบวนการรักษาพยาบาล การขาดความ

เชือมันในบริการทีได้รับจากโรงพยาบาล  การสือสารความเข้าใจระหว่างผูใ้ห้บริการและ

ผูรั้บบริการ  ส่วนหนึงของปัญหามาจากการทีรัฐบาลขาดการกาํหนดนโยบายด้านสุขภาพให้

เชือมโยงเชิงบูรณาการ ขาดกรอบนโยบายและแผนพฒันาเครือข่ายระบบสาธารณสุขร่วมกบัรัฐบาล  

ขาดการปรับปรุงเปลียนแปลงระบบประกนัสุขภาพเพือลดความเหลือมลาํดา้นสิทธิประโยชน์ของ

สิทธิการรักษาและสร้างความเสมอภาคในการรับบริการสุขภาพ ขาดการควบคุมการกาํหนดราคา

ค่าบริการการรักษาพยาบาลทงัภาครัฐและภาคเอกชนใหเ้กิดความเป็นธรรม เป็นตน้ (ศุภชยั ถนอม

ทรัพย,์ 2552) นอกจากนีการขาดกฏหมายทีใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูรั้บบริการและโรงพยาบาล เมือ

เกิดความเสียหายทางการแพทย ์โดยผูรั้บบริการต้องได้รับการเยียวยาเป็นระยะโดยเฉพาะใน

เบืองตน้ทีผูรั้บบริการหรือผูไ้ดรั้บความเสียหายทางการแพทยต์อ้งดูแลรักษาต่อเนืองและเกิดความ

ขดัสนในปัญหาด้านการเงิน จึงต้องมีกฏหมายทีช่วยเหลือ บรรเทาความทุกข์ร้อนดังกล่าวใน

เบืองตน้ก่อน โดยมีการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป ซึงปัจจุบนัการดูแลช่วยเหลืออยู่ในวงเงินจาํกดั

มาตรา 41 ของหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติจาํนวนไม่เกิน 400,000 บาทอาจไม่เพียงพอต่อดูแล

รักษาสาํหรับอาการทีผูไ้ดรั้บความเสียหายทางการแพทยไ์ดรั้บ ทาํใหเ้กิดการเรียกร้องสู่สาธารณชน

บ่อยครังและมีการฟ้องดาํเนินคดีกับบุคลากรทางการแพทยร์วมถึงโรงพยาบาลทาํให้กระทบต่อ

ความเชือมนัในระบบสาธารณสุขของประเทศ. 

 ปัจจยัภายนอกองค์กร 

 3.  โอกาส 

  3.1 จากการนโยบายการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพแห่งเอเซียและการประชาสัมพนัธ์

จากภาครัฐเพือให้นานาชาติรู้จกัยุทธศาสตร์การบริการสุขภาพทีมุ่งเน้นความปลอดภยัและความ

คุม้ค่า โดยมีองคป์ระกอบสาํคญั ดงันี  
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    1. โอกาสทางการตลาดทีเปิดกวา้งจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ส่งผลทาํให้โรงพยาบาลเอกชน มีโอกาสในการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนือง สาํหรับกลุ่ม

ผูรั้บบริการเป้าหมายได้แก่ (1) กลุ่มผูสู้งอายุจากประเทศพฒันาทีต้องการระบบดูแลสุขภาพ 

ค่าใชจ่้ายในการรักษาไม่สูงเมือเปรียบเทียบกบัค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ ทาํให้ประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ 

สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย เกาหลีใหต ้ตุรกี และประเทศแถบลาตินอเมริกา ให้ความสนใจลงทุนใน

ธุรกิจบริการสุขภาพมากขึน ทาํให้แนวโน้มตลาดในอนาคตจะถูกแบ่งไปในแต่ละระดบั แต่ละ

ภูมิภาคมากขึน ความเป็นทังโอกาสและจุดแข็งสําหรับประเทศไทยทีมีความได้เปรียบในการ

แข่งขนัหลายประการ ไดแ้ก่ (1) ทีมแพทยคุ์ณภาพสูง และมีวฒันธรรมการบริการทีน่าประทบัใจ 

(2) ราคาเหมาะสม (3) ระบบโครงสร้างพืนฐานดา้นสาธารณูปโภคดี การเดินทางเกิดความสะดวก

รวดเร็ว ตอบสนองความตอ้งการการท่องเทียวเชิงสุขภาพ สาํหรับโรงพยาบาลไทยตอ้งพฒันาทีม

แพทยเ์ชียวชาญชนันํา การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม การกาํหนดราคาทีเหมาะสมเกิดความโปร่งใส 

ความสามารถดา้นภาษาและเรียนรู้เขา้ใจในวฒันธรรมทีแตกต่าง (Cross cultural) (4) เครืองมือ

อุปกรณ์ทางการแพทยที์ทนัสมยั  (5) มาตรฐานการรับรองคุณภาพทีมีจาํนวนมากและเป็นมาตรฐาน

ทีไดรั้บการยอมรับในระดบันานาชาติ เช่น Joint commission international accreditation (JCI) (6) 

โครงสร้างฐานการยา้ยผูรั้บบริการทีสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูง (Referral center) จากทงั

ในประเทศและต่างประเทศ. 

   2. ประชากรของประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอาย ุโดยปี พ.ศ. 2553-2563 จะ

มี ผูสู้งอายมีุสดัส่วนร้อยละ 12 จะเพิมขึนเป็นร้อยละ 17 ในปี 2563 (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) 

ส่งผลใหอ้นาคตประเทศไทยกา้วเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายเุร็วขึน ทาํใหป้ระชาชนวยัแรงงานตอ้งรับภาระ

เลียงดูทงัเด็กและผูสู้งอายมุากขึน ทาํใหธุ้รกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มเจริญเติบโตจากแหล่ง

ความตอ้งการบริการสุขภาพของผูสู้งอายทีุมกัเจ็บป่วยดว้ยโรคชราทีมีความซบัซอ้นหลายโรคทีทาํ

ใหอ้าการหนกั เสียงต่อความปลอดภยัของชีวิต ค่าใชจ่้ายในการรักษาจึงเป็นจาํนวนทีสูง การดาํเนิน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงตอ้งคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระเงินของผูรั้บบริการหรือญาติเป็น

สาํคญั ดงันนัแนวโนม้กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนจะมุ่งตลาดระดบับนทีมี

กาํลงัซือสูงมากขึน ดว้ยการเพิมนวตักรรมทางการแพทยใ์หม่ การใชเ้ครืองมือทีทนัสมยัรูปแบบการ

รักษาทีเน้นคุณภาพการบริการ การดูแลอย่างใกลชิ้ดเป็นพิเศษมากขึน เพือตอบสนองทุกความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการกลุ่มนี ซึงเป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้แก่ธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนทีตอ้งตอบสนองต่อผูถื้อหุน้ ในการสร้างผลตอบแทนต่อการลงทุนให้สูงสุดเสมอ โดยกลุ่ม

ผูรั้บบริการระดบับนจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทาํให้ความสามารถ

ในการชาํระเงินยงัคงดีทาํใหล้ดความเสียงทางการเงินได ้จึงเป็นแนวโน้มทางธุรกิจทีโรงพยาบาล
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เอกชนมุ่งเน้นทีจะกา้วไปสู่การจดัการบรรษัทภิบาล เพือสร้างความคุม้ค่าในการตอบสนองต่อ

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล (อดินนัท ์กิตติรัตนไพบูลย,์ 2558).  

   3. ทิศทางด้านกระแสการดูแลสุขภาพ การป้องกัน เสริมความงาม เป็น

แนวโน้มความต้องการทีเพิมสูงขึนจากปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจทีดีขึน ดังนันธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนในอนาคต จาํเป็นตอ้งมีการปรับกระบวนการคิดและวิธีการปฎิบติังาน เพือให้

สอดคลอ้งกบักระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึน โดยแบ่งแยกการรักษาและการป้องกนั

หรือบาํบดัอาการ ซึงตลาดการรักษาพยาบาลเป็นตลาดทีมีการแข่งขนัสูง มลูค่าตลาดน้อยกว่าตลาด

ทีไม่ใช่การรักษา (Non-medical) เช่น ตลาดอาหารเสริมสุขภาพ การให้คาํปรึกษาทางจิตวิทยา การ

เสริมความงาม การส่งเสริมดา้นโภชนาบาํบดั เป็นตน้ ซึงเป็นแนวโน้มกลยุทธ์การตลาดในระยะ

ต่อไป ทีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะพยายามสร้างความแตกต่างในการแสวงหาช่องทางธุรกิจใหม่ 

ในการลดขอ้จาํกดัการแข่งขนัในตลาดการรักษาพยาบาลทีมีการแข่งขนัสูง (Read ocean) มาสู่ตลาด

ทีสร้างอนาคตใหม่ดว้ยนวตักรรมการบริการรูปแบบใหม่ทีสามารถสนองตอบคามตอ้งการของ

ผูรั้บบริการทีนอกเหนือจากการรักษาโรคมากขึน นาํไปสู่โอกาสในการขยายตลาดใหม่ทีสดใส 

สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลตอบแทนทีสูงได ้(Blue ocean).  

   4. โอกาสในการกระจายโรงพยาบาลเพือสร้างความเท่าเทียม เสมอภาคในการ

เข้าถึงบริการสุขภาพในพืนทีห่างไกลมีมากขึน ทังนีต้องรอการพฒันาและความพร้อมด้าน

ทรัพยากรทังด้านบุคลากรทางการแพทยที์ยงัขาดแคลนแพทย ์พยาบาลทีจะเขา้พืนทีทาํงานใน

สถานทีห่างไกลความเจริญ ในส่วนนีโรงพยาบาลรัฐยากทีจะดาํเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเท่า

โรงพยาบาลเอกชน ดังนันการขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนในพืนทีทีห่างไกลมีโอกาสสูง 

เนืองจากการขยายตวัอาจดาํเนินการในรูปแบบคลีนิคเพือการส่งต่อผูรั้บบริการมายงัโรงพยาบาล

ส่วนกลาง หรือความพร้อมในการลงทุนดา้นยานพาหนะประเภทต่างทีจะทาํให้การเขา้ถึงพืนที

ห่างไกลไดส้ะดวกมากขึน 

  3.2 การปฎิรูปกฏหมายและการดูแลการเขา้ถึงสิทธิความคุม้ครอง หากมีการปฎิรูป

ระบบสวสัดิการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หลกัประกนัสังคม ในสาระสาํคญัดา้นการปรับปรุง

ราคาในระบบเหมาจ่ายและกรมบญัชีกลางมาเป็นการสะทอ้นตน้ทุนของโรงพยาบาลเอกชน จะทาํ

ให้โรงพยาบาลเอกชนหันมาเขา้ร่วมในการให้บริการมากขึน ทาํให้เกิดการสร้างระบบบรรษทัภิ

บาลการจดัการโรงพยาบาลเอกชนทางออ้ม เพือการตอบสนองการรักษาและสร้างความเสมอภาค

ในการเขา้ถึงบริการสาธารณสุขมากขึน 

   3.3 การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแนวทางในการหาแนวร่วมกบัสังคม 

ส่งผลต่อความมนัใจ การสนับสนุนให้เกิดการเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลเอกชนมากขึน 
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ปัจจุบันการจัดการโรงพยาบาลเอกชนยงัไม่มีการมุ่งเน้นการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 

เนืองจากมีตน้ทุนดาํเนินงานสูง หากส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรมเพือแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมมาก 

จะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อผลประกอบการลดลง ดงันนัจึงเป็นการใชเ้ทคนิคเพือประชาสัมพนัธ์ให้

สงัคมรับรู้ว่าโรงพยาบาลเอกชนไดท้าํอะไร เพือสังคมในบางครังบางคราทีจาํเป็นและสะทอ้นถึง

ผลประโยชน์ทีจะไดรั้บกลบัมาจากการลงทุน เพือสร้างความรับผดิชอบต่อสังคมนันในเชิงกลยุทธ์

การตลาด 

  3.4 ระบบโครงสร้างของประเทศจากภาครัฐและภาคเอกชน ประเทศไทยมีระบบ

โครงสร้างด้านสาธารณูปโภคครบครัน ทาํให้เกิดความสะดวกในด้านหลกั ได้แก่ ทางอากาศ

สามารถเชือมโยงโลกดว้ยอากาศยานทีไดม้าตรฐานระดบัโลก มีเทียวบินและสายการบินจาํนวน

มากเขา้ออกประเทศไทยทาํให้เกิดการบูรณาการท่องเทียวและบริการสุขภาพควบคู่กันได้อย่าง

สะดวก  ทางถนนมีระบบถนนทีมีคุณภาพดีเอืออาํนวยต่อการเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ รวมถึง

สาธารณูปโภคอืน เช่น ระบบพลงังานไฟฟ้า ประปาทีมนัคง ปัจจยัดา้นสาธารณูปโภคขนัพืนฐานที

ดีทาํใหเ้กิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจโรงพยาบาลไดม้ากขึน 

  3.5 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีการพฒันา

รูปแบบการจดัการจากธุรกิจเจา้ของคนเดียวมาสู่ระบบการจดัการทีมีความเป็นผูเ้ชียวชาญจากสห

สาขาวิชามากขึน ดว้ยการบูรณาการการมีส่วนร่วมในการจดัการร่วมกนัระหว่างผูป้ระกอบวิชาชีพ

ด้านต่างๆ เช่น วิชาชีพแพทย์ วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพเภสัชกร วิชาชีพบัญชี วิชาชีพเทคนิค

การแพทย ์เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดการสร้างนวตักรรมดา้นการพฒันากระบวนการจดัการงาน เพือใชใ้น

การออกแบบงานตงัแต่กระบวนการปรับปรุงกลยทุธ ์การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการในรูปแบบ

ใหม่ การตอบสนองต่อขอ้เรียกร้องของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพือใชเ้ป็นองคป์ระกอบ

ในการพิจารณาทบทวนกระบวนการจดัการงานใหเ้กิดประสิทธิภาพตามหลกับรรษทัภิบาลให้เกิด

ผลิตภาพสูง มีความยืดหยุ่นสูง ตน้ทุนตาํ ทนัสมยัและเกิดความปลอดภัยแก่ผูรั้บบริการ ซึงการ

จดัการบรรษทัภิบาลทีดีจะส่งผลต่อความคาดหวงัในความคุม้ค่าของผูรั้บบริการ (สิทธิศกัดิ พฤกษปิ์

ติกุล, 2555; พรชยั ดีไพศาลสกุล, 2556)  

 สภาพแวดล้อมด้านปัจจยัเสียง  

 4. อุปสรรค 

  4.1  การความเชือมนัดา้นความปลอดภยัทาํใหช้าวต่างชาติชลอเขา้มารักษาพยาบาล 

อีกทงัจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทาํให้บริษทัประกนัต่างๆ ไม่ให้ความคุม้ครองต่อสุขภาพและ

ชีวิต จึงทาํใหน้กัท่องเทียวขาดความมนัใจในการเขา้มาท่องเทียวและรับการรักษาในประเทศ 
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  4.2 ขาดการปฎิรูปกฏหมาย จากปัญหาความขดัแยง้ใน 2 ดา้นหลกั คือ ความมีฑิฐิ

มานะของแพทยที์มีทศันคติเกียวกบัการให้บริการทางการแพทยมี์ความถูกตอ้ง ไม่เกิดความผิด

ผลาด เนืองจากเป็นวิชาชีพทีสังคมให้การยอมรับในเกียรติยศ และศกัดิศรีเกินกว่าทีจะยอมรับ

ความผดิผลาดในการรักษาพยาบาล โดยแทจ้ริงความผดิผลาดเกิดขึนไดต้ลอดเวลา ซึงแพทยท์าํให้

ผูรั้บบริการเสียชีวิตมากกว่าอุบติัทางรถยนต์อีก ตวัอย่างจากการศึกษาของ Alexander A. Archie 

พบว่าความผิดผลาดทีเกิดขึนในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกามีระหว่าง 210,000 - 440,000 ต่อปี 

(ปรียานนัท ์ลอ้เสริมวฒันา, ม.ป.ป.;  เทพ เวชวิสิฏ, 2558)  ระเบียบขอ้บงัคบัในการจดัการปัญหาใน

ระบบบริการสาธารณสุขทีมีความซบัซอ้นของปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการจดัการโรงพยาบาล

เอกชน เนืองจากมาจากปัจจยัหลกัหลายประการทงัในส่วนของผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาล 

ไดแ้ก่ (1) กระทรวงสาธารณสุขมีขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการระบบสุขภาพใหเ้กิดระบบคุณธรรม

จริยธรรม ในการปฎิรูปกฏหมายใหมี้ความทนัสมยั เพือใหเ้กิดความยติุธรรม เสมอภาค โปร่งใสกบั

ทุกฝ่ายในดา้นกฏหมายคุม้ครองผูเ้สียหายจากบริการทางการแพทย ์ กฏหมายเกียวกบัการควบคุม

ราคายา เวชภณัฑแ์ละค่าใชจ่้ายการรักษา (2) ขาดการสนบัสนุนงบประมาณ เพือบริการสาธารณสุข

ภาคประชาชนและขจดัปัญหาความเหมาะสมระหว่าง 3 กองทุนรวมถึงการกาํหนดราคาค่าบริการ

เหมาจ่ายแก่โรงพยาบาลเอกชนทีควรมีการปรับปรุงพฒันาใหมี้ความยติุธรรม  (4) การประสานงาน

ร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรทางการแพทยอ์ย่างเป็นระบบ ทาํให้ปัญหาเกิด

ปัญหาเรือรังกระทบต่อการบริการสาธารณสุขเป็นวงกวา้ง ขาดการบูรณาการร่วมกบัภาคเอกชน

และขาดการสนบัสนุนงบประมาณเพือผลิตบุคลากรทางการแพทย ์(5) ขาดการขยายโรงพยาบาลรัฐ

และการพัฒนาคุณภาพการบริการในการตอบสนองระบบสุขภาพของประชาชนและเอือ

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสนับสนุนผลประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาล

เอกชนโดยมีกระบวนการควบคุม กาํกบัดูแลทีอ่อนแอ ทาํให้ภาคประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน 

(6) การบริหารงานโดยคณะกรรมการแพทยสภา เป็นบุคคลทีมาจากภาคธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

ทาํใหเ้กิดขอ้ร้องเรียนจาํนวนหนึงดา้นความเหมาะสม ขาดความเชือถือตามหลกัศีลธรรม จริยธรรม

อยา่งแทจ้ริง เนืองจากเมือเกิดปัญหาดา้นบริการสุขภาพ แพทยสภาจะมีบทบาทหน้าทีในการกาํกบั

ดูแลมาตรฐานวิชาชีพทีถูกตอ้งเหมาะสมให้ความยุติธรรมแก่ทุกภาคส่วน หากแต่ทีผ่านมาพบ

ประเด็นขอ้ร้องเรียนทีเกียวขอ้งกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทาํให้คดีฟ้องร้องโดยผูรั้บบริการขาดที

พึงพิงดา้นความยติุธรรมจากหลกัศีลธรรมจริยธรรมทางโครงสร้างแพทยสภา ควรเป็นหน่วยงานที

ทาํหนา้ดูแล กาํกบั ตรวจสอบ และใหค้วามรู้ทางการแพทยแ์ก่ประชาชน ตลอดจนอาํนวยประโยชน์

สุขโดยมุ่งความปลอดภยัของประชาชนเป็นสาํคญั (ปรียานนัท ์ลอ้เสริมวฒันา และกรรณิกา กิติเวช

กุล, 2558)   
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  4.3 ปัจจยัด้านภยัธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภาวะนาํท่วมใหญ่ โรคระบาด เป็นตน้. ส่งผล

กระทบต่อภาพรวมของการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยตรง ตวัอย่าง กรณีเกิดนาํท่วม

ใหญ่กรุงเทพมหานครในปี 2555 ทาํให้เครืองมือสาํคญัของโรงพยาบาลภูมิพลทีมีราคาสูงไดรั้บ

ความเสียหายจากนาํท่วมครังนี สร้างผลกระทบต่อการรักษาและการตอบสนองการบริการจนทาํให้

ผูรั้บบริการไดรั้บความเดือดร้อน ทาํใหต้อ้งส่งผูรั้บบริการไปตรวจรักษาทีโรงพยาบาลอืน เป็นตน้ 

ผลกระทบจากภยัธรรมชาติมีความเกียวขอ้งโดยตรงต่อการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอย่าง

มาก ซึงโรงพยาบาลไดมี้การเตรียมมาตรการป้องกนัไวห้ลายทาง เช่น การซอ้มเหตุทีเกิดโรคระบาด

ร้ายแรง สถานการณ์สารเคมีรั วไหล เป็นตน้ เพือเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ถึงแม้

โอกาสจะเกิดขึนน้อย แต่เมือเกิดเหตุการณ์ขึนจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนและผูรั้บบริการ จึงมีความจาํเป็นทีโรงพยาบาลตอ้งมีการจดัการบรรษทัภิบาลด้านนีอย่าง

ต่อเนืองดว้ยจิตสํานึกถึงความเสียหายทีอาจเกิดขึน และเพือรักษาความปลอดภัยในชีวิตให้แก่

ผูรั้บบริการ 

   4.4 ปัญหาด้านเศรษฐกิจทีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่น การถดถอยของ

ผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคการส่งออกขาดดุลนานนบัปี เป็นตน้  ซึงภาวะความ

ถดถอยทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อผูรั้บบริการระดบัล่างและระดบักลาง ทาํให้อาํนาจการซือ

และสวสัดิการรักษาพยาบาลจากนายจ้างหรือประกันสังคมลดลง เมือผูรั้บบริการเข้ารับการ

รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนอาจประสบปัญหาดา้นความสามารถในการชาํระเงิน ซึงส่งผล

กระทบต่อเนืองมาสู่ธุรกิจโรงพยาบาลทีทาํใหอ้าจเกิดหนีสูญ และส่งผลเสียหายต่อการดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน เนืองจากต้นทุนการรักษาในบางกรณีมีมูลค่าสูง หากเกิดหนีสูญในกลุ่ม

ผูรั้บบริการเพียงไม่กีราย อาจทาํใหโ้รงพยาบาลประสบปัญหาทางการเงินจนอาจตอ้งปิดกิจการได ้

ดงันันการจดัการบรรษทัภิบาลทางการเงินเป็นเรืองละเอียดอ่อนทีตอ้งไดรั้บการดูแลและจดัการ

อยา่งระมดัระวงัดว้ยความมีคุณธรรม ควบคู่กบัความเหมาะสมในการให้บริการทีไม่ทาํให้เกิดผล

กระทบอยา่งรุนแรงทางธุรกิจ สาํหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ลว้นมีมาตรการป้องกนั

ในเรืองนีเป็นอยา่งดี รวมถึงศกัยภาพของขนาดโรงพยาบาลมีส่วนทาํใหล้ดความเสียงจากหนีสูญได้

มากกว่าโรงพยาบาลเอกชนทีมีขนาดกลางหรือขนาดเลก็ 

  4.5 การปฎิรูปกฏหมายในส่วนของการสร้างความเสมอภาคและการตอบสนองต่อ

ผูมี้สิทธิความคุม้ครองขนัพืนฐานจากหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ หลกัประกนัสังคมทีมีความไม่

เท่าเทียมกนั รวมถึงโอกาสในการตอบสนองในการเขา้รับบริการในโรงพยาบาลเอกชน เพือแบ่งเบา

ภาระโรงพยาบาลรัฐตอ้งมีการพิจารณาปรับปรุง ผลของการขาดการปฎิรูปกฏหมายจะส่งผลให้

ผูรั้บบริการไดรั้บความยากลาํบากในการเขา้ถึงบริการในโรงพยาบาลรัฐทีมีความล่าชา้จนอาจไม่



 

 

306

สามารถตอบสนองการรักษาไดท้นัเวลา รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนขาดโอกาสในการเพิมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดในการให้บริการผูมี้สิทธิขันพืนฐานกลุ่มนี  นอกจากนียงัมีกรณีข้อเรียกร้องจาก

กระแสสงัคมในเรืองการควบคุมราคายาในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึงมีผลกระทบต่อรายไดห้ลกั

ทีสาํคญัของโรงพยาบาลเอกชน และการผลกัดนัเสนอร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองผูไ้ดรั้บความ

เสียหายทางการแพทยที์เรือรังมานาน การผา่นกฏหมายนีจะทาํใหเ้กิดหลกัคุณธรรมจริยธรรมทีดีต่อ

ระบบสาธารณสุขทงัผูรั้บบริการและโรงพยาบาลเอกชนจะไดรั้บประโยชน์จากกฏหมายฉบบันี ทาํ

ใหส้งัคมเกิดความเกือกลูกนัมากขึน เกิดความไวว้างใจและเกิดการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ

ต่อความผดิผลาดทีเป็นเรืองปกติทีเกิดขึนไดใ้นการปฎิบติัทุกอยา่ง ซึงจะส่งผลการปรับปรุงพฒันา

รูปแบบการจดัการบรรษทัภิบาลทีสร้างจิตสาํนึกมากขึนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน  ปัญหาทีผ่าน

มายงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข เนืองจากความมีฑิฐิมานะของแพทยที์ไม่สามารถยอมรับความผดิผลาดจาก

การรักษาพยาบาลได ้ทงัทีเหตุผิดผลาดเกิดขึนในการรักษาพยาบาลเป็นประจาํและมีจาํนวนมาก 

แนวทางแกไ้ขปัญหาทีนาํเสนอ คือ ผูรั้บบริการรับภาระในการชาํระเงินร้อยละ 3 จากรายการค่า

รักษาพยาบาลทุกครัง เพือนาํเงินเขา้กองทุน โดยแพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชนไม่ตอ้งร่วมชาํระเงิน

สมทบแต่แพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชนไม่ยนิยอมรับร่างกฏหมายฉบบันี (เทพ เวชวิสิฏ, สุธีร์ รัตนะ

มงคลกุล, และธเรศ กรัษนยัรวิวงศ,์ 2558) 

  4.6 การกระจายการใหบ้ริการสู่พืนทีห่างไกล ผูรั้บบริการมีฐานะยากจนไม่มีเงินไป

โรงพยาบาลเพือพบแพทยท์งัทีมีสิทธิความคุม้ครองตามหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ แต่ระยะทางที

ห่างไกลยากต่อการเขา้ถึงพืนทีใหบ้ริการ  ซึงการตอบสนองต่อการเขา้ถึงสิทธิของผูรั้บบริการอย่าง

ทวัถึงและเสมอภาคเป็นหลกับรรษทัภิบาลทีโรงพยาบาลตอ้งให้ความสาํคญั ถึงแมใ้นทางปฎิบัติ

เป็นไปไดย้ากก็ตอ้งพยายามพฒันาใหเ้กิดการเขา้ถึงสิทธิให้มากทีสุด (สุภทัร ฮาสุวรรณกิจ, 2558) 

หากพิจารณาในเชิงธุรกิจจะพบความไม่คุม้ค่าต่อการลงทุน แต่หากพิจารณาตามหลกัมนุษยธรรม

พบว่าเป็นสิงทีผูใ้หบ้ริการสาธารณสุขตอ้งใหค้วามร่วมมือกนัในการกระจายบริการสู่พืนทีต่างๆ ให้

ครอบคลุมกวา้งขวางมากขึน ทงันีหากมีกระแสเรียกร้องใหมี้การกาํหนดเงือนไขการกระจายบริการ

สู่พืนทีห่างไกลอย่างเป็นรูปธรรมขึนมาจะส่งผลกระทบต่อการจัดการบรรษัทภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชนอยา่งมาก เนืองจากธุรกิจจะประสบผลขาดทุนจากความไม่คุม้ค่าในการลงทุน

จนอาจส่งผลเสียหายในเชิงธุรกิจได ้
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 วตัถุประสงค์ที 3 ศึกษาแนวทาง มาตรการและผลลพัธ์ในการกาํหนดยุทธศาสตร์การ

พฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล โดยคดัเลือกทีเหมาะสมทีสุด 5 ยทุธศาสตร์ดงันี 

 ยุทธศาสตร์ที 1  คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ 

 การสร้างคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ เพือตอบสนองต่อเป้าหมายหลกั

ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คือ การมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตแก่ผูรั้บบริการ ซึง

หมายความรวมถึงการเขา้รับบริการเพือตอ้งการบรรเทา หายจากอาการเจ็บป่วยและไม่เกิดผล

กระทบต่อสุขภาพ ชีวิตของผูรั้บบริการต่อเนืองในระยะยาว เพือให้ผูรั้บบริการสามารถใช้ชีวิต 

ช่วยเหลือตนเองไดใ้กลเ้คียงกบัสภาวะปกติมากทีสุด รวมถึงการมีสุขภาวะดา้นจิตใจทีเขม้แข็งทีจะ

ใชชี้วิตอยูต่ามสภาพทีเป็นจริงไดอ้ยา่งภาคภูมิ โดยยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างคุณภาพการรักษาและ

คุณภาพการบริการมีองคป์ระกอบหลกั ดงันี 

 1.  สร้างผลลพัธด์า้นคุณภาพการรักษาพยาบาล ทีมีความปลอดภยัควบคู่กบัการบริการ

ทีเป็นเลิศ ในการตอบสนองเป้าหมายของผูรั้บบริการให้เป็นไปตามความคาดหวงัและมีคุณค่าต่อ

ผูรั้บบริการสูงสุด ดว้ยความรับผดิชอบ สามารถตรวจสอบกระบวนการรักษาไดอ้ยา่งโปร่งใส  โดย

ผลลพัธที์สะทอ้นถึงความปลอดภยัของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ (1) อตัราการติดเชือในโรงพยาบาลและ

การติดเชือของผูรั้บบริการ  (2) อตัราการเสียชีวิตทีเกิดจากสาเหตุต่างๆทีไดมี้การเก็บขอ้มูลไวเ้พือ

การวิเคราะห์และพฒันา  (3) อตัราผลสําเร็จจากการรักษา  (4) อตัราการรักษาจนผูรั้บบริการ

ปลอดภัยจากการเสียชีวิต  (5) คุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การอาํนวยความสะดวกในการ

เคลือนยา้ยผูรั้บบริการ บริการความสะอาดภายในห้องพกั ระบบลิฟท์บันไดเลือน ระบบไฟฟ้า

ประปา และความพร้อมใชข้องวสัดุเครืองใชต่้างๆ ทีจดัเตรียมไวอ้ย่างครบครัน รวมถึงการแสดง

พฤติกรรมบริการทีสุภาพ ใหค้วามเคารพ สุภาพอ่อนน้อม ยินดีให้การช่วยเหลือผูรั้บบริการในทุก

ความตอ้งการ  (6) ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ ไดแ้ก่ ความ

รวดเร็วในการบริหารจัดการอาหารให้ตรงกบัเวลารับประทานบนห้องพกั  ความรวดเร็วในการ

แกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ เป็นตน้  โดยผูรั้บบริการจะเป็นผูท้าํการประเมินคุณภาพการรักษา

และคุณภาพการบริการด้วยการประเมินความพึงพอใจในการใชบ้ริการในโรงพยาบาลเอกชน 

(Customer satisfaction score)  การประเมินการแนะนาํบอกต่อการใชบ้ริการ (Net promoter score) 

  การจดัการคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการยงัรวมถึงการจดัการเชิงระบบ

ปฎิบติังานทีเกียวขอ้งหลายดา้น ประกอบดว้ย  
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  1.1 การวางแผนระบบการปฎิบติังานหลกัทีสาํคญัต่อการรักษาพยาบาล และการ

