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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
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉ บับที 10 (สํานัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบข้าราชการ, 2552: 1-5) ว่าด้วยการพัฒนาความสมดุลด้านคน สังคม เศรษฐกิจและ
สิ งแวดล้อมให้เกิดคุณภาพชีวิตทีดีขึนมีหลักประกันความมันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ในการเตรี ยม
ความพร้อมเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วและมีความซับซ้อน
มากขึน ทําให้เกิดทังโอกาสและความเสี ยงต่อประเทศไทย โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ งชาติ ฉ บับ ที 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยเฉพาะข้อ ผูก พัน ในการเข้าร่ วม
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยนในปี 2558 โดยมีประเทศสมาชิ ก เข้าร่ ว ม 10 ประเทศ เมือนับรวม
ประชากรในปี 2555 สูงถึง 610 ล้านคนและคาดการณ์ในปี 2568 จะมีประชากรเพิ มขึนเป็ น 697
ล้านคนหรื อเพิ มขึนร้อยละ 14 (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2556: 3) การร่ วมมือกันในกลุ่ มประเทศ
สมาชิ กอาเซี ยนจะส่ งผลให้มูลค่ าทางเศรษฐกิ จเพิ มขึ นมาก มีจุ ด ขายด้านความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม สถานทีท่องเทียวทีงดงามส่ งผลต่อธุรกิจหลายด้าน เช่น ธุรกิจท่องเทียว ธุรกิจโรงแรม
และทีพักอาศัย เป็ นต้น รัฐบาลไทยผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็ นศูนย์กลางการให้บริ การด้าน
สุ ขภาพของเอเซีย “Thailand Medical Hub” ตามประกาศมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 29 มิถุนายน
2547 และผลมาจากความพร้ อมด้านศัก ยภาพการแข่ งขัน ทางธุ รกิ จ ของโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย (1) ความพร้ อมด้านมาตรฐานการรับรองคุณภาพการรักษาในระดับ
สากล (2) ความพร้อมด้านทรัพยากรการท่องเทียว (3) ความพร้อมด้านการบริ การทีเป็ นเลิศ รัฐบาล
กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุขภาพของเอเซีย พ.ศ. 2553-2557
โดยตังเป้ าหมายการตลาดรวม 4 แสนล้า นบาทจากมูล ค่ า ตลาดโลกรวม 544 ล้า นล้า นบาท
(หลักทรัพย์ภทั รธนกิจ, 2557: 4) มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริ การสุขภาพของประเทศไทยทัง
ในด้านผลิตภัณฑ์และบริ การหลัก 4 ด้าน คือ (1) ธุรกิจบริ การรักษาพยาบาล ได้แก่ การแพทย์เฉพาะ
ทาง ทันตกรรม การตรวจสุ ขภาพ มูลค่า 3 แสนล้านบาท (2) ธุรกิจบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ ได้แก่
บริ การสปา นวดแผนไทย การท่องเทียว มูลค่า 8 หมืนล้านบาท (3) ธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
สมุนไพรไทย อาทิ อาหารเสริ ม เครื องสําอางค์ ยาสมุนไพร มูลค่า 4 หมืนล้านบาท (4) รายได้จาก
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมูลค่า 684 ล้านบาท แต่ผลทีเกิดขึนจริ งมูลค่าตลาดรวมในปี
1

2
2554 เท่ากับ 4 แสนล้านบาทเติบโตขึนจากปี 2550 คิดเป็ นร้อยละ 42 (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2556: 2)
องค์ประกอบสําคัญในการส่งเสริ ม พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนแบ่งออกเป็ น
9 ปั จ จัย คือ (1) ด้านการท่องเที ยว (2) การขยายตัว ของโรงพยาบาลอย่างต่ อเนื องและได้รับรอง
คุณภาพในระดับมาตรฐานสากลสูงสุดในอาเซียน (3) ด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (4) ด้าน
งานวิจยั เชิงวิชาการ (5) ด้านค่ารักษาพยาบาล (6) ด้านความเอาใจใส่ ต่อผูร้ ับบริ การ (7) ด้านความ
หลากหลายของบริ การสุ ข ภาพ (8) ด้านความหลากหลายของธุ ร กิ จ ส่ งเสริ มสุ ข ภาพ (9) ด้า น
ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรได้มาตรฐาน (กรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์, 2555;
คณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย, 2555: 24-29)
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีมูลค่าตลาด 1 แสนล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ
30 ของมูลค่าตลาดรวมภายในประเทศ โดยมีบทบาทในการให้บริ การสุขภาพแก่ผรู้ ับบริ การสัญชาติ
ไทยในปี 2556 จํานวน 65 ล้านคน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ตามสัดส่ วนทีเข้าร่ วมตามกลุ่ม
คือ กลุ่มประกันสังคมร้อยละ 73 กลุ่มสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติร้อยละ 21 และกลุ่มกองทุน
ขาดแคลนแรงงานร้อยละ 10 (สมาคมโรงพยาบาลแห่ งประเทศไทย, 2555: 24-29) นอกจากนี
โรงพยาบาลเอกชนยังเป็ นผูใ้ ห้บริ การหลักแก่ผรู้ ับบริ การต่างสัญชาติรวม 3 ล้านคนในปี 2555 แบ่ง
ออกเป็ นผูป้ ่ วยใน 1.4 แสนคนและผูป้ ่ วยนอก 2.9 ล้านคน โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ มขึนเป็ น 5 ล้านคน
ในปี 2558 เป็ นผลมาจากนโยบายการเปิ ดศูนย์กลางบริ การสุขภาพ โดยมีผรู้ ับบริ การต่างประเทศเข้ามา
ใช้บริ การสุ ข ภาพมากขึน ได้แก่ รัสเซี ย อาเซียน ออสเตรเลีย อินเดีย แอฟริ กาใต้ กลุ่มตะวันออก
กลาง กลุ่มสหภาพยุโรป เป็ นต้น โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผูร้ ับบริ การต่างประเทศที
พํานักในประเทศไทยถาวร (EXPAT) กลุ่มผูร้ ับบริ การทีเข้ามารักษาพยาบาลโดยตรง (Fly-in) และ
กลุ่มผูบ้ ริ การทีเข้ามาท่องเทียว (หลักทรัพย์ภทั รธนกิจ, 2557: 1-5)
จากจํา นวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาลที มี อยู่ทั วประเทศรวม 17,437 แห่ ง มี
กระจายตัว อยู่ใ นเขตกรุ งเทพร้ อ ยละ 31 ภาคกลางร้ อ ยละ 32 ภาคเหนื อ ร้ อ ยละ 10 ภาค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ร้ อ ยละ 12 และภาคใต้ร้ อ ยละ 15 โดยแบ่ ง เป็ นโรงพยาบาลรั ฐ และ
สถานพยาบาลรัฐจํานวน 17,109 แห่ง ส่วนใหญ่เป็ น สถานีอนามัย ซึงถูกเรี ยกว่าเป็ น “โรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพ” และโรงพยาบาลเอกชน 328 แห่ ง โดยแบ่งตามประเภทโรงพยาบาลทัวไป 302 แห่ ง
และโรงพยาบาลเฉพาะทาง 26 แห่ง มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ตงแต่
ั 100 เตียงขึนไป 104 แห่งคิดเป็ น
ร้อยละ 32 ตังอยู่ในเขตกรุ งเทพร้อยละ 52 (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2556: 4) ปริ มาณโรงพยาบาล
ดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่ อการให้บริ การ โดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐทีไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการด้านคุ ณภาพการรัก ษาและคุณ ภาพการบริ ก ารได้ ทําให้รั ฐบาลเกิด แนวความคิด ในการ
สนับสนุ น ธุร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนที มีศกั ยภาพในเชิ งการแข่ งขันในตลาดระดับโลก เข้ามามี
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บทบาทในธุร กิจมากขึน โดยคุณ ภาพการรัก ษาและบริ การทีดีมีปัจจัยสําคัญจากการวินิจ ฉัยของ
แพทย์ผใู้ ห้การรักษาเป็ นสําคัญทีสุ ด ความพร้อมด้านการพยาบาล เครื องมือทางการแพทย์ อาคาร
สถานทีและสิ งอํานวยความสะดวกทีทําให้ผรู้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจตามความคาดหวัง (พรชัย
ดีไพศาลสกุล, 2555: 573-590)
จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ปริ มาณความต้องการบริ การ
สุ ข ภาพเพิ มสู งขึ นอย่างต่ อเนื อง ทําให้เกิด การดําเนิ นธุ ร กิจ โรงพยาบาลเอกชนต้องปรั บตัว เพือ
รองรับการขยายตัวของผูร้ ับบริ การ ปริ มาณงาน ความเร่ งรี บและเตรี ยมรับสถานการณ์ล่วงหน้า จาก
การศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน 249 โรงพยาบาลของพรชัย ดีไพศาลสกุล
สรุ ปว่าการตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การและการสร้ างผลการดําเนิ น งานที ดี ให้แก่
โรงพยาบาลเอกชน มาจากการมุ่งเน้นคุณภาพการรักษาและบริ การทีดี (ปราเสริ ฐ ปราสาททองโอสถ,
2557) อันเป็ นผลจาก (1) การกําหนดนโยบายคุณภาพการบริ การในการดูแลรักษาผูร้ ับบริ การอย่างมี
มาตรฐานสากล (2) การมุ่ง ตอบสนองความต้อ งการของผูร้ ั บ บริ การด้า นการรั ก ษาพยาบาล
การให้บริ การทีประทับใจ (3) การจัดการองค์ความรู้ในองค์กรและ (4) การพัฒนาระบบปฎิบตั ิการ
เพือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิงาน (พรชัย ดีไพศาลสกุล, 2557: 33-40)
ภารกิจสําคัญของโรงพยาบาลเอกชนในอนาคต ได้แก่ (1) การบริ การสุ ขภาพทีต้อง
ขยายตัวจนมีขนาดใหญ่กว่าโรงพยาบาลรัฐบาล (2) การผลิตแพทย์และฝึ กอบรมโดยภาคเอกชนมาก
ขึน (3) การวิจยั เพือเป็ นผูน้ าํ ด้านการรักษา (สมาคมโรงพยาบาลเอกชน, 2555: 24-29) การสร้าง
เครื อข่ายโรงพยาบาลจะสามารถมีอาํ นาจต่อรองกับกลุ่มคู่คา้ สร้างอํานาจการต่อรองระดับเวทีโลก
ในด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลดีต่อความได้เปรี ยบด้านต้นทุนตําและเป็ นช่องทางสู่
กลยุทธ์การตลาด (เฉลิม หาญพานิช, 2555) รวมถึงการปรับตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนหลาย
ด้าน ได้แก่ การจัดการต้นทุน การเพิ มรายได้ การสร้างเครื อข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ การขยาย
ตลาด ขยายพืนทีให้บริ การครอบหลุมระดับชุมชนเมืองใหญ่และแหล่งท่องเทียว รองรับกระแสการดูแล
สุขภาพ คุณภาพการให้บริ การรักษา การสร้างกลยุทธ์การตลาด การขยายเวลาทําการ การมุ่งเน้น
ด้านเวชศาสตร์การกีฬา ความเชียวชาญเฉพาะด้าน (ธนาคารไทยพาณิ ชย์, 2555: 1-3; พาณี สี ตกะลิน,
2554) การสร้างเครื องหมายทางการค้า การสร้างบริ การเชือมโยงต่อรู ปแบบชีวิตของผูร้ ับบริ การ
การครอบครองอํานาจการต่อรองเรื องราคาทียังไม่มีการควบคุมตามกฎหมาย ระบบประกันสุขภาพ
ระบบสวัสดิการของธุรกิจเอกชน ระบบคลินิก การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทีต้องพึงพา
การผลิตแพทย์จากโรงเรี ยนแพทย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ทําให้เกิดการแย่งชิง
บุคลากรทางแพทย์ โดยเฉพาะการแย่งชิงแพทย์จากระบบราชการ ทําให้แพทย์ต ้องเบียดบังเวลา
ราชการ เพือทํางานในโรงพยาบาลเอกชน นับเป็ นการบันทอนระบบสาธารณสุ ข รวมถึงการจัด
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การแพทย์ใ นโรงพยาบาลเอกชนให้มี ค วามรู้ ค วามเชี ยวชาญพิ เศษจึ งเป็ นสิ งที ต้อ งจัด การให้
เหมาะสม (วิ รั ต น์ แสงทองคํา , 2555) เป็ นปั จ จัยสํา คัญ ในการจัด การบรรษัท ภิ บ าลในธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน
ความท้าทาย ภายใต้โอกาสทางธุรกิจบนสภาพการเมืองทีขาดเสถียรภาพ การปฎิรูป
กฎหมายสาธารณสุ ข เพื อสร้ า งความเป็ นธรรมในสัง คม การตอบสนองความต้อ งการของ
ผูร้ ั บ บริ การทังภายในประเทศและต่ า งประเทศ การรั ก ษาพยาบาลเท่ า ที จํา เป็ น เพื อให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุม้ ค่าในการให้บริ การด้วยจริ ยธรรมวิชาชีพ การสร้างพันธมิตร
และเครื อข่ายทางธุ รกิจ เพือสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิ จ ให้เกิด ความมีประสิ ทธิภาพและความ
คุม้ ค่าทางธุรกิจ การพัฒนาการจัดการเชิงบรรษัทภิบาลเพือสร้างโรงพยาบาลคุณธรรม (เกษม วัฒนชัย,
2558) เป็ นต้น ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้บริ การ ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลจําเป็ นต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับบริ บทของภาวะเศรษฐกิ จ สังคม การเมือ ง การค้า การลงทุ น รวมถึง พฤติ ก รรม
ผูร้ ั บบริ ก ารที เปลี ยนแปลง การปรั บเปลี ยนรู ป แบบสิ น ค้าและบริ การ ปรั บปรุ ง กระบวนการ
ดําเนินงาน ปรับปรุ งเปลียนแปลงพัฒนาความสะดวกสบายภายในสถานทีให้บริ การ จัดเตรี ยมความ
พร้ อมเครื องมือเครื องใช้ทางการแพทย์ ปรับเปลียนกลยุทธ์ทางธุร กิ จให้เหมาะสมในการเสริ ม
ศัก ยภาพการแข่ งขัน รวมถึงการพัฒ นาเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีต้องพิจ ารณาแผนงานอย่าง
ระมัดระวัง การปรับเปลียนกลยุทธ์ทางการตลาด การกําหนดราคา การกําหนดกลุ่มผูร้ ับบริ การ
เป้ าหมาย เป็ นต้น ทําให้ส่งผลกระทบต่อสังคมในด้านการจ้างงานทีลดลง ต้นทุนการบริ หารจัดการ
บุคลากร สังคม ชุมชนเพิ มสูงขึน รวมถึงผลกระทบจากนโยบายสาธารณสุขจากภาครัฐ การเกิดโรค
ร้ายแรงหรื อโรคระบาดชนิ ด ใหม่ ความคาดหวังทางสังคมสูงขึ นตลอดเวลา ความเสี ยงในการ
รักษาพยาบาลมีมากขึ น เทคโนโลยีสุขภาพทีเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทําให้ธุรกิจต้องเผชิญกับ
ความท้าทายในหลายด้าน ในการสร้างผลลัพธ์การรักษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพและตรงตาม
ความคาดหวัง ของผูร้ ั บบริ ก าร ด้านบริ การที เป็ นเลิศ ความปลอดภัยในชี วิต และสุ ข ภาพของ
ผูร้ ับบริ การ การตอบสนองต่อความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึงส่ งผลต่อการสร้างธุรกิ จ
โรงพยาบาลให้เกิดความมันคงด้านการเงินและเกิดความยังยืนภายใต้กระแสการเปลียนแปลงเชิง
พลวัตจากภาครัฐ การแข่งขันทีอยู่ในระดับสูงและการรักษาทรัพยากรอันมีค่าของโรงพยาบาลไว้
อย่างมีคุณค่า การกีดกันทางการค้า ต้นทุนด้านคุณภาพ ความเสี ยงเพิ มสูงขึน ในทางกลับกันการ
ควบคุ ม ต้น ทุ น เป็ นกลยุท ธ์สํา คัญ ในการเปลี ยนแปลงหลัก ที ส่ งผลต่ อ ความอยู่ร อดทางธุ ร กิ จ
โรงพยาบาล (พรชัย ดีไพศาลสกุล, 2557: 33-40)
ผูบ้ ริ หารระดับสูงในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีบทบาทหน้าทีสําคัญในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ ข องโรงพยาบาลเอกชน (เยาวภา ปฐมศิริ กุล, 2554: 1) ทังในระดับธุร กิจและระดับ
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องค์กร ผูน้ าํ โรงพยาบาลส่วนใหญ่มาจากสายอาชีพแพทย์อนั เป็ นรู ปแบบของภาวะความเป็ นผูน้ าํ ที
เหมาะสมในการนําธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปสู่เป้ าหมายทางธุรกิจ ภายใต้ขอ้ จํากัดด้านทรัพยากร
ทีมีอยู่อย่างจํากัด การผลักดันให้องค์ก รบรรลุเป้ าหมาย จึงต้องได้รับความร่ วมมือจากทุก คนใน
โรงพยาบาลเพือให้เกิดการประสานงานทีดีร่วมกันอันส่ งผลต่อความสามารถนําโรงพยาบาล การ
เชื อมความเข้าใจระหว่างผูป้ ฏิบัติงานในโรงพยาบาลให้ไปในทิ ศทางเดี ยวกัน รวมถึง สามารถ
กระตุน้ ชักนํา กลุ่มผูป้ ฎิบตั ิงาน เพือสร้างความยอมรับด้วยการสือสารทีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
มีคุณธรรมจริ ยธรรม สามารถสร้างความเชือใจในกลุ่มผูป้ ฎิบตั ิงานได้ (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)
การกําหนดยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้หลักบรรษัทภิบาลตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีดี พ.ศ. 2542 ในการ
กํากับดูแลกิ จ การที ดี 10 ประการประกอบด้ว ย 1) หลัก นิ ติธรรม 2) หลัก ตอบสนอง 3) หลัก
ประสิทธิภาพ 4) หลักประสิทธิผล 5) หลักความเสมอภาค 6) การมีส่วนร่ วม 7) หลักการตรวจสอบ
ได้และความรั บผิด ชอบ 8) หลัก ความโปร่ งใสเปิ ดเผยได้ 9) หลัก การกระจายอํานาจ 10) หลัก
คุณธรรมและจริ ยธรรม สําหรับผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนเพือใช้เป็ นแนวทางในการจัดการธุรกิจ
รู ปแบบใหม่ ผูบ้ ริ หารได้มีการศึกษาและนําหลักการจัดการเชิงบรรษัทภิบาลเข้ามาใช้เป็ นเครื องมือ
ในการบริ หารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากขึน (พิเชษฎร์ ชุนพิพฒั น์, 2557)
การฟ้ องร้องบุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มสูงขึนอย่างต่อเนือง โดยการฟ้ องร้องใน
ระบบประกันสังคมมีจาํ นวนมากทีสุ ดสาเหตุการฟ้ องมาจาก (1) ความเสี ยหายจากการรับบริ การ
(2) ขาดความเสมอภาคและขาดความเป็ นธรรมในการใช้บริ ก ารจากโรงพยาบาล (3) ขาดความ
ศรั ทธาทําให้ข าดความเชื อมันในการรั ก ษาพยาบาล (4) ความขาดแคลนทรั พยากรบุ ค คลและ
งบประมาณเพือการจัดบริ การทีเหมาะสม (5) ขาดการสื อสารความเข้าใจระหว่างผูใ้ ห้บริ การและ
ผูร้ ับบริ การ โดยมีรากฐานของปัญหาทีสําคัญประกอบด้วย (1) รัฐบาลขาดการกําหนดนโยบายด้าน
สุขภาพให้เชือมโยงเชิงบูรณาการและเพิ มการกระจายผลประโยชน์ในการให้บริ การในรู ปแบบรัฐ
สวัสดิการให้มากขึน การสร้างโรงพยาบาลทีไม่แสวงหาผลกําไรเกินความเหมาะสม (2) กระทรวง
สาธารณสุ ขต้องวางกรอบนโยบายและแผนพัฒนาโครงสร้างเครื อข่ายระบบสาธารณสุ ขร่ วมกับ
รั ฐ บาลในเชิ ง บู ร ณาการ (3) รั ฐ บาลต้องปรั บ ปรุ งเปลี ยนแปลงระบบประกัน สุ ข ภาพ ได้แ ก่
หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ หลักประกันสังคม สิ ทธิขา้ ราชการ เพือลดความเหลือมลําด้านสิ ทธิ
ประโยชน์ข องสิ ทธิ ก ารรั ก ษา สร้ างความเสมอภาคในการรั บบริ ก ารสุ ข ภาพ การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเชือมโยงข้อมูลระบบการประกันสุ ขภาพให้เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการวิจยั
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พัฒ นาอย่างต่ อเนื องสามารถติ ด ตามประเมิ น ผล มี ก ารควบคุ มการกําหนดราคาค่ าบริ การการ
รักษาพยาบาลทังภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความเป็ นธรรม การพัฒนาประสิทธิภาพของคุณภาพ
การรั ก ษาและคุ ณ ภาพการบริ ก าร สร้ า งความพึง พอใจให้แก่ ผรู้ ั บบริ ก ารในลัก ษณะองค์ร วม
(Holistic Care and Wellness) เพิ มจํานวนโรงพยาบาลในการรองรับความต้องการบริ การทีเพิ มขึน
การกํา หนดหน่ ว ยงานหลัก ในการทํา หน้า ที ดู แ ลรั บ ผิด ชอบการฟ้ องในระบบสาธารณสุ ข
ระดับประเทศ เพือประเมินติดตามการฟ้ องร้อง ออกกฎหมายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนในการฟ้ องร้องทางการแพทย์ (4) รัฐบาลต้องจัด สรรงบประมาณด้านสวัสดิการ
สุขภาพของประชาชนให้เพียงพอ การกระจายพืนทีให้บริ การ การจัดสรรงบประมาณเพิ มเติมให้
บุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐ การเพิ มอัตราผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การพัฒนาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิให้บุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรมจริ ยธรรมเอืออาทรเป็ นมิตรกับ
ผูร้ ับบริ การ รวมถึงการพัฒ นาเทคโนโลยีทีเหมาะสม (ศุภชัย ถนอมทรัพย์, 2552: 1-29) โดยมี
ตัวอย่างคดีทีมีการฟ้ องร้อง ดังนี
ตารางที 1 สรุ ปตัวอย่างคดีฟ้องร้องแพทย์และโรงพยาบาล
ที

เลขทีคํา
พิพากษา
ศาลฎีกาที
3528/2547

ผูร้ ับบริ การ
ชาวไทย

2

คดีแดงเลขที
2961/2550

ญาติผรู ้ ับบริ การ
ชาวไทย

3

คดีแดงเลขที
อ.452/2551
คดีดาํ เลขที
อ. 590/2549
ศาลฎีกาเลขที
9513/2551
ศาลฎีกาเลขที
4641/2551

ผูร้ ับบริ การ
ชาวไทย

โรงพยาบาลแห่ง
หนึง และหน่วยงาน
แห่งหนึง

ผูร้ ับบริ การ
ชาวไทยและญาติ
ผูร้ ับบริ การ
ชาวไทย

โรงพยาบาลแห่ งหนึง

1

4
5

โจทย์

จําเลย
โรงพยาบาลแห่ง
หนึงและผูใ้ ห้การ
รักษา
โรงพยาบาลแห่ง
หนึง

ผูใ้ ห้การรักษาใน
โรงพยาบาลแห่ งหนึง

มูลเหตุ

ทุนทรัพย์

คลอดบุตร
พิการ

100,000,000

ฉี ดยากระดูก
สันหลังจน
เสี ยชีวิต
ตัดนิ ว 2 นิ ว

จําคุก (ไม่รอลงอาญา)

คลอดบุตร
เสี ยชีวิต
ผ่าตัดเนืองอก

ยกฟ้ อง

ยกฟ้ อง

200,000
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ตารางที 1 สรุ ปตัวอย่างคดีฟ้องร้องแพทย์และโรงพยาบาล (ต่อ)
ที
6

เลขทีคํา
โจทย์
พิพากษา
ศาลฎีกาเลขที ญาติผรู ้ ับบริ การ
6047/2551
ชาวไทย

7

ศาลฎีกาเลขที ญาติผรู ้ ับบริ การ
6092/2552
ชาวไทย

8

ศาลฎีกาเลขที
7634/2554

9

คดีแดงเลขที
625/2554

10

คดีแดงเลขที
223/2556

11

12

13
14

ผูร้ ับบริ การชาว
ไทยกับพวก 4
ราย
ผูร้ ับบริ การ
และผูเ้ สี ยหาย
ชาวไทย
ผูร้ ับบริ การชาว
ไทย 5 คน

จําเลย
โรงพยาบาลแห่ง
หนึงและผูใ้ ห้การ
รักษา
โรงพยาบาลแห่ง
หนึงและผูใ้ ห้
คําปรึ กษา
โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึง
และผูใ้ ห้การรักษา
โรงพยาบาลแห่ง
หนึง

โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึง
และผูใ้ ห้การรักษา
3 คน
ดดีดาํ เลขที ผูร้ ับบริ การ
โรงพยาบาลเอกชน
ผบ.1461/2555 ชาวต่างชาติ
แห่งหนึงและผูใ้ ห้
การรักษา
คดีแดงเลขที ผูร้ ับบริ การชาว โรงพยาบาลเอกชน
3727/2555 ไทย
แห่งหนึงและผูใ้ ห้
การรักษา
คดีแดงเลขที ญาติผรู ้ ับบริ การ โรงพยาบาลเอกชน
2531/2556 4 คน
และผูใ้ ห้การรักษา
ศาลฎีกาเลขที ผูร้ ับบริ การ 2 คน กระทรวง
20725/2556
สาธารณสุ ข
รวม

มูลเหตุ

ทุนทรัพย์

คลอดเสี ยชีวิต

1,588,000

จ่ายยาทาง
โทรศัพท์
(ผูร้ ับบริ การ
เสี ยชีวิต)
คลอดบุตร
เสี ยชีวิต

2,000,000

สมองพิการ

7,877,500

ขาดการดูแล
อย่างใกล้ชิด

2,5200,000

8,300,000

คลอดบุตร

10,273,000

ตัดนิ วออก
1 ข้อ

13,200,000

ขาดการดูแล
จนเสี ยชีวิต
ขาดการดูแล

3,276,225
ยกฟ้ อง
149,414,725
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โดยมีรายละเอียดทีสําคัญตามลําดับเรื องดังต่อไปนี
1. คําพิพากษาศาลฎี กาที 3528/2547 ยกฟ้ องเนื องจากคดีหมดอายุความ 1 ปี กรณี
ผูร้ ับบริ การและบุตรผูเ้ สียหายทางการแพทย์ ฟ้ องดําเนิ นคดีต่อโรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ งในจาก
เหตุการณ์ทาํ คลอดธรรมชาติทาํ ให้เกิดการติดเชือทางสายสะดือ ทําให้เกิดผลข้างเคียงต่อขา มีการ
เจริ ญเติ บโตลักษณะสันยาวไม่เท่ ากัน เนื องจากหัวกระดูก สะโพกซ้ายหายไป โดยทีผ่านมาศาล
ชันต้น พิจ ารณายกฟ้ อง ศาลอุทธรณ์ พิจ ารณายกฟ้ องเช่น กัน จากคดี นี นํามาสู่ ก ารฟ้ องร้ องโดย
โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ งในกรณี หมิ นประมาทจากการทีผูร้ ับบริ ก าร ให้สัมภาษณ์ในเดื อน
กันยายน 2545 ในรายการหนึ ง ศาลฎีกาเห็นด้วยกับคําพิพากษาศาลชันต้นและศาลอุทธรณ์ให้ยก
ฟ้ อง ด้วยเหตุผลว่าการกระทําของจําเลยเป็ นการกล่าวอ้างไปตามความชอบธรรมและปกป้ องตาม
ทํานองคลองธรรมจึงไม่เป็ นการละเมิด (ผูจ้ ดั การ, 2556) เกียวข้องกับหลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
ในการรักษาตามจรรยาบรรณวิชาชีพเกียวกับขนาดเด็ก และวิธีการทีใช้ทาํ คลอดทีเหมาะสม รวมถึง
กรณี ฟ้องกลับผูไ้ ด้รับความเสี ยหาย รวมถึงหลักนิ ติ ธรรมและหลัก ความโปร่ งใสในการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจถึงข้อจํากัดในการดําเนินคดี
2. คําพิพากษาหมายเลขแดงที 2961/2550 ตามคําพิพากษาศาลจังหวัดทุ่งสง จากจําเลย
เป็ นแพทย์ฉีดยาชาและทําการผ่าตัดไส้ติ งจนผูร้ ั บบริ ก ารเสี ยชี วิต โดยมีความผิดฐานกระทําการ
ประมาทเป็ นเหตุให้ผอู้ ืนถึงแต่แก่ชีวิตระหว่างการผ่าตัด จากอาการหัวใจหยุดเต้น ระบบไหลเวียน
โลหิ ตล้มเหลว โดยแพทย์หยุดการผ่าตัดแล้วส่ งต่อผูร้ ับบริ การไปยังโรงพยาบาลอืน ต่ อมาทําให้
ผูร้ ับบริ การเสียชีวิต โดยคําพิพากษาตัดสินจําคุกแพทย์โดยไม่รอลงอาญา (ไพศาล กังวลกิจ, 2555:1)
3. คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที อ. 452/2551 และคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที
อ. 590/2549 พิจ ารณาตามพระราชบัญญัติ วิ ชาชี พเวชกรรม พุทธศัก ราช 2525 ผูร้ ั บบริ ก ารรั บ
อุบตั ิเหตุถกู เครื องขูดมะพร้าวไฟฟ้ าครู ดทีมือขวาได้รับบาดเจ็บเป็ นแผลทีนิ วกลางและนิ วชี เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึง ซึงพยาบาลฉีดยาชาเย็บแผลเรี ยบร้อย หลังจากนันผูร้ ับบริ การไป
รักษาบาดแผลอีกโรงพยาบาลหนึงพบว่านิ วมีสีดาํ เนืองจากไม่มีเลือดไปเลียงปลายนิ วทําให้ตอ้ งตัด
นิ วออก 2 ข้อ ผูร้ ับบริ การร้องเรี ยนแพทยสภาทําให้เกิดกรณี พิพาทกับมติแพทยสภา ในทีสุ ดศาล
ปกครองพิพากษาให้เพิกถอนมติคณะกรรมการแพทยสภาในการประชุมครังที 3/2548 (สํานักงาน
อัยการพิเศษฝ่ ายสารสนเทศ, 2553: 75-79) เกียวข้องกับหลักความรับผิดชอบในการรักษาด้วยความ
ระมัดระวังและหลักนิติธรรมด้านการตีความประเด็นการรักษา
4. คําพิพากษาศาลฎี ก าที 9513/2551 มีคาํ สั งยกฟ้ องผูร้ ับบริ ก าร ซึ งฟ้ องแพทย์และ
โรงพยาบาลแห่งหนึงในกรณี คลอดบุตร ทําให้บุตรเสี ยชีวิต 1 คน โดยผูร้ ับบริ การได้รับข้อมูลว่ามี
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บุตรในครรภ์คนเดียวแต่มี 2 คนทําให้ได้รับยาบํารุ งไม่ครบถ้วนทําให้ส่งผลต่อครรภ์ทีไม่สมบูรณ์
(สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557)
5. คําพิพากษาหลายเลขที 4641/2551 มีคาํ สังให้โรงพยาบาลแห่งหนึ งชดใช้ค่าเสี ยหาย
กรณี ข าดความระมัด ระวัง ในการดู แ ลผูร้ ั บ บริ การ โดยปล่อ ยให้น ําร้ อ นลวกบริ เวณจุ ด ผ่า ตัด
โรคมะเร็ ง ทําให้ผวิ หนังไหม้ลึก (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557)
6. คํา พิพ ากษาหมายเลขที 6047/2551 มี ค ําสั งให้โ รงพยาบาลรั ฐ และแพทย์ชดใช้
ค่าเสี ยหายจํานวน 1,588,000 บาทให้แก่ ญาติผรู้ ั บบริ ก าร เนื องจากแพทย์ทาํ ให้เกิดการติด เชือใน
กระแสเลือดจากการสัมผัสบาดแผลของผูร้ ับบริ การทีเข้ารับบริ การคลอดบุตรจนทําให้ผรู้ ับบริ การ
เสียชีวิต (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2557)
7. คําพิพากษาหมายเลขที 6092/2552 มีค าํ สั งให้โรงพยาบาลและแพทย์ชดใช้ค่ าเสี ยหายจาก
ความทุ กข์ทรมานระหว่างเจ็บป่ วย ค่ าเสี ยสมรถภาพในการมองเห็ นและสู ญเสี ยความงามตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์มาตรา 446 จากการทีแพทย์ขาดความระมัดระวังตามวิสัยและ
พฤติก รรมมิให้เกิด ความผิด ผลาดขึนได้จ ากการวินิ จฉัยโรคและแนะนํายาทางโทรศัพท์ โดยไม่
ตรวจสอบประวัติการรักษาด้วยตนเอง เมือพยาบาลฉีดยาชนิดหนึงให้ผรู้ ับบริ การทําให้ผรู้ ับบริ การ
เกิดอาการแพ้อย่างรุ นแรง ซึงเป็ นการรักษาไม่ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ (สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข, 2557 : 1-18) ซึงเป็ นการประพฤติผิดต่อหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์
8. คําพิพากษาศาลฎี ก าที 7634/2554 ตัดสิ น ลงโทษแพทย์สองคนในฐานประมาท
เลินเล่อจนทําให้ผอู้ ืนถึงแก่ชีวิต ตามความผิดทางละเมิด 2539 มาตรา 5 วรรค 1 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 420 และ 446 โดยเมือวันที 6 กันยายน 2538 ผูเ้ สี ยชีวิตมาคลอดบุตร โดย
แพทย์สั งให้มีการใช้ยาระงับความรู้สึกทีหลัง (Spinal Anaesthesia หรื อ EPldural Block) และการ
วางยาสลบ ต่อมาผูร้ ับบริ การเสียชีวิตจากระบบการไหลเวียนโลหิตล้มเหลวจากเศษนําคลําเข้าระบบ
เส้นเลือดทางปอด โดยมีคาํ วินิจฉัยสรุ ปว่าการให้ยา Spinal Anaesthesia มีผลการแทรกซ้อนหลาย
ประการ แพทย์ตอ้ งให้การดูแลผูร้ ับบริ การอย่างใกล้ชิด สําหรับความเชือมโยงกับแพทยสภากรณี นี
คือ แพทยสภาลงมติไม่ผดิ 12 คนและลงมติมีความผิด 10 คนจากคณะกรรมการทังหมด 30 คน โดย
หนึงในกรรมการฝ่ ายลงมติไม่ผดิ เป็ นบุคคลทีเป็ นญาติกบั แพทย์ผถู้ ูกกล่าวหา ทําให้กรรมการกลุ่ม
ลงมติผดิ ลาออก เพือประท้วงการลงมติทีคณะกรรมการไม่ได้มีการศึกษาสํานวนอย่างละเอียดด้วย
เหตุผลว่า คําวินิจฉัยแพทยสภาไม่ใช่กฎหมายและเป็ นอํานาจศาล ทําให้ศาลจําไม่ถือมติแพทยสภา
(สํานักงานการแพทย์, 2558 : 1-5)
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9. คําพิพากษาคดีแดงหมายเลขที 625/2554 มีคาํ สั งให้ให้โรงพยาบาลแห่ งหนึ งชําระ
ค่าชดเชย 7,877,500 บาทให้แก่ผรู้ ับบริ การและผูเ้ สียหาย เนืองจากความผิดผลาดในการรักษาจนทํา
ให้เกิดสมองพิการ
10. คําพิพากษาหมายเลขแดงที ผบ. 223/2556 สังให้โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ งและ
แพทย์ชดใช้ค่ าเสี ยหายรวม 2,520,000 บาท ให้แก่ ญาติ ผเู้ สี ยชี วิต เนื องจากแพทย์ข าดการดูแ ล
ผูร้ ับบริ การอย่างใกล้ชิดจนทําให้ผรู้ ับบริ การเสียชีวิตจากสมองขาดเลือด และเกิดโรคแทรกซ้อมจาก
การผ่าตัด
11. คําพิพากษาหมายเลขดําที ผบ. 1461/2555 สังให้โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ งและ
แพทย์ชดใช้ค่าเสียหายรวม 10,273,000 บาท ให้แก่ผรู้ ับบริ การชาวต่างชาติ จากกรณี ละเมิดด้วยขาด
ความระมัดระวังในการใช้เครื องห้ามเลือดไฟฟ้ า ทําให้ช็อตผูร้ ับบริ การบริ เวณราวนมข้างลําตัวยาว
30 เซนติเมตร กว้าง 15 เซนติเมตรในระหว่างผ่าตัดคลอดเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2555 ซึงเกียวข้อง
กับหลักประสิทธิภาพทีเกิดจากความประมาทของผูป้ ฎิบตั ิงาน ขาดหลักประสิทธิผลในการส่ งมอบ
คุณภาพการรัก ษาและคุณภาพบริ การทีดีจากความผิดผลาดนี ทําให้เกิดปั ญหาสุ ข ภาพด้านอืนแก่
ผูร้ ับบริ การ
12. คําพิพากษาคดีแดงเลขที 3727/2555 มีคาํ สั งให้โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ งและ
แพทย์คนหนึง ชดใช้ค่าเสียหายจากความผิดผลาดในการรักษาทําให้ตอ้ งตัดนิ วมือของผูร้ ับบริ การที
ต้องใช้นิ วมือในการประกอบวิชาชีพ จํานวน 13,200,000 บาท เนื องจากแพทย์ผใู้ ห้การรักษาขาด
ความชํานาญความเชียวชาญในการทําศัลยกรรมทําให้เกิดการเจ็บป่ วยหนักขึนจนทําให้ตดั ข้อนิ ว
สําคัญ
13. คําพิพากษาคดีแดงเลขที 2531/2556 มีคาํ สังให้โรงพยาบาลเอกชนแห่ งหนึ งชดใช้
ค่าเสี ยหายให้แก่ผรู้ ับบริ การจํานวน 3,276,228 บาท เนื องจากขาดการดูแลผูร้ ับบริ การตามหลัก
วิชาชีพแพทย์ทีควรให้บริ การอย่างใกล้ชิด
14. คําพิพากษาศาลฎีกา หมายเลขที 20725/2556 ศาลอุทธรณ์ยืนยันยกฟ้ องเมือวันที
18 กรกฎาคม 2555 คดีนายเสนาะ แสงโชติ เสียชีวิตจากการรับประทานยาตามแพทย์จ่ายจนทําให้
ตาบอด ไตวายเรื อรั ง เนื องจากพิ จ ารณาว่ า แพทย์รั ก ษาตามมาตรฐาน จี ง ไม่ มี ค วามผิด ตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดของเจ้าหน้าที พ.ศ. 2539 ในการดําเนินคดีครังนีนางบังอร แสงโชติ ต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมศาลประมาณ 70,000 บาท แต่ดว้ ยความขัดสนจึงประกาศขายไตหนึงข้าง ต่อมามี
ผูบ้ ริ จากเงินให้ความช่วยเหลือในการต่อสู้คดี (สํานักข่าวอิศรา, 2555) เกียวข้องกับหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พในการวินิ จ ฉัย การให้ยา และการติด ตาม รวมถึงหลักความ
รับผิดชอบต่ อเหตุการณ์ ทีเกิดขึน หลักนิ ติธรรมสําหรับกระบวนการยุติ ธรรมทีต้องพึงพิงการให้
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ความเห็น ทางการแพทย์ทีอยู่ในแวดวงอุปถัมภ์ ทําให้อาจเกิ ด ประเด็น เรื องความโปร่ งใส และ
คุณธรรมในการให้ความเห็นทางการแพทย์
โครงสร้างและกระบวนการของการบริ หารจัดการทีดี จะนําไปสู่การสร้างเป้ าหมาย
แห่งความมีคุณธรรมเป็ นหลัก โดยมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. การสร้างความมีส่วนร่ วมในการกระจายการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนอย่าง
ทัวถึงทีสุด
2. การสร้ า งกระบวนการด้า นคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมที ดี ใ นการสร้ า งจิ ต สํา นึ ก แห่ ง
จรรยาบรรณทางการแพทย์ทีมุ่งเน้นการความปลอดภัยในการรักษาผูร้ ับบริ การให้รอดพ้นจากความ
เจ็บป่ วย และเสียงต่อการเสียชีวิต โดยปราศจากการมุ่งเน้นในเชิงธุรกิจทีแสวงหาผลตอบแทนการ
ลงทุนเช่นเดียวกับธุรกิจทัวไป
3. การสร้างความโปร่ งใสในการให้ขอ้ มูลความรู้เกียวกับโรค ขันตอนการรักษา การ
ให้ยา วิธีการผ่าตัดหรื อการบําบัดด้วยข้อมูลทีมีความเชือถือได้ เพือแสดงถึงความเชียวชาญในการ
รักษาเฉพาะโรคนันอย่างแท้จริ ง
4. การสร้างจิตสํานึ ก ด้านพันธะในความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การรักษาในฐานะผู้
ให้บริ การทีมีความเชียวชาญรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้นโดยเฉพาะในส่ วนของการ
ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน ต้อ งการปฎิ รู ป และกํา หนดกติ ก าทางสัง คมเพื อให้ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนเกิดการยอมรับจากสังคม โดยเฉพาะในด้านการสร้างความเสมอภาคในการเข้า
รับการรักษาพยาบาลจากผูร้ ับบริ การทีมีจาํ นวนมาก ด้วยการผลักภาระผูร้ ับบริ การทีมีความสามารถ
ในการชําระเงินน้อยให้ไปใช้บริ การจากโรงพยาบาลรัฐ หรื อใช้กลไกโรงพยาบาลรัฐในการดูแล
ผูร้ ั บ บริ การที ไม่ มีค วามสามารถในการชํา ระเงิ น หรื อการใช้ทรั พ ยากรทางการแพทย์ข อง
โรงพยาบาลรัฐ เพือสร้ างผลตอบแทนในการลงทุน ของโรงพยาบาลเอกชน เป็ นต้น ดังนันการ
ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จึงควรมีหลักการดําเนิ นธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลในการดํารง
ระบบคุณธรรมจริ ยธรรมทีดีงาม เพือสร้างความไว้วางใจระหว่างผูร้ ับบริ การและธุรกิจโรพยาบาล
เอกชนให้มีความเกือกูลกันในด้านผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างกัน ทําให้เกิดความไว้วางใจ
ระหว่างผูร้ ับบริ การและแพทย์ โดยคํานึ งถึงผลตอบแทนทางธุรกิจในระดับทีเหมาะสม ทังนี การ
บริ หารงานโรงพยาบาลเอกชนต้องสร้างความมีส่วนร่ วมในการจัดการและประสานงานร่ วมกัน
ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนและโรงพยาบาลเอกชน เพือผลักดันให้เกิดคุณภาพการ
รักษาและคุณภาพบริ การในระดับมาตรฐานสากลและทําให้เกิดความไว้วางใจซึงกันและกัน
ปั ญหาและอุปสรรคสําคัญ ทีมีผลต่ อการพิพาททางคดี ความ คือ แพทยสภา ซึ งเป็ น
หน่ วยงานของภาครัฐทีมีบทบาทหน้าทีในการกํากับจรรยาบรรณทางการแพทย์หรื อเป็ นองค์ก ร
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วิชาชีพแพทย์ ถูกใช้เป็ นเครื องมือของกลุ่มผลประโยชน์จากโรงพยาบาลเอกชนทีมุ่งหวังในการดูแล
ปกป้ องผลประโยชน์ของแพทย์และโรงพยาบาลมากกว่าการดูแลผลประโยชน์ของภาคประชาชนที
ปราศจากความรู้ทางการแพทย์ ทําให้ภาคประชาชนขาดทีพึงพิงในการเข้าถึงการร้องเรี ยนและเป็ น
อุปสรรคต่อการได้มาซึงความยุติธรรม ทังนีจํานวนข้อร้องเรี ยนนับตังแต่ปี 2545 จํานวน 16 รายมี
การเพิ มขึนตามลําดับ โดยในปี 2550 มีจาํ นวนค้างการพิจารณาสูงถึง 228 รายและมีแนวโน้มเพิ ม
สูงขึนในอนาคต ในกลุ่มนีมีจาํ นวนผูเ้ สียชีวิตสูงถึง 81 ราย ซึงเป็ นปัจจัยสําคัญทีต้อมุ่งเน้นการสร้าง
การจัดการบรรษัทภิบาลให้เกิดขึนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ได้ (ปรี ยานันท์ ล้อเสริ มวัฒนา;
สุธีร์ รัตนะมงคลกุล; กรรณิ กา กิติเวชกุล, 2558)
ปัญหาทีเกิดขึนในระบบสาธารณสุขเป็ นปัญหาเรื อรังทีเกิดขึนจากหลายปั จจัยรวมกัน
ตังแต่บทบาทภาครัฐและหน่วยงานของรัฐในการจัดสรรงบประมาณ การสร้างความเสมอภาคใน
การเข้าถึงระบบสาธารณสุข การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ การพิจารณาด้านจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์ของแพทยสภา เป็ นต้น ส่งผลให้ผรู้ ับบริ การขาดความเชือมันในการรักษา ขาดความ
เข้าใจระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ สร้างความหวาดระแวงระหว่างกันอันเป็ นทีมาของคดี
ความขยายตัว เพิ มขึ น ประเด็ น สํา คัญ คื อ หลัก คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ
รักษาพยาบาลต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การด้วยความร่ วมมือในการตัดสิ นใจให้การ
รักษาร่ วมกัน สร้างความสัมพันธ์ทีดีร่วมกันจะทําให้เกิดความเข้าใจ เชือใจและมันใจระหว่างกัน
มากขึน สามารถลดความขัดแย้งจากประเด็นทีถูกสร้างขึนมาจากข้อสงสัยในหลักความรับผิดชอบ
และตรวจสอบได้ หลักความโปร่ งใส หลักประสิทธิภาพ หลักความเสมอภาค หลักการตอบสนอง
ในการให้บริ การ ทําให้เกิดปัญหาสังคมทีมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ
เปลียนแปลงจากระบบเชิ งอุปถัมภ์ทีช่ ว ยเหลือเกื อกูลกัน เป็ นเชิ งพาณิ ชย์ ก่ อให้เกิ ด ปั ญหาการ
ฟ้ องร้องคดีความทางศาลเกิดขึนมากมาย ซึงล้วนเป็ นระบบการป้ องกันตัวเอง (Defensive Practice)
จนเป็ นปัญหาเรื อรังไปสู่ประเด็นอืนๆ เช่น การตรวจรักษาด้วยแพทย์และตรวจสอบด้วยเครื องมือ
ทางการแพทย์ทีทันสมัยอันเป็ นสิ งทีเกินความจําเป็ น ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงเกินจริ ง ใช้เวลาในการ
บริ การนานขึนและเกิดความสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจ เป็ นต้น จากปัญหาทีเรื อรังดังกล่าวภาครัฐต้อง
ให้ค วามสําคัญในการสร้ างทางออกด้วยการตังกองทุ น ชดเชยความเสี ยหาย เพือลดปริ มาณคดี
ฟ้ องร้องลง (ศุภชัย ถนอมทรัพย์, 2552; ไพศาล กังวลกิจ, 2558) ภาพรวมการจัดการบรรษัทภิบาล
ของโรงพยาบาลเอกชนตามกระแสสังคมในปั จจุบนั อยู่ในระดับตํา เนื องจากโรงพยาบาลเอกชน
มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจทีมุ่งแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนในอัตราสูง จากการเป็ นสมาชิกตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีมุ่งเน้นการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ การสร้างผลตอบแทนการลงทุนแก่
ผูถ้ ือหุ ้น ส่ งผลต่อพฤติก รรมการจัดการทีมุ่งแสวงหาตลาดเป้ าหมายทีมีก าํ ลังซื อระดับสูงในการ
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สร้างราคาขายสูงและสร้างผลกําไรสูง จากกลยุทธ์การตลาดทีมุ่งตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังต่ อความจําเป็ นในการรั กษาพยาบาล ซึงผูร้ ั บบริ ก ารมีค วามจําเป็ นเร่ งด่ วน ขาดโอกาส
ต่อรองด้วยข้อจํากัดด้านความรู้ทางการแพทย์ ทําให้จาํ เป็ นต้องยอมรับค่าใช้จ่ายและเงือนไขการ
รักษาทีปราศจากความรู้ความเข้าใจในการรักษาพยาบาลอย่างถ่องแท้ ควบคู่กบั กลยุทธ์การตลาด
ของโรงพยาบาลทีมุ่งสร้างรายได้จากธุรกิจทีปราศจากความจําเป็ นในการรักษาพยาบาลอย่างแท้จริ ง
ได้แก่
1. การสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ให้มีก ารตรวจสุ ข ภาพจากความหวาดกลัว เพื อให้เกิ ด การ
ป้ องกันทีเกินจําเป็ นทําให้ผรู้ ับบริ การมีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึนโดยปราศจากความจําเป็ น (สุวฒั น์ กิตติ
ดิลกกุล, 2558)
2. การให้ขอ้ มูลการรักษาพยาบาลไม่ครบถ้วน มีเงือนไขทางการรักษา ภาระค่าใช้จ่าย
ทีเข้าใจยาก มีรายละเอียดทางเทคนิ คมาก ทําให้ผรู้ ับบริ การเสี ยโอกาสในการใช้เวลาค้นหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
3. การให้บริ ก ารที ขาดมาตรฐานการรั บรอง โดยอาศัยความน่ าเชื อถือจากวิชาชี พ
เฉพาะทีผูร้ ับบริ การไม่สามารถเข้าถึงความรู้ เป็ นต้น ถึงแม้การเป็ นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยต้องปฎิบตั ิตามแนวทางบรรษัทภิบาล แต่เป็ นเพียงโครงสร้างเชิงระบบในการรายงาน
ผลด้านเอกสารไม่สามารถแสดงถึงทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรมการจัดการทีแท้จริ ง ได้แก่ การ
กําหนดเป้ าหมายในการวินิจฉัยผูร้ ับบริ การ การสังจ่ายยาส่งตรวจวินิจฉัยตามทีโรงพยาบาลกําหนด
เป็ นต้น (สุวฒั น์ กิตติดิลกกุล; สุ ธีร์ รัตนะมงคลกุล; สุ วิทย์ เก่งวิบูลย์; วรุ ณภา กุณฑลจินดา; ปรี ยานันท์
ล้อเสริ มวัฒ นา, 2558) ดังนันทางเลือกทีดี ทีสุ ด เมือเกิดเหตุ กรณี พิพาทระหว่างผูร้ ั บบริ การและผู้
ให้บริ การคือ การประนีประนอมยอมความ เพือลดความเสี ยงจากความสูญเสี ยสําหรับทุกฝ่ าย ซึง
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความเสียงในวิชาชีพสูงกว่าธุรกิจอืนจึงต้องปฎิบตั ิตามหลักวิชาการ ตาม
มาตรฐานวิช าชี พ การสร้ า งความมี น ํา ใจเมตตา การสร้ างความสัม พัน ธ์ที ดี มีก ารอภัยต่ อกัน
(กระทรวงสาธารณสุข, 2556: 1)
จากสาเหตุขา้ งต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจเรื องยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน
สู่ค วามเป็ นบรรษัทภิ บาล โดยผูว้ ิจยั ศึกษาค้น คว้าจากแนวคิ ด ทฤษฎี ความเห็น จากผูเ้ ชี ยวชาญ
นักวิชาการ ตลอดจนเอกสารทีเกียวข้องกับการจัดการเชิงยุทธศาสตร์และหลักบรรษัทภิบาล เพือใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ งแผนงานให้สอดคล้องกับบริ บทของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนในอนาคต โดยผูว้ ิจ ัยมีค วามคาดหวังว่าผลจากการวิจยั ครังนี สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้บริ บทของธุรกิจโรงพยาบาล
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คําถามการวิจยั
1. บริ บทสภาพปั ญหาและสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ มีค วามสัมพัน ธ์ก ับการจัด การ
บรรษัทภิบาลอย่างไร
2. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนส่งผลต่อความเป็ นบรรษัทภิ
บาลอย่างไร
3. ยุทธศาสตร์ทีเหมาะสมในการนําธุรกิจไปสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลมีอะไรบ้าง
วัตถุประสงค์ในการวิจยั
1. ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทีส่ งผลต่อความเป็ นบรรษัทภิบาล
ของโรงพยาบาลเอกชน.
2. ศึกษาปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนทีส่ งผลต่อความเป็ น
บรรษัทภิบาล.
3. ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล.
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื อหา การศึกษาสภาพความเป็ นจริ งทางธุ รกิจ โรงพยาบาลเอกชน
ด้านปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาล โดยผูบ้ ริ หาร
ผูเ้ ชียวชาญในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพือสร้างแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์.
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมายทีศึกษา ผูว้ ิจยั กําหนดขอบเขตกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักในการ
วิจยั โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติทีผูว้ ิจยั ออกแบบการวิจยั
ไว้ เพือให้ครอบคลุมเนือหาทีกําหนดไว้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั แบ่งออกเป็ น
2.1 กลุ่มผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาล ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจากการจัดแบ่ งกลุ่มตามเครื อข่ายโรงพยาบาลเอกชน
แบ่งตามภูมิภาคของสถานทีตัง แบ่งตามขนาดของโรงพยาบาล
2.2 กลุ่มนักวิชาการ ได้แก่ คณบดีมหาวิทยาลัยทางการแพทย์
2.3 กลุ่ ม หน่ ว ยงานราชการ ได้แ ก่ ผูบ้ ริ หารกระทรวงพาณิ ชย์ ผูอ้ าํ นวยการ
โรงพยาบาลในกํากับของกระทรวงพาณิ ชย์
2.4 กลุ่มผูป้ ฎิบตั ิงานของโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ ผูจ้ ดั การ หัวหน้าฝ่ ายปฎิบตั ิการ
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2.5 กลุ่มผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผูร้ ับบริ การทีมีประสบการณ์ใน
การใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน บริ ษทั คู่สัญญา บริ ษทั ประกันชีวิต มูลนิ ธิเพือสังคมต่ างๆ โดย
ผูว้ ิจยั เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขอบเขตด้านพืนทีวิจยั หลัก ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชนรวม 98 แห่ งแบ่งออกเป็ น 2
ประเภท ได้แก่
3.1 กลุ่ ม เครื อข่ า ยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ร วม 94 โรงพยาบาลแบ่ ง ออกเป็ น
โรงพยาบาลขนาดเล็ก 10 แห่ง ขนาดกลาง 37 แห่งและขนาดใหญ่ 51 แห่ง
3.2 โรงพยาบาลเดียว 2 แห่ง แบ่งออกเป็ นขนาดใหญ่ 1 แห่งและขนาดกลาง 1 แห่ง
4. ระยะเวลาในการดําเนินการวิจยั กําหนดระยะเวลาในการวางแผนการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล รวมระยะเวลาทังสิ น 12 เดือน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
บรรษัทภิบ าล หมายถึง การบริ หารจัด การองค์ก ร สถาบัน ธุ รกิ จ ด้ว ยความซื อสัต ย์
สุจริ ต ความเปิ ดเผย โปร่ งใส มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้มีความชอบธรรม ยุติธรรม มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานคุณธรรม จริ ยธรรมเป็ นการทัวไป โดยพฤติกรรมการบริ หารของผูม้ ี
อํานาจทีมีจิตสํานึกในความเป็ นธรรม อันเป็ นเครื องชีนําการบริ หารให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร
โดยมีองค์ประกอบตามคณะกรรมการสํานักงานพัฒนาระบบราชการกําหนด ได้แก่ (1) หลักนิ ติ
ธรรม (2) หลักความเสมอภาค (3) หลักประสิทธิภาพ (4) หลักประสิทธิผล (5) หลักการตอบสนอง
(6) หลักความรับผิดชอบ (7) หลักความโปร่ งใสและเปิ ดเผยได้ (8) หลักการมีส่วนร่ วมและฉันทามติ
(9) หลักการกระจายอํานาจ (10) หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
ยุทธศาสตร์ หมายถึง กระบวนการในการวางแผนโดยบุคคล เพือพัฒนาแนวทางใน
การสร้างความสําเร็ จตามเป้ าหมายที กําหนดไว้ เพือใช้ในการสนับสนุ น เสริ มศักยภาพในการแข่ งขัน
ให้แก่องค์กรเป็ นทางเลือกระยะยาวในเชิงนโยบายปฎิบตั ิ ในภาพรวม โดยคํานึ งถึงปั จ จัยหลัก ที
สําคัญ ได้แก่ วัต ถุประสงค์ข องแผนทีกําหนดไว้ และภายใต้ภ าวะแวดล้อมที ส่ งอิทธิ พลต่ อการ
ดําเนินงานตามแผนทีกําหนดไว้
กลยุทธ์ หมายถึง แผนการบริ หารจัดการของผูบ้ ริ หาร เพือการทําภารกิจ เป้ าหมาย และ
แนวทางปฏิ บัติ ง านที มุ่ง สู่ ค วามสํา เร็ จ ตามวัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก ร โดยการตัด สิ น ใจภายใต้
ทรัพยากร และศักยภาพขององค์กรในการสร้างโอกาส และป้ องกันภัยให้แก่องค์กร
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ประโยชน์ ทีได้ รับ
1. ทําให้ทราบถึงบริ บทของสภาพปั ญหาและสภาพแวดล้อมทางธุร กิจโรงพยาบาล
เอกชน ได้แก่ การดําเนินดดีทางศาล การผลักดันกฎหมาย เพือคุม้ ครองประชาชนผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น
2. ทําให้ทราบถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีส่ งผล
ต่อความเป็ นบรรษัทภิบาล
3. ทําให้สามารถวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ของโรงพยาบาลเอกชนทีมีทงด้
ั านโอกาสในการ
พัฒ นาทางธุ ร กิ จ และด้า นความเสี ยง และสามารถนํา ไปใช้ใ นทางปฏิ บัติ ไ ด้ ในการกํา หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล เพือการรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจทีดีในอนาคต ได้ทราบแนวทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และผลลัพธ์ของการพัฒนาโรงพยาบาล
เอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล

บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เพือนําไปสู่ยทุ ธศาสตร์บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการ
ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือใช้เป็ นแนวทางศึกษา โดยผลการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลตามรายละเอียดตามลําดับหัวข้อต่อไปนี
1. แนวคิด ทฤษฎีและองค์ประกอบหลักของบรรษัทภิบาล
2. แนวคิด ทฤษฎี เกียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
3. แนวคิดและหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
4. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
1. แนวคิด ทฤษฎีและองค์ประกอบหลักของบรรษัทภิบาล
วิวฒั นาการของบรรษัทภิบาล เกิดจากแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตยแบบ
เสรี นิยม ทีมีเจตนารมณ์ในการปกป้ องสิทธิมนุษยชน สิทธิประชาชน การบริ หารราชการทีเข้มแข็ง
และมีความรับผิดชอบ อันเป็ นแนวคิดเชิงรัฐประศาสนศาสตร์แบบใหม่ทีเน้นการบริ หารแนวกว้าง
ตามการเปลี ยนแปลงกระบวนทัศ น์ เป็ นที นิ ย มในกลุ่ ม ประเทศ Anglo-American ได้แ ก่
สหรั ฐอเมริ ก า แคนาดา นิ ว ซี แลนด์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจัก ร ภายใต้ก รอบแนวความคิ ด
“Westminster Model” และกรอบแนวความคิด “American Model” จากกระแสโลกาภิว ตั น์และ
พัฒนาการด้านเทคโนโลยีข่าวสารข้อมูล ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงครังใหญ่ทีครอบคลุมปัจจัยหลัก
หลายด้านในระดับมหภาค เช่น ด้านการเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ด้าน
สังคมและวัฒนธรรม ส่ งผลต่อเนื องมาสู่ร ะดับจุ ลภาคในระดับบุ คคล ในด้านทัศนคติ ความคิ ด
ความเชือ จิ ตวิญญาณ จริ ยธรรม รวมถึงการแสดงออกทางพฤติ กรรมของแต่ละบุ คคลที มีค วาม
หลากหลาย ส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางด้าน สังคม ทีมีความหลากหลาย (Pluralism) ก่อให้เกิด
ค่านิยมเชิงวัตถุนิยมและบริ โภคนิ ยม ตามวิถีแห่ งประเทศแถบตะวันตกทีเชือว่าเป็ นปั จจัยทีทําให้
เกิดความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดสังคมเมืองทีขยายตัวกว้างขวางไปสู่ พื นทีด้อย
พัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างความมังคังทางการเงินเป็ นสําคัญ ปัจจัยทีสําคัญทีทําให้เกิดกระแสการ
เปลียนแปลงครังใหญ่ มาจากองค์การระหว่างประเทศ เช่น OECD: Organization for Economic
Cooperation and Development ที มีสมาชิ ก ทังหมด 29 ประเทศ ธนาคารโลก กลุ่ มผูบ้ ริ หาร
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ระดับสูงทัวโลกช่วยวางกรอบธรรมาภิบาล (Caux Round Table) ธนาคารเพือการพัฒนาแห่ งชาติ
(Asian Development Bank: ADB) ทีให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่กลุ่มประเทศกําลังพัฒนา
โดยมีเงื อนไขสําคัญการจัดการธรรมาภิ บาลเป็ นเครื องมือหนึ งทีถูกกําหนดให้ประเทศที เข้าร่ ว ม
โครงการต้องปฎิบตั ิต าม (ถวิลวดี บุรีกุล, 2546: 8) อย่างไรก็ตามรู ปแบบของบรรษัทภิบาลเป็ น
โครงสร้างทีไม่มีความสมบูรณ์ เปลียนแปลงตลอดเวลาตามกระแสโลกาภิวตั น์ โดยเฉพาะรู ปแบบ
ที มาจากแนวคิ ด ตามระบอบประชาธิ ปไตยแบบตะวัน ตก ยังคงพัฒ นาสู่ ค วามสํา เร็ จ อย่ างเป็ น
รู ปธรรมอีกมากในการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย (สมบูรณ์ ศิริประชัย, 2552 : 5-19)
องค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nation Development Programme: UNDP)
เป็ นแกนนําในการผลักดันความคิดสู่ระดับสากลจากเรื อง “Governance for Sustainable Human
Development) ทีมีกลไกธรรมาภิบาล 3 ด้าน คือ ด้านประชาสังคม ด้านภาคธุรกิจเอกชนและด้าน
ภาครัฐ อันนําไปสู่การสร้างความสมดุลขององค์ประกอบทังหมด เพือการดํารงอยูอ่ ย่างสันติสุขและ
มีเสถียรภาพ องค์ประกอบของธรรมาภิบาลประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่ วมของประชาชน (2)
กฎหมายยุติธรรม (3) เปิ ดเผยโปร่ งใส (4) ฉันทามติร่วมในสังคม (5) ความชอบธรรม (6) ความเสมอภาค
(7) ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล (8) ความรับผิดชอบต่อสังคม (9) ความมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
โดยผูม้ ี ส่ว นร่ ว ม 7 ภาคี ประกอบด้ว ยภาครั ฐ ภาคเอกชน องค์ก รพัฒ นา องค์ก รพัฒ นาเอกชน
สือมวลชน นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ประชาชน (เกรี ยงศักดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ , 2541) โดยระยะ
ต่อมากรอบแนวความคิ ดด้านรั ฐประศาสนศาสตร์ ได้ถูก พัฒนาไปสู่แนวความคิ ดในการจัด การ
สาธารณะรู ปแบบใหม่ ที มีมุมมองภาพกว้างและมีค วามซับซ้อนมากขึ นเกี ยวข้องกับการเมือง
การบริ หารและสังคม มี ก ารใช้เ ทคโนโลยี การตลาดที ไร้ พ รมแดน อัน เป็ นที มาของทฤษฎี
“Administrative Conjunction” เพือสร้างความเข้าใจระบบการบริ หาร การเชือมโยงการบริ หารของ
ภาครัฐและสังคม จนเป็ นที มาของหนังสื อเรื อง “The Reinventing Government” โดยนําเสนอ
แนวความคิดของ Stephen P. Osborne จนพัฒนาเป็ นการจัดการรัฐประศาสนศาสตร์ สมัยใหม่ ทีได้
สร้างความหมายของบรรษัทภิบาล อันเป็ นระบบภายในและกระบวนการภายใน เพือกําหนดทิศทาง
ความรับผิดชอบภายใต้การตรวจสอบทีมีความสัมพันธ์ระหว่างผูก้ าํ หนดนโยบาย ผูร้ ับมอบหมาย
นัก วิชาการระดับอาวุโส เพือสร้ างปทัสถานของการบริ หารงานที ดีข องภาครั ฐและการบริ หาร
องค์ก รระดับโลก โดยมุ่ง เน้น การบริ หารที ดี ทังในด้า นสัง คม การเมือง การกําหนดนโยบาย
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สาธารณะ การบริ หาร การทําสัญญาและสร้างเครื อข่าย เป็ นต้น (Lynn Jr; Ketti; Fredirickson, 2010
: 1-8)
วิวฒั นาการบรรษัทภิบาลในประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที 8 พ.ศ. 2540-2544) กําหนดยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาประชารัฐ โดยเปิ ดโอกาสให้องค์ก ร
ภาคเอกชน ชุมชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึน รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มีการวางรากฐานธรรมาภิบาลด้วยหลักสําคัญ ได้แก่ การ
สร้างความโปร่ งใสในการบริ หารประเทศ การตรวจสอบอํานาจรัฐ การมีส่วนร่ วมทุกภาคส่ วนทุก
กระบวนการครอบคลุมทุ ก ระดับ ต่ อมารั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2550
กําหนดกรอบหลักธรรมาภิบาลการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีไว้ตามหมวด 4 มาตรา 74 วรรคหนึ ง
“บุค คลผูเ้ ป็ นข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของหน่ ว ยงานราชการ หน่ วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรื อ
เจ้าหน้าทีอืนของรัฐ มีหน้าทีดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายเพือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวย
ความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริ หารบ้านเมืองทีดี หมวด
5 แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 (4) และ (5) กําหนดให้รัฐต้องดําเนินนโยบายเกียวกับการ
บริ หารราชการแผ่น ดิน ดังต่ อไปนี (1) พัฒ นาระบบงานภาครั ฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒ นาคุ ณภาพ
คุณธรรมและจริ ยธรรมของเจ้าหน้าทีของรัฐควบคู่ไปกับการปรั บปรุ งรู ปแบบและวิธีการทํางาน
เพือให้การบริ หารราชการแผ่นดินเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและส่ งเสริ มให้หน่ วยงานของรัฐใช้
หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีเป็ นแนวทางในการปฎิบตั ิราชการ (2) จัดระบบงานราชการและ
งานของรัฐอย่างอืนเพือให้การจัดทําและการให้บริ การสาธารณะเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ
โปร่ งใสและตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชน ต่อมารัฐบาลประกาศระเบียบ
สํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริ หารกิจ การบ้านเมืองที ดีมีผลบังคับใช้ในวัน ที 11
สิ งหาคม 2542 ให้หน่ วยงานราชการใช้หลักบริ หารจัดการ 6 ประการ คือ (1) หลักนิ ติธรรม (2)
หลักความรับผิดชอบ (3) หลักความโปร่ งใส (4) หลักความมีส่วนร่ วม (5) หลักความคุม้ ค่า (6) หลัก
คุณธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 9 พ.ศ. 2545-2549 นําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็ นหลักพืนฐานการพัฒนาการดําเนินชีวิตสายกลางเสริ มสร้างคุณธรรม ความซือสัตย์
สุจริ ต ควบคู่กบั หลักธรรมาภิบาล 6 ข้อ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน (ฉบับที
5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 มีหลักการว่า การบริ หารราชการจะต้องเป็ นไปเพือประโยชน์สุข ของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิ ทธิภาพ ความคุม้ ค่า การกระจายอํานาจ
การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ต่อมาได้มีการออกพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดี ปี 2546 กําหนด เป้ าหมาย คือ (1)
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เกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน (2) เกิด ผลสัมฤทธิ ต่อภารกิจ รัฐ (3) มุ่งเน้น ความมีประสิ ทธิภาพ
ความคุม้ ค่าในภารกิจของรัฐ (4) มีขนตอนการปฎิ
ั
บตั ิงานเท่าทีจําเป็ น (5) ปรับปรุ งภารกิจให้ทนั ต่อ
เหตุก ารณ์ (6) อํานวยความสะดวกตอบสนองความต้องการ (7) ประเมิน ผลการปฎิบัติงานอย่าง
สมําเสมอ โดยกําหนดหลัก ธรรมาภิ บาลไว้ 10 ประการ คื อ (1) หลัก นิ ติ ธ รรม (2) หลัก การ
ตอบสนอง (3) หลัก ความรั บผิด ชอบ (4) หลัก ความโปร่ งใส (5) หลัก ประสิ ทธิ ภ าพ (6) หลัก
ประสิทธิผล (7) หลักความเสมอภาค (8) หลักการมีส่วนร่ วม (9) หลักการกระจายอํานาจและ (10) หลักการ
มุ่งเน้นฉันทมติ พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มุ่งเน้นกรอบการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าในด้าน
นิติธรรม บริ หารจัดการ พัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศการสื อสาร องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
ความคุม้ ค่า สํานึ กรับผิดชอบ การมีส่วนร่ วม ความโปร่ งใสและความมี คุณธรรม (ถวิลวดี บุรีกุล,
2555: 9)
จากการปรับปรุ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เกียวกับหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที
10 พ.ศ. 2550-2554 มุ่งเสริ มสร้างธรรมาภิ บาลให้เ กิดขึ นในการบริ หารอย่างแท้จริ ง โดยกําหนด
ยุทธศาสตร์ 7 แนวทาง คือ (1) การเสริ มสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
ในวิถีสงั คมไทย (2) เสริ มสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนให้เข้าร่ วมในการบริ หารจัดการประเทศ
(3) สร้างประสิทธิภาพของราชการให้มีธรรมาภิบาลในการบริ การแทนการกํากับควบคุม (4) กระจาย
อํานาจสู่ ภูมิภ าค (5) ส่ งเสริ มธุ ร กิ จ ให้มีบรรษัทภิ บาล (6) ปฎิ รู ปกฎหมาย กฎระเบี ยบ ขันตอน
กระบวนการเกียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (7) การรักษาและเสริ มสร้างความมันคงสู่ดุลย
ภาพและความยังยืน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้ความสําคัญต่อธรรมาภิบาล
โดยกํา หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2555 เพื อพัฒ นาขี ด
ความสามารถ การตอบสนองต่อการเปลียนแปลง การอํานวยความสะดวก ยึดมันหลักธรรมาภิบาล
ด้วยหลัก 10 ประการ คือ (1) หลัก นิ ติธรรม (2) หลักการตอบสนอง (3) หลักประสิ ทธิภาพและ
คุม้ ค่า (4) หลักประสิทธิผล (5) หลักความเสมอภาค (6) หลักความโปร่ งใสเปิ ดเผยได้ (7) หลักการมี
ส่วนร่ วม (8) หลักกระจายอํานาจ (9) หลักการตรวจสอบได้และรับผิดชอบ (10) หลักคุณธรรมและ
จริ ยธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558 : 1)
ความสําคัญของการใช้หลักธรรมาภิบาลในประเทศไทย ตามแนวคิดของนายอานันท์
ปั นยารชุน ศาสตราจารย์ธีร ยุทธ์ บุญมี นายแพทย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุท
วณิ ชและสถาบันวิจยั เพือการพัฒนาประเทศ โดยมีความเห็นสอดคล้องกับบริ บทการพัฒนาความ
เหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่มคือ (1) กลุ่มธรรมาภิบาลอํานาจนิ ยม (2)
กลุ่มธรรมาภิบาลเสรี นิยม (3) หลักธรรมาภิบาลชุมชนนิยม แต่ละกลุ่มมีเป้ าหมายตรงกันในการใช้
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ประโยชน์ในการปฎิรูปเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง บางกรณี มีขอ้ จํากัด ทีไม่เอืออํานวย
ต่อการส่งเสริ มการใช้หลักบรรษัทภิบาลในสังคมไทย เช่น วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ กลุ่มอิทธิพล
กลุ่มผลประโยชน์ทีต้องการรักษาสถานะของกลุ่ม ปัจจัยสําคัญในการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิ
บาล คือ การได้รับ ความช่วยเหลือและสนับสนุ นทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(International Monetary Fund: IMF) ในช่ว งปี พ.ศ. 2540 - 2542 ธนาคารเพือการพัฒ นาเอเซี ย
(Asian Development Bank: ADB) ระหว่างปี พ.ศ. 2511 – 2540 เพือให้เกิดการกระจายอํานาจ โดย
เน้นการมีส่วนร่ วม การตรวจสอบ การปรับโครงสร้างให้เกิดประสิ ทธิภาพ ลดการแทรกแซงของ
รัฐบาล การปฎิ รูปรั ฐวิสาหกิ จ การประสานงาน การปฎิ รูปกฎหมายและระบบตุลาการ เป็ นต้น
(บุษบง ชัยเจริ ญวัฒนะ และบุญมี ลี, 2544 : 1-25).
การจัด การบรรษัทภิ บาลในระดับธุ ร กิ จ เอกชน พบปั ญหาเกิ ด ขึ นจํานวนมากจาก
ประเทศพัฒ นาแล้ว เช่ น ความเสี ยหายจากบริ ษทั สมาชิ กตลาดหลัก ทรัพย์สาํ คัญระหว่างปี พ.ศ.
2544 - 2545 เช่ น (1) การตกแต่งตัวเลขกําไรเพือล้างหนี สิ นของ Adelphia Communication และ
ENRON (2) การแสดงกําไรสุทธิเกินจริ งของ AOL Time Warner, Bristol-Mayers Squibb (3) การ
เพิ มยอดขายหมุนเวียนของ CMS Energy, DUKE Energy, Dynergy, BIPASO, Peregaine Systems,
Qwest Communications International, Raliant Energy,XEROX (4) การ Swaps และสร้างกําลัง
ผลิตเกินจริ งของ Global Crossing (5) การนับยอดรับคืนบันทึกเป็ นรายได้ของ MERCK (6) การปรับ
รายได้สูงเกิ นจริ งและลดค่าใช้จ่ายตํากว่าความเป็ นจริ งของ NICOR LLP (7) การเลียงภาษีของ
TYCO (8) การสร้างกระแสเงิ นสดเกิน จริ ง บันทึ กค่าใช้จ่ายเป็ นทรัพย์สิน และการให้กู้เงิ นแก่
เจ้าของ โดยไม่บนั ทึกในงบการเงินของ Worldcom การจัดการบรรษัทภิบาลจึงจําเป็ นต้องการอาศัย
การตรวจสอบภายในอย่างเข้มงวดเพือป้ องกันปัญหาทีจะเกิดขึน (จินตนา บุญบงการ, 2553; Laufer,
2006: 239-249) จากกระแสโลกาภิวตั น์ทาํ ให้ปัญหาธรรมาภิบาลมีผลกระทบเชือมโยงระหว่างกัน
ซึงระบบเศรษฐกิจระดับโลกทีไม่มีรัฐบาลโลกเป็ นผูก้ าํ หนด ทําให้ระบบขาดกฎเกณฑ์ทีใช้ในการ
ควบคุมพฤติกรรมและความยุติธรรมทีใช้ในการตัดสินกรณี พิพาทบนความขัดแย้ง ก่อให้เกิดวิกฤติ
แห่ งการขาดความเชื อถือ ขาดจริ ยธรรมธุ รกิ จ การแสวงหาผลประโยชน์ในทางทุ จ ริ ตจากการ
คอรัปชันเกิดขึนเป็ นการทัวไปในทางธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารจึงต้อง
เลือกผูน้ าํ ทีมีจริ ยธรรมทีดี เพือสร้างสมดุลให้แก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทังภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร ผูน้ าํ ยุคใหม่จาํ เป็ นต้องมีคุณสมบัติในการประสานงานกับทุกกลุ่มในสังคมได้ นับเป็ นความ
ท้าทายของผูน้ าํ (Lester, 1999; Mark and Pless, 2006: 106) ดังนันความน่าเชือถือในผูท้ ีมีความเชือ
ในระบบบรรษัทภิบาลยังประสบปัญหาอย่างต่อเนื อง การแก้ไขปั ญหายังคงไม่มีทางออกทีชัดเจน
และไม่สามารถหาแนวทางใดให้เป็ นไปตามทฤษฎีได้อย่างน่ าเชือถือได้ ปั ญหาบรรษัทภิบาลยังคง
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เป็ นปัญหาทีต้องศึกษาเพือหาแนวทางทีชัดเจนต่อไป (จินตนา บุญบงการ, 2553 : 25) ทังนี มีผใู้ ห้คาํ
นิยามความหมายบรรษัทภิบาลไว้เพิ มเติมดังนี
ตารางที 2 การนิยามความหมายของบรรษัทภิบาลหรื อธรรมาภิบาล
ที
1

ผู้นิยาม
ธนาคารโลก (1989)

2

คณะกรรมการเศรษฐกิจ
แ ล ะ สั ง ค ม แ ห่ ง
สหประชาชาติ ป ระจํา
ภู มิ ภ าคเอเซี ย แปซิ ฟิ ก
(UN-ESCAP)

3

องค์กรเพือความร่ วมมือ
และพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Organization for
Economic Cooperation
and Development: OECD)

ความหมาย
ลัก ษณะและวิ ธี ท างการใช้อ ํา นาจทางการเมื อ ง จัด การ
บ้านเมือง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ เพือการ
พัฒ นา ฟื นฟูเศรษฐกิ จ ของประเทศที รั ฐ บาลให้บ ริ ก ารที มี
ประสิ ทธิภาพ ยุติธรรม มีกระบวนการ กฎหมายอิสระ ความ
โปร่ งใส ความรั บ ผิด ชอบ สามารถตรวจสอบได้ (The
exercise of political power to manage a nation’s affairs)
การบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีเป็ นเรื องทีมีความเกียวข้องกับ
การจัด การโครงสร้ า งและความสัม พัน ธ์ข องสถาบัน ทาง
การเมือง ซึงครอบคลุมทังในส่วนของสถาบันทางการเมืองทีมี
ลัก ษณะอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ การตัด สิ น ใจ
จัดสรรทรัพยากรเพือบริ หารกิ จการของบ้านเมืองและแก้ไข
ปัญหาของสังคม ตลอดจนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่ วมของ
ภาคส่วนหรื อฝ่ ายต่างๆ ในการกําหนดนโยบายสาธารณะและ
การนํานโยบายสาธารณะไปสู่ ก ารปฏิบัติ ภ ายใต้ก รอบและ
กระบวนการทางกฎหมายอันชอบธรรม
ระบบกํากับและควบคุ มกิ จ การ โดยการแบ่ งแยกสิ ทธิ และ
หน้าทีของผูม้ ีส่วนเกียวข้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอืนๆ ซึงกําหนดเป็ น
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเพือใช้ในการตัดสิ นใจในกรณี ต่างๆ
ขึนในกิจการ โดยยึดวัตถุประสงค์ของกิจการเป็ นสําคัญ
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ตารางที 2 การนิยามความหมายของบรรษัทภิบาลหรื อธรรมาภิบาล (ต่อ)
ที
4

ผู้นิยาม
สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ

5

สถาบันพระปกเกล้า

6

สํานักงานคณะกรรมการ
กํา กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
สถา บั น วิ จั ย เพื อก า ร
พัฒนาประเทศไทย

7

ความหมาย
หลักธรรมาภิบาลของการบริ หารบ้านเมืองทีดีแบ่งออกเป็ น 4
หลัก การได้แก่ (1) การบริ ห ารจัด การภาครั ฐ แนวใหม่ ที มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล การตอบสนอง (2) ค่ า นิ ย ม
ประชาธิปไตยทีมีความรับผิดชอบ เปิ ดเผยโปร่ งใส ตามหลัก
นิติธรรมและความเสมอภาค (3) ประชารัฐ เพือการมีส่วนร่ วม
และการกระจายอํา นาจ (4) ความรั บ ผิ ด ชอบทางการ
บริ หารงานด้วยหลักคุณธรรมจริ ยธรรม
ธรรมาภิบาลเป็ นหลัก การบริ หารแนวใหม่ทีมุ่งเน้น หลักการ
โดยมิใช่หลักการทีเป็ นรู ปแบบทฤษฎีการบริ หารงาน แต่เป็ น
หลักการทํางาน ซึงหากมีการนํามาใช้เพือการบริ หารงานแล้ว
จะเกิ ดความเชือมันว่าจะนํามาซึงผลลัพธ์ทีดีทีสุ ด คื อ ความ
เป็ นธรรม, ความสุจริ ต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
การบริ หารจัดการบริ ษทั ทีมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้และคํานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
การปกครอง การบริ หาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากนี ยังหมายถึงการ
บริ หารจัด การที ดี ซึ งสามารถนํา ไปใช้ไ ด้ทังภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ธรรมทีใช้ในการบริ หารงานนี มีความหมายอย่าง
กว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เท่ านัน แต่ ร วมถึ งศี ลธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและความ
ถูก ต้องชอบธรรมทังปวง ซึ งวิญ ูชนพึงมีและพึงประพฤติ
ปฏิบตั ิ อาทิ ความโปร่ งใส ตรวตสอบได้ การปราศจากการ
แทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็ นต้น
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ตารางที 2 การนิยามความหมายของบรรษัทภิบาลหรื อธรรมาภิบาล (ต่อ)
ที
8

ผู้นิยาม
ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

ความหมาย
การบริ หารจัดการบ้านเมือง องค์การ สถาบันหรื อธุรกิ จด้ว ย
ความซือสัตย์สุจริ ต ความเปิ ดเผยโปร่ งใส ความรับผิดและรับ
ชอบทีตรวจสอบได้ ความชอบธรรม ยุติธรรม ความมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพและการมีมาตรฐานคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ นการ
ทัวไป คุณธรรม คือ สภาพคุณงามความดี ความประพฤติทีดี
การทํา ให้ เ กิ ด คุ ณ งามความดี อุ ป นิ สั ย อัน ดี ง าม ซึ งเป็ น
คุ ณ สมบัติ ทีอยู่ภ ายในจิ ต ใจของบุ ค คล การทําดี นันต้อ งมุ่ ง
กระทําทังกาย วาจาและใจ เพือให้เกิดความสุขแก่ตนเองและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย จริ ยธรรม คือ หลัก ความประพฤติ แนว
ทางการปฏิบตั ิ แบบแผน หรื อหลักการทีว่าด้วยความดีงาม ที
อยูบ่ นพืนฐานมาจากหลักศาสนาหรื อสิ งทีคนในสังคมยอมรับ
ว่าเป็ นความดีคความถูกต้อง ทําแล้วไม่ก่อความเดือดร้อนแก่
ตนเอง ผูอ้ ืนและสังคม เพื อให้ม นุ ษ ย์ที มีค วามหลากหลาย
สามารถดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ทีมา: ลาชิต ไชยอนงค์, “ธรรมาภิบาลบริ บทประเทศไทย,” วารสารร่ มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
31, 2 (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2556): 84, ศิลปพร ศรี จนเพชร,
ั
“ เปิ ดมุมมองบรรษัทภิบาลไทย,”
วารสารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 32, 124 (ตุลาคม – ธันวาคม 2552): 1.
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องค์ประกอบของบรรษัทภิบาล

8. Westminster



7. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

4. สมาคมนักเรียนนายร้ อยอากาศ

3. สํ านักนายกรั ฐมนตรี

2. สถาบันพระปกเกล้ า


6. กรมนายเรืออากาศ



5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิติธรรม (Role of law)
ตอบสนอง (Responsibilities)
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency)
ประสิ ทธิผล (Effectiveness)
ความเสมอภาค (Equity)
การมีส่วนร่ วม (Participation)
ความรับผิดชอบ/ตรวจสอบได้ (Accountability)
ความโปร่ งใส เปิ ดเผยได้ (Transparency)
กระจายอํานาจ (Decentralization)
คุณธรรมและจริ ยธรรม (Ethic)
ความคุม้ ค่า (Value of money)
ความยุติธรรม (Fairness)
ปราบปรามทุจริ ต

ราชการ

องค์ประกอบ

1. สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ตารางที 3 องค์ประกอบหลักของหลักบรรษัทภิบาล




























































































































ทีมา: ถวิลวดี บุรีกุล, ทศธรรม ตัวชีวัดการบริหารบ้ านเมืองทีดี, พิมพ์ครังที 5 (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์
ธรรมดาเพรส, 2555) 50-156, กุลธิดา เลนุกลู , ตัวชีวัดการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (กรุ งเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์, 2554): 5-77.
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1.1 แนวคิด ทฤษฎีของบรรษัทภิบาล
บรรษัทภิ บาล คื อ ระบบในการกําหนดทิศทางและการควบคุมตามกฎระเบี ยบ
(Cadbury, 1992: 15) เป็ นระบบสร้างอัตราการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ ว สามารถตอบสนอง
ความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โดยต้องดําเนิ นการ
อย่างต่อเนือง เพือตอบสนองวัตถุประสงค์ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียและผูถ้ ือหุน้ โดยผ่านคณะกรรมการที
เป็ นตัวแทน (Malekian and Daryci, 2010) การรักษาสิ ทธิผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยที ทําให้เกิดการหมุนเวียน
การลงทุน ต้นทุนการเงินตํา ส่ งผลต่อตลาดทุนที เข้มแข็ง (Fotiuh, 2010) โดยให้ความสําคัญแก่
แหล่งเงินทุน โครงสร้างการจัดการบรรษัทภิบาลและผลตอบแทน (Lazonick and O’sullivan, 2000)
ตามหลัก ศาสนาอิสลามทีเชื อในคุณ ความดีข องพระเจ้า การจัด การบรรษัทภิ บาลประกอบด้ว ย
(1) ความเชือใจ (2) ความจงรักภักดี (3) ความเชือในบุคคลอย่างจริ งใจ (4) ความยุติธรรม (5) ความเมตตา
และ (6) การให้ (Aishath and Hussan, 2014: 120-129)
กฎหมายเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการกํากับการใช้หลักบรรษัทภิบาล เพือให้เกิด
เป็ นระบบช่วยคุม้ ครองนักลงทุน สร้างความเป็ นธรรมให้เกิดขึนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย โดยในยุค
โลกาภิวฒั น์ทีธุรกิจต่างๆ มีอตั ราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความต้องการแหล่งเงินทุนทีมีผลต่อการ
ลงทุนในแต่ละประเทศทีมีบริ บททีแตกต่างกัน ประกอบด้วยโครงสร้างด้านกฎหมาย วัฒนธรรม
โดยระบบบรรษัทภิบาลมีความเหมาะสมกับบริ ษทั ทีมีขนาดใหญ่ ทีต้องการระดมเงินทุนจากตลาด
การเงินทีมักมุ่งเน้นและให้การสนับสนุนสําหรับองค์กรทีมีโครงสร้างความเป็ นเจ้าของทีเป็ นระบบ
ทีชัดเจน มีระบบการควบคุมทีถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราการขยายตัวทางธุรกิจอย่าง
แท้จริ ง ซึงธุรกิจล้วนมุ่งเน้นผลตอบแทนสู งสุ ดให้แก่ผถู้ ือหุ ้นเป็ นสําคัญ (O’Sullivan, 2000; Porta,
and et al., 2002: 3-27) ความท้าทายสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลทีสําคัญ คือ ช่ องว่างระหว่างการจัดการ
บรรษัทภิบาลกับจิตสํานึกในเกียรติยศ ศักดิศรี ของผูบ้ ริ หารในการดํารงไว้ซึงหลักบรรษัทภิบาลทียัง
เป็ นปั ญหาด้านการจัดการทีศึกษาอย่างต่อเนื องสําหรับแนวทางปฎิ บตั ิทีดี (Bhasa, 2004: 5-17)
สําหรั บการกํากับ ดูแลกิ จ การที ดี ข องรั ฐบาลเยอรมัน ประกอบด้ว ยความโปร่ งใสการประชุ ม
คณะกรรมการ ความโปร่ งใสจากการตรวจสอบงบการเงิน (Rosen, 2007 : 8)
หลักธรรมาภิบาลมี 3 ระดับ คือ (1) ระดับประเทศ (2) ระดับรัฐบาล (3) ระดับ
องค์กร ทุกระดับมีความเชือมโยงกัน การสร้างบรรษัทภิบาลในองค์กรเป็ นการใช้สิทธิของความ
เป็ นเจ้าของ เพือปกป้ องดูแลผลประโยชน์ตนเอง ผ่านกลไกการบริ หารทีใช้หลักบรรษัทภิบาล คือ
ความโปร่ งใส ความยุติธรรมและความรับผิดชอบ (วรภัทร โตธนะเกษม, 2542) การสร้างระบบ
บรรษัทภิบาลต้องเริ มจาก (1) คณะกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสูงให้ความเข้าใจและให้
ความสําคัญ กับ การใช้ห ลัก บรรษัท ภิ บาล (2) คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับ สู ง ทบทวน
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กระบวนการกํา กับ ดู แ ลให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล โปร่ งใส (3) ปรั บ ปรุ งรู ป แบบและ
กระบวนการกํากับดูแลให้ดีขึน โดยบรรษัทภิบาลระดับนามธรรม คือ การดูแลผลประโยชน์ส่วน
ร่ วมและระดับรู ปธรรม คือ การกําหนดกฎเกณฑ์ กติก าเพือให้สมาชิก ในสังคมตรวจสอบ ดูแล
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ ภายใต้กรอบแนวความคิดของสํานักงานพัฒนาระบบราชการ สามารถ
จําแนกแนวคิด ทฤษฎีทีเกียวข้องกับบรรษัทภิบาลได้ดงั นี (สถาบันพระปกเกล้า, 2555: 20-21)
1. หลัก นิ ติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที ถูก ต้องเป็ นธรรม การบังคับให้
เป็ นไปตามกฎหมาย กติกา ทีตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ เสรี ภาพ ความยุติธรรม
ของสมาชิก หลักการแบ่งแยกอํานาจ หลักสิทธิและเสรี ภาพ หลักความชอบด้วยกฎหมายของตุลา
การและฝ่ ายปกครอง ความชอบด้วยกฎหมาย หลักความเป็ นอิสระ หลักไม่มีความผิดไม่มีโทษ
หลักความเป็ นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ(สถาบันพระปกเกล้า 2545) องค์ประกอบหลักของ
หลักนิติธรรม 7 ประการ คือ (1) หลักการแบ่งแยกอํานาจชัดเจน (2) หลักการให้ความคุม้ ครองต่อ
สิทธิและเสรี ภาพบุคลากร (3) หลักความชอบด้านกฎหมายของฝ่ ายตุลาการและฝ่ ายปกครอง (4)
หลักความชอบธรรมด้วยกฎหมายด้านเนื อหา (5) หลักความอิสระของผูม้ ีหน้าทีทางตุลาการ (6)
หลัก “ไม่มีความผิดและไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย” (7) หลักความเป็ นกฎหมายรัฐธรรมนูญ โดย
หลัก 3 ประการของสถาบันพระปกเกล้าในการยึดถือปฎิบตั ิตามข้อกําหนดทางกฎหมาย พฤติกรรม
รวมถึงเจตนารมณ์ตามกฎหมาย แบ่งออกเป็ น 3 ด้านด้วยกัน คือ (1) ปลอดจากทุจริ ต (2) ปลอดจาก
การทําผิดวินยั และ (3) ปลอดจากความผิดตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
2. ความเสมอภาค หมายถึ ง การปฎิ บัติ ใ นการให้ บ ริ การอย่ า งเท่ า เที ย มกัน
ปราศจากการแบ่งแยกด้านเพศ ถิ นกําเนิ ด เชือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายภาพหรื อสุ ขภาพ
สถานะของบุ คคล ฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคม ความเชือทางศาสนา การศึกษาอบรมและอื นๆ
เพือคํานึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริ การสาธารณะของกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม
3. ประสิทธิภาพ หมายถึง (1) การบริ หารจัดการการใช้ทรัพยากรทีมีจาํ กัดเพือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เช่น การวิเคราะห์มลู ค่าทางเศรษฐกิจ ความคุม้ ค่าทางการเงินและ
เหมาะสมต่อการบริ หารทรัพยากรขององค์กร (Resource Base Value: RBV) (2) สร้างเสริ มความ
ประหยัด ในด้านผลิต ภาพการผลิ ต มวลรวม (Frumkim, 1990: 201-223) และการสร้ างอัต รา
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2537: 7) เพือใช้อย่างคุม้ ค่า (3) การเสริ มสร้ าง
ศัก ยภาพการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ โดยการสร้ า งสรรค์สิ น ค้าและบริ การที มีคุ ณ ภาพ เช่ น การใช้
เครื องมือในการวัด “Balanced Scorecard” แบ่งมุมมองออกเป็ น 4 ด้าน คือ (1) ด้านการเงิน (2) ด้าน
ลูกค้า (3) ด้านกระบวนการภายใน (4) ด้านการเรี ยนรู้นวัตกรรม (Kaplan and Norton, 1996) และ
“Key Performance Indicator” เพือใช้ในการเปรี ยบเทียบ (Benchmaking) เพือหาความเป็ นเลิศ (ดนัย
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เทียนพุฒ, 2542) การคํานึ งถึงประโยชน์สูงสุ ดของส่ วนรวมในการจัด การทรั พยากรทีมีอยู่อย่าง
จํากัด เพือให้เกิด ผลตอบแทนที เหมาะสม ขจัดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ มาตรฐานสิ น ค้า
บริ การ การตรวจสอบภายใน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพทังด้านการเงิน บุคคล ทรัพย์สิน
รวมถึงการเสริ มสร้างศักยภาพการแข่งขันในการกําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย จาก
ผูน้ าํ องค์กร อันทําให้เกิดความคุม้ ค่าในการจัดการ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2545 : 267-295)
ประสิ ท ธิ ภ าพของคุ ณ ภาพบรรษัทภิ บาล (เมธา สุ ว รรณสาร, 2009) เป็ น
องค์ประกอบสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่
1. การตรวจสอบภายในประกอบด้วย
1.1 การกําหนดกลยุทธ์ในการตรวจสอบภายใน
1.2 กระบวนการดําเนินงานตรวจสอบทีมีประสิทธิภาพ
1.3 ระบบการรายงานทางการเงินและรายงานอุบตั ิการณ์
1.4 การควบคุม กํากับ ดูแล
1.5 การให้ความสําคัญต่อปัจจัยเสียง
2. การบริ หารความเสียง
3. การความเชือถือของระบบสารสนเทศ (Monselli, Abdulraouf and Jaafar,
2014: 2-8)
4. ประสิทธิผล หมายถึง ในการปฎิบตั ิราชการต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียทุกผ่าน ปฎิบตั ิหน้าทีตามพันธกิจให้
บรรลุว ัต ถุป ระสงค์ข ององค์ก ร มีก ารวางเป้ าหมายการปฎิ บัติ ง านที ชัด เจนและอยู่ในระดับ ที
ตอบสนองต่ อความคาดหวังของประชาชน สร้ างกระบวนการปฎิ บตั ิ งานอย่างเป็ นระบบและมี
มาตรฐาน มีก ารจัด การความเสี ยงและมุ่งเน้น ผลการปฎิ บัติ งานเป็ นเลิ ศ รวมถึ งมีก ารติ ด ตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุ งการปฎิบตั ิงานให้ดีขึนอย่างต่อเนือง
5. การตอบสนอง หมายถึง ในการปฎิบตั ิราชการต้องสามารถให้บริ การได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาทีกําหนดสร้างความเชือมัน ความไว้วางใจ
ตอบสนองความคาดหวัง ความต้องการของประชาชน ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีมีความ
หลากหลายและมีความแตกต่างกันอย่างเหมาะสม
6. ความรั บผิด ชอบ หมายถึง ตระหนัก ในสิ ทธิ หน้า ที ความสํา นึ ก ในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ใส่ ใจกับปั ญหา กระตือรื อร้นในการแก้ปัญหา เคารพในความแตกต่ าง กล้า
ยอมรับผลดีและเสียจากการกระทําของตนเองได้ให้ความหมายทีแตกต่างกัน ดังนี “ความน่าเชือถือ
และมีกฏเกณฑ์ชดั เจน” (ยุค ศรี อาริ ยะ, 2543) “การทํางานอย่างมีหลักการและรับผิดชอบ” และ
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“การทํางานอย่างมีหลักการและเหตุผล” (อมรา พงศาพิชญ์, 2543) “ความพร้อมทีให้ตรวจสอบ”
(ปรัชญา เวสารัชช์, 2540; ติน ปรัชญพฤทธิ , 2543) “คอร์ รัปชันน้อย เกิดประสิ ทธิภาพ เปิ ดเผย
โปร่ งใส กระจายอํานาจและสามารถถอดถอนได้ (บวรศักดิ อุวรรณโณ, 2542) โดยมีองค์ประกอบ
สําคัญ คือ (1) สร้างความเป็ นเจ้าของร่ วมกัน เพือสร้างผลิตภาพทีดี (2) สร้างเป้ าหมายทีชัดเจน อัน
ส่ งผลต่อแนวทางปฏิบตั ิ การสร้างวัฒนธรรมใหม่ (3) การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ สร้าง
วัฒนธรรมในการสํานึกรับผิดชอบ การสือสารสารความรู้ความเข้าใจ การสนับสนุ น การตัดสิ นใจ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การประสานความร่ ว มมือระหว่างหน่ ว ยงานในองค์ก ร (4) การจัด การ
พฤติกรรมทีไม่เอือต่อการทํางานภายใต้กระแสการเปลียนแปลง เพือให้เกิดการยอมรับแนวความคิด
และเทคโนโลยีใหม่ (5) การจัดเตรี ยมแผนสํารอง อัน เป็ นลักษณะของวัฒนธรรมความสํานึ ก
รับผิดชอบในการทํางาน การวางแผนฟื นฟู การกระจายข้อมูลข่าวสารทีสมบูรณ์เปิ ดเผย (6) การติดตาม
ประเมินผลการปฎิบตั ิงานเป็ นระยะอย่างสมําเสมอ เพือการปรับปรุ ง แก้ไขและประเมินสถานการณ์
ได้อย่างถูกต้องแม่นยํามากขึน โดยลักษณะของระบบหลักความรับผิดชอบ คือ มีความชัดเจนใน
เป้ าหมาย กลยุทธ์ (Clear Intention) รู้สึกร่ วม (Interlocking Ownership) วิธีทาํ งานให้บรรลุ เช่น
ประสานงาน ให้เ วลา การสื อสาร การตัด สิ น ใจ (Effective Execution) ไม่ ใ ห้ล ะเลยหน้า ที
(Relentless Attack of Dysfunctional Habits) แผนสํารอง (Responsive Recovery) การวัดและ
ประเมินผลงาน (Ruthless Measuring of Results). จากการศึ กษาด้านบทบาทของผูบ้ ริ หารและ
คณะกรรมการภายนอก เกียวกับการจัดการบรรษัทภิบาลในบริ ษทั ขนาดใหญ่ในประเทศอังกฤษ
พบว่า กรรมการอิสระมักเป็ นกรรมการทีไม่ทาํ งานประจํา มีบทบาทสําคัญในการกํากับการสร้าง
ความเป็ นบรรษัทภิบาลให้ดาํ รงอยู่อย่างมีเกียรติศกั ดิศรี มีความน่ าเชือถือได้ ตรวจสอบได้และมี
ความโปร่ งใส สามารถสร้ างมูลค่ าเพิ มแก่ ธุร กิ จ จากประสบการณ์ ภ ายนอก มุม มองที แตกต่ า ง
เชือมโยงเครื อข่าย การปรับเปลียนตําแหน่ งทางธุรกิจ การสร้างจริ ยธรรมทีดีแก่องค์กรได้ (Pass,
2004 : 5)
7. ความโปร่ งใสและเปิ ดเผยได้ หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึงกันและกัน
ปรับปรุ งกลไกทํางานขององค์กรให้มีความชัดเจน อธิบายได้อย่างมีเหตุผล ตามหลักประชาธิปไตย
(Democracy) ทีมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมเป็ นหลักสําคัญการทีให้ได้มาซึงผลประโยชน์ส่วนตนทําให้
เกิดความไม่โปร่ งใส เช่น การผูกขาดอํานาจหน้าที (Monopoly of Authority) การใช้ดุลยพินิจมาก
จนปราศจากการตรวจสอบ สามารถจําแนกได้ 3 ลักษณะ (วุฒิพงษ์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์, 2545 : 5-40)
คือ การทุจริ ตเชิงนโยบาย ทุจริ ตโดยไม่บกพร่ องและทุจริ ตแบบแนบเนี ยน นับเป็ นความพยายามที
จะกําหนดตัวชีวัดความโปร่ งใสพบว่ามีปัจ จัย 4 ด้านทีประกอบการชีวัด (1) ความโปร่ งใสด้าน
โครงสร้างของระบบงาน แสดงความชัดเจนในระบบการงานทีสามารถตรวจสอบได้อย่างเข้มแข็ง
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โดยหน่ ว ยงานตรวจสอบ ประชาชนมี ส่ว นร่ ว มในการรั บรู้ รวมถึ งการสร้ างบุ ค ลากรใหม่ที มี
คุณธรรมและความรู้ความสามารถสูง (2) ความโปร่ งใสด้านระบบการให้คุณ มุ่งเน้นผลประโยชน์
ของผูป้ ฏิบตั ิงานทีมีดชั นีชีวัดประสิทธิภาพ ความซือสัตย์และระบบรายได้ทีเกือหนุน (3) ด้านระบบ
การให้โทษ มีระบบการป้ องปราม ขันตอนและความยุติธรรม (4) ด้านเปิ ดเผยระบบงาน โดยมี
ประชาชน สื อมวลชน องค์กรอิสระ สมาคมวิชาชีพ มีส่วนร่ วม (Rubach and Picou, 2005: 30-38;
Petra, 2006: 107-115; พรศักดิ ผ่องแผ้ว, 2544)
8. การมีส่ว นร่ ว มและฉัน ทามติ หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้มีส่ว นรั บรู้ เสนอ
ความเห็ น ในการตัด สิ น ปั ญหาสําคัญ การไต่ สวนสาธารณะ ประชาพิจ ารณ์ ประชามติ ซึ งมี 6
ขันตอน คือ การให้ขอ้ มูล รับฟั งความคิ ดเห็น ขอคําปรึ กษา ร่ ว มตัดสิ น ใจ วางแผน ปฎิบตั ิ และ
ควบคุมติดตาม โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ (1) ระดับการให้ขอ้ มูล (2) การรับฟังความเห็นและ
ปรึ กษาหารื อ (3) การวางแผนและการตัดสินใจ (4) การสร้างความเข้าใจ
9. การกระจายอํา นาจ หมายถึง การมอบอํานาจหน้าที ในการปฎิ บัติ งาน การ
กระจายความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ การดําเนิ นการให้แก่ผปู้ ฎิบตั ิงานอย่างเหมาะสม รวมถึง
การถ่ายโอนบทบาท ภารกิจให้แก่ภาคส่วนอืนๆ ในสังคมในการปฎิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ
10. คุณธรรมและจริ ยธรรม หมายถึง การยึดมันความถูกต้อง ส่ งเสริ มให้เกิดการ
พัฒนาตนเอง มีความซือสัตย์ จริ งใจ ขยัน อดทน มีร ะเบียบวินัย ทําให้เกิดศีลธรรมคุณธรรมที ดี
พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญมากกว่าการใช้สามัญสํานึ กเป็ นแนวทางในการ
ปฏิ บัติ ง านมากกว่ า การใช้ท ฤษฎี ห รื อมาตรฐานวิ ช าชี พ (ติ น ปรั ช ญพฤทธิ 2536: 11-12)
จรรยาบรรณเป็ นมาตรฐานของความประพฤติ การใช้ดุ ลพินิ จทางศีลธรรมพิจารณาสิ งที ถูก ผิด
(Wright, 1994: 65) โดยกําหนดเป็ นมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ (Bovee, 1993) หมายถึงศาสตร์
และหลักการทีเกียวกับศีลธรรม (The Indian Journal of Public Administration, 1992) รวมถึงความเชือ
กฎเกณฑ์ความประพฤติเชิงปทัสถานทีควบคุมจิตใจของบุคคลให้รู้ถึงพฤติกรรม สิ ทธิในการปกป้ อง
พฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ รู้จกั อํานาจหน้าทีและประพฤติตนเป็ นตัวอย่างทีดีให้เกิดการยอมรับจาก
สังคม การนับถือผูอ้ ืน การเข้าใจผูอ้ ืน (Chester, Green, 1994: 47) การทีคนหรื อธุรกิจดําเนิ นกิจการ
เพือก่อให้เกิดประโยชน์สุขถือว่ามีจรรยาบรรณเป็ นทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Bentham et al., 1993)
เจตนารมณ์ทีดีต่อสังคมย่อมถือว่ามีจรรยาบรรณตามทฤษฎีเน้นเจตนารมย์ (Deontology Theories)
(Bavee, 1993) ตังตนอยูบ่ นพืนฐานความเสมอภาค ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิเป็ นพืนฐานของความ
เสมอภาคตามทฤษฎียุติธรรมสามารถปกป้ องสิ ทธิต่อการกระทําด้วยจรรยาบรรณตามทฤษฎีเน้น
สิทธิ โดยใช้หลักทฤษฎีสญ
ั ญาประชาคมทีมุ่งเน้นการทําธุรกิจร่ วมกันระหว่างคู่คา้ ทีมีสิทธิหน้าทีต่อ
กัน โดยใช้หลักการทฤษฎีการเอาใจใส่เขาใส่ใจเรา มีความซือสัตย์สุจริ ตต่อการจัดการพนักงานและ
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โรงพยาบาล การสร้างความเชือมันให้แก่นักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Petra, 2006: 107-115)
เพือให้ปลอดจากการทุจริ ตการปลอดจากการกระทําความผิดความผิดผลาดจากมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ (Bovee, 1993 : 3-4)
ดัชนีชีวัดระบบบรรษัทภิบาล ได้แก่ (1) กฎระเบียบเกียวกับนโยบาย กลยุทธ์และ
ระบบบรรษัทภิบาลในรู ปแบบทีเป็ นกระบวนการทีเป็ นทางการ 4 ประเภท คือ การจัดสรรความเป็ น
เจ้าของ การกระจายอํานาจ การจัดการของเจ้าของต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและปั จจัยด้านเนื อหา โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์จากผูเ้ ชียวชาญ เอกสารทางกฎหมาย กลยุทธ์เชิงสุ ขภาพแห่ งชาติ งบประมาณ
การเงิน กฎระเบียบการจัดการองค์กร (2) ผลลัพธ์ภายใต้ประสบการณ์ในส่วนของความสนใจของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Leadership and Governance: 86-91)
จากระบบแนวความคิดการบริ การสาธารณูปโภค (The world health organization
systems framework) ทีมุ่งเน้นโครงสร้างการดําเนินงานใน 6 องค์ประกอบหลักได้แก่ (1) ระบบการ
บริ การทีมีคุณภาพ (2) การจัดอัตรากําลังคนด้านสุ ขภาพ (3) การสร้างประสิ ทธิภาพข้อมูลสื อสาร
(4) เทคโนโลยีทางการแพทย์ (5) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (6) ภาวะความเป็ นผูน้ าํ และความมีบรรษัทภิ
บาลที สามารถครอบคลุมเป้ าหมายด้านคุ ณ ภาพความปลอดภัยของผูร้ ั บบริ ก าร เพือตอบสนอง
เป้ าหมายสําคัญในการสร้างความเป็ นธรรมสู่ สังคม สามารถตอบสนองการรัก ษาพยาบาลและ
บริ การสุ ขภาพได้อย่างทัวถึง ด้วยประสิ ทธิผลในการให้บริ การและลดความเสี ยงต่างๆ ทีจะเกิ ด
ขึนกับสังคมและงบการเงินของโรงพยาบาล
สรุ ปบรรษัทภิบาล คือ การบริ หารจัดการควบคุมดูแลกิจกรให้เป็ นไปตามครรลอง
แห่งคุณธรรม เพือส่งเสริ มองค์กรให้มีศกั ยภาพ สมรรถนะและเกิดระบบคุณธรรมในองค์กร ส่ งผล
ต่อการดําเนินกิจกรรมในการดําเนินธุรกิจทีเจริ ญเติบโตและได้รับการยอมรับ เอือผลประโยชน์แก่ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็ นธรรม โดยมีหลักการจัดการบรรษัทภิบาล 10 ประการ คือ หลักนิ ติธรรม
หลักการตอบสนอง หลักการมีส่วนร่ วม หลักประสิ ทธิภาพ หลักประสิ ทธิผล หลักความเสมอภาค
หลักความรับผิดชอบ หลักการเปิ ดเผยได้ หลักการกระจายอํานาจและหลักคุณธรรม.
2. แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นายุทธศาสตร์ ก ารจัด การบรรษัท ภิ บ าลในธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน เป็ น
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ผลงานวิจยั ทีมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีดา้ นการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ โดยมีหลักการสําคัญดังนี
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2.1 ความหมายของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของ
คําว่ายุทธศาสตร์เกียวข้องกับการรบ เช่น ยุทธศาสตร์ หมายถึง (1) วิชาการรบทีมีความสําคัญต่อการ
รบ (2) วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อาํ นาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกําลังทหารตาม
ความจําเป็ นทังในยามสงบและยามสงคราม กลยุทธ์ หมายถึง การรบทีมีเล่ห์เหลียม วิธีการต่อสู้ที
ต้องใช้กลอุบายต่างๆ โดยภาษาอังกฤษใช้คาํ เดียวกัน คือ Strategy ทีมารากฐานมาจากคําในภาษากรี
กว่า “Strategos” ทีเกิดมาจากคําว่า “Strotos” ซึงหมายถึง “Amy” หรื อแปลว่ากองทัพ เมือผสมกับคํา
ว่า “Agein” ที มีค วามหมายว่า “Lead” หรื อ แปลว่า “นํา หน้า ” ทําให้ตี ค วามเชิ งการบริ หารว่ า
“Leading the total organization” หรื อการนําทางให้องค์ก รโดยภาพรวมตามความมุ่งหมายด้ว ย
วิธีการต่างๆ (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, 2548: 16-18) โดยภาครัฐนิยมใช้คาํ ว่า “ยุทธศาสตร์ ” มากกว่า
คําว่า “กลยุทธ์” เนืองจากยุทธศาสตร์มีความหมายเชิงกว้างและเป็ นการมองภาพรวมมากกว่าคําว่า
“กลยุทธ์” ทีมีความหมายในเชิงแคบกว่ายุทธศาสตร์ (เกรี ยงศัก ดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ , 2545: 3) โดย
ยุทธศาสตร์ เป็ นทางเลือกระยะยาวเกียวกับเป้ าประสงค์เชิงปฎิบัติการ และนโยบายรวมของแผน
ปฎิ บัติ ก ารโดยคํานึ งถึงปั จ จัย สําคัญ 2 ประการ คื อ (1) วัต ถุประสงค์ของแผนงานที กําหนดไว้
(2) สิ งแวดล้อมทีมีอิทธิพลต่อการดําเนินงานตามแผน (Samuel, Certer and Paul, 1991: 17)
กล่าวได้ว่า ยุทธศาสตร์มีความหมายเชิงกว้าง กลยุทธ์เป็ นส่วนหนึงของยุทธศาสตร์
โดยในงานวิจยั ครังนีได้กาํ หนดความหมายว่า ยุทธศาสตร์เป็ นภาพรวมของกลยุทธ์และกลยุทธ์เป็ น
องค์ประกอบย่อยๆ ในยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ เป็ นการตัดสิ นใจทีจะดําเนิ นการล่วงหน้าจาก
การวางแผน เตรี ยมกระบวนการทีจะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ งในอนาคต เพือให้บรรลุเป้ าหมาย
ทีตังไว้ดว้ ยวิธีการทีกําหนดไว้ (Koontz and O’Donnell, 1968: 81; Kast and Rosenzwieg, 1970:
435-436)
2.2 ความหมายของกลยุทธ์
กลยุทธ์ หมายถึง การกําหนดแผนการบริ หารของผูบ้ ริ หารระดับสูง เพือการทํา
ภารกิจ เป้ าหมาย และแนวทางปฎิบตั ิงานเพือนําไปสู่ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย
การตัดสินใจทีมุ่งเป้ าหมายโดยตรงจากการใช้ทรัพยากรและศักยภาพขององค์กร เพือสร้างโอกาส
และป้ องกันภัยอันตรายให้แก่องค์กร (Certo and Peter, 1991; Goodstein, 1993; Mary Coulter,
2005; Wright and others, 1992; ) เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรในระยะยาว ผ่านตัวชีวัด
การจัดการเพือผลสําเร็ จ ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันทีรุ นแรง (David, 2009; Ivacevich, 2007)
ทําให้เกิดศักยภาพและความได้เปรี ยบในการแข่งขันทําให้สามารถแข่งขันได้อย่างแท้จริ ง (Lei, n.d.;
Pitts and Stanley, 2006) ผลจากการกําหนดกลยุทธ์ทีดีจะทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในระยะยาว เช่น
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การขยายพืนทีการตลาด การขยายสินค้าบริ การทีหลากหลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ มส่วนแบ่ง
ทางการตลาดหรื อการเข้าผนวกกิจการ (Fred, 2007) และมีการติดตามแผน ปรับปรุ งแก้ไขอย่างเป็ น
ระบบ (Sanyal, 1999) โดยซี โกพินาทและจูลี ไซซิลเลียโน (Gopinath and Sicilino, 2005: 7-8)
กล่าวถึงกลยุทธ์เชิงการบริ หาร โดยจําแนกตามสภาพแวดล้อมทีแตกต่างกันตามแต่ละสถานการณ์
ของเฮนรี มินซ์เบอร์ก (Mintzberg, 1994) ไว้ 5 ประการดังนี
1. กลยุทธ์ คื อ การวางแผน (Strategy as a Plan) เพือการกําหนดทิ ศทางของ
แผนงาน วิธีดาํ เนินงาน การกําหนดเป้ าหมายให้ชดั เจน มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทัง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพือหาโอกาสในการสร้างธุรกิจทีให้ผลตอบแทนและหาความเสี ยง
เพือการหลีกเลียง (Standley, 2006; Dessler, 2005) อันเป็ นการวางกรอบและทิศทางการบริ หารไว้
อย่างเป็ นระบบครบวงจร (สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์, 2542; Black and Poter, 2000)
2. กลยุทธ์ คือ กุลโลบาย (Strategy as a Ploy) การใช้วิธีการ ศักยภาพทีโดดเด่น
ในการพัฒนาความคิ ด และวิธีก ารในการสร้ างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่ งขัน ในธุ รกิ จ โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพือใช้ในการบริ หารเชิงกลยุทธ์และการตัดสิ นใจ
เชิ งกลยุทธ์แบ่ งออกเป็ น 3 ประการ คื อ (1) การตัดสิ น ใจเชิ งเทคนิ ค (2) การตัด สิ นเชิ งบริ หาร
(3) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์, 2542; Pearce and Robinson, 1996)
3. กลยุทธ์ คือ รู ปแบบ (Strategy as a Pattern) การบูร ณาการทรัพยาการและ
สมรรถนะหลักขององค์กร เพือผลักดันให้เกิดวิธีปฎิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร เพือสร้าง
ความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันและการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่อนาคต อาจเรี ยกว่าเป็ นตัวแบบที
ใช้แสดงเพืออธิบายแนวทาง ทิศทาง วิธีการในการบรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้ (Olsen, 2007)
4. กลยุทธ์ คือ ตําแหน่ ง (Strategy as a Position) การสร้างระบบการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อ มภายนอกและภายใน เพื อเชื อมโยงอย่ า งสอดคล้อ งและมี ค วามสัม พัน ธ์ก ับ
วัตถุประสงค์และสมรรถนะองค์กร เพือใช้ในการสร้างสถานะและจุ ดยืนในการดําเนิ นธุ รกิจใน
ระยะยาว โดยคํานึงถึงการขยายตัวทางพืนที ภูมิศาสตร์ การกระจายสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
ตัดทอนค่าใช้จ่ายและการลงทุนอืนๆ (สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์, 2542; David, 1999)
5. กลยุทธ์ คือ มุมมอง (Strategy as a Perspective) การสร้างระบบค่านิ ยมองค์กร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กรทีมีความสอดคล้อง ความเข้าใจตรงกันทําให้เกิดพลัง
ในการขับเคลือนทิศทางองค์กรไปในทางเดียวกัน เพือให้บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้ (Goodstein, Noaln
and William, 1993: 4)
สรุ ปกลยุทธ์ หมายถึงการกําหนดวิธีการ แนวทางปฎิบตั ิในการใช้ทรัพยากรของ
องค์กรในการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันและความเสี ยงในการประกอบธุรกิจ จนสามารถ
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บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรในการผลักดันองค์กรไปสู่วตั ถุประสงค์ในระยะยาว
เริ มด้ว ยการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในและภายนอก เกี ยวกับ การเปลี ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมในการค้นหาโอกาสและความเสี ยงทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพือประเมินศักยภาพและสมรรถนะองค์กร (สมชาย ภค
ภาสน์วิว ฒ
ั น์ , 2542: 18-31) การกําหนดยุทธศาสตร์ หมายถึง การกําหนดทิ ศทางองค์ก รด้าน
แนวทาง วิธีการและกิจกรรมต่างๆ เพือให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนดไว้ (วิมล นาวา
รั ต น์ ; สาโรจน์ โอพิ ทัก ษ์ชี วิ น , 2550) การวางยุ ท ธศาสตร์ เพื อนํา ไปใช้ง าน (สํา นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558)
2.3 ความสําคัญของยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ เป็ นการกําหนดรู ปแบบการปฎิ บัติ ทีช่ ว ยให้องค์กรสามารถพัฒ นา
ตนเองได้อย่า งถูก ต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ที มี ก ารเปลี ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา ธุ ร กิ จ จึ ง
จํา เป็ นต้อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกองค์ก ร เพื อพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง
เปลียนแปลงกลยุทธ์ตามสถานการณ์ทีเหมาะสม รู ปแบบการจัดการจึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาใน
รู ปแบบการจัดการเชิงบรรษัทภิบาลตามการส่งเสริ มการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กบั ภาคธุรกิจได้ (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์และคณะ, 2548: 79) ผูบ้ ริ หารองค์กรยุคใหม่
สร้างผลสําเร็ จในการประกอบธุรกิจสามารถจัดสรรทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดทังในด้านงบประมาณ บุคลากร เครื องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพือให้สอดคล้องกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจทีมีความซับซ้อนในการผลักดันให้องค์กรไปตามทิศทาง เป้ าหมาย วัตถุประสงค์ ตลอดจน
แนวทางปฎิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทศพร ศิริสมั พันธ์, 2539: 12)
ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ (วัฒ นา วงศ์เกี ยรติ รัต น์และคณะ, 2548: 79)
กําหนด 6 ด้าน ดังต่อไปนี
1. การกําหนดรู ปแบบของการปฎิบตั ิ ทีช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ทีเปลียนแปลงไปตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นความสําคัญต่อการศึกษา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2. การกําหนดรู ปแบบของการปฎิบัติ ทีช่ วยให้องค์ก ร เข้าใจถึงบทบาทหน้าที
ความรับผิดชอบทีมีส่วนเอือต่อความสําเร็ จและความล้มเหลวทีมีต่อเป้ าหมายขององค์กร
3. การกํา หนดรู ป แบบการปฎิ บัติ ใ นการส่ งเสริ ม การจัด การภาครั ฐแนวใหม่
เพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและดําเนินการตามแนวทางการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดีหรื อธรร
มาภิบาลอันเป็ นกระแสสําคัญในการพัฒนาประเทศจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย
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4. การกําหนดรู ปแบบการปฎิบตั ิทีช่วยยกระดับการจัดทํางบประมาณ แบบมุ่งเน้น
ผลงาน
5. การกําหนดรู ปแบบการสร้างนวัตกรรมการบริ หารจัดการ อันเป็ นการวิเคราะห์
วางแผน นําเสนอทางเลือกในการบริ หารจัดการแนวใหม่ เพือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
6. การกําหนดรู ปแบบการปฎิบตั ิทีมีส่วนช่วยสนับสนุ นหลักการประชาธิปไตย
ด้านการมีส่วนร่ วม การกระจายอํานาจ
กล่ า วโดยภาพรวม การกํา หนดแผนยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ นการศึ ก ษา วิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม เทคโนโลยี ผ่านการความสามารถด้านการบริ หารจัดการ การจัดสรรทรัพยากรของ
องค์กร การพัฒนาสมรรถนะองค์กร ดังนันการทําแผนยุทธศาสตร์นบั ว่าเป็ นเครื องมือสําคัญต่อการ
กําหนดทิศทางองค์กร เพือให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้การตัดสิ นใจด้าน
ทรัพยากรที มีอยู่อย่างจํากัด เพือให้เกิ ดความคุม้ ค่าสูงสุ ด มีระบบ ประกอบด้วยองค์ค วามรู้ ทีเป็ น
ระเบียบวิธีการ เพือทําให้แผนงานบรรลุเป้ าหมายโดยมีเครื องมีชีวัดอย่างเป็ นระบบ
2.4 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
เป็ นกระบวนการทีกําหนดทิศทาง หรื อแนวทางในการปฎิบตั ิตามวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยมีแผนปฎิบตั ิการตามกรอบแผนงานทีได้กาํ หนดไว้ และ
สอดคล้องกับการจัด ทํา งบประมาณประจํา ปี เพือให้บรรลุอ ย่างเป็ นรู ปธรรมและสามารถวัด
ประเมินผลได้อย่างชัดเจน โดยมีกระบวนการดังนี (วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548: 78)
1. การวิ เคราะห์ สภาพแวดล้อ มทางยุท ธศาสตร์ เพื อใช้ป ระกอบการทําแผน
ยุทธศาสตร์
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
2. การจัดวางทิศทางองค์กร ประกอบด้วย
2.1 การกําหนดวิสยั ทัศน์
2.2 การกําหนดภารกิจ
2.3 การกําหนดเป้ าประสงค์
2.4 การกําหนดวัตถุประสงค์
2.5 การกําหนดดัชนีวดั ผลงานระดับองค์กร
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2.6 การกําหนดยุทธศาสตร์
3. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คือ การกําหนดแนวทางปฎิบตั ิและสามารถนําไปใช้
ปฎิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง โดยพิจารณาถึงศักยภาพความสามารถของบุคลากร การจัดสรรทรัพยากร
และศึกษาเข้าใจแนวทางปฎิบตั ิจากสถานการณ์จริ ง เพือให้บรรลุวิสยั ทัศน์ ภารกิจและเป้ าหมายของ
องค์กรประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์กร หรื อเรี ยกว่า
การวิ เ คราะห์ SWOT ประกอบด้ว ยการวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง (Strengths) การวิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น
(Weakness) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และการวิเคราะห์ภยั คุกคาม (Threat) ในภาพรวม
ขององค์กร
3.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์
3.3 การกํา หนดวัต ถุ ป ระสงค์ ในแต่ ล ะประเด็ น ยุท ธศาสตร์ พร้ อ มระบุ
หน่วยงานทีรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานทีให้การสนับสนุน
3.4 การกําหนดดัชนีชีวัดผลงานระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน
3.5 การกําหนดยุทธวิธี (Tactics) หรื อแผนงานในการปฎิบตั ิงาน
3.6 การกําหนดเป้ าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม พร้อมกําหนดดัชนี ชี
วัดผลงานในระดับแผนปฎิบตั ิการ
2.5 การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Management Process) เป็ นกระบวนการ
ปฎิ บตั ิ งานทีมีการดําเนิ น การอย่างเป็ นระบบ โดยมี 3 ขันตอน คื อ (1) การวางแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Formulation) (2) การนํายุทธศาสตร์ ไปปฎิ บตั ิ (Strategic Implementation) (3) การ
ควบคุม ติดตาม และประเมินผล (Strategic Control)
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การวางแผน
ยุทธศาสตร