ใหบ้ริการทีเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลทีต่อผูรั้บบริการ การจดักระบวนการหลกัทีสร้างคุณค่า

ต่อการรักษาใหเ้กิดผลสาํเร็จในการปฎิบติัหนา้ทีรักษาพยาบาล   

  1.2 การออกแบบการสร้างนวตักรรมของระบบงานทีเชือมโยงอย่างบูรณาการกบั

กระบวนการเชิงกลยทุธ ์เพือเพิมขีดความสามารถในการสร้างผลสมัฤทธิของงาน ซึงตอ้งบูรณาการ

กบัความตอ้งการของผูป้ฎิบติังานในโรงพยาบาล ผูรั้บบริการและคู่สัญญา โดยมีหลกัวิธีการ การ

วิเคราะห์จากการเก็บตวัอย่างขอ้มูล ซึงปัจจยัทีสาํคญัทีนาํมาพิจารณาปัญหาทีเกิดขึน เพือนาํไปสู่

การกาํหนดรูปแบบ การออกแบบนวตักรรมใหม่ๆ (Costello and Osborse, 2005: 1-7) 

  1.3 การจดัการเทคโนโลยใีนการวินิจฉยัและใหก้ารรักษาอยา่งเป็นระบบ มีขนัตอน

และแนวทางการรักษาผูรั้บบริการ (Treatment Protocol) ให้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินกิจกรรมทาง

การตลาด เพือการตอบสนองความคาดหวงัจากการรับรู้ขอ้มลูทางการตลาดให้ตรงกนั ผูรั้บบริการ

ตอ้งรับบริการตรงตามทีตอ้งการเสมอ 

  1.4 การเตรียมปฎิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency) มีความสําคัญมากและ

กระทบต่อคุณภาพการรักษาอยา่งรุนแรงโดยตรง จากความเสียงทีเกิดจากภยัธรรมชาติ การก่อการ

ร้าย โรคระบาด อุบัติเหตุทีร้ายแรงทีไม่คาดคิด รูปแบบการปฎิบัติ กระบวนการและการ

ประสานงานต้องไดรั้บการฝึกซ้อมและเตรียมแผนการพร้อมรับอย่างเป็นมาตรฐาน รวมถึงการ

จดัเตรียมอุปกรณ์ การตรวจสอบความพร้อมใชข้องอุปกรณ์อยา่งต่อเนืองเป็นระบบ เพือให้สามารถ

ปฎิบติังานไดอ้ยา่งราบรืนทีสุด 

 การจดัการดา้นคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการตามหลกับรรษทัภิบาล 

จึงต้องใชส้มรรถนะหลกัทังหมดของโรงพยาบาล เพือส่งมอบคุณค่าให้แก่ผูรั้บบริการ โดยการ

จดัการคุณภาพการรักษามีปัจจยัหลกั คือ (1) การทาํงานร่วมกนัเป็นทีมในการรักษาพยาบาล โดย

การทาํงานของกลุ่มแพทยต์อ้งมีแพทยร่์วมหลายสาขาไดแ้ก่ แพทยด์มยา แพทยผ์่าตดั แพทยผ์ูช่้วย 

นอกจากนียงัตอ้งมีทีมงานพยาบาล เทคนิคการแพทย ์เภสชักรร่วมในการใหก้ารรักษา การประสาน

การทาํงานร่วมกนัตอ้งมีการซกัซอ้มทาํความเขา้ใจแนวทางการรักษาร่วมกนั การเปิดเผยขอ้มูลและ

รายละเอียดการรักษา รวมถึงการตรวจสอบวิธีการการทดสอบวิธีการรักษาร่วมกันเพือความ

ปลอดภัยของผูรั้บบริการเป็นสําคัญ (2) ความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ วสัดุอุปกรณ์เครืองมือทาง

การแพทย ์โรงพยาบาลตอ้งจดัการเตรียมความพร้อม ตงัแต่การจดัการคลงัสินคา้ให้มีความพอเพียง

ต่อการใชว้สัดุอุปกรณ์ทางการแพทย ์สร้างระบบการจดัซือรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  การสรรหาผู ้

จาํหน่ายทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระบบควบคุมเวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์มีระบบการรายงานจาํนวน 

วนัหมดอายุ การดอ้ยประสิทธิภาพ เป็นต้น รวมถึงการบาํรุงรักษา ตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
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วินิจฉยัคอมพิวเตอร์ใหมี้ความเทียงตรง พร้อมใชง้านตลอดเวลา  (3) การจดัการดา้นสาธาณูปโภค

ทงัระบบไฟฟ้าระบบประปา ระบบแก๊สทางการแพทย ์ระบบเคลือนยา้ยผูรั้บบริการและระบบอืนที

มีผลกระทบต่อคุณภาพการรักษา ตอ้งอาศยัหลกับรรษทัภิบาลเพือดาํรงประสิทธิภาพในการดูแล

รักษาซ่อมบาํรุงในลกัษณะป้องกนั (Pro-active) ใหเ้กิดประสิทธิผลจากผลลพัธก์ารรักษาทีดีในการ

ตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (4) การวิจยัพฒันานวตักรรมทางการแพทย ์เพือ

ตอบสนองการรักษารูปแบบใหม่ทีมีประสิทธิภาพมากขึนทงัดา้นความปลอดภยัในการรักษา ความ

รวดเร็ว ปลอดภยัและบาดเจ็บน้อยลง เช่น การพฒันานวตักรรมการเปลียนถ่ายกระดูกสันหลงัใน

กลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดและทาลาซิเมีย  นวตักรรมการสาํหรับกลุ่มผูมี้บุตรยากและการตงัครรภ์ตาม

ประสงค ์ รวมถึงการผสมผสานการใชเ้ทคโนโลยีเพือการผ่าตดัทางไกลดว้ยหุ่นยนต์ เป็นตน้ การ

พฒันาจดัการบรรษทัภิบาลเพือคุณภาพการรักษามีระบบการตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของ

ทีมงานทีโปร่งใส (5) การควบคุมการติดเชือภายในโรงพยาบาลเอกชนทีมกัมีอุปสรรคสาํคญัในการ

ควบคุม ดูแลอาการของผูรั้บบริการไม่ใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นจากเชือโรคจาํนวนมากทีกระจายตวั

อยูภ่ายในโรงพยาบาล หากการควบคุมการติดเชือไม่ไดจ้ะส่งผลกระทบต่อการแทรกซอ้นของโรค

แก่ผูรั้บบริการรายอืนและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูรั้บบริการ เป็นตน้  รวมถึงการ

ปฎิบติัตามมาตรฐานทีโรงพยาบาลกาํหนด มาตรฐานจรรยาบรรณาวิชาชีพรวมถึงการตรวจสอบ

จากหน่วยงานภายใน (IQA: Internal quality Assurance) และสถานบนัจากภายนอก เช่น Hospital 

Accreditation and Joint Commission international  ให้การรับรองจึงเป็นสิงทีเชือมนัถึงความมี

มาตรฐานได้อย่างดี แต่ทังนีความผิดผลาดจากการรักษาเป็นสิงทีเกิดขึนได้ ผลกระทบต่อ

ผูรั้บบริการปรากฏเป็นระยะจากความผิดผลาดบางประการ ทาํให้การพฒันาคุณภาพการรักษาจึง

ตอ้งมีการพฒันาไม่สินสุด เนืองจากเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัในชีวิตและสุขภาพของผูรั้บบริการ   

การจดัการบรรษทัภิบาลด้านคุณภาพการบริการเป็นองค์ประกอบสาํคญัต่อภาวะทางจิตใจของ

ผูรั้บบริการ การใหค้วามช่วยเหลือ การอาํนวยความสะดวก การส่งมอบอธัยาศยัทีดีแก่ผูรั้บบริการ

นบัเป็นองคป์ระกอบทีส่งผลต่อความพึงพอใจ และประสิทธิผลของการบริการในการประเมินความ

คุม้ค่าในระดบัสูง เนืองจากกลุ่มผูรั้บบริการของโรงพยาบาลเอกชนมกัจะมีความสามารถในการ

ชาํระเงินและความคาดหวงัในคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการในระดบัสูงกว่าโรงพยาบาล

รัฐ การดูแลความคาดหวังในบริการจึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและทําให้เกิด

ประสิทธิผลในการรับบริการ ดงันนัระดบัการใหบ้ริการสะทอ้นภาพลกัษณ์ของระดบัโรงพยาบาล

เอกชนเช่นกนั เช่น โรงพยาบาลบาํรุงราษฏร์ใหบ้ริการกลุ่มชาวต่างประเทศและกลุ่มผูมี้กาํลงัซือสูง 

จะสร้างรูปแบบการใหบ้ริการระดบัโรงแรม 5 ดาว  โรงพยาบาลธนบุรีจะใหบ้ริการกลุ่มผูรั้บบริการ

ในประเทศ จึงออกแบบระดบัการใหบ้ริการรองลงมาแต่ราคาค่าบริการจะตาํกว่าโรงพยาบาลบาํรุง
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ราษฏร์ เป็นตน้ (6) การจดัการบรรษทัภิบาลในการบริหารขอ้มูลทางการแพทยแ์ละขอ้มูลเชิงการ

บริหารจัดการให้เกิดความโปร่งใสในการเรียกใช้งาน ทาํให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถ

ติดต่อสือสารระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มลูมีความน่าเชือถือได ้ตรวจสอบ

ได ้และตอ้งปฎิบติัตามกฏหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัรวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน เพือให้บรรลุ

เป้าหมายในการดูแลความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ โดยขอ้มูลเป็นสิงสาํคญัในการจดัการ

บรรษทัภิบาลทีตอ้งมีความจริงใจ ตรงไปตรงมาในความรับผดิชอบต่อผลในดา้นดีและดา้นร้ายทีจะ

เกิดขึนกบัธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ดว้ยนโยบายทีมุ่งเน้นความโปร่งใส ดว้ยความคาดหวงัทีจะ

พฒันาใหม้ากขึน (Willis, 2005: 86-97)      

 2.  การยดึถือปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรองระดบัประเทศและระดบันานาชาติอย่าง

ต่อเนือง ในลกัษณะเช่นเดียวกนังานประจาํ ซึงกระบวนการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานมีหลาย

ด้านทีโรงพยาบาลเอกชนมีความจาํเป็นต้องปฎิบัติตาม โดยส่วนใหญ่โรงพยาบาลเอกชนจะ

ดาํเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐานทีสําคัญหลกัและมีการยึดถือปฎิบัติตามเงือนไขและ

ขอ้กาํหนดเป็นส่วนใหญ่ โดยมาตรฐานต่างๆ ประกอบดว้ย 

   2.1 แนวทางการตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลหลกั ได้แก่ ระดบัประเทศ Hospital 

accreditation หรือ HA และระดบันานาชาติ คือ Joint commission international accreditation หรือ 

JCI เป็นแนวทางปฎิบัติด้านการรักษาพยาบาลทีมีความชัดเจนในกิจกรรมพฒันารูปแบบ การ

ทบทวนผลการรักษา การจดัการความเสียงและอุบติัการณ์ทีเกิดขึน เพือตอบสนองความปลอดภยั

ต่อผูรั้บบริการ 

  2.2 แนวทางมาตรฐาน ISO ได้แก่ (1) ISO 9001 เป็นการกาํหนดการวางแผน

คุณภาพ การจัดทาํแผนคุณภาพและมาตรฐานการปฎิบติังาน การฝึกอบรมพฒันาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถทีเหมาะสมกบัการปฎิบติังานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มีระบบการติดตามผลภายในเพือ

นาํผลมาพิจารณาในการแก้ไขปรับปรุง การวดัผล ทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึนอย่างต่อเนือง       

(2) ISO 17025 หรือ ISO 15189 สาํหรับการปฎิบติัการห้องปฎิบติัการ และ ISO 2001 สาํหรับ

กระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

  2.3 แนวทาง HACCP และ GMP สาํหรับกระบวนการบริการดา้นอาหารสาํหรับ

ผูรั้บบริการทังผูรั้บบริการในและผูรั้บบริการนอก รวมถึงพนักงานและญาติผูรั้บบริการ ซึงตอ้ง

เป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยัในชีวิตและสุขอนามยัทีไดม้าตรฐานดา้นความสะอาดของ

อาหาร และถกูตอ้งตามหลกัโภชนาการตามทีแพทยว์ินิจฉัยในการเตรียมอาหารให้กบัผูรั้บบริการ

เฉพาะกลุ่มทีตอ้งระมดัระวงัดา้นอาหาร ซึงมีความสาํคญัต่อการรักษามาก เช่น การงดอาหารเค็ม

สาํหรับผูรั้บบริการโรคไต  อาหารหวานสาํหรับผูรั้บบริการทีเป็นโรคเบาหวาน เป็นตน้ 
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  ผลลพัธ์ดา้นคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ โดยภาพรวมพบว่าธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนมีการยึดถือแนวปฎิบติัดา้นนโยบาย กระบวนการภายในทีมีการประสานงาน 

ตรวจทานความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปฎิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนือง  โดยมีการปฎิบัติตาม

มาตรฐานการรับรองอยา่งเคร่งครัดในลกัษณะการยดึมนัในระบบวฒันธรรมความปลอดภยัภายใน

โรงพยาบาลอยา่งสมาํเสมอ ซึงเป็นหลกัการจดัการบรรษทัภิบาลเพือให้เกิดหลกัประสิทธิภาพใน

การปฏิบติังานดว้ยความเชียวชาญ หลกัประสิทธิผลในการอาํนวยความสะดวกดว้ยอธัยาศยัและ

ทศันคติในการบริการทีดี ในการมุ่งเน้นความช่วยเหลือให้ผูรั้บบริการสามารถใชชี้วิตไดใ้กลเ้คียง

กบัการดาํเนินชีวิตตามปกติทีสุด อนัเป็นการบาํบดัดูแลทงัทางร่างกายและจิตใจควบคู่กนัสองดา้น

ดว้ยจิตสาํนึกตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีตอบสนองต่อเป้าหมายในการ

ดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

 ยุทธศาสตร์ที 2  การมส่ีวนร่วมในการรักษาพยาบาลร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลและ 

 ผู้รับบริการ  

 คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการทีเป็นไปตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

มาจากการมีส่วนร่วมในการวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างฝ่ายผูรั้บบริการประกอบด้วย

ผูรั้บบริการ ญาติผูรั้บบริการ บริษทัคู่สญัญาหรือบริษทัประกนัของผูรั้บบริการ โดยหลกัการสาํคญั

โรงพยาบาลยึดมนัด้านสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิผูรั้บบริการทีโรงพยาบาลมีหน้าทีประกาศสิทธิ

ผูรั้บบริการทีมีความโปร่งใส และสามารถให้ผูรั้บบริการสามารถเข้าถึงสิทธิได้ด้วยความ

สะดวกสบาย เช่น การแจง้สิทธิทุกจุดบริการ การใชเ้อกสารประชาสมัพนัธ ์หากพบการกระทาํทีผดิ

ผลาดจากการประกาศสิทธิผูรั้บบริการ ทางโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ทีเกิดขึน 

(Proimos, 2005: 75-84) ทีวางแผนการรักษาพยาบาลควบคู่กบัทีมงานแพทยแ์ละผูป้ฎิบติังานใน

โรงพยาบาลเอกชน เพือมุ่งสร้างความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาลและบริการในลกัษณะมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจรับการรักษา ตามหลกัการจดัการบรรษทัภิบาลทีเป็นปัจจยัสาํคญัสูงสุดในการสร้าง

ความสาํเร็จใน การรักษาพยาบาลทีไม่เพียงมุ่งเนน้ความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการเท่านัน แต่

ยงัสามารถบูรณาการจดัการรับรู้แลกเปลียนขอ้มลูประวติัผูรั้บบริการ ขอ้มลูเกียวกบัอาการและการ

รักษา เพือร่วมกนัคิดในการวางแผนเกียวกบัการรักษาไวเ้ป็นขนัตอน เพือให้เกิดการยอมรับ เกิด

ความคาดหวงัทีเหมาะสมตามแหล่งขอ้มลูทีไดรั้บและการตดัสินใจร่วมกนัในการรักษาพยาบาล. 

 การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล เป็นวิธีการและหลักการจัดการ

บรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนทีมุ่งสร้างความสมัพนัธก์บัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

โดยมีกระบวนการดงัต่อไปนี 
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1.  กระบวนการรับฟังขอ้มลูเกียวขอ้งกบัการรักษาจากผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย เพือประเมินความคาดหวงัเป้าหมายในการรักษา และข้อจาํกัดของผูรั้บบริการ เช่น การ

หวาดกลวัต่อการผา่ตดัแผลใหญ่ การแพย้า ประวติัการเกิดอาการทีเกียวขอ้งกบัโรคทีกาํลงัจะรักษา 

เพือศึกษารายละเอียดประวติัการเจ็บป่วยของผูรั้บบริการอย่างละเอียดในการประเมินความพร้อม

และจดัสรรความเหมาะสมในการรักษาใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

2.  กระบวนการอธิบายอาการของโรค การเชือมโยงของโรคทีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ร่างกาย แนวทางการรักษาทีนําเสนอมีหลายทางเพือให้ผูรั้บบริการได้มีโอกาสเลือกแนวทางที

เหมาะสม พร้อมกบัการนาํเสนอขอ้มลูดา้นราคาค่าใชจ่้ายทีจะเกิดขึน การเบิกจ่ายเงินจากสิทธิความ

คุม้ครองจากบริษทัคู่สัญญาหรือบริษทัประกนัมีจาํนวนมากน้อยเพียงใด ระยะเวลาในการพกัฟืน

หรือฟืนตวั ตลอดจนอาการขา้งเคียงทีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวเป็นอย่างไร แนวทาง

ในการปฎิบติัตนเองหลงัจากเสร็จสินการรักษาควรจะดาํเนินชีวิตต่อไปอย่างไร (สิทธิศกัดิ พฤกษ์ปิติกุล, 

2555) 

3.  การบริการดา้นการประเมินราคาสาํหรับการรักษาพยาบาล เพือใชเ้ป็นแนวทาง

ประกอบการตดัสินใจของผูรั้บบริการ โดยราคาประเมินทาํเป็นทางเลือกหลายทาง แต่ละแนวทางมี

ค่ารักษาพยาบาลทีแตกต่างกนัไป รวมถึงการทาํรายการแยกความคุม้ครองจากบริษทัประกนัหรือ

คู่สญัญาทีรับผิดชอบและผูรั้บบริการชาํระเงินเองเท่าไหร่  เพือเป็นช่องทางในการตดัสินใจเลือก

วิธีการรักษาทีเหมาะสมกับสถานะของผูรั้บบริการ  ปัจจุบันระบบการประเมินราคาของ

โรงพยาบาลยงัมีปัญหาดา้นขาดความแม่นยาํในการประเมินราคา ซึงส่วนใหญ่จะเป็นการประเมิน

ตาํกว่าราคาชาํระจริงทาํให้เกิดปัญหาเมือมีการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล แนวทางทีสามารถ

พฒันาสู่ระบบการจดัการบรรษทัภิบาลในการใชฐ้านขอ้มลูในการวิเคราะห์สถิติการรักษาและราคา

เพือทาํราคาเหมาจ่ายราคาเดียว ซึงจะทาํให้เกิดความน่าเชือถือสาํหรับผูรั้บบริการทีสามารถวางใจ

ไดว้่ากระบวนการรักษาเป็นไปตามทิศทางทีไดมี้การตกลงกนัไว ้โดยความเชียวชาญทางการแพทย์

ตอ้งสามารถวิเคราะห์และวางแผนไดอ้ยา่งมืออาชีพดงันนัค่าใชจ่้ายต่างๆ ตอ้งอยู่ในภาวะทีควบคุม

ได ้(นพดล ปกรณ์นิมิตดี, 2556) 

4.  กระบวนการดา้นการประเมินความพึงพอใจและความคาดหวงัของผูรั้บบริการทีมี

ต่อการสร้างความมีส่วนร่วมในการรักษาร่วมกนั โดยการนาํความคิดเห็นทีไดรั้บจากการประเมิน

ของผูรั้บบริการมาใชใ้นการพฒันาปรับปรุงกระบวนการใหเ้กิดการพฒันาอยา่งต่อเนือง รวมถึงการ

ประเมินในการบอกต่อการใชบ้ริการสู่บุคคลใกลชิ้ด (Net promoter score) เพือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลใน

การจดัการ ปรับปรุงพฒันากลยทุธท์างการบริการของโรงพยาบาลให้สามารถแข่งกนัโรงพยาบาล

อืนได ้
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ดา้นคุณภาพการรักษา เป็นเป้าหมายสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและ

เป้าหมายสูงสุดของผูรั้บบริการ  โดยผูรั้บบริการทีเจ็บป่วยหรือประสบอนัตรายต่อชีวิตต่างมีความ

คาดหวงัว่าตอ้งการหายจากอาการเจ็บป่วยหรือตอ้งการมีชีวิตอยูร่อดปลอดภยั โรงพยาบาลมีหน้าที

ในการตอบสนองด้วยจริยธรรมทางการแพทยอ์ย่างดีทีสุดเพือให้ผูรั้บบริการบรรลุเป้าหมาย ใน

ขณะเดียวกนัโรงพยาบาลก็สามารถบรรลุเป้าหมายในการดาํเนินงาน ไม่ใช่เพียงผลตอบแทนดา้น

การเงินแต่ผลลพัธ์ทางการรักษาพยาบาลทีจะเกิดขึนกบัผูรั้บบริการ (กอ้งเกียรติ เกษเพ็ชร์, 2558) 

และลดความเสียงจากการฟ้องดาํเนินคดีทีจะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อชือเสียง และธุรกิจ

โรงพยาบาล   ดงันนัการสร้างคุณภาพการรักษาพยาบาลทีดีจึงเกียวขอ้งกบัองคป์ระกอบสาํคญัหลาย

ประการ รวมถึงเกียวขอ้งกบัความพร้อมในการจดัสรรทรัพยากรขององค์กรเป็นสาํคญัอนัเป็นดา้น

การจดัการของโรงพยาบาล   โดยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ให้ความสาํคญัต่อการปฎิบติั

ตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างเคร่งครัด มีการกาํหนดกระบวนการให้การรักษาอย่างเป็น

ขนัตอน  การจดัเตรียมความพร้อมการรักษาทงัในส่วนของการจดัการโรงพยาบาล ผูรั้บบริการ ญาติ

และผูเ้กียวขอ้ง เพือให้การรักษาเป็นไปตามแผนงาน นโยบาย และกระบวนการทีกาํหนดไวต้าม

นโยบาย เพือเป็นการตรวจสอบ ยนืยนัในมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน

ส่วนใหญ่จึงมีความพยายามทีจะใหอ้งคก์รอิสระภายนอกเขา้มาตรวจสอบ เพือรับรองมาตรฐานอีก

ชนัหนึงทงัในระดบัประเทศ คือ สถาบนัรับรองมาตรฐาน Hospital accreditation หรือ HA  และใน

ระดบันานาชาติ คือ Joint commission international accreditation หรือ JCI  เพือใหมี้ระบบทีมีความ

รัดกุม สามารถตรวจสอบไดจ้ากสถาบนัทีมีความน่าเชือถืออีกส่วนหนึง  แต่จากสภาพแวดลอ้ม

ปัญหาความขดัแยง้ดา้นการรักษาจนนาํไปสู่ความขดัแยง้ และการดาํเนินคดีทางศาลทีมีเพิมมากขึน

จากผลลัพธ์การรักษาทีไม่เป็นไปตามความคาดหวังย ังมีอย่างต่อเนือง โดยหากพิจารณา

องค์ประกอบภาพรวมพบว่า กรณีทีเกิดปัญหาจนนาํไปสู่ความขัดแยง้ทีรุนแรงมิได้เกิดขึนกับ

สถานการณ์เดียวกัน การเกิดปัญหาจึงเป็นเฉพาะบุคคล เฉพาะเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึงทีมีโอกาสผดิผลาดในกระบวนการ ขนัตอนหรือความซบัซอ้นทางการแพทย ์อนั

เนืองจากอาการและความเจ็บป่วยของผูรั้บบริการแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ในบางกรณีไม่

สามารถบ่งชีให้ชดัเจนและกาํหนดเป็นแผนการรักษาไดอ้ย่างชดัเจน แพทยผ์ูใ้ห้การรักษาจึงเป็น

บุคคลสาํคญัในการตดัสินใจใหก้ารรักษาตามหลกัวิชาการและจรรยาบรรณทางการแพทยข์ณะนัน  

ทาํใหอ้าจเกิดความผดิผลาด ความพลงัเผลอหรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทาํ

ใหเ้กิดอุปสรรคในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการอยูร่อดของสุขภาพและชีวิตไดอ้ย่าง

ถกูตอ้งทงัหมด  นอกจากนีประเด็นทางการแพทยเ์ป็นกรณีทีเขา้ใจยาก การพิจารณาคดียงัคงตอ้ง

พึงพาผูเ้ชียวชาญทางการแพทยเ์ฉพาะในการให้ความเห็น รวมถึงอุปสรรคดา้นความรู้ความเขา้ใจ
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ของผูไ้ดรั้บความเสียหายทางการแพทยที์จะเขา้ใจ ทาํใหก้ารประนีประนอมประเด็นทีเกียวเนืองกบั

ชีวิตของผูรั้บบริการจึงมีความอ่อนไหวในดา้นความรู้สึกและอารมณ์ ทีอธิบายให้เขา้ใจดว้ยเหตุผล

หรือหลักวิชาการทางการแพทย์ยากลาํบาก อนันําไปสู่ข้อขัดแยง้ ข้อโต้แยง้จนนําไปสู่การ

ดาํเนินการทางศาล ซึงการตดัสินความมีจริยธรรมเป็นสิงทีพิสูจน์ไดย้าก การสร้างความเชือถือดา้น

จริยธรรมจึงตอ้งเกิดขึนจากความไวว้างใจของผูรั้บบริการ ซึงจะนาํไปสู่คุณภาพของโรงพยาบาล

เอกชนต่อไป(Tuan, 2014: 45-68)     

คุณภาพการบริการ การให้บริการสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีระดับความ

คาดหวงัของผูรั้บบริการระดบัสูง โดยความคาดหวงัของผูรั้บบริการปราศจากขอบเขตขึนอยู่กบั

ความรู้สึกของปัจเจกบุคคล หรืออีกนัยหนึงเรียกว่าการตามใจตามแนวทางปฎิบัติทีผูรั้บบริการ

ตอ้งการ อาจมีสาเหตุทีมาของเหตุผลทีเหมาะสม จนกระทงัถึงความรู้สึกส่วนตวัของผูรั้บบริการ

และผูเ้กียวข้อง (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)  เช่น (1) ระยะเวลารอพบแพทยแ์ละการให้บริการ

ยาวนาน (2) อุณหภูมิร้อนไปเยน็ไปแต่ละพืนที (3) ค่ารักษาพยาบาลแพง  (4) ปราศจากความคุม้ค่า

ดา้นราคาจากคุณภาพการบริการทีไดรั้บ  (5) สถานทีจอดรถไม่เพียงพอ  (6) รสชาดของอาหารไม่

ถกูใจ เป็นตน้  การบริการมีบทบาท และอิทธิพลต่อการตดัสินใจดา้นความคุม้ค่า และการกลบัมาใช้

บริการซาํของผูรั้บบริการ รวมถึงการแนะนําผูรั้บบริการรายอืนเขา้มาใช้บริการทีโรงพยาบาล

เอกชน ปัจจัยดา้นบริการเป็นเรืองสาํคญัต่อการแข่งขนัสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนดว้ยกัน 

เนืองจากผูรั้บบริการส่วนใหญ่ตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน เนืองจากตอ้งการไดรั้บการ

อาํนวยความสะดวกในด้านสถานทีทีสวยงาม สะอาด การต้อนรับทีเป็นมิตรของพนักงาน

โรงพยาบาล การอาํนวยความสะดวกในการเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ  ความปลอดภยั ความหรูหราโอ่

อ่าเหมาะสมกบัรสนิยมและฐานะทางการเงินอนัเป็นผลพวงจากสถานภาพทางสังคม รวมถึงความ

จาํเป็นตอ้งได้รับการรักษาเป็นกรณีเร่งด่วน เป็นตน้ ปัจจยัดังกล่าวเป็นกลยุทธ์การแข่งขันทีมี

นยัสาํคญัต่อส่วนแบ่งทางการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนดว้ยกนั สาํหรับผูรั้บบริการต่างชาติมี

ความนิยม ชืนชม อตัลกัษณ์ พฤติกรรมบริการในแบบเฉพาะของวฒันธรรมไทยทีอ่อนน้อม มีจิต

มิตรไมตรี ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีความ

ไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนักบัโรงพยาบาลนานาชาติ ถือว่าเป็นจุดแข็งในการกาํหนดกลยุทธ์เพือ

การพฒันารูปแบบบริการใหมี้ความเหมาะสม ถกูตอ้งสมบูรณ์มากขึน.  

ผลลพัธ์จากการมีส่วนร่วมระหว่างผูรั้บบริการและโรงพยาบาลเอกชน ทีมีความ

เชือมโยงต่อหลกันิติธรรม คือ การพิจารณาร่างกฏหมายเกียวกบัการชดเชยความเสียหายทางการ

แพทย ์โดยไม่พิสูจน์ความผิดในการให้บริการสาธารณสุข โดยการชดเชยความคุ้มครองแก่

ผูเ้สียหายจากบริการสาธารณสุข ทงัทีเกิดจากอุบติัเหตุ ทาํใหค้วามผดิผลาดทางการแพทยล์ดลง การ
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ติดเชือในโรงพยาบาลทีร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคลากรทางการแพทย ์อนัจะทาํให้ความสัมพนัธ์

ระหว่างผูรั้บบริการ และผูใ้ห้บริการมีความเขา้ใจ เห็นอกเห็นใจกนัมากขึนจากการมีส่วนร่วมใน

การรักษาพยาบาล อีกทงัทาํให้เกิดเสถียรภาพในระบบสาธารณสุขและเกิดการประกันทางการ

แพทยขึ์น จากกระแสสงัคมปัจจุบนัมีการเรียกร้องอยา่งต่อเนือง คาดว่าอนาคตจะเป็นทียอมรับและ

ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาหลกันิติธรรม   เพือช่วยใหก้ารฟ้องร้องหรือความขดัแยง้ทางการแพทย์

ลดลง (นิรมยั พิศแข, 2558) 

 ยุทธศาสตร์ที 3 การสร้างนวตักรรมการดูแลรักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ 

 การคิดค้นนวตักรรมในการบริการสุขภาพทงัดา้นการรักษาพยาบาลและการเสริม

ความงาม เป็นการสร้างความผกูพนัระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกบัผูรั้บบริการ เริมตน้จากคุณสมบติั

ทีโดดเด่นของนวตักรรมการรักษาทีมีความแตกต่างจากโรงพยาบาลคู่แข่งขนัรายอืนทีเรียกว่า Point 

of difference เช่น การดูแลสุขภาพตลอดชีวิตของผูรั้บบริการ ซึงมีหลายโรงพยาบาลชนันาํของ

ประเทศไทยใช้แนวนวัตกรรมนีทาํการตลาดได้ผลสําเร็จจนเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของบาง

โรงพยาบาลเอกชน  การดูแลในลกัษณะครบวงจรตงัแต่เริมเกิดจนถึงเสียชีวิต นอกจากนียงัมีการ

ดูแลสุขภาพทังครอบครัวเหมือนลกัษณะแพทยค์รอบครัวในต่างประเทศ ตังแต่การให้ความรู้

ทางการแพทยที์เหมาะสมกบับุคคลหรือครอบครัวเฉพาะนนัๆ  การมุ่งเสริมสร้างสุขภาพมีการตรวจ

สุขภาพเป็นระยะ การเสริมสร้างสุขภาพความสมบูรณ์ของร่างกายในการให้ความรู้ความเข้าใจ

เกียวกบัการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายทีถูกตอ้ง การใชชี้วิตประจาํวนั ท่าทาง พฤติกรรม การเฝ้า

ระวงัการเกิดโรคพนัธุกรรม การใหค้วามใส่ใจดูแลอยา่งใกลชิ้ด โดยการคิดคน้นวตักรรมของระบบ

บริการสุขภาพ ตอ้งคาํนึงถึงประสิทธิผลทีผูรั้บบริการจะไดรั้บประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถ

ตอบสนองต่อคุณลกัษณะสามารถทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกถึงการไดค้วามคุม้ค่าเกินความคาดหวงั  ซึง

การสร้างนวตักรรมการรักษารูปแบบใหม่มีความจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยั พฒันา ทดลองเพือให้

เกิดผลสาํเร็จในการใหบ้ริการสุขภาพ (สิทธิศกัดิ พฤกษปิ์ติกุล, 2555) ตวัอยา่งการใหค้วามสาํคญัต่อ

การเพิมขีดความสามารถในการวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข โดยศาสตราจารยน์ายแพทย์

รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทีให้การสนับสนุนการจัดการ

นวัตกรรมในงานมหกรรม “ตลาดนัดนวัตกรรมการแพทยไ์ทย เพือส่งเสริมให้มีการพฒันา

นวตักรรมเชิงสร้างสรรค์ เพือมุ่งการรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพ ฟืนฟูสมรถภาพ เช่น การ

นาํเสนอผลงานนวตักรรมทางการแพทยร์วม 195 รายการ อาทิ บา้นสาํหรับผูสู้งอายุ ระบบหุ่นยนต์

ผา่ตดั หุ่นยนตส์อนเด็กออทิสติกและรถพยาบาลนาโน เป็นตน้ 

นวตักรรมรูปแบบใหม่ สามารถขับเคลือนการพฒันาการจัดการบรรษัทภิบาลใน

โรงพยาบาลเอกชน ดว้ยการเพิมประสิทธิภาพในการปฎิบติัการดา้นการรักษาให้เกิดประสิทธิผล 
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ลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย ประหยดัเวลา ลดความสูญเสียต่อชีวิตของผูรั้บบริการอนัเป็นเป้าหมายสาํคญัใน

การดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และยงัเป็นการจดัการทีช่วยเสริมสร้างศกัยภาพการไดเ้ปรียบ

เชิงการแข่งขนัทางธุรกิจ ทาํให้เกิดการขยายฐานผูรั้บบริการมากขึน ธุรกิจเจริญเติบโตสามารถ

ตอบสนองความต้องการรักษาพยาบาลของผู ้รับบริการได้อย่างปลอดภัยมากขึน ตัวอย่าง 

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ใชก้ลอ้งแคปซูล (Capsule Endosocorpy) ทีเป็นนวตักรรมการแพทย์

สมยัใหม่ทีใชใ้นการตรวจวินิฉยัโรคในระบบทางเดินอาหาร กลอ้งชนิดนีสามารถตรวจไดถึ้งส่วนที

ลึกทีสุดของลาํไส้เล็กทีปัจจุบนัวิธีการส่องกลอ้งไม่สามารถทาํได ้โดยสามารถให้ผลการตรวจที

ละเอียด ถกูตอ้งแม่นยาํอยา่งมีประสิทธิภาพสูง  วิธีการใชง้านผ่านการกลืนพร้อมนาํ โดยกลอ้งจะ

ออกมาพร้อมกบัอุจจาระ โดยใชเ้วลาในการสาํรวจวินิจฉยันาน 7 ชวัโมงสามารถเก็บภาพได ้50,000 

ภาพ เป็นตน้ ซึงทาํใหโ้รงพยาบาลเป็นผูน้าํตลาดในดา้นนี สามารถสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจได้

อยา่งต่อเนืองกบัการรักษาโรคอืนรรวมถึงการจดัการดา้นอืน เพือใหเ้กิดการบูรณาการเชิงนวตักรรม

ทีสร้างผลตอบแทนหรือสร้างประโยชน์ใหก้บัธุรกิจไดอี้กมาก. 

 ความกา้วหนา้ทางวิทยาการแพทยแ์ละงานวิจยั รวมถึงการคิดคน้นวตักรรมการดูแล

รักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ ทาํให้เกิดกิจกรรมทางการตลาดเพือสนองตอบความต้องการของ

ผูรั้บบริการทีมีกาํลงัซือมากขึน มีความตอ้งการความหลากหลายในการตอบสนองความคาดหวงั

ของผูรั้บบริการมากขึน ไดแ้ก่ การเสริมความงาม (Beauty) การทาํศลัยกรรม (Surgery) การเสริม

ความอ่อนวยั (Anti-aging) การแก้ไขปัญหาด้านพนัธุกรรม เช่น การวางแผนให้กาํเนิดบุตร 

(Infertie) การปลกูถ่ายไขกระดูกเพือการรักษาโรคทางพนัธุกรรม อาทิ โรคทาลาสสิเมีย โรคลูคิเมีย 

รวมถึงการปลูกถ่ายสเตมป์เซลล ์(Stemcell) เพือการรักษาซ่อมแซมร่างกาย เป็นตน้ การยกระดบั

การตลาดจาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบ ควบคุมภายในดา้นเกียวกบัคุณภาพการรักษาทีตอ้งเป็นไปตาม

มาตรฐานการยอมรับทางวิชาการแพทย ์เกียวกบัความปลอดภยัต่อสุขภาพของผูรั้บบริการ (Guido 

Carati, 2000: 66)  

 สภาพแวดลอ้มการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาล มีการพฒันาวิชาการทีเปลียนแปลง

ตลอดเวลา การนาํเสนอนวตักรรมการรักษาพยาบาลใหม่ๆ จะทาํใหเ้กิดความสนใจจากผูรั้บบริการ

ทีตอ้งการสนองตอบความตอ้งการ นวตักรรมการพยาบาลหมายถึงการปรับระบบการบริการดา้น

การรักษาพยาบาล การป้องกนัโรค การส่งเสริมสุขภาพ การฟืนฟูสมรถภาพ การพฒันานวตักรรม

มุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานทีสูงขึน

ตลอดเวลา เพือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการตอบสนองเป้าหมายดา้นนความปลอดภยัในชีวิต

ของผูรั้บบริการ โดยการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การใชภู้มิปัญญาในการเพิมศกัยภาพ

ในการพฒันาคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้การใช้
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ทรัพยกรใหน้อ้ยทีสุด เพือจดัการความเสียงทีเกิดขึนจากกระบวนการให้เหมาะสมจะทาํให้เกิดผล

ลพัธเ์ชิงบรรษทัภิบาลในดา้นการจดัการประสิทธิภาพ เช่น นวตักรรมการปลกูถ่ายสเตมป์เซลลจ์าก

ไขกระดูกสนัหลงัของผูรั้บบริการเพือการรักษาโรคทาลาสซิเมีย จากเดิมทีเป็นโรคกรรมพนัธุ์ทีไม่

สามารถรักษาได ้ผูรั้บบริการตอ้งมีการถ่ายเปลียนเลือดเป็นประจาํ นวตักรรมนีเป็นการจดัการเพือ

ตอบสนองความปลอดภัยในชีวิตจากความเสียงจากการเปลียนถ่ายเลือด ทีเป็นผลจากความมี

คุณธรรมจริยธรรมทีดีในความพยายามคิดคน้นวตักรรมเพือช่วยเหลือมนุษยแ์ละสามารถตอบสนอง

ผลลพัธท์างธุรกิจ ในความสามารถเพิมศกัยภาพในการแข่งขนัทางกลยุทธ์การตลาดเหนือคู่แข่งขนั

รายอืน ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงการตลาด ทีตอ้งมีการจดัระบบบรรษทัภิบาล เพือให้สอดคลอ้ง

กบักฏหมายตามหลกันิติธรรม และตอ้งให้ความสาํคญัต่อแนวโน้มการเปลียนแปลงกฏหมายใน

อนาคตทีตอ้งมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด เพือใหเ้กิดการปฎิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลไดอ้ยา่งทนัเวลา 

ทนัต่อสถานการณ์ (Walker and Mark, 2002: 4-9) นอกจากนีจากพฒันานวตักรรมยงัสามารถสร้าง

ความเจริญทางวิชาการทางการแพทย ์ความเจริญกา้วหนา้ดา้นนวตักรรมทีมีการพฒันาอยา่งต่อเนือง 

ไดแ้ก่ เทคโนโลยทีางวิศวกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย ์และเทคโนโลยีการสือสาร รวมถึงการ

คน้พบวิธีการรักษาโรคชนิดใหม่ มีพฒันาการรักษาทียกระดบัให้มีมาตรฐานและคุณภาพทีดีขึน 

เช่น การผลิตวคัซีนสาํหรับไขห้วดัใหญ่ทีมีการพฒันาสายพนัธุใ์หม่ทุกปี การรักษาโรคระบาดชนิด

ใหม่ทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง ลว้นเป็นวิทยาการด้านนวัตกรรมทีสร้างคุณประโยชน์ให้แก่มวล

มนุษยชาติ โดยคาํนึงถึงหลกับรรษทัภิบาล กลยทุธที์สามารถนาํยทุธศาสตร์ไปสู่เป้าหมาย แยกเป็น 

2 กลยทุธ ์ไดแ้ก่    

1.  การตอบสนองนวตักรรมการรักษาพยาบาล การป้องกนัอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

  การคิดค้นนวัตกรรมการรักษาพยาบาล เพือมุ่งตอบสนองการรักษาทีทําให้

ผูรั้บบริการไดรั้บบาดเจ็บนอ้ยลง การรักษารวดเร็ว ลดความซบัซอ้นในการรักษาตามทีกล่าวขา้งตน้ 

เช่น นวตักรรมการผา่ตดัผา่นดว้ยแสงเลเซอร์ เป็นการบูรณาการเพือพฒันาเทคโนโลยทีางการแพทย์

ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัด ผูรั้บบริการจะมีบาดแผลเล็กน้อยจากเดิมทีตอ้งเปิดแผล

กวา้ง เทคโนโลยช่ีวยในการวินิจฉยัไดอ้ยา่งละเอียดและมีการผา่ตดัไดต้รงจุดทาํใหเ้กิดความรวดเร็ว

ในการใหบ้ริการ ทาํใหบ้าดแผลของผูรั้บบริการหายอยา่งรวดเร็ว ทาํใหผู้รั้บบริการสามารถกลบัไป

ชีวิตไดต้ามปกติ เป็นตน้  นวตักรรมทางการแพทยเ์กิดขึนอยา่งมากมายในปัจจุบนั มีวิธีการรักษาที

ใหผ้ลดา้นบวกแก่ทงัผูรั้บบริการ แพทยแ์ละโรงพยาบาล การจดัการบรรษทัภิบาลทีตอ้งมุ่งมนั คือ 

การใชห้ลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทยด์ว้ยจิตสาํนึกมุ่งมนัในการรักษาทีดี 
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การไม่ฉวยโอกาสแสวงหาผลกาํไรจนเกินควรจากการคิดคน้นวตักรรม เช่น การขึนราคาค่ายาตา้น 

HIV คราวเดียว 5,500 เท่าอนัเป็นการฉวยโอกาสทางธุรกิจและใชชี้วิตมนุษยม์าเป็นเครืองมือ

ทางการประกอบธุรกิจ  ตวัอยา่งนวตักรรมทางการแพทยใ์นเชิงป้องกนัทีมีผลต่อธุรกิจ คือ ศาสตร์

โภชนาการ ทีสามารถป้องกันการเกิดโรคร้าย แต่ขาดการสนับสนุนจากโรงพยาบาลเอกชน

เนืองจากมีผลกระทบต่อรายไดจ้ากการรักษา หากมีการส่งเสริมเพือพฒันาบรรษัทภิบาลด้าน

คุณธรรมมากขึนจะส่งผลดีต่อการป้องกันสุขภาพของประชาชน ลดความเจ็บป่วยและลดการ

รักษาพยาบาล แต่จะมีผลกระทบต่อรายไดข้องโรงพยาบาล ทงันีการพฒันานวตักรรมทางเลือกใหม่

ภายใตก้รอบจรรยาบรรณทางการแพทยส์ามารถเลือกให้บริการในส่วนของผูรั้บบริการทีไม่ใช่

ผูป่้วยทีมีขนาดตลาดทีมากกว่ายอ่มเป็นหนทางในการพฒันานวตักรรม สาํหรับกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย

อืนไดอี้กทางหนึงและยงัคงความเป็นบรรษทัภิบาลได ้ 

2.  การรับรองมาตรฐานจากสถาบนัทีมีความน่าเชือถือ มีการปฎิบติัตามมาตรฐานอย่าง

สมาํเสมอ โดยยดึหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทยแ์ละเป้าหมายในการสร้าง

ความปลอดภยัในชีวิต โดยแบ่งความสาํคญัออกเป็น 2 ดา้น ดงันี  

    2.1 การยึดมนัปฎิบติัในการสร้างนวตักรรมดา้นผลิตภณัฑ์และบริการ ดว้ยหลกั

คุณธรรม จรรยาบรรณทางการแพทยอ์ย่างเทียงตรง  เพือให้เกิดนวตักรรมรูปแบบใหม่ทีเป็น

ประโยชน์ต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง โดยคาํนึงถึงเป้าหมายในการ

ตอบสนองความปลอดภยัของผูรั้บบริการเป็นสิงสาํคญัสูงสุด ซึงการลงทุนในการสร้างนวตักรรม

ใหม่ตอ้งใชท้รัพยากรองคก์รทงัในดา้นความรู้ วิชาการ เวลา กาํลงัคน เงินทุนจาํนวนมาก เพือการ

ศึกษาวิจยัพฒันาใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ความเป็นบรรษทัภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลจึงไม่ควรฉก

ฉวยโอกาสในการสร้างผลตอบแทนต่อการลงทุนเกินความเหมาะสม ซึงเป็นผลลพัธด์า้นการจดัการ

บรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน ซึงเป็นเรืองน่ายนิดีทีผูว้ิจยัทราบว่าเรืองราวดีในสิงนีเกิดขึนใน

สงัคมจาํนวนหนึง ตวัอยา่งกรณีนวตักรรมการผา่ตดัตาของโรงพยาบาลศุภมิตรทีมุ่งสร้างประโยชน์

ใหแ้ก่สงัคมดว้ยการจดัการนวตักรรมทีทาํใหก้ารรักษาครบวงจร ตงัแต่การอาํนวยความสะดวกใน

การรับผูรั้บบริการจากพืนทีห่างไกล การให้คาํปรึกษาและขอ้มูลทีครบถว้นก่อนการตดัสินใจรับ

การรักษา การควบคุมงบประมาณโดยประสานงานกับหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติเพือให้การ

สนบัสนุนในวงเงินทีจาํกดัมาก ซึงจากการจดัการบรรษทัภิบาลในหลายดา้นของโรงพยาบาลศุภ

มิตร ทาํใหต้อบสนองในการรักษาสายตาใหแ้ก่ผูรั้บบริการไดจ้าํนวนมากโดยผูรั้บบริการไดใ้ชสิ้ทธิ

ความคุม้ครองจากหลกัประกนัสุขภาพทงัหมด เป็นลกัษณะเดียวกบับริการของโรงพยาบาลบา้น
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แพว้ทีดาํเนินการในลกัษณะเอือประโยชน์ต่อผูรั้บบริการมากกว่าการแสวงผลกาํไรทีเกินควร เป็น

ตน้ (เกียรติศกัดิ จิรโสตติกุล; สุรพงษ ์บุญประเสริฐ, 2558). 

  2.2 การดูแลควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะแพทยสภา จาก

การกระแสสงัคมจาํนวนหนึงทีเรียกร้องให้รัฐบาลปฎิรูปแพทยสภา ซึงเป็นหน่วยงานของรัฐขาด

การปฎิบติัตามบทบทหนา้ทีในการดาํรงเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพไดอ้ย่างเหมาะสม โดยแพทยสภา 

ถูกใชเ้ป็นกลไกเพือปกป้องผลประโยชน์ให้แก่วิชาชีพแพทยแ์ละธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จาก

ปรากฏการณ์สาํคญัตามกระแสสงัคม ไดแ้ก่ (1) ผูต้าํแหน่งสาํคญัๆ ระดบัสูงของแพทยสภามาจาก

เจา้ของหรือตวัแทนจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (2) การวินิจฉยัและแสดงความเห็นทางการแพทย์

เมือเกิดกรณีพิพาทในชันพิจารณาคดีจากศาล จะได้รับความคิดเห็นชา้ การแสดงความคิดเห็นมี

ลกัษณะอคติในการช่วยเหลือแพทยแ์ละโรงพยาบาลเอกชนอย่างชดัเจนเกินไป การบ่ายเบียงว่า

ความเห็นของแพทยสภาเป็นเพียงความคิดเห็น ศาลเป็นผูใ้ชดุ้ลพินิจพิจารณา เป็นตน้ ทงันีปัญหาใน

แพทยสภา ยงัมีปัญหาความขดัแยง้ในกลุ่มแพทยที์มีความคิดเห็นไม่สอดคลอ้งกนับ่อยครัง การ

แบ่งแยกกลุ่มกอ้นเพือการสร้างอาํนาจการปกครองยงัคงมีใหเ้ห็น ซึงประเด็นของสาเหตุสาํคญัมาก

จากผลประโยชน์ทางธุรกิจทีมีการปกป้องตวัเองมากจนเกินไป ขาดการเปิดกวา้งรับฟังขอ้ร้องเรียน

และการพิจารณาดว้ยจิตวิญญาณของจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม เป็นตน้ จากสถานการณ์ดงักล่าว

ทาํให้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทังระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการบรรษัทภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชนดว้ย ทงันีปัจจยัสาํคญัในการยนืยนัมาตรฐานนวตักรรมทางการแพทยใ์นรูปแบบ

ใหม่มีความสาํคญัมาก ซึงตอ้งมีการตรวจสอบ การรับรองผลจากผูที้มีบทบาทสาํคญั เช่น แพทย

สภา ในการยอมรับมาตรฐานนวตักรรมดงักล่าวก่อนการนาํไปให้บริการรักษาแก่ผูรั้บบริการของ

โรงพยาบาลเอกชน ทีผ่านมาประสบปัญหาความล่าชา้ในการปฎิบติังานจึงทาํให้เกิดผลิตภณัฑ์ที

เกียวขอ้งกบับริการสุขภาพมากมายออกจาํหน่ายในตลาด เช่น ผลิตภณัฑ์ความงาม ยาลดนาํหนัก 

อาหารเสริม จาํนวนมากทีแพทยสภา ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทัน เนืองจากขาดแคลน

อตัรากาํลงัทีจะเขา้ไปดูแลอยา่งใกลชิ้ด ซึงตอ้งมีการประสานงานดา้นความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภาครัฐอืนในการเข้าไปดูแลตรวจสอบ รวมถึงการคิดคน้นวตักรรมใหม่ในการรักษาได้รับการ

ตอบสนองการรับรองช้า ในบางกรณีโรงพยาบาลต้องให้บริการล่วงหน้าโดยทาํความเขา้ใจกับ

ผูรั้บบริการถึงการยงัไม่มีการยนืยนัผลการรับรอง เพือสร้างทางเลือกในการรักษาให้แก่ผูรั้บบริการ 

ภายใตก้ารรักษาสมดุลทีเหมาะสมในการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ซึงเป็นเรือง

ยากทีจะวิเคราะห์ออกมาใหเ้ป็นรูปธรรมได ้อีกทงัการพิจารณาตามหลกับรรษทัภิบาลควรเปิดใจให้

การยอมรับว่าไม่มีสิงใดทีสมบูรณ์บนโลก ในการปฏิบติังานในลกัษณะเชิงบรรษทัภิบาลมีทงัดา้น

บวกและดา้นลบ อีกทงัยงัขึนอยูก่บัการตีความของแต่ละบุคคล ดงันันการจดัการบรรษทัภิบาลใน
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ดา้นนวตักรรมทางการแพทยจึ์งถือว่าไม่ชดัเจน แต่มีความพยายามและความจาํเป็นต่อความเสียงต่อ

การเสียชีวิต จึงตอ้งสร้างเป็นทางเลือกให้ผูรั้บบริการตดัสินใจภายใตก้ารให้ขอ้มูลทีสือสารความ

เขา้ใจไดอ้ยา่งครบถว้นในทุกดา้น  ดงันนักลไกในการตรวจสอบ เพือรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์จึง

มีความสาํคัญต่อการจดัการบรรษัทภิบาลของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ควบคู่กับหลกัคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย ์เช่น การให้บริการทางการแพทยโ์ดยขาดการรับรอง

หรือไม่มีกฏหมายรับรอง ซึงมีกรณีนีมีจาํนวนมากทีภาครัฐยงัไม่สามารถกาํกบั ดูแลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในส่วนของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทีให้บริการโรงพยาบาลเอกชน 

จาํเป็นต้องได้รับรองมาตรฐานอย่างเป็นทางการก่อนการให้บริการ รวมถึงการให้ข้อมูลอย่าง

ถูกต้องชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของผูรั้บบริการ  ในทางปฏิบัติพบว่ามีผูใ้ห้บริการ

นวตักรรมทางการแพทย ์โดยปราศจากการรับรองจาํนวนมาก อนัเป็นผลมาจากความตอ้งการ

ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ก่อนคู่แข่งรายอืน ความสามารถในการตงั

ราคาระดบัทีสูง ซึงเป็นเป้าหมายทางธุรกิจมากกว่าการคาํนึงถึงหลกัคุณธรรม ดว้ยเหตุนีจึงตอ้งมี

การพฒันาจิตสาํนึกคุณธรรมใหม้ากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทงันีผลลพัธจ์ากพฤติกรรมดงักล่าว

จะสามารถชีวดัไดจ้ากกระแสความเห็นทางสังคม ซึงภาครัฐในฐานะผูดู้แล กาํกบัตรวจสอบตอ้ง

สร้างบทบาทหนา้ทีใหเ้กิดความสมบูรณ์เหมาะสมในการดูแลผลประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชน. 

ยุทธศาสตร์ที 4 การสร้างค่านิยม วฒันธรรมองค์กร การจัดการเชิงบรรษัทภิบาลโดย

มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวติของผู้รับบริการ 

การบริหารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีความซบัซอ้นท่ามกลางความคาดหวงัของสงัคม

ทีอยูใ่นระดบัสูง เนืองจากเกียวขอ้งกบัชีวิตมนุษย ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคมที

เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ว ภัยธรรมชาติ โรคระบาดล้วนส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนทงัสิน ทาํใหธุ้รกิจจึงตอ้งมีการสร้างนวตักรรมใหม่ควบคู่กบัคุณภาพการรักษา

และคุณภาพการบริการ เพือตอบสนองตามหลกับรรษทัภิบาลในการสร้างความปลอดภยัในชีวิต

ของผูรั้บบริการ อนัเป็นเป้าหมายทีสาํคญัสูงสุดในการจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน. 

การจดัการบรรษทัภิบาลในเชิงบูรณาการ มกัเริมตน้ทีการสร้างสมรรถนะองค์กร เพือ

การตอบสนองเป้าหมายดา้นความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ ควบคู่กบัการกาํหนดทิศทาง

ขององค์กรทีตอ้งอาศยัผูน้ ําในการกาํหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการ

ดาํเนินธุรกิจ สิงสาํคญัทีสุดในการผลกัดนัการจดัการธุรกิจไปสู่เป้าหมายได ้คือ การสร้างความเป็น

หนึงเดียวกนั และสร้างความสามคัคี ความเชือใจกนัในทีมปฏิบติังาน นั นจึงเป็นทีมาของการสร้าง

ค่านิยมในการเปลียนถ่ายมาสู่การยดึถือปฎิบติัติดต่อกนัมานานจนเกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร อนัเป็น

ยทุธศาสตร์หลกัทีนาํไปสู่ระบบการจดัการบรรษทัภิบาลทีจะนาํไปสู่การกาํหนดรหัสในการสร้าง
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กรอบจริยธรรม จรรยาบรรณทีดีในองค์กร (Cuervo Alvaro, 2002 page 84-91).  ในรายละเอียดแต่

ละส่วนงานให้เกิดการประสานงาน สร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลร่วมกนัในการนาํโรงพยาบาลไปสู่เป้าหมายในการดแูลความปลอดภยัใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

นอกจากนียงัสามารถสร้างมลูค่าเพิมทางเศรษฐกิจให้แก่ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืนทงัต่อ

คุณค่าทีส่งมอบให้ผูรั้บบริการ คุณค่าทางสังคม การสร้างจริยธรรมทางธุรกิจทีดี ในการบริหาร

จดัการธุรกิจตงัแต่การคดัเลือกคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารทีมีความรู้ความสามารถ 

การปันส่วนการบริหารงาน เพือให้เกิดความรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกนั สู่การตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูรั้บบริการ (Steen, 2004: 29-46) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

 1.  การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมแห่งความปลอดภยัของผูรั้บบริการ 

  ปรัชญาในการดาํเนินธุรกิจในการให้บริการ มีจุดเริมต้นทีตัวทุกคนในฐานะ

ผูป้ฎิบติังานทีตอ้งส่งมอบคุณค่าแห่งความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผูรั้บบริการ การดาํเนินธุรกิจ

เช่นเดียวกนัผูน้าํจึงต้องสร้างทีจุดเริมตน้ของโรงพยาบาล คือ ค่านิยม โดยผูน้าํจาํเป็นต้องมีการ

สือสารวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย รวมถึงการควบคุมระบบการตรวจสอบภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด (Llona, 1999: 146) ดว้ยการสือสารแนวทางการดาํเนินธุรกิจโรงพยาบาลให้

บุคลากรทุกคนรับทราบและเขา้ใจเป็นลาํดบัแรก เพือนาํไปสู่การกาํหนดและการสร้างค่านิยมในแต่

ละตวับุคคล ซึงอาจจะออกมาเต็มรูปแบบ ไดแ้ก่ ค่านิยม สโลแกน คาํขวญั ปรัชญาในการดาํเนิน

ธุรกิจ จนบางครังสร้างความสบัสนใหแ้ก่ผูป้ฎิบติังาน ทาํใหผู้น้าํโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ จึงมกัเปิด

เวทีในการอบรมภาคบังคับซึงมีผลต่อการประเมินผลงานในการรับฟังคาํบรรยายจากผูน้ ํา

โรงพยาบาลโดยตรง เพือสร้างความเข้าใจเพิมมากขึนจากการสือสารบ่อยครังขึน รวมถึงการ

รับทราบสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะหลกัขององค์กรทีจะไดมี้

การพฒันาศกัยภาพความสามารถในการใหบ้ริการ เพือสร้างขีดความสามารถในเชิงการแข่งขนัให้

มากขึน  โดยมีความมุ่งเน้นในการสร้างค่านิยมควบคู่กับความมีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพอนัเป็นพืนฐานสาํคญัในการให้บริการของโรงพยาบาล(Corgel, Geron and 

Riley, 2004: 45-49) 

  ค่านิยมหลกัใหม่จะค่อยๆ ผสมผสานเขา้สู่วฒันธรรมเดิม จนเกิดเป็นวฒันธรรมใหม่

อยา่งชา้ๆ ซึงจะทาํใหว้ฒันธรรมโรงพยาบาลมีการปรับตวัตามสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสม ผ่าน

การสือสารทีเปิดกวา้งของโรงพยาบาลในลกัษณะการสือสารแบบเปิด การสือสารแบบปิดและการ

ส่งเสริมความผกูพนัของบุคลากรทีมีต่อองคก์ร หากวฒันธรรมโรงพยาบาลมีความเขม้แข็งจะส่งต่อ

สมรรถนะของโรงพยาบาลทีเพิมขึน ทาํให้เกิดศกัยภาพในเชิงการแข่งขนัสูงสุดก่อให้เกิดผลลพัธ์

การดาํเนินธุรกิจทีสามารถตอบสนองผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในธุรกิจไดอ้ย่างถว้นทวั 
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อนัเป็นรูปแบบการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนทีจะมีการพฒันาต่อไปในอนาคต 

ซึงจะสามารถสร้างมลูค่าเพิมจากการจดัการบรรษทัภิบาล สามารถลดความเหลือมลาํระหว่างผูถื้อ

หุ้น ขจัดปัญหาความขัดแยง้ด้านผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ริหาร และสร้างผลตอบแทนหรือ

มลูค่าเพิมในธุรกิจ ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิมขึน มีอตัราการเจริญเติบโตทางธุรกิจดี (Chen, and Wei, 

2009) รวมถึงการคาํนึงถึงการปฎิบัติงานทีมุ่งให้ความสนใจต่อความปลอดภัยของผูป้ฎิบติังาน 

ความมนัคงในอาชีพการงาน ความมนัคงในดา้นการดาํรงสถานะครอบครัว เพือน ชุมชน อย่างมี

ความภาคภูมิใจในการทาํงาน ด้วยการจูงใจเพือให้ผลิตภาพการทาํงานทีสูง ด้วยค่าตอบแทน

แรงงานทีสูงกว่าเกณฑม์าตรฐานตลาดทวัไป ดว้ยการผลกัดนัตน้ทุนทีเกิดขึนเขา้ไปในสินคา้บริการ  

(Hsieh, 2006)  ผลจากการจดัการบรรษทัภิบาลจะมุ่งสร้างทศันคติแห่งคุณธรรม นวตักรรมแห่ง

คุณธรรมและความสามารถในการพัฒนาให้เป็นอุดมการณ์ อุดมคติในการนําไปสู่การสร้าง

วฒันธรรมองค์กรทีเข้มแข็ง (Bacchus, 2003) ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนต่อไปในภายหน้า 

ตวัอยา่ง วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัภายในโรงพยาบาล ผูป้ฎิบติังานทุกคนจะเกิดการสอดส่อง

ดูแลอาคารสถานทีทีอาจเป็นอนัตรายต่อการลืนหกลม้ การสอดส่องดูแลสิงทีจะไม่ปลอดภยัภายใน

โรงพยาบาล เช่น บุคคลแปลกหนา้ บุคคลไม่พึงประสงค ์พบเด็กโดยลาํพงั เป็นตน้  

  ภาพรวมของการสร้างวฒันธรรมโรงพยาบาลตามแนวความคิดของ William 

Buchholz จะทําให้เกิดการสภาพแวดล้อม 3 แนวทาง คือ (1) Supportive environment คือ 

สภาพแวดลอ้มทีเอือสนบัสนุนรับฟังความคิดเห็นร่วมกนั ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจกนั ลดแรงกดดนั

ในการปฎิบติังานร่วมกัน (2) Paticipative environment  คือ สภาพแวดลอ้มทีทาํให้รู้สึกความมี

คุณค่าของตนเองและผูอื้น ทาํใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนัเป็นทีมงานทีมีความเขม้แข็ง สามารถจดัการ

งานในกลุ่มยอ่ยและกลุ่มใหญ่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการประชุมอยา่งสร้างสรรค ์การทาํงานกลุ่ม

ร่วมกนัในลกัษณะสหสาขาวิชาชีพและมีการทาํงานขา้มสายงานในการส่งเสริมให้เกิดการแบ่งปัน

ประสบการณ์ แลกเปลียนความรู้ ทกัษะอยา่งสมาํเสมอช่วยทาํใหก้ารพฒันาวฒันธรรมโรงพยาบาล