นํายุทธศาสตร์ ไป
ปฏิบตั ิ

การติดตาม
ประเมินผล

ภาพที 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์ การนํายุทธศาสตร์ ไปปฏิบตั ิ การติดตาม
ประเมินผล
ขันตอนที 1 การวางแผนยุทธศาสตร์
เป็ นเครื องมือของผูบ้ ริ หารในการปรับเปลียนทิ ศทางการปฎิ บตั ิงานขององค์ก ร
เพือให้สอดคล้องกับการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต ด้วยทรั พยากรองค์กรทีมีอยู่
อย่างจํากัดให้เกิดการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิ ทธิผลสูงสุ ด โดยมีขนตอนดํ
ั
าเนิ นการ
ดังนี
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) เพือการจัดการธุรกิ จ
เป็ นสิ งสํา คัญ มากต่ อการบริ หารจัด การธุ ร กิ จ การตัด สิ น ใจเลือกในการลงทุ น ในธุ ร กิ จ ก่ อ น
ดําเนินการวางแผนเพือกําหนดยุทธศาสตร์ ใดๆ จําเป็ นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ก่อนเพือประเมินโอกาสและภัยอันตราย หลังจากนันจึงดําเนิ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
เพือประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน เพือกําหนดปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ ทีส่งผลต่อความสําเร็ จขององค์กร
(สุนีย ์ วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2552; Hunger and Wheelen, 2006: 73) โดยจําแนกการ
วิเคราะห์ได้ 2 ประเภท คือ
1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environments Analysis)
หมายถึง การรวบรวมข้อมูล เพือวิเคราะห์องค์ประกอบทีส่ งอิทธิ พลต่ อองค์ก รในลัก ษณะที ไม่
สามารถควบคุ มได้โ ดยตรง ประกอบด้ว ย (1) สถานการณ์ ทางการเมืองและกฎหมาย (2) บริ บท
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ (3) สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงพฤติกรรมของสังคม
(4) การเปลียนแปลงอย่างอย่างรวดเร็ ว ด้านเทคโนโลยีหรื อ เรี ยกว่า “PEST Analysis” ที ส่ งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบภายในองค์กรทีสามารถควบคุมปัจจัยได้ โดยมีเป้ าหมายในการ
ประเมินผลจุดแข็ง และจุดอ่อน (Strength and Weakness) อันเป็ นปัจจัยแห่งความสําเร็ จขององค์กร

38
(Critical Key Successes Factors) ทําให้ทราบถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies)
ในการนําพาธุรกิจไปสู่เป้ าหมาย ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กร (Organization Structure) ค่านิ ยม
หลัก (Core Value) วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) การจัดการ (Management) เป็ นต้น กล่าว
ได้ว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงสมรรถนะองค์ก ร
(Core Competencies) เพือให้ทราบศักยภาพ ความพร้อมขององค์กรควบคู่กบั การประเมินโอกาส
และอุปสรรคขององค์กรทีไม่สามารถควบคุมได้ ในการกําหนดทิศทาง เป้ าหมายและกลยุทธ์ให้เกิด
ความเหมาะสม สอดคล้องกับบริ บทของสภาพแวดล้อมทีต้องเผชิญในอนาคต โดยใช้เทคนิ คการ
วิเคราะห์ทีเรี ยกว่าการวิเคราะห์ SWOT (บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ, 2556)
2. การสร้างทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) เป็ นองค์ประกอบสําคัญ
ของผูน้ าํ ทีต้องมีความรู้ความสามารถในการกําหนดวิสยั ทัศน์ สามารถถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ดว้ ยการจูง
ใจ กระตุ ้น ให้ผปู้ ฎิ บตั ิ งานได้อย่างสมําเสมอบนความคาดหวังทีแตกต่างกัน สามารถวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก เพือกําหนดแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการ
เปลียนแปลงจนสามารถนําพาองค์กรไปสู่เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ได้ (มันทนา กองเงิน, 2554)
โดยหัวใจสําคัญของการกําหนดทิศทางยุทธศาสตร์ คือ การสร้างความแตกต่างในเชิงสร้างสรรค์ไป
จากองค์กรอืน เพือใช้เป็ นแนวทางปฎิบตั ิงานทีเหนือกว่าคู่แข่งขันและสามารถบรรลุเป้ าหมายตามที
ต้องการ (ธณกฤษ งามมีศรี , 2558: 121)
3. การวางแผนยุท ธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็ นการกระตุ ้น ให้เ กิ ด
ความคิด การตัดสินใจและการปฎิบตั ิในเชิงยุทธศาสตร์ พร้อมสําหรับการดําเนิ นการได้ตลอดเวลา
เพือตอบสนองต่อบริ บททีมีการเปลียนแปลง โดยมีพืนฐานหลัก 2 ประการ คือ (1) ความเข้าใจใน
การจัด การที เชื อมโยงกับยุทธศาสตร์ และระบบปฎิ บัติก าร (2) การพิจ ารณาองค์ประกอบด้าน
เครื องมือมาประยุกต์ใช้ในแต่ละขันตอนเพือปรับปรุ งองค์กร รวมถึงการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เพือ
นําไปปฎิบตั ิ (สํานักงานพัฒนาระบบราชการ. ม.ป.ป.; David, 2009; Hunger and Wheelen, 2006)
ขันตอนที 2 การนํายุทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ
การกําหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทําเป้ าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพือสร้าง
ความแข็งแกร่ งด้านผลประกอบการและความสําเร็ จขององค์กรในอนาคต เมือผูบ้ ริ หารตัดสิ นใจ
เลือกยุทธศาสตร์ แล้วต้องมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ หลักไปสู่แผนการปฎิบตั ิดว้ องค์ประกอบ 2
ประการ คือ (1) การมุ่งเน้นและการเชือมโยงกับยุทธศาสตร์ หลัก (Strategic Alignment) หมายถึง
การทํา ให้เ กิ ด ความเชื อมโยง สอดคล้อ งระหว่ า งปั จ จัย ต่ า งๆ ภายในองค์ก รกับ ยุท ธศาสตร์
ประกอบด้ว ย โครงการ งบประมาณ กระบวนการ สมรรถนะของบุ คลากร วัฒนธรรม ค่ านิ ยม
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ความรู้ ระบบสารสนเทศและระบบการประเมิน ผลปฎิ บัติ งาน (2) ความสามารถในการแปลง
ยุทธศาสตร์ สู่การปฎิบตั ิงาน ขึนอยู่กบั ทักษะ ความมุ่งมัน การแบ่งปั นความรู้ การทํางานร่ วมกัน
ความรวดเร็ วและต่อเนื องของผูบ้ ริ หารในการผลักดัน (สํานักงานพัฒนาระบบราชการ, ม.ป.ป.;
David, 2009; Dess, 2007; Hunger and Wheelen, 2006)
ขันตอนที 3 การประเมิน และควบคุมยุทธศาสตร์
การควบคุมแผนยุทธศาสตร์ เพือติดตามการประเมินผลการปฎิบตั ิงานตามแผน มี
การเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ มีผลสะท้อนกลับเพือการทบทวน ทําให้เกิดการปรับปรุ งแผนพัฒนาจาก
การทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ใน
การดําเนิ นงาน (Dess and Miller, 1999: 1; Thompson and Stricklantd, 1995: 4; Hunger and
Wheelen, 2006)
กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลลัพธ์และควบคุมผลยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็ น
5 ขันตอน คือ (1) การกําหนดยุทธศาสตร์ทีนําไปใช้ปฎิบตั ิ (2) การกําหนดมาตรฐานการวัดผลเชิง
ยุทธศาสตร์กบั วัตถุประสงค์องค์กร (3) การวัดผลการปฎิบตั ิงานตามแผนปฎิบตั ิงานทีเกิดขึนจริ ง
(4) การเปรี ยบเทียบผลการปฎิบตั ิงานกับมาตรฐานทีกําหนดไว้ (5) การปรับปรุ ง พัฒนายุทธศาสตร์
หรื อกลยุทธ์ให้เหมาะสม (Katsioloudes, 2006: 19) โดยการวิจยั ครังนี ศึกษาเฉพาะขันตอนการ
วางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โดยในส่ วนของการนําแผนกลยุทธ์ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและ
ประเมินผลจะเป็ นข้อจํากัด ด้านระยะเวลาในการวิจ ัยครั งนี ทังนี ผูว้ ิจ ัยคาดหวังว่าจะมีก ารวิจ ัย
เพิมเติมภายหลังจากการวิจยั ครังนี
สรุ ปยุทธศาสตร์ คือ การกําหนดแผนงานของผูบ้ ริ หารระดับสูง เพือกําหนดภารกิจ
และแนวทางในการปฎิบตั ิงาน เพือนําไปสู่ความสําเร็ จในวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์ก ร
โดยการบริ หารยุทธศาสตร์สามารถดําเนินการได้ใน 3 ขันตอน คือ (1) การวางแผนยุทธศาสตร์ ทีมี
การวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จ ทังด้านปั จ จัย ภายในและภายนอก เพื อสร้ า งทิ ศ ทาง
เชิงยุทธศาสตร์และวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (2) การนํายุทธศาสตร์ ไปสู่การปฎิบตั ิในการเชือมโยง
ยุทธศาสตร์หลักและปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร (3) การประเมินและควบคุมยุทธศาสตร์ ในการ
ติดตามประเมินแผนงานเปรี ยบเทียบกับผลลัพธ์ เพือให้เกิดการปรับปรุ ง พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามเป้ าหมายทีตังไว้
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3. แนวคิด และหลัก การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกองค์ ก ร เพือการพัฒ นา
ยุทธศาสตร์
องค์ประกอบสําคัญในการสร้างยุทธศาสตร์ มาจากการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร จะทําให้สามารถทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์ตามสภาพแวดล้อมที
เกิด ขึนได้ชดั เจน อัน เป็ นประโยชน์แก่ ผบู้ ริ หารองค์ก รที จะกําหนด คัด เลือกและตัดสิ นใจเลือก
ยุทธศาสตร์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการบรรลุเป้ าหมายทีกําหนดไว้
กระบวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหรื อเรี ยกว่าการวิเคราะห์
“SWOT” เป็ นการประเมิน (1) โอกาส (Opportunities) เป็ นปั จจัยทีควบคุ มไม่ได้อาจส่ งผลดีต่ อ
องค์กรในด้านการดําเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ (2) อุปสรรค (Threat) เป็ นปัจจัยทีควบคุมไม่ได้
และส่งผลเสียทําให้องค์กรเกิดความลําบากในการบรรลุวตั ถุประสงค์ (3) จุดแข็ง (Strengths) เป็ น
ปั จ จัย ด้านดี ทีองค์ก รสามารถกําหนดหรื อควบคุ มได้และมัก เป็ นปั จ จัยสํา คัญ ในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและ (4) จุดอ่อน (Weakness) เป็ นปั จจัยด้านร้ายต่อองค์กร อันมีผลกระทบ
ต่อสมรรถนะองค์กรทีลดทอนศักยภาพการแข่งขัน ในการดําเนิ นธุรกิจขององค์กร ส่ วนหนึ งของ
การวิเคราะห์มาจากความรู้ความเข้าใจรวมถึงสัญชาตญาณทีแตกต่างกันระหว่างบุคคลทีศึกษาวิจยั
ซึงมีความเที ยงตรง ความน่ าเชื อถือได้บ้าง โดยเทคนิ คที ใช้เป็ นการสัมภาษณ์ค วามคิ ดเห็ นจาก
ผูเ้ ชียวชาญ เพือนํามาสร้างสถานการณ์จาํ ลอง (Hunger and Wheelen, 2006: 96; Katisioloudes,
2006: 16-17)
การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรตามแนวคิด 7-S ของ Mckinsey เป็ นบริ ษทั ให้คาํ ปรึ กษา
ทางจัดการทีมีชือเสียงเป็ นทียอมรับในช่วงปี ค.ศ. 1977 โดยมีโครงสร้างตามรู ปแบบด้านล่างนี
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โครงสร้ าง
กลยุทธ์

ระบบ
ค่านิ ยมร่ วม

ทักษะ

รูปแบบ
พนักงาน

ภาพที 2 โครงสร้างองค์กรตามแนวคิด 7-S McKinsey
1. โครงสร้าง (Structure) หมายถึง แผนภูมิขององค์กร แสดงถึงความสัมพันธ์ในด้าน
สายบังคับบัญชา การแบ่งอํานาจหน้าทีภายในองค์กร
2. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง ชุ ด ปฎิ บัติ ก ารที มีค วามมุ่งหมายในการสร้ างความ
ได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันทียังยืน
3. ระบบ (System) หมายถึง กระบวนการ และทิศทางการไหลเวียนของปริ มาณงานที
ใช้ในการดําเนิ นงานประจําวันขององค์กร เช่น ระบบข้อมูล ระบบการจัดการ ระบบงบประมาณ
เงินทุน ระบบการผลิต ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการวัดผลการดําเนินงาน เป็ นต้น
4. รู ปแบบการบริ หาร (Type of Management) หมายถึง การจัดการทีอยูภ่ ายใต้เงือนไข
ด้านเวลา ความสนใจ พฤติกรรมการบริ หารงาน เป็ นต้น
5. พนักงาน (Staff) หมายถึง สมาชิกทังหมดทีร่ วมกันทํางานภายในองค์กร
6. ทักษะ (Skill) หมายถึง ความรู้ความสามารถทีเป็ นคุณลักษณะทีองค์กรกําหนด และ
เป็ นคุณลักษณะทีใช้ในการดําเนิ นงานเชิงกลยุทธ์ เพือให้องค์กรมุ่งสู่ ความสําเร็ จตามเป้ าหมายที
กําหนด
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7. ค่านิยมร่ วม (Core value) หมายถึง แนวทางปฎิบตั ิทีได้รับการยอมรับร่ วมกัน และ
ถือว่าเป็ นคุณค่าทีทุกคนในองค์กรให้ความสําคัญร่ วมกัน
กระบวนการวิเคราะห์ SWOT
ขันตอนที 1 การกําหนดวัตถุประสงค์หลักในการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ความ
คิ ด เห็ น เพือพิจ ารณาสภาพแวดล้อมที เกิ ด ขึ น อัน เป็ นข้อมูลที สําคัญต่ อองค์ก รที ต้องปรั บปรุ ง
เปลียนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีองค์กรเผชิญอยู่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือสร้างความ
ได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันให้แก่องค์กร
ตารางที 4 การวางแผนยุทธศาสตร์
คําถาม
1.การดํา เนิ น การปั จ จุ บัน เป็ น
อย่างไร

2.อนาคตต้องการเป็ นอย่างไร

3.ทําอย่างไรจะไปถึงเป้ าหมาย

วิธีการ/เครืองมือ
1.1.สภาพแวดล้อมภายนอก
1.2.สภาพแวดล้อมภายใน
1.3.นโยบาย
1.4.ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
นํา ข้อ มู ล ที ได้จ ากการวิ เ คราะห์
SWOT ใช้เ ป็ นข้อ มูล พื นฐานใน
การกําหนดทิศทางขององค์กร
ใช้เครื องมือ TOWS matrix

ผลลัพธ์
โอกาส
อุปสรรค
จุดแข็ง
จุดอ่อน
วิสยั ทัศน์
ภารกิจ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์

ทีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณภูมิ, เทคนิคการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ , เข้าถึงเมือ
10 พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://plan.rmutsb.ac.th/plan/data _information /file/ 4_ SI_
135.pdf
ขันตอนที 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การประเมิน ตามตัวแบบ
“PEST” ประกอบด้วยการวิเคราะห์ดา้ นการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี เป็ นต้น
โดยการหาข้อสรุ ปจากการวิเคราะห์ เพือพิจารณาถึงโอกาสและอุปสรรคสําคัญทีองค์กรต้องเผชิญ
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รวมถึ ง การประเมิน สภาพแวดล้อ มภายใน ได้แ ก่ การประเมิ น สมรรถนะองค์ก ร เพื อแสดง
ความสัมพันธ์ในด้านของจุดแข็งและจุดอ่อนทีมีผลต่อสมรรถนะขององค์กร (Core Competencies)
ขันตอนที 3 การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ดา้ นสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
เพือพิจารณาปัจจัยสําคัญทีมีต่อการประเมินโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนทีมีผลกระทบต่อ
องค์ก ร (David, 2009: 125-126, 166-168; Hunger and Wheelen, 2006: 97-98, 129-131;
Katsioloudes, 2006: 81-82, 104)
ขันตอนที 4 การใช้เทคนิคการจับคู่ปัจจัยร่ วม “TOWS Matrix” ด้วยการนําคู่ระหว่าง
โอกาสและจุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส อันจะนําไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เพือกําหนดแผน
ทางเลือกกลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์เชิงรุ ก (Strength Opportunity: SO) มุ่งเน้นในการวิเคราะห์จุด
แข็ง เพือสร้างโอกาสในการเชิงกลยุทธ์ (2) กลยุทธ์การป้ องกัน (Strength Threat: ST) การใช้จุดแข็ง
เพือป้ องกัน ภยัต รายที คาดว่าจะเกิ ด ขึ น การสร้ างความได้เปรี ยบจากจุ ด แข็งและการเผชิ ญกับ
อุปสรรคทีมี (3) กลยุทธ์ต ังรับแบบแก้ไขสถานการณ์ (Weakness Opportunity : WO) เพือใช้
กําหนดกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ขององค์กร เช่น ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ ระดับปฎิบตั ิการ เพือลด
จุดอ่อนและใช้โอกาสให้เป็ นประโยชน์ (4) กลยุทธ์เชิงถอย (Weakness Threat: WT) คือ การพิจารณา
จุ ด อ่อ นและอุ ปสรรค เพือมุ่ งหาวิ ธี ก ารลดความเสี ยงที สามารถสร้ า งโอกาส (Retrenchment
Strategy) (Marcel, Gerben and Paul, 2009: 65-67; Abraham, 2006: 97; ประยงค์ เนาวบุตร, 2558:
26; ประยงค์ เนาวบุตร, 2558: 26)
ตารางที 5 การกําหนดกลยุทธ์องค์กรโดยใช้ตารางวิเคราะห์สถานการณ์แบบเมทริ กซ์
โอกาส (Opportunities : O)
1…………………………
2………………………..
O1
O2
O3
จุดแข็ง
(Strengths: S)
1…………………………
2………………………..
จุดอ่อน
(Weaknesse: W)
1…………………………
2………………………..

S1
S2
S3
W1
W2
W3

อุปสรรค (Threat : T)
1…………………………
2………………………..
T1
T2
T3
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ทีมา: ประยงค์ เนาวบุ ต ร, การจัดทําแผนกลยุ ทธ์ เพือพัฒนาคุณภาพการศึ กษา, เข้าถึงเมือ 15
พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/23723_7.pdf
การนําผลการวิเคราะห์ ไปใช้ ในการกําหนดยุทธศาสตร์
การกําหนดกลยุทธศาสตร์ เพือพิจารณา (1) โอกาส ทีต้องแสวงหาวิธีการทีจะนําจุด
แข็งขององค์กรไปให้ให้เกิดประโยชน์และต้องคํานึงถึงจุดอ่อนควบคู่ดว้ ย เนื องจากจุดอ่อนจะเป็ น
อุปสรรคทีไม่สามารถนําจุดแข็งทีมีอยู่มาใช้แสวงหาโอกาสได้อย่างเต็มที (2) พิจารณาอุปสรรคที
สําคัญ ต้องแสวงหากลยุทธ์ทีสามารถนําจุ ด แข็งที มีอยู่น ํามาป้ องกันหรื อนําจุ ด แข็งไปแสวงหา
โอกาสอืนเพิ มเติม ดังนันการกําหนดกลยุทธศาสตร์ จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกองค์กร จึงต้องเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีเกิดขึน (ประยงค์ เนาวบุตร,
2555: 25) ดังตารางนี
ตารางที 6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพือนํามากําหนดเป็ นกลยุทธ์ขององค์กร
โอกาส
มาก
มาก
น้อย
น้อย

อุปสรรค
น้อย
น้อย
มาก
มาก

จุดแข็ง
มาก
น้อย
มาก
น้อย

จุดอ่อน
น้อย
มาก
น้อย
มาก

กลยุทธ์ ทีใช้
ใช้กลยุทธ์เชิงรุ ก
ใช้กลยุทธ์การพัฒนา
ใช้กลยุทธ์การป้ องกันตัว
ใช้กลยุทธ์ประคองตัวหรื อถอย