เป็นไปด้วยดี (3) Trusting environment คือ ว ัฒนธรรมการสือสารทุกระดับอย่างทั วถึง ตาม

ขอ้เท็จจริงทีเกิดขึนอยา่งตรงไปตรงมา โดยภาพรวมจากสภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรมจะนาํไปสู่

การดาํเนินงานทีดี (High performance work culture) ทาํให้เกิดความผูกพนัในการยกระดับ

ความสาํเร็จในงาน ทาํใหเ้กิดความกระตือรือร้น มีจุดมุ่งหมายในการทาํงานทีชดัเจน ในการพฒันาสู่

การบรรลุเป้าหมายของโรงพยาบาลในลาํดบัต่อไป (สิทธิศกัดิ พฤกษปิ์ติกุล, 2555) 

 2.  การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ควรเป็นรูปแบบเชิงโครงสร้างทีมี

การกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างโครงสร้างความเป็นเจ้าของกิจการและโครงสร้างคณะ

กรรมการบริหาร ทีมกัมีผลต่อการผลกัดนัใหเ้กิดการใชห้ลกับรรษทัภิบาลในการกาํกบัดูแลกิจการ
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ในเชิงนโยบาย ซึงการกาํกบัดูแลดงักล่าวมกัพบปัญหาดา้นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเกิดขึน

ระหว่างกลุ่มผูถื้อหุน้และกลุ่มผูบ้ริหาร โดยกลุ่มผูบ้ริหารจะมีผลประโยชน์ทีอาจมีความขดัแยง้ใน

การแสวงหาผลประโยชน์เข้าเป็นการส่วนตัวสําหรับผูบ้ริหาร ทําให้คณะกรรมการบริษัท

จาํเป็นตอ้งมีระบบการตรวจสอบการทาํงานภายใน (Internal Audit) อย่างใกลชิ้ด (Fivos, 2011: 

352-364) โดยแก่นแทเ้กิดจากจิตวิญญาณ เจตนารมณ์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ตงัอยู่บน

พืนฐานของความมีมนุษยธรรมทีตอ้งให้การรักษาชีวิตมนุษย ์โดยตอ้งมุ่งเน้นวิสัยทศัน์ พนัธกิจที

เหนียวแน่นในการนําธุรกิจโรงพยาบาลไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ของโรงพยาบาล ดังนัน

ผูบ้ริหารมีบทบาทหน้าทีในการกาํหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ กลยุทธ์ระดับ

ปฎิบติัการ คาํนึงถึงการประหยดัต่อขนาด และประหยดัต่อขอบเขต โดยใชเ้ครืองการบริหารจดัการ

ผา่นกระบวนการอนัประกอบดว้ย 

  1. ดา้นปัจจยันาํเขา้ (Input) ประกอบดว้ยหลกั 4M’s ไดแ้ก่ (1) การระดมเงินทุน เพือ

ใชใ้นการลงทุนและหมุนเวียนในทรัพยสิ์นทีก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน จนสามารถสร้างความ

เจริญเติบโตทางธุรกิจ (2) การลงทุนในเครืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์ทีมีความเหมาะสมกับ

ศกัยภาพของโรงพยาบาลทีจะดาํเนินการตอบสนองความตอ้งการผูรั้บบริการ สามารถสร้างจุดแข็ง

จุดเด่นในการประกอบธุรกิจทีสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัใหแ้ก่โรงพยาบาล (3) การสรรหา

บุคลากรทีมีศกัยภาพทีเหมาะสมมีค่านิยม วฒันธรรมองค์กรทีเหมือนกนั การจดัการความพร้อม

ดา้นบุคลากรตามความเหมาะสมกบัองค์กร เพือผลกัดนัองค์กรไปสู่ความสาํเร็จร่วมกนั  (4) การ

จดัการทีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสามารถสร้างผลลพัธ์ทางธุรกิจไดอ้ย่างตามเป้าหมายทีตงัไว ้

ผูบ้ริหารโรงพยาบาลสามารถจดัระบบงาน ระบบปฎิบติังาใหส้อดคลอ้งกบับริบท เป้าหมาย ทิศทาง

องคก์รทีจะดาํเนินการเพือใชเ้ป็นแนวทางตงัตน้ใหแ้ก่ผูป้ฎิบติังาน    

  2. ดา้นกระบวนการตามหลกั POSDCoRB ตงัแต่ (1) การวางแผนทีใชเ้ป็นแนวทาง

ในการจดัการทีเหมาะสมรวมถึงกลวิธี (Tactic) ในการพฒันาโรงพยาบาล ซึงมีการกาํหนดแผน

กลยทธ์เป็นหลกัควบคู่กบัการใช ้Balace scorecare (Kaplan and Norton, 1985) เพือการขบัเคลือน

งานตามแผนทีกาํหนดไว ้ (2)  การจัดโครงสร้างองค์กร เพือการจัดสรรทรัพยากรทีสําคัญเชิง

นโยบายในการหวงัผลในเชิงปฏิบัติการ และเพือตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

โอกาสขององคก์รในการสร้างนวตักรรม เสริมสมรรถนะหลกัในการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการ

แข่งขนั การลดความเสียงและสร้างโอกาสทางธุรกิจ (3) การจดัการบุคคลในการคดัเลือกบุคคลที

เหมาะสมเข้ามาปฎิบัติงาน การดูแลรักษาบุคลากรสําคัญและการพฒันาบุคลากรให้เกิดความรู้

ความสามารถทกัษะเพิมมากขึน (4) การกาํหนดทิศทางการปฎิบติัทีชดัเจน ปัญหาหลกัทีควรให้

ความสาํคญัต่อการกาํหนดทิศทางในการปฎิบติังาน เนืองจากการปฎิบติังานมีความซบัซอ้นและ
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เกียวขอ้งกับความร่วมมือกนัหลายฝ่ายงานด้วยกัน การกาํหนดทิศทางจึงตอ้งรวมถึงการสร้าง

ทีมงานใหช้ดัเจน ซึงทวัไปจะกาํหนดในรูปแบบคณะทาํงานทีมีจาํนวนมากในธุรกิจโรงพยาบาล 

เพือหวงัผลต่อเนืองไปสู่การมีส่วนร่วมในการปฎิบติังานร่วมกนั (5) การประสานงานภายในและ

ภายนอกโรงพยาบาล เพือสร้างความร่วมมือในการปฎิบติัร่วมกนักบัแผนกอืน องคก์รอืนและบุคคล

อืนใหเ้กิดความราบรืนสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายดา้นความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ 

(6) การรายงานผลดาํเนินงานทีตอ้งมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ดและต่อเนือง ทงันีโดยรูปแบบของการ

ติดตามผลงานในธุรกิจโรงพยาบาลมีรูปแบบคลา้ยกนั ไดแ้ก่ การประชุมติดตามงานตอนเชา้ การ

ประชุมตามลาํดบัคณะกรรมการ และคณะทาํงานในชุดต่างๆ ซึงมีทงัวาระประจาํและวาระไม่

ประจาํ (7) การนาํเสนอเรืองงบประมาณ เพือขบัเคลือนธุรกิจในระยะสนัและระยะยาว โดยมีระบบ

การติดตาม การตรวจสอบการใช้งบประมาณตามหลกับรรษัทภิบาลด้านความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้ การจดัการกระบวนการทีสาํคัญ คือ การสร้างความไวว้างใจในการดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะความไวว้างใจระหว่างผูป้ฎิบติังานในโรงพยาบาลเอกชนทีตอ้งมี

ความสมัพนัธที์ดีต่อกนั มีความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการปฎิบติังานภายใตค้วามไวว้างใจทีมนัคง

ต่อกนั ควบคู่กบัการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ การตรวจสอบแบบไม่เป็นทางการทีเกิดขึนระหว่าง

ทีมงานผูป้ฎิบติังานดว้ยกันเอง ในการแวดระวงัความผิดผลาดทีอาจเกิดขึนจากการให้การรักษา 

และการตรวจสอบการปฎิบติังานเพือการปรับปรุงพฒันางาน เช่น การตรวจสอบภายในองค์กร

ประจาํไตรมาส การตรวจสอบโดยผูเ้ชียวชาญภายใน ซึงผูบ้ริหารตอ้งสร้างสมดุลในดา้นความเขา้ใจ

ร่วมกนัใหดี้เกียวกบัวตัถุประสงคก์ารดาํเนินการ เนืองจากเป็นความอ่อนไหวเกียวกบัความรู้สึกและ

อารมณ์ ทีอาจมองว่าเป็นการจอ้งจับผิด การกล่าวหากล่าวโทษ ทาํให้ระบบสามารถสร้างความ

น่าเชือถือ และนาํไปสู่ความไวว้างใจจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืนดว้ย (Skinner and Spira, 2003: 28-

35; Halla, 1999: 146)  

  3. ผลลัพธ์ (Output & Outcome) ในการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คุณภาพการรักษา คุณภาพการบริการและความพึงพอใจให้แก่ผูรั้บบริการทีสามารถวัดได ้

(วรางคณา ผลประเสริฐ, 2555) โดยมีดชันีชีวดัความสาํเร็จของผลลพัธ์ทางจดัการ ไดแ้ก่ Customer 

satisfaction score, Net promoter score, Occurrence and incedent report, Complaint, Turnover rate 

เป็นตน้ 

 การจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ผูน้าํองคก์รและภาวะความเป็นผูน้าํทีมาจาก

สายอาชีพแพทยมี์ความสาํคญัต่อการจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระดบัสูง เนืองจากมีความรู้

ความเขา้ใจและความเชียวชาญทางการแพทยอ์นัเป็นองคค์วามรู้เฉพาะทางหลกัในการดาํเนินธุรกิจ 

สามารถสือสารความเขา้ใจกับพยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย ์รวมถึงการตดัสินใจซือ
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อุปกรณ์เครืองมือทางการแพทยที์มีราคาและประสิทธิภาพสูง ภาวะความเป็นผูน้ ําในธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนจะเป็นตวักาํหนดการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สร้างความสามคัคี สร้างทีมงานทีมี

ความเขม้แข็ง มีแรงบนัดาลใจในการมุ่งสู่จุดหมายเดียวกนั   (ชาตรี ดวงเนตร, อฐั ทองแตง, สมอาจ 

วงษ์ขุมทอง, 2558)  เพือให้องค์กรสามารถกาํหนดเป้าหมาย ทิศทางองค์กร รวมถึงการจัดสรร

ทรัพยากรเพือทาํใหเ้กิดมลูค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่องคก์ร ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย (ชยัรัตน์ ปัณฑุรอมัพร, 2558) 

 การจดัการตามหลกับรรษัทภิบาล มีผลดีต่อผลประกอบการขององค์กร ทงันี

ระดับการใช้หลกับรรษัทภิบาลเข้มข้นเข้มแข็งจะมีผลต่อมูลค่ากิจการในทางดี ส่งผลต่อแรง

สนับสนุนจากสังคม (Manuel, Oesch, and Schmid, 2010: 36-55)  เพือให้เกิดประสิทธิภาพเชิง

บูรณาการระบบบริหารจดัการทีดีมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างพืนฐานค่านิยม วฒันธรรมองค์กร

โรงพยาบาลทีดี  การสร้างการมีส่วนร่วมทางความคิดเห็นทีแตกต่างกนัจากผูบ้ริหารสู่การนาํไป

ปฎิบติัร่วมกนัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  การวางแผนเสริมสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเชิงบูรณาการผ่าน

ความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ทีร่วมรับผดิรับชอบในผลงานร่วมกนั  การทาํความเขา้ใจในบทบาท

หนา้ทีลกัษณะงานทีตอ้งปฎิบติังานร่วมกนัในลกัษณะทีมงาน เพือการบรรลุสู่เป้าหมายในประเด็น

ยุทธศาสตร์ทีสาํคัญ ไดแ้ก่ วิสัยทัศน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ การติดตามผลการ

ปฎิบติังาน และการประเมินผลเพือพฒันา  องค์ประกอบหลกัทีสาํคญัในการจดัการเชิงบรรษทัภิ

บาล การพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลส่งผลดีดา้นดีต่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ก่อให้เกิดความ

สนใจลงทุนในธุรกิจโดยตรงจากธุรกิจต่างชาติมากขึน ทาํใหเ้กิดระบบการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ

เพิมสูงขึน เกิดแนวทางพฒันาธุรกิจ การสร้างระบบเพือรองรับการแข่งขนัทีเพิมขึน  (Apostolov, 

2011 page 431-437; Shank, Hill and Stang, 2011) โดยแบ่งองค์ประกอบหลกัในการจัดการ

บรรษทัภิบาลทีสาํคญั ดงันี 

  2.1 การบริหารบุคคลตงัแต่การคดัเลือก การรักษาบุคลากร และการครบวาระการ

ทาํงาน  การอบรมหลกัสูตรทีสาํคญั การมอบหมายงานทีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ การแรง

บนัดาลใจเพือกระตุน้การทาํงาน การประเมินผลทีเชือมระบบการจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม เป็น

ตน้. ดงันนัการทีบริษทัใดมุ่งพฒันาการจดัการบรรษทัภิบาลใหเ้กิดขึนในองคก์รดว้ยเจตนาทีมุ่งมนั 

สร้างสรรคจ์ะทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ ให้ความเสมอภาค ความยุติธรรม การตรวจสอบไดก้บัผูถื้อ

หุน้(Proimos, 2005: 75-84) 

  ผลลพัธก์ารจดัการบุคลากร คือ การสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ไดแ้ก่ 

(1) รักษาระดบัอตัรากาํลงัภายในโรงพยาบาลใหเ้กิดความเหมาะสม เพือสนับสนุนความสาํเร็จตาม

ภารกิจและกลยทธ ์โดยมีการติดตามผลความคุม้ค่าของการบริหารอตัรากาํลงัคน ไดแ้ก่ Full-Time 
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Staff Equivalent ทีเปรียบเทียบกบัปริมาณงานทีเกิดขึนภายในโรงพยาบาลต่อการปฎิบติังานของ

พนกังานหนึงทีเรียกว่า FTE per AADC    การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของงานต่อลกัษณะโรคร้ายแรง

ต่อการรักษาคือการเปรียบเทียบจาํนวนชั วโมงการทาํงานพนักงาน 1 คนทีมีต่อปริมาณงานที

เกียวขอ้งกบัระดบัความหนกัเบาของโรคโดยค่าเฉลีย (2) ผลลพัธ์ดา้นบรรยากาศในการทาํงานทีมี

ความปลอดภยั การให้สิทธิประโยชน์แก่บุคลากร เช่น Happy and healthy work place  โดยมี

ตวัชีวดั ไดแ้ก่ อตัราการเจ็บป่วยทีเกิดจากการปฎิบติังาน อตัราการบาดเจ็บจากสิงมีคม ความพึง

พอใจต่อการทาํงาน เป็นตน้  (3) ผลลพัธด์า้นความผกูพนั มุ่งมนัและทุ่มเทให้กบัโรงพยาบาล จาก

ดชันีวดัความผกูพนัต่อโรงพยาบาล ผลิตภาพจาํนวนพนักงาน การลาออก การร้องทุกข์ อตัราการ

เรียนรู้ ความพึงพอใจต่อวฒันธรรมโรงพยาบาล  (4) ผลลพัธ์ในความสาํเร็จในการหน้าทีการงาน  

เพือการจูงใจในการพฒันาความรู้ความสามารถ เพิมโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าทีการงาน

และความมุ่งหวงัส่วนบุคคล  ภาพรวมการดูแลบุคลากรเป็นสิงสาํคญัสูงสุดในการบรรลุเป้าหมาย

ดา้นความปลอดภยัของผูรั้บบริการทีตอ้งใชค้นในการปฏิบติัให้บรรลุผลสาํเร็จของเป้าหมาย (5) 

แนวคิดทีทาํใหพ้นกังาน หรือบุคลากรทางการแพทยมี์ส่วนร่วมในการปฎิบติังานอย่างเป็นทีมงาน

เดียวกนั สร้างความรู้สึกในการจูงใจ การสร้างคาํมนัสญัญาในการปฎิบติังาน เพือสร้างความสาํเร็จ

ในการปฎิบติังานร่วมกนัในการมุ่งหวงัประสิทธิผล และผลงานทีคุม้ค่า โดยการใหบุ้คลากรทางการ

แพทยมี์ส่วนร่วมในฐานะผูป้ระกอบการในการถือหุน้โรงพยาบาลดว้ยสิทธิพิเศษเหนือกว่าผูถื้อหุ้น

ทวัไป ทาํใหพ้นกังานมีความรู้สึกในความเป็นเจา้ของ (Michie and Ougton, 2001: 4-8)  (6) การจ่าย

ค่าตอบแทนตามผลงาน เช่น เงินเดือน โบนสั หุน้ และแผนเงินตอบแทนระยะยาว (Fathi and Jean, 

2001: 23-33) ซึงจากการศึกษาของ Thomsen Steen พบว่า 72 บริษัทในประเทศเดนมาร์ก มี

มลูค่าเพิมจากกิจการทีเกิดจากโครงสร้างและรูปแบบความเป็นเจา้ของ การแต่งตงัคณะกรรมการ

บริหาร และอาํนาจการต่อรองของกลุ่มผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซึงจากการวดัผลพบว่า การจัดการ

บรรษทัภิบาลของบริษทัยงัขาดความเชือมโยงการปฎิบติัตามมูลค่าขององค์กรตามนโยบาย ภาระ

งาน และเป้าหมายในการปฎิบติังาน กบัผลงานอย่างแท้จริงทีจะตอบสนองต่อพนักงาน ผูถื้อหุ้น

อยา่งโปร่งใสและยติุธรรม (Steen, 2005: 10-27)   

  2.2 การบริหารการเงิน เพือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดหาแหล่ง

เงินทุน การจดัการระบบจดัซือใหเ้กิดประสิทธิภาพ การบริหารสินคา้คงคลงัอยา่งเหมาะสม การลด

ตน้ทุนทางการเงิน การลดความเสียงทางการเงิน การสร้างมลูค่าทางการเงินดา้นความโปร่งใสจาก
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การพฒันาและเจตนาทีโปร่งใสอยา่งแทจ้ริงในรายละเอียดทางการเงิน สร้างผลตอบแทนสูงสุดทาง

ธุรกิจ ป้องกนัปัญหาการครอบงาํกิจการ การควบคุมภายในจากขอ้มลูทีมีความซบัซอ้นเป็นความลบั

และมีจาํนวนขอ้มลูมาก เป็นเครืองมือชีวดัในระดบัความคุม้ครองทางกฏหมายแก่นักลงทุน  เป็น

ปัจจยัพืนฐานความสาํเร็จขององคก์รทีเกิดจากการตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ ส่งผล

สะทอ้นสู่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทงัหมดไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ผูรั้บบริการ พนักงาน คู่คา้ เป็นตน้(Clerke and 

Murray, 2001; Chen, Wei, 2009: 273-289, Dunne and Helliar, 2002: 26-31, Roulhac and Breen, 

2005: 19-29)  การจัดการเงินเชิงบรรษทัภิบาลเกียวขอ้งกับความขดัแยง้ของตวัแทน (Agency 

theory) ทีมุ่งเนน้ผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถื้อหุน้ (Jensen and Meekling, 1976) ทีเชือไดว้่าการมุ่งหวงั

ผลประโยชน์มกัเกิดขึนอย่างสมาํเสมอสําหรับผูบ้ริหารทีมีอาํนาจในคณะกรรมการ รวมถึงการ

ครอบงาํกิจการดว้ยอิทธิพลทีสามารถยึดโยงกบัผลประโยชน์ส่วนบุคคล เพือหวงัผลทางธุรกิจทงั

ส่วนรวมและส่วนบุคคล ดังนันการแบ่งปันผลประโยชน์ทางธุรกิจทีลงตัวในกลุ่มผูบ้ริหารจะ

สามารถช่วยใหก้ารบริหารดาํเนินงานต่อไปอย่างราบรืนขึน การสร้างอาํนาจการต่อรอง จึงมีส่วน

เกียวขอ้งกบัการแยง่ชิงผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ริหารดว้ยกนั แนวทางทีสามารถลดทอนปัญหาลง

ไดเ้กียวกบักบัการแบ่งปันผลประโยชน์ คือ การสร้างคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมในกลุ่มผูบ้ริหาร  

(Bebchuk and Fried, 2003;  Hao Li, Jahera Jr, and Yost, 2013: 225-227) 

 การควบคุมและลดตน้ทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีหลายวิธีการดว้ยกัน 

ไดแ้ก่ (1) การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใชท้รัพยากรทางการแพทย ์ (2) FMEA analysis  (3) 

Value stream mapping (4) Cost-loss matrix (5) Seven waste analysis (6) Cost mapping (7) Impact 

analysis  (8) Loss tree diagram criteria weighting  (9) PDCA  (10) DMAIC  (11) Lean tools (12) 

Makigami  (13) Process design  (14) Poka Yoke  (15) Quality control circle  เป็นตน้. (สิทธิศกัดิ 

พฤกษปิ์ติกุล, 2555) โดยกระบวนการต่างๆ ไดถ้กูนาํมาพฒันาและปรับปรุงใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ

โรงพยาบาลเพือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการลดความสูญเสียของทรัพยากรและใชท้รัพยากร

อยา่งรู้คุณค่า ควบคู่กบัการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคม ทงันีการผลกัดนัความเป็นบรรษทัภิบาล 

เพือการจดัการสามารถบงัคบัใชด้ว้ยกฏหมายและระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เพือใหโ้รงพยาบาลเอกชน

สามารถปฎิบติัตาม แต่ไม่สามารถไดผ้ลชดัเจน หากเกิดความไม่เต็มใจในการปฎิบติัก็จะพยายามหา

วิธีการหลีกเลียงทีจะไม่ปฎิบติัตามกฏหมาย ดว้ยการปฎิเสธและไม่ให้ความสะดวก เช่น ความ

พยายามปฎิเสธการรับผูรั้บบริการตามพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน ดงันนัการจดัการบรรษทัภิ

บาลเป็นการยากทีจะระบุใหช้ดัเจนว่าระดบัการใชบ้รรษทัภิบาลระดบัใดทีเหมาะสม และใชต้น้ทุน
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จาํนวนมากน้อยเพียงใดให้เหมาะสมคุม้ค่าต่อการใชห้ลกับรรษทัภิบาล (Romon Tomosic, 2001: 

24-31)   

 ตามพระราชบญัญติัการแพทยฉุ์กเฉิน เป็นหลกันิติธรรมทีธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการปฎิบติัตามกฏหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้น

เป้าหมายทีแทจ้ริงในการดูแลความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ แนวทางการจดัการกรณีเกิด

เหตุฉุกเฉินซึงมีไม่บ่อยมากนกัและเป็นเหตุจาํเป็นตอ้งความอยูร่อดของชีวิตตามหลกันิติธรรมและ

หลกัคุณธรรม ซึงไม่กระทบต่อผลประกอบการต่อฐานะการเงินของโรงพยาบาลเอกชนมากนกัและ

เป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมอีกดว้ย  โดยกระบวนการให้เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบั

ตามพระราชบัญญติัการแพทยฉุ์กเฉิน เช่น ระบบการตอบสนองผ่าน 1666 การรับผูรั้บบริการที

ประสบเหตุในพืนทีใกลที้สุด ไม่มีการตรวจสอบสิทธิความคุม้ครองและไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือ

เรียกรับเงินมัดจําตามราคาประเมินหรือการปฎิเสธผูรั้บบริการด้วยเหตุผลนานับปการแก่

ผูรั้บบริการ เป็นตน้ (อนุชา เศรษฐเสถียร, 2558)  

  วิกฤติการณ์ทางการเงินในอดีต ลว้นเกิดมาจากความเชือถือดา้นความโปร่งใส 

การวดัผลเชิงตวัชีวดัทางการเงิน โดยปฎิบติัตามระเบียบมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป การ

รับรองทางกฏหมาย การเปิดเผยขอ้มูล กระบวนการบรรษทัภิบาล การตรวจสอบภายใน และการ

ตรวจสอบจากภายนอก (Llona, 1999: 146 การเวิคราะห์ธุรกิจรวมถึงงบการเงินทีมีต่อการตดัสินใจ

ลงทุนของนกัลงทุน เกียวขอ้งกบัผลประโยชน์ทางการลงทุน ทีมกัมีปัญหาเกียวกบัความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์เกิดขึนจาํนวนมาก (Agency problem) ทีตอ้งศึกษาขอ้มูลในเชิงลึกหรืออยู่ในแวดวง

ภายในองค์กรเท่านันทีทราบเป็นอย่างนี ทงันีขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์นาํไปสู่ผลตอบแทนใน

รูปแบบต่างๆ อาทิ โบนสั เงินเดือนทีเพิมมากขึน ค่าตอบแทนอืน เป็นตน้ (Yakhou, 2004: 361-372; 

Alnasser, 2012: 269-275) การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส โดยผูต้รวจสอบจากภายนอกมีผลต่อ

ระดบัการใชห้ลกับรรษทัภิบาลทีตอ้งมีการพฒันาใหเ้กิดอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน ในการเปิดเผย

ขอ้มลูใหเ้กิดความชดัเจนถกูตอ้งเชือถือได ้ทาํใหเ้กิดความน่าเชือถือในการลงทุน ผา่นผูมี้บทบาทใน

การกาํหนดนโยบาย นักวิจยั ผูบ้ริหารผูจ้ดัการ และนักลงทุนในการสร้างความมีส่วนร่วมในการ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส (Lei Gao, 2012: 17-31, Heibatollah Sami, Justin Wang, Haiyan Zhou, 

2011: 106-114). 

 องคป์ระกอบสาํคญัในการขบัเคลือนยุทธศาสตร์การพฒันาบรรษทัภิบาลของ

โรงพยาบาลเอกชนมาจากการสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์รทีมีความเขม้แข็ง โดยการสร้างค่านิยม 

และวฒันธรรมองคก์รนนั ผูน้าํมีบทบาท และมีอิทธิต่อการสร้างและพฒันาค่านิยม และวฒันธรรม

องคก์รใหมี้ความเขม้แข็ง และเป็นเครืองมือสาํคญัในการขบัเคลือนการจดัการบรรษทัภิบาล โดย
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ค่านิยมสือความหมายถึงคุณลกัษณะหรือนิสยัขององคก์รทีจะนาํไปสู่เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 

ดว้ยการใชข้อ้มลูทีเป็นขอ้เท็จจริงทีมีอยูใ่นโรงพยาบาลในการอธิบาย วิเคราะห์ประเมินการกาํหนด

โครงสร้างการจดัการบรรษทัภิบาล กระบวนการเพือใหเ้กิดทิศทางในการจดัการ (Dixon and Rhys, 

2003: 39-57) บุคลากรทีเขา้มาทาํงานในโรงพยาบาลจาํเป็นตอ้งมีคุณลกัษณะตามทีกาํหนด เพือให้

เกิดทศันคติ แนวความคิด และพฤติกรรมในการสร้างความร่วมมือในทิศทางเดียวกนั และเมือมีการ

ปฎิบติัอยา่งสมาํเสมอเป็นระยะเวลานานจะทาํให้เกิดวฒันธรรมองค์กรขึน ค่านิยมและวฒันธรรม

องคก์รจึงมีบทบาทและความสาํคญัต่อการจดัการบรรษทัภิบาลประกอบดว้ย (1) การบริหารจดัการ

บุคคลตงัแต่การรับสมคัรพนักงานเขา้มาทาํงาน การดูแลรักษาพนักงาน ตลอดจนการสร้างความ

จงรักภกัดีต่อองค์กร ดังนันการคดัเลือกบุคคลเขา้มาทาํงานในองค์กรโดยเฉพาะในตาํแหน่งทีมี

ความสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจจะใชค้วามระมดัระวงัในการคดักรอง มีการตรวจสอบประวติัการ

ทาํงานจากสถานทีเดิม สอบถามผูเ้คยทาํงานร่วมกัน เพือให้แน่ใจว่าพนักงานดังกล่าวมีความ

เหมาะสมกบัตาํแหน่งหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายและเพือให้สอดคลอ้งกบัการเป็นสหสาขาวิชาชีพที

ยอ่มมีความเชียวชาญในคุณลกัษณะงานแต่ละดา้นเป็นอย่างดีทาํให้การทาํงานของแต่ละแผนกมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  (2) วฒันธรรมดา้นความปลอดภยัสาํหรับผูรั้บบริการ และการเคารพในสิทธิ

ผูรั้บบริการ การใหบ้ริการรักษาพยาบาลมีเป้าหมายหลกั คือ การมุ่งความปลอดภยัในสุขภาพ ชีวิต

ของผูรั้บบริการเป็นสาํคญั  ควบคู่กบัการคาํนึงถึงสิทธิมนุษยชนดว้ยการกาํหนดสิทธิผูรั้บบริการ

ประกาศ เพือใหผู้รั้บบริการทราบถึงสิทธิอยา่งเปิดเผยชดัเจน โปร่งใส เสมือนเป็นคาํมนัสัญญาทีจะ

ใหบ้ริการโดยมุ่งผูรั้บบริการเป็นสาํคญั  (3) การสร้างระบบการตรวจสอบการทาํงานระหว่างกนั 

เพือดูแลการทาํงานร่วมกนั โดยวฒันธรรมการทาํงานของแต่ละแผนกมีความเกียวขอ้งกนั ดูแลซึง

กันและกัน เช่น กรณีแพทยป์ฎิบัติต่อผูรั้บบริการไม่สุภาพ พยาบาลสามารถทักท้วง หรือแจ้ง

ผูบ้ริหารเพือทราบ  การช่วยกนัสอดส่องบุคคลแปลกหน้าทีมีพฤติกรรมไม่พึงพอประสงค์ทีหอ

ผูป่้วยเด็กทีพนกังานจะช่วยกนัสงัเกตและทวนสอบกบัส่วนงานทีเกียวขอ้ง  การพบสิงผดิปกติต่างๆ 

อาทิ นาํรัว ประตูเสีย ผูรั้บบริการหกลม้ พนักงานจะช่วยกนัสังเกตและดูแลความผิดปกติเหล่านัน

ดว้ยการประสานงานกบัผูรั้บผดิชอบทีเกียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว(สุรพงษ์ บุญประเสริฐ, 

สมอาจ วงษข์มทอง, 2557)    

  2.3 การสร้างระบบการทาํงานเป็นทีมและการสร้างกระบวนการภายในทีมีความ

เหมาะสม โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบและกระบวนการทาํงานร่วมกนั มีการ

ปรับปรุงแกไ้ขระบบการทาํงาน เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการทาํงานอย่างสมาํเสมอ สร้างการมี

ส่วนร่วมในการประชุมหารือ รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมกระบวนการทาํงาน เนืองจากการทาํงาน
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ทุกอยา่งภายในโรงพยาบาลลว้นเกียวขอ้งกบัหลายหน่วยงานเสมอทีตอ้งร่วมกนั ประสานงานกนัใน

การส่งมอบคุณค่าบริการแก่ผูรั้บบริการ (ดุลย ์ดาํรงศกัดิ, 2558) ไดแ้ก่ 

 2.3.1 การพฒันาระบบนัดหมายล่วงหน้า ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การอาํนวยความสะดวกผูรั้บบริการสามารถทาํรายการนัดพบแพทยผ์่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ทาง

โทรศัพท์นัดหมาย  การทําตารางนัดพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ (คอมพิว เตอร์และ

โทรศพัทเ์คลือนที) ผา่นเวป๊ไซคข์องโรงพยาบาล เป็นตน้  เพือใหเ้กิดการจดัการทีมีประสิทธิภาพใน

การจดัเตรียมอตัรากาํลงัเจา้หนา้ทีตามตารางเวลานดัหมาย เพือใหมี้จาํนวนพนกังานเพียงพอต่อการ

ใหบ้ริการในแต่ละช่วงวนัและเวลา  การจดัสรรทรัพยากรเครืองมือเครืองใชใ้หพ้ร้อมต่อการบริการ 

รวมถึงการเตรียมแผนงานสาํหรับการจดัเตรียมระบบการเขา้รักการรักษา ซึงจะเป็นการพฒันา

กระบวนการโดยใชมุ่้งเนน้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดัตารางการจดัการงานตามหลกั

บรรษทัภิบาลทีพบว่าเป็นปัญหาใหญ่ทียงัตอ้งการปรับปรุง พฒันาให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึนใน

การตอบสนองความตอ้งการตามวนัเวลาทีผูรั้บบริการสะดวก. 

 2.3.2 การประเมินราคา (Price estimation)  

 2.3.3 การพฒันาอยา่งต่อเนือง (Continous quality improvement) 

 2.3.4 การสร้างความพึงพอใจในบริการ (Customer satisfaction) 

 2.3.5 การสร้างนวตักรรม (Innovation) 

 2.3.6 การพิจารณาการรักษา (ICD-10) 

 2.3.7 การประกนัสุขภาพ (Health insuranace) 

  ผลลพัธ์ต่อการดาํเนินการด้านการเงินและการตลาดทีมีเป้าหมายทีมี

ความสมัพนัธก์นั  เป็นการวดัผลสาํเร็จเชิงกลยทุธท์างการตลาดดว้ยการวิเคราะห์ทางการเงินควบคู่

กนัไป ซึงกลยทุธก์ารตลาดเป็นจุดสาํคญัในการจดัการบรรษทัภิบาลทีมุ่งเน้นการศึกษาขอ้มูลทาง

การตลาด เพือให้การขยายตลาดและกลยุทธ์การตลาดอยู่ภายใต้กรอบการจัดการบรรษัทภิบาล 

(Bhasa, 2004: 7-15)  โดยมีการวิเคราะห์ผลสาํเร็จทางการตลาดจากแบ่งกลุ่มผูรั้บบริการตามกลุ่ม 

และวิเคราะห์ขอ้มลูในภาพรวมและภาพแยกของกลุ่ม โดยมีดชันีสาํคญัทีใชชี้วดัผลสาํเร็จทางการ

เงิน ไดแ้ก่ อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุนอตัรากาํไรจาการดาํเนินงาน (EBIT and EBITDA) 

อตัราส่วนแห่งหนี (Debt to equity ratio) อตัราส่วนการเรียกเก็บหนี (Collection days) ซึงมี

รายละเอียดตวัชีวดัทางการเงินจาํนวนมาก ผูว้ิจยัไม่สามารถลงรายละเอียดในนีได ้ซึงเป็นตวัเลขที

ใชเ้ป็นขอ้มลูสาํหรับการตดัสินในระดบันโยบายเป็นสาํคญั (Holland, 2001; Fathi and Pierre, 2001 

: 15) 
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  2.4 การจดัการสาธาณูปโภคขนัพืนฐานในการสนับสนุนการปฎิบติังาน เพือความ

พร้อมใชต้ลอดเวลา เช่น การจดัการระบบนาํประปา ระบบไฟฟ้า ระบบความเยน็ ระบบเครืองมือ

ทางการแพทย ์ ระบบความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภยั ระบบแก๊สเพือการแพทยแ์ละการ

บริโภค ระบบอาํนวยความสะดวกในดา้นต่างๆ เป็นตน้ เพือสนับสนุนและอาํนวยความสะดวกให้

เกิดคุณภาพการบริการทีถกูตอ้งเหมาะสมและปลอดภยั  ระบบสาธารณูปโภคมีความสาํคญัโดยตรง

ต่อการรักษาพยาบาล เช่น ไฟดบัขณะผา่ตดั เป็นเรืองทีไม่สามารถยอมรับได ้เนืองจากส่งผลต่อการ

ดูแลความปลอดภยัในชีวิตของผูรั้บบริการ ดงันนัการเตรียมความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคเป็น

เรืองใหญ่ทีมีความสาํคญัต่อการสนับสนุนการปฎิบัติงานหลกัในทุกภาคส่วนเป็นผูอ้ยู่เบืองหลงั

ความสาํเร็จของการให้บริการสุขภาพทงัระบบ ผลลพัธ์จากการดาํเนินการ คือ สาธารณูปโภคทุก

ระบบตอ้งมีความพร้อมใช ้มีการใชร้ะบบสาํรองเช่น ไฟฟ้าสาํรองจากหลายแหล่ง เช่น เครืองปันไป 

เครืองสํารองไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงการจัดซือจัดจ้างทีต้องมีระบบบริหารการเงิน ได้แก่ การ

เปรียบเทียบราคาทีโปร่งใสตามหลกัคุณธรรม (ธงชยั วิบูลยว์ณิชย,์ 2556)     

  2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร การจดัการระบบบรรษทัภิบาล

ขอ้มลูสาํคญัของผูรั้บบริการ ระบบเอกสารทีน่าเชือถือ ปลอดภยั เรียกใชง้านไดส้ะดวก การเขา้ถึง

ขอ้มลูตามหนา้ทีความรับผดิชอบ การสร้างระบบทีเอือประโยชน์ต่อการลดปริมาณงานทาํให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็ว สนองตอบต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการ ผลลพัธ์ คือ ความปลอดภยัใน

ระบบฐานขอ้มลู ความเทียงตรงแม่นยาํของขอ้มูล และความสามารถในการใชง้านไดอ้ย่างมีประ

สิทธิสูงสุด   

  2.6 กลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการตลาด ผูบ้ริหารเป็นผูบ้ทบาทหน้าทีใน

การกาํหนดกลยุทธ์ทีมีความเหมาะสมกับบริบทการแข่งขนัทางธุรกิจของแต่ละโรงพยาบาลทีมี

ความแตกต่างกนั ขึนอยูก่บัศกัยภาพและสมรรถนะของแต่โรงพยาบาล โดยยดึหลกักลยุทธ์ทีสาํคญั 

ประกอบดว้ย (1) กลยทุธด์า้นตน้ทุน (2) การมุ่งความแตกต่างเฉพาะทางและ (3) กลยทุธเ์ฉพาะส่วน 

ทงันีขึนอยู่กบัความเหมาะสม โดยให้ความสําคญัต่อวฏัจกัรการตลาด เริมตงัแต่ (1) กลยุทธ์การ

เจริญเติบโต แบ่งออกเป็นการเติบโตจากภายในองคก์ร ไดแ้ก่ การมุ่งขยายตลาด การพฒันา การเจาะ

ตลาด การกระจายตลาด  เป็นตน้ การเติบโตจากภายนอกองค์กร ได้แก่ การขยายตวัทางธุรกิจ

แนวดิง การขยายธุรกิจแนวนอน และการกระจายการลงทุนในธุรกิจทีเกียวขอ้ง  (2) การคงทีเป็นกล

ยทุธที์มุ่งการระมดัระวงัในการดาํเนินธุรกิจ การไม่สนองตอบต่อการเปลียนแปลงมากนัก และการ

ทาํกาํไรตามศกัยภาพทีมี (3) กลยทุธก์ารถดถอยทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การฟืนฟกิูจการ  การเก็บเกียวทาง

ธุรกิจ  การเลิกดาํเนินการลงทุน  (4) กลยทุธ์แบบผสมผสาน ไดแ้ก่ การกระจายงานให้แก่คู่สัญญา 

เป็นตน้ (วรางคณา ผลประเสริฐ, 2555) การจดักลยทุธท์างการตลาดเชิงบรรษทัภิบาลมีการเปิดเผย
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ขอ้มลูอยา่งโปร่งใส ชดัเจนทงัขอ้ดีขอ้เสีย ผลกระทบทีอาจเกิดขึน การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์

บริการทีผา่นงานวิจยัเชิงวิชาการ หรือไดรั้บการตรวจสอบมาตรฐานจากสถาบนัทีมีความน่าเชือถือ

ได ้   

 การสร้างความสมดุลดา้นการลงทุนธุรกิจเครือข่ายและคู่คา้ การขยายธุรกิจ และ

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเฉพาะการเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Visser, 2004) เป็น

องค์ประกอบสําคญัต่อการเสริมศกัยภาพในการแข่งขัน  ไม่ใช่เพียงเพือการรักษาผลประโยชน์

เฉพาะทางธุรกิจเท่านนั แต่พนัธมิตรธุรกิจตอ้งมีความไวว้างใจต่อกนั สามารถช่วยเหลือกนัไดใ้นทุก

สถานการณ์ทีจาํเป็น ลดความขดัแยง้ในการปฎิบติังาน  โดยเฉพาะอย่างยิงความกา้วหน้าทางการ

แพทยมี์การขยายตวัอย่างรวดเร็ว การเปลียนแปลงเกิดขึนตลอดเวลา การเสริมศกัยภาพในการ

แข่งขันทีดีควรนําสิงทีดีของพนัธมิตรหรือเครือข่ายแต่ละแห่งมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ในการ

จดัสรร จดัการทรัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดประโยชน์ต่อผูรั้บบริการสูงสุด และเพิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจ  (Lassoued and Elmir , 2005: 701-703; พิชิต กงัวลกิจ และคณะ , 2558) กรณี

ตวัอยา่งการเกิดวิกฤตินาํท่วมใหญ่ปี 2554 โรงงานผลิตนาํเกลือ และนาํยาลา้งไตไดรั้บความเสียหาย

จนหมด บริษทั เอ.เอน็.บี. ลาบอราตอรี(ประเทศไทย) จาํกดั คงไม่ปิดโรงงานถึงแมน้าํท่วมเพือผลิต

นาํเกลือและนาํยาลา้งไตป้อนใหเ้พียงพอในกลุ่ม แต่ยงัตอ้งคิดถึงโรงพยาบาลอืนทีตอ้งการถึงแมจ้ะ

ดาํเนินการขาดทุน ในราคาขายเดิม ตน้ทุนขนส่งสูงขึนแต่ตอ้งดาํเนินการเพือจริยธรรม (ประพนัธ ์

นาคะพนัธุ,์ 2558) 

 ภาพรวมของสภาพแวดลอ้มการจดัการทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในอนาคต 

จะมีการระดบัการแข่งขนัทีรุนแรงเพิมขึนตามลาํดบัจากปริมาณผูรั้บบริการเพิมสูงขึนอยา่งต่อเนือง 

ส่วนหนึงเป็นผลจากนโยบายการผลกัดนัประเทศไทยสู่ความเป็นศูนยก์ลางให้บริการดา้นสุขภาพ

ของเอเซีย และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทาํใหเ้กิดกระแสการตืนตวั ความนิยม 

และพฤติกรรม ดา้นสุขภาพหลากหลายรูปแบบเพิมขึนทงัภายในประเทศและต่างประเทศ จาํนวน

ผูรั้บบริการภายในประเทศเพิมขึนจากฐานะการเงิน ค่านิยม และความคาดหวงัในกาํลงัซือบริการ

สุขภาพเพิมสูงขึน และจาํนวนผูรั้บบริการจากต่างประเทศเพิมขึนจากคุณภาพการรักษา คุณภาพการ

บริการ รวมถึงราคาเหมาะสม การคมนาคมสะดวกทาํใหเ้กิดความคุม้ค่าในการเดินทางมารับบริการ

ทีประเทศไทย ในขณะทีโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถตอบสนอง สร้างความเสมอภาคบริการแก่

ประชาชนอยา่งเหมาะสม ทาํใหจ้าํนวนผูรั้บบริการของโรงพยาบาลเอกชนเพิมสูงขึนอย่างต่อเนือง 

เกิดการขยายตวั รวมกลุ่มของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพือตอบสนองต่อความตอ้งการผูรั้บบริการ
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ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดในคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ โดยมุ่งเน้น

ความปลอดภยัในสุขภาพและชีวิตของผูรั้บบริการเป็นเป้าหมายหลกั การเจริญกา้วหน้าทางธุรกิจ

อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการปรับตวัอย่างมากในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะดา้นการ

ลงทุนขยายพืนทีบริการ สถานทีบริการ ความตอ้งการบุคลากร ระบบเพือสนองตอบความตอ้งการ

ของผูรั้บบริการจาํนวนมาก จีงเป็นความสาํคญัในระดบัเร่งด่วนทีธุรกิจตอ้งดาํเนินการ ตลอดเวลา

หลายปีทีผา่นมาการปรับตวัของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีวิวฒันาการความกา้วหนา้ตามลาํดบัจาก

การดาํเนินงานในธุรกิจครอบครัวสู่การเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถเข้าเป็นสมาชิกในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยมากขึนจากปัจจุบันมี 15 บริษัท ซึงส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนทีมีขนาดใหญ่ มีโรงพยาบาลทีอยู่บนเครือข่ายจาํนวนหลายโรงพยาบาล ทาํให้

ประเทศไทยมีเครือข่ายโรงพยาบาลทีใหญ่ทีสุดเป็นลาํดบั 2 ของกลุ่มอาเซียนและเป็นลาํดบั 3 ของ

โลก  การจดัการโรงพยาบาลเอกชนเริมมีการพฒันาสู่ความเป็นอาชีพตามลาํดับ ไดแ้ก่ การวิจัย

พฒันาวิชาการทางการแพทยใ์หม่ การลงทุนเครืองมือทางการแพทยที์ทนัสมยัมีราคาสูง การพฒันา

ระบบเทคโนโลยีทีทันสมยัขึน การส่งเสริมและขยายขอบเขตธุรกิจกวา้งไกลมากขึน โดยมีการ

ลงทุนในเครือข่ายธุรกิจอืนทีเกียวขอ้งทงัธุรกิจไปขา้งหน้าและขา้งหลงัในอุตสาหกรรมทีต่อเนือง

ตงัแต่ตน้นาํถึงปลายนาํ  การบริหารจดัการเครือข่ายทางธุรกิจและการจดัการนวตักรรมใหม่ทางการ

บริหารจดัการ นอกจากนีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไดเ้รียนรู้การจดัการเชิงบรรษทัภิบาลจากเขา้เป็น

สมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดว้ยการปฎิบติัตามภายใตก้ารกาํกบั ดูแลโดยสาํนักงาน

คณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในการมุ่งเน้นการจดัการบรรษทัภิ

บาลและการจดัการดา้นบริการทางสังคม การพฒันาการเรียนรู้การจดัการส่วนหนึงเป็นผลมาจาก

การเจริญเติบโตทางธุรกิจทีรวดเร็ว ธุรกิจมีขอบเขตการให้บริการทีกวา้งขวางและเกียวข้องกับ

สุขภาพ ชีวิตของผูรั้บบริการตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีผูป้ระกอบการ

โรงพยาบาลเอกชนตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก ควบคู่กบัความคาดหวงัในการรับบริการทีตอ้งการ

หายจากความทุกขจ์ากโรคภยั เนืองจากการเติบโตอยา่งรวดเร็วเป็นสาเหตุหนึงทีทาํใหธุ้รกิจขาดการ

พฒันาปัจจัยแวดลอ้มทีมีความหลากหลายและความซับซ้อนต่อความเข้าใจทางการแพทยใ์น

ช่วงเวลาสันจึงก่อให้เกิดปัญหาขอ้ร้องเรียน คดีความฟ้องร้องโรงพยาบาล แพทยแ์ละบุคลากร

ทางการแพทยเ์พิมขึน โดยปัญหาทีเกิดขึนมีทีมาจากสาเหตุทีมีความเกียวขอ้งกนัหลายดา้นเชือมโยง

และส่งอิทธิพลต่อกนั เริมตงัแต่ (1) ผูรั้บบริการไดรั้บความเสียหายจากบริการทางการแพทย ์โดย

ผูรั้บบริการขาดความรู้ความเขา้ใจในวิธีการรักษา แพทย ์พยาบาลมีการสือสารและปฎิสัมพนัธ์กบั

ผูรั้บบริการอย่างเพียงพอ (2) กระบวนการดูแลรักษาผูรั้บบริการไม่เพียงพอต่อผลลพัธ์การรักษา

ตามทีคาดหวงัของผูรั้บบริการ อนัเนืองจากความรู้ความสามารถของผูป้ฎิบติังาน การประสานงาน 
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ผูร่้วมทีมงาน ความพร้อมเพียงในการใหบ้ริการของโรงพยาบาลขาดความพอเพียง และสนองตอบ

ความต้องการของผูรั้บบริการ ทาํให้คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการไม่เป็นไปตามที

คาดหวงัไว ้ (3) การให้บริการทางการแพทยที์มีความซบัซอ้นตามอาการแต่ละบุคคลแตกต่างกนั 

วิธีการรักษาแบบใหม่ทีเป็นทางเลือกและมีอตัราความเสียงต่อการผลการรักษาเป็นอุปสรรคหนึงที

มีโอกาสเกิดขึนไดจ้ากการใหบ้ริการสุขภาพ  (4)  การสนับสนุนดา้นกฏหมายทีสาํคญัจากรัฐบาล

และหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรมและความชดัเจนในแนวทาง

ปฏิบติั รวมถึงการปฏิบติัการสนบัสนุนจากภาครัฐทีไม่เพียงพอ เช่น การสนับสนุนการผลิตแพทย ์

งบประมาณช่วยเหลือ สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน เป็นตน้ ทาํให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขาดที

พึงพาและเผชิญกบัความยากลาํบากในการดาํเนินธุรกิจ เป็นตน้ 

 ยุทธศาสตร์ที 5 การสร้างความร่วมมอืในการผลติบุคลากรทางการแพทย์ 

 องคป์ระกอบทีมีความสาํคญัหลกั คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์โดยเฉพาะ

ความขาดแคลนแพทยแ์ละพยาบาลทีมีอตัราการผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดจาํนวน

มากทีสุด ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยเ์ป็นปัญหาทีเรือรังมานับตงัแต่ปี 2500 จน

ปัจจุบนัยงัไม่สามารถแก้ไขไดเ้นืองจากอตัราความตอ้งการบริการจากบุคลากรเพิมสูงขึนอย่าง

ต่อเนือง ในขณะทีการเพิมขึนของบุคลากรทางการแพทยเ์ติบโตไม่ทนั ทาํให้เกิดช่องว่างของความ

ขาดแคลนเพิมมากขึนตลอด ทงันีเนืองจากมาจากหลายสาเหตุ ไดแ้ก่ (1) การผกูขาดผลิตบุคลากร

ทางการแพทยอ์ยูภ่ายในมหาวิทยาลยัและโรงเรียนแพทยเ์ท่านัน การพฒันาการมีส่วนร่วมในการ

ผลิตแพทยพ์ยาบาลร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงเรียนแพทยเ์กิดขึนน้อย โดยปัจจุบนั

มีเพียงกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีเท่านนัทีมีการผลิตบุคลากรทางการแพทยร่์วมกบัมหาวิทยาลยัสยาม  

นอกจากนีอุปสรรคของมหาวิทยาลยัทีผลิตแพทยก์็ประสบปัญหาในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์

เช่นกัน ทําให้ต้องพึงพาโรงพยาบาลในการสร้างความมีส่วนร่วมในการผลิตแพทย์ เช่น 

มหาวิทยาลยัสยามผลิตบุคลากรทางการแพทยร่์วมกบัโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลตาํรวจ 

ส่วน  มหาวิทยาลยัรังสิตมีโครงการผลิตแพทยร่์วมกบัโรงพยาบาลราชวิถี  ปัจจยัสาํคญัหลกัทีทาํให้

การผลิตแพทยมี์ปัญหาคือ เงินลงทุนในการผลิตทีสูงมากจากการลงทุนในซือเครืองมือทางการ

แพทยที์ใช้ไม่คุ ้มค่า และทีสําคญัคือการขาดการฝึกปฎิบัติในการทาํงานจริงทาํให้แพทยมี์เพียง

ทฤษฎีทีไม่สามารถปฏิบติัได ้(2) การขาดงบประมาณหรือนโยบายในการสนบัสนุนใหโ้รงพยาบาล

เอกชนผลิตแพทยไ์ดอ้ย่างมีเงือนไขทีผ่อนปรน และเหมาะสม ทาํให้โรงพยาบาลเอกชนไม่เห็น

ความจาํเป็นในการผลิตแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทยด์้วยเงินลงทุนทีสูง ทาํให้เกิดความไม่

คุม้ค่าต่อการลงทุน (3) การผลิตบุคลากรทางการแพทยมี์ความสาํเร็จอยา่งดีในมหาวิทยาลยัของรัฐที

ผลิตบุคลากรทางการแพทยป้์อนโรงพยาบาลของมหาวิทยาลยัทาํใหไ้ม่เกิดการขาดแคลน ในขณะที
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การผลิตบุคลากรทางการแพทย ์ควรเป็นนโยบายของมหาวิทยาลยัในการสนองตอบความตอ้งการ

ของตลาด แต่ทีผ่านมาเนืองจากการผลิตแพทย์ต้องใช้งบประมาณสูง ผลิตได้น้อยไม่คุ้มค่า 

มหาวิทยาลยัจึงไม่มุ่งเนน้ความสาํคญัในการผลิตบุคลากรทางการแพทยม์ากนัก ขอเพียงเพือใชใ้น

โรงพยาบาลเครือข่ายของมหาวิทยาลยัก็เพียงพอ ทาํให้เกิดปัญหาทีกระทบต่อธุรกิจภาพรวมอย่าง

มาก เนืองจากเมือโรงพยาบาลเอกชนมีแพทยไ์ม่เพียงพอก็หาวิธีจูงใจ ชกัจูงแพทยผ์ูเ้ชียวชาญจาก

โรงพยาบาลรัฐเขา้มาร่วมงาน การใชทุ้นแทนแพทยจ์บใหม่ การใหทุ้นเรียนต่อแพทยเ์ฉพาะทาง อนั

เป็นเหตุใหโ้รงพยาบาลเอกชนเบียดเบียนทรัพยากรของแผน่ดินทีสร้างดว้ยงบประมาณแผ่นดินไป

ใชป้ระโยชน์มหาศาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็นตน้ อนัเป็นอุปสรรคในการพฒันาการจดัการ

เชิงบรรษทัภิบาลตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมและหลกัการตอบสนอง 

 ความกงัวลต่อภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์จะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ

ในภาพรวม เนืองจากนโยบายการเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของอาเซียน ทีตอ้งการเปิดเสรีในการรับ

บริการสุขภาพจากผูรั้บบริการนานาชาติทีมีแนวโน้มการขยายตวัของการเขา้รับบริการสูงมากขึน

ทุกปี โดยปัจจุบนัมีผูรั้บบริการนานาชาติไม่นอ้ยกว่า 5 ลา้นคนต่อปีและมีแนวโน้มจะขยายตวัเพิม

มากขึนในอนาคต ซึงจะทาํให้ระบบการบริการสาธารณสุขอาจรองรับการขยายตัวระดับสูง

ยากลาํบาก ท่ามกลางการแข่งขนัทีทวีความรุนแรงมากขึนจากการขยายตวัทางธุรกิจสุขภาพใน

ระดับประเทศ ได้แก่ ประเทศจีนทีมีนโยบายการขยายนวัตกรรมโรงพยาบาลต้นแบบทีมี

ประสิทธิภาพสูงมีความกา้วหน้าทางวิชาการแพทยสู์งกว่าวิชาการแพทยใ์นประเทศไทย ประเทศ

ไตห้วนัไดป้ระกาศนโยบายการเป็นศนูยก์ลางทางการแพทยแ์ห่งทวีปเอเซียอนัเป็นคู่แข่งขนัระดบั

ทวีปเอเซีย โดยประเทศไตห้วนัมีความเจริญกา้วหน้า มีมาตรฐานการแพทย ์วิชาการชนัสูงรวมถึง

ความสามารถในการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย ์ยาเวชภัณฑ์ทีได้มาตรฐานเป็นทียอมรับจาก

นานาชาติมากขึน อนัเป็นคู่แข่งขนัใหม่ทีเขา้สู่ตลาดโลกอย่างเต็มตวั ถึงแมจ้ะมีนโยบายการเปิด

การคา้เสรีนิยมแต่ในแวดวงธุรกิจการแพทยแ์ลว้ยงัคงมีการกีดกนัผูป้ระกอบวิชาชีพขา้มประเทศ 

เนืองจากอุปสรรคดา้นภาษาองักฤษและข้อจาํกดัในการยอมรับมาตรฐานทางการแพทยร์ะหว่าง

ประเทศ ทาํให้การโยกยา้ยแรงงานแพทยเ์กิดขึนได้ยาก ทังนีหากการขาดแคลนบุคลากรทาง

การแพทยย์งัไม่ไดรั้บการแกไ้ข จะส่งผลกระทบระบบการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาล

เอกชน ทีต้องแย่งชิงแพทยที์ความเชียวชาญทีมีผูรั้บบริการอยู่ในมือจาํนวนมากไปทาํงานให้

โรงพยาบาลเอกชนมากขึน ภาพรวมของระบบสาธารณสุขของประเทศจะขาดประสิทธิภาพมากขึน

เนืองจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยโ์ดยบุคลากรทางการแพทยจ์ากราชการตอ้งมีภาระงาน

มากขึน จนทนไม่ไหวตอ้งมีการยา้ยมาทาํงานกบัโรงพยาบาลเอกชน ในอนาคตมีการคาดการณ์ว่า
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ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะมีขนาดใหญ่กว่าโรงพยาบาลรัฐอย่างแน่นอน(สมาคมโรงพยาบาล

เอกชน, 2555).  

 แนวทางของผูเ้ชียวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันเกียวกับกลยุทธ์แบ่ง

ออกเป็น 3 กลยทุธต์อ้งดาํเนินการ ไดแ้ก่ 

  1.  การผลิตบุคลากรทางการแพทยร่์วมกบัโรงเรียนแพทยห์รือมุ่งส่งเสริม สนบัสนุนให้

โรงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อมสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทยไ์ดเ้อง ภายใตก้ารกาํกบัของ

ภาครัฐ ภายในระยะเวลา 3 – 5 ปีจะสามารถทาํใหอ้ตัราความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทยอ์ยูใ่น

ระดบัทีเหมาะสม และสามารถรองรับการพฒันาทกัษะความเชียวชาญของแพทย ์พยาบาล เภสัชกร 

เพือรองรับอตัราการเจริญเติบโตของผูรั้บบริการชาวต่างชาติในอนาคต อนัส่งผลต่อหลกัการ

ตอบสนอง หลกัความเสมอภาค หลกัการมีส่วนร่วม หลกัคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทยที์ดี 

เนืองจากลดภาระงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย ์ทาํให้มีเวลาในการพฒันาตนเอง พฒันางาน 

พฒันาวิชาการ เพือตอบสนองความคาดหวงัของผูรั้บบริการไดอ้ย่างเหมาะสม การสร้างมูลค่าเพิม

ใหเ้กิดการเขา้ถึงบริการทางการแพทยไ์ดอ้ยา่งทวัถึงและเสมอภาค  

 2.  พฒันาทกัษะ ความชาํนาญเฉพาะทางแก่บุคลากรการแพทย ์การสร้างความมีส่วน

ร่วมภายใตก้รอบการจดัการบรรษทัภิบาลในการพฒันาทกัษะ ความชาํนาญเฉพาะทางให้แก่แพทย ์

พยาบาลมากขึน ระหว่างโรงเรียนแพทย ์แพทยสภาทีตอ้งเขา้ร่วมในการพฒันาแพทย ์เพือสร้าง

มาตรฐานทางการแพทยที์ดี โดยแพทยสภาตอ้งทบทวนบทบาทหน้าทีในการสนับสนุน พฒันา

วิชาชีพแพทยใ์หม้ากกว่าการดาํรงหนา้ทีเพือผลประโยชน์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

 3.  การวิจยัและพฒันาวิทยาการหรือนวตักรรมทางการแพทย ์ การเสริมสร้างผลงาน

การวิจยัเชิงวิชาการทางการแพทยใ์หม้ากขึน เพือสร้างนวตักรรมการแพทยใ์นการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการและสงัคม (Wayne Visser, 2004) ใหม้ากขึน ทงัหมดนีจะเกิดขึนไดต้อ้งมา

จากการใชก้ฏหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การดาํรงจิตวิญญาณแห่งความเป็นวิชาชีพแพทยที์มุ่งรักษา

ผูรั้บบริการมากกว่าการคาํนึงถึงธุรกิจ และอคติ ฐิติมานะต่างๆ ทีส่งผลกระทบต่อแนวความคิดและ

จริยธรรมดา้นคุณธรรมในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล (Orozoo, 2014:  285; เกษม วฒันชยั, 2558) 

 สรุปภาพรวม จากการกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษัทภิบาลหรือโรงพยาบาลคุณธรรม ทีมีความสําคัญในการสร้างคนทีมีความพร้อมด้าน

คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณดว้ยความมีจิตสาํนึกในความมีศกัดิศรี (เกษม วฒันชยั, 2558) 

พบว่า แนวโนม้จาํนวนผูรั้บบริการภายในประเทศและต่างประเทศเพิมขึน พร้อมกบัความคาดหวงั

ทีสูงขึนตามกาํลงัซือทีเพิมสูงขึน การจดัการบรรษทัภิบาลสามารถทาํให้ธุรกิจมีการขยายตวัอย่าง
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ต่อเนืองได ้ธุรกิจตอ้งมีคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการทีดีควบคู่กบัการสร้างนวตักรรม

การรักษาในรูปแบบใหม่ โดยผูรั้บบริการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจรักษาพยาบาล ภายใตก้าร

สนับสนุนด้านการจัดการทีมีประสิทธิภาพสูงเพือตอบสนองเป้าหมายความปลอดภัยของ

ผูรั้บบริการ ปัจจยัสาํคญัทีเป็นอุปสรรคทีกระทบต่อโครงสร้างยุทธศาสตร์ทงัหมดจะอยู่ทีการขาด

แคลนแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย ์ซึงเป็นหัวใจสาํคญัของการบรรลุเป้าหมายในการมุ่งเน้น

ความปลอดภยัของผูรั้บบริการ จากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจดงักล่าวข้างตน้ธุรกิจโรงพยาบาล

เอกชนใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาระบบการจดัการบรรษทัภิบาล แต่ยงัตอ้งกาํหนดกรอบ แนวทาง

ในการปฎิบติัให้ชดัเจนมากขึน โดยการพฒันายงัอยู่ในระยะเริมแรกของการแปลงและรวบรวม

แนวคิดวิธีการปฎิบติัมาใชใ้นการสร้างกรอบการปฎิบติัแนวบรรษทัภิบาล ตวัอยา่งกลุ่มโรงพยาบาล

กรุงเทพมีพฒันาระบบบรรษทัภิบาล โดยการส่งผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ 

ศึกษาเรืองการจดัการบรรษทัภิบาลร่วมกบัสถาบนัพระปกเกลา้ การริเริมการสร้างกรอบจริยธรรม

ของผูป้ฏิบติังาน การเขม้งวดเรืองการรักษาจรรยาบรรณทางการแพทย ์ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล

และการตรวจสอบทีชดัเจนมากขึนแก่หน่วยงานในกาํกบัภาครัฐมากขึน  ดงันนัการจดัการบรรษทัภิ

บาลของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยงัคงเป็นพฒันาการทีตอ้งใชเ้วลาในการปรับปรุง เสริมสร้างและ

พฒันาต่อไปในอนาคตทีตอ้งมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความซบัซอ้นวกวนบนโลกทีมีการ