ทีมา: ประยงค์ เนาวบุ ต ร, การจัดทําแผนกลยุ ทธ์ เพือพัฒนาคุณภาพการศึ กษา, เข้าถึงเมือ 15
พฤษภาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://edu.stou.ac.th/EDU/UploadedFile/23723_7.pdf
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธศาสตร์ ดว้ ยการจับคู่ “TOWS Matrix” สามารถนําไปสู่
การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้กลยุทธ์ในแต่ละด้าน เพือใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือก
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์ ทีเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้ทาํ ให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ (David, 2009: 223-241; Hunger and Wheelen, 2006: 179-181; ประยงค์ เนาวบุตร,
2555: 25)
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ภาพที 3 แสดงผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ดว้ ย TOWS Matrix
ทีมา: สุนีย ์ วรรธนโกมล และธานินทร์ ศิลป์ จารุ , “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพือการจัดการ,”
ธุรกิจ 5, 1 (พฤศจิกายน 2552): 61.
กระบวนการบริ หารเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 3 ขันตอน (สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์,
2542 : 26-32) ดังนี
1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ คือ ขันตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ (1)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (3) การวิเคราะห์
ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร.
2. การกําหนดทางเลือกในเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย
2.1 กํา หนดแนวทางหรื อทางเลื อ กกลยุ ท ธ์ หลั ง จากได้ มี ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ตลอดจนค่านิยมขององค์กรจะเป็ นขันตอนทีดูความเป็ นไปได้
ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร ได้แก่ การกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ปรัชญา วัตถุประสงค์
ขององค์กร (พักตร์ผจง วัฒนสิทธิและพสุ เตชะริ นทร์, 2542: 13-17)
2.2 การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เพือกําหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์เพือนํามาสู่
ขันตอนการศึกษาความเป็ นไปได้และความเหมาะสมของแนวทางในการประเมินทางเลือกทีดีทีสุด
2.3 การเลือกกลยุทธ์ เป็ นการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกใดทีเด่นชัด มีขอ้ ยุติในการ
กําหนดทางเลือกชัดเจน เป็ นทียอมรับในประเด็นค่านิยมของฝ่ ายบริ หารให้นาํ หนักการเลือกกลยุทธ์
การนํากลยุทธ์ไปปฎิบตั ิ เป็ นขันตอนทีมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร ได้แก่ การเงิ น
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บุคลากร โรงงาน เป็ นต้น และอยูใ่ นขันตอนการจัดโครงสร้างองค์กรทีเหมาะสม เพือสามารถนําเอา
กลยุทธ์ทีได้ตดั สินใจแล้วลงไปไปฏิบตั ิ
ในการวิจยั ครังนี เป็ นการตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาล เป็ นการวิจยั ในระดับธุร กิจ (Business Strategy) โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน การวิเคราะห์ “TOWS Metrix” เพือกําหนดยุทธ์
ศาสตร์ โ รงพยาบาลเอกชนและการตัด สิ น ใจเลือ กยุทธศาสตร์ ทีมี ค วามเป็ นไปได้และมี ค วาม
เหมาะสมทีสุดในการพัฒนายุทธศาสตร์
4. งานวิจยั ทีเกียวข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา ค้นคว้างานวิจยั ทีเกียวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
โรงพยาบาลเอกชน สรุ ปพอสังเขปไว้ดงั นี
ชิ น ดนัย ไชยยอง และคณะ (2557) ศึ ก ษาเรื อง “ยุท ธศาสตร์ ก ารบริ หารจัด การ
โรงพยาบาลเอกชนในยุคโลกาภิวตั น์” ผลจากการวิจยั พบว่า 1. ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่ อการบริ หาร
จัด การโรงพยาบาลเอกชนประกอบด้วย 1.1 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอก เช่ น สภาพเศรษฐกิ จ
สังคม การเมืองและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1.2 ด้านการวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร
มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ผูป้ ฎิบตั ิงานบางส่วนไม่ทราบการกําหนดวิสยั ทัศน์และการทบทวน
พันธกิจ เนื องจากมีการดําเนิ นการเพียงกลุ่มผูบ้ ริ หารและสงวนข้อมูล 2. ยุทธศาสตร์ การบริ หาร
จัดการโรงพยาบาลเอกชนทีเหมาะสมมี 5 รู ปแบบ คือ 2.1 ยุทธศาสตร์การบริ หารโรงพยาบาลทีต้อง
ศึก ษาและกําหนดกลยุทธ์ทีเกี ยวข้องกับการศึก ษาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การให้
หลัก การวิเคราะห์ SWOT Analysis แนวความคิ ด 7S และ Balance scorecard เพือนําไปสู่ ก าร
ประเมินผลยุทธศาสตร์ 2.2 ยุทธศาสตร์ ดา้ นลูก ค้า แบ่ งออกเป็ นยุทธศาสตร์ เกียวกับพฤติ กรรม
ผูร้ ับบริ การ ยุทธศาสตร์เกียวกับระบบ การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ เกียวกับการสร้าง
ความภักดีของผูร้ ับบริ การ 3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเงิน มุ่งเน้นอัตราการเจริ ญเติบโตและรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4. ยุทธศาสตร์ดา้ นกระบวนการภายในทีมีการจัดกิจกรรมควบคุม
ข้อมูลสารสนเทศและการสื อสารในโรงพยาบาล การติดตามประเมินผล 5. ยุทธศาสตร์ ดา้ นการ
เรี ยนรู้และเจริ ญเติบโต โดยมุ่งเน้นปั จจัยสําคัญ 5 ประการ คือ การคิดเชิงระบบ การพัฒนาความ
เชียวชาญ แบบจําลองความคิด การสร้างวิสยั ทัศน์ร่วม และการทํางานร่ วมกัน โดยมีขอ้ เสนอแนะ
ว่าการกําหนดยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการโรงพยาบาลต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และใช้
หลักการแบบคาดการณ์เชิ งอนาคตจากสถานการณ์ จริ ง โดยงานวิจยั ระดับปริ ญญาเอกนี มีความ
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เกียวข้องกับงานวิจยั เกียวกับการศึกษาความสอดคล้องบริ บทการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ ใน
เชิงการจัดการโรงพยาบาลเอกชนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบนั .
ฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร (2554) ศึกษาเรื อง “แบบจําลองธุรกิจในการจัดการนวัตกรรมของ
โรงพยาบาลเอกชนเพื อเป็ นศูน ย์ก ลางสุ ข ภาพของเอเซี ย ” พบว่า ส่ ว นที 1 แบบจํา ลองธุ ร กิ จ
ประกอบด้วย 3 ตัวแปรหลัก คือ (1) รู ปแบบการบริ หารจัดการทีประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร
นโยบายและกลยุทธ์ การบริ หารจัดการภายใน พันธมิตรทางธุรกิจ /คลัสเตอร์ โครงสร้างพืนฐาน
สาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิด “Diamond model” ทีนําเสนอ
โดย Porter (1998) (2) ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วยการสร้างค่านิยมร่ วม วัฒนธรรมองค์กร
ความสามารถของบุคลากร สอดคล้องกับแนวคิดของ McKinsey’s 7S Model และงานวิจ ัยของ
Kramer and Schmalenber ธุรกิ จต้องให้ความสําคัญการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์เพือรองรับการ
เจริ ญเติบโตขององค์กร (3) ด้านการเงิน ประกอบด้วยการเงิน การลงทุน ทีสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Yves Pigneu, Diamond model, Five force mode Generic strategies, Balance scorecard และ
งานวิจยั ของ Ramirez (1992) ทีให้ความสําคัญกับรายได้ ต้นทุนและกําไร รวมถึงการสร้างความ
แตกต่างของสินค้าและบริ การทีมีผลต่อการสร้างกําไรมากกว่าคู่แข่งขัน สําหรับรู ปแบบการตลาด
สอดคล้อ งกับ ส่ ว นประสมทางการตลาด โดยมุ่ ง การมี ป ฎิ สัม พัน ธ์ร ะหว่ า งผูใ้ ห้บ ริ การและ
ผูร้ ับบริ การ โดยพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การจะมีอิทธิพลต่อความเข้าใจและการรับรู้ของผูร้ ับบริ การ
ดังนันโรงพยาบาลจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับการบริ หารบุคลากรตังแต่การสรรหา คัดเลือกเพือ
เข้า ทํา งาน รวมถึ ง การสร้ า งแรงจู ง ใจด้า นรางวัล ค่ า ตอบแทน ควบคู่ ก ับ การจัด ช่ อ งทาง
ประชาสัมพันธ์และการตลาด ส่ วนที 2 การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพของเอเซีย
ประกอบด้วย 3 ตัวแปรหลักทีมาจากการวิเคราะห์ช่องว่างดําเนินการ (Gap analysis) คือ 1. รู ปแบบ
การบริ หารจัดการประกอบด้วย 1.1 องค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร นโยบาย กลยุทธ์ การ
บริ หารภายใน พันธมิตรธุ รกิ จ /คลัสเตอร์ โครงสร้ างพืนฐาน สาธารณู ปโภค ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1.2 ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย กลยุทธ์พฒั นาบุคลากร การสร้างค่านิ ยม วัฒนธรรม
องค์กร ความสามารถของบุคคล 1.3 ด้านการเงิน ประกอบด้วย การลงทุนนวัตกรรมบริ การ 2. รู ปแบบ
บริ การ ประกอบด้วย สินค้าบริ การ เทคโนโลยี การสร้างความแตกต่าง 3. รู ปแบบปฎิสัมพันธ์กบั
ผูร้ ับบริ การ ประกอบด้วย การตลาด/ประชาสัมพันธ์ โดยในส่ วนของข้อเสนอแนะที ผูว้ ิจยั สนใจ
ศึกษาครังนี คือ 1. การศึกษากลุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลเอกชน ทีให้ความสําคัญต่อรู ปแบบบริ หาร
จัดการ รู ปแบบบริ การและรู ปแบบการปฎิสมั พันธ์กบั ผูร้ ับบริ การ 2. การสนับสนุ นจากภาครัฐ เช่น
การส่ งเสริ มการลงทุ น 3. การแลกเปลียนองค์ค วามรู้ ร ะหว่างผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนและ
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ผูบ้ ริ หารสาธารณสุข 4. ความต่อเนืองในเชิงนโยบายในการกําหนดยุทธศาสตร์ การเป็ นศูนย์กลาง
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ 5. การแก้ไ ขกฎระเบี ย บทางกฎหมายที เอื ออํา นวยต่ อ การดํา เนิ น งานของ
โรงพยาบาลเอกชน งานวิจยั ระดับปริ ญญาเอกนี มีความสอดคล้องต่อการสร้างต้นแบบจําลองทาง
ธุรกิจในการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล ภายใต้บริ บททีมีความใกล้เคียง
และสอดคล้องกันในการจัดรู ปแบบการจัดการโรงพยาบาลเอกชน เพือรองรับการเป็ นศูนย์กลาง
สุขภาพของเอเซีย ประกอบด้วยประเด็นสําคัญทีสอดคล้องกับงานวิจยั นี ได้แก่ (1) การจัดรู ปแบบ
การจัดการ (2) การมุ่งความสําคัญทรัพยากรบุคคล (3) ความสําคัญของการจัดการเงิน (4) ข้อเสนอ
ในการปรับเปลียนกฎหมายให้เอือต่อธุรกิจ (5) การร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เป็ นต้น
ศุภชัย ถนอมทรัพย์ (2552) ศึกษาเรื อง “การฟ้ องบุคลากรทางการแพทย์” ผลการวิจยั
พบว่ า การฟ้ องบุ ค ลากรทางการแพทย์มีแ นวโน้มสู งขึ นอย่างต่ อเนื อง โดยการฟ้ องในระบบ
ประกันสังคมสูงทีสุ ด รองลงมาคือระบบหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าและระบบข้าราชการน้อ ย
ทีสุ ด โดยสาเหตุการฟ้ องมาจาก 1. ความเสี ยหายจากการรับบริ การ 2. ความไม่เสมอภาคไม่เป็ น
ธรรมในระบบประกันสุ ข ภาพ 3. ความศรัทธา ความเชื อมันในระบบบริ การลดลง 4. ความขาด
แคลนทรั พ ยากรบุ ค คลและงบประมาณ 5. การสื อสารความเข้า ใจระหว่ า งผูใ้ ห้บ ริ การและ
ผูร้ ับบริ การ จากผลการวิจยั พบข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั ครังนี คือ 1. รัฐบาลต้อง
กําหนดนโยบายด้านสุขภาพให้มีความเชือมโยงกับระบบสุขภาพเดิมและบูรณาการนโยบายจากสิ ง
ทีมีอยูบ่ นพืนฐานความเป็ นจริ งของทรัพยากร สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจร่ วมกับหน่ วยงาน
สาธารณสุ ข รวมทังการให้ประชาชนมีส่ว นร่ ว มในการจัด การนโยบายสุ ขภาพ โดยใช้กลยุทธ์
“สามเหลี ยมเขยือนภูเ ขา” โดยใช้ยุท ธศาสตร์ ก ารกํา หนดนโยบายสาธารณสุ ข การกระจาย
ผลประโยชน์ในการให้บริ ก ารในรู ปแบบรั ฐสวัสดิ การมากขึน เป็ นองค์กรไม่แสวงหาผลกําไร
2. กระทรวงสาธารณสุ ข ต้อ งวางกรอบนโยบาย และแผนพัฒ นาโครงสร้ า งเครื อข่ า ยระบบ
สาธารณสุขร่ วมกับรัฐบาล เพือเตรี ยมความพร้อมโรงพยาบาลทุกระบบ ทุกภาค เช่น โรงพยาบาล
ศูน ย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จนถึงสถานี อนามัย โดยให้สาธารณสุ ขจังหวัด และตัว แทนภาค
ประชาชนมีส่วนร่ วมในการบริ หาร 3. รัฐบาลต้องปรับปรุ งเปลียนแปลงระบบประกันสุ ขภาพ 3
ระบบ เพือลดความเหลือมลําด้านสิ ทธิประโยชน์ของสิ ทธิการรักษา โดยรัฐบาลสามารถควบคุม
ร่ ว มกับกระทรวงสาธารณสุ ข โดยใช้ต ัว อย่างระบบประกัน สุ ข ภาพของประเทศแคนาดาหรื อ
ประเทศอังกฤษ ในการสร้างความเสมอภาคในการรับบริ การสุ ขภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชือมโยงข้อมูลระบบการประกันสุขภาพให้เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ มีการวิจยั พัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื อง สามารถติด ตามประเมินผล นอกจากนี รั ฐบาลต้องมี ส่ว นร่ ว มในการควบคุ มการ
กําหนดราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ให้เกิดความเป็ นธรรม การพัฒนาบริ การทีมี
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ประสิทธิภาพ คุณภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู้ ับบริ การในลักษณะองค์รวม (Hoslistic care and
Wellness) ประกอบด้ว ยด้านร่ างกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิ จและจิ ต วิญญาณ 3.1 การ
จัดระบบเพิ มค่าห้องค่าอาหารและบางรายการทีสามารถเบิก ได้ 3.2 ระบบประกัน สังคมควรลด
ข้อจํากัดจํานวนสถานบริ การให้ใกล้เคียงกับระบบอืน 3.3 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ควร
ให้สิทธิสวัสดิการเพิ มเติมมีลกั ษณะคล้ายกับระบบอืนและต้องแก้ไขปั ญหาการส่ งต่อผูร้ ับบริ การ
การจํากัดสถานบริ การ 4. กําหนดองค์กรหลักทําหน้าทีดูแลรับผิดชอบการฟ้ องในระบบสาธารณสุข
ระดับชาติ เพือประเมินติดตามการฟ้ อง กําหนด ออกกฎหมายในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชนในการฟ้ องทางการแพทย์ 5. รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับภาระด้าน
สวัสดิการสุขภาพประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศแคนาดา การกระจายพืนที
ให้บริ การ จัดสรรงบประมาณเพิ มเติมให้บุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐ การเพิ มอัตราผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ การพัฒนาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิให้บุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพ มีความรู้ มี
คุณ ธรรมจริ ยธรรมเอืออาทรเป็ นมิต รกับผูร้ ั บบริ ก าร รวมถึงการพัฒ นาเทคโนโลยีทีเหมาะสม
สอดคล้องกับบริ บทงานวิจ ัยนี เกี ยวกับผลลัพธ์จ ากขาดการใช้หลัก บรรษัทภิ บาลในการจัด การ
โรงพยาบาล ทําให้เกิดปัญหาทางคดีความตามมา รวมถึงการสะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญในการ
จัด การบรรษัทภิ บ าลในโรงพยาบาลเอกชน เพือตอบสนองการให้บ ริ ก ารตามหลัก คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ อัน สามารถจรรโลงความปลอดภัยในสุ ขภาพและชี วิต ของ
ผูร้ ับบริ การ รวมถึงสร้างประโยชน์สุขให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียได้ตามหลักความเสมอภาค
ทรงลักษณ์ ณ นคร และกัญญาดา ประจุศิลป (2557: 225-257) ศึกษาเรื อง “การพัฒนา
แบบประเมิ น ธรรมาภิ บ าลในองค์ก ารพยาบาล” พบว่ า ธรรมาภิ บ าลในองค์ก ารพยาบาล 4
องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ด้านคุณ ธรรมจริ ยธรรมต้องเป็ นผูม้ ีความรั บผิดชอบสู ง มีความรู้ ความ
ชํานาญและมีคุณธรรมจริ ยธรรม (2) ด้านประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล ความคุม้ ค่า ต้องมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีการวางแผนกลยุทธ์ทีมีประสิทธิภาพ ตัดสินใจบนความเสียง ทบทวนปัญหา สอดคล้อง
กับองค์ประกอบของธรรมาภิบาล ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองทีดี พ.ศ.2546 และการบริ หารจัดการบ้านเมืองทีดี ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ พ.ศ.2552 (3) ด้านความโปร่ งใส เพือให้เกิ ดการควบคุม (4) ด้านการตรวจสอบ
ภายในองค์ก ารพยาบาล การบริ หารทรั พยากรบุ ค คลที มีร ะบบและพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก าร
สําหรับข้อเสนอแนะทีผูว้ ิจยั นํามาศึกษาครังนี คือ ความพยายามพัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการ
บริ หารพยาบาลทียังไม่เคยมีก ารใช้ระบบธรรมาภิ บาลมาก่ อน งานวิจ ัยนี เป็ นส่ วนหนึ งมีความ
สอดคล้อ งกับ ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ค วามเป็ นบรรษัทภิ บ าลในระดับ
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ยุทธศาสตร์ องค์กร ทีมุ่งเน้น การจัด การบรรษัทภิบาล เพือให้เกิด องค์ประกอบ 10 หลัก ในการ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน.
เยาวภา ปฐมศิริกุล (2554: 14-35) ศึกษาเรื อง “แบบจําลองปัจจัยความสําเร็ จการจัดการ
ธุรกิจบริ การสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย” พบว่าปัจจัยความสําเร็ จในการจัดการ
ธุรกิจ บริ การสุ ขภาพของโรงพยาบาลเอกชนประกอบด้ว ย 3 ปั จจัย ได้แก่ (1) การจัด การบริ การ
สุ ขภาพด้านกลยุทธ์ (2) การจัด การบริ การสุ ขภาพ ระบบการบริ หารจัด การ (3) การจัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคลส่งผลต่อการบริ การตามแนวคิด Balance scorecard และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Mckinsey 7S Framework ทีปัจจัยทังหมดมีความสัมพันธ์และสําคัญต่อการบริ หารองค์กร โดยกลยุทธ์
ระดับธุรกิจทีสําคัญ คือ กลยุทธ์มุ่งผลิตภัณฑ์บริ การทีแตกต่างจากคู่แข่งขันและมีเอกลักษณ์ การมุ่ง
กลุ่มตลาดเฉพาะและกลยุทธ์ตน้ ทุนตํา สอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์ระดับธุรกิจของ Porter (1998);
Kotler and Keller (2006) จากข้อเสนอแนะทีเป็ นประโยชน์ต่อการทําวิจยั ของผูว้ ิจยั คือ (1) การศึกษา
ตัวแปรปั จจัยภายนอกองค์กรทีมีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิการดําเนิ นงานของโรงพยาบาลเอกชน
เช่น ปัจจัยด้านสังคม กฎหมาย เศรษฐกิจและเทคโนโลยี (2) ควรศึกษาเพิ มเติมในส่ วนของปั จจัย
ความสําเร็ จของการจัดการธุรกิจ แยกตามคุณลักษณะของโรงพยาบาลเชิงลึก การวิเคราะห์แยกตาม
ขนาดของโรงพยาบาล แยกตามประเภทของโรงพยาบาล แยกตามกลุ่มลูก ค้าเป้ าหมาย มีความ
เกียวข้องและสอดคล้อง จากข้อเสนอแนะของงานวิจยั ทีเสนอให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลโดยแยกตามประเภท
ของโรงพยาบาลและการศึกษาเชิงลึกด้านการบริ หารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยวิธีการ
ศึก ษาที เหมาะสมและได้ป ระโยชน์สูงสุ ด ผูว้ ิจ ัยต้องเป็ นบุ ค คลที มีค วามรู้ ค วามสามารถ ความ
เชี ยวชาญในธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนเป็ นอย่างดี รู ปแบบการศึก ษาด้ว ยการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก
ผูบ้ ริ หารระดับสูง ผูเ้ ชียวชาญทีสามารถสร้างมุมมองการปฎิบตั ิงานจริ ง เพือเชือมโยงกับการสร้าง
รู ปแบบการจัดการทางทฤษฎี เพือสร้างยุทธศาสตร์ การพัฒนาในรู ปแบบที ผูว้ ิจยั ต่อยอดการศึกษา
ครังนี
วีระศักดิ อุดมเดชาเวทย์ และอ้อยฤดี สันทร (ม.ป.ป.) ศึกษาเรื อง ศึกษาการบริ หารตาม
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสาธารณสุ ขระดับอําเภอ อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พบว่า
สภาพการบริ หารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริ หารสาธารณสุขระดับอําเภออยู่ในระดับดีมาก
ทุกด้าน เนื องจากก่อนการตัดสิ นใจในกระบวนการบริ หารงานในสํานัก งานสาธารณสุ ข มีการ
สํารวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีประจําโรงพยาบาลส่งเสริ มตําบลทุกแห่ ง เปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายมี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการร่ วมกัน ทําให้เกิดความพึงพอใจและยอมรับผลการปฎิบัติงานร่ ว มกัน
สําหรับข้อเสนอแนะทีผูว้ ิจยั นํามาศึกษาต่อเนื อง คือ ควรมีการศึกษาผูน้ าํ ทีมีความสําคัญต่อการใช้
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หลักธรรมาภิบาล เป็ นจุดเชือมโยงมาสู่การทําวิจยั ครังนี เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโตมา
จากธุ รกิ จ ครอบครั ว ทีมีก ารขยายตัวต่ อเนื องจนเป็ นบริ ษ ัทขนาดใหญ่ ภายใต้ก ารจัด การระบบ
ครอบครัว ดังนันผูน้ าํ จึงมีบทบาทหน้าทีสําคัญในการผลักดันทิศทางขององค์กรและการปลูกฝังการ
จัดการบรรษัทภิบาลมาจากเจ้าของกิจการหรื อผูน้ าํ ซึงส่วนใหญ่จะมาจากสายอาชีพแพทย์.
จากการศึก ษาของ Carter Kara, Dorgan Stephen, Layton Dennis (2011) พบว่า
โรงพยาบาลจํานวน 1,200 แห่งใน 7 ประเทศ ได้แก่ (1) ประเทศแคนาดา (2) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
(3) ประเทศอังกฤษ (4) ประเทศเยอรมัน (5) ประเทศอิตาลี (6) ประเทศฝรั งเศส (7) ประเทศสวีเดน
ใช้หลักในการจัดการธุรกิจตามแบบ McKinsey โดยมีปัจจัยทางการเงินเป็ นตัวชีนําสู่การจัดการด้าน
สุขภาพทีดีค่กู บั การบริ หารทีดีจะสร้างผลลัพธ์ทางการพัฒนาด้านการรักษาทีดี โดยมีดชั นี ชีวัดจาก
ความพึงพอใจในการใช้บริ การของผูร้ ับบริ การ อัตราส่วนกําไรก่อนดอกเบีย ภาษีและค่าเสื อมราคา
(EBITDA) โดยคะแนนมีความผันแปรไปตามแต่ละประเทศขึนอยู่กบั ระดับราคาค่ารักษาพยาบาล
และผลประกอบการ ทังนี มีปัจจัยที นําไปสู่ค วามสําเร็ จในการดําเนิ นธุ ร กิจ โรงพยาบาล 5 ด้าน
ได้แก่ (1) โรงพยาบาลทีมีขนาดใหญ่จะมีความได้เปรี ยบในการสร้างผลสําเร็ จในการประกอบธุรกิจ
(2) ความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีมาก (3) โครงสร้างความเป็ นเจ้าของ
โรงพยาบาลมีผลต่ อการผลักดันให้ประสบความสําเร็ จ ในการดําเนิ นธุ รกิ จ (4) การพัฒนาด้าน
ความรู้เชิงวิชาการทีเกียวกับการรักษาพยาบาล ทําให้เกิดการปรับปรุ งพัฒนาและสร้างคุณภาพการ
รักษาทีมีประสิทธิภาพมากขึนสามารถตอบสนองการรักษาโรคทีมีความทันสมัยมากขึน (5) การ
กระจายอํานาจด้วยการยืดหยุน่ มีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพือให้การบริ หารจัดการมีความ
คล่องตัวเกิดประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิงาน ซึงล้วนเป็ นการสร้างเสริ มจากการใช้หลักบรรษัทภิบาล
ในการจัดการธุรกิจให้เกิดความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ.
การสร้างยุทธศาสตร์ทางความคิดจากการสร้างแนวความคิดและวิธีการใหม่ทีมีความท้าทาย
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์การดําเนินธุรกิจ แบ่งออกเป็ น 6 ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ (1) การตัดสิ นใจ
ในการลงทุนในธุรกิจ (Time, Talent, Money) (2) การสร้างเทคนิ คทางความรู้เพือใช้ประยุกต์ใช้
ตามสถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว (Tacit knowledge) (3) การสร้างความเชียวชาญ
ทางการแพทย์ทีสร้างจุดเด่นในการรักษา (Specialist Skills) (4) การมุ่งสู่การจัดการกิจกรรมเพือ
สังคม การลงทุนกับสังคมเพือได้ผลตอบแทนจากการมีส่วนร่ วมในสังคม (Social capital) (5) ความ
เป็ นผูน้ าํ ในเชิงนวัตกรรมและความเชียวชาญเชิงลึกจากประสบการณ์ทีสั งสมมานาน เพือส่ งมอบ
คุณค่าการบริ การสู่ผรู้ ับบริ การ ซึงปัจจัยทีมีความยาก คือ การเปลียนแปลงพฤติกรรมองค์กรนั นเอง
สําหรับแนวโน้มการจัดการในอนาคตทีจะส่งผลต่อการขยายตัวทางธุรกิจ คือ การรวมกิจการให้เกิด
การประหยัดต่อขนาด ลดต้นทุน เพิ มศักยภาพในเชิงการแข่งขันด้วยการใช้นวัตกรรม (Innovation
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Alliances) และพึงพาคู่สญ
ั ญาทีเป็ นผูร้ ับเหมาช่วงในการทํางานในส่วนของนวัตกรรมทางการรักษา
รู ปแบบใหม่ จากสถิติพบว่าปี 1980 มีโรงพยาบาลรวมกิจการ 153 แห่ ง ปี 1990 มีการรวมกิจการ
176 แห่ง และมีการรวมกันในตลาดภายในประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน ฝรั งเศสทีมีการรวมกิจการ
จํา นวน 100 แห่ ง นอกจากนี โรงพยาบาลในต่ า งประเทศยัง มี ก ารขยายการลงทุ น สู่ พื นที ใน
ต่างประเทศ ต่างทวีป ยกตัวอย่าง John Hopkin ได้มีการขยายธุรกิจในปี 2000 ในหลายประเทศ ใน
ปี 2004 ลงทุนในประเทศสิงคโปร์ ถัดมาเป็ นเมโย และโรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ในประเทศไทยเมือ
ปี 1980 จากการศึกษาคาดการณ์อนาคตในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ในธุรกิจโรงพยาบาลทีสําคัญ
ได้แก่ (1) การบูร ณาการรั ก ษากับการท่ องเที ยว (Medical Tourism) (2) การเปลียนผ่านธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลสู่รู ปแบบใหม่ (Transnational Health Organization) (3) มีความหลากหลายในการ
อํานวยความสะดวกด้านสุขภาพมากขึน (Foreign Health Facility Portfolio) (4) การสร้างเครื อข่าย
การรักษาพยาบาลในรู ปแบบนานาชาติ (Multinational Health Network) โดยมุ่งเน้นในเรื องการลด
ต้นทุน การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู้ ับบริ การในการสร้างความสัมพันธ์ทีดี การสร้างชือเสี ยงใน
การรักษาให้เป็ นทีรู้จกั ในระดับนานาชาติ (Jon, 2012: 190-226)
การศึกษายุทธศาสตร์การจัดการสายงานพยาบาลพบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อการจูงใจในการ
ปฎิ บตั ิ งานของพยาบาลจากการสํารวจ 436 คนได้รั บความเห็น เกี ยวกับการมุ่งเน้นการคัด เลือก
บุค คลเข้ามาทํางานและมีก ารรั กษาพยาบาลวิชาชี พที ดี ไว้กบั โรงพยาบาลด้ว ยการพิจารณาด้าน
เงิ นเดือน สวัสดิ การ อัต รากําลังทีเพียงพอต่ อการปฎิบัติงาน การกระจายงานได้อย่างเหมาะสม
รวมถึงการจัดตารางการทํางานทีมีความยืดหยุ่นและมีหน่ วยงานให้การสนับสนุ นการทํางานอย่าง
เพียงพอตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทีเหมาะสม จะเป็ นยุทธศาสตร์ การจัดการทีสามารถ
รักษาบุคลากรทีสําคัญของโรงพยาบาลไว้ได้ (Hung, Chiu, and Ming, 2013: 1318-1327)
สรุ ปจากการศึกษาผลงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒ นายุทธศาสตร์ ข ้างต้น พบว่ามี
ความเกียวข้องและสอดคล้องกันในการกําหนดยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน กล่าวโดย
สรุ ปการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเริ มจากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
การสร้างกรอบแนวความคิ ดในเชิงยุทธศาสตร์ เพือการกําหนดแผนและปฎิบตั ิ ตามแผนเพือให้
เกิ ด ผลลัพธ์ทางธุร กิ จตามเป้ าหมายไว้ การวิเคราะห์โ ครงสร้ างองค์ก รและดัชนี ว ดั ความสําเร็ จ
(Balance Scorecard) โดยการกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการในด้านหลัก คือ คุณภาพการบริ การ การ
สร้างความสัมพันธ์และความจงรักภักดีจากผูร้ ับบริ การ การเพิ มอัตราการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ การ
พัฒนากระบวนการทํางานร่ วมกับการใช้เทคโนโลยี การเรี ยนรู้พฒั นาอย่างต่อเนือง การรวมกิจการ
เพือเสริ มสมรรถนะองค์กรให้มีศกั ยภาพในการแข่ งขัน ในตลาดโลกที ไร้พรมแดน รวมถึงการ
จัดการธุรกิจในด้านการจัดการทางการเงินทีมุ่งเน้นกระแสเงินสด ด้านทรัพยากรบุคคลทีมุ่งเน้นการ
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รั ก ษาบุ ค ลากรที มีคุ ณ ค่ าแก่ โ รงพยาบาลไว้ด ้ว ยการจู งใจในด้านต่ างๆ เช่ น ผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านกระบวนการทํางาน ด้านการพัฒนาตลาด รวมถึงการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
สมรรถนะองค์กรให้เกิดหลักการมีส่วนร่ วมในการประสานการทํางานทีดีร่วมกัน นอกจากนี การ
จัดการบรรษัทภิบาลเป็ นเครื องมือในการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปสู่เป้ าหมาย ได้แก่ (1)
หลักคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีต้องดํารงไว้ในการสร้างคุณภาพการรักษาทีดี (2)
หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผลและความคุม้ ค่าในกระบวนการรักษาและบริ การ (3) หลักการ
มีส่วนร่ วมในการปฎิบตั ิงานร่ วมกัน แบ่งปันความรู้ความคิดเห็น แนวทางการปฎิบตั ิงานทีดีร่วมกัน
(4) หลักการตรวจสอบได้ เพือให้มีกระบวนการตรวจสอบการทํางานภายในกันเอง เพือป้ องกัน
แก้ไขเหตุร้ายแรงทีจะเกิดขึนในการให้บริ การรักษาพยาบาล (5) การจัดการบรรษัทภิบาลในด้าน
ต่างๆ ทีเอืออํานวยความสะดวกและเป็ นผลประโยชน์ต่อองค์กรในการเสริ มสร้างศักยภาพทางธุรกิจ
ให้แก่โรงพยาบาลเอกชน ซึงสอดคล้องกับการศึกษาปั ญหาการฟ้ องดําเนิ นดดีทีส่ วนใหญ่เกิดจาก
ปัญหาการได้รับความเสี ยหายจากบริ การทางการแพทย์ การขาดความเสมอภาคในการรับบริ การ
ขาดความเชือถือและศรัทธาต่อแพทย์และโรงพยาบาลผูใ้ ห้การรักษา ผลกระทบทางตรงเกิดจากการ
ขาดบรรษัท ภิ บาลที ดี พ อ การมุ่ง เน้น ธุ ร กิ จ ของโรงพยาบาลเอกชนทําให้เกิ ด การรั บรู้ ถึงความ
คาดหวังในการรักษาทีดีทีสุดสําหรับค่าใช้จ่ายทีสูง ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในรู ปแบบการค้าต่าง
ตอบแทน อันเป็ นการทําลายความสัมพันธ์ทีเกิดจากเจตนารมณ์ดา้ นคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรณยา
บรรณทางการแพทย์ทีดีเปลียนแปลงเป็ นการค้า ซึงผูร้ ับบริ การคาดหวังมูลค่าเพิ มทีได้รับจากบริ การ
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสามารถนํามาสร้างกรอบแนวความคิดในการศึกษาดังนี
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั
สภาพปั ญหาและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอก
เป้าหมายการจัดการ
1.สร้ างค่านิยม วัฒนธรรม
2.บริ หารการเงิน
3.บริ หารทรัพยากรบุคคล
4.บริ หารสาธารณู ปโภค
5.คุณภาพการรักษา/
คุณภาพบริ การ
6.บริ หารการตลาด
7.วิจยั พัฒนาวิชาการ
8.สร้ างเครื อข่าย
9.สร้ างความสัมพันธ์ทีดี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาล
1.สร้ างนวัตกรรมรู ปแบบใหม่
2.ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมการ
ลงทุน
3.สร้ างส่ วนร่ วมเพือผลิตแพทย์
4.เสริ มสร้ างคุณภาพการรักษา
คุณภาพบริ การ และปฎิสัมพันธ์
5.สร้ างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
6.สร้ างเครื อข่ายการ
รักษาพยาบาล
7.พัฒนาทักษะบุคลากรทาง
การแพทย์
8.ประสานการดูแลผูร้ ับบริ การ

การใช้ หลักบรรษัทภิบาล
1.หลักนิติธรรม
2.หลักตอบสนอง
3.หลักประสิ ทธิ ภาพ
4.หลักประสิ ทธิผล
5.หลักความโปร่ งใส
6.หลักความรับผิดชอบ
7.หลักการมีส่วนร่ วม
8.หลักความเสมอภาค
9.หลักการกระจายอํานาจ
10.หลักคุณธรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลตอบแทนการลงทุน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพที 4 กรอบแนวความคิดในการวิจยั ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาล

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจยั เรื องยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล ใช้วิธี
วิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยการรวบรวมเก็บข้อมูลทังเชิงคุณภาพเป็ นหลัก
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและข้อมูลเชิงปริ มาณสําหรับเป็ นข้อมูลสนับสนุน โดยใช้เทคนิ คการ
วิจยั เชิ งอนาคตแบบเดลฟาย (Delphi Technic) ภายใต้ความเชือทีว่าทัศนคติ แนวความคิด และ
พฤติกรรมเป็ นตัวกําหนดทิศทางการวิจยั แห่งอนาคต (Proactive) จากแหล่งทีมาของข้อมูลทีได้จาก
การทํา นายเชิ งสํารวจ (Exploratory Forecasting) เพือหาแนวโน้ม ความเป็ นไปได้ทังแบบพึ ง
ประสงค์และแบบไม่พึงประสงค์ เพือใช้ในการทํานายเชิงปทัสถาน (Narrative Forecasting) อันเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผน การกําหนดนโยบาย การตัดสิ นใจและการกระทํา เพือใช้เป็ นข้อมูลใน
การวิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูลหลากหลายมิติในการสร้างยุทธศาสตร์ การพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนอันพึงประสงค์ในอนาคตจากข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การเสวนาเชิงสร้างสรรค์ สําหรับการรวบรวมข้อมูลระดับ
องค์กรครังนี
การวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ขันตอน ประกอบด้วย
ขันตอนที 1 ศึก ษาสภาพปั ญหาและสภาพแวดล้อมทางธุร กิจ ทีส่ งผลต่ อความเป็ น
บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
ขันตอนที 2 ศึกษาปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนทีส่ งผลต่อ
ความเป็ นบรรษัทภิบาล
ขันตอนที 3 ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล
ตามขันตอนดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้นาํ เสนอเป็ นภาพที 5 กรอบขันตอนการวิจยั ดังนี
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ขันตอนที 1
ศึกษาบริบทการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาล
การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ ริ หารและศึกษาจากเอกสาร

ความเป็ นจริ ง และความคิดเห็นต่อการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาล
(1) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
(2) ปั ญหาและอุปสรรคทีสําคัญส่ งผลกระทบต่อความเป็ นบรรษัทภิ
บาลของโรงพยาบาลเอกชนในปั จจุบนั
(3) กลยุทธ์การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปั จจุบนั
(4) การพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนใน

การใช้เทคนิคเดลฟาย

ขันตอนที 2
วิเคราะห์ SWOT / TOWS Matrix

ปัจจัยภายในองค์กร
-จุดแข็ง
-จุดอ่อน

ปัจจัยภายนอกองค์กร
-โอกาส
-อุปสรรค

จัดทําข้อเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาล
เอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาล

ขันตอนที 3
การเสวนาเชิงสร้างสรรค์

สรุ ปสภาพการณ์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสู่
ความเป็ นบรรษัทภิบาล
ศึกษาบริ บทการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่
ความเป็ นบรรษัทภิบาล
(1) ปั จจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
1.1.โอกาสและอุปสรรคธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชน
1.2.ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของธุ รกิจ
(2) เป้ าหมายสําคัญในการจัดการธุ รกิจโรงพยาบาล
2.1.การปฎิบตั ิตามกฎหมายด้วยจรรยาบรรณ
2.2.การคํานึงถึงสิ ทธิ ผรู้ ับบริ การ
2.3.คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การ
2.4.การตอบสนองเป้ าหมายผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย

(3) การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
การคัดเลือกยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ น
บรรษัทภิบาล

ภาพที 5 กรอบขันตอนการวิจยั

3.1.การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร
3.2.การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรับรอง
3.3.การสร้างจิตสํานึกจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4.การกาํ หนดกลยุทธ์การจัดการบรรษัทภิบาล
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จากตารางดังกล่ าวข้างต้น สามารถนําเสนอรายละเอีย ดขันตอนการวิ จ ัยในแต่ ล ะ
ขันตอนดังต่อไปนี
ขันตอนที 1 การศึกษาสภาพปัญหา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยศึกษาจาก (1)
เอกสาร (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (3) การใช้เทคนิคเดลฟาย เพือหาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนกับความเป็ นบรรษัทภิบาลโดยมีขนตอนดั
ั
งต่อไปนี
การศึ ก ษาสภาพปั ญ หา สภาพแวดล้อ มทางธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน เพื อให้มี
แหล่งข้อมูลทีหลากหลายแหล่งตามแต่ละแนวความคิด (Approach) ซึ งเน้นลักษณะข้อมูลหลาย
แหล่ง (Multiple data resource) ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือศึกษาสภาพของปั ญหา และสภาพแวดล้อมทางธุ ร กิ จที ส่ งผลต่ อการจัด การ
บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน.
2. วิธีการศึกษาวิจยั
2.1 การทบทวนวรรณกรรมและเก็ บรวบรวมข้อ มูล จากการวิจ ัยเอกสาร โดย
การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร วารสาร บทความ หนังสื อและวิทยานิ พนธ์รวมทัง
เอกสาร วิธีการต่างๆ ทีเกียวข้องทังประเทศไทยและต่างประเทศ เพือให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทาง
ทฤษฎี หลักการทีเกียวข้องเพือการสร้างกรอบแนวความคิดของการวิจยั ครังนี
2.2 การศึกษาสภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทีมีผล
ต่อการสร้างยุทธศาสตร์การจัดการบรรษัทภิบาลในระดับองค์กร ได้แก่ การศึกษาจากเอกสารและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีรายละเอียดขันตอนดังนี
2.2.1 การเก็บรวบรวมข้อ มูลทุ ติ ยภู มิ เป็ นการรวบรวมข้อมูลด้ว ยเอกสาร
หนังสือและงานวิจยั ทีเกียวข้องประกอบด้วย
2.2.1.1 การศึกษายุทธศาสตร์การจัดการของโรงพยาบาลแต่ละแห่ งทีมี
การประเมิ น สภาพแวดล้อ มภายในและสภาพแวดล้อ มภายนอก ได้แ ก่ วิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย รวมถึงยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลแต่ละแห่ งทีมีค วามแตกต่างกัน ตาม
สถานะระหว่างโรงพยาบาลรั ฐและโรงพยาบาลเอกชน ยุทธศาสตร์ สถานที ตังแตกต่างกัน การ
กําหนดกลุ่มเป้ าหมาย ขนาดการลงทุนของแต่โรงพยาบาลทีมีความแตกต่างกัน.
2.2.1.2 การศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี องค์ประกอบหลักของบรรษัทภิ
บาล ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.
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2.2.1.3 การศึ ก ษาแนวความคิ ด ทฤษฎี เกี ยวกับ การจัด ทํา แผน
ยุทธศาสตร์ ในด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์.
2.2.1.4 การศึกษาแนวความคิด และหลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีส่งผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการบรรษัทภิบาลของ
โรงพยาบาลเอกชน.
2.2.1.5 การศึกษาผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง.
2.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลขันปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-dept
Interview) ซึ งเป็ นเครื องมือหลัก ของผูว้ ิ จ ัย แบ่ งออกเป็ น (1) การสัม ภาษณ์ แ บบมีโ ครงสร้ า ง
(Structured interview) เป็ นการใช้ขอ้ คําถามทีได้จดั เตรี ยมไว้เพือใช้ประกอบการสัมภาษณ์ (2) การ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโ ครงสร้าง (Un-Structured Interview) เป็ นการใช้ขอ้ คําถามตามสถานการณ์
เฉพาะหน้าทีเกิดขึนในการซักถามเพิ มเติม การใช้การสังเกตพฤติกรรมต่างๆ เป็ นต้น และจากการใช้
เทคนิคเดลฟาย เพือใช้ในการศึกษาแนวทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และผลลัพธ์ของตัวชีวัดความเป็ น
บรรษัทภิบาล โดยแบ่งเป็ น 2 ขันตอนดังนี
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก
1.1 แหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลในการศึกษา เพือทําความเข้าใจและสามารถตอบ
ปั ญหาในการวิจ ัย ผูว้ ิจ ัยศึกษาข้อมูลสภาพของปั ญหาและสภาพแวดล้อมทางธุร กิจโรงพยาบาล
เอกชนระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – ตุลาคม 2558 จากฐานข้อมูลรายชือสถานพยาบาลประเภททีรับ
ผูร้ ับบริ การค้างคืนทุกจังหวัดของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ กรมสนับสนุ น
บริ การสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข ณ วันที 16 กันยายน 2556 จํานวน 326 โรงพยาบาล 33,571
เตียง โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับองค์กรตามกลุ่มโรงพยาบาลและโรงพยาบาลเดียวดังนี
ตารางที 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับองค์กร
รายชือกลุ่มโรงพยาบาล

จํานวน

จํานวนเตียง

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

กลุ่มโรงพยาบาลกรุ งเทพ

38

5,831

5

8

20

กลุ่มโรงพยาบาลราม/วิภาราม

32

4,649

1

13

18
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ตารางที 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับองค์กร (ต่อ)
รายชือกลุ่มโรงพยาบาล

จํานวน

จํานวนเตียง

ขนาดเล็ก

ขนาดกลาง

ขนาดใหญ่

กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี

14

1,763

2

9

3

กลุ่มโรงพยาบาลมหาชัย

5

560

3

2

กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก

5

565

กลุ่มโรงพยาบาลศุภมิตร

2

279

โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์

1

190

โรงพยาบาลเอกชัย

1

100

รวม

98

13,937

10

36

52

สัดส่ วนในการเก็บข้อมูล

30%

42%

9%

34%

48%

2

3
1

1
1

1

1.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informations)
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
โดยมุ่งเน้นผูท้ ีมีประสบการณ์และมีบทบาทเกียวข้องกับการจัดการธุร กิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ระดับสู ง เพือให้ได้ข ้อมูลที หลากหลายและมีค วามเที ยงตรง โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive selection) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ (1) เป็ นผูเ้ ชียวชาญทีมีหน้าทีรับผิดชอบหรื อผู้
มีส่วนได้ส่ว นเสี ยไม่น้อยกว่า 1 ปี เช่น ผูบ้ ริ หารในโรงพยาบาล (2) เป็ นผูเ้ ชียวชาญทีมีบทบาท
สําคัญต่อการวิจยั ครังนี (3) ผูเ้ ชียวชาญมีความสมัครใจในการให้ขอ้ มูลและมีความยินดีให้ขอ้ มูล
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มผูเ้ ชียวชาญรวม 28 คน โดยผูว้ ิจยั คัดเลือกและ
จําแนกกลุ่มผูเ้ ชียวชาญให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนประกอบด้วย
1. ผูบ้ ริ หารระดับสูงจากหน่วยงานราชการ จํานวน 2 คน
2. ผูบ้ ริ หารระดับสูงโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 7 คน
3. นักวิชาการ โรงเรี ยนแพทย์ จํานวน 3 คน
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4. บริ ษทั คู่สญ
ั ญา จํานวน 5 คน
5. ผูเ้ ชียวชาญจากกลุ่มมูลนิธิ จํานวน 4 คน
6. ผูบ้ ริ หารระดับกลางจากโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 7 คน
2. การใช้เทคนิคเดลฟาย เป็ นการพัฒนารู ปแบบการวางแผนในอนาคต
การใช้เทคนิคการกําหนดหลักเกณฑ์วดั ความสําเร็ จของการพัฒนารู ปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์
เชิงบูรณาการด้วยเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) ในการคาดการณ์อนาคตตามสถานการณ์โดย
อาศัยความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญทีมีความรู้ ประสบการณ์ตรงตามความต้องการของงานวิจยั นี โดย
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูเ้ ชียวชาญไม่น้อยกว่า 17 คน (Dalkey and Helmer, 1963: 9) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ ปลายเปิ ดในรอบแรกและใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่าในรอบทีสอง
เพือให้ได้ขอ้ สรุ ปแนวทางในการพัฒนาการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล โดยใช้ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เพือสร้างแบบสอบถามให้
ผูเ้ ชียวชาญรวม 23 คนยืนยันความสอดคล้องของความต้องการกําหนดยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
นักวิชาการ ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชน บริ ษทั คู่สัญญา ผูบ้ ริ หารมูลนิ ธิและผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล.
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Information)
ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจ ัย เก็บข้อมูล จากผูใ้ ห้ข ้อมูล หลัก โดย
มุ่งเน้นผูท้ ีมีประสบการณ์ ผูม้ ีบทบาทเกียวข้องกับการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระดับสูง ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพือให้ได้ขอ้ มูลทีหลากหลายและมีความเทียงตรง
โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) หลัก เกณฑ์ในการคัดเลือก คือ (1) เป็ น
ผูเ้ ชี ยวชาญที มี ห น้า ที รั บ ผิด ชอบหรื อผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ไม่ น้อ ยกว่ า 1 ปี เช่ น ผูบ้ ริ หารใน
โรงพยาบาล (2) เป็ นผูเ้ ชียวชาญทีมีบทบาทสําคัญต่อการวิจยั ครังนี (3) ผูเ้ ชียวชาญมีความสมัครใจ
ในการให้ขอ้ มูลและมีความยินดีให้ขอ้ มูล โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่ม
ผูเ้ ชี ยวชาญรวม 23 คน โดยผูว้ ิจ ัย คัด เลื อ กและจํา แนกกลุ่ ม ผูเ้ ชี ยวชาญให้ค รอบคลุม ทุ ก ภาค
ส่วนประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ผูบ้ ริ หารจากกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลรัฐจํานวน 2 คน
ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 12 คน
นักวิชาการ โรงเรี ยนแพทย์ จํานวน 3 คน
บริ ษทั คู่สญ
ั ญา จํานวน 5 คน
ผูเ้ ชียวชาญจากกลุ่มมูลนิธิ จํานวน 1 คน
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่าตาม
วิธีการใช้เทคนิคเดลฟาย โดยนํามาจากข้อสรุ ปงานวิจยั ทีได้รับจากการสัมภาษณ์ การเสวนากลุ่มเชิง
สร้างสรรค์และเอกสารวิชาการทีเกียวข้อง มาใช้เป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทางสถิติ
เกียวกับการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) เกณฑ์มาตรฐานระดับ 3.5 ขึน
ไปและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ระดับ 1.5 ขึ นไป โดยใช้โปรแกรมทาง
สังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยมีรายละเอียดดังนี
ค่ามัธยฐาน (Median) ตามแนวความคิดของเบสท์ (Best, 1986 : 186)
จากแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ
1 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับน้อยทีสุด
2 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับน้อย
3 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับปานกลาง
4 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับมาก
5 หมายถึง ความต้องการพัฒนาตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับมากทีสุด
การกําหนดระยะเวลามุ่งสู่ความสําเร็ จ แบ่งออกเป็ น 5 ช่วงเวลาๆ ละ 1 ปี
โดยให้เป็ นตามความคิดเห็นทีได้รับจากผูเ้ ชียวชาญในการพิจารณานําแผนไปสู่การปฎิบตั ิภายใน
ระยะเวลาทีกําหนดไว้
การวิเคราะห์ข ้อมูลจากแบบสอบถาม เพือใช้ในการคํา นวณค่ าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ทีสามารถแปลความหมาย
ได้ดงั นี
1. ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ มีค่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.50 แสดงว่าความ
คิดเห็นทีได้รับจากผูเ้ ชียวชาญทังหมดทีมีต่อความต้องการพัฒนาตามหลักบรรษัทภิบาล มีความ
สอดคล้องกัน (Consensus) โดยสรุ ป ได้ว่ าความต้องการดังกล่า วมีค วามเป็ นไปได้จ ะนํา ไปสู่
ความสําเร็ จในทางปฎิบตั ิ
2. ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ มีค่ามากกว่า 1.50 แสดงว่าความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญทังหมดทีมีต่อความต้องการพัฒนาตามหลักบรรษัทภิบาลมีความไม่สอดคล้องกันและยัง
ไม่สามารถหากข้อสรุ ปร่ วมกันได้.
การตรวจสอบเครื องมือในการรวบรวมข้อมูล โดยตรวจสอบความเทียง
ตามเนื อหา (Content Validity) กํา หนดการใช้ค่ าความสอดคล้องระหว่า งวัต ถุป ระสงค์ก ับ
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แบบทดสอบ IOC (Index of Item Objective Congruence) เพือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อ
คําถามกับวัตถุประสงค์การวิจยั
3. เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview) การเสวนากลุ่มเชิงสร้างสรรค์ (Groups Interview) เพือสอบถามสภาพปั ญหาและ
สภาพแวดล้อมทังปั จจัยภายในและภายนอกในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่ วม (Non-Participant Observation)
3.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เพือเก็บรวบรวมข้อมูลประเภท
เอกสารและงานวิจ ัยทีเกี ยวข้องและศึก ษาข้อมูลเกี ยวกับนโยบายการจัดการธุ ร กิจ โรงพยาบาล
เอกชน รวมทังพระราชบัญญัติและนโยบายกระทรวงสาธารณสุ ข ผูว้ ิจยั ทําการศึกษาจากเอกสาร
อิเลคทรอนิ กส์ หนังสื อ โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเป็ นการวิเคราะห์เอกสาร
หนังสือ งานวิจยั พระราชบัญญัติทีเกียวข้อง รวมถึงยุทธศาสตร์โรงพยาบาล.
3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) สําหรับการสัมภาษณ์ทีใช้ในการวิจยั ครังนี จะ
เน้น การสัมภาษณ์ เชิ งลึก เป็ นหลัก (in-depth Interview) เพือให้ได้ขอ้ มูลถูก ต้องและครอบคลุม
ประเด็น ที ทําการวิจ ัย มากทีสุ ด ซึ งเป็ นแนวคําถามที ผ่านการกลันกรองและพิจ ารณาแล้วว่าจะ
สามารถตอบข้อคําถามการวิจ ัยได้ชดั เจนและครอบคลุม คื อ แบบสัมภาษณ์ แบบกึ งโครงสร้ าง
(Semi-Structured Interview) สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับปั ญหาและสภาพแวดล้อมทัง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณาเนือหา (Descriptive Analysis)
3.3 แบบสังเกตและวิเคราะห์แบบไม่มีโครงสร้าง (Un-Structured Interview) ผูว้ ิจยั
ดําเนินการสังเกตจากพฤติกรรมผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทีแสดงออกจากภายนอก
3.4 การวิเคราะห์โ ดยใช้เทคนิ ค เดลฟาย เพือให้ผใู้ ห้ข ้อมูลหลัก นําเสนอความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างอิสระ
4. การสร้ างและตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที เกียวข้องกับการจัดการธุ รกิ จ
โรงพยาบาลเอกชน เพือนํามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างเครื องมือในการวิจยั เชิงคุณภาพไม่ว่าจะ
เป็ นการสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
4.2 การนําข้อมูล ที ได้รั บจากการศึก ษา แนวความคิ ด ทฤษฎี จ ากเอกสารและ
งานวิจยั ทีเกียวข้องกับการจัด การบรรษัทภิ บาลโรงพยาบาลเอกชน เพือกําหนดโครงสร้างและ
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ขอบเขตเครื องมื อ โดยกําหนดให้ค รอบคลุม ประเด็ น ต่ างๆ ที เกี ยวข้อ งกับการศึ ก ษา โดยขอ
คําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ เพือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไขให้เกิด
ความสมบูรณ์
4.3 การสร้างและกําหนดประเด็นด้านเครื องมือการวิจยั เชิงคุณภาพแต่ละประเภท
ทังการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การเสวนาเชิงสร้างสรรค์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม หลังจากนันนําประเด็นทีสร้างเสร็ จเรี ยบร้อยเพือนําเสนออาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ตรวจสอบ เพือขอรั บข้อเสนอแนะในการนํามาปรับปรุ ง แก้ไขงานวิจ ัยให้เกิด ความ
สมบูรณ์
4.4 นําประเด็นของเครื องมือการวิจยั เชิงคุณภาพแต่ละประเภททีใช้ในการวิจยั ครัง
นี โดยใช้ขอ้ มูลทีได้รับการปรับปรุ งแล้วไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลักษณะของเครื องมือ
การตรวจสอบเครื องมือในการเก็ บรวบรวมข้อมูล โดยการตรวจสอบความเที ยงตามเนื อหา
(Content validity) กําหนดการใช้ค่ าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั การทดสอบ IOC
(Index of item objective congruence) เพือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคําถามกับวัตถุประสงค์
การวิจ ัย ผูว้ ิจ ัยได้รับการอนุ เคราะห์คาํ แนะนําจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูเ้ ชียวชาญในการตรวจสอบ
ความเทียงตามเนือหารวม 5 คน ได้แก่ (1) รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ บุญยรัตนพันธ์ (2) ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ (3) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (4) ดร.พิมพ์พจี
บรรจงปรุ (5) ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บรวบรวมข้อ มูลเป็ นการลงภาคสนาม ที ใช้ค วามยืด หยุ่น สามารถปรั บ
เปลียนแปลงได้ในระหว่างทีสัมภาษณ์และมีการบันทึกเสี ยงในการตอบคําถาม ทําให้การได้มาซึ ง
ข้อมูลครบถ้วนมีรายละเอียดเกียวกับการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีตรงตามวัตถุประสงค์
และคําถามในการวิจยั ซึงผูว้ ิจยั ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth interview) (2) การเสวนาเชิงสร้างสรรค์ (Groups interview) (3) การสังเกตและจดบันทึก
(Observation and field note) (4) การวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) โดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกจะมีแนวคําถาม ซึงเป็ นหัวข้อสนทนาแบบกว้างๆ เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ดใช้เป็ นแนวทางการ
พูด คุ ยกับผูใ้ ห้ข ้อมูล หลัก หลังจากนันผูว้ ิจ ัยนํา มาสรุ ปประเด็น ตามแนวคํา ถามเป็ นระยะเพื อ
ประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูลของผูว้ ิจยั สําหรับการสังเกตและการบันทึกของผูว้ ิจยั ทีได้ศึกษาสังเกต
สภาพปัญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึงผลการดําเนินการวิจยั จะได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีผูว้ ิจยั
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นําไปเป็ นข้อมูลพืนฐานในการจัดทําร่ างยุทธศาสตร์การจัดการโรงพยาบาลเอกชนเพือนําไปสู่ การ
พัฒนาเป็ นกลยุทธ์ในระยะต่อไป
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกทังหมดในงานวิจยั ครัง
นี (ชาย โพธิสิตา, 2547: 362) กําหนดขันตอนไว้ 3 ขันตอนทีสําคัญ ประกอบด้วย
6.1 การจัดการข้อมูล (Data Organization) เป็ นการจัดข้อมูลเป็ นขันตอนทีเกียวข้อง
กับการจําแนกและการจัดหมวดหมู่ข องข้อมูล (Sorting and Coding Data) ซึ งทําให้ผวู้ ิจยั ได้
ตรวจสอบว่าข้อมูลทีเก็บรวบรวมมาให้เข้าสู่ประเด็นในการศึกษาและมีความเพียงพอสําหรับการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล สําหรับการจําแนกข้อมูลทีสําคัญได้แก่
6.1.1 การจัด ระเบี ยบทางกายภาพข้อมูล คื อ การถอดข้อ มูล ออกจากเทป
บันทึกเสียง การเขียนบันทึกและการสรุ ปข้อมูลทีได้จากการสังเกต
6.1.2 การจัด ระเบี ย บทางเนื อหา คื อ กระบวนการลดทอนข้อ มูล (Data
reduction) โดยผูว้ ิจยั จะมีการเลือกสรรเอาข้อความบางส่วนในข้อมูล ทีมีความหมายตรงประเด็นกับ
เรื องทีต้องการวิเคราะห์ออกมาจากข้อความอืน ทําให้ข ้อความส่ วนทีได้รั บการเลือกสรรจะถูก
ลดทอนลงด้วยการสรุ ปเอาเฉพาะความหมายสําคัญทีสือออกมาแล้วกําหนดรหัสข้อมูล (Coding)
6.2 การแสดงข้อมูล (Data Display) เป็ นการนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบของการ
พรรณนาอันเป็ นผลมาจากการเชือมโยงข้อมูลทีจัดระเบียบเรี ยบร้อยแล้วเข้าด้วยกัน โดยผูว้ ิจยั จะ
วิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เพือให้เกิดความสอดคล้องตรงประเด็นกับเรื องทีวิจยั
6.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาสภาพปั ญหาและสภาพแวดล้อมเกียวกับปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอกในครังนี โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิ งพรรณาเนื อหา (Descriptive
Analysis) เป็ นประเด็นหลักโดยการจับประเด็นสําคัญจากการวิเคราะห์เอกสารบันทึกลงในแบบ
ของการเก็บข้อมูล เนือหาส่ วนทีเกียวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ดา้ นต่างๆ และการวิเคราะห์ผล
การสัมภาษณ์และการสังเกตภาคสนาม รวมถึงการถอดเทปบันทึกเสี ยงหลังจากการให้สัมภาษณ์
สําหรับข้อมูลบางส่ ว นเป็ นการนําเอาข้อความทีเป็ นตอนสําคัญทีผูใ้ ห้ข ้อมูลหลักกล่าวถึงมาเพือ
สนับสนุนสาระสําคัญของการวิเคราะห์ เพือการอธิบายปรากฏการณ์การจัดการบรรษัทภิบาลใน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีเกิดขึน
6.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้นาํ ไปสู่การวิเคราะห์ดว้ ยแนวคิด SWOT Analysis ใน
การวิเคราะห์เพือหาโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) จุด แข็ง (Strength) และจุ ดอ่อน
(Weakness) และการวิเคราะห์ 7S ของ McKinsey โดยแบ่งออกเป็ น 7 ด้านได้แก่ (1) โครงสร้าง (2)
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ทัก ษะ (3) ระบบ (4) พนักงาน (5) รู ปแบบการจัดการ (6) กลยุทธ์ (7) ค่ านิ ยมร่ ว ม เพือใช้เป็ น
แนวทางวิเคราะห์ศกั ยภาพหรื อสมรถนะขององค์กร ข้อมูลจากวิเคราะห์ SWOT analysis จะ
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ TOWS matrix ในการจับคู่ เพือกําหนดยุทธศาสตร์ จากกลยุทธ์ 4 รู ปแบบ
ได้แก่ กลยุทธ์ Strength and Opportunity (SO), Weakness and Opportunity (WO), Strength and
threat (ST) และ Weakness and threat (WT) เพือวิเคราะห์และนําเสนอในรู ปแบบกลยุทธ์ทางเลือก
หรื อตัด สิ นใจเลือก เพือการนําไปพัฒนายุทธศาสตร์ ก ารจัด การบรรษัทภิ บาลเพือนําเสนอเป็ น
แนวทางในการพิจารณาในขันตอนต่อไป ข้อมูลดังกล่าวทังหมดจะส่ งกลับให้ผเู้ ชียวชาญทําการ
ยืนยัน เปลียนแปลงอีกครังจนกระทังข้อมูลมีความสอดคล้องกัน กรณี ขอ้ มูลไม่สอดคล้องกัน ผูว้ ิจยั
จะดําเนินการหาฉันทามติถึงแนวทางความคิดเห็นทีไม่ตรงกัน เพือให้ได้ฉันทามติทีสอดคล้องกัน
ในรอบต่อไป สําหรับการวิเคราะห์สงั เคราะห์ขอ้ มูลในการอธิบายวัตถุประสงค์งานวิจยั .
7. การตรวจสอบข้ อมูล
เมือได้รับข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั ได้มีการตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูล โดย
พิจารณาจากการความอิ มตัว การซําซ้อนของข้อมูลทีมีความเหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน เพือกําหนดว่า
เพียงพอหรื อไม่ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวในการสนองตอบปั ญหาในการวิจยั โดยมีการ
ตรวจสอบข้อมูลทีแท้จริ งและการตรวจสอบข้อมูลเชิงสามเส้า (Triangulation) ตามลําดับขันตอน
ดังนี
7.1 การตรวจสอบข้อมูลเชิงสามเส้า โดยการตรวจสอบแหล่งทีมาของข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล แหล่งสถานทีของข้อมูล แหล่งด้านเวลาทีได้รับข้อมูล เพือให้เกิดความมันใจในความ
เทียงตรงของข้อมูลทีอาจมีความคาดเคลือนตามบริ บทวัน เวลา สถานที ซึงเป็ นประเด็นสําคัญใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
7.2 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้ว ยการรวบรวมข้อมูล โดยวิธีก ารเก็บรวบรวม
ข้อ มูล หลากหลายวิ ธี ในการสื บ ค้น ข้อ มูล ในแต่ ล ะหัว ข้อ เพือให้แ น่ ใ จว่ า ได้รั บ ข้อ มูลถูก ต้อ ง
ครบถ้วนทีสุด
8. การควบคุมคุณภาพในงานวิจยั
ผูว้ ิจยั ให้ความสําคัญต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลทีมีความถูกต้องแม่นยําตามประเด็น
ทีต้องการวิจยั อย่างชัดเจน เพือให้เกิดความเทียงตรง (Validity) และความเชือถือได้ (Creditability
and reliability) ของผลการวิจยั ทีได้รับจากการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เพือใช้ในการ
สนับสนุ นข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เกิด ความเทียงตรงและความน่ าเชือได้ของข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ (สุภางค์ จันทวานิช, 2549: 128-130) โดยผูว้ ิจยั กําหนดขันตอนไว้ดงั ต่อไปนี

66
8.1 ด้านความเทียงตรงภายใน (Internal validity)
8.1.1 ความเทียงตรงเชิงการบรรยาย
8.1.1.1 การควบคุมเชิงคุณภาพด้วยวิธีการใช้เทคนิคสามเส้า เพือให้เกิด
การตรวจสอบข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล (Method Triangulation) โดยทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมากกว่าหนึ งวิธี เพือให้เกิ ดการตรวจสอบระหว่างกันและกัน เช่น การสัมภาษณ์อย่างเป็ น
ทางการและสลับกับการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็ นทางการ รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมในด้านต่ างๆ ที
แสดงออกมาในขณะให้ขอ้ มูล โดยผูว้ ิจยั ศึกษาข้อมูลในเชิงลึกตลอดระยะเวลาทีศึกษาและเข้าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ ภายในโรงพยาบาลเอกชน เพือเป็ นการสังเกตพฤติก รรมเชิงลึกได้อย่างชัดเจนมาก
ขึน
8.1.1.2 การตรวจสอบเชิ ง สามเส้ า ในการศึ ก ษาครั งนี ผูว้ ิ จ ัย ได้รั บ
คําแนะนําจากอาจารย์ทีปรึ ก ษาและผูเ้ ชียวชาญสามารถให้ค าํ แนะนํา เพือให้สามารถตรวจสอบ
ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้จากการค้นพบข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
8.1.2 ความเทียงตรงเชิงการตีความ
8.1.2.1 วิ ธี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพด้ว ยการยื น ยัน ผลจากแหล่ ง ข้อ มู ล
(Participant feedback) ในการนําผลการศึกษาให้ผเู้ ชียวชาญตรวจสอบ โดยการสัมมนาเชิงปฎิบตั ิ
การ (Operational Seminar) เพือยืนยันความเหมาะสม (Fittingness).
8.1.2.2 การสิ นสุ ดการเก็บข้อมูลในการวิจ ัยครั งนี สิ นสุ ด เมือไม่มีข ้อ
ประเด็นใหม่ การได้ขอ้ มูลครอบคลุมประเด็นทีผูว้ ิจยั ต้องการศึกษาและสามารถอธิบายแนวทางการ
พัฒ นาโรงพยาบาล ทังนี หากข้อมูลไม่ค รอบคลุ มเนื อหาตามวัต ถุประสงค์ทีตังไว้ ผูว้ ิจ ัยจะนํา
ประเด็นทีไม่ครบถ้วนนําไปสัมภาษณ์ในครังต่อไปจนกว่าจะได้รับข้อมูตามกรอบวัตถุประสงค์การ
วิจยั ครังนี .
8.2 ด้านความเทียงตรงภายนอก (External Validity) วิธีการควบคุมคุณภาพ โดย
การเลือกนําเสนอแนวทางการจัด การบรรษัทภิบาลของธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชน โดยการเลือก
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) การตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) จากการใช้ขอ้ มูลหลาย
แหล่งและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือจัดกลุ่มข้อมูลเพือให้ได้กรอบแนวทางการจัดการบรรษัทภิบาลของ
โรงพยาบาลเอกชน
ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ในขันตอนที 1 ดังตารางที 8 ไว้ดงั นี
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ตารางที 8 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ระยะที 1 การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
และเอกสาร
1. การวิเคราะห์
1. การศึกษา
1.เอกสารแนวความคิด
แนวความคิดและ
แนวความคิดและ
ทฤษฎี
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
งานวิจยั ทีเกียวข้อง
2.งานวิจยั
2.การศึกษาสภาพปัญหา 2.การเก็บรวบรวม
1.การวิเคราะห์เอกสาร
และการวิเคราะห์
ข้อมูลการวิจยั เชิง
การจัดการธุรกิจ
สภาพแวดล้อมทาง
คุณภาพ จากการ
โรงพยาบาล
ธุรกิจจากปัจจัยภายใน วิเคราะห์เอกสาร การ 2. สัมภาษณ์เชิงลึกกับ
และปัจจัยภายนอก
สังเกต การสัมภาษณ์ ผูท้ ี มีส่วนเกียวข้องใน
เชิงลึก การสัมภาษณ์ การจัดการธุรกิจ
กลุ่มทีเกียวข้องกับ
โรงพยาบาลจํานวน
การจัดการธุรกิจ
28 คน
โรงพยาบาลเอกชน 3. การใช้เทคนิค เดล
ฟายและการเสวนาเชิง
สร้างสรรค์เพือสรุ ป
ความคิดเห็น

เครืองมือ
1. แบบบันทึกข้อมูล
และการวิเคราะห์เชิง
พรรณาเนือหา
(Descriptive Analysis)

สรุ ปผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสื อ ผลงานวิจยั ที
เกียวข้องรวมถึงการเก็บข้อมูลจากสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ ชียวชาญในการดําเนิ นธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและผูเ้ กียวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยมีการจัดเตรี ยมโครงสร้างการ
สัมภาษณ์ทงแบบมี
ั
โครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง รวมถึงการตรวจสอบความเทียงตรงตามเนื อหา
เพือให้ได้ขอ้ มูลสําหรับการใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้ มูลในการอธิบายวัตถุประสงค์งานวิจยั เป็ น
ลัก ษณะการบรรยายเชิ งพรรณา (Descriptive) เพือให้เกิ ด ความเข้าใจในบริ บทสภาพแวดล้อ ม
โรงพยาบาลได้ชดั เจนขึน
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ขันตอนที 2 ศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนทีส่ งผลต่อความเป็ น
บรรษัทภิบาล
การศึกษาสภาพแวดล้อมจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน ทีมีต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลเอกชน เพือให้มีแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย
แหล่ งตามแต่ ละแนวความคิ ด (Approach) ซึ งเน้น ลัก ษณะข้อ มูล หลายแหล่ง (Multiple data
resource) ดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพื อศึ ก ษาสภาพแวดล้อ มจากปั จ จั ย ภายในและปั จ จัย ภายนอกของธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนทีมีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเอกชน โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค รวมถึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางและผลลัพธ์
การดําเนินงาน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT, 7S Mckinsey และ TOWS Matrix
2. แหล่งข้ อมูลและกลุ่มเป้าหมาย
แหล่งข้อมูลผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลที ได้จากการศึกษาเอกสารเกี ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลแต่ ละแห่ ง รวมถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพที
ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้เทคนิคเดลฟายในขันตอนที 1 มาใช้ประกอบการวิเคราะห์.
3. วิธีการศึกษาวิจยั
ผูว้ ิจยั มีการวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิ
บาล จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกียวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ การสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้
เทคนิคเดลฟายในขันตอนที 1 เพือประกอบการวิเคราะห์ SWOT, 7S ของ Mckinsey และ TOWS
Matrix เพือให้สามารถกําหนดยุทธศาสตร์ ทีสําคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ น
บรรษัทภิบาล
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้จากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกทังหมดในงานวิจยั ครัง
นี จะใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิคเดลฟายและนําไปสู่การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS
Matrix ประกอบด้วย
4.1 การจัดการข้อมูล โดยการจําแนกข้อมูลเป็ นหมวดหมู่ของข้อมูล (Sorting and
Coding Data) ด้วยการถอดข้อมูลออกจากเทปบันทึกเสียง การเขียนบันทึกและการสรุ ปข้อมูลทีได้
จากการสังเกต
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4.2 การลดทอนข้อมูล (Data reduction) โดยผูว้ ิจยั เลือกสรรเอาข้อความบางส่วนใน
ข้อมูล ทีมีความหมายตรงประเด็นกับเรื องทีต้องการวิเคราะห์ออกมาจากข้อความอืน ทําให้ขอ้ ความ
ส่วนทีได้รับการเลือกสรรถูกลดทอนลงด้วยการสรุ ปเอาเฉพาะความหมายสําคัญทีสื อออกมาแล้ว
กําหนดรหัสข้อมูล (Coding)
4.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษาสภาพปั ญหาและสภาพแวดล้อมเกียวกับปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอกในครังนี โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิ งพรรณาเนื อหา (Descriptive
analysis) เป็ นประเด็นหลักโดยการจับประเด็นสําคัญจากการวิเคราะห์เอกสารบันทึกลงในแบบของ
การเก็บข้อมูล เนื อหาส่ วนทีเกียวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ดา้ นต่างๆ และการวิเคราะห์ผลการ
สัมภาษณ์ และการสังเกตภาคสนาม รวมถึงการถอดเทปบัน ทึ ก เสี ยงหลังจากการให้สัมภาษณ์
สําหรับข้อมูลบางส่ ว นเป็ นการนําเอาข้อความที เป็ นตอนสําคัญทีผูใ้ ห้ข ้อมูลหลักกล่าวถึงมาเพือ
สนับสนุนสาระสําคัญของการวิเคราะห์ เพือการอธิบายปรากฏการณ์การจัดการบรรษัทภิบาลใน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีเกิดขึน
ตารางที 9 สรุ ปวิธีก ารดําเนิ น การวิ จ ัยขันตอนที 2 ศึ ก ษาปั จ จัยภายในและปั จ จัยภายนอกของ
โรงพยาบาลเอกชนทีส่งผลต่อความเป็ นบรรษัทภิบาล
วัตถุประสงค์

วิธีการ

1.เพือพัฒนายุทธศาสตร์ การเสวนาเชิง
การจัดการบรรษัทภิบาล สร้างสรรค์
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. เพือกําหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงพยาบาล
เ อ ก ช น สู่ ค ว า ม เ ป็ น
บรรษัทภิบาล

กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก

เครืองมือ

ผูม้ ี ส่ว นเกี ยวข้องใน การวิเคราะห์เชิง
การพัฒนายุทธศาสตร์ พรรณา
การจัด การบรรษัท ภิ
บ า ล โ ร งพ ย า บ า ล
เอกชน จํานวน 23 คน

ผลทีได้ รับ
จํานวนยุทธศาสตร์ ที
มีความสําคัญต่อการ
พัฒ นาโรงพยาบาล
เอกชนสู่ ความเป็ น
บรรษัทภิบาล

สรุ ป ขันตอนนีผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลและแบบสอบถามทีจัดเตรี ยมไว้ เพือใช้ในการสัมภาษณ์
เชิ งลึก กับผูเ้ ชี ยวชาญตามที กําหนดไว้ในขันตอนที 1 มาลดทอนให้เหลือเพียงข้อมูลที ตรงกับ
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ประเด็นทีทําการวิจยั ครังนี โดยนําข้อมูลทีได้รับมาดําเนิ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากปั จจัย
ภายในและปั จจัยภายนอก การวิเคราะห์SWOT, 7S Mckinsey และ TOWS Matrix เพือสรุ ปเป็ น
โครงร่ างยุทธศาสตร์ในการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชน.
ขันตอนที 3 ศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาล โดยการ
วิเคราะห์และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทีมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
โดยแบ่งเป็ นยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ ทีธุรกิจสามารถดําเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ตรงกับเป้ าหมายในการศึก ษาครังนี โดยจัดให้มีการคัด เลือกยุทธศาสตร์ ที ดีทีสุ ดในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลทีดี โดยมีรายละเอียดดังนี
1. วัตถุประสงค์
เพือการคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล.
2. วิธีการศึกษาวิจยั
ผูว้ ิจยั รวบรวมทางเลือกแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความ
เป็ นบรรษัทภิ บาล เพือจัดให้ผเู้ ชี ยวชาญคัด เลือกยุทธศาสตร์ ทีเหมาะสมตามความต้องการของ
ผูเ้ ชียวชาญในแต่ละคนคัดเลือกยุทธศาสตร์ทีสําคัญทีสุด โดยการเรี ยงลําดับความสําคัญทีสุ ดไว้เป็ น
ลําดับที 1 และเรี ยงลําดับความสําคัญลงมาจนถึงลําดับสุ ดท้าย โดยได้มีการสอบถามถึงสาเหตุและ
เหตุผลในการคัดเลือกยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวจากผูเ้ ชียวชาญ เพือให้เกิดการแสดงความคิดเห็นจาก
ผูเ้ ชียวชาญแต่ละคน
2.1 การตัดสินใจในลักษณะการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ เพือให้ผเู้ ชียวชาญแสดงความ
คิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล โดยได้เปิ ดโอกาสให้
มีการแลกเปลียนความคิด เห็น ระหว่างผูเ้ ชียวชาญด้วยกันในการพิจารณายุทธศาสตร์ การพัฒนา
โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลร่ วมกัน เพือให้เกิดการรับรู้และการยอมรับระหว่าง
ผูเ้ ชี ยวชาญภายในกลุ่ ม ที ให้สัมภาษณ์ ซึ งจะเป็ นแนวทางในการสรุ ปยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลทีได้รับการยอมรับร่ วมกัน
2.2 ผูว้ ิ จ ัย นํา เสนอ เพื อเปิ ดโอกาสให้ ผูเ้ ชี ยวชาญเปลี ยนแปลงการคัด เลื อ ก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลอีกครัง สําหรับผูเ้ ชียวชาญทีมี
ความประสงค์ข อเปลียนแปลงความคิ ดเห็น หรื อการเปลียนแปลงการจัดลําดับความสําคัญของ
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าวอีกครัง พร้อมกับสอบถามความคิดเห็นและเหตุผลในการขอเปลียนแปลงการ
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คัดเลือกยุทธศาสตร์ เพือให้ได้รั บข้อมูลทีมีความชัด เจน เพือใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างถูก ต้อง
ครบถ้วนมากขึน
2.3 ผูว้ ิจยั จัดให้มีการระดมข้อเสนอทางความคิดเห็น เพือคัดเลือกยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล โดยกําหนดให้มีการคัดเลือกกลยุทธ์ ผลลัพธ์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลในขันตอนสุ ดท้าย เพือให้
ผูเ้ ชียวชาญได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางและสามารถเปลียนแปลงความคิดเห็นในการ
คัดเลือกทังในระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน
สู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลเป็ นครังสุดท้าย
2.4 สรุ ปแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล
เพือหาฉันทามติ ในการคัดเลือกและการตัด สิ นใจเลือกยุทธศาสตร์ หลังจากได้รับฉันทามติ แล้ว
ผูว้ ิจยั ดําเนินการรวบรวมความคิดเห็น แนวทาง เพือการนําเสนอแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าวต่อไป
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข ้อมูลที ได้รั บจากการคัด เลือกยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโรงพยาบาล
เอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลของผูเ้ ชียวชาญแต่ละคน เพือรวบรวมข้อมูลและประเด็นสําคัญใน
การแสดงความคิ ดเห็ น และการคัด เลือกยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ค วามเป็ น
บรรษัทภิบาลของแต่ละคน เพือประมวลผลข้อมูลทีได้รับโดยการจําแนกข้อมูลให้เป็ นหมวดหมู่
ของการเหตุผลของแต่ละคน เพือนําข้อมูลมาใช้ในการเสวนาเชิงสร้างสรรค์และใช้เป็ นประเด็นใน
การแสดงเหตุผลในเชิงสร้างสรร เพือให้เกิดการระดมความคิดเห็นทีมีความแตกต่างเล็กน้อยให้
สามารถประมวลเป็ นความคิดทีมีการเชือมโยงไปสู่มิติของเหตุผลต่างๆ ในการคัดเลือกยุทธศาสตร์
กลยุทธ์และผลลัพธ์ในการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลให้ได้รับการยอมรับ
มากทีสุด
สรุ ป ผูว้ ิ จ ัย ดํา เนิ น การรวบรวมประเด็ น สํา คัญ จากการวิ เ คราะห์ สํา หรั บ การร่ าง
ยุทธศาสตร์ และกํา หนดยุทธศาสตร์ อ อกเป็ นแต่ ละด้านที มีค วามสําคัญ และเชื อมโยงระหว่า ง
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพือใช้เป็ นแนวทางให้ผเู้ ชียวชาญได้พิจารณาคัดเลือก โดยการจัดการเสวนาเชิง
สร้างสรรค์ เพือให้เกิดการระดมความคิด การแลกเปลียนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผูเ้ ชียวชาญ
ในการคัด เลื อกยุท ธศาสตร์ กลยุทธ์แ ละผลลัพธ์ใ นการพัฒ นาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ค วามเป็ น
บรรษัทภิบาลตามวัตถุประสงค์ขอ้ 3
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ตารางที 10 สรุ ปวิธีการดําเนินการวิจยั ขันตอนที 3 การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
เอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล
วัตถุประสงค์

วิธีการ

กลุ่มผู้ให้ ข้อมูล

เครืองมือ

ผลทีได้ รับ

การวิเคราะห์
เชิงพรรณา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงพยาบาล
เอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาล

หลัก
เพือประเมินและ
การเสวนาเชิง
คัดเลือกยุทธศาสตร์ สร้างสรรค์
การพัฒนาโรงพยาบาล
เอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาล

ผูม้ ีส่วนเกียวข้อง
ในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การ
จัดการบรรษัทภิ
บาลโรงพยาบาล
เอกชน จํานวน
23 คน
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บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในบทนี ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
(Internal environment) และสภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) เกียวกับการดําเนิ น
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จากเอกสารทีเกียวข้อง ข้อมูลจากสภาพความเป็ นจริ งและข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-dept interview) และเทคนิ คเดลฟายจากผูเ้ ชียวชาญ อัน เป็ นปั จจัยทีส่ งผล
กระทบต่อสภาพแวดล้อมการดําเนิ นธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน การวิเคราะห์ SWOT, 7S ของ
Mckinsey และ TOWS Matrix จะเป็ นวิธีการกําหนดยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลเอกชนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
ขันตอนที 1 ศึกษาสภาพปั ญหาและสภาพแวดล้อมทางธุร กิจ ทีส่ งผลต่อความเป็ น
บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
ขันตอนที 2 ศึกษาปัจจัยภายในและปั จจัยภายนอกของโรงพยาบาลเอกชนทีส่ งผลต่ อ
ความเป็ นบรรษัทภิบาล
ขันตอนที 3 ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล
ขันตอนที 1 ปัญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนกับความเป็ นบรรษัทภิบาล
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ 1 เรื องการศึก ษาสภาพปั ญหา สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจโรงพยาบาลทีมีผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
การใช้เ ทคนิ ค การวิ จ ัย เชิ ง อนาคตแบบเดลฟายและการศึ ก ษาจากเอกสาร ประกอบด้ว ย (1)
แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ ฉ บับที 11 (2) พระราชบัญญัติ และกฎหมายสําคัญที
เกียวข้อง (3) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่างๆ (4) เอกสารทีเกียวข้องกับ
การบริ หารจัด การเชิ งบรรษัทภิ บาล พบว่ามีปัจ จัย แวดล้อมภายในและปั จ จัยแวดล้อมภายนอก
องค์กร ทีมีผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชน ดังนี
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1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview)
การศึ ก ษาข้ อ มู ล ขั นป ฐมภู มิ จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้บ ริ หารเกี ยวกั บ
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงกลยุทธ์การจัดการโรงพยาบาลเอกชน
เพือใช้เป็ นข้อมูลหลักในการวิจ ัยครังนี โดยมีผใู้ ห้ขอ้ มูลหลักรวม 28 คน ข้อมูลทีได้รับจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจะนําข้อมูลมาเข้าสู่ก ระบวนการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลจําแนกตาม
คุณลักษณะเฉพาะของแต่ละแนวคิดเข้าด้วยกัน ทําให้เกิดการตัดทอนข้อมูลบางส่วน คงเหลือเนือหา
สาระที มีค วามสําคัญ ด้ว ยความเหมาะสมด้า นหลัก การเหตุ ผ ล เพื อให้ไ ด้ฉัน ทามติ ในการทํา
ข้อเสนอแนะเพือการพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการโรงพยาบาล โดยผลจากการสัมภาษณ์พบว่ามี
ประเด็นหลักในแต่ละส่วน ดังนี
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strength: S) ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบว่า
1. การจัดโครงสร้างองค์กรเหมาะสมชัด เจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ธุรกิ จ
โรงพยาบาล
การกําหนดโครงสร้างองค์กร เป็ นการจัดสรรทรัพยากรองค์กรทีมีอยู่อย่างจํากัด
ให้เป็ นตามหลักประสิทธิภาพ โดยการออกแบบโครงสร้าง คุณลักษณะของงานตามสายงาน การจัด
วางตําแหน่งสายบังคับบัญชา การจัดอัตรากําลัง การกําหนดเป้ าหมายของแต่ละสายงาน รวมถึงการ
คํานึงถึงความสอดคล้องความเหมาะสมของโครงสร้างงาน ให้มีการประสานงานทีคล้องคล้องกับ
กระบวนการในการสร้ างความมีส่ว นร่ ว มในการปฎิบตั ิ งานต่อกัน เพือให้เกิ ดประสิ ทธิภาพการ
ทํา งานสู ง สุ ด ในการส่ ง มอบคุ ณ ภาพการรั ก ษาและคุ ณ ภาพบริ การแก่ ผูร้ ั บ บริ การให้ไ ด้รั บ
ประสิทธิผลการบริ การสูงสุด โดยการจัดโครงสร้างองค์กรของแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่า ง
กัน ขึนอยูก่ บั การกําหนดทิศทางของแต่ละโรงพยาบาล ทังนี โครงสร้างหลักทีพบมาในกลุ่มธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่
1.1 โครงสร้างองค์กรแบบเครื อข่ายธุ รกิจ โรงพยาบาลเอกชนแบบครบวงจร
(Healthcare Network) ได้แก่ (1.1) กลุ่มกรุ งเทพดุสิตเวชการมีโ รงพยาบาลภายในเครื อข่ ายทัง
ประเทศและต่างประเทศรวม 46 โรงพยาบาลภายในเครื องหมายการค้าหลัก 6 เครื องหมายการค้า
ได้แก่ โรงพยาบาลกรุ งเทพ โรงพยาบาลสมิติ เ วช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลเปาโลเมโลเรี ยล โรงพยาบาลรอยัลอังกอร์ (1.2) กลุ่มโรงพยาบาลรามคําแหงรวม 32
โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรามคําแหง โรงพยาบาลวิภา-ราม โรงพยาบาลสุ ขุมวิท (1.3) กลุ่ม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รวม 6 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิ
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เคิลฮับ (1.4) กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีรวม 18 โรงพยาบาลภายใต้ชือโรงพยาบาลธนบุรีทงหมด
ั
เป็ น
ต้น ดังคํากล่าวทีว่า
บริ หารจัดการ ระบบการตลาดทุกกลุ่ม เปิ ดตลาดให้กว้างขึน มีการส่ งต่อ
ให้เครื อข่ายดีกว่าให้คนอืนของตนเอง มีการสร้ างฐานลูกค้ามากขึน เป็ นเรื องธุ รกิ จทัวไป
ไม่ใช่เป็ นเรื องผลประโยชน์ส่วนตัว ทําเพือผลกําไรขององค์กร มีบรรษัทภิบาลของเขา การ
จัดการประชาชนทีเข้าไม่ถึงทําอย่างไร (สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

กลุ่มโรงพยาบาลแบบเครื อข่ายจะมีความพร้อมในทุกด้านทีสําคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจ ได้แก่ ความพร้อมด้านทิศทางธุรกิจในทุกระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติย
ภูมิ ความพร้อมด้านเงินทุนเพือการหมุนเวียนและลงทุนในทรัพย์สินอย่างเหมาะสม ความพร้อม
บุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับของโรงพยาบาล ความพร้อมด้านการส่ งต่อ
ผูร้ ั บบริ ก ารไปรั กษายังเครื อข่ ายที เกื อธุ ร กิจ แก่ กนั และกัน การจัด โครงสร้ างโรงพยาบาลยังมี
ความสําคัญในทิ ศทางทีสอดคล้องกับการดําเนิ น กิ จ กรรมของโรงพยาบาลรั ฐ ตัว อย่างการจัด
โครงสร้างของโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล มุ่งเน้นการให้บริ การโดยมีวตั ถุประสงค์
ให้ความคล่องตัวในการบริ หารจัดการและการตอบสนองผูร้ ับบริ การ ตามกลุ่มบริ การทางการแพทย์
ได้อย่างเหมาะสม โดยแยกตามโรงพยาบาลแบ่ งออกเป็ น 3 โรงพยาบาล คือ (1) โรงพยาบาล
รามาธิบดี (2) ศูนย์การแพทย์สิริกิติ (3) ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ซึงเป็ นการเปลียนแปลง
จากการแบ่งตามภาควิชาทีมุ่งเน้นทางวิชาการมากกว่าการให้บริ การ ทําให้การจัดโครงสร้างองค์กร
ใหม่จะทําให้สามารถตอบสนองการรักษาพยาบาลทีมุ่งผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การมากขึน โดย
บูรณาการบุคลากรหลายหลายวิชาชีพมาทํางานเป็ นทีมในการสร้างประสิ ทธิภาพตังแต่การวินิจฉัย
อาการ การเตรี ยมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องพัก การทําความสะอาดเครื องมือ การ
ระบุจุดทีดําเนิ นการ การตรวจสอบทุกขันตอน การเตรี ยมความพร้อมกรณี ฉุกเฉิ นทีการรัก ษาไม่
เป็ นไปตามแผนทีวางไว้ ทําให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการทํางานเป็ นทีม เกิดประสิ ทธิผลตาม
เป้ าหมายทีวางแผนไว้และเกิดการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ เป็ นต้น
โครงสร้างกลุ่มธุร กิ จโรงพยาบาลเอกชนแบบเครื อข่ าย สามารถกําหนด
ทิศทางและมีศกั ยภาพเอืออํานวยต่อการพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลได้ดี เนื องจากความพร้อม
ของทรัพยากรด้านต่างๆ ขนาดและผลประโยชน์ทางธุรกิจเกิดความคุม้ ค่าในการจัดการบรรษัทภิ
บาล การใช้ร ะบบตรวจสอบเชิ งโครงสร้ างได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ด โดยสามารถกระจาย
อํานาจการกํากับดูแลได้อย่างกว้างขวางอันนําความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ ดังคํากล่าวทีว่า
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หลัก นิ ติธรรม มัน แน่ นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็ นไปตามกฏหมาย หลัก การ
ตอบสนองของผูร้ ั บบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเราตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ ่ วยทีเราให้บริ การทางการแพทย์ทีดีกบั ผูป้ ่ วย รักษาหายวัดได้จากความพึงพอใจของผูป้ ่ วย
วัดได้อยู่แล้ว วัดได้จากผลประกอบการทีดีทีมีประสิ ทธิ ภาพก็วดั ได้อยู่แล้ว ความพึงพอใจ
ของพนักงานก็วดั ได้อยู่แล้ว ความพึงพอใจของแพทย์ก็วดั ได้ชดั เจน เกียวกับความเสมอภาค
บางคนพูดถึงยุทธศาสตร์ การปฎิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในการรักษาพยาบาล หมายความว่าเขา
สามารถรับผูป้ ่ วยได้ทุกระดับ ผมคิดว่าหมอรักษาคนทุกคนก็เสมอภาคอยู่แล้วนะ ไม่ได้เลือก
ว่าจะพุทธ มุสลิม คริ สต์หรื อคุณเป็ นคนต่างชาติ โดยทัวไปเราต้องรักษาตามอาการทีเป็ นไป
ของคนไข้นีเป็ นตัวกลางของจรรยาบรรณทางการแพทย์ วิธีการรั กษาทางการแพทย์ทีมัน
สอดคล้องกับอาการคนไข้ ดังนันเป็ นแนวปฎิบตั ิของแพทย์อยู่แล้ว ซึ งผูป้ ฎิบตั ิตามนีใครทีมา
ตามนีก็ตอ้ งรักษาตามนีเรี ยกว่าเสมอภาค (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)

ตัวอย่างการกระจายอํานาจการจัดการและขอบเขตการให้บริ การครอบคลุม
พืนที ให้บริ การตามตําแหน่ งทีตังของโรงพยาบาลตามหัวเมืองใหญ่ การเปิ ดคลีนิคเพือการส่ งต่ อ
ผูร้ ับบริ การ การพัฒนาระบบการเคลือนย้ายทีหลากหลายในการเข้าถึงผูร้ ับบริ การ เช่น รถฉุ กเฉิ น
เรื อความเร็ วสูง เฮลิคอปเตอร์ รถจักรยานยนต์และสายการบิน ดังนันการกระจายอํานาจการบริ หาร
จัดการ การกระจายกิจกรรมไปสู่ธุร กิจทีมีให้ก ารสนับสนุ นธุรกิจซึ งกันและกันจะสามารถสร้าง
เชือมโยงระบบการจัดการ ดัชนีชีวัดทางธุรกิจเชือมโยง โดยสามารถกํากับ ดูแล ตรวจสอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทําให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างรวดเร็ วดังคํากล่าวทีว่า
ภาคเอกชน คือ ภาคธุ รกิจนันเอง เอกชนเขาต้องลงทุนด้วยตัวเขา อยู่ได้ดว้ ย
ตัวเขาเอง ใครอยู่ได้ตอ้ งมีกาํ ไร แน่นอนอยู่แล้วนีก็เป็ นสัจธรรมธรรมดาๆ รายได้ทีเข้ามาอยู่
ภายใต้การบริ หารจัดการทีเหมาะสมของเราด้วย เราก็ไม่ได้เอาเปรี ยบคนอืนเขา เพียงแต่
ต้นทุนทีเราต้องพึงพาตัวเอง ทําให้มีตน้ ทุนทีสู งกว่า นันเป็ นธรรมดา (สมอาจ วงษ์ขมทอง,
2557)

1.2 โครงสร้างองค์กรแบบมุ่งธุรกิจทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง การกําหนดทิศทาง
ของโรงพยาบาลเอกชนทีความสามารถเฉพาะตัวทีโดดเด่น สามารถพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาล
เฉพาะกลุ่ม(Niche Market) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศัยภาพของโรงพยาบาลได้เช่นกัน ตัวอย่าง
(1) โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ เป็ นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทีสามารถให้บริ การได้ทุกระดับ แต่มุ่งเน้น
ระดับตติยภูมิทีมีอาการของโรคซับซ้อน เน้นความชํานาญเฉพาะทาง มุ่งเน้นกลุ่มตลาดระดับบน
และกลุ่มผูร้ ับบริ การต่างประเทศเป็ นหลัก เพือจัดการตามหลักการตอบสนองความต้องการทางการ
แพทย์ชันสู ง มุ่ งหลัก คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมจรรยาบรรณวิช าชี พ หลัก ความโปร่ งใส หลัก ความ
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รับผิดชอบในการดูแลรักษายากด้วยมาตรฐานการรักษาทีกําหนดไว้สูงสุด ควบคู่กบั การมุ่งเน้นหลัก
ประสิ ทธิ ผลจากการให้บริ ก ารที มีคุณ ภาพอัน เป็ นส่ ว นสําคัญ เนื องจากผูร้ ั บบริ ก ารไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ การสร้างนวัตกรรมบริ การในรู ปแบบโรงแรมจึงเป็ นนวัตกรรมทีท้าทายขันสูง
ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (2) โรงพยาบาลเอกชัย เป็ นอีกรู ปแบบหนึ งของการจัดโครงสร้าง
องค์ก รที มุ่ ง เน้ น การรั ก ษาเฉพาะในกลุ่ ม คนท้อ งถิ นจัง หวัด สมุ ท รสาคร โดยเน้น การสร้ า ง
ความสัมพัน ธ์ก ับคนท้องถิ นด้ว ยการส่ งเสริ มกิจ กรรมทางสังคม การสร้ างความมีส่วนร่ ว มและ
รับผิด ชอบต่ อสังคม เพือตอบสนองต่อหลักความมีประสิ ทธิ ภาพในการั กษาที มีค วามเชียวชาญ
เฉพาะด้าน หลักการตอบสนองต่อบริ การทีสร้างประสิ ทธิผลและความความคุม้ ค่าในระดับราคาที
เปิ ดเผยและยอมรั บ ได้ใ นสัง คม (3) โรงพยาบาลมหาชัย มีก ารจัด โครงสร้ า งองค์ก รตามกลุ่ ม
ผูร้ ั บบริ การ ได้แก่ กลุ่มประกัน สังคมและกลุ่มหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ กลุ่มเฉพาะทาง
โรคหัว ใจ กลุ่มผูร้ ั บ ริ ก ารชํา ระเงิ น ทั วไป ทําให้ก ารจัด กระบวนการทํา งานมีรู ปแบบในการ
ให้บริ การที ชัด เจน การจัด อัต รากํา ลัง การจัด สรรทรั พยากรเครื องมื อวัส ดุ เวชภัณ ฑ์ต ามกลุ่ ม
ผูร้ ั บบริ การ การจัด การบรรษัทภิ บาลในลัก ษณะนี ทํา ให้เกิ ด หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพในการจัด การ
กระบวนการทํางาน ระดับคุณภาพการรักษาและการบริ การทีเหมาะสมเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เกิด
ความรวดเร็ ว เป็ นต้น
1.3 การจัดโครงสร้างแบบมุ่งธุรกิจโรงพยาบาลเฉพาะทาง เช่น โรงพยาบาลตา
โรงพยาบาลหูตาคอจมูก โรงพยาบาลยันฮี เป็ นต้น การกําหนดยุทธศาสตร์ ทางธุรกิจที เหมาะสมกับ
ศักยภาพโรงพยาบาลจะสามารถบรรลุเป้ าหมายของแต่ละวัต ถุประสงค์ โดยจะมุ่งเน้น การรักษา
เฉพาะอวัยวะหรื อมุ่งเน้นทางด้านศัลยกรรมความงาม เป็ นต้น การพัฒนาความเป็ นบรรษัทภิบาลใน
กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนนีมุ่งตอบสนองเฉพาะด้านหรื อตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การที
ไม่เกียวกับการรักษาพยาบาล
การจัด โครงสร้ า งองค์ ก รมี ค วามสํา คัญ ต่ อ การกํา หนดทิ ศ ทางของ
โรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการกําหนดแนวทางการจัด การเชิ งบรรษัทภิ บาลในการตอบสนอง
เป้ าหมายของโรงพยาบาลเอกชน โดยแบ่งออกเป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ ได้แก่
1.3.1 การกําหนดเป้ าหมายของโรงพยาบาลเอกชน มักให้ความสําคัญ ต่อ
การประกอบธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเป็ นหลัก โดยการตอบสนองทางธุ ร กิ จ ที มุ่ ง ความคาดหวัง
ผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราทีสูงสุ ด ปั จจุบนั บริ ษทั ทีประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์รวม 14 บริ ษทั และมีโรงพยาบาลทีอยูภ่ ายใต้การบริ หารงานของบริ ษทั
ดังกล่าวจํานวนมาก ภายใต้การกํากับด้านบรรษัทภิบาลของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั มีหน้าทีต้องเปิ ดเผยข้อมูลและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

78
ควบคู่กบั การปฎิบตั ิตามกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การสร้างผลตอบแทนสูงสุ ด
และความมีคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงเป็ นบทบาทหน้าที ของผูบ้ ริ หาร
โรงพยาบาลเอกชนต้องให้ความสําคัญสูงสุด ดังคํากล่าวทีว่า
การจ่ า ยระบบประกั น สุ ขภาพทั วหน้ า เพื อให้ ก องทุ น อยู่ ไ ด้
นอกเหนื อจากนีผูป้ ่ วยต้องจ่ายเองช่ วงแรกของการเข้ารั บการรั กษามีการจ่ายทีชัดเจน แต่
ระยะต่อจากนัน โรงพยาบาลจะถามผูจ้ ่ายเงินจะอยู่ต่อหรื อไม่ (สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

ปัจจัยทีส่งเสริ มให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความเจริ ญเติบโต เกิด
จากจํานวนผูร้ ับบริ การทีมีจาํ นวนมากทังภายในประเทศและต่างประเทศ เนื องจากคุ ณภาพการ
รักษา คุณภาพบริ การและราคาอยู่ในระดับเหมาะสมเมือเปรี ยบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน
ปั จจัยหลักทีส่ งผลกระทบต่อการจัดการบรรษัทภิ บาลของโรงพยาบาลเอกชน คือ หลักคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีเป้ าหมายเชิงธุรกิจทําให้เกิด
โครงสร้างและวิธีก ารจัด การเป็ นแนวทางของธุรกิ จทีมุ่งผลตอบแทน ลดความเสี ยงทีเกิ ดขึนกับ
ธุรกิจ ทําให้เกิดข้อเรี ยกร้องทางสังคมมากมาย ได้แก่ (1) ด้านราคาค่ารักษาพยาบาลทีมีราคาสูงกว่า
ราคาจําหน่ายทัวไปหลายเท่า เนืองจากโรงพยาบาลรวมต้นทุนดําเนินการไว้ในราคายาแต่มีราคาค่า
ดําเนิ น การอืนเพิ มมาด้ว ยจึ งทําให้เกิ ด ประเด็น การคิ ด ค่ ารั ก ษาพยาบาลซําซ้อน เช่ น ค่ าบริ ก าร
โรงพยาบาลอันหมายถึงค่าบริ การสาธารณูปโภคเฉลียต่อผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น นอกจากนี ราคายังไม่
เป็ นทีเปิ ดเผย ผูร้ ับบริ การต้องขอดู โดยมีขอ้ จํากัดด้านจุดบริ การทําให้ปราศจากความชัดเจนตาม
หลักการเปิ ดเผยข้อมูลทีชัดเจน การกําหนดมาตรฐานการคิ ดค่าบริ ก ารทางการแพทย์ ค่าบริ การ
พยาบาล การคิด ราคาตรวจนอกสถานที ราคาเหมาจ่ ายที มีก ารรายการอืนเพิ มเติม รายละเอียด
ค่าใช้จ่ ายที ไม่ได้รั บการแจ้งให้ชัด เจนและโอกาสในการตัด สิ นใจรั บบริ ก ารที มีน้อย เนื องจาก
ผูร้ ับบริ การขาดความรู้ทางการแพทย์และไม่ได้รับการสือสารความเข้าใจในกระบวนการรักษาอย่าง
ชัดเจน เป็ นต้น ล้วนเป็ นสาเหตุทีทําให้เกิดประเด็นด้านบรรษัทภิบาลจากสังคม แนวทางการพัฒนา
บรรษัทภิบาลนี มีการนําเสนอมานานแต่ขาดการตอบสนองที เป็ นรู ปธรรมทีเพียงพอ การพัฒนา
ขณะนีอยูใ่ นตอนการออกแบบโครงสร้างทีให้มีกรรมการจากภายนอกเข้าร่ วมในการควบคุมราคา
ยา ซึงถือว่าเป็ นจุดเริ มต้นของการพัฒนา (2) การปฎิบตั ิตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน ให้อยู่
ในดุ ล ยพิ นิ จ ของแพทย์ใ นการวิ นิ จ ฉั ย ความเสี ยงต่ อ ชี วิ ต ตามหลัก คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเห็นของผูเ้ ชียวชาญบางท่านรวมถึงสือมวลชนรับรู้ว่าโรงพยาบาลเอกชน
ปฎิเสธผูร้ ับบริ ก าร เนื องจากต้องการลดความเสี ยงทางการเงินด้ว ยการวินิจฉัยหรื อหาวิธีปฎิเสธ
ผูร้ ับบริ การ โดยการสอบถามถึงความสามารถในการชําระเงิน เช่น สิ ทธิความคุม้ ครอง การขอรับ
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เงิ น มัด จํา การรั ก ษาพยาบาล เป็ นต้น การกํา หนดรู ป แบบการจัด การบรรษัท ภิ บ าลจึ งเป็ นเชิ ง
โครงสร้างหรื อระบบทีถูกสร้างให้มี แต่ในแนวทางพฤติกรรมหรื อปฎิบตั ิแล้วยังเป็ นปัญหาทีรอการ
พัฒนาและติดตามต่อไป
1.3.2 การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความประหยัดและเกิดความคุม้ ค่า
เพือให้เกิดหลักประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรทีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่
ผูร้ ับบริ การ ได้แก่
1.3.2.1 การใช้เครื องมือทางการแพทย์ทีมีราคาสูง เช่น CT SCAN,
MRI, CATH LAB ให้ เกิ ด ความคุ ้มค่ าต่ อการลงทุ น โดยการแบ่ ง ปั น การใช้ให้เครื อข่ ายหรื อ
โรงพยาบาลอืน เพือให้เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เนืองจากเครื องมือทางการแพทย์มีราคาสูง เป็ น
อุปกรณ์ทีมีเทคโนโลยีเปลียนแปลงรวดเร็ วและมีตน้ ทุนในการบํารุ งรักษาทังเวลาใช้งานและไม่ใช้
งาน การจัด สรรและแบ่ ง ปั น การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ร่ ว มกัน จะทําให้เกิ ด ความคุ ้มค่ า
ประหยัดต้นทุนและเพิ มประสิทธิภาพในการรักษา เป็ นการสร้างหลักบรรษัทภิบาลเพือตอบสนอง
ความมีประสิทธิภาพอย่างคุม้ ค่า
1.3.2.2 การเตรี ยมพร้ อ มด้า นสถานที สาธารณู ปโภคและระบบ
อํา นวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล เช่ น ระบบไฟฟ้ า ระบบนํา ระบบความเย็น ระบบ
เทคโนโลยี ระบบแก๊ส บริ การอาหาร บริ การความสะอาดและสุ ขอนามัย ระบบความปลอดภัย ทีมี
การเตรี ยมความพร้อมและดูแลซ่อมบํารุ งอย่างต่อเนือง เพือการพร้อมให้บริ การตลอดเวลา ทังนี การ
จัดการบรรษัทภิบาลตามหลักการตอบสนองแต่ ละโรงพยาบาลเอกชนมีความพร้ อมแตกต่างกัน
ขึนอยูก่ ารจัดสรรทรัพยากรของแต่ละแห่ ง ดังนันโรงพยาบาลทีมีทรัพยากรมากจะสามารถดําเนิ น
กิ จ กรรมนี ได้ดี ทํา ให้ก ารพิ จ ารณาการใช้ห ลัก บรรษัท ภิ บ าลในหลัก การตอบสนอง หลัก
ประสิทธิภาพของการเตรี ยมความพร้อม รวมถึงการประหยัดพลังงานต่อหน่วยการใช้มีผลต่อขนาด
ของธุรกิจ ซึงการพิจารณาระดับความเป็ นบรรษัทภิบาลจึงมีรายละเอียดต้องพิจารณาในหลายด้าน
ประกอบกัน
1.3.2.3 กระบวนการทํางานทีไร้ รอยต่อด้วยอัธยาศัยมิต รไมตรี ทีดี
เนืองจากบริ การรักษาพยาบาลมีความสําคัญต่อชีวิตของผูร้ ับบริ การ กระบวนการทํางานต้องมีความ
ราบรื นเป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้เพือให้ผรู้ ่ ว มงานสามารถทํางานต่ อเนื องกันก่ อให้เกิ ด
ประสิทธิภาพในการทํางาน ปั ญหาดังกล่าวยังพบรอยต่อในการปฎิบตั ิบา้ ง และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนืองเพือลดความเสียงและเพิ มประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิงานให้ดีขึน
1.3.2.4 เพือตอบสนองความคุ ้มค่ าทางการเงิ น การสร้ างความพึง
พอใจในบริ การและสร้ างความเชือใจให้แก่ผรู้ ับบริ การ ซึงโดยทัวไปผูร้ ับบริ การมี 3 ประเภท คือ
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(1) การชําระเงินเอง (2) การได้รับความคุม้ ครองจากบริ ษทั คู่สัญญา บริ ษทั ประกัน ประกันสังคม
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นต้น (3) การชําระเงินเองควบคู่กบั การใช้สิทธิความคุม้ ครอง โดย
การสร้างความคุม้ ค่าทางการเงินต้องมีความโปร่ งใสในการให้การรักษาทีเหมาะสมและมีการคิด
ราคาค่ารักษาพยาบาลทีเหมาะสม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ดังคํากล่าวทีว่า
ประกัน มี ผู ้เ ชี ยวชาญประเมิ น การรั ก ษา แต่ ก็ ไ ว้ว างใจ
แพทย์ในโรงพยาบาล ซึ งโรงพยาบาลต้องไม่แนะนําบริ การที เกิ นความจําเป็ น (ศิ ววงศ์ ค่อนดี ,
2558)

ดัง นันการสร้ า งประสิ ท ธิ ผ ลในการสร้ า งอัต ราผลกํา ไร
เพิ มขึน การบอกต่อการใช้บริ การและเกิดการใช้บริ การซําจากกลุ่มผูร้ ับบริ การเดิมและรายใหม่
1.3.2.5 การต่ อยอดกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดเป้ าหมาย ที ส่ งผลต่ อ
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ มากกว่าการประโยชน์ต่อพนักงานและผูร้ ับบริ การ ดังนันการจัดสรรทรัพยากร
เพือให้เกิดความเหมาะสมชัดเจนเป็ นธรรมตามหลักประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลจึงจําเป็ นต้องมีการ
กําหนดเป้ าหมาย การประเมินผลอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรมต่อพนักงาน ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานตามผลงานทีแท้จริ ง การปรับเปลียนราคาค่าบริ การ
ทีเป็ นธรรมต่อผูร้ ับบริ การ ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่ วมต่อการพัฒนาสังคม เป็ นต้น
1.4 การสนับสนุ นการเข้าถึงสิ ทธิ ข องภาคประชาชนมากขึ น เนื องจากธุร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจ การเลือกกลุ่มเป้ าหมายทีมีกาํ ลังซื อสูงจึงเป็ นกลุ่มที
ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนให้ค วามสําคัญ เช่ น กลุ่มลูก ค้าจากบริ ษ ัทคู่สัญญา บริ ษ ัทประกัน ทัง
ภายในประเทศและบริ ษทั ประกันในต่างประเทศ นับเป็ นส่ วนหนึ งทีทําให้เกิดการเข้าถึงสิ ทธิของ
ผูร้ ับบริ การมากขึน เนืองจากผูร้ ับบริ การได้รับความคุม้ ครองด้านค่ารักษาพยาบาล อันเป็ นการลด
ภาระทางการเงินให้แก่ผรู้ ับบริ การและช่วยให้ผรู้ ับบริ การสามารถตัดสิ นใจเข้ารับการรักษาได้ตาม
ความต้องการ ดังคํากล่าวทีว่า
การคิดค่าเบียประกันตามความจําเป็ นในการรักษาในโรงพยาบาลทีกําหนด
ไว้ถือเป็ น Model ทีดีหรื อในกรณี ทีมีการเคลมน้อยมีเงินค่าเบียประกันคืน (ศิววงศ์ ค่อนดี, 2558)

การเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ผรู้ ับบริ การเข้ามารับบริ การ
กับโรงพยาบาลเอกชนมากขึน โรงพยาบาลมีโอกาสเลือกกลุ่มผูร้ ับบริ การทีมีอาํ นาจซือมากกว่าการ
เลือกตอบสนองสังคมในกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย เช่น กลุ่มประกันสังคม กลุ่มสิ ทธิขา้ ราชการและกลุ่ม
ประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนีโรงพยาบาลเอกชนมีการให้บริ การบางกลุ่มและมีกระบวนการ
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ในการบริ การรักษาแตกต่างกัน โดยจําแนกตามระดับการให้บริ การตามสิ ทธิ ทําให้ขาดความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงสิ ทธิถึงแม้มีสิทธิ ทังนี พฤติกรรมการรับกลุ่มประกันสังคม กลุ่มสิ ทธิขา้ ราชการ
และประกันสุขภาพแห่งชาติ อาจเป็ นเพียงยุทธวิธีเพือต้องการความมันคงทางการเงิน เนื องจากขาด
ความสามารถในการแข่ งขันกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน การต้องการแหล่งรายได้ทีแน่ นอน
จํานวนมาก ในภาวะที การตลาด ความสามารถขององค์กรและฐานการเงิ นไม่เอืออํานวยต่อการ
จัดการธุรกิจ ณ ขณะนัน เป็ นต้น ปัญหาการเข้าถึงสิทธิของผูร้ ับบริ การมีความเกียวข้องกับกฎหมาย
การจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากภาครัฐทีมีการคิดราคาเหมาจ่ายและราคาต่อราคาตํากว่าราคาขายของ
โรงพยาบาล รวมถึงการสร้ างจิ ตสํานึ ก ในการให้บริ ก ารของระบบสาธารณสุ ข ยังมุ่งเน้น ธุ ร กิ จ
มากกว่าการตอบสนองตามหลักคุณธรรม ทีมีแนวโน้มการแสวงผลประโยชน์ทางธุรกิจมีเพิ มมาก
ขึน
1.5 การสร้ างความรั บผิด ชอบต่ อสังคม การประกอบธุ รกิ จ ของโรงพยาบาล
เอกชนมีส่วนทีทําให้เกิดมลภาวะด้านสิ งแวดล้อม เช่น การสร้างขยะติดเชือขยะพิษขยะเคมี การ
ระบายนําเสี ยสู่ สาธารณะ การแพร่ ก ระจายเชื อโรคและสารเคมีในอากาศ มลพิษ ทางเสี ยจาก
สัญญาณไซเรน เป็ นต้น ปัจจัยดังกล่าวล้วนกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสังคมในบริ เวณใกล้เคียง
ดังนันการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นสิ งทีควรสร้างจิตสํานึ กในความรับผิดชอบตามหลัก
ความรับผิดชอบและหลักคุณธรรมจริ ยธรรม ด้านทางปฎิบตั ิและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยัง
มีบางส่วนทีทําบ้าง บางส่วนยังถูกละเลยทีจะปฎิบตั ิเนืองจากต้นทุนดําเนิ นการสูงและไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยการปฎิบตั ิยงั คงหวังผลทางธุรกิจเป็ นหลัก ได้แก่ การให้ความรู้ทางการ
แพทย์เพือวัตถุประสงค์ให้เกิดกําลังซือบริ การ การเชือมความสัมพันธ์ในระดับชุมชนเป็ นเพียงการ
สร้างมิตรไมตรี บางคราเพือเป็ นการสัญลักษณ์ให้รับรู้ว่ามีการทํา เป็ นต้น ดังนันการพัฒนาบรรษัทภิ
บาลจึ งต้อ งยึด ปฎิ บัติ อย่างต่ อ เนื อง เพือให้สอดคล้องกับ การรั บรองมาตรฐานในประเทศและ
มาตรฐานสากลกําหนดไว้
ภาพรวมพบว่ า การจั ด โครงสร้ า งโรงพยาบาลเอกชนส่ วนใหญ่ มี
วัตถุประสงค์เพือการดําเนินธุรกิจให้เกิดความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนืองและสร้างมูลค่าสูงสุ ดให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก สําหรับแนวทางจัดการบรรษัทภิบาลเฉพาะในส่ วนที มีความสําคัญและสามารถ
ตอบสนองผลลัพธ์ทางธุรกิจเท่านัน จะเป็ นเครื องมือทีโรงพยาบาลเอกชนนํามาประยุกต์ใช้เพือให้
เกิ ดประโยชน์ทางธุร กิจ ได้แก่ (1) การใช้หลัก ประสิ ทธิ ภาพในการสร้ างคุ ณภาพการรัก ษา ลด
ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายทังจากการลงทุนและการดําเนินงาน การเพิ มประสิทธิภาพและความจงรักภักดี
ในองค์กรแก่บุคลากร การเพิ มประสิทธิภาพด้านกระบวนการปฎิบตั ิงาน ปั จจัยดังกล่าวจะเป็ นการ
ส่งเสริ มธุรกิจโรงพยาบาลเอกสารให้สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างคุม้ ค่า (2) การใช้
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หลักประสิทธิผล เพือการสร้างความคาดหวังในการบริ การและความรู้สึกไว้วางใจแก่ผรู้ ับบริ การใน
การกลับมาใช้บริ การซํา รวมถึงการแนะนําบอกต่อชักชวนผูร้ ับบริ การรายอืนเข้ามาใช้บริ การมาก
ขึน นอกจากนี การสร้ างความสัมพัน ธ์และความพึงพอใจในบริ ก ารที ดี จ ะทําให้เกิ ด การประณี
ประนอม กรณี มีเหตุร้ายทีอาจนําไปสู่การฟ้ องดําเนินคดีระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาลเอกชน
(3) การใช้หลักความรับผิดชอบ เพือการตอบสนองสังคมด้านความรับผิดชอบต่อผูร้ ับบริ การ สังคม
ชุมชน การอนุ รักษ์พลังงาน การกําจัดสารเคมีทีก่อให้เกิดมลภาวะ เป็ นเพียงการสร้างการรับรู้ให้
เกิดขึนแก่สงั คมเท่าทีทําได้ดว้ ยต้นทุนตํา เนืองจากธุรกิจยังคงอยูเ่ คียงคู่ประชาชนผูท้ ีจะกลับมาเป็ น
ผูร้ ับบริ การของโรงพยาบาลเอกชน (4) การใช้หลักการตอบสนองจะเป็ นลัก ษณะการจัดการที
ครอบคลุมและเอือต่อกลยุทธ์ทางการตลาดเป็ นหลัก เช่น การสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และ
บริ การใหม่ๆ การอํานวยความสะดวก สร้างความสัมพันธ์และพันธมิตร เฉพาะกลุ่มเป้ าหมายทีเอือ
ประโยชน์ทางธุร กิจ เป็ นสําคัญ ดังนันแนวคิ ดการจัด การบรรษัทภิบาลยังคงเป็ นเรื องที ต้องการ
พัฒนามากขึน โดยมุ่งสร้างทีจิตสํานึกในคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนําไปสู่การ
พัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลในด้านอืนต่อไป ดังคํากล่าวทีว่า
คนที ควรมี ธ รรมาภิ บ าลมากที สุ ดคื อ บอร์ ดโรงพยาบาลบ้า นแพ้ ว
ประกอบด้วย 3 ส่ วนใหญ่ๆ ด้วยกัน ส่ วนที 1 ตัวแทนจากฝ่ ายราชการเลย เช่ น ตัวแทนจาก
ปลัดกระทรวง ตัวแทนจากผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนจากสาธารณสุ ขจังหวัด
สมุทรสาคร ส่ วนที 2 คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ งเราคัดเลือกมา เรามีวิธีการนะครั บ ส่ วนที 3 คือ
ผูแ้ ทนชุมชน อย่างละ 3 3 3 (สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ, 2557)

2. การสร้างสมรรถนะหลักขององค์กร ได้แก่ ค่านิ ยม วัฒนธรรมองค์กร ความรู้
ความสามารถทักษะแก่บุคลากรสหสาขาวิชาชีพทีเข้มแข็ง สมรรถนะขององค์กรเป็ นส่ วนสําคัญใน
การผลักดันองค์กรไปสู่พนั ธกิ จและวัตถุประสงค์ข ององค์ก ร ผูบ้ ริ หารระดับสูงมีบทบาทหน้าที
สําคัญในการสร้างสมรรถนะด้วยการนําระบบคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การ
สร้างค่านิยมหลักด้วยการหลอมปรัชญาความเชือขององค์กรลงสู่บุคลากรให้เกิดความสอดคล้องกัน
อย่างต่ อเนื อง เพือประโยชน์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น “วัฒนธรรมความปลอดภัยของ
ผูร้ ับบริ การ (Safty culture)” โดยมีองค์ประกอบหลักเพือการพัฒนาดังนี
2.1 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core value and Corporate culture)
เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการเสริ มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึงการให้บริ การทีเหมาะสม
ค่านิ ยมองค์กรคื อคุณ ลักษณะเฉพาะของโรงพยาบาลหรื อบางครั งเป็ นภาพสะท้อนทีมาจากผูน้ ํา
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โรงพยาบาล ซึงเป็ นผูก้ าํ หนดวิสยั ทัศน์ในการนําองค์กรไปสู่เป้ าหมายควบคู่กบั การกําหนดค่านิ ยม
ของโรงพยาบาล จําเป็ นต้องมีอุปนิสยั คุณลักษณะเฉพาะอย่างไร ดังคํากล่าวทีว่า
พอองค์กรมันใหญ่ขึนก็ใช้ Core value มาเป็ นตัวสร้ างถ่ายทอดผ่านตัวนีได้
ด้วย แต่ทงนี
ั ทังนันก็เป็ น Link กับ Process ที เราจะทําโครงสร้ าง คนจึ งมีการตรวจสอบ
กันเอง.....ในองค์กรนะ Leadership สําคัญ กลุ่มผูบ้ ริ หารต้องแสดงให้เป็ นตัวอย่าง Lead by
example ....ทุก คนต้องชีชัดเจน นํา เพือให้รุ่น ต่อไปได้อ ย่างชัดเจน เห็น ตัวอย่า งดี และทํา
ล่าสุ ด Code of conduct เป็ น By product อย่างเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุก
อย่า งต้องเป๊ ะตามระเบี ยบ เราทํา มานานไม่ ตอ้ งมีข้อบังคับเราก็ทาํ อยู่แ ล้ว แต่ ทาํ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรให้มนั ชัดเจนขึน (ดุลย์ ดํารงศักดิ, 2557)