จดัการบรรษทัภิบาลทีทา้ทาย โดยการจดัการบรรษทัภิบาลในรูปแบบเดิมจะไดรั้บการพฒันาให้

เปลียนแปลงไปตามสภาวะแวดลอ้มทีเกิดขึนในแต่ละสถานการณ์ทีมีรูปแบบทีมีความแตกต่างกนั

จากสภาพแวดลอ้มทางสังคม กฏหมาย ภาวะเศรษฐกิจทีแตกต่างกนั ซึงบทบาทของกลุ่มองค์กร

กลางจะเขา้มามีบทบาทต่อการดูแล ตรวจสอบการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนเพิม

มากขึนตามลาํดับ  ซึงจากการออกแบบเชิงกลยุทธ์ทางปรัชญาด้านคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางการแพทย ์ในการจดัการทีมีอยู่ภายใตจิ้ตสาํนึกของผูบ้ริหารทีจะดาํเนินการทาง

ธุรกิจทีสะทอ้นระดบัความเป็นบรรษทัภิบาลไดม้ากน้อยเพียงใด ทาํให้เกิดการสร้างการรับรู้ใน

ความรับผดิชอบต่อสงัคมจะมีเพิมมากขึน เพือแสดงใหเ้ห็นถึงความรับผดิชอบต่อการเป็นส่วนหนึง

ของสังคมทีเป็นมิตร และเป็นเครืองมือในการประชาสัมพนัธ์ธุรกิจ (Klaus, 2005: 151-158; 

Simmons, 2004: 600-611;  Ismail Azzam Wajeeh, Aishath, 2012: 197-208)  ตวัอยา่งการศึกษาการ

ใช้หลกับรรษัทภิบาลและผลลพัธ์การจัดการบริษัทในประเทศญีปุ่น ด้านความเชือถือได้ของ
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คณะกรรมการบริษทัในดา้นการเปิดเผยขอ้มลูโดยภาพรวมเพิมขึนร้อยละ 15 ต่อปี (Bauer Rob, and 

others, 2007: 236-251) 
 

ตารางที 26   การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน กลยทุธ ์ผลลพัธก์ารจดัการบรรษทัภิบาล 
 

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ ผลลัพธ์ ความเป็นบรรษัทภิบาล  

1.คุณภาพการรักษาและคุณภาพ

การบริการ 

ตอบสนองการรักษาทีมีความ

เชียวชาญตามมาตรฐานการ

รับรองให้เ ป็ นไปตา มควา ม

คาดหวงัของผูรั้บบริการ  

 

 

ผู ้รับบริการได้รับความคุ้มค่า

ในป ระ สิท ธิผ ลก าร รัก ษา ที

เป็นไปตามความคาดหวงั 

 

1.สร้างจิตสาํนึกตามหลกั

คุณธรรมจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณทางการแพทยใ์น

การมุ่งความปลอดภยัในชีวิต

ผูรั้บบริการ 

2.สร้างความโปร่งใสในการเปิด

ขอ้มูลการรักษา 

3.ความมีประสิทธิภาพในการ

รักษาตามมาตรฐานสากลและ

ตามจรรยาบรรณ 

2. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร

รักษาพยาบาลร่วมกนัระหว่าง

โรงพยาบาลและผูรั้บบริการ   

2.1.ให้ข้อมูลแนวทางขันตอน

ใ น ก า ร รั ก ษ า ที โ ป ร่ ง ใ ส

ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้ แ ล ะ ร่ ว ม

รับผิดชอบ 

2.2.พัฒนาคุณภาพการรักษา

ตามมาตรฐานการรับรองทวัไป 

มีระบบการตรวจสอบ  สอบ

ทานเพือใหแ้น่ใจว่าเป็นไปตาม 

  มา ตรา ฐ าน ร ะ ดับ ชาติแ ล ะ

นานาชาติ 

2.1.การรับรู้ขอ้มูล รายละเอียด

การรักษาสร้างการมีส่วนร่วม 

ลดความขัดแยง้และการฟ้อง 

ดาํเนินคดี 

2.2.สร้างมาตรฐานการรักษา

ตามจรรยาบรรณทางการแพทย ์

ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม

เหมาะสมในการรักษาอย่าง

เปิดเผยและสร้างมาตรฐาน

ความรับผิดชอบ  

 

2.1.สร้างการมีส่วนร่วมในการ

ตัด สิ น ใ จ ใ ห้ ก า ร รั ก ษ า เ พื อ

ต อ บ ส น อ ง ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า

ผูรั้บบริการ 

2.2.หลักการเปิดเผย หลักการ

ตรวจสอบความน่า เชือถือได้

และหลกัประสิทธิภาพในการ 

 พฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนือง 
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ตารางที 26   การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน กลยทุธ ์ผลลพัธก์ารจดัการบรรษทัภิบาล (ต่อ) 
 

ยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ ผลลัพธ์ ความเป็นบรรษัทภิบาล  

3.การสร้างนวตักรรมการดูแล

รักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ 

3.1.พฒันาวชิาการรักษา 

พยาบาลและเทคโนโลย ี

 3.2.การรับรองมาตรฐานจาก

สถาบนัทีมีความน่าเชือถือ มี

คุณธรรม  

3.1.สามารถกระจายนวตักรรม

การรักษาเพือเป็นประโยชน์

ทางการแพทย ์

3.2.สร้างความน่าเชือถือและ

การตรวจรับรองประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของนวตักรรมใหม่ 

 ใหเ้กิดการยอมรับและเชือมนั

ในการตดัสินใจใชบ้ริการ 

3.1.หลกัคุณธรรม เพือเผยแพร่

ความรู้ทางการแพทยใ์นการ

ตอบสนองความตามตอ้งการ 

ของผูรั้บบริการ 

3.2.หลกัความโปร่งใสและ

หลกัการตรวจสอบ เพือใหเ้กิด

ความปลอดภยัต่อผูรั้บบริการ  

4.การจดัโครงสร้างองคก์ร 

ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร การ

จดัการเชิงบรรษทัภิบาล โดย

การ มุ่งเนน้ความปลอดภยัใน

ชีวิตและสุขภาพของ

ผูรั้บบริการ 

4.1.การสร้างค่านิยมและ

วฒันธรรมองคก์รใหส้อดคลอ้ง

กบัเป้าหมายโรงพยาบาล 

4.2.การจดัการทีมุ่งเนน้เป้า

หมายความปลอดภยัผูรั้บบริการ 

 

4.1.การจดัสรรทรัพยากร เพือ

การปฎิบติัตามโครงสร้างได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.2.มีแนวทางในการปฎิบติังาน

ทีสอดคลอ้งเขา้ใจเป็นไป ตาม

เป้าหมายและทิศทางของ

โรงพยาบาล 

4.1.หลกัการกระจายแบ่งงานกนั

ทาํตามความถนดัทาํใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ 

4.2.หลกัคุณธรรมในการยดึมนั

ในทิศทางของโรงพยาบาล อนั

เป็นพลงัทีสามารถผลกัดนั

องคก์รไปสู่ความเป็นบรรษทั   ภิ

บาล 

5.การสร้างความร่วมมือในการ

ผลิตบุคลากรทางการแพทย ์

5.1.ส ร้ า งห ลัก สู ตร ก า ร ผ ลิ ต

แพทย์ร่วมกันและสนับสนุน

ดา้นวิชาการ.  

5.2.สร้างการมีส่วนร่วมในการ

แบ่ งปั นค วา ม รู้ท างวิชาก า ร

บุค ล า ก ร แ ล ะ เค รื อ ง มือ ท า ง

แพ ท ย์เ พือ ตอ บ ส นอ งค ว า ม

คุม้ค่าในการใหบ้ริการ.    

 

5.1.ก า ร มี บุ ค ล า ก ร ท า ง

ก า ร แ พ ท ย์ ที มี ค ว า ม รู้

ความสามารถอย่างเพียงพอแก่

ป ร ะ ชา ชน แ ล ะ ผู ้ รั บ บ ริ ก า ร

ต่างชาติ 

5.2.ตอ บ ส น อ งคุ ณ ภ า พ ก า ร

รักษาแก่ผูรั้บบริการ  

ห ลั ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม

ตอ้งการรักษาอย่างพอเพียงและ

เหมาะสม 
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สรุป การดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ตอ้งดาํเนินการอย่างเป็นระบบ

ตามขนัตอนทีกาํหนด การปรับเปลียนสามารถกระทาํไดต้ามสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไปตาม

ความเหมาะสม เพือใหอ้งคก์รสามารถแข่งขนัในเชิงการตลาด และเกิดความยืดหยุ่นในการจดัการ

ตามสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทีเปลียนแปลงไป เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีปัจจยัแวดลอ้ม

ภายนอกทีไม่สามารถควบคุมได้หลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยแวดลอ้มด้านกฏหมาย กฏระเบียบ

ขอ้บังคับของกระทรวงสาธารณสุข ความคาดหวงัของผูรั้บริการและความคาดหวงัทางสังคม

นบัเป็นองคก์รสาํคญัทีสุดในการพิจารณาประเมินความเสียง 

 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อเสนอแนะการวจิยัในครังนี 

1.  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  หน่วยงานภาครัฐสามารถนาํขอ้มูลไปใชใ้นการกาํหนด

นโยบายสาธารณสุขทีสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรมตามหลกัคุณธรรม เพือให้เกิดระบบการ

จัดการธรรมาภิบาลในการบริการสุขภาพของประเทศ และลดปัญหาความขัดแยง้ระหว่าง

โรงพยาบาลเอกชน ผูรั้บบริการและหน่วยงานภาครัฐ  รวมถึงใชเ้ป็นแนวทางกาํหนดมาตรการเพือ

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้างความเสมอภาคในการกาํกบัดูแลค่ารักษาพยาบาลและ

คุณภาพการรักษาใหเ้กิดความเหมาะสม เขา้ถึงการบริการและสร้างความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสียในระบบสุขภาพ.  

2.  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติัการ ผูบ้ริหารของโรงพยาบาลเอกชนเริมให้ความสาํคญัต่อ

การจดัการบรรษทัภิบาลมากขึน เนืองจากเป็นหลกัการทีสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจ

ไดอ้ยา่งยงัยนื ทีผา่นมาไดมี้พฒันาการดา้นการจดัการทีดีตามหลกับรรษทัภิบาลทีดีตามลาํดบั แต่

ทงันีการจดัการบรรษทัภิบาลเกียวขอ้งกบัผลประโยชน์ทางธุรกิจทีตอ้งสร้างความสมดุลในดา้น

แสวงหาผลตอบแทนในระดับทีเหมาะสม สร้างความยุติธรรม เสมอภาคและตอบสนองต่อ

ผูรั้บบริการเป็นสิงสาํคญัทีสุด สาํหรับแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการทาํงาน การลดตน้ทุน

และการคิดคน้นวตักรรมทางการรักษารูปแบบใหม่จะเป็นโอกาสพฒันาธุรกิจทีจะนาํไปสู่การสร้าง

โอกาสทางการตลาดในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไดม้ากขึนในอนาคต.  

3.  ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ การจดัการระบบสาธารณสุขเป็นปัญหาทีเรือรังและมี

ความซบัซอ้นของปัญหาหลายดา้น การแกไ้ขปัญหาเชิงบรรษทัภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนและ

ธรรมาภิบาลภาครัฐ จาํเป็นตอ้งมีจดัการเชิงบูรณาการดว้ยการสร้างความมีส่วนร่วมในการแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ ซึงตอ้งไดรั้บการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการหาฉนัทามติร่วมกนั. 
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ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัครังต่อไป 

1.  สาํหรับการวิจยัในครังต่อไป ผูว้ิจัยเสนอให้ใชต้น้แบบทีไดรั้บจากการวิจยัครังนี 

เพือการทาํวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มพนักงานโรงพยาบาลเอกชน 

ผูรั้บบริการ คู่สัญญา และบุคคลทวัไป เพือหาระดบัความสัมพนัธ์และการวิเคราะห์แนวโน้มใน

อนาคตในการยนืยนัผลการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน และต่อยอดจากการวิจยัใน

ครังนี 

2.  การนาํเสนองานวิจยัเชิงเปรียบเทียบระหว่างเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ระดับนโยบาย กับการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุ่มผูรั้บบริการและพนักงานระดับปฎิบัติงานใน

โรงพยาบาลเอกชน เพือวิเคราะห์ สงัเคราะห์ เปรียบเทียบ และสามารถนาํเสนองานวิจยัต่อรัฐบาล 

และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมการพฒันาระบบสาธารณสุขร่วมกนัระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในโอกาสต่อไป 

3.  การนาํเสนองานวิจยัดา้น PAR (Partipation Action Research) เพือเป็นการศึกษาเชิง

ลึกแบบมีส่วนร่วมในการปฎิบติังานสาํหรับการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน 

4.  การศึกษาในลกัษณะการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Benchmarking) เพือเปรียบเทียบ

ระดบัการจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาล ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลเอกชน

กบัโรงพยาบาลเอกชน   การเปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกบัโรงพยาบาลรัฐ เป็นตน้ 

5.  การศึกษาปัจจยัสําคญัทีส่งผลกระทบต่อการพฒันาการจัดการบรรษทัภิบาลใน

ธุรกิจโรงพยาบาล 
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมอื แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลกึ 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.เทพศกัดิ บุญยรัตพนัธุ ์

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ 

 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรทิพา ส่องศิริ    

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

4. ดร.พนัธรักษ ์ผกูพนัธุ ์

 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

5. ดร.พิมพพ์จี บรรจงปรุ 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

354

แบบประเมนิผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมอืวจิยั 

 

การวจิยัเรือง  ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล 

โดย นายพรชยั ดีไพศาลสกุล 

สาขาวิชา การจดัการภาครัฐและเอกชน 

คณะ วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ขอ้มลูประกอบการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาของเครืองมือวิจยั โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั

ดงันี 

1. ศึกษาแนวทางในการสร้างยทุธศาสตร์ เพือการพฒันาโรงพยาบาลเอกชน  

2. ร่างยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน เพือนาํไปสู่การสร้างความเป็น

บรรษทัภิบาล 

3. นาํเสนอยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาล สรุปผลแนวทางร่วมกนัในกลุ่มผูมี้

ส่วนไดเ้สีย 

  

แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาของเครืองมือวิจยั 

คาํชีแจง   การตรวจสอบขอ้คาํถามปลายเปิดเพือการสมัภาษณ์ มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์น

การวจิยัหรือไม่ และโปรดทาํเครืองหมาย  ลงในช่องทีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยมี

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงันี 

ทาํเครืองหมาย  ในช่อง +1 เมือท่านเห็น

ว่า 

ท่านแน่ใจว่าขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ทาํเครืองหมาย  ในช่อง 0 เมือท่านเห็นว่า ท่านไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 

ทาํเครืองหมาย  ในช่อง -1 เมือท่านเห็นว่า ท่านแน่ใจว่าขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
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               ในกรณีทีท่านมีความคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงนิยาม และหรือขอ้คาํถาม

แต่ละขอ้ โปรดเขียนขอ้เสนอแนะของท่านลงในช่องเสนอแนะ หรือให้ขอ้เสนอแนะโดยตรงต่อ

ผูว้ิจยัไดที้โทรศพัท์ 080-590-7770 หรือ  E-mail address: Pornchaid@gmail.com จกัขอบพระคุณ

อยา่งยงิ 

 

 

      ขอแสดงความเคารพอยา่งสูง 

 

          

           (พรชยั ดีไพศาลสกุล) 

             นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตร

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

               สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ 

                 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ข้อคาํถามปลายเปิด สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลกึ  

เรือง “ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภบิาล” 

  

ส่วนที 1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก(โอกาส/อุปสรรค)  

 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่ 

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

1 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเชิงบูรณาการเกียวกบั

ภาพรวมดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ

พฤติกรรมผูรั้บบริการ ชนชนัทางสังคม ค่านิยม 

วฒันธรรม ภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และการเปิดเสรี

ทางการคา้อาเซียน ทีมีผลต่อโอกาส และความเสียง

จากการดาํเนินงานโรงพยาบาลเอกชน   

    

2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เกียวกบัขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของโรงพยาบาลเอกชนของไทยใน

ปัจจุบนั และในอนาคต 

    

3 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบับทบาทภาครัฐ 

เช่น พรบ.สุขภาพ การเขา้ถึงสิทธิ ฯลฯล จะมีผลดี

ผลเสียต่อผูรั้บบริการ โรงพยาบาล ทงัในปัจจุบนัและ

อนาคต 

    

4 กระแสการตืนตวัดา้นการรักษาพยาบาล การดูแล

สุขภาพทีมีความเจริญกา้วหนา้ขึนตามปริมาณของ

ประชากรทีเพิมสูงขึน ท่านมีมุมมองกลยทุธ์ทาง

การตลาด หรือกลยทุธ์การจดัการอยา่งไร 
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ส่วนที 1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร(จุดแข็ง/จุดอ่อน) และการกาํหนดยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่ 

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

1 ท่านมีการประเมินจุดแขง็และจุดอ่อนภายในองคก์ร

ท่านอยา่งไร 

    

2 ท่านมีแนวทางในการสร้างยทุธศาสตร์ในการ

ตอบสนองธุรกิจอยา่งไร 

    

3 ท่านมีแนวทางในการจดัการยทุธศาสตร์ขององคก์ร

ในแต่ละดา้นอยา่งไร 

    

4 ท่านมีความเห็นเกียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการ

ใชห้ลกับรรษทัภิบาลในองคก์รท่านอยา่งไร 

    

5 ท่านมีความเห็นเกียวกบัยทุธศาสตร์ในแต่ละดา้นมี

การนาํหลกับรรษทัภิบาลมาใชม้ากนอ้ยเพียงใด 

    

6 ท่านมีความเห็นเกียวกบัการใชห้ลกัการจดัการ

บรรษทัภิบาลอยา่งไร 

    

7 ท่านมีความเห็นอยา่งไรเกียวกบัยทุธศาสตร์ในการ

พฒันาองคก์รของท่านในอนาคต 
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ส่วนที 2 ความเหน็ของนกัวชิาการ โรงเรียนแพทย์ 

 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่ 

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

1 ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัโครงสร้าง บทบาท อาํนาจ

หนา้ทีในการผลิตแพทย ์พยาบาล เภสัชกร นกัเทคนิค

การแพทยที์ประสบปัญหาความขาดแคลนในปัจจุบนั

อยา่งไร 

    

2 ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัแนวทางแกไ้ขปัญหาความ

ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์

    

3 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบัหลกัสูตรในการ

สอนของแพทย ์ในดา้นการจดัการธุรกิจ  จริยธรรม

วิชาชีพ เป็นตน้ เพือเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการ

กิจการโรงพยาบาล 

    

4 ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัการติดตามผลสัมฤทธิของ

แพทยใ์นการทาํงาน การจดัการธุรกิจ การพฒันา

ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์อยา่งไร 

    

5 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบัความร่วมมือ

ภาครัฐบาลและเอกชนในการร่วมกนัผลิตบุคลากร

ทางแพทยใ์หเ้พียงพอ และมีการบูรณาการเรียนการ

ฝึกสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที 3 การจดัการธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน   

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งเกียวกบัการจดัการดา้นสาํคญั ดงันี 

 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่ 

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

 การนําองค์กร     

1 บทบาท หนา้ที และภาวะผูน้าํในการจดัการธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชน 

    

2 การกาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธ์ขององคก์ร

ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 

    

3 แนวทางการตดัสินใจเชิงนโยบาย เป้าหมาย ทีเกียวขอ้ง

กบัการเปลียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม 

    

4 การกาํหนดยทุธศาสตร์(Top-down or Bottom-up) การ

กาํหนดผูมี้ส่วนร่วมในการทาํแผนยทุธศาสตร์ 

    

 การตลาด     

1 กิจกรรมการตลาดเพือสังคมในการใหค้วามรู้ 

เสริมสร้าง สนบัสนุนสังคมขององคก์รเป็น 

    

2 การเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ และการส่งต่อผูรั้บบริการ

ไปยงัเครือข่าย หรือโรงพยาบาลอืน 

    

3 การพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นผูน้าํ

ความแตกต่าง ผูน้าํตน้ทุน 

    

4 การพฒันานวตักรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

องคก์รกบัลูกคา้ 

    

5 การพฒันาการสร้างความพึงพอใจในการ

รักษาพยาบาล และการใหบ้ริการ 

    

6 การรักษาฐานผูรั้บบริการเดิม และการสร้างฐาน

ผูรั้บบริการใหม่ (แยกเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ) 

    

7 มีการจดัการนวตักรรม และสร้างกลไกในการพฒันา

ยทุธศาสตร์การตลาดอยา่งไร 
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ส่วนที 3 การจดัการธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่ 

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

 คุณภาพการรักษา     

1 การปฎิบติัตามมาตรฐานการรักษา  คุณภาพการวินิจฉัย

ของแพทย ์รวมถึงการทาํงานเป็นทีมของแพทย ์ 

พยาบาล เภสัชกร นกัเทคนิคการแพทย ์และนกั

กายภาพบาํบดั    

    

2 การดูแล ควบคุมดา้นคุณภาพดา้นชีวอนามยั การติด

เชือของผูรั้บบริการ รวมถึงแนวทางป้องกนัทีเหมาะสม 

    

3 การตรวจสอบคุณภาพการรักษาจากแพทย ์ไดแ้ก่ ความ

เหมาะสมในการใหก้ารรักษา การรับผูป่้วย 

    

4 การประสานงานกบัแพทยเ์ฉพาะทางท่านอืน  การให้

ยา เป็นตน้ 

    

5 มีการ Discharge และระบบ/กระบวนการ Refferal ที

เหมาะสมตามศกัยภาพใหแ้ก่ผูรั้บบริการจากหอ้งแล๊ป 

การจดัเกบ็ เรียกใชเ้อกสารจากระบบ เป็นตน้ 

    

6 ความถูกตอ้ง ครบถว้น เหมาะสมของเอกสารทาง

การแพทย ์เช่น Medical record  

    

7 การอธิบายผลการวินิจฉัยทงัดา้นดีและดา้นร้ายที

เหมาะสมสาํหรับผูรั้บบริการและญาติ  

    

8 การใหค้าํแนะนาํ และความพร้อมดา้นเอกสารสาํหรับ

แนะนาํกรณีผูรั้บบริการตอ้งดูแลหลงั Discharge 

    

9 การพฒันางานวิจยัทางการแพทย ์     

10 ความพร้อมเพียงของทรัพยากรทางการแพทย ์เช่น 

เครืองมืออุปกรณ์ทางการแพทย ์หอ้ง สาธารณูปโภคที

จาํเป็น สิงจาํเป็นในหอ้งเพือการรักษา โดยเฉพาะหอ้ง 

ER รถฉุกเฉิน เป็นตน้        

    

11 การตงัใจปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรอง HA, JCI, 

ISO อยา่งต่อเนืองเป็นกิจวตัร 
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ส่วนที 3 การจดัการธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่ 

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

12 แนวทางป้องกนั และพฒันาโอกาสทีอาจทาํใหเ้กิด

ความผิดผลาดในการรักษา 

    

 คุณภาพบริการ     

1 การจดักระบวนการส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูรั้บบริการ

ครบวงจรตงัแต่ เวชระเบียน OPD, Admission, การ 

ประเมินราคา, Ward/ICU, แพทย/์พยาบาล/เภสัชกร/

นกัเทคนิคการแพทย/์นกักายภาพบาํบดั, การเงิน, เวร

เปล, แม่บา้น, ช่าง, ระบบรักษาความปลอดภยั และการ

ติดตามผลการรักษา เป็นตน้ 

    

2 การใหค้วามช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกสาํหรับ

ผูรั้บบริการ ดว้ยพฤติกรรมและจิตใจบริการอยา่งมือ

อาชีพ 

    

 ทรัพยากรบุคคล     

1 ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร พฤติกรรมองคก์ร ทีมีผลต่อ

การตอบสนองผูรั้บบริการและการพฒันาองคก์ร 

    

2 การจดัอตัรากาํลงัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด     

3 การจดัการความรู้ การแบ่งปัน การพฒันาความรู้

ภายในองคก์ร (Knowledge management and leaning 

organization) 

    

4 การสร้างระเบียบวินยัในการปฎิบติังานทีเหมาะสม       

5 คุณสมบติัเฉพาะทีจาํเป็นต่อการปฎิบติังานในแต่ละ

สายงาน (Competency) เช่น พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง  

นกับญัชีเฉพาะ เป็นตน้   

    

6 การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน การสอนงาน

(Orientation, Training, Coaching, Job specific, On the 

job training, Specialist training) 

    

7 การอบรมทีทา้ทาย (Talent Management)       

8 การรักษาคน (Engagement)     
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ส่วนที 3 การจดัการธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่ 

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

9 การพฒันาคนเฉพาะดา้น (IDP)       

10 การสร้างหลกัสูตรภาคบงัคบั(Mandatory)       

11 การใหค้วามสาํคญัต่อหลกัการบรรษทัภิบาลในองคก์ร 

เช่น Code of conduct เป็นตน้ 

    

 การเงิน     

1 การบริหารสภาพคล่อง  การบริหารหนีสิน/ทรัพยสิ์น     

2 การจดัการดา้นแหล่งเงินทุน การระดมทุน     

3 นกัลงทุนสัมพนัธ์ และการบริหารการลงทุน     

4 การจดัระบบบริหารการจดัซือทีเหมาะสม มีมาตรฐาน     

5 กระบวนการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภาย

นอกจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

    

6 การรวมและซือกิจการ (Merger, Acquisition, 

Takeover) การถือครองหุน้บริษทัร่วม บริษทัร่วม 

    

7 การขยาย (Expansion) จาํนวนโรงพยาบาล     

8 การขยายแนวตงัและแนวดิง (Forward and Backward 

integration) เช่น โรงงานผลิตยา ร้านขายยา คลีนิค/โพ

ลีคลีนิค   

    

9 การลงทุนในเครือข่าย     

10 การจดัการทางการเงิน (บูรณาการ)     

11 การจดัการงบประมาณดา้นการลงทุน และการ

ดาํเนินงานทวัไป 

    

12 ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนสินคา้ ราคาขายสินคา้ การ

กระจายรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสู่กิจกรรมทีเหมาะสม   

    

13 การพฒันานวตักรรมทางการเงิน ใชส้นบัสนุนธุรกิจ

โรงพยาบาล เช่น E-payment 
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ส่วนที 3 การจดัการธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่ 

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

 การสนับสนุนทัวไป     

1 ดา้นอาคารสถานที การก่อสร้างใหม่ การซ่อมบาํรุง     

2 ดา้นระบบสาธารณูปโภค เช่น นาํประปา ไฟฟ้า 

โทรศพัทแ์ละเครือข่ายโทรคมนาคม ขยะ มดหนูแมลง 

นาํมนัเชือเพลิง การสาํรองนาํประปาเครืองปันไฟ 

ระบบความเยน็ เป็นตน้    

    

3 เครืองมือทางการแพทย ์การจดัซือ ซ่อมบาํรุง จาํหน่าย     

4 ดา้นอาํนวยความสะดวก เช่น การรักษาความปลอดภยั 

ระบบป้องกนัเพลิง ระบบรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

การอาํนวยความสะดวกทีจอดรถ 

    

 เทคโนโลยสีารสนเทศ     

1 การจดัการสารสนเทศเครือข่าย เช่น ระบบเวชระเบียน 

ระบบเอกสารการรักษา ระบบการเงิน ระบบจดัซือ

กลาง ระบบบุคคลกลาง ระบบการสนบัสนุนกลาง เป็น

ตน้ เพือเป็นการแบ่งปันทรัพยากร ขอ้มูลระหว่าง

เครือข่าย 

    

2 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบัปัญหาสาํคญัในการ

จดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และมีอะไรบา้ง เช่น 

การสือสาร การจดัอตัรากาํลงั เป็นตน้ 
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ส่วนที 4 การนําเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน  

ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในการนาํยทุธศาสตร์พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ป็นองคก์รแห่งบรรษทัภิบาล

ตามขอ้เสนอดงันี 

 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ 

แนะ 

1 ยทุธศาสตร์ด้านหลักนิติธรรม 

1.1 การประสานงานร่วมกนัภาครัฐบาลและเอกชน ดา้น

การกาํหนดนโยบายสาธารณสุข การปฎิบติัตามระเบียบ

แพทยสภาและสภาวิชาชีพ การผลิตบุคลากรทางการ

แพทยร่์วมกนั    

    

1.2 การเคารพและปฎิบติักฎหมาย เช่น พระราชบญัญติั

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พระราชบญัญติั

ประกนัสังคม กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค เพือสร้าง

ความเป็นธรรมทงัคุณภาพบริการ ราคาค่าบริการ เป็น

ตน้  

    

1.3 การสร้างนโยบายและใหก้ารสนบัสนุนการเขา้ถึงสิทธิ

ของประชาชน โดยการเพิมจาํนวนโรงพยาบาลรัฐบาล 

เพิมคุณภาพการรักษาและบริการ 

    

2 ยทุธศาสตร์ด้านหลักการตอบสนอง ต่อผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.1 การบริหารจดัการดา้นการเขา้ถึงการรักษาพยาบาลทีมี

คุณภาพมาตรฐานและบริการทีดี 

    

2.2 การตอบสนองผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

เช่น ผูถ้ือหุน้ ผูรั้บบริการ ผูเ้กียวขอ้ง  สังคมชุมชนที

เหมาะสม   

    

2.3 การแบ่งปัน แลกเปลียนทรัพยากรทางการแพทย์

ระหว่างภาครัฐบาล และภาคเอกชนใหท้วัถึง เช่น แพทย ์

เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย ์สาธารณูปโภค 

เป็นตน้ 
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ส่วนที 4 การนําเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ

แนะ 

2.4 การตอบสนองความตอ้งการกลบัเขา้รับราชการ การ

จดัสรรสวสัดิการและรายไดที้เหมาะสมใหแ้ก่บุคลากร

ทางการแพทย ์

    

3 ยทุธศาสตร์ด้านหลักประสิทธิภาพ 

3.1 การบริหารจดัการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม การใช้

ทรัพยากรร่วมกนัในเครือข่าย เพือใหเ้กิดการประหยดั

และการใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กิดความคุม้

ค่าสูงสุด 

    

3.2 การจดักระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ ลดความ

ซาํซ้อน ลดความเขา้ใจผิดในการประสานงาน  พฒันา

ระบบการทาํงาน ลดขนัตอนการทาํงาน ระยะเวลา และ

ค่าใชจ่้ายต่างๆ 

    

3.3 การปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรองทวัไป เช่น JCI, 

HA, ISO อยา่งต่อเนืองและมีความจริงใจในการพฒันา

คุณภาพมาตรฐานตามทีกาํหนดตลอดเวลา 

    

4 ยทุธศาสตร์ด้านหลักประสิทธิผล 

4.1 การมุ่งผลประโยชน์ดา้นสุขภาพแก่ผูรั้บบริการ และผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นความพึงพอใจในคุณภาพการ

รักษา คุณภาพการบริการ ทีเป็นไปตามการรับรู้และ

ความคาดหวงัของผูรั้บบริการและผูเ้กียวขอ้ง  

    

4.2 การประเมินผลความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการของ

โรงพยาบาลตามเกณฑว์ดัทีกาํหนด 

    

5 ยทุธศาสตร์ด้านหลักความเสมอภาค 

5.1 การปฎิบติัต่อผูรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัในการ

รักษาพยาบาล ไม่วา่ผูรั้บบริการจะมีความแตกต่างดา้น

ฐานะการเงิน วิธีการชาํระเงิน ความคุม้ครองพิเศษ เป็น

ตน้ 
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ส่วนที 4 การนําเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