อัน เป็ นการกํา หนดทิ ศ ทางให้แ ก่ แ ผนกบุ ค คลในการคัด เลื อ กบุ ค คลที
เหมาะสม ควบคู่กบั การเสริ มสร้างและหล่อหลอมบุคลากรทีมาจากสหสาขาวิชาชีพให้มีวฒั นธรรม
ทีเหมือนกัน เพือการส่งเสริ มหลักประสิ ทธิภาพ หลักประสิ ทธิผล และหลักการมีส่วนร่ วมในการ
ให้บริ การทีดีร่ วมกัน ดังนันค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็ นส่ ว นผลักดันสําคัญในการสร้าง
หลักบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน จากความหลากหลายของสหสาขาวิชาชีพ ปริ มาณการจ้าง
บุค ลากรจํานวนมาก ความแตกต่ างกันในระดับของความรู้ ความสามารถ ทําให้เกิด ปั ญหาและ
อุปสรรคในการสร้างค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างแท้จ ริ ง จากมุมมองตามหลักการและ
โครงสร้างทางวัฒนธรรม พบว่าส่ วนใหญ่ทงโรงพยาบาลรั
ั
ฐและเอกชนให้ความสําคัญ แต่ในทาง
ปฏิบตั ิยงั คงมีปัญหามาก หลายโรงพยาบาลขาดความชัดเจนในการนําไปสู่การปฎิบตั ิ สําหรับการ
ปฎิบตั ิทีดีสาํ หรับบางแห่งพบว่ายังต้องพัฒนาอีกมาก ตัวอย่างในการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมทีดี
คือ โรงพยาบาลบ้านแพ้วมีความเชือมันด้านการสร้างค่านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์ก ร เพือผลักดัน
คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การรวมถึงการสร้างระบบบรรษัทภิบาลทีดีในโรงพยาบาล เริ ม
ตังแต่การคัดเลือกบุคลากรทีต้องทดลองทํางานร่ วมกันอย่างน้อย 1 ปี ก่อนทําการบรรจุเป็ นพนักงาน
เพือให้แน่ ใจว่าบุค ลากรสามารถแสดงคุ ณลัก ษณะที เหมาะสมอย่างชัดเจนจากความใกล้ชิดและ
ระยะเวลาทีสามารถพิสูจน์เกียวกับความสอดคล้องของค่านิ ยมร่ วมกันได้ โดยจากประสบการณ์
พบว่าคนเก่งหากมีค่านิยมไม่สอดคล้องกับโรงพยาบาลจะนํามาซึงปัญหามาก การสร้างวัฒนธรรม
องค์ก รทํา ให้เ กิ ด การมี ส่ว นร่ วมในการแสดงความคิ ด เห็ น แสดงออกอย่างจริ งใจและมี ก าร
ตรวจสอบการทํางานระหว่างบุคลากรด้วยกันเองตลอดเวลา อันเป็ นการส่งเสริ มหลักบรรษัทภิบาล
ในหลายด้านทีสําคัญ เช่น กรณี แพทย์ละเลยการดูแลผูร้ ับบริ การ พยาบาลจะทําการโต้แย้งตักเตือน
ทันที หากไม่เชือฟังก็จะร้องเรี ยนผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล เป็ นต้น ดังคํากล่าวทีว่า
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ผูอ้ าํ นวยการต้องเข้าใจบทบาทก่อน แต่ละคนต้องเข้าใจบทบาท ผูบ้ ริ หาร
เข้าใจบทบาทก่ อน หน้าทีของคุณเขาจ้างมาหรื อให้มาบริ หาร ผูต้ รวจสอบก็ตรวจห้ามมา
involve กัน เท่าทีผมเห็นในหลายๆ องค์กรจะทะเลาะกันหรื อไม่ถูกกัน แม้แต่เด็กของผมกับ
ของเขาก็ยงั มีปัญหา conflict กันบ้าง แต่ผมก็พยายามบอกตลอดเลยว่าหน้าทีใครหน้าทีมัน
เคารพสิ ทธิ กนั บ้า ง เขามาตรวจสอบเราต้องร่ วมมือ ทุก อย่ าง อัน นีสํ าคัญการที ระบบการ
ตรวจสอบภายในจะเข้มแข็งได้ตอ้ งเคารพหน้าทีกันก่อนไม่ involve เขาจะตรวจสอบอย่างไร
เขาจะรายงานอย่างไรก็คอยดูเขาไม่ถูกต้องก็ชีแจง คิดว่าถูกต้องก็เอามาแก้ไข ผมว่าระบบนี
เป็ นระบบทีดีแล้ว (สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ, 2557)

นอกจากนี ปั ญหาใหญ่ทีส่ งผลกระทบต่อวัฒนธรรม ได้แก่ การแบ่งพรรค
พวก การปฎิบตั ิในด้านลบต่อเพือนร่ วมงาน การละเลยในหน้าที การใช้ความรู้สึกและอารมณ์ใน
การตัดสินใจ เป็ นต้น อุปสรรคจํานวนมากมีในวัฒนธรรมโรงพยาบาลทีนําไปสู่ปัญหาการพัฒนา
บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ดังคํากล่าวทีว่า
ผมมีมุมมอง 2 ด้านเสมอ เรื องคนมุ มมองการทํา งานเข้า กัน ได้ มี หลาย
ปั จจัย ทีเกี ยวข้อ งกับการแต่งตัง การเป็ นองค์กรแห่ งอารมณ์ โดยเฉพาะหลากหลายสาขา
อาชี พมารวมกัน .... เรื องความรั บผิดชอบของประชาชนและผลตอบแทนของการลงทุ น
วัตถุประสงค์ของเขาและเราต่างกันอาจทํางานร่ วมกันไม่ได้ แนวความคิดของแพทย์และ
ผูบ้ ริ หารแตกต่างกัน โรงพยาบาลเอกชนมีเป้ าหมายทีชัดเจนอยู่แล้วการทํางานในส่ วนนีต้อง
มีขอ้ เสนอในเชิงบรรษัทภิบาล.....เอาไปใช้จริ งยาก (สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

2.2 การมุ่งให้ค วามสําคัญ ต่ อผูร้ ั บบริ ก ารที เจ็บป่ วยจนไม่สามารถช่ ว ยเหลือ
ตนเอง หรื อมีอาการเสี ยงต่อการเสี ยชีวิต การดูแลอย่างใกล้ชิดและปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรักษา
เป็ นสิ งสําคัญสูงสุด การให้บริ การต้องมาจากเจตนารมณ์และจิตสํานึ กในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่าง
แท้จริ ง ส่วนหนึงเป็ นผลจากต่อเนืองจากค่านิยมและวัฒนธรรมทีช่วยสร้างเสริ มจิตสํานึกในบทบาท
หน้าที ดังคํากล่าวทีว่า
ผูป้ ่ วยจะเข้ามาผ่าตัดทีโรงพยาบาลของรั ฐก็ไม่ไ ด้มาเพราะแพทย์ไม่ว่า ง
(สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

2.3 การประเมิ น เกณฑ์ว ัด ความสํา เร็ จ จากผลงานอย่า งเป็ นธรรม การวัด
สมรรถนะและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจหลักของโรงพยาบาลเอกชน พบว่ามีระบบการประเมิน
ทีมีความชัดเจน ละเอียดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดําเนิ นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดย
ใช้หลักการ Balance Scorecard ในการประเมินและวัดภาพรวมของการดําเนินธุรกิจใน 4 ด้านหลัก
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ได้แก่ (1) สมรรถนะทางด้านการเงิน (2) สมรรถนะด้านกระบวนการ (3) สมรรถนะด้านการเรี ยนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนือง (4) สมรรถนะด้านการตอบสนองผูร้ ับบริ การ รวมถึงการใช้ดชั นี ชีวัด
ความสําเร็ จ (Key performance indicator) ในการติ ดตามและประเมิน ผลงานอย่างต่อเนื องเป็ น
รายวัน รายสัปดาห์ รายไตรมาส รายปี โดยมีการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผมู้ ีส่วนเกียวข้องเพือการแสดง
ความคิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุ งพัฒนา ทําให้เกิดระบบในการจัดการบรรษัทภิบาลใน
หลายด้านทังหลักการเปิ ดเผยข้อมูล หลักการตรวจสอบ หลักความรับผิดชอบ หลักประสิ ทธิภาพ
และหลักประสิทธิผล มาตรการการประเมินเกณฑ์ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีจาํ นวนมากทัง
การประเมินระดับบุคคล ระดับหน่วยงาน ระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทําให้
เกณฑ์การประเมินมีจาํ นวนมาก มีความหลากหลายและความเร่ งรี บในการประเมินอันส่งผลกระทบ
การจัด การบรรษัทภิบาลในด้านหลักความเสมอภาคของผูป้ ฎิบตั ิ งานที ต้องรั บภาระงานเร่ งด่ว น
จํานวนมาก ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฎิบตั ิในระดับบุค คลและส่ งผลต่อเนื องถึงการผลักภาระ
ความรับผิดชอบ การบ่ายเบียงหลบเลียงงาน การละเลยการรับรู้ในการปฎิบตั ิงาน ส่ งผลกระทบต่อ
วัฒนธรรมตามทีกล่าวในข้อ 2.1. ตัวอย่างการพัฒนาการบรรษัทภิบาล คือ กรณี กลุ่มโรงพยาบาล
สมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ได้กาํ หนดกรอบและการสื อสารเกียวกับวิสัยทัศน์ทิศทางใน
อนาคตทางธุรกิจ 3 ปี ข้างหน้าเป็ นประจําทุก 6 เดือน การนําเสนอกรอบค่านิ ยม วัฒนธรรมทีสําคัญ
ต่อการพัฒ นา เช่ น การสร้างความร่ ว มมือการมีส่ว นร่ ว มในการพัฒนางานร่ ว มกัน การลดการ
ประชุม ลดภาระงานทีมีความสําคัญน้อยลง การสร้างนวัตกรรมในการทํางาน การสร้างกลุ่มตลาด
เป้ าหมายทีมีความเฉพาะเจาะจงโดยใช้ทรัพยากรน้อยทีสุ ดแต่สามารถสร้างโอกาสทางการตลาด
สูงสุ ด การพัฒนากระบวนการทํางาน การเพิ มศัยภาพในทุ ก ระดับ เป็ นต้น เพือรองรั บกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจควบคู่กบั การเพิ มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานให้มีความสุ ขในการส่ ง
มอบคุณภาพบริ การทีดี เป็ นต้น
2.4 การสร้างคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การ เป็ นปั จจัยสําคัญของธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน เนืองจากโรงพยาบาลเป็ นสถานทีมาใช้บริ การเมือเกิดความเจ็บป่ วย ดังนันการ
รักษาจากแพทย์จึงเป็ นสิ งสําคัญทีสุด ดังคํากล่าวทีว่า
การวินิจฉัยของแพทย์ใช้จริ ยธรรมอย่างเดียวเลย...เราเชือว่าเขา คือ ผูร้ ู ้ หาก
ตัดสิ นขาวหรื อดํา เราเชือว่าจบตรงนันเลย แต่การตัดสิ นใจหลายๆ อย่างควรมีเรื องการทวน
สอบคุณ ภาพด้วย ... จริ ยธรรมเป็ นตัวชัก นําให้ทาํ เรามีก ฏหมายมาช่ วยควบคุ มด้วย เรา
เชือมันในจริ ยธรรมวิชาชีพ จรรยาบรรณทางการแพทย์ (ศิววงศ์ ค่อนดี, 2558)
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เป้ าหมายของผูร้ ับบริ การ คือ การหายหรื อบรรเทาจากความเจ็บป่ วยควบคู่
กับบริ ก ารที ต้องสนองตอบอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลในการอํานวยความสะดวก
รวดเร็ ว สร้างความปลอดภัยให้แก่ผรู้ ับบริ การ ทีขาดความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองดังคํากล่าว
ทีว่า
นโยบายภาครั ฐ คื อ คุ ้มครองความปลอดภัย ของประชาชนชน ถ้า เกิ ด
อัน ตรายผมก็ ไ ม่ให้ทาํ อย่ างแน่ น อน....องค์ก รทังหลายภายใต้ก ารกํากับดู แ ลของรั ฐบาล
ทังหมด แพทยสภาทีจะคอยพิทกั ษ์ดูแลความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ถ้าแพทยสภาไม่ลา้ สมัย
ไม่อพั เดทข้อมูลก็เป็ นเรื องของแพทย์สภาทีล้าสมัย…แพทยสภาจึงต้องดูแลเพือปกป้ องไม่ให้
หลอกลวงประชาชน (สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

การจัด การตามหลัก บรรษัทภิ บาลจึงต้องใช้สมรรถนะหลัก ทังหมดของ
โรงพยาบาล เพือส่งมอบคุณค่าให้แก่ผรู้ ับบริ การ โดยการจัดการคุณภาพการรักษามีปัจจัยหลัก คือ
(1) การทํางานร่ วมกันเป็ นทีมในการรักษาพยาบาล โดยการทํางานของกลุ่มแพทย์ตอ้ งมีแพทย์ร่วม
หลายสาขาได้แก่ แพทย์ดมยา แพทย์ผา่ ตัด แพทย์ผชู้ ่วย นอกจากนี ยังต้องมีทีมงานพยาบาล เทคนิ ค
การแพทย์ เภสัชกรร่ วมในการให้การรักษา การประสานการทํางานร่ วมกันต้องมีการซักซ้อมทํา
ความเข้าใจแนวทางการรั ก ษาร่ ว มกัน การเปิ ดเผยข้อมูลและรายละเอียดการรัก ษา รวมถึงการ
ตรวจสอบวิธีการการทดสอบวิธีการรักษาร่ วมกันเพือความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ ดัง
คํากล่าวทีว่า
แพทย์แต่ละคนก็มี EGO สู งต้องมีจุดอะไรทีหลอมรวมกัน...แพทย์เก่ งไม่
กลัวๆ ไม่เป็ นทีมนีแหละ ไม่เก่งสอนได้ เรี ยนรู ้ ได้ แต่ทาํ งานไม่เป็ นทีมนี แหละลําบากมาก
(สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ, 2557)

ความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาล
ต้องจัดการเตรี ยมความพร้อม ตังแต่การจัดการคลังสินค้าให้มีความพอเพียงต่อการใช้วสั ดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ สร้างระบบการจัดซือรวดเร็ วมีประสิ ทธิภาพ การสรรหาผูจ้ าํ หน่ ายทีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ระบบควบคุมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์มีระบบการรายงานจํานวน วันหมดอายุ การด้อย
ประสิทธิภาพ เป็ นต้น รวมถึงการบํารุ งรักษา ตรวจสอบคุณภาพเครื องมือวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ ให้มี
ความเทียงตรง พร้อมใช้งานตลอดเวลา (3) การจัดการด้านสาธาณูปโภคทังระบบไฟฟ้ า(ไฟสํารอง)
ระบบประปา ระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การและระบบอืนทีมีผลกระทบต่อ
คุณภาพการรักษา ต้องอาศัยหลักบรรษัทภิบาลเพือดํารงประสิทธิภาพในการดูแลรักษาซ่อมบํารุ งใน
ลักษณะป้ องกัน (Pro-active) ให้เกิดประสิทธิผลจากผลลัพธ์การรักษาทีดีในการตอบสนองต่อความ
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คาดหวังของผูร้ ั บบริ การ (4) การวิจยั พัฒ นานวัตกรรมทางการแพทย์ เพือตอบสนองการรั กษา
รู ปแบบใหม่ทีมีประสิทธิภาพมากขึนทังด้านความปลอดภัยในการรักษา ความรวดเร็ ว ปลอดภัยและ
บาดเจ็บน้อยลง เช่น การพัฒนานวัตกรรมการเปลียนถ่ายกระดูกสันหลังในกลุ่มมะเร็ งเม็ดเลือดและ
ทาลาซิ เมีย นวัต กรรมการสําหรั บกลุ่มผูม้ ีบุต รยากและการตังครรภ์ต ามประสงค์ รวมถึงการ
ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพือการผ่าตัดทางไกลด้วยหุ่นยนต์ เป็ นต้น การพัฒนาจัดการบรรษัทภิ
บาลเพือคุณภาพการรักษามีระบบการตรวจสอบและการมีส่วนร่ วมของทีมงานทีโปร่ งใส (5) การ
ควบคุมการติดเชือภายในโรงพยาบาลเอกชนทีมักมีอุปสรรคสําคัญในการควบคุม ดูแลอาการของ
ผูร้ ับบริ การไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชือโรคจํานวนมากทีกระจายตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล
หากการควบคุมการติดเชือไม่ได้จะส่ งผลกระทบต่อการแทรกซ้อนของโรคแก่ผรู้ ับบริ การรายอืน
และอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น รวมถึงการปฎิบตั ิตามมาตรฐานที
โรงพยาบาลกําหนด มาตรฐานจรรยาบรรณาวิชาชีพรวมถึงการตรวจสอบจากหน่ ว ยงานภายใน
(IQA: Internal quality Assurance) และสถานบันจากภายนอก เช่น Hospital Accreditation and Joint
Commission international ให้การรับรองจึงเป็ นสิ งทีเชือมันถึงความมีมาตรฐานได้อย่างดี ดังคํา
กล่าวทีว่า
ข้อดีของการใช้ระบบบริ หาร เช่ น JCI, HA อะไรทีมี as form มันเป็ นการ
กระจายในตัวของบรรษัทภิบาลไปโดยปริ ยาย ผ่านทางด้านคุณภาพบ้าง ผ่านเรื อง RM ผ่าน
โดย System การเงิ น อย่างการเข้า Morning brief ก็ จะเห็นได้ว่า มีความสอดคล้องไปได้
เรื อยๆ มีผูน้ าํ ผ.อ. รองผ.อ. เข้าประชุ ม Morning brief ให้ Direction ทีชัดเจนเป็ นการสื อ
เหมือนกัน แต่คราวนีก็ไม่ใช่ 100% เหมือนกันเป๊ ะนะ ก็ขึนอยู่กบั ผูน้ าํ นะ หากคนไหนเป๊ ะเลย
ช่ วงนันก็ จะดี เ รื องไหนที ไม่ เ ป๊ ะช่ วงนันก็ จะ Drop ลงบ้าง แต่ก็ ไ ม่น อกกรอบมาก ความ
เข้มข้น ต่า งกันบ้างขึนอยู่ กบั ผูน้ ํา....การบริ หารจัดการของโรงพยาบาล คําถามคือ พรชัย
ทํางานโรงพยาบาลทําไมถึงทําได้ทงั Morning brief การกระจายงาน มันเป็ นระบบทีฝั งราก
อยู่แล้วทีมันออกมาในรู ปหลักการบริ หารโรงพยาบาลมาจากการใช้มาตรฐาน (ดุลย์ ดํารงศักดิ,
2557)

แต่ ทังนี ความผิด ผลาดจากการรั ก ษาเป็ นสิ งที เกิ ด ขึ นได้ ผลกระทบต่ อ
ผูร้ ับบริ การปรากฎเป็ นระยะจากความผิดผลาดบางประการ ทําให้การพัฒนาคุณภาพการรักษาจึง
ต้องมีการพัฒนาไม่สิ นสุด เนืองจากเกียวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ
การจัด การบรรษัท ภิ บ าลด้านคุ ณ ภาพบริ ก ารเป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญต่ อภาวะทางจิ ต ใจของ
ผูร้ ับบริ การ การให้ความช่วยเหลือ การอํานวยความสะดวก การส่ งมอบอัธยาศัยทีดีแก่ผรู้ ับบริ การ
นับเป็ นองค์ประกอบทีส่งผลต่อความพึงพอใจและประสิทธิผลของการบริ การในการประเมินความ
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คุม้ ค่าในระดับสูง เนื องจากกลุ่มผูร้ ับบริ การของโรงพยาบาลเอกชนมักจะมีความสามารถในการ
ชําระเงินและความคาดหวังในคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การในระดับสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐ
การดูแลความคาดหวังในบริ การจึงเป็ นการตอบสนองต่อความต้องการและทําให้เกิดประสิ ทธิผล
ในการรั บบริ ก าร ดังนันระดับการให้บริ การสะท้อนภาพลัก ษณ์ข องระดับโรงพยาบาลเอกชน
เช่นกัน เช่น โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ ให้บริ การกลุ่มชาวต่างประเทศและกลุ่มผูม้ ีกาํ ลังซื อสูง จะ
สร้างรู ปแบบการให้บริ การระดับโรงแรม 5 ดาว โรงพยาบาลธนบุรีจะให้บริ การกลุ่มผูร้ ับบริ การ
ในประเทศ จึงออกแบบระดับการให้บริ การรองลงมาแต่ราคาค่าบริ การจะตํากว่าโรงพยาบาลบํารุ ง
ราษฎร์ เป็ นต้น.
3. การจัดการโรงพยาบาลเอกชน จากวิวฒั นาการจัดการระบบเจ้าของคนเดียวสู่การ
จัดการธุรกิจทีมีขนาดโครงสร้างขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ ว ตามอัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
กลุ่มธุ ร กิจ โรงพยาบาลเอกชนที ขยายตัว อย่างรวดเร็ ว จากปั จจัยแวดล้อมด้านคุ ณ ภาพการรัก ษา
คุณภาพบริ การ ราคาทีเหมาะสม การยกระดับฐานะของคนชันกลาง กระแสการดูแลสุขภาพ รวมถึง
ปัญหาการตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลรัฐไม่เพียงพอ ประกอบกับเกิดโอกาสในการ
ขยายกิจการจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทําให้เกิดการลงทุนและรวมกลุม่
ของเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ง จนนําไปสู่การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมี
ขนาดใหญ่ขึนตามลําดับ เนืองจากการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วทําให้การปรับตัวของธุรกิจประสบ
ปัญหาด้านการจัดการ เนืองจากผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนส่ วนใหญ่มาจากสายอาชีพแพทย์ทีไม่
คุน้ เคยกับการจัดการด้านต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน บุคคล ทําให้ตอ้ งพัฒนารู ปแบบการจัดการสู่
ความเป็ นมืออาชีพด้วยการสรรหาบุคคลทีมีความเชียวชาญจากสหสาขาวิชาชีพเข้ามาทํางานร่ วมกัน
เพือให้เกิด หลัก ประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ด ดังนันการพัฒ นาการจัด การจะอยู่ในระดับการปฎิ บัติ งาน
(Functional Level) เป็ นหลัก เนืองจากความต้องการตอบสนองต่อกระบวนการรักษาเป็ นหลัก จน
เกิดการพัฒนารู ปแบบการจัดการแต่ละด้านใหม่เพิ มขึนมาจนถึงระดับองค์กร (Corporate Level)
และระดับธุรกิจ (Business Level) การจัดการบรรษัทภิบาลหลักทีใช้ในระดับปฎิบตั ิการ ดังคํากล่าว
ทีว่า
ผมคิดว่าเป็ นหลักบรรษัทภิบาลทีดีมากๆ และทีเจริ ญเติบโตมาได้ก็เพราะหลัก
บรรษัทภิบาลนีเองใช่ไหม BDMS มันโตมาได้ ไม่ใช่มาจาก Family business เจ้าของต้องจ้าง
ผูอ้ าํ นวยการ พนักงานต่างๆ เข้ามาทํางานเป็ นเรื องการว่าจ้าง การว่าจ้างมีเงิ นเป็ นส่ วนหนึ ง
และความไว้เนือเชือใจ การมีส่วนร่ วม ความศรั ทธาของพนักงานทีมีต่อบริ ษทั มันเป็ นส่ วน
สําคัญ (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)
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มีรายละเอียดในการพัฒนาหลักบรรษัทภิบาลดังนี
3.1 การปฎิ บัติ ต ามหลัก นิ ติ ธรรม ด้า นกฎหมายที เกี ยวข้อ งที สํา คัญ ได้แ ก่
พระราชบัญญัติ หลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ พระราชบัญญัติ ป ระกัน สังคม พระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน เป็ นต้น โดยปัญหาทีเป็ นช่องว่างในการจัดการบรรษัทภิบาล คือ (1) เงือนไขการ
เบิ กจ่ ายเงิ นระหว่างสิ ทธิ หลักประกัน สุ ข ภาพแห่ งชาติ และหลัก ประกันมีความแตกต่ างกัน โดย
หลักประกันสังคมจะเป็ นลักษณะการเหมาต่อผูร้ ับบริ การส่วนหลักประกันสุ ขภาพจะพิจารณาตาม
สิ ท ธิ ที ผูร้ ั บบริ ก ารได้รั บ อี ก ทังขาดหลัก ความเสมอภาคด้านการชําระค่ าเบี ยประกัน ในสิ ท ธิ
ประกันสังคมต้องชําระค่ าเบียประกัน แต่หลัก ประกันสุ ข ภาพแห่ งชาติเป็ นสิ ทธิ ตามกฎหมายที
ประชาชนที ปราศจากสิ ท ธิ ใ ดๆ สามารถรั บ สิ ทธิ ค วามคุ ้ม ครองประเภทนี ได้ (2) กรณี
พระราชบัญญัติ ก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ น โรงพยาบาลทุ ก แห่ งต้องให้ก ารรั ก ษาพยาบาลทัน ที สําหรั บ
ผูร้ ับบริ การทีมีความเสียงต่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทีผ่านมาพบว่ามีการปฎิเสธการให้บริ การจาก
โรงพยาบาลจากสาเหตุต่างๆ เช่น แพทย์วินิจฉัยไม่มีความเสี ยงต่อชีวิตและไม่ใช่กรณี ฉุกเฉิ น ขาด
บุคลากรทางการแพทย์ให้บริ การในช่วงเวลาดังกล่าว ห้องพักไม่ว่าง เป็ นต้น ประเด็นหลักนิ ติธรรม
และหลักคุณธรรมจริ ยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นปั ญหาการจัดการบรรษัทภิบาลอย่างรุ นแรง
เนื องจากเกิ ด ความเสี ยงต่ อความปลอดภัยของผูร้ ั บบริ ก าร ปั จ จัยจูงใจให้ละเลยการปฎิ บัติ ต าม
กฎหมายมาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ ความต้องการลดความเสี ยงทางการเงินทีอาจไม่ได้รับ
ชําระเงิ น ค่ ารั ก ษาพยาบาล ในส่ ว นนี อาจมี ก ารเรี ยกเก็บเงิ น มัด จําค่ ารั ก ษาพยาบาลตามราคาที
โรงพยาบาลประเมินไว้เป็ นการล่วงหน้า หรื ออาจตรวจสอบสิ ทธิความคุม้ ครองจากบริ ษทั ประกัน
หรื อคู่สญ
ั ญาทีมีความสามารถในการชําระค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น ทังนีมีขอ้ เรี ยกร้องจากบางกลุ่ม
เพือให้มีมาตรการตรวจสอบและลงโทษโรงพยาบาลทีละเลยการปฎิบตั ิตามกฎหมายพร้อมขอให้มี
การทบทวนกฎหมายและข้อบังคับ เพือให้โรงพยาบาลมีการกันสํารองห้องพักสําหรับผูร้ ับบริ การ
กรณี ฉุกเฉิน การงดเว้นการเรี ยกร้องรับเงินมัดจําก่อนการรักษาพยาบาล เป็ นต้น นอกจากนียังมีการ
เรี ยกร้องให้เกิดหลักนิติธรรม หลักความเสมอภาคและเรี ยกร้องรัฐบาลพิจารณาด้านบรรษัทภิบาล
หลายด้าน ได้แก่ (1) ความคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากบริ การสาธารณสุข เพือให้มีหน่ วยงานกลางขึนมา
ดูแล ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผไู้ ด้รับความเสี ยหายทางการแพทย์ในเบืองต้น เนื องจากการฟ้ องร้อง
ดําเนินคดีใช้เวลานานและมีการฟ้ องร้องกันไปมาทําให้ผไู้ ด้รับความเสียหายเกิดความเดือดร้อนและ
ตกเป็ นผู้เ สี ย เปรี ยบจากการต่ อ สู้ ค ดี ที ต้อ งใช้เ งิ น ทุ น และเวลามากในการต่ อ สู้ค ดี ก ับ ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาล การเยียวยาความเสียหายทีเกิดขึนส่ งผลต่อการฟ้ องร้องน้อยลงเนื องจากผูร้ ับบริ การที
ได้รับความเสียหายอาจประณี ประนอมยอมความ หลังจากเกิดความพึงพอใจในเงินชดเชย (2) การ
ควบคุมราคายาของโรงพยาบาลเอกชน จากการสํารวจของกระทรวงสาธารณสุ ขพบว่าราคายาของ
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โรงพยาบาลเอกชนมีร าคาสู งกว่าราคาตลาดจํานวนหลายเท่ าตัว จริ ง ซึ งโรงพยาบาลเอกชนได้
ยอมรับในประเด็นนีพร้อมชีแจงว่า เนืองจากราคายารวมต้นทุนในการบริ หารจัดการและค่าใช้จ่าย
บางส่ ว นเข้าไปทําให้ร าคายาสู ง สอดคล้องกับความคิ ด เห็ น ของกลุ่มบริ ษ ัทประกัน สํานัก งาน
ประกันสังคม กระทรวงพาณิ ชย์และภาคประชาชนในฐานะผูช้ าํ ระเงินและมีส่วนได้ส่วนเสี ยในค่า
รักษาพยาบาลทีเกิดขึน ซึงหลายฝ่ ายมีความคิดเห็นทีสอดคล้องกันถึงความไม่เหมาะสมกับการตัง
ราคายาทีสูงเกินกว่าราคาตลาดหลายเท่าตัว โดยปราศจากเหตุผลสนับสนุน อีกทังราคายาเป็ นสิ นค้า
คุณธรรมทีต้องการช่วยเหลือเพือนมนุษย์สมควรอย่างยิงทีจะมีการควบคุมราคา เช่นเดียวกับสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคที รัฐบาลมีการควบคุมราคาตามต้นทุน การผลิต สําหรั บราคายาของโรงพยาบาล
เอกชนในฐานะเพียงผูค้ ้าแต่ รัฐบาลไม่สามารถกํากับดูแลในการสร้ างความเป็ นธรรมได้นับเป็ น
ความอ่อนแอของการจัดการกฎหมายข้อบังคับทีเป็ นธรรมต่อสังคม ทางด้านบริ ษ ัทประกันและ
ประกันสังคมให้ความเห็ นถึงความปราศจากความเป็ นบรรษัทภิ บาลของโรงพยาบาลเอกชนไว้
สอดคล้องกัน โดยพยายามสร้างมาตรการจูงใจให้ลกู ค้าประกันใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชนอืนทีมี
ราคาเหมาะสมกว่า แต่ทงนี
ั ก็เป็ นการยากทีจะให้ลูกค้าประกันปฎิบตั ิตามจึงได้มีการเรี ยกร้องผ่าน
สมาคมประกัน ชี วิ ต เพื อต่ อ รองกับ กลุ่ มสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ที ผ่า นมาไม่ เคยประสบ
ความสําเร็ จ ทังนีในส่วนของผูร้ ับบริ การชําระเงินเองย่อมปราศจากอํานาจต่อรองใด หากรัฐบาลไม่
สามารถสร้ า งกฎหมายที เป็ นธรรมตามหลัก นิ ติ ธ รรมจะทํา ให้ก ารพัฒ นาบรรษัท ภิ บ าลของ
โรงพยาบาลเอกชนเป็ นไปได้ยาก เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนย่อมมุ่งเป้ าหมายทางธุรกิจทีจะ
สร้างผลตอบแทนการลงทุนและสร้างมูลค่ากิจกรรมสูงสุดนันเอง
3.2 การสร้างหลักการมีส่วนร่ วมในการแบ่งปั น แลกเปลียนทรัพยากรทางการ
แพทย์ร่วมกัน เนืองจากความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลจํานวนมาก โดยเฉพาะแพทย์พยาบาลที
มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางยังมีไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การทีมี
จํานวนเพิ มขึนอย่างต่อเนือง การแบ่งปันการใช้เครื องมือทางการแพทย์ทีทันสมัยราคาสูง หากแต่ละ
โรงพยาบาลลงทุนเองอาจไม่เกิดความคุม้ ค่าตามหลักประสิทธิภาพ ดังคํากล่าวทีว่า
จํานวนแพทย์ทีไม่เพียงพอและต้องพึงพาจากโรงเรี ยนแพทย์จากภาครัฐเข้า
มาช่วย แพทย์เป็ นปั ญหาเรื อรั งของไทยมานานอยู่แล้ว แต่ภาคทีประสบปั ญหา คือ ภาครั ฐ
เพราะเขาไม่มี incentive ทีจะดึงแพทย์ได้ ภาคเอกชนไม่เท่าไหร่ เพราะการทํางานแพทย์ของ
เอกชนสบายกว่าภาครั ฐมาก ไม่ว่าจะเป็ นความเจริ ญ ก้า วหน้าในวิช าชี พหรื อ การทีอยู่ใน
โรงพยาบาลใหญ่ๆ หรื อมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เป็ นปั ญหาของภาครัฐเพราะช่ วงทีผ่าน
มาภาครัฐเป็ นผูค้ วบคุม กํากับการผลิตแพทย์และไม่ส่งเสริ มให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วม เพราะ
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ภาคเอกชนเสนอความช่ วยเหลื อความพร้ อ มแต่ ภาครั ฐไม่พร้ อมก็ไม่ มีส่วนร่ วมกัน เขาก็
ประสบปั ญหาและอุปสรรคทีต้องรับมากทีสุ ดคือประชาชน(สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)

อีก ทังยังทําให้ป ระเทศไทยเสี ย เงิ น ต่ า งประเทศในการนําเข้า เครื องมื อ
ทัน สมัย จํา นวนมากได้ ในทางปฎิ บัติ พบว่ ากลุ่ ม โรงพยาบาลรั ฐ ที มี โ รงเรี ยนแพทย์ไ ม่ไ ด้รั บ
ผลกระทบความขาดแคลน เนืองจากสามารถผลิตป้ อนโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดได้อย่างต่อเนื อง
ภายใต้สัญ ญา แต่ ใ นส่ ว นของโรงพยาบาลเอกชนประสบปั ญหาความขาดแคลนบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ จึงต้องจูงใจให้เข้ามาทํางานในโรงพยาบาลเอกชนมากขึน ซึงแพทย์บางส่วนตัดสิ นใจมา
ทํางานให้โรงพยาบาลเอกชนทังบางเวลาหรื อเต็มเวลา(Part time or Full time) จากปั จจัย 2 ประการ
คือ (1) ได้รับความสะดวกในการปฎิบตั ิงาน เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการจัดการทีมงาน
และเครื องมืออุปกรณ์ รวมถึงการหาตลาดให้ทาํ ให้การปฎิบตั ิเป็ นไปอย่างราบรื น (2) ปั จจัยด้าน
ค่าตอบแทนทีสูงขึน เป็ นต้น สําหรับแนวทางแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางแพทย์ได้รับ
การตอบรับจากภาครัฐในการให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถผลิตแพทย์ได้ แต่เนื องด้วยเงือนไข
ข้อบังคับและการลงทุนมีความยากลําบากในการลงทุนจึงทําให้โรงพยาบาลเอกชนหันไปหากลยุทธ์
ในการจูงใจบุ คลากรทีมีค วามรู้ ค วามสามารถจากภาครั ฐทีไม่ต ้องลงทุ น สร้ างบุ คลากรเองและ
สามารถคัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมกับโรงพยาบาลได้อย่างดี ดังคํากล่าวทีว่า
การผลิ ตแพทย์ไ ม่พออยู่แ ล้ว ดู อตั ราส่ วนก็ เห็ นอยู่ 1 ต่อ 2,000 กว่า ใน
โตเกียว 1 ต่อ 300 ในเมืองใหญ่ก็เป็ นอย่างนัน ประชาชนเรา 65 ล้านคน ญีปุ่ น 120 ล้านคน
ของเรามีแพทย์ 40,000 คน ของเขามีแพทย์ 300,000 คน ปี หนึ งเราผลิตแพทย์ได้ 2,000 กว่า
คน เขาผลิตได้ 10,000 กว่าคน แพทย์เขามากกว่าเรา 6 เท่า…นันคือความขาดแคลนมหาศาล
ในเรื องการผลิต (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)

ปั จ จัยสําคัญทีกระทบต่ อหลัก บรรษัทภิบาล คื อ การคิ ด ราคาเพิ มจากส่ ง
ตรวจรักษาภายนอก ทําให้ผรู้ ับบริ การต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทีสูงขึน อีกทังอาจมีการพัฒนาจาก
ผูใ้ ห้ก ารรั ก ษากลายเป็ นการแสวงผลประโยชน์จ ากการเป็ นตัว แทนส่ งต่ อผูร้ ั บบริ ก ารไปรั ก ษา
โรงพยาบาลรัฐ ในด้านธุรกิจแล้วถือว่าเกิดความคุม้ ค่าโดยสามารถสร้างรายได้และลดความเสี ยง
จากต้นทุนต่างๆ ได้
3.3 หลัก การกระจายการให้บริ ก ารครอบคลุ มพืนที จากการที โรงพยาบาล
เอกชนมีทรัพยากรจํากัด ทําให้การกระจายพืนทีการรักษาพยาบาลจึงทําได้ในเขตหัวเมืองสําคัญทีมี
จํานวนประชากรมากอันทําให้เกิดความคุม้ ค่าต่อการลงทุนและสามารถสร้างหลักการตอบสนอง
ความต้องการให้แก่ผรู้ ับบริ การกลุ่มใหญ่รวมถึงสามารถตอบสนองผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุ ้นได้
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สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในลักษณะเครื อข่ายขนาดใหญ่เท่านันที จะสามารถกระจายการ
ให้บริ การเข้าถึงพืนทีสําคัญหลักได้ เช่น กลุ่มกรุ งเทพดุสิตเวชการมีการกระจายโรงพยาบาลหลักใน
เขตหัวเมืองใหญ่ ทีเป็ นจุดยุทธศาสตร์ทางการตลาดทีสําคัญครอบคลุมพืนทีหัวเมืองใหญ่ในทุกภาค
รวมถึงการขยายโรงพยาบาลไปสู่ประเทศเพือนบ้านอย่างเช่น กัมพูชา นอกจากนี ยังมีความพยายาม
ทีจะเข้าถึงพืนทีให้มากทีสุ ด เพือการตอบสนองความต้องการด้วยการเปิ ดคลีนิคในการบริ การใน
พืนทีห่ างไกลออกไป รวมถึงการพัฒ นาระบบขนส่ งทางอากาศผ่านสายการบิ นบางกอกแอร์ เวย์
เฮลิค อปเตอร์ รถฉุ กเฉิ น เรื อ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการช่ ว ยระบุ ต าํ แหน่ งให้บริ ก าร
เคลือนย้ายผูร้ ับบริ การผ่านระบบ GPRS เป็ นต้น ทําให้ช่องว่างของหลักการกระจายและหลักการ
ตอบสนองรวมถึงหลักความเสมอภาคในการเข้าถึงบริ การมีช่องทางมากขึนตามลําดับ ดังคํากล่าว
ทีว่า
ในแง่ โ อกาสผมว่ า จะมี ใ นลั ก ษณะของ Chain หรื อกลุ่ ม มากขึ น
โรงพยาบาลทีจะสร้ างมาเดียวๆ เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนทีเป็ น Chain หลักๆ จะเป็ นของ
ในเครื อโรงพยาบาลกรุ งเทพ เครื อโรงพยาบาลรามคําแหง เครื อโรงพยาบาลเกษมราษฏร์
เครื อจุฬารัตน์และเครื อต่างๆ พอรวมกันแล้ว แทบจะกินพืนทีโรงพยาบาลเอกชนทังหมดไป
70-80% (ดุลย์ ดํารงศักดิ, 2557)

3.4 สร้างหลักการมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาลร่ วมกัน ระหว่างโรงพยาบาล
เอกชนและ ผูร้ ับบริ การ ในการรับรู้แนวทางปฎิบตั ิขนตอน
ั
ค่ารักษาพยาบาล โอกาส ความเสียงและ
ผลลัพธ์ในการให้บริ ก าร ด้ว ยข้อมูลที มี ร ายละเอียดเพียงพอชัด เจนให้เวลาพอสมควรในการ
ตัดสินใจร่ วมกัน ซึงจะทําให้เกิดความเข้าใจ ความเชือมันและความเคารพในการตัดสิ นใจร่ วมกัน
อันนําไปสู่การลดปัญหาข้อขัดแย้งทีนําไปสู่คดีความ ปัญหาทีมักเกิดขึนมีหลายสาเหตุส่วนหนึ งมา
จากแพทย์ขาดความสนใจในการให้ขอ้ มูลอย่างละเอียด การให้ขอ้ มูลโดยบุคคลทีไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเพียงพอทําให้เกิดความสับสน การเร่ งตัดสิ นใจในการรับการรักษาเร่ งด่วน การขาดแพทย์
หลักในการดูแลและให้ขอ้ มูลภาพรวมของการรักษา เป็ นต้น
การบริ หารงานบริ หารธุ รกิจถ้าเจริ ญรุ่ งเรื องได้ ต้องมีส่วนร่ วมจากพนักงานของ
เรา พนักงานมี ส่ วนร่ วมได้อ ย่ า งเต็มที เมื อเขารู ้ ว่าเขาได้รับการปฎิบตั ิ อ ย่ า งเป็ นธรรม มี ก ารกระจาย
ผลประโยชน์ระหว่างผูป้ ระกอบการกับตัวเขาเองและส่ งไปถึงผูป้ ่ วยได้สร้ างความเป็ นธรรม เขาถึงทํางาน
ด้วย ความเป็ นธรรมได้มากน้อยเพียงใดเขาย่อมมีสิทธิ รับรู ้ เรื องราวต่างๆ เรื องนีต้องมีความโปร่ งใส วันนีมี
คนไข้กีคน รายได้เฉลียต่อหัวเท่าไหร่ (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)
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ความมีส่วนร่ วมเป็ นสิ งสําคัญ ลูกค้าต้องมีความเข้าใจกรมธรรม์ ทําให้รู้
สิ ทธิ ของผูป้ ่ วย เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลมีความรู ้ เรื องประกัน สามารถพิจารณาเบืองต้นและ
ประสานงานร่ วมกับประกันได้ (ศิววงศ์ ค่อนดี, 2558)
ปั ญหาเกิดจากราคา การติดต่อประสานงานระหว่างกันต้องมีความเป็ นธรร
มาภิบาลทีเกิ ดการประสานงานร่ วมกัน แต่ในทางปฎิบตั ิแต่ละโรงพยาบาลมีรูปแบบไม่
เหมือ นกัน เช่ น การใช้อี เคลมยังไม่ สามารถทํา ได้ก ารจัดการจึ งใช้รู ปแบบเคลมประกัน
เดียวกันทังประเทศ การกําหนดราคาเป็ นธรรมทีสุ ด คิดค่าใช้จ่ายเป็ นรายการ รั ฐเข้ามาเป็ น
เจ้าภาพในการมีส่วนร่ วมในการแบ่งปั นบุคลากรและเครื องมือ โดยกําหนดเป็ น Code (ศิ ว
วงศ์ ค่อนดี, 2558)

นอกจากนี พยาบาลจะเป็ นผูบ้ ทบาทในดู แลผูร้ ั บบริ ก ารมากกว่า แพทย์
เนื องจากมีค วามใกล้ชิด ในการดูแลหลังจากแพทย์ให้ก ารรั ก ษาเรี ยบร้ อยแล้ว พยาบาลจะรั บรู้
ความรู้สึกอารมณ์และความเคลือนไหวของอาการของผูร้ ับบริ การตลอดเวลา ทําให้การให้ขอ้ มูล
ของพยาบาลในการวินิจฉัยจากแพทย์มีความเทียงตรงมากขึน การประสานงานร่ วมกันมักเกียวข้อง
ไปสู่สายอืนได้ทางอ้อม ตัวอย่าง การทวนสอบความถูกต้องเหมาะสมในการสังจ่ายโดยเภสัชกร ซึง
พบว่ า บ่ อ ยครั งที การสั งจ่ า ยยามี ค วามผิด ปกติ เช่ น มี ก ารสั งจ่ า ยเกิ น ปกติ การจ่ า ยยาที ขาด
ความสัมพันธ์ต่ออาการของโรค เป็ นต้น การตรวจสอบกลับไปยังแพทย์ผใู้ ห้การรักษาจะช่วยใน
ด้านหลักการตรวจสอบ หลักการเปิ ดเผยข้อมูลรวมถึงหลักการมีส่วนร่ วมในการให้บริ การร่ วมกัน
ทําให้ลดความผิดผลาดทีร้ายแรง เป็ นต้น
3.5 การจัดการเพือพัฒนากรอบนโยบาย การติดตาม ประเมินผลงานเชิงบูรณา
การอย่างต่อเนือง ในการสร้างการมีส่วนร่ วมและความโปร่ งใสในการทํางานทีสอดคล้องกับหลัก
ประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิงาน โดยมีการติดตามผลอย่างชัดเจนเหมาะสมและเกิดหลักประสิ ทธิผล
สูงสุ ด จากการที รู ปแบบการให้บริ การมีหลากหลาย เช่ น รู ปแบบบริ การของแผนกตามีความ
แตกต่ างจากแผนกฟั น กระบวนการรั กษาและวิธีก ารทีแตกต่ างกันทําให้ผปู้ ฎิบัติงานต้องสร้ าง
ความรู้ความเข้าใจในการปฎิบตั ิงานในแผนกนันก่อนปฎิบตั ิงานร่ วมกัน โดยในโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่ อาจพบเห็ น แผนกที มีรู ปแบบให้บริ การแตกต่ างกัน จํา นวนมาก ทังนี กระบวนหลัก ที ทุ ก
โรงพยาบาลให้ความสําคัญในการพัฒนาหลักประสิทธิภาพ ได้แก่ (1) กระบวนการด้านเวชระเบียน
(Registration processs) เกี ยวข้องกับการทําทะเบี ยนประวัติ การดูแลตรวจสอบเอกสารส่ วนตัว
เอกสารทางการแพทย์ การส่ งต่อผูร้ ับบริ การไปยังแผนกหรื อหอพัก เป็ นต้น (2) กระบวนการรับ
ผูป้ ่ วยในและผูป้ ่ วยนอก (Admission process and OPD process) เกียวข้องกับการส่ งผูร้ ับบริ การไป
ยังแผนกทีเกี ยวข้อง กรณี ทีมีการเข้าพักต้องมีการให้ขอ้ มูลเกียวกับห้องพัก การประเมินราคาค่ า
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รัก ษาพยาบาล การตรวจสอบคําวินิ จ ฉัยการเข้าพัก การประสานกับหน่ ว ยงานอืนเพือการขาย
ห้องพัก เช่น ความพร้อมของพยาบาล ตรวจสอบห้องพร้อมให้บริ การ แผนกแม่บา้ นทําความสะอาด
แผนกวิศวกรรมในการดูแลความเรี ยบร้อยของอุปกรณ์ แผนกเวรเปลในการเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ
เป็ นต้น (3) กระบวนการให้การรักษา Ancillary (4) กระบวนการเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ (Referral
process) เกียวข้องกับการประสานงาน การจัดส่ งข้อมูลเอกสารประวัติผรู้ ับบริ การและประวัติการ
รั ก ษา โรงพยาบาลปลายทาง การประสานงานการเดิ น ทาง เป็ นต้น (5) กระบวนการจําหน่ า ย
ผูร้ ับบริ การ (Discharge process) เกียวข้องกับการวางแผนการรักษา การกําหนดวันสิ นสุดการรักษา
(Pre-discharge) การตรวจวินิจฉัยของแพทย์ครังสุ ดท้าย การเตรี ยมแผนการดูแลผูร้ ับบริ การหลัง
สิ นสุดการรักษา การจัดเตรี ยมเอกสารการรักษา การประสานงานด้านจ่ายยา ชําระค่ารักษาพยาบาล
และการส่งผูร้ ับบริ การออกจากโรงพยาบาล เป็ นต้น กรอบนโยบายในการปฎิบตั ิงานมีการทําเป็ น
คู่มือทีมีขนตอนการอนุ
ั
มตั ิและให้ความยิน ยอมจากผูเ้ กียวข้องก่อนประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ
แบ่งออกเป็ นนโยบายหลักของหน่ วยงาน (Scope of work) แนวทางปฎิ บตั ิ ร่ว มกับสายงานอืน
(Work in process) แนวทางปฎิ บัติ เฉพาะสายงาน (Work instruction) รวมถึงข้อกําหนดและ
แบบฟอร์มมาตรฐาน โดยโรงพยาบาลหลายแห่ งเป็ นระบบอิเลคทรอนิ กส์ สามารถแบ่งปั นข้อมูล
ร่ วมกันผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบตั ิงาน
อืนทีมีการเชือมต่อข้อมูลถึงกัน ในการสร้างความมีส่วนร่ วมและการประสานงานทีมีประสิ ทธิภาพ
สูงสุด การสร้างนโยบายและแนวทางปฎิบตั ิงานมีความสําคัญต่อการปฎิบตั ิงานของโรงพยาบาล
เอกชน เพือให้เกิดหลักความมีประสิ ทธิภาพในการปฎิบตั ิ งานสูงสุ ดจากการประสานงานร่ วมกัน
ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ โดยเชิงโครงสร้างโรงพยาบาลมีการพัฒนาแนวทางปฏิบตั ิให้เกิดความ
เหมาะสมตลอดเวลาจากการปฎิบตั ิงานทีมีความหลากหลายสถานการณ์ทาํ ให้เกิดการปฎิบตั ิตอ้ งมี
การพัฒ นาอย่างต่ อเนื อง ในเชิ งภาคปฏิบัติ พบว่ามีปั ญหาที เกิ ด ขึ นจากกระบวนการ เนื องจาก
สถานการณ์การให้บริ การมีความหลากหลายแตกต่างกัน ผูป้ ฏิบตั ิงานจึงต้องใช้ความระมัดระวัง
การหารื อสอบถามคําแนะนํา การกํากับด้วยมาตรฐานวิชาชี พและอืนๆ เพือใช้ประกอบในการ
ตัดสิ นใจปฎิบัติงานตามสถานการณ์ ดว้ ย ทําให้เกิด การประชุมร่ ว มกันจํานวนมากในการแก้ไข
ปัญหาและหาแนวทางทีเหมาะสมในการปฎิบตั ิในอนาคต
3.6 การสร้ า งความเสมอภาค ในการเข้า ถึ ง การรั ก ษาพยาบาลในธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน ต้องถือว่าเป็ นการจัดการบรรษัทภิบาลในการรักษาพยาบาล ดังคํากล่าวทีว่า
การวัดตามอาการ เช่น อาการปวดท้อง จะรักษาโรคปวดหัวได้อย่างไร ให้
ยาแก้ปวดท้อง คุณไอก็ตอ้ งเอ็กซเรย์ใช่ไหม ใครหน้าซื ด อ่อนแรงก็เจาะเลือดดู มีแนวทางดู
อาการคนไข้อยู่แล้ว ซึ งอาการคนไข้ฟ้องขึนมา ไม่ใช่ ว่าผิวขาวผิวดําจะให้ยาแบบหนึ ง การ
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ดูแลอย่างหนึง มันมีปรอทวัดอาการคนไข้เป็ นปรอททีดีอยู่แล้วใช่ ไหม? มันก็ตอ้ งวัดตามนี
อยู่แล้ว (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)