ขอ้

ที 

ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ

แนะ 

5.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน ในการคาํนึงถึงสิทธิ

ผูรั้บบริการทีพึงไดรั้บรู้อยา่งเขา้ใจถึงสิทธิดงักล่าวเป็น

อยา่งดี  การใหผู้รั้บบริการมีสิทธิในการเลือกรูปแบบ

การรักษาตามการยนิยอม 

    

6 ยทุธศาสตร์ด้านหลักการมีส่วนร่วม 

6.1 การสร้างความมีส่วนร่วม และการตดัสินใจร่วมกนัใน

การรักษาพยาบาล ระหว่างทีมงานรักษาและ

ผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

    

6.2 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน อาํนวยความสะดวก

ต่อผูรั้บบริการ เช่น สิงอาํนวยความสะดวก ผู ้

แปลภาษา และอืนๆ แก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน

เกียวขอ้ง 

    

6.3 การมีส่วนร่วมดา้นส่งเสริมวิชาการ การวจิยัพฒันา

นวตักรรมการรักษา และบริการ 

    

7 หลักการตรวจสอบได้และความรับผิดชอบ 

7.1 สร้างความรับผิดชอบและการพฒันาสังคม ชุมชน 

สิงแวดลอ้ม และผูรั้บบริการ 

    

7.2 สร้างระบบการตรวจสอบรายละเอียดการรักษาพยาบาล 

และกระบวนการขนัตอน เอกสาร การรักษาพยาบาลที

ชดัเจน 

    

7.3 ความรับผิดชอบและการยอมรับการตรวจสอบในฐานะ

ผูใ้หก้ารรักษาทงัแพทย ์และโรงพยาบาล 

    

7.4 ดา้นการวางกรอบนโยบาย การลงมือปฎิบติั และการ

ติดตามประเมินผลอยา่งชดัเจน เช่น ระบบการ

ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการวินิจฉัยของแพทย ์

ตรวจสอบการเกียวกบัยาทงัคุณภาพ 

    

7.5 การสร้างความยอมรับในแผนการทาํงาน การ

ตรวจสอบในทุกระดบัเป็นวาระประจาํ 

    



 

 

 

 

367

ส่วนที 4 การนําเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

ขอ้ที ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ

แนะ 

8 หลักความโปร่งใส เปิดเผย     

8.1 การใหข้อ้มูลผลิตภณัฑ ์และบริการอยา่งครบถว้น

เกียวกบัคุณสมบติั มาตรฐานการรับรอง ราคา 

ขอ้จาํกดั ขอ้ยกเวน้  ผลขา้งเคียง เป็นตน้ แก่

ผูรั้บบริการ 

    

8.2 การเปิดเผยขอ้มูลดา้นการประกอบธุรกิจต่อผูถ้ือหุน้ 

พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งตรงไปตรงมา 

    

8.3 การเบิกจ่ายเงินอยา่งถูกตอ้งรวดเร็วเหมาะสม     

8.4 การเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัการรักษา ค่าใชจ่้ายในการ

รักษาพยาบาลพร้อมอธิบายขอ้มูลอยา่งละเอียด ชดัเจน 

    

8.5 การเปิดเผยขอ้ขดัแยง้ในเชิงผลประโยชน์ (Conflict of 

interest) 

    

9 หลักการกระจายอํานาจ     

9.1 การมุ่งใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บความสะดวก 

ทวัถึง ครอบคลุมพืนทีหลกั และใหค้วามสาํคญัต่อการ

ขนยา้ยผูป่้วยในสถานทีห่างไกล  

    

9.2 การกระจายอาํนาจในการจดัการใหเ้กิดความคล่องตวั

ในการดาํเนินงาน และตดัสินใจ 

    

10 หลักคุณธรรมจริยธรรม     

10.1 การส่งเสริม การสร้างค่านิยม วฒันธรรม จริยธรรม 

และบรรษทัภิบาลในองคก์ร เพือส่งมอบคุณค่าแก่

ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

    

10.2 การสร้างจิตสาํนึกในวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

(แพทย ์พยาบาล เภสัชกร)  การคาํนึงถึงความถูกตอ้ง 

สร้างจริยธรรมทีดี เอืออาทรต่อสังคม 
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ส่วนที 4 การนําเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

 

ขอ้ที ขอ้คาํถามในการประเมิน สอด 

คลอ้ง 

+1 

ไม่

แน่ใจ 

0 

ไม่สอด 

คลอ้ง 

-1 

ขอ้เสนอ

แนะ 

10.3 การสร้างจริยธรรม (Code of conduct) เกียวกบัขอ้พึง

ปฎิบติั หลกัเกณฑ ์กรอบในการปฎิบติังาน 

    

 

 

 

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

            พรชยั ดีไพศาลสกุล              (........................................................)     

                    ผูว้ิจยั                 ผูเ้ชียวชาญ 
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สรุปรายงานการตรวจสอบเครืองมอืการวจิยัจากผู้เชียวชาญ 
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สรุปรายงานการตรวจสอบเครืองมอืการวจิยัจากผู้เชียวชาญ 
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สรุปรายงานการตรวจสอบเครืองมอืการวจิยัจากผู้เชียวชาญ  (ต่อ) 
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สรุปรายงานการตรวจสอบเครืองมอืการวจิยัจากผู้เชียวชาญ (ต่อ) 
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   สรุปรายงานการตรวจสอบเครืองมอืการวจิยัจากผู้เชียวชาญ (ต่อ) 
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สรุปรายงานการตรวจสอบเครืองมอืการวจิยัจากผู้เชียวชาญ (ต่อ) 
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ภาคผนวก ข 

รายชือผู้ให้ข้อมูลหลกัในการวจิยั  
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รายชือผู้ให้ข้อมูลหลกัในการวจิยัครังน ี

กลุ่มผูเ้ชียวชาญ จากโรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 9 คน คือ 

1. นายแพทย ์ดุลย ์ดาํรงศกัดิ   

ตาํแหน่ง  ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหารกลุ่ม โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาล

  บีเอน็เอส  

 ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช 

2. นายแพทย ์พิเชษฐ ์ชุนพิพฒัน ์  

ตาํแหน่ง  ประธานเจา้หนา้ทีปฎิบติัการ การแพทย ์และผูอ้าํนวยการประจาํสาํนกังาน 

  บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จาํกดั(มหาชน)  

3. ศาสตราจารย ์ดร. นายแพทย ์สมอาจ วงษข์ุมทอง 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ หวัหิน 

4. นายแพทย ์มยัธชั สามเสน 

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลมหาชยั 

5. นายแพทย ์รพีพนัธ ์วงศว์านิช 

ตาํแหน่ง ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบริหาร กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี 

6. รองศาสตราจารย ์นายแพทย ์ประภทัร สุทธาเวศ 

ตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 

7. นายแพทย ์เกียรติศกัดิ จิรโสตติกุล 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์กลุ่มโรงพยาบาลศุภมิตร 

8. คุณเพญ็รุ่ง เสาหสม 

ตาํแหน่ง ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลเอกชยั 

9. คุณพิชามญชุ์ ์พฒันปุณยาภิรมย ์

ตาํแหน่ง รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเอกชยั 

กลุ่มผูเ้ชียวชาญจากหน่วยงานราชการ จาํนวน 2 คน คือ 

1. นายแพทย ์สุวฒัน์ กิตติดิลกกุล 

ตาํแหน่ง ทีปรึกษาปลดั กระทรวงสาธารณสุข 

 ผูอ้าํนวยการสาํนกันโยบาย และยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

2. นายแพทย ์สุรพงษ ์บุญประเสริฐ 

ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลบา้นแพว้ 
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กลุ่มผูเ้ชียวชาญจากนกัวิชาการ จาํนวน 3 คน คือ 

1. พลตาํรวจโท นายแพทย ์เลียง หุยประเสริฐ 

ตาํแหน่ง  รองคณบดี คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม  

2. รองศาสตราจารย ์แพทยห์ญิง วนิดา เปาอินทร์ 

ตาํแหน่ง รองคณบดี คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ผูบ้ริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

3. ดร. นายแพทย ์สุธีร์ รัตนะมงคลกุล   

ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํ คณะแพทยศ์าสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

กลุ่มบริษทัคู่สญัญา บริษทัประกนั จาํนวน 5 คน คือ 

1. คุณศิววงศ ์ค่อนดี 

ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการ  

 บริษทั SAMPO JAPAN จาํกดั    

2. คุณสุวิทย ์เก่งวิบูลย ์

ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายสินไหมทดแทน 

 Thai Health Insurance Public Company Limited 

3. คุณวรุณภา กุณฑลจินดา   

ตาํแหน่ง Senior Section Manager of Medical and hospital network 

 Thai Health Insurance Public Company Limited 

4. คุณเพญ็ศรี บณัฑิตนพรัตน ์

ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

 กลุ่มบริษทัซีพี 

5. คุณสุภาพร พสกภกัดี 

ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล   

 กลุ่มบริษทั ลอ๊กซเ์ล่ย ์จาํกดั(มหาชน) 

กลุ่มมลูนิธิ จาํนวน 4 คน คือ 

1. คุณกรรณิกา กิติเวชกุล 

ตาํแหน่ง  กรรมการ และผูบ้ริหาร  

   มลูนิธิคุม้ครองผูบ้ริโภค  
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2. คุณปรียานนัท ์ลอ้เสริมวฒันา 

ตาํแหน่ง  ประธานผูเ้สียหายทางการแพทย ์   

3. คุณสาํอางค ์สว่างแจง้   

ตาํแหน่ง  หวัหนา้กูภ้ยั มลูนิธิป่อเต็กตึง 

4. คุณชชัวาลด ์อร่ามวฒัน ์

ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ทีกูภ้ยั มลูนิธิร่วมกตญั  ู

กลุ่มพนกังานโรงพยาบาลเอกชน จาํนวน 5 คน คือ 

1. คุณภทัรภรณ์ เลาหกุล 

ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายนวตักรรม โรงพยาบาลบีเอน็เอช   

2. คุณปรเมธ บุญศรัทธา 

ตาํแหน่ง  หวัหนา้แผนกการเงิน โรงพยาบาลบีเอน็เอช    

3. คุณสุภชัชา กิงแกว้เจริญชยั   

ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการฝ่ายองคก์รแพทย ์โรงพยาบาลบีเอน็เอช 

4. คุณโฆสิต เมตติกานนท ์ 

ตาํแหน่ง  หวัหนา้ศนูยเ์อกซเรย ์และภาพวนิิฉยั  

 โรงพยาบาลสุขุมวิท(กลุ่มโรงพยาบาลรามคาํแหง โรงพยาบาล

 วิภาวดี และโรงพยาบาลวิภาวดีราม) 

5. คุณวรรณี วิริยะกงัสานนท ์

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการพยาบาล  

 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชนัแนล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือเชิญผู้เชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมอื 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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ข้อคาํถามปลายเปิด สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลกึ  

เรือง “ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภบิาล” 

 

ส่วนที 
ห

น่
วย

งา
น
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ฐบ
าล
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บ
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กช
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ร 

บ
ริษ
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ป
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กั

น 

คู่ส
ัญ

ญ
า 

พ
น

ักง
าน

 

ผู
้รับ

บ
ริก

าร
 

N
G

O
 

ส
มา

คม
โร

งพ
ยา

บ
าล

 

แพ
ท

ยส
ภา

 

ผู
้เกี

ยว
ข้

อง
อืน

 ๆ

ส่วนที 1 การ

วิเคราะห์

สภาพแวดลอ้ม

และการกาํหนด

ยทุธศาสตร์ 

      

   

 

  

ส่วนที 2 

ความเห็นของ

นกัวิชาการ 

โรงเรียนแพทย ์

            

ส่วนที 3 การ

จดัการธุรกิจ

โรงพยาบาล

เอกชน 

            

ส่วนที 4 การ

นาํเสนอ

ยทุธศาสตร์การ

พฒันา 

            

ส่วนที 5 การ

สํารวจ

ความเห็นของ

ผูรั้บบริการต่อ

การจดัการ

บรรษทัภิบาล

โรงพยาบาล

เอกชน 
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ส่วนที 1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก(โอกาส/อุปสรรค)  

1. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเชิงบูรณาการเกียวกบัภาพรวมดา้นเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม 

และพฤติกรรมผูรั้บบริการ ชนชนัทางสงัคม ค่านิยม วฒันธรรม ภายใตก้ระแส

โลกาภิวฒัน์และการเปิดเสรีทางการคา้อาเซียน ทีมีผลต่อโอกาส และความเสียงจากการ

ดาํเนินงานโรงพยาบาลเอกชน   

2. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร เกียวกบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของโรงพยาบาล

เอกชนของไทยในปัจจุบนั และในอนาคต 

3. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบับทบาทภาครัฐ เช่น พรบ.สุขภาพ การเขา้ถึงสิทธิ ฯลฯ 

จะมีผลดีผลเสียต่อผูรั้บบริการ โรงพยาบาล ทงัในปัจจุบนัและอนาคต 

4. กระแสการตืนตวัดา้นการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพทีมีความเจริญกา้วหนา้ขึนตาม

ปริมาณของประชากรทีเพิมสูงขึน ท่านมีมุมมองกลยทุธท์างการตลาด หรือกลยทุธก์าร

จดัการอยา่งไร 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร(จุดแข็ง/จุดอ่อน) และการกาํหนดยทุธศาสตร์ขององคก์ร 

1. ท่านมีการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองคก์รท่านอยา่งไร 

2. ท่านมีแนวทางในการสร้างยทุธศาสตร์ในการตอบสนองธุรกิจอยา่งไร 

3. ท่านมีแนวทางในการจดัการยทุธศาสตร์ขององคก์รในแต่ละดา้นอยา่งไร 

4. ท่านมีความเห็นเกียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการใชห้ลกับรรษทัภิบาลในองคก์รท่าน

อยา่งไร 

5. ท่านมีความเห็นเกียวกบัยทุธศาสตร์ในแต่ละดา้นมีการนาํหลกับรรษทัภิบาลมาใชม้าก

นอ้ยเพียงใด 

6. ท่านมีความเห็นเกียวกบัการใชห้ลกัการจดัการบรรษทัภิบาลอยา่งไร 

7. ท่านมีความเห็นอยา่งไรเกียวกบัยทุธศาสตร์ในการพฒันาองคก์รของท่านในอนาคต 

ส่วนที 2 ความเหน็ของนกัวชิาการ โรงเรียนแพทย์ 

2.1. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัโครงสร้าง บทบาท อาํนาจหนา้ทีในการผลิตแพทย ์พยาบาล 

เภสชักร นกัเทคนิคการแพทยที์ประสบปัญหาความขาดแคลนในปัจจุบนัอยา่งไร 

2.2. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัแนวทางแกไ้ขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ์ 
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2.3. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบัหลกัสูตรในการสอนของแพทย ์ในดา้นการจดัการ

ธุรกิจ  จริยธรรมวิชาชีพ เป็นตน้ เพือเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการกิจการ

โรงพยาบาล  

2.4. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกบัการติดตามผลสมัฤทธิของแพทยใ์นการทาํงาน การจดัการ

ธุรกิจ การพฒันาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์อยา่งไร 

2.5. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบัความร่วมมือภาครัฐบาลและเอกชนในการร่วมกนั

ผลิตบุคลากรทางแพทยใ์หเ้พียงพอ และมีการบูรณาการเรียนการฝึกสอนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

ส่วนที 3 การจดัการธุรกจิโรงพยาบาลเอกชน  ท่านมีความคิดเห็นอยา่งเกียวกบัการจดัการดา้น

สาํคญั ดงันี 

3.1. การนาํองคก์ร 

3.1.1.บทบาท หนา้ที และภาวะผูน้าํในการจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

3.1.2.การกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธข์ององคก์รใหมี้ความสอดคลอ้งกบั

เป้าหมายไดอ้ยา่งไร 

3.1.3.แนวทางการตดัสินใจเชิงนโยบาย เป้าหมาย ทีเกียวขอ้งกบัการเปลียนแปลงทาง

สภาพแวดลอ้ม 

3.1.4.การกาํหนดยทุธศาสตร์(Top-down or Bottom-up) การกาํหนดผูมี้ส่วนร่วมใน

การทาํแผนยทุธศาสตร์ 

3.2. การตลาด 

3.2.1.กิจกรรมการตลาดเพือสงัคมในการใหค้วามรู้ เสริมสร้าง สนบัสนุนสงัคมของ

องคก์รเป็น 

3.2.2.การเคลือนยา้ยผูรั้บบริการ และการส่งต่อผูรั้บบริการไปยงัเครือข่าย หรือ

โรงพยาบาลอืน 

3.2.3.การพฒันานวตักรรมผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดา้นผูน้าํความแตกต่าง ผูน้าํตน้ทุน 

3.2.4.การพฒันานวตักรรมสร้างความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รกบัลกูคา้ 

3.2.5.การพฒันาการสร้างความพึงพอใจในการรักษาพยาบาล และการใหบ้ริการ 

3.2.6.การรักษาฐานผูรั้บบริการเดิม และการสร้างฐานผูรั้บบริการใหม่ (แยกเป็นชาว

ไทยและชาวต่างชาติ) มีการ  จดัการนวตักรรม และสร้างกลไกในการพฒันา

ยทุธศาสตร์การตลาดอยา่งไร 
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3.3. คุณภาพการรักษา 

  3.3.1.การปฎิบติัตามมาตรฐานการรักษา  คุณภาพการวินิจฉยัของแพทย ์รวมถึงการ

ทาํงานเป็นทีมของ แพทย ์พยาบาล เภสชักร นกัเทคนิคการแพทย ์และนกั

กายภาพบาํบดั    

  3.3.2.การดูแล ควบคุมดา้นคุณภาพดา้นชีวอนามยั การติดเชือของผูรั้บบริการ รวมถึง

แนวทางป้องกนัทีเหมาะสม 

3.3.3.การตรวจสอบคุณภาพการรักษาจากแพทย ์ไดแ้ก่ ความเหมาะสมในการใหก้าร

รักษา การรับผูป่้วยใน การประสานงานกบัแพทยเ์ฉพาะทางท่านอืน  การใหย้า 

เป็นตน้ 

3.3.4.ความเหมาะสมในการ Discharge และระบบ/กระบวนการ Refferal ทีเหมาะสม

ตามศกัยภาพใหแ้ก่ผูรั้บบริการ  

3.3.5.ความถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสมของเอกสารทางการแพทย ์เช่น Medical record 

ผลจากหอ้งตรวจวินิจฉยัคอมพิวเตอร์ การจดัเก็บ เรียกใชเ้อกสารจากระบบ เป็น

ตน้ 

3.3.6.การอธิบายผลการวนิิจฉยัทงัดา้นดี/ดา้นร้าย รวมถึงวธีิในการบอกดา้นร้ายที

เหมาะสมสาํหรับผูรั้บบริการและญาติ การใหค้าํแนะนาํ และความพร้อมดา้น

เอกสารสาํหรับแนะนาํกรณี  ผูรั้บบริการตอ้งดูแลหลงั Discharge 

3.3.7.การพฒันางานวจิยัทางการแพทย.์ 

3.3.8.ความพร้อมเพียงของทรัพยากรทางการแพทย ์เช่น เครืองมืออุปกรณ์ทาง

การแพทย ์หอ้งสาธารณูปโภคทีจาํเป็น สิงจาํเป็นในหอ้งเพือการรักษา 

โดยเฉพาะหอ้ง ER รถฉุกเฉิน เป็นตน้        

3.3.9.การตงัใจปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรอง HA, JCI, ISO อยา่งต่อเนืองเป็น

กิจวตัร 

3.3.10.แนวทางป้องกนั และพฒันาโอกาสทีอาจทาํใหเ้กิดความผดิผลาดในการรักษา  

3.4. คุณภาพบริการ 

   3.4.1.การจดักระบวนการส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูรั้บบริการครบวงจรตงัแต่ เวชระเบียน  

OPD, Admission, การประเมินราคา, Ward/ICU, แพทย/์พยาบาล/เภสชักร/นกั

เทคนิคการแพทย/์นกักายภาพบาํบดั, การเงิน เวรเปล, แม่บา้น, ช่าง, ระบบรักษา

ความปลอดภยั และการติดตามผลการรักษา เป็นตน้ 
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   3.4.2.การใหค้วามช่วยเหลือ อาํนวยความสะดวกสาํหรับผูรั้บบริการ ดว้ยพฤติกรรม

และจิตใจบริการอยา่งมืออาชีพ 

3.5. ทรัพยากรบุคคล 

3.5.1.ค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร พฤติกรรมองคก์ร ทีมีผลต่อการตอบสนอง

ผูรั้บบริการและการพฒันาองคก์ร 

3.5.2.การจดัอตัรากาํลงัอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3.5.3.การจดัการความรู้ การแบ่งปัน การพฒันาความรู้ภายในองคก์ร (Knowledge 

management and leaning  organization)  

3.5.4.การสร้างระเบียบวนิยัในการปฎิบติังานทีเหมาะสม   

3.5.5.คุณสมบติั(Competency)  

3.5.6.การคดัเลือกบุคคลเขา้ทาํงาน การสอนงาน(Orientation, Training, Coaching, 

Job specific,  On the job training, Specialist training)  

3.5.7.การอบรมทีทา้ทาย(Talent Management)   

3.5.8.การรักษาคน(Engagement)  

3.5.9.การพฒันาคนเฉพาะดา้น(IDP)   

3.5.10.การสร้างหลกัสูตรภาคบงัคบั(Mandatory)   

3.5.11.การใหค้วามสาํคญัต่อหลกัการบรรษทัภิบาลในองคก์ร เช่น Code of conduct 

เป็นตน้ 

3.6. การเงิน 

3.6.1.การบริหารสภาพคล่อง  การบริหารหนีสิน/ทรัพยสิ์น 

3.6.2.การจดัการดา้นแหล่งเงินทุน การระดมทุน  

3.6.3.นกัลงทุนสมัพนัธ ์และการบริหารการลงทุน 

3.6.4.การจดัซือ และ Supply chain 

3.6.5.กระบวนการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอกจากผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย 

3.6.6.การรวม ซือกิจการ (Merger, Acquisition, Takeover) การถือครองหุน้บริษทัร่วม 

บริษทัร่วม 

3.6.7.การขยาย(Expansion) จาํนวนโรงพยาบาล  
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3.6.8.การขยายแนวตงัและแนวดิง (Forward and Backward integration) เช่น 

โรงงานผลิตยา ร้านขายยา คลีนิค/โพลีคลีนิค   

3.6.9.การลงทุนในเครือข่าย  

3.6.10.การจดัการทางการเงิน(บูรณาการ) 

3.6.11.การจดัการงบประมาณดา้นการลงทุน และการดาํเนินงานทวัไป 

3.6.12.ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนสินคา้ ราคาขายสินคา้ การกระจายรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายสู่

กิจกรรมที เหมาะสม   

3.6.13.การพฒันานวตักรรมทางการเงิน ใชส้นบัสนุนธุรกิจโรงพยาบาล เช่น E-

payment  

3.7. การสนบัสนุนทวัไป 

3.7.1.ดา้นอาคารสถานที การก่อสร้างใหม่ การซ่อมบาํรุงอาคารเครืองมือเครืองใช ้

จดัหาจดัซือทรัพยสิ์น 

3.7.2.ดา้นระบบสาธารณูปโภค เช่น นาํประปา ไฟฟ้า โทรศพัทแ์ละเครือข่าย

โทรคมนาคม ขยะ มดหนู แมลง นาํมนัเชือเพลิง การสาํรองนาํประปาเครืองปัน

ไฟ ระบบความเยน็ เป็นตน้    

3.7.3.เครืองมือทางการแพทย ์การจดัซือ ซ่อมบาํรุง จาํหน่าย 

3.7.4.ดา้นอาํนวยความสะดวก เช่น การรักษาความปลอดภยั ระบบป้องกนัเพลิง 

ระบบรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน  การอาํนวยความสะดวกทีจอดรถ  

3.8. เทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.8.1.การจดัการสารสนเทศเครือข่าย เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบเอกสารการรักษา 

ระบบการเงินระบบจดัซือกลาง ระบบบุคคลกลาง ระบบการสนบัสนุนกลาง 

เป็นตน้ เพือเป็นการแบ่งปันทรัพยากร ขอ้มลูระหว่างเครือข่าย 

3.9. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบัปัญหาสาํคญัในการจดัการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 

และมีอะไรบา้ง  เช่น การสือสาร การจดัอตัรากาํลงั 
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ส่วนที 4 การนําเสนอยุทธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน  

 ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรในการนาํยทุธศาสตร์พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ป็นองคก์รแห่ง

บรรษทัภิบาลตามขอ้เสนอดงันี 

4.1. ยุทธศาสตร์ด้านหลกันิตธิรรม  

 4.1.1. การประสานงานร่วมกนัภาครัฐบาล และเอกชน  

  4.1.1. การกาํหนดนโยบายสาธารณสุขทียอมรับบนหลกัการและเหตุผลทีดี

ร่วมกนั  

  4.1.2. ขอ้ตกลงการดูแลจากหน่วยงานราชการ เช่น แพทยส์ภา กองประกอบ

โรคศิลป์ 

  4.1.3. การสร้างความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง เช่น ความยติุธรรมของ

สญัญาจา้งแพทยพ์นกังาน 

  4.1.4. การผลิตบุคลาการทางการแพทยร่์วมกนั 

 4.1.2. การเคารพกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค การกาํหนดโครงสร้างภาษีทีเหมาะสม 

กฎหมาย ความเป็นธรรมดา้นราคาค่าบริการ เป็นตน้  

  4.1.3. การสร้างทางเลือกในการเขา้ถึงสิทธิของประชาชน คือ การเพิมจาํนวน

โรงพยาบาล และเพิมคุณภาพการรักษาและบริการใหดี้ขึน  

4.2. ยุทธศาสตร์ด้านหลกัการตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย  

 4.2.1. การเขา้ถึงการรักษาพยาบาลของผูรั้บบริการ 

  4.2.2. การตอบสนองผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูถื้อหุน้ ผูรั้บบริการ 

ผูเ้กียวขอ้ง  สงัคมชุมชน   

  4.2.3. การแบ่งปัน แลกเปลียนทรัพยากรทางการแพทยร์ะหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ใหท้วัถึง  เช่น แพทย ์เครืองมือทางการแพทย ์สาธารณูปโภค เป็นตน้ 

  4.2.4. การนาํแพทยอ์าวโุสกลบัเขา้รับราชการ และการจดัสรรสวสัดิการ รายไดที้

เหมาะสมใหแ้ก่แพทย ์

4.3. ยุทธศาสตร์ด้านหลกัประสิทธิภาพ 

4.3.1. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากร เช่น 

4.3.1.1. การจดักระบวนการทาํงานทีเหมาะสม 
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4.3.1.2. พฒันาระบบการทาํงาน ลดขนัตอนการทาํงาน ระยะเวลา และ

ค่าใชจ่้ายต่างๆ 

4.3.1.3. การใชท้รัพยากรร่วมกนัในเครือข่าย 

4.3.1.4. การจดัการทนัสมยัเพือลดตน้ทุน เพิมประสิทธิภาพ 

4.3.1.5. พฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถบุคลากร 

4.3.1.6. ยทุธศาสตร์ในการลงทุน  เช่น การครอบงาํกิจการ การลงทุนที

เหมาะสมกบัความตอ้งการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

4.3.1.7. ยทุธศาสตร์การพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถแก่บุคคลากรของ

โรงพยาบาล 

4.3.1.8. การปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรองทวัไป เช่น JCI, HA, ISO 

4.4. ยุทธศาสตร์ด้านหลกัประสิทธิผล 

4.4.1. ยทุธศาสตร์การตอบรับจากผูรั้บบริการ 

4.5. ยุทธศาสตร์ด้านหลกัความเสมอภาค 

4.5.1. การปฎิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัในการการรักษาพยาบาล 

4.5.2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

4.6. ยุทธศาสตร์ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม 

4.6.1. การมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาล / การตดัสินใจ 

4.6.2. การสนบัสนุนขอ้มลูดา้นวฒันธรรม ภาษา กฎหมาย และอืนๆ แก่ผูมี้ส่วน

เกียวขอ้ง 

4.6.3. การมีส่วนร่วมดา้นวิชาการ 

4.7. หลกัการตรวจสอบได้และความรับผดิชอบ 

4.7.1. สร้างความรับผดิชอบและการพฒันาสงัคม ชุมชน สิงแวดลอ้ม และ

ผูรั้บบริการ 

4.7.2. การตรวจสอบรายละเอียดการรักษาพยาบาล 

4.7.3. ความรับผดิชอบของผูใ้หก้ารรักษาทงัแพทย ์และโรงพยาบาล 

4.7.4. ดา้นการวางกรอบนโยบาย การลงมือปฎิบติั และการติดตามประเมินผล 

4.7.5. การสร้างความยอมรับในแผนการทาํงาน การตรวจสอบในทุกระดบัเป็นวาระ

ประจาํ 
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4.8. หลกัความโปร่งใส เปิดเผย 

4.8.1.    การใหข้อ้มลูผลิตภณัฑบ์ริการ 

4.8.2.    การเปิดเผยขอ้มลูต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งตรงไปตรงมา 

4.8.3.    การเผยแพร่นวตักรรม 

4.8.4.    การเบิกจ่ายเงินอยา่งถกูตอ้งรวดเร็วเหมาะสม 

4.8.5.    การเปิดเผยขอ้มลูเกียวกบัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 

4.8.6.    การเปิดเผยขอ้ขดัแยง้ในเชิงผลประโยชน์ (Conflict of interest) 

4.9. หลกัการกระจายอาํนาจ 

4.9.1 การมุ่งผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บความสะดวก ลดขนัตอนการดาํเนินงาน  

4.10.หลกัคุณธรรมจริยธรรม 

4.10.1. การส่งเสริม การสร้างค่านิยม วฒันธรรม จริยธรรม และบรรษทัภิบาล

ในองคก์ร 

4.10.2. การสร้างจิตสาํนึกในวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ(แพทย ์พยาบาล 

เภสชักร)  การคาํนึงถึงความถกูตอ้ง สร้างจริยธรรมทีดี เอืออาทรต่อ

สงัคม 

4.10.3. การสร้างจริยธรรม (Code of conduct) เกียวกบัขอ้พึงปฎิบติั หลกัเกณฑ ์

กรอบในการปฎิบติังาน 

4.10.4. ความเป็นผูป้ระกอบการทีเป็นธรรม ต่อตา้นทุจริต 
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แบบสอบถาม 

 

เรียน ท่านผูบ้ริหาร และเจา้หนา้ทีโรงพยาบาล  

 ท่านผูรั้บบริการ และผูเ้กียวขอ้งกบัโรงพยาบาลเอกชน 

เรือง แบบสาํรวจความคิดเห็นเกียวกบั “ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาล” 

 

คาํชีแจง 

 

 โครงการวิจยันีมีวตัถุประสงค ์ เพือศึกษายทุธศาสตร์ทีมีผลต่อการพฒันาบรรษทัภิบาล

ของโรงพยาบาลเอกชน เป็นการวิจยัเชิงประจกัษ ์ เพือหาความสาํคญัของปัจจยัทีมีต่อการพฒันาการ

ใชห้ลกับรรษทัภิบาล เพือตอบสนองผลประโยชนข์องทุกฝ่ายไดแ้ก่ ภาครัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน 