มีความยากลําบากในการจัดการบรรษัทภิบาลในการสร้างหลักความเสมอ
ภาคแก่ ประชาชน เนื องจากธุร กิ จต้องแสวงหาผลตอบแทนแก่ ผถู้ ือหุ ้นที ต้องคํานึ งถึงการสร้ าง
รายได้และผลกําไร ทําให้ธุรกิจจําเป็ นต้องกําหนดกลยุทธ์ในการแสวงหากลุ่มตลาดเป้ าหมายทีมี
ความต้องการทีหลากหลายและมีกาํ ลังซือสูง สําหรับการดูแลสุ ขภาพขันพืนฐานเป็ นหน้าทีของ
โรงพยาบาลรั ฐ ทําให้ก ารสร้ างความเสมอภาคในการบริ ก ารสิ ท ธิ ประกัน สังคม สิ ทธิ สุข ภาพ
แห่งชาติและการแพทย์ฉุกเฉินเป็ นสิ งทีทําได้ยากในเชิงธุรกิจ อันเป็ นผลมาจากโรงพยาบาลเอกชน
ไม่สามารถแบกรับ ต้น ทุ นในระดับมาตรฐานการรั กษาและมาตรฐานบริ ก ารสูงได้ ทําให้ระบบ
บรรษัทภิบาลไม่สามารถจัดการได้ครบทุกหลักการและการปฎิบตั ิตามแต่หลักการจะให้นาํ หนักที
แตกต่างกันตามสถานการณ์ ทรัพยากร ความจําเป็ นและความเหมาะสมกับธุรกิจเป็ นสําคัญ ตัวอย่าง
การใช้หลักความเสมอภาคทีโรงพยาบาลเอกชนสามารถปฏิบตั ิได้ เช่น การใช้มาตรฐานคุณภาพการ
รักษาและคุณภาพบริ การในกลุ่มเป้ าหมาย การเข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านสิ ทธิความคุม้ ครอง
ได้แก่ คู่สญ
ั ญาและกรณี ชาํ ระเงินเอง มีการให้ความเสมอภาคแก่สิทธิเป้ าหมายเฉพาะในการอํานวย
ความสะดวกเสมอภาคกัน เป็ นต้น สําหรั บแนวทางพัฒ นาที เหมาะสม ได้แก่ การปรั บเปลียน
กฎหมายให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะเงือนไขสิทธิการรักษาพยาบาลและการปรับราคาให้สะท้อน
ต้นทุนของโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอืนๆ แก่ธุรกิจ โรงพยาบาล
เอกชนในการช่วยเหลือเกือกูลกัน จะทําให้สถานการณ์การจัดการบรรษัทภิบาลดังกล่าวดีขึน
3.7 การสร้างระบบการตรวจสอบภายในควบคู่กบั การตรวจสอบภายนอกในทุก
ระดับ จากความเห็นทีสอดคล้องกันพบว่า ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการตรวจสอบทังภายใน
(Internal control) และตรวจสอบภายนอก (External control) ในขอบเขตที ชัด เจนและมี ก าร
ตรวจสอบบ่ อยครั งอยู่เสมอ เพือต้องการเพิ มคุณ ภาพมาตรฐานและลดเหตุไม่พึงประสงค์ทีจะ
เกิดขึน โดยระบบการตรวจสอบภายในมีหลายช่องทางด้วยกัน คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในทีมีกรรมการเป็ นบุค คลภายนอกที ไม่มีส่วนได้ส่ว นเสี ยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา เป็ นการ
ตรวจสอบในเชิ งโครงสร้างและระบบภาพรวม (2) คณะกรรมการตรวจสอบคุณ ภาพ (Internal
quality control) เป็ นชุดเชิงปฎิบตั ิงานทีลงพืนทีตรวจสอบการปฎิบตั ิงานตามนโยบายและมาตรฐาน
ทีกําหนดในลักษณะเชิงลึกในระดับปฎิบตั ิงานจริ ง การตรวจสอบในระดับนีถือว่ามีการจัดการตาม
หลักบรรษัทภิบาลทีดีทงในทุ
ั
กด้าน เป็ นเครื องมือสําคัญในการพัฒนาอย่างแท้จริ ง ซึงผูต้ รวจและ
ผูร้ ับการตรวจล้วนเป็ นบุคคลทีมีความรู้ความเข้าใจในการปฎิบตั ิงานเป็ นอย่างดี การตรวจมีความ
ละเอียดเทียงตรงเชือถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลเชิงลึกทีแท้จริ ง การสร้างความมีส่วนร่ วมและการ
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กระจายอํานาจหน้าทีเป็ นไปอย่างเหมาะสม ทําให้ระบบการตรวจสอบภายในนี เป็ นเครื องมือ
ป้ องกันเหตุ ร้ายที ระดับปฎิ บตั ิ งานตรวจสอบกัน เองก่ อนทีผูต้ รวจสอบอืนจะเข้ามาพบ (3) การ
สํารวจหน้างาน (Tracer round) เป็ นรู ปแบบการตรวจสอบกึงปฏิบตั ิการ เพือเข้าถึงการปฎิบตั ิงาน
จริ งในมุมมองของผูม้ ีส่วนร่ วมและผูบ้ ริ หาร เพือใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพ การเตรี ยมความพร้อมที
เหมาะสมในการป้ องกัน เหตุ ไ ว้ล่ ว งหน้ า (4) คณะกรรมการตรวจสอบเฉพาะด้า น เช่ น
คณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมในการรักษาพยาบาลของแพทย คณะกรรมการตรวจสอบ
การคิดค่าแพทย์ การสังจ่ายยาของแพทย์ เป็ นต้น การตรวจสอบลักษณะนีเป็ นผลมาจากการเกิดข้อ
ร้องเรี ยนและการตรวจสอบจากบริ ษทั ประกันและคู่สญ
ั ญาถึงความเหมาะสมในการวินิจฉัย การให้
การรักษา การสั งจ่ ายยาเกินความจําเป็ น (Over investigation) ซึ งกระทบต่อความน่ าเชื อถือของ
ธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนในสายตาของคู่สัญญา ทําให้เกิ ดการร้ องเรี ยนและการตรวจสอบเป็ น
ประจํา สําหรับโรงพยาบาลบางแห่ งทีมีการเตรี ยมป้ องกันไว้ล่วงหน้าจะดําเนิ นการไว้เพือสร้าง
ความเชือมันแก่บริ ษทั ประกันและคู่สญ
ั ญา
3.8 การจัด สรรทรั พ ยากรตามหลัก ประสิ ท ธิ ภ าพให้ เ กิ ด ความคุ ้ม ค่ า แก่
ผูร้ ับบริ การและผลประกอบการทีดี การจัดการบรรษัทภิบาลในการจัดสรรทรัพยากรมีการจัดการ
เชิงโครงสร้างระบบและการปฎิบตั ิอยูใ่ นเกณฑ์ดี ตัวอย่างการตังคณะกรรมการควบคุมดูแลติดตาม
พิจ ารณาด้านจัดซื อจัดจ้างอย่างเป็ นระบบ การจัดทํางบประมาณและศึก ษาความเป็ นไปได้ข อง
โครงการลงทุ น ให้ไ ด้ผ ลตอบแทนในระดับ คุ ้ม ค่ า ต่ อ การลงทุ น การซ่ อ มบํา รุ งรั ก ษาอาคาร
เครื องจักรและอุปกรณ์วสั ดุเครื องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมถึงทรัพย์สินของโรงพยาบาลด้วย
ระบบการควบคุมทีมีประสิทธิภาพ การควบคุมค่าใช้จ่ายอันเป็ นต้นทุนสําคัญหลักของโรงพยาบาล
ได้แก่ ค่าไฟฟ้ า ค่านําประปา ค่าวัสดุสิ นเปลืองต่างๆ เพือให้เกิดระบบการตรวจสอบ ความโปร่ งใส
และตอบสนองต่อเป้ าหมายของธุรกิ จในการสร้างผลตอบแทนการลงทุ นแก่ ผถู้ ือหุ ้น ทังนี ธุรกิ จ
โรงพยาบาลเอกชนเป็ นธุรกิจทีมีการลงทุนในทรัพย์สินถาวรสูงมาก เครื องมือทางการแพทย์มีราคา
สูงการจัดสรรทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าต่อการลงทุนจึงเป็ นสิ งสําคัญในการจัดการ
ตามหลักประสิทธิภาพทีส่งผลโดยตรงต่อเป้ าหมายทางธุรกิจ
4. การจัด การบรรษัทภิ บาลด้านกลยุทธ์ท างการตลาด ภายใต้ก ารสถานการณ์
แข่งขันทีรุ นแรงในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมีตลาดเปิ ดกว้างทังตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ ทีมีปริ มาณผูร้ ับบริ การเพิ มขึนอย่างต่อเนืองจากกระแสการตืนตัวด้านสุ ขภาพ คุณภาพ
การรักษา คุณภาพบริ การและราคาทีเหมาะสม กลยุทธ์ทางการตลาดในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึง
เป็ นเครื องมือในการเจาะตลาดเป้ าหมายทีชัดเจนและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังคํากล่าวทีว่า
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ความโปร่ ง ใสเป็ นยุ ทธศาสตร์ อ ยู่ แ ล้ว การให้ข้อ มู ล การรั ก ษาพยาบาลกับ
ประชาชนครบถ้วนรอบด้าน ไม่เลือกให้ดว้ ยผลประโยชน์บางอย่าง เพือหวังให้ประชาชน
เข้าใจผิดไปอีกแบบ เพือเป็ นประโยชน์แก่ตวั เองในการใช้บริ การตรงนันตรงนี ชัดเจนครั บ
ภาคเอกชนทีมีคุณธรรม ถ้าคุณจะผ่าตัดเกิ ดอย่างนีนะ ผลลัพธ์ ผลเสี ยอย่างนีนะ แม้แต่ตอ้ ง
บอกได้วา่ วิธีการนีนะ แพทยสภายังไม่รับรองนะ แต่วา่ คุณจะเอาไม่เอา ไปถามคนทีทําแล้ว
หากเกิดอะไรขึนคุณต้องรับผิดชอบ (สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนมี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้อ งในการมุ่ ง เน้น ตลาด
เป้ าหมายทีเหมาะกับศักยภาพของโรงพยาบาลเป็ นสําคัญ เพือให้เกิดจุดเด่นจุดขายทีสามารถเป็ น
ผูน้ าํ ตลาดเฉพาะกลุ่มได้ ตัว อย่าง กลุ่มโรงพยาบาลศุภ มิต ร จังหวัด สุ พรรณบุรี สร้ างจุดเด่น ทาง
การตลาดจากศักยภาพของที มแพทย์และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ทีโดดเด่น ด้วยการรั บรั กษาต้อ
กระจกตาราคาถูกให้แก่ประชาชนทัวไปด้วยบริ การรับส่งในพืนทีห่างไกล เนืองจากผูร้ ับบริ การทาง
สายตามักประสบปั ญหาการเดิน ทาง การบริ การดังกล่าวทําให้โรงพยาบาลมีจาํ นวนผูร้ ับบริ การ
จํานวนมาก ธุรกิจโรงพยาบาลสามารถสร้างกําไรมากกว่าค่าใช้จ่ายจากอํานาจต่อรองเลนส์ตาทีมี
การซือจํานวนมากในราคาต่อหน่วยทีลดลง ประกอบกับนโยบายของโรงพยาบาลมุ่งเน้นการจัดการ
บรรษัทภิบาลในด้านหลักการตอบสนองความต้องการรักษาดวงตา หลักคุณธรรมจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางการแพทย์จากการระดมที มงานแพทย์ผเู้ ชี ยวชาญ ที มีว ตั ถุประสงค์ช่วยเหลือผู้
ประสบทุกข์ทางสายตา รวมถึงการจัดการหลักประสิ ทธิภาพด้วยการทําให้เกิดกระบวนการ การ
จัดการต้นทุนทีดีทาํ ให้ราคาต้นทุนลดลงจนทําให้ผรู้ ับบริ การสามารถเข้าถึงบริ การได้ นอกจากนี
โรงพยาบาลยังได้ประสานงานความร่ วมมือจากภาครัฐ ในการสนับสนุ นความช่วยเหลือด้านค่ า
รักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน ตัวอย่างการให้บริ การผ่าตัดเลนซ์ตาของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ใน
การสร้ างที มงานที มีค วามเชี ยวชาญในการผ่าตัด เลนซ์ต าในราคาถูก โดยใช้แหล่งเงิ น จากการ
ประสานความร่ วมมือสนับสนุ น จากภาครั ฐ เงิ นบริ จ าดจากชุ มชม เพือการสนับสนุ นการเข้าถึง
บริ ก ารผ่าตัดตาตามหลักคุณ ธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ เป็ นต้น การสร้าง
พัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เป็ นกลไกสํา คัญในการพัฒ นาระบบการจัด การบรรษัท ภิ บ าลให้ป ระสบ
ความสําเร็ จ ตามหลักการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบรรษัทภิบาล สําหรับธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชน
ทัวไปยังคงมุ่งเน้นการตลาดทีสามารถสร้างรายได้ทีเพิ มมากขึนควบคู่กบั การลดต้นทุนเพือสร้างผล
กําไรในอัต ราที สู ง อัน เป็ นทิ ศทางตรงข้ามกับการประกอบธุ ร กิ จ คุ ณ ธรรมตามแนวความคิ ด
“โรงพยาบาลคุ ณธรรม”ของศาสตาจารย์ ดร. เกษม วัฒ นชัย องคมนตรี ทีพยายามสร้ างต้นแบบ
โรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การจัดการบรรษัทภิบาลทีดีและมีเริ มมีการขยายผลมากขึนในปั จจุบนั
ประเด็นการตลาดทีส่งผลกระทบต่อหลักบรรษัทภิบาลทีพบมีจาํ นวนมาก ตัวอย่าง (1) การมุ่งขาย
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ผลิตภัณฑ์จากการสร้างความเกรงกลัวและความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ การตรวจ
และฉีดวัคซีนต้านมะเร็ งปากมดลูก การตรวจสุขภาพทีเกินความจําเป็ นเพือหาสิ งบอกเหตุให้เกิดการ
รักษาโรค (Negative disese) เป็ นต้น (2) การตรวจรักษาเกินความจําเป็ น จากการทีแพทย์ตอ้ งการ
สร้างความมันใจในการวินิจฉัยโรค ด้วยการส่งตรวจวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ทีมากเกินความจําเป็ น การ
ใช้แพทย์ร่วมวินิจฉัยมากเกินไป การสังจ่ายยาเกินความจําเป็ น เช่น การจ่ายวิตามิน ยาบํารุ งผิวทีไม่
เกียวข้องต่อการรักษาพยาบาล ซึงพบเหตุการณ์จาํ นวนมากทีได้รับข้อร้องเรี ยนถึงหลักคุณธรรม
และจริ ยธรรมทางการแพทย์ทีเหมาะสม โดยเฉพาะบริ ษทั ประกันและบริ ษทั คู่สัญญาเกิดความไม่
ไว้วางใจในการรักษาของแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน ทําให้เกิดการสร้างทีมงานเพือตรวจสอบการ
รักษา รายการค่าใช้จ่าย ซึงพบว่ามีรายการค่ายาสูงกว่าราคาตลาดมาก จํานวนยาทีสั งจ่ายเกินความ
จําเป็ น การรักษาเกินความจําเป็ นยังเป็ นทีพบบ่อย ส่งผลให้บริ ษทั ประกันและคู่สัญญาต้องรับภาระ
ค่าใช้จ่ายทีสูงในขณะทีผูร้ ับบริ การไม่ได้รับประโยชน์จากการรักษาทีเกินจําเป็ น (3) การจําหน่ าย
ผลิตภัณฑ์ทีปราศจากการรับรองมาตรฐานอันเป็ นการขัดต่อหลักจริ ยธรรมทางการแพทย์ทีดี การ
โฆษณาสินค้าเกินสรรพคุณทําให้ผรู้ ับบริ การเข้าใจผิดในสาระสําคัญของสรรพคุณการรักษา เมือ
ผลิตภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อผูร้ ับบริ การจะมีการปฎิเสธความรับผิดชอบจนต้องพึงกระบวนการทาง
ศาล (4) ขาดความชัดเจนและการสร้างเงือนไขการขายทีมีความซับซ้อนทําให้ยากต่อความเข้าใจ
และอาจทําให้เข้าใจผิดได้ง่าย เมือผูร้ ับบริ การใช้บริ การจะทําให้เกิดรายการค่าใช้จ่ายเพิ มเติมจาก
ความซับ ซ้อ นของการรั ก ษา (Complication) การจัด การบรรษัท ภิ บ าลจึ ง ควรคํา นึ ง ถึ ง ความ
เชียวชาญในบริ การทางการแพทย์ทีต้องรับรู้และคาดการณ์ถึงเหตุแห่ งการรักษาทีสามารถกําหนด
แนวทาง ทิศทางการรักษา ค่าใช้จ่ายในการรักษาได้อย่างผูเ้ ชียวชาญ แต่ในทางปฎิบตั ิการส่ วนหนึ ง
พบว่าไม่สามารถบอกทิศทางการรักษาและปล่อยให้รายการค่าใช้จ่ายเป็ นไปตามการอํานาจการสัง
จากแพทย์ โดยทีผูร้ ับบริ การไม่มีสิทธรับรู้หรื อมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในขันตอนการรักษาหรื อ
รายการค่าใช้จ่ายจะเกิดขึน เป็ นต้น (5) กลยุทธ์ทางการตลาดทีมุ่งการโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินความ
เป็ นจริ ง ปราศจากการให้ขอ้ มูลทีสําคัญต่อการตัดสิ นใจทังหมดแก่ผรู้ ับบริ การ ตัวอย่าง (1) การ
โฆษณาจําหน่ายและให้ขอ้ มูลเกียวกับโทษของมะเร็ งปากมดลูก (Human Papillomavirus : HPV) ที
เป็ นสาเหตุก ารเสี ยชีวิต ลําดับที 2 มีผหู้ ญิงเสี ยชี วิตต่ อโรคนี เฉลีย 14 คนต่อวัน (สถาบัน มะเร็ ง
แห่งชาติ, 2553) ทําให้ผรู้ ับบริ การเกิดความต้องการจากความกลัวต่อความปลอดภัยของชีวิต หรื อ
วิธีการขายผลิตภัณฑ์ทางอ้อมโดยใช้ความรักจากสามีทีต้องการซือให้ภรรยา โดยขาดความรู้และ
ข้อมูลในการตัดสินใจซือทีเหมาะสม ได้แก่ คู่สมรสทีแต่งงานและมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสติดเชือได้
การใช้ถุงยางอนามัยไม่สามารถป้ องกัน การติ ดเชือได้ทงหมดหรื
ั
อการมีคู่น อนเพียงคนเดี ยวก็มี
โอกาสติดเชือ และภาวะการติดเชือร้อยละ 90 จะหายไปเองภายในระยะเวลา 2 ปี การให้ขอ้ มูลควร
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ให้ครบถ้วนว่ามีเชือ2 สายหลัก คือ ประเภท 16 สายพันธุ์และประเภท 18 สายพันธุ์ และต้องมีการ
ตรวจแปปสเมียร์เพือหาเซลล์มะเร็ งทุกปี เป็ นต้น เพือข้อมูลทีเปิ ดเผยต้องมีความเป็ นกลางอันเป็ น
ประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การในการตัดสินใจเลือกซือผลิตภัณฑ์และบริ การดังกล่าว (2) การรณรงค์ให้
มีก ารตรวจสุ ข ภาพที มีร ายการตรวจเกิ น ความจํา เป็ น ทําให้เกิ ด ความฟุ่ มเฟื อยและสู ญเสี ยทัง
ทรั พยากรโรงพยาบาล ทรั พย์สิน เงิ น ทองของผูร้ ั บบริ ก าร วัต ถุประสงค์ก ารตรวจสุ ข ภาพอย่าง
ละเอียดเกิ ดจากวัตถุประสงค์ซ่อนเร้ น ในการตรวจหาเหตุ ของโรคเพือโรงพยาบาลจะได้มีก าร
แนะนําและให้การรักษาต่อเนื อง เช่น การตรวจความผิดปกติในระดับโครโมโซม เป็ นต้น ทําให้
หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทําเอกสารแนะนําการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในการให้ความรู้ความ
เข้าใจ แต่เป็ นการแก้ไขปัญหาทีปลายเหตุและขาดประสิ ทธิผลในการปฎิบตั ิ เนื องจากผูร้ ับบริ การ
ถึงแม้จะศึกษาเอกสารแต่ให้นาํ หนักในการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์และบริ การจากคําแนะนําแพทย์
พยาบาลผูเ้ ชียวชาญ ดังนันการเพิ มประสิทธิภาพและหลักคุณธรรมจริ ยธรรมแก่แพทยสภา ในฐานะ
องค์กรรัฐที มีบทบาทในการให้ค วามรู้และกํากับดูแลจรรยาบรรณแพทย์จ ะเป็ นแนวทางในการ
จัด การบรรษัทภิ บาลได้มี ประสิ ทธิ ผล ทังนี ปั ญหากลุ่มผลประโยชน์ ภ ายในแพทยสภายังเป็ น
ประเด็นทีเชือมโยงไปสู่การปฎิรูปโครงสร้างแพทยสภา (3) ผลิตภัณฑ์ทีนําเสนอผูร้ ับบริ การขาด
คุณลักษณะของความเป็ นผูเ้ ชียวชาญ ทีต้องมีความสามารถในการวินิจฉัยอาการ สามารถกําหนด
แนวทาง ระยะเวลาในการรั กษาได้ชดั เจน ประกอบกับขันตอนการรักษาทางการแพทย์มีค วาม
ซับซ้อนยากต่อผูร้ ับบริ การจะเข้าใจในรายละเอียด ทําให้เกิดช่องทางในการคิดรายการและค่าใช้จ่าย
ทีมีความซับซ้อนได้มากขึน โดยทีผูร้ ับบริ การไม่สามารถทราบรายละเอียดและความจําเป็ นในการ
รักษาได้ ส่งผลให้การรักษาเป็ นไปตามคําวินิจฉัยของแพทย์ ในความเข้าใจของผูร้ ับบริ การทัวไป
เรี ยกว่า “การเลียงไข้” ซึงเป็ นบริ การทีไร้ทิศทางและหาความหวังในผลการรักษายาก บางกรณี
ผูร้ ับบริ การมีความซับซ้อนของโรคทีเกียวข้องกับอวัยวะหลายส่ วน ทําให้ตอ้ งใช้แพทย์เฉพาะทาง
หลายคนในการรักษา แต่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางคนใดให้รายละเอียดในภาพรวมได้ทีเรี ยกว่า “แพทย์
เจ้าของไข้” นับเป็ นสาเหตุหนึงของการขาดหลักการมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาล ดังนันการมุ่ง
ประสิ ทธิ ผลตามความคาดหวังของผูร้ ั บบริ ก ารได้ ดังนันแพทย์และที มงานผูใ้ ห้การรั ก ษาต้อง
สามารถให้รายละเอียดเกียวกับลักษณะของอาการ แนวทาง/ขันตอนในการรักษา อัตราความเสี ยงที
อาจเกิดขึน ระยะเวลาในการรักษาและการฟื นตัวรวมถึงการดูแลตัวเองต่อหลังจากการรักษาสิ นสุ ด
ค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนซึงสามารถจัดทํางบประมาณการเพือให้ผรู้ ั บบริ การมีทางเลือกในการรักษา
ร่ วมกับทีมแพทย์ผใู้ ห้การรักษา อีกทังยังสามารถวางแผนทางการเงินและการดูแลตนเองหลังจาก
การรั ก ษาสิ นสุ ด ซึ งปั จ จุ บัน อาจพบเหตุ แนวทางนี บ้าง แต่ โ ดยส่ ว นใหญ่ โ รงพยาบาลจะไม่ให้
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ความสําคัญกับเรื องนีมากนัก เนืองจากเสียเวลาและเป็ นความชัดเจนเกินไปทําให้เกิดความเสียง เกิด
ข้อร้องเรี ยนตามมาหากไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนทีนําเสนอไว้ เป็ นต้น
5. การสร้างบรรษัทภิบาลในการจัดการเงิน ทีเกียวข้องกับการประเมินผลลัพธ์ของ
ความคุม้ ค่าจากผูร้ ับบริ การ ดังคํากล่าวทีว่า
การแข่ ง ขัน ผู ้ต้อ งตัด สิ น คื อ ผู ้ที มี ส่ ว นร่ วมต่ อ คนไข้ต่ อ แพทย์ พนัก งาน
พยาบาลที ให้ก ารรั ก ษาพยาบาลคนไข้ ที นี คนไข้เ ราคิ ดว่า เขาไม่ รั บรู ้ เ ลยหรื อ ถ้า เราไป
หลอกลวงเขา ถ้าเราไม่ปฎิบตั ิต่อเขา สมมุติวา่ ไปยัดใส้ในบิลใช่ไหมหรื อโกร่ งราคารักษาโดย
ไม่เป็ นธรรม รักษาไม่ดี รักษาผิด คนไข้เขาสัมผัสได้หมดเพราะเขาเป็ นคนทีจ่ายเงิน ต้องรับรู ้
ได้วา่ คุณค่าทีเขาได้รับมากกว่าราคาเขาก็ตอ้ งจ่าย เขาจึงได้มาหาเรา หากคิดว่าไปทําอะไรกับ
เขาไม่ดี ฉี ดยาเขาเอายาปลอมให้เขาๆ ก็รู้อยู่แล้ว เอานําเกลือให้เขาก็รู้ ฉี ดยาเขาก็เจ็บ นํายา
รั วไหลเขาก็รู้ ผ่าตัดเขาไม่หาย เขาก็รู้ญาติเขาก็มาเฝ้ าอยู่ ดังนันการแข่งขันคือการพัฒนาทีส่ ง
มอบคุ ณค่ า ในสิ งที ดี ทีสุ ดให้ก ับคนไข้ การส่ ง มอบคุ ณ ค่า ให้กบั คนไข้โ ดยการปิ ดบัง เขา
หลอกลวงเขา ทําไม่ได้ 2. นอกเหนื อจากคนไข้ทีตัดสิ นแล้ว ในเกมส์ ผูท้ ีส่ งมอบให้บริ การ
หมอพยาบาลอย่างทีว่าสมมุติโรงพยาบาลนีเขาไม่ใช่เจ้าของโรงพยาบาลเขาจะไปร่ วมมือกับ
คุณทําไม ในการทีจะหลอกคนไข้ไป ปิ ดบังคนไข้ เขาก็มีความภูมิใจทีจะทําตามจรรยาบรรณ
ของเขา ถ้าเขาทําตามจรรยาบรรณของเขานีก็จะทําให้มีคุณค่าขึนมา ผมก็ยงั มองไม่ออกว่าเรา
จะไปหลอกลวงเขาได้อย่างไร วันหนึงมีผเู ้ ข้าใช้บริ การกีร้ อยกีพันคนและต้องสัมผัสได้ถงึ จุด
ติดต่อกีพันแห่ง แต่ละแห่งจะไปหลอกเขาได้หรื อ ใครจะทําได้ขนาดนันเชียว นีต่างหากคือ
เนือหาของการแข่งขัน ทําทุกจุดให้มนั ดีขึน ทํางานให้เขาได้ประโยชน์สูงสุ ด ไม่สิ นเปลือง
มาก การแข่งขัน คือ การพัฒนา ทําดี ทําถูก ในราคาทีเหมาะสมกับคนไข้ตอ้ งให้สิ งทีดีกบั
เขา ภายในของเราต้อ งหาวิธี ก ารทํา ให้ใช้ ทรั พ ยากรน้อ ยที สุ ด การแข่ ง ขัน คื อ การใช้
ทรัพยากรให้นอ้ ยทีสุ ดเพือประโยชน์มากทีสุ ด (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)

ปัจจัยสําคัญในความเป็ นบรรษัทภิบาลด้านการเงิน ได้แก่ (1) การเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงินอย่างโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความโปร่ งใสในเชิง
โครงสร้างทางการเงินระดับสูง ข้อมูลทางการเงินมีความละเอียด ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที
ได้รับการรับรองทัวไป มีโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาติจากภายนอก ทําให้โครงสร้างการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินทังภายในและภายนอก
มีความเป็ นบรรษัทภิบาลทีดี สําหรับในเชิงปฏิบตั ิหรื อพฤติกรรมด้านความขัดแย้งในผลประโยชน์
ระหว่างกิจการโรงพยาบาลและบริ ษทั ในเครื อทีมีการเอือผลประโยชน์ซึงกันและกันยังเป็ นสิ งความ
ยากในการพิสูจน์ (2) การสร้างระบบการจัดซือจัดจ้างทีเชือมโยงกับระบบงบประมาณ สามารถ

101
ดําเนินการเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เกิดความโปร่ งใสในขันตอนการจัดซือจัดจ้างและ
การตรวจสอบเชิงระบบทีดี (3) การรายงานผลข้อมูลทางการเงินมีการติดตามประเมินสถานการณ์
ตามวาระประจําอย่างต่อเนืองและมีความโปร่ งใสในการจัดการทางการเงิน จากภาพรวมความเห็น
ที สอดคล้อ งด้า นบรรษัท ภิ บาลในการจัด การทางการเงิ น ที ดี ทังนี เป็ นผลสื บ เนื องจากการมี
ผลประโยชน์ร่วมกันของหลายฝ่ าย เช่น ค่าตอบแทนแพทย์ ค่าคอมมิสชันจากตัวแทนทางการตลาด
ผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั ในกลุ่มและอืน มีความเชือมโยงและตรวจสอบความถูกต้องในระบบ
การจัดการเงินเป็ นพืนฐาน จึงทําให้เกิดการจัดการเงินจึงต้องสร้างความโปร่ งใส เชือถือได้และเป็ น
ทียอมรับของทุกฝ่ าย การดําเนินธุรกิจของโรงพยาบาลจึงสามารถดําเนิ นต่อไปได้อย่างราบรื น (5)
แผนความมันคงด้านฐานะการเงิน การบริ หารจัดการทางการเงินมีสาํ คัญและสอดคล้องกับขนาด
ของการลงทุน การตัดสิ น ใจลงทุน การสร้างนวัตกรรมทางการเงินรู ปแบบใหม่ ทําให้เกิด ความ
ได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันในการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ การบริ หารงบประมาณ
ทางการเงิน การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน การจัดโครงสร้างการลงทุน การบริ หารต้นทุน
ทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ระบบรายงานทางการเงิน และอืนๆ ล้วนเป็ นข้อมูลสําคัญใน
การตัดสินใจของผูบ้ ริ หารระดับทีสูงทีต้องได้รับการรายงานเป็ นประจําทุกเดือน การบริ หารจัดการ
ทางการเงิ น ที มีประสิ ทธิ ภ าพสร้ างความเป็ นบรรษัทภิ บาล ด้านกลยุทธ์ด ้านราคาตลาดราคาที
เหมาะสม การจัด การความเสี ยงด้า นการลงทุ น หรื อ การซื อกิ จ การ และความยุติ ธ รรมให้แ ก่
ผูร้ ับบริ การ และสังคม (Yen.Y. Chang, 2012 ; page 42-47). (6) การเสริ มศักยภาพด้านบริ หาร
ต้นทุนการจัดการ เพือให้เกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างน่ าเชือถือ ในการวัดผลประสิ ทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล ได้แก่ การบริ การสาธาณู ป
โภค(Facility and utility management) การบริ หารต้นทุน (Cost management) การจัดการเครื องมือ
ทางการแพทย์ (Medical equipment management) การจัดการระบบลูกหนี (Bad debt management)
การบริ หารค่ าแพทย์ (Doctor fee management) เป็ นต้น เพือเชื อมโยงเข้าสู่ ดชั นี ชีวัด และการ
ประเมินความสมดุ ลขององค์กร (Balance scorecard) การกํากับดูแลกิจการทีดี โดยปฎิ บตั ิ ตาม
จรรยาบรรณ และบรรษัทภิ บาลที กําหนดไว้ต ามนโยบาย การส่ งเสริ มให้พนัก งานทุ ก ระดับมี
จิตสํานึกในจริ ยธรรม และคุณธรรมอย่างสมําเสมอและต่อเนือง เพือให้เกิดการกํากับดูแลกิจการทีดี
การสร้างความโปร่ งใส การตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบอิสระและผูต้ รวจสอบภายใน รวมถึงการ
ติดตามผลการตรวจสอบกับฝ่ ายบริ หาร ก่อให้เกิดความเชือมันแก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน ลูกค้า คู่คา้ และ
ผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย
การบริ หารด้านการเงิน การลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีตน้ ทุนเปลียน
(Switching cost) สูง ธุ ร กิจ โรงพยาบาลเอกชนเริ มต้นจากธุ รกิ จครอบครั วที มีข ้อจํากัด ด้านฐาน
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เงินทุนในการลงทุนอาคาร สิ งปลูกสร้าง รวมถึงเครื องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทีมีมูลค่าสูง การ
บริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวียน การบริ ห ารสิ น ค้าคงคลัง การบริ ห ารจัด การระบบบัญชี ก ารเงิ น ที มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจึงเป็ นความท้าทายของธุรกิจ ดังนันการเสริ มศักยภาพการลงทุนทําให้
ต้องพึงพิงการเป็ นสมาชิกบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพือสร้างชือเสี ยง สามารถระดม
เงินทุน ได้หลากหลายรู ปแบบในอัตราต้นทุนตํา รวมถึงการสร้างโอกาสในการลงทุนในธุรกิจ ที
เกียวข้องกับโรงพยาบาลเช่น ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจผลิตนําเกลือ ธุรกิจร้านขายยา ธุรกิจบัญชีการเงิน
ธุรกิจจําหน่ายเครื องมือทางการแพทย์ ธุรกิจห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ ธุรกิจนายหน้าประกัน
ชีวิตประกันภัย เป็ นต้น ส่งผลให้โรงพยาบาลบริ หารความได้เปรี ยบการแข่งขันจากความประหยัด
ต่อขนาด (Economy of scale) การจัด การต้นทุน ดําเนิ น งานและต้นทุ นเครื องมือทางการแพทย์
(Operating cost and medicl equipment cost management) การลงทุนในระบบสาธารณูปโภค
(Facility management) การบริ หารจัด การลูกหนี เจ้าหนี การค้า (Cash cycle management) การ
บริ หารค่าแพทย์ (Doctor fee) เพือเชือมโยงเข้าสู่ดชั นีชีวัด และการประเมินความสมดุลขององค์กร
(Balance scorecard) การกํากับดูแลกิจ การทีดี โดยปฎิบตั ิ ตามจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาลที
กําหนดไว้ตามนโยบาย การส่ งเสริ มให้พนัก งานทุ กระดับมีจิตสํานึ กในจริ ยธรรม และคุ ณธรรม
อย่างสมําเสมอและต่ อเนื อง เพื อให้เกิ ด การกํากับดูแลกิ จ การที ดี การสร้ างความโปร่ งใส การ
ตรวจสอบจากผูต้ รวจสอบอิสระและผูต้ รวจสอบภายใน รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบกับฝ่ าย
บริ หาร ก่อให้เกิดความเชือมันแก่ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน ลูกค้า คู่คา้ และผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย การบริ หาร
แผนความมันคงด้านฐานะการเงิน การบริ หารจัดการทางการเงินมีสาํ คัญและสอดคล้องกับขนาด
ของการลงทุน การตัดสิ น ใจลงทุน การสร้างนวัตกรรมทางการเงินรู ปแบบใหม่ ทําให้เกิด ความ
ได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันในการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ การบริ หารงบประมาณ
ทางการเงิน การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน การจัดโครงสร้างการลงทุน การบริ หารต้นทุน
ทางการเงิน นโยบายการจ่ายเงินปันผล ระบบรายงานทางการเงิน และอืนๆ ล้วนเป็ นข้อมูลสําคัญใน
การตัดสินใจของผูบ้ ริ หารระดับทีสูงทีต้องได้รับการรายงานเป็ นประจําทุกเดือน การบริ หารจัดการ
ทางการเงิ นทีมีประสิ ทธิภ าพสร้างความเป็ นบรรษัทภิบาล ด้านราคาที เหมาะสม ยุติ ธรรมให้แก่
ผูร้ ับบริ การ และสังคม
แผนการจัดการและบริ หารสิ น ค้าคงคลัง ความได้เปรี ยบด้านขนาดของธุ รกิ จ
(Economy of scale) การจัดการและบริ หารสิ นค้าคงคลัง (Inventory management) เป็ นนโยบาย
สําคัญในการจัดซือจัดหา วัตถุดิบทีใช้บริ การ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ เครื องมือทางการแพทย์ โดยผ่าน
ฝ่ ายจัดซือกลางทีมีการกําหนดปริ มาณการสั งซือสิ นค้าต่อครังจํานวนมาก ทําให้เกิดอํานาจต่อรอง
ทางด้านราคา ระยะเวลาการชําระเงิน แก่ ผขู้ ายได้เงื อนไขทางการเงิน ทีดี การได้รั บส่ วนลดทาง
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การค้า รวมถึงระบบการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่ามีประสิ ทธิภาพ สามารถดํารงสิ นค้าให้ทนั ต่อการ
ให้บริ การ ทันเวลา ลดปัญหาสินค้าหมดอายุ เป็ นต้น
6. การจัดการบรรษัทภิบาลด้านทรัพยากรบุคคล เพือเป้ าหมายในการบริ หารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้างองค์กรแห่งความสุข การทํางานร่ วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพที
มีความเชี ยวชาญ การบริ หารความขัดแย้ง การแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน สร้ างบรรยากาศและ
ความสัมพันธ์ทีดีร่วมกัน การอบรมพัฒนา การประเมินผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทน เป็ นการ
สร้างบทบาทในลักษณะหุน้ ส่วนในเชิงยุทธศาสตร์ในการปลูกฝังทัศนคติ ความเชือ และการยอมรับ
ต่อศักยภาพในการบริ หาร และทิศทางขององค์ก ร การบริ หารทรัพยากรบุคคล จากการสร้า งอัต
ลักษณ์ค่านิยมร่ วม (Core value) ด้านทัศนคติ แนวความคิด แนวทางปฎิบตั ิร่วมกันเพือก่อให้เกิดการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) ทีมีการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมงาน เกิดความมุ่งมันใน
ปรัชญาความเชือขององค์กรทีจะนําไปสู่สมรรถนะหลัก (Core competency) ขององค์กรเพือผลักดัน
องค์กรไปสู่พนั ธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ผูบ้ ริ หารระดับสูงมีบทบาทหน้าทีสําคัญในการ
สร้างสมรรถนะด้วยการนําจากระบบคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น การสร้าง
ค่านิ ยมหลักด้ว ยการหลอมปรั ชญาความเชือขององค์กรลงสู่บุคลากร ให้เกิดความสอดคล้องกัน
อย่างต่ อเนื อง เพือประโยชน์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น “วัฒนธรรมความปลอดภัยของ
ผูร้ ับบริ การ (Safty culture)” เป็ นต้น การบริ หารทรัพยากรบุคคลจึงมีบทบาทสําคัญตังแต่ (1) การ
คัด เลือกบุ ค คล(Recruit) ที มีค่ านิ ยมตรงกัน ด้ว ยการสร้ างความรั บรู้ องค์ก ร (Orientation) ทังใน
ภาพรวมและในรายละเอียดของลัก ษณะงานทีสําคัญ การสร้างแนวทางปฎิบตั ิงานทีชัด เจน (Job
description, Job specific, Job based management) ในการกําหนดทิศทางการทํางานตามหลักความ
โปร่ งใส ก่อให้เกิดหลักประสิ ทธิภาพในการทํางานทีมีผลลัพธ์หลักประสิ ทธิผลสูง (2) การรักษา
บุคลากรสําคัญให้อยู่ในองค์กร (Retain) ทําให้เกิดความจงรัก ภักดีต่ อองค์กร(Engagement) การ
ฝึ กอบรมพัฒ นา(Training and development) สร้ างโอกาสในความท้าทายและความก้าวหน้าใน
อาชีพ (Talent management and Carrier path) ทีชัดเจนในการเตรี ยมความพร้อมการสร้างเสริ ม
สมรรถนะบุคลากรเพือการเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพ ดังคํากล่าวทีว่า
สไตล์ Gen Y มี Quality ไม่มีแล้วแหละ ส่ วนใหญ่เขาก็จะให้ทุนในการศึ กษา
มากกว่า แล้วก็ มาทํา งานกับเรา 2-3 ปี หมดทุ น ก็ พิจารณาอี ก ที หนึ ง แต่ ว่า กระบวนการ
ภายหลังจากนันเราก็ พยายาม Development ไว้ต่อ เนื องให้เ กิ ด Loyalty ด้วย คงไม่ ใช่ จบ
มาแล้วก็ทาํ งานเลย ทีนีมีหน่วยงานพีเลียง Take care ตลอดเวลาแล้ว HR พยายามทํากิจกรรม
ต่างๆ เพือรักษาคนอยู่นีไว้ (รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช, 2558)
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การประเมินผลงานและให้ค่าตอบแทนสอดคล้องตามผลงานปริ มาณอย่างยุติธรรม
ตามหลักความเสมอภาค หลักคุณธรรมจริ ยธรรม หลักประสิ ทธิภาพ และหลักประสิ ทธิผล ทําให้
เกิดการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ (Inspiration
and Innovation) ตลอดจนการสร้างผูน้ าํ (Leadership) ในการเปลียนผ่านการจัดการสู่รุ่นต่อไป (3)
การเตรี ยมความพร้อมสําหรับครบวาระการทํางาน (Retire) บุคลากรทางแพทย์เป็ นผูม้ ีความรู้ความ
เชียวชาญเฉพาะทีโดดเด่น ประสบการณ์สามารถสร้างสมประสบการณ์การเรี ยนรู้ใหม่ (Knowledge
and Learning organization) เพือประยุกต์ใช้หรื อสนับสนุ นการทํางานขอคนรุ่ นใหม่ (Supporting
excellent experience) บุคลากรทีครบอายุการทํางานตามกฎหมาย แต่ศกั ยภาพไร้ขีดจํากัดสามารถ
พัฒนาคุณภาพคุณค่าให้แก่องค์ก รตามหลักนิ ติธรรม หลักการตอบสนอง หลักประสิ ทธิผล หลัก
ความรับผิดชอบ หลักคุณธรรมจริ ยธรรมได้ ทังนีองค์ประกอบทีมีความสําคัญต่อการพัฒนาความ
เป็ นบรรษัทภิบาลในการบริ หารงานบุคคล ได้แก่
6.1 การเคารพสิ ทธิ ม นุ ษ ยชน โดยเฉพาะการดํารงสิ ทธิ ผรู้ ั บ บริ ก ารอัน เป็ น
ปรัชญาการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลทีมุ่งตอบสนองผูร้ ับบริ การกลุ่มเป้ าหมายด้วยความเสมอภาค
การรักษาความลับด้านประวัติส่วนตัวและประวัติการรักษาของผูร้ ับบริ การอันเป็ นสิ ทธิขนพื
ั นฐาน
ส่วนบุคคล เป็ นส่วนหนึงของโครงสร้างและนโยบายการเคารพสิทธิผรู้ ับบริ การ ในทางปฏิบตั ิ การ
ให้ความเสมอภาคต่อผูร้ ับบริ การยังมีปัญหาบางครังทีโรงพยาบาลเอกชนปฎิเสธการให้บริ การแก่
ผูร้ ับบริ การทีโรงพยาบาลพิจ ารณาแล้วพบว่า อาจทําให้เกิดความเสี ยงต่อการรักษาทีไม่สามารถ
บรรลุผลสําเร็ จจนทําให้เกิดความเสี ยหายด้านชือเสี ยง ความเสี ยงทางการเงินอันเกิดจากข้อจํากัด
ด้านความสามารถในการชําระค่ารักษาพยาบาลของผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น ดังนันการให้ความเสมอ
ภาคยังคงถูกจํากัดไว้ใช้เฉพาะในส่ วนของผูร้ ับบริ การกลุ่มเป้ าหมายของโรงพยาบาลเท่านัน ด้าน
การเคารพสิทธิส่วนบุคคลระหว่างผูป้ ฎิบตั ิงานภายในโรงพยาบาล มีความสําคัญต่อทัศนคติในการ
ทํางานร่ วมกัน เช่น การให้ร้ายจ้องทําร้ายต่อกันในทางมิชอบ การตําหนินินทา บ่ายเบียงหน้าทีความ
รับผิดชอบ การแบ่งพรรคแบ่งพวก การขาดความยุติธรรมในการประเมินผลงาน การแย่งชิงผลงาน
เป็ นต้นล้วนนํามาสู่การพัฒนากระบวนการทํางานร่ วมกัน การสร้างการมีส่วนร่ วมและการทํางาน
เป็ นทีมร่ วมกัน จากสภาพแวดล้อมการทํางานยังคงพบเห็นพฤติกรรมด้านลบ อันเป็ นสะท้อนไปถึง
การเคารพสิทธิผรู้ ับบริ การทังในการนําเรื องราวอันเป็ นความลับของผูร้ ับบริ การคุยกันในลักษณะ
นิ น ทา กล่ าวโทษ ตําหนิ ใ ห้ร้ า ยยังคงมี ให้พ บเห็ น อยู่เป็ นประจํา ดังนันการพัฒ นาการจัด การ
บรรษัทภิบาลยังไม่สามารถเกิดขึนได้ในสังคมทีผูป้ ฎิบตั ิงานมีทศั นคติ พฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
6.2 การส่งเสริ มสนับสนุนและจูงใจบุคลากร ให้เกิดความมุ่งมัน ตังใจ ทุ่มเทใน
การปฎิ บตั ิ หน้าที ด้วยการสนับสนุ น ด้านการฝึ กอบรม พัฒ นาความรู้ค วามสามารถ ทักษะอย่าง
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สมําเสมอ รวมถึงการหล่อหลอมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพือตอบสนอง
ต่อการมุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพของทีมงานในการปฎิบตั ิร่วมกันในการให้บริ การแก่ผรู้ ับบริ การ
จากสภาวะแวดล้อมในการทํางานของผูป้ ฎิบตั ิมีความเครี ยดจากปริ มาณงานทีมีจาํ นวนมาก ขาดการ
สนับสนุนในการทํางาน ขาดการชีนําในการกําหนดทิศทางในการทํางานทีชัดเจน รวมถึงการผลัก
ภาระงานให้บุค คลที เกี ยวข้อง เป็ นผลให้แรงจู งใจในการปฎิ บัติ งานลดลง โดยเฉพาะในกลุ่ ม
พยาบาลทีมีอตั ราการลาออกอยูใ่ นเกณฑ์ทีสูง (Turnover rate) อัตราความจงรักภักดีต่อโรงพยาบาล
อยูใ่ นเกณฑ์ตาํ (Engagement score) ทําให้ส่งผลกระทบต่อความสมําเสมอในการปฎิบตั ิงานทีส่งผล
กระทบต่อคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การลดลง
7. การจัดการบรรษัทภิบาลด้านคุณภาพการรักษา โดยภาพรวมการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลอยูภ่ ายใต้การกํากับดูแลจากหลายหน่วยงานประกอบด้วย
7.1 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภา กระทรวง
แรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
เป็ นต้น ภายใต้การกํากับดูแลทีเข้มงวด ทําให้โรงพยาบาลเอกชนต้องปฎิบตั ิ ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับจํานวนมาก (2) หน่ วยงานอิสระ ได้แก่ สมาคมรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล (Hospital
accreditation), Joint commitee international (JCI) เป็ นต้น (3) หน่วยงานอืน ได้แก่ มูลนิธิเพือสังคม
ต่างๆ เป็ นต้น เพือให้เป็ นไปตามหลักนิ ติ ธรรม หลัก ประสิ ทธิภ าพ หลัก ประสิ ทธิผล หลักความ
โปร่ งใส และหลักคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นต้น การจัดการคุณภาพการรักษาเป็ นเรื องสําคัญเนื องจาก
เกียวข้องกับการดูแลสุขภาพ ชีวิตของผูร้ ับบริ การ แต่ละโรงพยาบาลมักมีความสําคัญในลําดับต้น
แต่ทงนี
ั ความพร้ อมของแต่ ละโรงพยาบาลมีค วามแตกต่ างกัน ในเชิ งบริ หารทรัพยากรทีมีให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีความได้เปรี ยบด้านการจัดการคุณภาพการรักษาได้
ดีกว่าโรงพยาบาลขนาดเล็กและโรงพยาบาลเดียว แต่ก็ไม่เสมอไปเนื องจากบางโรงพยาบาลขนาด
เล็ก ทีมีค วามชํานาญเฉพาะทาง มีค วามชัด เจนในแนวทางปฎิบัติ งานก็สามารถสร้ างระบบการ
บริ หารจัด การคุ ณ ภาพการรั ก ษาได้ดี องค์ประกอบสําคัญ ได้แก่ (1) การควบคุ มการติ ด เชื อ
(Inflaction control) เป็ นความท้าทายและความยากในการควบคุมการติดเชือทีแพร่ กระจายภายใน
โรงพยาบาล มีสาเหตุมาจากผูร้ ับบริ การทีเข้ามาต่างมาด้วยเชือโรคทีหลากหลาย การจัดการด้านคัด
กรอง (Triage) จึงเป็ นความท้าทายด้านหลักประสิทธิผล
7.2 การตรวจสอบมาตรฐานการรั กษา (Medical internal control) เป็ นการ
สํารวจจากบันทึกการรักษา (OPD and IPD medical chart) อันเป็ นนโยบายและจรรยาบรรณทางการ
แพทย์ทีต้องมีก ารบัน ทึ ก ตามหลัก จริ ยธรรมที ถูก ต้องครบถ้ว น อุปสรรคหลายประการในการ
ตรวจสอบพบเป็ นเรื องของการบันทึกไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตรงกับอาการ ลายมือทีอ่านยาก เป็ น
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ต้น การพัฒนาแก้ไขโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยได้ในระดับหนึ งและเป็ น
สิ งต้องรอการพัฒนา และรอความพร้อมด้านการลงทุนทีมีมูลค่าสูง การตรวจสอบสามารถทําให้
ทราบถึงอุปสรรคและเตรี ยมป้ องกันล่วงหน้าสําหรับการพัฒนาต่อไป จากบริ บทการปฎิบตั ิงานของ
แพทย์ผทู้ าํ การบันทึกข้อมูลนับเป็ นความยากลําบากทีต้องปฎิบตั ิการรักษา ควบคู่กบั การบันทึกทาง
เอกสาร (Medical Documentary) พยาบาล และผูป้ ่ วยเป็ นทีมงานทีมีความสําคัญในการสนับสนุ น
การปฎิบตั ิงานของแพทย์ได้มากขึนจากการดําเนิ นงาน ด้านเอกสารบางส่ วน เช่น Document scan,
การบันทึกรายการค่ารักษาพยาบาล การบันทึกรายละเอียด Vital sign การทํานัดผูร้ ับบริ การ การ
วางแผนการรักษาให้แพทย์ การจัดเตรี ยมยา วัคซีน และประสานงานกับสายงานทีเกียวข้องนับเป็ น
องค์ประกอบสําคัญ ตามหลักการประสานความร่ วมมือทีดี หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ หลัก
ความโปร่ งใส หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพ หลัก ประสิ ท ธิ ผ ล ควบคู่ ก ับ หลัก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางการแพทย์ ล้วนเป็ นองค์ประกอบสําคัญในการตรวจสอบเชิงคุณภาพการรักษา เป็ น
ต้น (3) การประสานงานของแพทย์พยาบาลและหน่ วยงานภายในถือว่ามีความสําคัญต่อคุณภาพ
การรั ก ษา ตังแต่ ร ะบบการเคลื อนย้า ยผูร้ ั บ บริ การจากภายนอกโรงพยาบาลสู่ พื นที ฉุ ก เฉิ น
(Emergency) การคัดกรองผูร้ ับบริ การนอกจากแผนกอายุกรรม (Medical) สู่การประสานงานเวช
ระเบียน(Registration) การรับผูป้ ่ วย (Admission) สู่การขอความเห็นทางการแพทย์ (Diagnosis) เพือ
ส่ ง ต่ อ ผูร้ ั บ บริ การไปสู่ แ ผนกต่ างๆ เช่ น หอผูป้ ่ วย (Ward, Intensive critical care : ICU)
ห้องปฎิบตั ิ การ (Lab, X-ray, CT, MRI) รวมถึงการตรวจรักษาระหว่างผูร้ ับบริ การรักษาตัว ที
โรงพยาบาล (Doctor round) ไปถึงการประสานงานในการเตรี ยมจําหน่ายผูป้ ่ วย (Pre-discharge and
discharge) เป็ นต้น การประสานงาน การสื อสารความเข้าใจถือว่าเป็ นอุปสรรคที สําคัญในการ
เชือมโยงการรับรู้ความคาดหวังระหว่างสหสาขาวิชาชี พ และพนักงานที ต้องปฎิบัติงานร่ ว มกัน
มักจะพบปัญหาในประเด็นมากเนืองจากการประสานงานบางช่วยคาดเคลือนจากการสลับเปลียน
รอบการทํางาน การเปลียนถ่ายการรั บรู้นับเป็ นอุปสรรคทีสําคัญต่อการสื อสารองค์กร และเป็ น
ประเด็นสําคัญในการพัฒนาหลักการมีส่วนร่ วม หลักการประสานงาน หลักความรับผิดชอบ หลัก
ประสิทธิภาพ และหลักประสิ ทธิผลทีมีการส่ งต่อคุณค่าให้แก่ผรู้ ับบริ การบางส่ วน การพัฒนาเชิง
ระบบด้วยเทคโนโลยีลาํ สมัยสามารถพัฒนาให้เกิดบรรษัทภิบาลในส่วนนีได้ดีขึน แต่ไม่สามารถทํา
ตามหลักบรรษัทภิบาลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นต้น
7.3 กระบวนการตรวจสอบขันตอนการรักษาพยาบาล ของโรงพยาบาลมีหลาย
ขันตอนแต่ละขันตอนมีความสําคัญต่อการดูแลรักษาและสร้างผลกระทบต่อสุ ขภาพและชีวิตของ
ผูร้ ับบริ การโดยตรง จึงต้องกําหนดขันตอนการทํางานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล
ให้มีค วามสอดคล้อง สามารถส่ งต่ องานระหว่างแผนกหรื อหน่ ว ยงานได้อย่างราบรื นด้ว ยการ
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กําหนดมาตรฐานการทํางานของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ มาตรฐานการทํางานแต่ละแผนก (Standard
of procedure) เพือให้หน่วยงานกําหนดกรอบโครงสร้าง บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบในการ
ปฎิบตั ิงาน มาตรฐานขันตอนและรายละเอียดในการปฎิบตั ิงานภายในแผนก (Work instruction)
เพือกําหนดแนวทางด้านการปฎิบตั ิงานในรายละเอียดทุกขันตอนในการยึดถือเป็ นแนวทางปฎิบตั ิ
ร่ วมกันภายใต้บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบร่ วมกันภายในหน่ วยงาน มาตรฐานการปฎิบตั ิ
ร่ วมกันระหว่างหน่วยงาน (Work process) เพือกําหนดมาตราฐานการทํางานระหว่างหน่ วยงานที
ต้องมีการเชือมโยงการปฎิบตั ิงานร่ วมกันอย่างมีความสอดคล้อง โดยทุกมาตรฐานต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากระดับผูบ้ ริ หารสายงานและผูบ้ ริ หารระดับสูง เพือให้แน่ใจว่าแต่ละหน่ วยงานมีมาตรฐาน
การปฎิ บัติ งานที ชัด เจน มีค วามเชื อมโยงขันตอนการทํางานร่ ว มกัน ในการส่ งมอบคุ ณ ค่ าแก่
ผูร้ ับบริ การ โดยขันตอนทีเกียวข้องกับกระบวนการรักษามีดงั นี
7.3.1 เวชระเบี ย น (Registration) เป็ นขันตอนที มี ค วามสํา คัญ ต่ อ การ
รั ก ษาพยาบาล การรวบรวมข้อ มูล ของเวชระเบี ยนจะเก็บข้อ มูลทังหมดที เกี ยวกับผูร้ ั บบริ ก าร
ประกอบด้วย (1) ข้อมูลด้านประวัติพืนฐานของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ ชือนามสกุล อายุ เพศ ทีอยู่ เป็ น
ต้น (2) ข้อ มูล ด้า นการวิ นิ จ ฉัย โรคหรื ออาการของโรค (Diagnosis) เอกสารรายการสั งยา
(Prescription) เอกสารบันทึกการรักษา(Medical record) เอกสารเกียวกับการรับรักษา (Admission)
เอกสารการยิน ยอมในการรั บรั กษาพยาบาล เป็ นต้น (3) ข้อมูลด้านสิ ทธิ ความคุม้ ครอง ได้แก่
เอกสารความคุม้ ครองจากบริ ษทั ประกันหรื อคู่สัญญา เป็ นต้น ข้อมูลทังหมดล้วนเป็ นข้อมูลที มี
ความสําคัญต่อการรักษาและมีความสําคัญต่อการให้การรักษา ดังนันการบริ หารจัดการฐานข้อมูล
จึงมีความสําคัญต่อผูเ้ กียวข้องกับการปฎิบัติงานอย่างมาก มีความเกียวข้องกับการบริ หารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในของโรงพยาบาลเอกชน โดยส่วนใหญ่จะมีระบบการจัดการฐานข้อมูล
อยู่ในระดับมาตรฐานที ยอมรั บได้ การจัด การด้านบรรษัทภิบาลที เกียวข้องกับเวชระเบี ยนจึ งมี
ความสําคัญในด้านประสิ ทธิภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลทีมีความถูกต้อง สามารถนํามาใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความเคร่ งครัดในการเก็บข้อมูลต้องมีหลักความน่ าเชือถือสามารถตรวจสอบ
ได้ รวมถึงมีความละเอียดอ่อนต่อการปฎิบตั ิด ้านความเปิ ดเผยโปร่ งใสในเก็บความลับตามสิ ทธิ
ผูร้ ับบริ การ ปัญหาทีเกิดขึนจากระบบเวชระเบียนนอกจากส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพและชีวิตของ
ผูร้ ับบริ ก าร ยังส่ งผลกระทบต่อเนื องถึงหลักคุ ณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์
ตัวอย่าง จากหลายกรณี ทีมีการฟ้ องเรี ยกร้องค่าเสียหายจากบริ การทางการแพทย์ ข้อมูลทีขอจากเวช
ระเบียนของโรงพยาบาลมักไม่ได้รับความร่ วมมือในการให้เอกสาร รวมถึงมีการแก้ไขเอกสารทีมี
นัยสําคัญต่อการสํานวนคดีส่งผลกระทบต่อข้อมูลในการใช้พิจารณาความยุติธรรม ตัวอย่าง จากการ
ตรวจสอบมาตรฐานการรับรองพบปั ญหาทีเกิดจากการดําเนิ นงานภายในของโรงพยาบาล ได้แก่
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การไขข้อมูลในเอกสารการรัก ษา การขี ดฆ่า การลบหรื อเพิ มเติมข้อความในเอกสารสําคัญ การ
บันทึกข้อความไม่ครบถ้วน การบันทึกข้อมูลผิดคน แม้กระทังลายมือทีเป็ นอุปสรรคต่อการสื อสาร
ล้วนเป็ นปัญหาทีเกิดขึนจากระบบเวชระเบียน ดังนันการพัฒนาบรรษัทภิบาลด้านเวชระเบียนต้อง
มุ่งเน้นความมีประสิทธิภาพของการเก็บข้อมูลทีสร้างความน่าเชือได้ รวมถึงความมีคุณธรรมในการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเทียงตรง ซึงต้องพัฒนาด้านจิตสํานึกในการปฎิบตั ิตามหลักคุณธรรม
7.3.2 การรับเข้ารักษาพยาบาล (Admission) จากการตรวจวินิจฉัยอาการ
จากแพทย์ผเู้ ชียวชาญ เมือพบว่าผูร้ ับบริ การอยูใ่ นภาวะทีต้องเฝ้ าระวัง สังเกตอาการหรื อมีเหตุทีต้อง
ได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิด แพทย์จะแนะนําให้ผรู้ ับบริ การพักรักษาทีโรงพยาบาลในสถานะผูป้ ่ วย
ใน (In-patient) ผลการวินิจฉัยและการให้คาํ ปรึ กษาของแพทย์จะมีความสําคัญต่อการตัดสิ นใจเข้า
รับการรัก ษา เนื องจากผูร้ ับบริ การส่ ว นใหญ่ขาดความรู้ทางการแพทย์และเกิ ดความเกรงกลัวต่ อ
อันตรายต่อชีวิต จึงมักปฎิบตั ิตามคําแนะนําของแพทย์ ความสําคัญ คือ การให้ขอ้ มูลเกียวกับอาการ
และขันตอนการรักษาจากแพทย์ตอ้ งมีความละเอียด ใช้ภาษาทีเข้าใจง่าย อธิบายถึงข้อดีขอ้ เสี ย การ
รับรองมาตรฐานการรักษา ผลกระทบทีอาจเกิดขึนและลําดับขันตอนการรักษา เป็ นต้น บางกรณี
การให้ขอ้ มูลยังขาดความละเอียดมากพอต่อการตัดสิ นใจในการเข้ารับการรักษา จึงนํามาซึงความ
ขัดแย้งในผลการรักษาเกิดขึน ประเด็นทีเกิดขึนก่อนการรักษา ได้แก่ การประมาณการค่าใช้จ่ายที
จะเกิด ขึน โดยเป็ นการประเมินราคาทีมีความซับซ้อนยากต่อความเข้าใจของผูร้ ับบริ การรวมถึง
ความสามารถในการควบคุมราคาให้เป็ นไปตามราคาประเมินได้รับความสนใจน้อยลง ทําให้ราคา
ค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่จะเกินจากราคาประเมินจนนํามาซึงปั ญหาทางการเงิน เช่น ผูร้ ับบริ การ
ต้องรับภาระหนีจํานวนมาก ส่วนใหญ่มาจากการทีแพทย์ผวู้ ินิจฉัยมีอาํ นาจในการส่ งตรวจ สั งยาได้
โดยอิสระภายในจรรยาบรรณการแพทย์ทาํ ให้ข าดความเข้าใจในความพร้ อ มหรื อฐานะของ
ผูร้ ับบริ การทีจะรับภาระได้ การขาดการมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจจากผูร้ ับบริ การมีความสําคัญต่อ
การรั บรู้ การมีส่ว นร่ ว มในการรั ก ษามักจะเป็ นปั ญหาทีเกิ ด ความขัดแย้งตามมา เป็ นต้น ความ
เหมาะสมในการจัดการบรรษัทภิบาล ได้แก่ การสร้างความมีส่วนร่ วมในการรับรู้ ตัดสิ นใจให้การ
รักษาร่ วมกันระหว่างผูร้ ับบริ การและแพทย์ผใู้ ห้การรักษา การให้ขอ้ มูลอย่างครบถ้วนโปร่ งใส ให้
เวลาเหมาะสมเพียงพอในการตัดสิ นใจจากผูร้ ับบริ การ การให้ความช่วยเหลือด้านความเหมาะสม
ด้านค่าใช้จ่ายและการรักษาและการคํานึ งถึงสิ ทธิผรู้ ับบริ การทีต้องให้ความเคารพ เป็ นต้น ดังคํา
กล่าวทีว่า
ถ้ามีบรรษัทภิบาล Principle เท่านี 10 ข้อทําให้ได้ก็ พอแล้ว ยิ งทํา
เยอะไปก็ไม่ตอบโจทย์ธุรกิจ แต่แน่นอนหลักบรรษัทภิบาลต้องทํา โดยเฉพาะความไว้วางใจ
เป็ นตัวสําคัญทีสุ ดของวงการแพทย์ (ดุลย์ ดํารงศักดิ, 2557)
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7.3.3 การรั ก ษาพยาบาล (Treatment) การปฎิ บั ติ ง านเพื อให้ ก าร
รักษาพยาบาลต้องมีการกําหนดกระบวนการทํางานทีชัดเจน มีการทํางานในลักษณะทีมงานร่ วมกัน
และมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการให้บริ การเป็ นสิ งสําคัญในรักษา การจัดเตรี ยมความพร้อม
ด้า นบุ ค ลากรที เกี ยวข้อง อุป กรณ์ เ ครื องมื อทางการแพทย์ นับเป็ นสิ งสําคัญในการทําให้เ กิ ด
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการรักษา โดยส่ วนใหญ่ความผิดผลาดในการประสานงานการ
รักษาและการรักษาผิดผลาดเกิดขึนเป็ นระยะ ตัวอย่าง การทําตําหนิ (Mark side) ผูร้ ับบริ การผ่าตัด
เข่ า มีก ารทําตําหนิ ผิด ข้างทําให้แพทย์ต ัด ขาผิด ข้าง จนเป็ นที มาของมาพัฒ นาระบบมาตรฐาน
โรงพยาบาล คือ Joint Commission International Accreditation : JCI. ตัวอย่างการขาดความ
ระมัดระวังในการเตรี ยมพร้อม จนทําให้เครื องห้ามเลือกไฟฟ้ าซ๊อดผูร้ ับบริ การขณะทําคลอดจน
ได้รับบาดเจ็บสาหัส ตามคําพิพากษาเลขดําที ผบ.1461/2555 เป็ นต้น ดังนันกระบวนการในการ
รั ก ษาทุ ก ขันตอนรวมถึง การตรวจสอบความพร้ อมของบุ ค ลากร เครื องมื ออุ ป กรณ์ สถานที
สาธารณูปโภคในการอํานวยความสะดวกต้องได้รับการตรวจสอบความพร้อมใช้อย่างสมําเสมอ
เพือให้แน่ ใจว่ากระบวนการให้การรักษาจะราบรื นและส่ งผลดีต่อคุณภาพการรักษาและคุณภาพ
บริ การ
7.4 ความรั บผิด ชอบในผลการรั ก ษาพยาบาลด้ว ยจิ ต สํา นึ ก ในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตัวอย่าง กรณี แพทย์มีการรักษาผิดผลาดทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนหรื อมีความเสียงต่อการ
รั ก ษา สํา หรั บ ผูร้ ั บ บริ การที มี สิ ท ธิ ค วามคุ ้ม ครองไม่ ค รอบคลุ ม ค่ า ใช้จ่ า ยมากนัก การส่ ง ต่ อ
ผูร้ ับบริ การไปยังโรงพยาบาลอืนทีมีความเชียวชาญสามารถทําได้ยาก เนื องจากหลายเหตุผล เช่น
โรงพยาบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างไว้เอง หรื อโรงพยาบาลเกรงว่าผูร้ ับบริ การจะรับรู้ว่าเกิด
เหตุผดิ ผลาดบางประการ เป็ นต้น หากใช้แนวทางการจัดการบรรษัทภิบาลจะพบว่า โรงพยาบาล
ขาดหลัก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที ต้องคํา นึ งถึ ง ความเสี ยงต่ อ สุ ข ภาพและชี วิ ต ของผูร้ ั บ บริ การมี
ความสําคัญเหนื อสิ งอืนใด ขาดหลัก ประสิ ทธิ ภ าพในการรั ก ษาตามมาตรฐานหรื อเกิ ด ความ
พลังเผลอทําให้เกิดความผิดผลาด ขาดหลักความรับผิดชอบและหลักความโปร่ งใสในการให้ขอ้ มูล
ทีถูกต้องในการแสดงความรับผิดชอบในผลลัพธ์การรักษาทีผิดผลาดนัน ดังคํากล่าวทีว่า
ผมคิดว่าโดยส่ วนตัวคุณธรรมทีดี คือ 1. เราประกอบหน้าทีการงานของเรา
ด้วยความบริ สุทธิ ใจ ด้วยความมุ่งหวังดีกบั คนไข้ ต้องพยายามรักษาเขาให้ดีทีสุ ด 2. ในการ
ทําดี ของเรา คนไข้ต้องมี ส่วนร่ วม ภาระความรั บผิดชอบ เรารั บผิ ดชอบให้บริ การที ดีต่อ
คนไข้ เอาความรู ้ สึกดีๆ ถ่ายทอดให้พนักงานของเรา ควรเป็ นหน้าทีของเรา ในขณะเดียวกัน
เราก็มีความคาดหวังว่าคนไข้ตอ้ งมีหน้าทีรับผิดชอบ เมือคุณได้รับบริ การทีดีแล้ว คุณก็ตอ้ ง
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จ่ายนะ ตามราคาทีได้ตกลงกันไว้ ต้องปฎิบตั ิต่อกันด้วยความเสมอภาคในจุดนี สิ งทีทําอย่าง
นีเศรษฐกิจก็ไปได้ (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)