พนกังาน ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ขอ้มลูทีไดรั้บจากท่านถือว่ามีความสาํคญัและเป็น

ประโยชน์ทางวิชาการอยา่งสูง  ผูว้ิจยัขอขอบคุณท่านทีไดแ้สดงความคิดเห็นและใหค้วามกรุณา

เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนีทุกขอ้อยา่งตงัใจ ดว้ยเจตนารมณ์ทีชดัเจน ถกูตอ้ง

ครบถว้น  ขอ้มลูทีไดรั้บจากท่านจะถือเป็นความลบัไม่พึงเปิดเผยเป็นการเฉพาะ  หากท่านมีความ

ประสงคจ์ะขอรับรายงานสรุปเกียวกบัการศึกษาครังนี โปรดแจง้ความประสงคด์า้นล่างนี  โดยแนบ

นามบตัรหรือชือทีอยู ่หน่วยงานของท่านส่งผา่นซองจดหมายตอบรับ  เพือขา้พเจา้จะไดน้าํส่งขอ้มลู

กลบัไปยงัทีอยูต่ามทีท่านไดแ้จง้ความประสงคไ์ว ้ หากท่านมีขอ้เสนอแนะหรือขอ้สงสยัประการใด

เกียวกบัแบบสอบถามชุดนีโปรดติดต่อนาย พรชยั ดีไพศาลสกุล บา้นเลขที 39/786-7 หมู่ 1 ซอย

สะแกงาม 14 ถนนพระราม 2  แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศพัท ์084-459-

7555 หรือ E-mail Address: Pornchaid@gmail.com 

 ขอ้มลูทีท่านไดใ้หไ้วนี้จะไม่แสดงชือผูใ้หข้อ้มลู ไม่มีการเปิดเผยเกียวกบัผูใ้หข้อ้มลูใน

รายงานขอ้มลู รวมทงัจะไม่ใชข้อ้มลูร่วมกบับุคคลอืนใดโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

 หากท่านต้องการรายงานสรุปผลการวิจัยโปรดแนบนามบัตร หรือชือ/ทีอยู่ เพือส่ง

รายงานถึงท่านมาพร้อมกบัแบบสอบถามในชุดนี 
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 ท่านตอ้งการรายงานสรุปผลการวิจยัหรือไม่          ตอ้งการ           ไม่ตอ้งการ 

 สุดทา้ยนี ผูว้ิจยัขอแสดงความขอบคุณท่านทีใหข้อ้มลูไว ้ณ โอกาสนี 

 

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

                  (นาย พรชยั ดีไพศาลสกุล)  

    นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

                 สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ 

                       มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

 

แบบสอบถาม 

 

ส่วนที 1   ข้อมูลทัวไปเกยีวกบัผู้ให้ข้อมูล 

1. เพศ 

  ชาย  หญิง 

  อืนๆ โปรดระบุ

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

  

2. ทีอยู ่

  กรุงเทพ และปริมณฑล  ภาคกลาง 

  ภาคเหนือ  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

  ภาคตะวนัออก  ภาคตะวนัตก 

  ภาคใต ้   

3. อาย ุ

  นอ้ยกว่า 30 ปี  30 - 40 ปี 

  41 - 50 ปี  51 - 60 ปี 

  61 ปีขึนไป   

4. ระดบัการศึกษา 

  ตาํกว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
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5. ระดบัรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

  ตาํกว่า 15,000 บาท  15,001 – 30,000 บาท 

  30,001 – 45,000 บาท  45,001 – 60,000 บาท 

  60,000 บาทขึนไป   ภาคตะวนัตก 

6. อาชีพปัจจุบนั 

  แพทย ์พยาบาล เภสชักร  นกัเทคนิคการแพทย ์/ นกั

รังสี 

  ผูบ้ริหาร  นกัวิชาการ 

  พนกังาน  เจา้ของธุรกิจ 

  อืนๆ โปรดระบุ

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

  

7. ตาํแหน่งงานปัจจุบนั 

  เจา้ของธุรกิจ  ผูบ้ริหาร  

  พนกังาน  อืนๆ โปรดระบุ

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

8. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

  นอ้ยกว่า 5 ปี  5 - 10 ปี 

  11 – 15 ปี  มากกว่า 15 ปี 

 

9. ประเภทธุรกิจทีมีประสบการณ์ 

  โรงพยาบาล  บริษทัประกนั  

  บริษทัทวัไป  รับราชการ พนกังานรัฐบาล 

  นกัพฒันา/สิงแวดลอ้ม (NGO)  อืนๆ โปรดระบุ

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

10. จาํนวนพนกังานในองคก์ร 

  ตาํกว่า 200 คน  200 - 500 คน 

  501 – 1,000 คน  มากกว่า 1,000 คนขึนไป 
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11. ประวติัการใชบ้ริการโรงพยาบาลเอกชน 

  เคยใชบ้ริการโรงพยาบาลรัฐบาล   เคยใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชน 

  เคยใชบ้ริการโรงพยาบาลรัฐบาล

และเอกชน 

 ไม่เคยใชบ้ริการโรงพยาบาล

ใดๆ 

12. สิทธิหลกัทีใชใ้นการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน 

  ชาํระเงินเอง  นายจา้ง  

  บริษทัประกนั  ประกนัสงัคม 

  หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  ขา้ราชการ 

  หลายสิทธิรวมกนั   
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ส่วนที 2 ความคดิเห็นของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่อโรงพยาบาลเอกชน  

  

ที การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน  

(การใหห้ลกัการบริหารงานทีมีคุณความดี) 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก 

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

  ปาน  

 กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ทีสุด 

(1) 

1 ด้านนติธิรรม 

 1.1.โรงพยาบาลเอกชนมีการปฎิบติัตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข 

แพทยสภา เป็นตน้มากนอ้ยเพียงใด 

     

 1.2.ความตงัใจในการรับขอ้ร้องเรียนของโรงพยาบาล

เอกชนรวมถึงการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนมากนอ้ย

เพียงใด 

     

 1.3.โรงพยาบาลเอกชนเคารพสิทธิผูรั้บบริการ และให้

ความสาํคญัต่อสุขภาพของผูรั้บบริการมากนอ้ย

เพียงใด 

     

 2.ด้านความโปร่งใส 

 2.1.โรงพยาบาลเอกชนเปิดเผยขอ้มลูการรักษา ขอ้มลู

ค่าใชจ่้ายมากนอ้ยเพียงใด 

     

 2.2.ความน่าเชือถือในขอ้มลู การเปิดเผยการให้

คาํอธิบายการรักษามากนอ้ยเพียงใด 

     

 3.ด้านประสิทธภิาพ 

 3.1.โรงพยาบาลเอกชนใหค้วามใส่ใจในการดูแล

ผูรั้บบริการมากนอ้ยเพียงใด 

     

 3.2.โรงพยาบาลเอกชนมีการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ

มากนอ้ยเพียงใด เช่น ขนัตอนการดาํเนินงานการ

ประสานงานภายใน เป็นตน้ 
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ส่วนที 2 ความคดิเห็นของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่อโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

 

ที การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน  

(การใหห้ลกัการบริหารงานทีมีคุณความดี) 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก 

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

  ปาน  

 กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ทีสุด 

(1) 

 3.3.คุณสมบติั ความรู้ความสามารถ ทกัษะของแพทย ์

พยาบาล เภสชักร และบุคลากรทางการแพทยมี์มาก

นอ้ยเพียงใด 

     

 4.ด้านประสิทธผิล 

 4.1.ผลลพัธก์ารรักษาพยาบาล และการบริการทีไดรั้บ

จากโรงพยาบาลเอกชนมีความถกูตอ้งเหมาะสมตาม

มาตรฐานการแพทยม์ากนอ้ยเพียงใด 

     

 5.ด้านการตอบสนอง 

 5.1.โรงพยาบาลเอกชนใหค้วามเป็นธรรมในการรักษา 

และคิดค่าบริการทีเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

     

 5.2.โรงพยาบาลเอกชนสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของผูรั้บบริการไดม้ากนอ้ยเพียงใด เช่น การ

ตอบสนองต่อการดูแล การใหบ้ริการทีเหมาะสม การ

ช่วยเหลือ การใหข้อ้มลู เป็นตน้ 

     

 6.ด้านตรวจสอบได้ เชือถอืได้ 

 6.1.โรงพยาบาลเอกชนมีความน่าเชือถือในคุณภาพ

การรักษา และบริการมานอ้ยเพียงใด 

     

 6.2.โรงพยาบาลเอกชนสามารถตรวจสอบการรักษา 

ค่ารักษา มาตรฐานตามที HA, JCI รับรองจนทาํให้

ท่านมีความเชือถือไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
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ส่วนที 2 ความคดิเห็นของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียต่อโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ) 

 

ที การจดัการบรรษทัภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน  

(การใหห้ลกัการบริหารงานทีมีคุณความดี) 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก 

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

  ปาน  

 กลาง 

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย 

ทีสุด 

(1) 

 7.หลกัการกระจายอาํนาจ 

 7.1.โรงพยาบาลเอกชนพยายามกระจายพืนทีใหบ้ริการ

ไปสู่ทุกพืนทีอยา่งครอบคลุม เพือการดูแลผูรั้บบริการ

มากนอ้ยเพียงใด 

     

 8.หลกัการมส่ีวนร่วม 

 8.1.โรงพยาบาลเอกชนสามารถสร้างการมีส่วนร่วมใน

การปฎิบติังานในโรงพยาบาล การมีส่วนร่วมต่อความ

รับผดิชอบทางสงัคม การใหค้วามรู้ประชาชน อยา่ง

ตรงไปตรงมา การสร้างทางเลือกการรักษา เป็นตน้ 

มากนอ้ยเพียงใด 

     

 9.หลกัความเสมอภาค 

 9.1.โรงพยาบาลเอกชนใหบ้ริการโดยเท่าเทียมกนั 

เสมอภาคกนั สาํหรับผูรั้บบริการทุกเพศ ทุกวยั ทุก

ฐานะการเงิน ทุกสิทธิทงัประกนัสงัคม ประกนั

สุขภาพ ทวัไป ไม่ว่าผูรั้บบริการจะมีประกนัชาํระเงิน

เอง ก็ใหบ้ริการเสมอภาคมากนอ้ยเพียงใด  

     

 10.หลกัคุณธรรม และจริยธรรม 

 10.1.โรงพยาบาลเอกชนมีคุณธรรม จริยธรรมในการ

ประกอบวิชาชีพ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

มากนอ้ยเพียงใด 

     

 10.2.โรงพยาบาลเอกชนมีการจดัการทีมีธรรมาภิบาล 

คุณธรรม จริยธรรมในระดบัใด 
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ส่วนที 3 ความคดิเห็นเกยีวกบัการพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลในอนาคต 

 

ที การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาลในอนาคต 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง  

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ทีสุด 

(1) 

1. หลกันติธิรรม 

1.1 

 

การประสานงานร่วมกนัภาครัฐบาลและเอกชน 

ดา้นการกาํหนดนโยบายสาธารณสุข การปฎิบติั

ตามระเบียบแพทยสภา และสภาวิชาชีพ การผลิต

บุคลากรทางการแพทยร่์วมกนั  

     

1.2 การเคารพและปฎิบติัตามกฎหมาย เช่น 

พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

พระราชบญัญติัประกนัสงัคม กฎหมายคุม้ครอง

ผูบ้ริโภค เพือสร้างความเป็นธรรมทงัคุณภาพ 

บริการ ราคาค่าบริการ เป็นตน้ 

     

1.3 การสร้างนโยบาย และใหก้ารสนบัสนุนการเขา้ถึง

สิทธิของประชาชน โดยการเพิมจาํนวน

โรงพยาบาลรัฐบาล เพิมคุณภาพการรักษาและ

บริการ 

     

2. หลกัการตอบสนอง ต่อผู้รับบริการ และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย 

2.1 การบริหารจดัการดา้นการเขา้ถึงการ

รักษาพยาบาลทีมีคุณภาพมาตรฐานและบริการทีดี 

     

2.2 การตอบสนองผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย เช่น ผูถื้อหุน้ ผูรั้บบริการ ผูเ้กียวขอ้ง สงัคม 

ชุมชนทีเหมาะสม 
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ส่วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลในอนาคต 

(ต่อ) 

 

ที การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาลในอนาคต 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง  

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ทีสุด 

(1) 

2.3 การแบ่งปัน แลกเปลียนทรัพยากรทางการแพทย์

ระหว่างภาครัฐบาล และภาคเอกชนใหท้วัถึง เช่น 

แพทย ์เครืองมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย ์

สาธารณูปโภค เป็นตน้ 

     

2.4 การตอบสนองความตอ้งการกลบัเขา้รับราชการ 

การจดัสรรสวสัดิการ และรายไดที้เหมาะสม

ใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์

     

2.5 การส่งเสริม พฒันา สนบัสนุน จูงใจใหบุ้คลากร

ตอบสนองต่อนโยบาย แนวทางปฎิบติัต่อ

ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

     

2.6 การตอบสนองต่อสิงอาํนวยความสะดวก 

สภาพแวดลอ้ม วสัดุอุปกรณ์เครืองมือเครืองใช ้

ระบบความปลอดภยั 

     

2.7 การมุ่งตอบสนองความคาดหวงั คุณค่า ความ

คุม้ค่าในการรักษาแก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได้

ส่วนเสีย 

     

3. หลกัความมปีระสิทธิภาพ 

3.1 การบริหารจดัการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม การ

ใชท้รัพยากรร่วมกนัในเครือข่าย เพือใหเ้กิดการ

ประหยดั และการใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั

ใหเ้กิดความคุม้ค่าสูงสุด 
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ส่วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลในอนาคต 

(ต่อ) 

 

ที การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาลในอนาคต 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง  

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ทีสุด 

(1) 

3.2 การจดักระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ ลด

ความซาํซอ้น ลดความเขา้ใจผดิในการ

ประสานงาน  พฒันาระบบการทาํงาน ลดขนัตอน

การทาํงาน ระยะเวลา และค่าใชจ่้ายต่าง  ๆ

     

3.3 การปฎิบติัตามมาตรฐานการรับรองทวัไป เช่น 

JCI, HA, ISO อยา่งต่อเนืองและมีความจริงใจใน

การพฒันาคุณภาพมาตรฐานตามทีกาํหนด

ตลอดเวลา 

     

3.4 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศสอดคลอ้งกบั

ระบบปฎิบติังาน ไดแ้ก่ ระบบฐานขอ้มลูทาง

การแพทย ์เวชระเบียน การจดัซือ การพยาบาล 

การเงิน ควบคุมทรัพยสิ์น  ควบคุมยา/เวชภณัฑ/์

สารเคมี เครืองมือทางการแพทย ์เป็นตน้ 

     

3.5 การกาํหนดโครงสร้างองคก์ร เป้าหมายทางธุรกิจ 

ยทุธศาสตร์การทาํงานทีชดัเจน 

     

3.6 การเสริมศกัยภาพเครืองมือ อุปกรณ์ และฝึกอบรม

ทงัทฤษฎีปฎิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 

     

3.7 ระบบการตรวจสอบภายใน และภายนอก ระบบ

การป้องกนัมาตรการรองรับ เตรียมการสาํหรับ

การทาํงาน โดยเนน้ทีผูรั้บบริการ 

     

3.8 การทาํแผนปรับปรุง/พฒันาอยา่งต่อเนือง บูรณา

การการแกปั้ญหาร่วมกนั 
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ส่วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลในอนาคต 

(ต่อ) 

 

ที การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาลในอนาคต 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง  

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ทีสุด 

(1) 

4. หลกัประสิทธิผล 

4.1 การมุ่งผลประโยชนด์า้นสุขภาพแก่ผูรั้บบริการ 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียดา้นความพึงพอใจใน

คุณภาพการรักษา คุณภาพการบริการ ทีเป็นไป

ตามการรับรู้ และความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 

และผูเ้กียวขอ้ง 

     

4.2 การประเมินผลความสาํเร็จในการดาํเนินกิจการ

ของโรงพยาบาลตามเกณฑว์ดัทีกาํหนด 

     

4.3 การสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร ภาวะผูน้าํ การ

ประเมินผลงาน การแบ่งปันผลประโยชน์ใน

องคก์ร การปฎิบติัตน เพือเอือต่อการใชห้ลกั

บรรษทัภิบาล 

     

5. ด้านความเสมอภาค 

5.1 การปฎิบติัต่อผูรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัในการ

รักษาพยาบาล ไม่ว่าผูรั้บบริการจะมีความแตกต่าง

ดา้นฐานะการเงิน วิธีการชาํระเงิน ความคุม้ครอง

พิเศษ เป็นตน้ 

     

5.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน ในการคาํนึงถึงสิทธิ

ผูรั้บบริการทีพึงไดรั้บรู้อยา่งเขา้ใจถึงสิทธิดงักล่าว

ไดอ้ยา่งดี การใหผู้รั้บริการมีสิทธิในการเลือก

รูปแบบการรักษาตามความยนิยอม 
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ส่วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลในอนาคต 

(ต่อ) 

 

ที การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาลในอนาคต 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง  

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ทีสุด 

(1) 

6. ยุทธศาสตร์ด้านหลกัการมส่ีวนร่วม 

6.1 การสร้างความมีส่วนร่วม และการตดัสินใจ

ร่วมกนัในการรักษาพยาบาล ระหว่างทีมงาน

รักษา และผูรั้บบริการ หรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

     

6.2 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน อาํนวยความ

สะดวกต่อผูรั้บบริการ เช่น สิงอาํนวยความสะดวก 

ผูแ้ปลภาษา และอืนๆ แก่ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน

เกียวขอ้ง 

     

6.3 การมีส่วนร่วมดา้นส่งเสริมวิชาการ การวจิยั

พฒันานวตักรรมการรักษา และบริการ 

     

7. หลกัการตรวจสอบได้ และความรับผดิชอบ 

7.1 สร้างความรับผดิชอบและการพฒันาสงัคม ชุมชน 

สิงแวดลอ้ม และผูรั้บบริการ 

     

7.2 สร้างระบบการตรวจสอบรายละเอียดการ

รักษาพยาบาล กระบวนการ ขนัตอน เอกสารการ

รักษาพยาบาลทีชดัเจน 

     

7.3 ความรับผดิชอบ และการยอมรับการตรวจสอบใน

ฐานะผูใ้หก้ารรักษา ทงัแพทย ์และโรงพยาบาล 
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ส่วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลในอนาคต 

(ต่อ) 

 

ที การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาลในอนาคต 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง  

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ทีสุด 

(1) 

7.4 ดา้นการวางกรอบนโยบาย การลงมือปฎิบติั และ

การติดตามประเมินผลอยา่งชดัเจน เช่น ระบบการ

ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการวินิจฉยัของ

แพทย ์ตรวจสอบเกียวกบัยาทงัคุณภาพ 

     

7.5 การสร้างความยอมรับในแผนการทาํงาน การ

ตรวจสอบในทุกระดบัเป็นวาระประจาํ 

     

8. หลกัความโปร่งใส เปิดเผย 

8.1 การใหข้อ้มลูผลิตภณัฑ ์และบริการอยา่งครบถว้น

เกียวกบัคุณสมบติั มาตรฐานการรับรอง ราคา 

ขอ้จาํกดั ขอ้ยกเวน้ ผลขา้งเคียง เป็นตน้ แก่

ผูรั้บบริการ 

     

8.2 การเปิดเผยขอ้มลูดา้นการประกอบธุรกิจต่อผูถื้อ

หุน้ พนกังาน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่ง

ตรงไปตรงมา 

     

8.3 การเบิกจ่ายเงินอยา่งถกูตอ้งรวดเร็วเหมาะสม      

8.4 การเปิดเผยขอ้ขดัแยง้ในเชิงผลประโยชน์ 

(Conflict of interest) 
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ส่วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาลในอนาคต 

(ต่อ) 

 

ที การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็น

บรรษทัภิบาลในอนาคต 

ระดบัความคิดเห็น 

มาก

ทีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง  

(3) 

นอ้ย 

 

(2) 

นอ้ย

ทีสุด 

(1) 

9. หลกัการกระจายอาํนาจ 

9.1 การมุ่งใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการใหไ้ดรั้บความ

สะดวก ทวัถึง ครอบคลุมพืนทีหลกั และให้

ความสาํคญัต่อการขนยา้ยผูป่้วยในสถานที

ห่างไกล 

     

9.2 การกระจายอาํนาจในการจดัการใหเ้กิดความ

คล่องตวัในการดาํเนินงาน และตดัสินใจ 

     

10. หลกัคุณธรรม จริยธรรม 

10.1 การส่งเสริม การสร้างค่านิยม วฒันธรรม 

จริยธรรม และบรรษทัภิบาลในองคก์ร เพือส่ง

มอบคุณค่าแก่ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย 

     

10.2 การสร้างจิตสาํนึกในวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (แพทย ์พยาบาล เภสชักร) การคาํนึงถึง

ความถกูตอ้ง สร้างจริยธรรมทีดี เอืออาทรต่อ

สงัคม 

     

10.3 การสร้างจริยธรรม (Code of conduct) เกียวกบั

ขอ้พึงปฏิบติั หลกัเกณฑ ์กรอบในการปฎิบติังาน 

     

การเสนอขอ้คิดเห็นอืนๆ  

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

.............................................................................................................................................................  
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แบบสอบถาม 

 

เรียน ท่านผูบ้ริหารโรงพยาบาล  

 ท่านผูเ้กียวขอ้งกบัโรงพยาบาลเอกชน 

เรือง แบบสาํรวจความคิดเห็นเกียวกบัการคดัเลือกยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชน

สู่ความเป็นบรรษทัภิบาล 

 

คาํชีแจง 

 

 โครงการวิจยันีมีวตัถุประสงค์ เพือศึกษายุทธศาสตร์ทีนําโรงพยาบาลเอกชนสู่การ

จดัการบรรษทัภิบาล เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เพือหาความสาํคญัของยุทธศาสตร์ทีสามารถสร้าง

ความเป็นบรรษทัภิบาล ในการตอบสนองผลประโยชน์ของทุกฝ่ายไดแ้ก่ ภาครัฐบาล โรงพยาบาล

เอกชน พนักงาน ผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ขอ้มูลทีไดรั้บจากท่านถือว่ามีความสาํคญั 

และเป็นประโยชน์ทางวิชาการอยา่งสูง  ผูว้ิจยัขอขอบคุณท่านทีไดแ้สดงความคิดเห็นและให้ความ

กรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนีทุกขอ้อยา่งตงัใจ ดว้ยเจตนารมณ์ทีชดัเจน ถูกตอ้ง

ครบถ้วน  ข้อมูลทีได้รับจากท่านจะถือเป็นความลบัไม่พึงเปิดเผยเป็นการเฉพาะ หากท่านมี

ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้สงสยัประการใดเกียวกบัแบบสอบถามชุดนีโปรดติดต่อนาย พรชยั ดีไพศาล

สกุล บา้นเลขที 39/786-7 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม 14 ถนนพระราม 2  แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 โทรศพัท์ 080-590-7770 หรือ Line id : Pornchaid และ E-mail Address : 

Pornchaid@gmail.com 

 หากท่านตอ้งการรายงานสรุปผลการวิจยัโปรดแนบนามบตัร หรือแจง้ชือนามสกุล ทีอยู ่

เพือขา้พเจา้จะจดัส่งรายงานถึงท่านในโอกาสต่อไป 

 ท่านตอ้งการรายงานสรุปผลการวิจยัหรือไม่          ตอ้งการ             ไม่ตอ้งการ 

 สุดทา้ยนี ผูว้ิจยัขอแสดงความขอบคุณท่านทีใหข้อ้มลูไว ้ณ โอกาสนี  

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

              (นาย พรชยั ดีไพศาลสกุล)  

              นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  

           สาขาการจดัการ คณะวิทยาการจดัการ 

                 มหาวิทยาลยัศิลปากร 



 

 

 

 

410

การตดัสินใจคดัเลอืก “ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษัทภิบาล” 

ขอให้ท่านโปรดตดัสินใจเลือกยุทธศาสตร์ทีท่านมีความเห็นด้วยว่าสามารถพฒันา

โรงพยาบาลสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล โดยเลือกยทุธศาสตร์ทีดีทีสุดไม่เกิน 5 ยุทธศาสตร์ โดยระบุ

ลาํดบัในช่อง “ความสาํคญั” ไดแ้ก่ (1) สาํคญัทีสุด (2) สาํคญั (3) ปานกลาง  (4) นอ้ย  (5) นอ้ยทีสุด 

 

ที รายชือยทุธศาสตร์ ความสาํคญั 

1 ยทุธศาสตร์สร้างนวตักรรมการบริการสุขภาพรูปแบบใหม่  เช่น 

(1.1.)บูรณาการท่องเทียวเชิงสุขภาพ (1.2) การสร้างศนูยเ์ฉพาะทาง เช่น 

ความงาม เตา้นม มีบุตรยาก (1.3) การดูแลผูรั้บบริการตลอดชีวิต 

(Healthcare companions)  (1.4) การสร้างศนูยเ์คลือนยา้ยผูรั้บบริการครบ

วงจร  (1.5) บริการผูรั้บบริการวกิฤต 

 

2 ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมดา้นการลงทุน  เช่น (2.1.)  การลงทุน

ดา้นนวตักรรมผลิตยา เวชภณัฑ ์อุปกรณ์การแพทย ์(2.2.)  การรับสิทธิ

ทางดา้นภาษี  (2.3.)  การขยายจาํนวนโรงพยาบาล คลีนิค โพลีคลินิค ให้

ครอบคลุม 

 

3 การสร้างความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย ์(3.1.)  การผลิต

บุคคลากรทางการแพทยร่์วมกบัโรงเรียนแพทย ์(3.2.)  การพฒันาทกัษะ 

ความชาํนาญเฉพาะทางแก่บุคลากรการแพทย ์ (3.3.)  การวจิยั และพฒันา

วิทยาการ หรือนวตักรรมทางการแพทย ์

 

4 การเสริมสร้างคุณภาพการรักษา คุณภาพบริการ และปฎิสมัพนัธก์ารมีส่วน

ร่วมในการรักษาพยาบาลร่วมกนัระหว่างโรงพยาบาลและผูรั้บบริการ 

4.1. การสร้างความมีส่วนร่วม เพือใหบ้ริการดูแลรักษา/ตดัสินใจร่วมกนั

(โรงพยาบาล/ ผูรั้บบริการหรือญาติ) 

4.2. พฒันาคุณภาพรักษา ตามมาตรฐานการรับรองระดบัประเทศ/นานาชาติ    

 

5 การสร้างค่านิยม วฒันธรรมองคก์ร การจดัการเชิงบรรษทัภิบาล โดยการ

มุ่งเนน้ความปลอดภยัในชีวิตและสุขภาพของผูรั้บบริการ (5.1.)  การสร้าง

ค่านิยม วฒันธรรมแห่งความปลอดภยั 

(5.2.)  การจดัการตามหลกับรรษทัภิบาล 
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ที รายชือยทุธศาสตร์ ความสาํคญั 

6 การสร้างเครือข่ายการรักษาพยาบาลร่วมกนัระหว่างเอกชนและรัฐบาล ใช้

ทรัพยากรเครือข่ายของโรงพยาบาลใหเ้กิดความคุม้ค่าสูงสุด 

 

7 การพฒันาความรู้ความสามารถ เพิมศกัยภาพใหแ้ก่บุคลากรทางการแพทย ์

7.1. การสร้างกระบวนการ ทีมงาน และเตรียมความพร้อมการปฎิบติัหนา้ที

ตามมาตรฐานนานาชาติ. 

 

8 การประสานการดูแลผูรั้บบริการกบัโรงพยาบาลเครือข่าย 

8.1. การพึงพาศกัยภาพของโรงพยาบาลเครือข่าย ทีมีความชาํนาญมากกว่า

ในการดูแลผูรั้บบริการอยา่งดีทีสุด 

8.2. การมุ่งเนน้กระบวนการรักษาต่อเนือง การเคลือยา้ยผูรั้บบริกาทีมี

ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ประวตัผิู้วจิยั 

 

ชือ – สกุล นายพรชยั ดีไพศาลสกุล 

ทีอยู ่ บา้นเลขที 39/786-7 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม 14 ถนนพระราม 2   

 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร 10150  

โทรศพัท ์080-590-7770, 084-459-7555  e-mail address: 

Pornchaid@gmail.com 

ประวติัการศึกษา  

    พ.ศ. 2532 ปริญญาตรี สาขาการบริหารรัฐกิจ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยั 

รามคาํแหง 

 พ.ศ. 2532 ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

  พ.ศ. 2542 ปริญญาโท สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยับูรพา 

 พ.ศ. 2545 ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 พ.ศ. 2555 ศึกษาต่อระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ประวติัการทาํงาน 

    พ.ศ. 2533 เจา้หนา้ทีตรวจสอบภายใน ธนาคารนครหลวงไทย จาํกดั 

(มหาชน) 

 พ.ศ. 2533 – 2536  เจา้หนา้ทีอาวุโส ฝ่ายสินเชือโครงการและสินเชือพาณิชยกรรม 

  และบริการบริษทั ธนาคารไทยทนุ จาํกดั (มหาชน)  

 พ.ศ. 2537 – 2538 หวัหนา้หน่วย สินเชือพาณิชยกรรม บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์

ซิทกา้ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2538 ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสินเชือโครงการ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์

ไอเอฟซีที ไฟแนนทจ์าํกดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2539 – 2542 ผูบ้ริหารสายสินเชือ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์เอกชาติ จาํกดั

(มหาชน) ผูจ้ดัการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี  บริษทัเงินทุน  

  ธนชาติ จาํกดั (มหาชน) 

 พ.ศ. 2542 – 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงินและผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

  บริษทั ยไูนเตด็คอมมนิูเกชนั อินดสัเตรียล จาํกดั (มหาชน) 
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 พ.ศ. 2550 – 2551 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บริษทั เพอร์เฟ็คออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จาํกดั 

และบริษทั แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงินและผูจ้ดัการทวัไป บริษทั กรุงเทพดุสิต

เวชการ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั บีเอน็เอช เมดิคลั เซ็นเตอร์ 

จาํกดั 

ประวติัการทาํงานอืน 

 พ.ศ. 2543 – 2553 อาจารยพิ์เศษ โครงการปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยับูรพา 

 พ.ศ. 2544 – 2545 อาจารยพิ์เศษ วิทยาการจดัการเพชรเกษม 

 พ.ศ. 2549 – 2550 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

 พ.ศ. 2549 – 2550 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 

 พ.ศ. 2557 อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผลงานทางวิชาการ   

 พ.ศ. 2542 กรณีศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตงับริษทัทีปรึกษาธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับูรพา, 2542 

  พ.ศ. 2556  ความคาดหวงัและการรับรู้ของผูรั้บบริการต่อคุณภาพบริการ 

   โรงพยาบาล มหาวิทยาลยัศิลปากร; Veridian E-Journal ฉบบั 

   ภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์และศิลปะ ปีที 6 ฉบบั

   ที 1 เดือนมกราคม – เมษายน 2556 

 พ.ศ. 2557 การสร้างคุณภาพบริการทีส่งผลต่อการตอบรับจากผูรั้บบริการ

และผลการดาํเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน; วารสาร

ธรรมศาสตร์, 2557 

 พ.ศ. 2558 ยทุธศาสตร์การพฒันาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็นบรรษทัภิบาล; 

Veridian E-Journal ฉบบัภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์

และศิลปะ ปีที 8 ฉบบัที 3 เดือนกนัยายน – ธนัวาคม 2558 
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