ความรับผิดชอบทางการรักษา หมายถึง การมุ่งเน้นและให้ความสําคัญต่อ
คุณภาพการรั กษาและคุณภาพบริ การ ซึงจากบริ บทของผูร้ ับบริ การที มีความแตกต่ างจากธุ รกิ จ
บริ การอืน ผูร้ ับบริ การส่วนใหญ่มารับบริ การด้วยความจําเป็ นด้านสุขภาพทีต้องการความช่วยเหลือ
อย่างมาก จากสภาพร่ างกายทีไม่เอืออํานวยต่อการช่วยเหลือตนเอง ความทุกข์จากอาการเจ็บป่ วย
ความคาดหวังทีต้องการรักษาให้หาย ความกังวลความสะเทือนใจ ล้วนมาพร้อมกัน การให้บริ การ
ภายในโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็ นความท้าทายต่อหลักการตอบสนองความต้องการไร้ขีดจํากัด ทัง
ด้านกายภาพ (Anatomy) และความรู้สึกอารมณ์ (Emotion) เป็ นองค์ประกอบหลักสําหรับการจัดการ
การบริ การเกียวข้องกับคุณภาพการรักษา กระบวนการดําเนินงาน ทีมงาน ความพร้อมด้านสาธาณูป
โภค เครื องมือทางการแพทย์ และการใช้ทรัพยากรอืนจํานวนมาก ด้วยเป้ าหมายทีมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การ
เป็ นศูนย์กลาง บริ บทสําคัญของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนมีความแตกต่างจากโรงพยาบาลรัฐ ทํา
ให้เกิดทางเลือกสําคัญในการเข้ารับบริ การในโรงพยาบาลเอกชน
การสร้างความร่ วมมือทางการแพทย์กบั โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน
ในการปฎิ บัติ ต ามหลัก การกระจายศัก ยภาพ กระจายทรั พยากรทางการแพทย์ กระจายความ
หนาแน่น กระจายอัตรากําลังบุคลากรทางการแพทย์ เป็ นต้นจากโรงพยาบาลหนึ งไปสู่โรงพยาบาล
หนึงทีมีความพร้อมทางทรัพยากรทีมากกว่า โดยมุ่งเป้ าหมายทีคุณภาพการรักษาผูร้ ับบริ การอย่าง
ปลอดภัย ความพยายามในการดํารงไว้ทางด้านหลักประสิ ทธิ ภาพ หลัก ประสิ ทธิผล หลักความ
รับผิดชอบ หลัก คุณ ธรรมจริ ยธรรม เป็ นองค์ประกอบสําคัญในการบริ หารภายใต้ข ้อจํากัด ทีทุ ก
โรงพยาบาลเอกชน ความพยายามทีจะปฎิบตั ิงานจึงต้องอาศัยความเข้าใจเรื องทีมีความสลับซับซ้อน
สําหรั บการให้บริ ก าร ทังนี การบริ ห ารโรงพยาบาลเอกชนมีองค์ประกอบที หลากหลายแต่ ล ะ
โรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถเตรี ยมความพร้อมในทุกด้าน เพือให้บริ การได้อย่างสมบูรณ์ส่งผลให้
หลักการตอบสนองความต้องการใช้บริ การ อาจประสบปั ญหาในบางกรณี ความสามารถในการ
สร้างความเสมอภาคขึนอยูก่ บั การออกแบบการบริ การ และนโยบายของภาครัฐ รวมถึงกฎหมายที
เป็ นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินทีมีความคลุมเคลือตังแต่
ระดับ นโยบาย กระบวนการในการพิ จ ารณาผูร้ ั บบริ การขาดความชัด เจนในทางปฎิ บัติ การ
ประกาศใช้กฎหมายอย่างเร่ งด่วนก่อนทําความเข้าใจกับโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ทํา
ให้เกิดความสับสนในการรับผูร้ ับบริ การและส่ งผลต่อชีวิตของผูร้ ับบริ การ ข้อกําหนดด้านความ
คุม้ ครองทีใช้ราคาต้นทุนของโรงพยาบาลรัฐทําให้โรงพยาบาลเอกชนประสบปั ญหาขาดทุน เป็ น
ต้น (2) พระราชบัญญัติประกันสังคม และพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ในรู ปแบบ
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การเหมาจ่ายรายหัวและข้อจํากัดหลายด้าน เช่น ใช้ยาทีผลิตภายในประเทศ ปริ มาณผูร้ ับบริ การ ทํา
ให้การจัดกระบวนการตามหลักการตอบสนอง และหลักความเสมอภาคเป็ นความยากทีจะปฏิบตั ิ
ตามให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทําให้เกิดกรณี โรงพยาบาลเอกชนแบ่งรู ปแบบการให้บริ การเป็ น 2
รู ปแบบ คือ รู ปแบบประกันสังคม และรู ปแบบชําระเงินเอง (Selfpay or Co-pay) พบว่าโรงพยาบาล
เอกชนที มีข นาดเล็ก ที มีข ้อจํากัด ทางการตลาด เลือ กรั บประกัน สัง คมเป็ นหลัก เพือลดต้น ทุ น
การตลาดและรับกระแสเงินสดทีแน่นอน ทําให้เสียงต่อปัญหาการจัดการบรรษัทภิบาลในด้านการ
ตอบสนอง ด้านความรับผิดชอบจากกรณี ฟ้องร้อง โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่
อาจแนวทางตัดสินใจเลือกทีจะรับและไม่รับประกันสังคม หลักประกันสุขภาพ หรื อแม้กระทังการ
ใช้สิทธิขา้ ราชการ โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งมีการแบ่งการรับ หรื อไม่รับเป็ นโรงพยาบาลเพือให้
สะดวกต่ อการบริ หารจัดการ ดังนันกลไกในการประสานงานความเข้าใจระหว่างภาครัฐ และ
หน่ ว ยงานราชการขาดความจริ งใจ ขาดหลัก ธรรมาภิบาลส่ งผลกระทบต่ อการรับรู้ และความ
คาดหวังต่อปัญหาการจัดการบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนมาก
8. การพัฒนาบรรษัทภิบาลด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลในด้านต่างๆ ได้แก่ (1) การสร้างระบบความ
น่ าเชือถือด้านสารสนเทศทางการแพทย์และประวัติผรู้ ับบริ ก าร ทีต้องมีการจัดวางรู ปแบบ การ
เข้าถึงข้อมูล การแก้ไขปรับปรุ งข้อมูลต้องมีการบันทึกการเปลียนแปลง มีความปลอดภัยในข้อมูลที
เชื อถือได้ (2) การสร้ างเทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒ นากระบวนการทํางานร่ ว มกัน เพือลด
ช่องว่างทีเกิดจากความผิดผลาดในการประสานงานและความเข้าใจระหว่างสหสาขาวิชาชีพด้วยกัน
การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทีช่วยให้เกิดความเป็ นอัจฉริ ยะในการจัดการงานแทนบุคคลได้ เช่น
ระบบการแจ้งเตือนในเหตุการณ์ทีสําคัญแก่ผรู้ ับบริ การและผูป้ ฎิบตั ิงาน การสรุ ปตารางนัดและการ
ยืนยันเปลียนแปลงตารางนัดได้ตลอดเวลา เป็ นต้น (3) นวัตกรรมทางการแพทย์ทีทําให้การวินิจฉัย
และการสือสารทางการแพทย์เกิดประสิทธิสูงสุด เช่น การสร้างนวัตกรรมการส่ องกล้องผ่านลําไส้
จากแนวความคิดเห็นด้านความสําคัญของเทคโนโลยีในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความสําคัญ
ต่อเมือกระบวนการปฎิบตั ิงานนันมีความเสถียรภาพแล้ว เทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องเป็ นบทสรุ ป
แนวทางในการทํางานที ได้รั บการยอมรั บและถือ ปฎิ บัติ มาระยะหนึ ง ซึ งจะทํา ให้ก ารจัด การ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ มประสิ ทธิภาพในการลดปริ มาณงาน สร้างความรวดเร็ วและโอกาส
ในการพัฒนาในรู ปแบบอืนต่อไป ความเป็ นบรรษัทภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญ
มากต่อการจัดการ แต่ยงั คงต้องมีการพัฒนาต่อเนืองอย่างไม่มีทีสิ นสุด
9. การจัดการบรรษัทภิบาลด้านองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ เพือการพัฒนาอย่างต่อเนื อง
จากความคิดเห็นทีสอดคล้องต่อการให้ความสําคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และการเรี ยนรู้พฒั นา
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อย่า งต่ อ เนื อง เป็ นหลัก บรรษัทภิ บ าลด้า นประสิ ท ธิ ภ าพ ด้า นประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ การปฎิ บัติ ง าน
ให้บริ การทางการแพทย์ทีมีวิวฒั นาการเปลียนแปลงตลอดเวลา ทําให้เกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาชัว
ชีวิตควบคู่กบั การดูแลสุขภาพผูร้ ับบริ การชัวชีวิต จากระบบการตรวจสอบทีมีความเข้มข้นมากใน
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทําให้เกิดการสะสมความรู้ในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน (Peer review) เพือ
การนําปัญหาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สาเหตุ (Root cause analysis) วิเคราะห์ช่องว่างปัญหา (Gap
analysis) จนถึงการหาแนวทางจัดการปัญหาด้วยการจัดลําดับความสําคัญและความเป็ นไปในการ
จัดการปั ญหา (Priorization and proability model) เพือสร้างรู ปแบบเชิงนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่
(Innovation) เพือการนําความรู้ทีได้รับการกลันกรอง ทดลองปฎิบตั ิแล้วนําไปสู่การจัดการความรู้
เพือนําไปสู่การพัฒนาเชิงนวัตกรรมอัจฉริ ยะ ทังนีรู ปแบบการจัดการความรู้สู่การพัฒนามีตน้ แบบ
ทีได้จากข้อกําหนดในการตรวจสอบมาตรฐานการรับรองสถานพยาบาลและมาตรฐานการรับรอง
สากล(Hosiptal accreditation and Joint commission international) ซึงโรงพยาบาลเอกชนให้
ความสําคัญต่อการปฎิบตั ิตามมาตรฐานอย่างต่อเนือง อีกทังมาตรฐานมีการเปลียนแปลงพัฒนาทุกปี
จึงทําให้การจัดการบรรษัทภิบาลด้านนวัตกรรมการเรี ยนรู้อย่างต่อเนื องจึงเป็ นหัวใจสําคัญหลักที
ธุรกิจโรงพยาบาลให้ความสนใจและเรี ยนรู้พฒั นาอย่างต่อเนือง
จากการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ภายในเกี ยวกับ การจัด การบรรษัท ภิ บ าลในธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารส่วนใหญ่มีความสอดคล้องต่อปัจจัยภายในทีมี
ผลต่ อ การผลัก ดัน โรงพยาบาลเอกชนสู่ ค วามเป็ นบรรษัท ภิ บ าล สําหรั บ อุ ป สรรคสํา คัญ ที มี
ผลกระทบต่อการพัฒนาความเป็ นบรรษัทภิบาล ได้แก่ (1) หลักนิติธรรมในการสร้างความเสมอภาค
การจัดการระบบสาธารณสุ ขให้เกิดความเป็ นธรรมทังในด้านกฎหมายคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายบริ การ
สุขภาพ การควบคุมราคายา การพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนตามสิ ทธิประกันสังคม
และหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงผลประโยชน์ของกลุ่มแพทยสภา (2) หลักความเสมอภาค
และหลักตอบสนองในการเข้าถึงบริ การของโรงพยาบาลเอกชน ด้านการมุ่งเน้นประโยชน์ทางธุรกิจ
โรงพยาบาลมากกว่าการยึดหลัก คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ (3) หลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณด้านบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิ น (4) หลักประสิ ทธิภาพและ
หลักประสิ ทธิผลในการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ทีมุ่งเน้นผลประโยชน์ทาง
ธุรกิจมากกว่าการมุ่งเน้นจรรยาบรรณทางการแพทย์ ส่ งผลให้มีการนําต้นแบบทางธุรกิจมาใช้ปน
กับ แนวคิ ด และจิ ต สํา นึ ก ในวิ ช าชี พ ทังนี กุ ญ แจแห่ ง ความสํา เร็ จ ของยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล ขึนอยูร่ ะดับของจิตสํานึกตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณทีพึงมีให้ต่อคุณค่าของชีวิตคน
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จุดอ่อน (Weakness: W) ของการจัดการบรรษัทภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนพบว่า
1. การขาดแคลนบุ คลากรทีมีค วามเชียวชาญเฉพาะทาง ทังแพทย์ พยาบาลวิชาชี พ
เจ้า หน้า ที เทคนิ ค การแพทย์ เภสัช กร นัก กายภาพบํา บัด รวมถึ ง บุ ค ลากรยัง ขาดทัก ษะด้า น
ภาษาอังกฤษ จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยได้รับการยอมรับใน
ด้านคุ ณ ภาพการรั ก ษาและคุณ ภาพบริ ก ารรวมถึงความคุ ้มค่ าทางการเงิ น ทําให้ผรู้ ั บบริ ก ารทัง
ภายในประเทศและผูร้ ับบริ การชาวต่างประเทศให้ความสนใจใช้บริ การกับโรงพยาบาลเอกชนมาก
ขึนอย่างต่ อเนื อง โดยผูร้ ับบริ การชาวต่างประเทศประกอบด้วยหลายเชือชาติทาํ ให้การประกอบ
ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนจําเป็ นต้องมีบุค ลากรที มีค วามรู้ ค วามสามารถด้านภาษาเพิ มมากขึ น
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที เป็ นภาษากลางในการสื อสาร สํา หรั บ ภาษาอืนโรงพยาบาลเอกชน
จําเป็ นต้องพิจารณาด้านความเหมาะสมในการใช้ล่ามช่วยในการสื อสารภาษาเพิ มเติม(ดุลย์ ดํารง
ศักดิ ; เลียง หุยประเสริ ฐ ; รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช ; วรรณี วิริยะกังสานนท์, 2558)
2. การพึงพิงยา เวชภัณฑ์ เครื องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศส่ งผลต่อต้นทุนทีสูง
และขาดการพัฒนาวิศวกรรมทางการแพทย์ทีทําให้ประเทศไทยสามารถจัดการวิทยาการ ต้นทุนยา
เวชภัณ ฑ์และเครื องมือทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม ประกอบกับลงทุนวิจยั พัฒนายาต้องใช้
งบประมาณสูง ใช้เวลาดําเนิ นการศึกษาวิจยั นานทําให้ไม่สามารถตอบสนองต่อเป้ าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจได้ (ประภัทร สุทธาเวศ; โฆสิต เมตติกานนท์, 2558)
3. ข้อพิพาทจากการฟ้ องร้องค่าเสี ยหายจากบริ การทางการแพทย์ ซึงมีจาํ นวนเพิ มขึน
อย่างต่ อ เนื องและมีมูล ค่ า ความเสี ย หายจํานวนสู งมี ผลกระทบต่ อ ชื อเสี ย ง ฐานะการเงิ น ของ
โรงพยาบาลเอกชน อันมีสาเหตุหลายประการดังทีกล่าวไว้ขา้ งต้น
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก
การเก็บรวมรวบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-dept interview) จากแนวคิ ด
ประสบการณ์ มุมมองและการสังเกต รวมถึงการคาดการณ์อนาคตสําหรับสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยีทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน โดย
มีรายละเอียดการวิเคราะห์ดงั นี
โอกาส (Opportunity)
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางด้านกฎหมาย เป็ นปัจจัยแวดล้อมหลักทีส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชนและส่งผลลัพธ์การรักษาต่อเนืองมาสู่ผรู้ ับบริ การ
ดังคํากล่าวทีว่า
การแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันตามสัญญา ความโปร่ งใสในเรื องการจ่ายค่าแพทย์
ต้องจดบันทึกรายการตรวจและตรวจสอบค่าแพทย์เอง พรชัยมองยุทธศาสตร์ และธรรมา
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ภิบาลอย่างไรบ้าง มองว่าในมุมส่ วนตัวโรงพยาบาลปั จจัยธรรมาภิบาล...... วิธีคิดระหว่าง
แพทย์และผูบ้ ริ หารแตกต่างกัน บางส่ วนจริ งบางส่ วนก็ไม่แฟร์ ตามได้ไม่ได้เป็ นเรื องของ
โรงพยาบาล ไม่ควรเกียวกับแพทย์.....ต้องดูขอ้ ตกลง แพทย์ไม่มีโอกาสไปตรวจสอบ ในมุม
ของความถูกต้องก็มีการทําสัญญาตามตัวหนังสื อนันเป็ นสัญญา.......แพทย์ยอมเพราะไม่รู้ว่า
ไปหางานทํา ทีไหน เครดิ ตเสี ยงเอง ตรงนี หาคนไข้มาให้ พรชัย เห็ น ด้วยกับผมว่า ไม่ มี
คุณธรรมมีส่วนกระทบต่องานทีมแพทย์ขาดกําลังใจ ลาออกหมด หนีหมด พยาบาลไม่มีงาน
ทํา คนทํางานก็ไม่มีงานทํา ขึนอยู่กบั ตลาดเป็ นของใคร แต่หากแพทย์ขาดความเป็ นหนึ ง
เดียวกัน ต้องวิเคราะห์แล้วตลาดเป็ นของโรงพยาบาลไม่ใช่ เป็ นของแพทย์ เทคโนโลยีช่วย
ลดความสําคัญของแพทย์ลง อํานาจการต่อรองของแพทย์ลดลง สัญญาเลือกทํา เขามีอาํ นาจ
มากกว่า อํานาจการต่อรองมากกว่าต้องวิเคราะห์ต่อ (สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

ตามแนวคิดของภาคประชาชนพบว่าภาครัฐมีความอ่อนแอในการกําหนดกฎกติกา
ในการสร้างความเป็ นธรรมตามหลักนิ ติธรรมของภาครัฐ ซึงไม่สามารถคุม้ ครองสิ ทธิผรู้ ับบริ การ
ควบคุมดูแลความเสมอภาคและสร้างความเป็ นธรรมให้เกิดขึนกับระบบสาธารณสุ ขของประเทศ
รวมถึงการละเลยให้ร ะบบการค้าเสรี เกิดขึ นกับธุร กิจโรงพยาบาลเอกชนจนไม่สามารถควบคุ ม
ปั จจัยทีสร้างระบบบรรษัทภิบาลให้เกิ ดขึนในระบบสาธารณสุ ข หรื อ (Health Governance) เช่ น
การปล่อยราคายาเวชภัณฑ์ทีเป็ นสิ นค้าคุณธรรมขาดการกํากับดูแล ขาดการกํากับดูแลหน่ วยงาน
ภาครัฐ เช่น แพทยสภาให้ปฎิบตั ิตามบทบาททีควรจเป็ น การละเลยเพิกเฉยต่อการสร้างความเสมอ
ภาคความเป็ นธรรมและการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การทําให้เกิดการสร้างธุรกิจทีปราศจากความเป็ น
บรรษัทภิบาล ได้แก่
1.1 การจัดการด้านความเหลือมลํา การขาดความเสมอภาค การขาดความเป็ นธรรม
ในการเข้าถึงสิทธิในระดับบุคคลมีความแตกต่างกัน ได้แก่
1.1.1 ด้านกองทุ น ประกัน สังคม เป็ นสิ ทธิ ทีผูป้ ระกันตนและนายจ้างเป็ นผู้
ชํา ระค่ า เบี ยประกัน ผูป้ ระกัน สามารถใช้สิ ทธิ ค วามคุ ้ม ครองจากกองทุ น ประกัน สัง คมตาม
โรงพยาบาลทีผูป้ ระกันตนเลือกไว้เท่านัน สามารถใช้สิทธิความคุม้ ครองได้ทงกรณี
ั
ผปู้ ่ วยในและ
กรณี ผปู้ ่ วยนอก ด้วยระบบเฉลียเหมาจ่ายต่อราย ทําให้โรงพยาบาลเอกชนทีรับสิ ทธิประกันสังคม
ต้องจัด ระบบการจัด การวิ ธีก ารรั ก ษาการให้ย าในคุ ณ ภาพพื นฐานที ผลิต ภายในประเทศ การ
จัดบริ การน้อยมาก เนื องจากมีตน้ ทุนดําเนิ นงานสูง ประกอบกับผูใ้ ช้สิทธิประกันสังคมมีจาํ นวน
มาก การให้บริ การเต็มรู ปแบบจะทําให้โรงพยาบาลประสบปั ญหาได้ จากความคิดเห็นส่ วนใหญ่
ของผูเ้ กียวข้องกับผูร้ ับบริ การ พบว่าโรงพยาบาลเอกชนให้บริ ก ารตามระดับของรายได้และตาม
ต้นทุนการให้บริ การทีเหมาะสม จึงเป็ นการสร้างความเหลือมลําในการรักษาพยาบาลทังคุณภาพ
การรักษาและคุณภาพบริ การทีมีความแตกต่างกัน ยาทีจ่ายตามสิ ทธิประกันสังคมมีความแตกต่าง
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จากสิ ทธิอืน ปริ มาณผูร้ ับบริ ก ารมากกว่าบุค ลากรทางการแพทย์โ ดยเปรี ยบเทียบสัดส่ ว นกับการ
ให้บริ การตามสิทธิอืน ทําให้เกิดการเลือกปฏิบตั ิกบั ผูร้ ับบริ การตามสิ ทธิประกันสังคมตําลง ส่ วน
หนึ งมาจากราคาเหมาต่อรายตํา ทําให้โ รงพยาบาลเอกชนบางรายต้องลดต้นทุ นการดําเนิ นงาน
รวมถึงคุณภาพการรักษาเท่าความจําเป็ นพืนฐาน ดังคํากล่าวทีว่า
พรชัยลองดูโรงพยาบาลดีๆ โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่มีนะใครทีโกงๆ ก็
ไม่เหลืออยู่แล้ว มันก็จะมีแต่วา่ เขาต้องการประกันสังคม เขาก็อาจไม่จดั เต็มเพราะว่างบ อย่าง
น้อ ยก็ ได้มาตรฐานการประกอบวิช าชี พเวชกรรม แต่ ก็จดั ให้ไม่ ปฎิ เสธเชื อชาติ สั ญชาติ
ศาสนา รักษาได้หมด(ดุลย์ ดํารงศักดิ, 2557)

ไม่ มี ก ารส่ ง ตรวจวิ นิ จ ฉัย ด้ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ และการจัด สรร
ทรัพยากรอย่างจํากัด ทําให้ไม่สอดคล้องกับปริ มาณผูร้ ั บบริ การจํานวนมาก ทําให้เกิ ดปั ญหาใน
คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การทีมีความแตกต่างกันระหว่างผูร้ ับบริ การทีชําระเงิน เองหรื อมี
สิทธิความคุม้ ครองจากคู่สญ
ั ญา อันเป็ นการจัดการทีขาดหลักบรรษัทภิบาลในด้านความเสมอภาค
ความมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล หลัก การตอบสนองความต้องการทีเท่าเที ยมกัน ทําให้ธุรกิ จ
โรงพยาบาลเอกชนบางรายทีเริ มมีฐานะทางการเงินทีดีและมีกลุ่มผูร้ ับบริ การทีมีความสามารถใน
การจ่ายระดับทีสูง ทยอยถอนตัวจากโครงการเพือมุ่งหาผลตอบแทนการลงทุนทีสูงอันทําให้ละเลย
ต่ อ การตอบสนองต่ อ จรรยาบรรณทางการแพทย์ เพื อมุ่ งหวัง ผลประโยชน์จ ากการทําธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนอย่างเต็มที
1.1.2 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ความคุม้ ครองต่อประชาชนทุ กคน
ทีไม่มีสิทธิความคุม้ ครอง จากนโยบายทีต้องการให้เกิดความเสมอภาคและการดูแลสุ ขภาพให้แก่
ประชาชนทุ ก คนในประเทศ ให้ได้รั บการดูแลสุ ข ภาพในระดับที เหมาะสมทําให้สิทธิ นี ได้รั บ
ประโยชน์สูง ไม่ตอ้ งชําระค่าเบียประกันและมีความคุม้ ครองทีมากกว่าสิทธิประกันสังคมและสิ ทธิ
ข้าราชการทําให้เกิดความเหลือมลํา ขาดความเสมอภาคในการได้รับสิทธิความคุม้ ครอง
1.1.3 สิ ท ธิ ข ้า ราชการ ได้รั บการอํา นวยความสะดวกในการเบิ ก จ่ ายผ่า น
โรงพยาบาลรัฐ และในบางโรงพยาบาลเอกชนเท่านัน ผูใ้ ช้สิทธิขา้ ราชการจึงต้องนําไปเบิกเงินเอง
บางโรงพยาบาลปฎิ เสธการดํา เนิ น การด้านเอกสารให้แก่ สิท ธิ ร าชการ เนื องจากไม่ สามารถ
เปรี ยบเทียบรายการตามกรมบัญชีกลางได้และเป็ นการเพิ มปริ มาณงาน ไม่เกิดความคุม้ ค่าในการ
ดําเนินงานในส่วนนีซึงถือว่าเป็ นสิทธิทีโรงพยาบาลเอกชนจะปฎิบตั ิได้
1.1.4 สิ ท ธิ ก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ น โดยรั ฐ บาลให้ค วามคุ ้ม ครองกรณี ผูป้ ระสบ
อุบัติ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ที มีผลกระทบต่ อชี วิต ให้เข้ารั บการรั ก ษาพยาบาลทังโรงพยาบาลของรั ฐและ
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โรงพยาบาลเอกชนได้ โดยรั ฐ บาลให้ค วามคุ ้มครองค่ าใช้จ่ า ยทังหมดในระยะ 72 ชั วโมงแรก
หลังจากนันจะต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลรัฐ หากไม่สามารถดําเนิ นการได้รัฐจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทังหมดตามงบกรมบัญชีกลาง ซึงทําให้โรงพยาบาลเอกชนเพิกเฉยและพยายามปฎิเสธการ
รับการรั กษา เนื องจากเกรงผลกระทบจากความเสี ยงในการชําระเงิ น อัน เป็ นสิ งตอกยําถึงการ
ปราศจากจรรยาบรรณและขาดหลักบรรษัทภิบาลทีชัดเจน หากรัฐบาลยังไม่มีการปฎิรูปกฎหมายให้
เกิดความเป็ นธรรม จะทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนประสบปัญหาความน่าเชือถือมากขึนจากการ
ละเลยปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างแท้จริ ง ประเด็นทีกระทบ
ต่อหลักคุณธรรมจริ ยธรรม ในการปฎิบตั ิตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินมีหลายด้านทีขัดแย้ง
ต่อหลักคุณธรรม ได้แก่ (1) การพิจารณาภาวะฉุกเฉินขึนอยูก่ บั วินิจฉัยของแพทย์ ภายใต้สมมุติฐาน
แพทย์มีจรรยาบรรณทีเหมาะสมการประเมินจึงมีความเชือถือได้ แต่ในทางปฏิบตั ิการพิสูจน์ความมี
จรรยาบรรณกระทําได้ยาก บ่อยครังทีภาคประชาชนมีก ารติดต่ อเข้ารับบริ การการแพทย์ฉุกเฉิ น
มักจะมีขอ้ สงสัยเกียวกับการวินิจฉัย เนืองจากมีประเด็นทีทําให้เกิดคําถามในเรื องจรรยาบรรณทาง
การแพทย์ เช่ น มีก ารประเมิ น จากสิ ทธิ ค วามคุ ้มครองเป็ นสําคัญ กรณี ทีมีประกัน ชี วิต ประกัน
อุบตั ิเหตุคุม้ ครองมักจะได้รับการตอบรับจากโรงพยาบาล แต่หากไม่มีความคุม้ ครองหรื อไม่แน่ ใจ
ว่าจะมีความคุม้ ครองอันส่งผลต่อความเสียงทางการเงินก็มกั จะเรี ยกร้องให้มีการวางเงินมัดจําก่อน
การรักษาเต็มจํานวนทีประเมินหรื อปฎิเสธการรับรักษา นอกจากนี ยังมีการตรวจสอบสิ ทธิความ
คุม้ ครองก่อนพิจารณารับการรักษา โดยปราศจากการคํานึงถึงความสําคัญต่อชีวิตอันเป็ นปัญหาด้าน
หลัก คุ ณ ธรรม (2) การสร้ างเครื อข่ ายในการคัด กรองผูร้ ั บบริ ก ารก่ อนนําส่ งโรงพยาบาล โดย
เครื อข่ า ยนี มี ผ ลประโยชน์ จ ากการเลื อ กผูร้ ั บ บริ การเป้ าหมาย เพื อคัด กรองผูร้ ั บ บริ การที มี
ความสามารถในการชําระเงิ น ส่ ง โรงพยาบาลที ตกลงเงื อนไขกัน ไว้ แต่ ห ากไม่เ ป็ นไปตามที
กําหนดให้ส่งต่ อโรงพยาบาลอืนหรื อโรงพยาบาลเครื อข่ายของรัฐ โดยมีก ารชําระค่ าตอบแทน
ในทางไม่พึงเปิ ดเผยชัดเจน (3) การคิดราคาค่าใช้จ่ายเกินจริ งให้เต็มสิ ทธิก่อนนําส่ งโรงพยาบาลรัฐ
เพือป้ องกันการเสียผลประโยชน์จากการให้บริ การรักษาพยาบาล เป็ นต้น
ปัจจัยทีมีส่วนเกียวข้องกับการตอบสนองตามสิทธิการรักษาพยาบาล คือ
การขาดการพัฒนา ส่งเสริ มสนับสนุนทรัพยากรในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ทาํ ให้เกิดปั ญหา
ความขาดแคลนเรื อรัง จนทําให้เกิดปั ญหากระทบต่อวงรอบ ละเลยหลักการมีส่วนร่ วมในการให้
ภาคเอกชนร่ วมผลิต บุคลากร ส่ งผลมีการดึงแพทย์จ ากโรงพยาบาลรัฐมาทํางานกับโรงพยาบาล
เอกชน เนื องจากโรงพยาบาลรัฐขาดประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการทีดี ทาํ ให้กระทบต่ อการ
บริ หารงานโรงพยาบาลรัฐ แต่เอือผลประโยชน์สู่โรงพยาบาลเอกชนทีต้องรับภาระการดูแลสุ ขภาพ
ของประชาชนทังในประเทศและต่างประเทศมากขึน ภายใต้การขาดการสนับสนุ นทีดีจากภาครัฐ
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คาดการณ์การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ยังคงดํารงอยูต่ ่อไปตราบใดทีปั ญหาบรรษัทภิบาล
ยังเป็ นปัญหาของภาครัฐ รวมถึงการขาดความเหมาะสมในการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลรัฐ
ส่งผลต่อหลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล หลักการตอบสนองทีจะให้คุณภาพบริ การทีดีเพียงพอ
ลดความแออัด ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ การละเลยทีจะส่งเสริ มให้มี
การขยายหรื อพัฒนาโรงพยาบาลรัฐ หรื อยกระดับสถานี อนามัยให้มีศกั ยภาพเทียบเท่าโรงพยาบาล
รั ฐ ส่ งผลให้ต่ อความเสมอภาคในการลิด รอนสิ ทธิ ประชาชนในการเข้าถึงบริ ก ารสุ ข ภาพจาก
โรงพยาบาลรัฐ การละเลยต่อหลักความรับผิดชอบในการดูแลสุ ขภาพประชาชนตามเจตนารมณ์
ผลักดันให้เกิดโอกาสในการขยายตัวของโรงพยาบาลเอกชนมากขึนจากความอ่อนแอของธรรมาภิ
บาลภาครัฐ
ภาพรวมในทางปฎิ บัติ ข องความเหลื อมลํา ของ 3 กองทุ น ได้แ ก่
ประกันสังคม สิทธิขา้ ราชการและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ ความพยายามในการปฏิเสธการ
รัก ษาจากโรงพยาบาลเอกชน เนื องจากโรงพยาบาลเอกชนคิ ด ราคาได้ตาํ เนื องจากเป็ นราคาที
หน่วยงานภาครัฐเป็ นผูก้ าํ หนดทําให้โรงพยาบาลเอกชนประสบผลขาดทุนหรื อไม่เกิดความคุม้ ค่า
ในการดําเนินธุรกิจ อันเป็ นผลพวงจากทีรัฐบาลปล่อยเสรี ทางการค้าในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมา
เป็ นระยะเวลานานและการสะสมของปัญหาทีซับซ้อนเรื อรังมานาน ทําให้เกิดแนวความคิดการค้า
แบบเสรี ช นิ ด ควบคุ ม ไม่ ได้เ กิ ด ขึ นในธุ ร กิ จ ที ต้อ งการความมี คุ ณ ธรรม ปั จ จุ บัน การบังคับให้
โรงพยาบาลเอกชนให้ความร่ วมมือกับภาครัฐจึงเป็ นสิ งทีเกิดขึนยาก เนืองจากอํานาจการต่อรองตก
อยูใ่ นกลุม่ ผลประโยชน์ตงแต่
ั การวิ งเต้นในการเปลียนแปลงกฎหมายต่างๆ การครอบงําแพทยสภา
ทําให้โ รงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มออกจากระบบให้บริ ก ารประกัน สังคม สิ ทธิ ร าชการ และ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ มมากขึนและจะส่ งผลให้ภาระหน้าทีนี ตกอยู่กบั โรงพยาบาลรัฐที
ต้องดูแลผูร้ ับบริ การภาคประชาชน ซึงเป็ นกลุ่มใหญ่ทีสุดของสังคมประมาณ 40 ล้านคน ในขณะที
แนวคิดการค้าเสรี จะทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเจริ ญเติบโตมากขึนจากกลุ่มลูกค้าทีมีกาํ ลังซือ
สูง จากกลไกเศรษฐกิจแบบเสรี นิยมทําให้ภาครัฐต้องให้ความสําคัญต่อการพัฒนาโรงพยาบาลรัฐ
ให้มีศกั ยภาพในการรองรับผูร้ ับบริ การจํานวนมาก ด้วยความมีประสิ ทธิภาพด้านคุณภาพบริ การ
การปรับปรุ งระบบการจ่ายค่าตอบแทนเพือจูงใจบุคลากรทางการแพทย์ งบประมาณเพือการลงทุน
ในระบบสาธารณสุขให้มากขึน โดยในส่วนของการปฎิบตั ิตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ นที
มีปัญหาด้านคุณธรรม เกิดขึนจากความไม่พร้อมใจของโรงพยาบาลเอกชนในการเข้าร่ วมโครงการ
กับภาครัฐและไม่คาํ นึงถึงผูร้ ับบริ การฉุ กเฉิ น อันเป็ นการขาดหลักคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างรุ นแรง
ดังนันการปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรมจริ ยธรรมจึงเป็ นสิ งทีสําคัญและมีความน่ าเป็ นห่ วงอย่างมาก
ในอนาคตดังนันการปฎิรูปกฎหมายจึงมีความสําคัญในการสร้างเงือนไขทีเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย
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1.2 การสร้างกฎหมายเพือดูแลสิ ทธิผรู้ ับบริ การ ในกรณี การเยียวยาความเสี ยหาย
จากความเสียหายทางการแพทย์ การจัดการดูแลกรณี พิพาทให้ได้รับประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายทังในด้าน
ผูร้ ับบริ การทีได้เสี ยหาย แพทย์พยาบาลผูใ้ ห้ก ารดูแลรัก ษาและโรงพยาบาลทีได้รับการดูแลจาก
กองทุนชดเชยค่าเสียหาย โดยไม่ตอ้ งรอกระบวนการทางศาลและยังเป็ นเครื องมือทีทําให้เกิดการ
ประนี ประนอมยอมความ เพือบรรเทาความเสี ยหาย ความทุ ก ข์ทรมานของทุ ก ฝ่ ายที เกี ยวข้อง
รวมถึงการสร้ างความสัมพัน ธ์ค วามเชือใจระหว่างผูร้ ั บบริ ก าร แพทย์พยาบาลและโรงพยาบาล
เอกชนเพิ มมากขึน นับเป็ นการจัดการเชิ งบรรษัทภิบาลภาพรวมของระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ที
ยังคงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มทียากต่อการประสาน การสร้างความมีส่วนร่ วม
ในความรับผิดชอบทีดีต่อกัน ดังคํากล่าวทีว่า
หลักการรั ฐควรทํา ในสิ งทีเอกชนไม่มีความสามารถทํา รั ฐอย่ าทํา แข่ง การ
รั กษาพยาบาลเช่ น กัน ปั ญหาคือ เอกชนทํา แล้วมองประชาชนไหมหรื อ ผูถ้ ื อหุ ้นอย่า งไร
โรงพยาบาลภาครัฐจะอ่อนแอไปเรื อยๆ ไม่มีการปรั บปรุ งพัฒนา เงิ นเดือนน้อยและค่อยๆ
ขยายไปสู่ ภาคเอกชนมากขึน อย่างนีจะทําอย่างไร การปฎิบตั ิจริ งต้องดูว่าการเข้าถึงบริ การ
ของประชาชนจะทําอย่างไร ทีพึงของประชาชน คือ อะไร เมือค่าใช้จ่ายสู งขึน ปั ญหา คือ
การควบคุมภาคเอกชน เข้มแข็งอย่างไร ดูแลอย่างไร นโยบายดี แต่ปัญหาการปฎิบตั ิทาํ ได้ไม่
ดี (สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

1.3 การตังคณะกรรมการเพือควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน
เป็ นรู ปแบบการดําเนินธุรกิจทีรัฐบาลต้องให้ความสําคัญ เนืองจากค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
เอกชนถูก ควบคุ มจากวินิ จฉัยของแพทย์ในการเกิด ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ เช่ น ยา เวชภัณ ฑ์
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ การตรวจวินิ จ ฉัยด้ว ยเครื อง เป็ นต้น ภายใต้ค วามเชี ยวชาญเฉพาะทาง
การแพทย์ทีเป็ นอํานาจในการดําเนินการตามมาตรฐานการรักษา ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนผูร้ ับริ การพึงต้อง
รับผิดชอบโดยปราศจากการต่อรองเนื องจากผูร้ ับบริ การขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคําวินิจฉัย
ทางการแพทย์ ประกอบกับราคาไม่ได้ถกู เปิ ดเผยเป็ นสาธารณะทําให้ผรู้ ับบริ การขาดโอกาสในการ
ตัดสินใจหรื ออยูใ่ นภาวะจํายอมต้องรับภาระดังกล่าว การควบคุมราคาควรยึดหลักการของการค้า
ทัวไปเช่นเดียวกับสินค้าอืนทีมีความจําเป็ น ภายใต้การควบคุมของกระทรวงพาณิ ชย์ทีห้ามขายเกิน
ราคาทีกําหนด แต่ราคาในโรงพยาบาลเอกชนมักสูงกว่าราคาทัวไปหลายเท่าตัว โดยทีไม่สามารถหา
เหตุผลในการกําหนดราคาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน การควบคุมราคาจึงเป็ นกลไกของการจัดการ
บรรษัทภิบาลทีจําเป็ นนํามาใช้เพือสร้ างความเสมอภาค ความมีคุณธรรมจริ ยธรรมให้เกิด ขึนใน
สังคม
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2. การกํากับ ดูแล ตรวจสอบการปฎิบตั ิตามบทบาทหน้าที ขององค์กรภาครัฐ ได้แก่
แพทยสภา สภาการพยาบาล เป็ นต้น ได้แก่
2.1 บทบาทหน้าที ของแพทยสภาในการจัด การบรรษัท ภิ บาล ได้แ ก่ การดํารง
เกียรติยศ หลัก คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ทีมุ่งผดุ งความยุติ ธรรมให้แก่
ผูร้ ับบริ การ โดยปราศจากผลประโยชน์ทางธุรกิจและการปกป้ องวิชาชีพ ดังคํากล่าวทีว่า
แพทยสภาเป็ นหน่วยงานของรัฐทีกํากับดูแลองค์กรวิชาชีพ ไม่มีหน้าทีปกป้ อง
อาชีพแพทยด้วยกันเอง อีกด้านหนึงก็ปกป้ องแต่ไม่ปกป้ องจนไม่รู้วา่ วิชาชี พตนเองทําอะไร
อย่างไร ต้องดูประโยชน์ประชาชนเป็ นหลัก ระบบทางการแพทย์เป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ตอ้ ง
พิทกั ษ์วชิ าชีพแพทย์ให้คนทําดีได้รับความคุม้ ครอง ไม่ใช่ แพทย์สมาคมนะนันเป็ นองค์กร
วิชาชีพล้วนๆ (สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

จากกระแสสังคมโดยทัวไปพบว่า ประชาชนบางส่วนขาดความไว้วางใจในการ
บทบาทหน้าทีและการตัดสินของแพทยสภา เนื องจากประชาชนไม่ได้รับความเป็ นธรรมและขาด
ความเชือใจในแพทยสภา ซึงเป็ นกลุ่มผูม้ ีความขัดแย้งในผลประโยชน์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเข้า
มาเป็ นนายกแพทยสภา เลขานุ การแพทยสภา เป็ นต้น อันเป็ นกลุ่มผลประโยชน์จากโรงพยาบาล
เอกชนเข้ามาด้วยทุน ทางธุร กิจ อํานาจและใช้พรรคพวกในสายอาชีพ เพือให้การช่ วยเหลือ ดูแล
ผลประโยชน์ของธุรกิจโรงพยาบาลมากกว่าเจตนารมณ์ทีให้ความเป็ นธรรมต่อประชาชน (ปรี ยา
นันท์ ล้อเสริ มวัฒนา; กรรณิ กา กิติเวชกุล; สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, 2558) นอกจากนี แพทยสภามีความ
พยายามเสนอให้ยกเว้นทางอาญาในการกระทําผิดโดยประมาทของแพทย์ โดยรับผิดทางอาญาใน
การกระทําโดยเจตนาหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านัน (ปานรวี ชีวิตโสภณ, 2551) ทําให้
ธรรมาภิบาลของแพทยสภาถูกบิดเบือนไปหน่วยงานภาครัฐทีควรมีบทบาทในการกํากับ ดูแลและ
ตรวจสอบจรรยาบรรณทางการแพทย์ เช่น แพทยสภา ทีมีความล้าสมัย ขาดประสิ ทธิภาพในการ
ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานของสิ นค้าทีมีอยู่ในตลาดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ อีกทังแพทยสภายัง
เป็ นเครื องมือหนึงในกลุ่มทีมีความขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ตัวอย่าง
การดํารงตําแหน่ งนายกแพทยสภาและเลขานุ ก ารแพทยสภา เป็ นเจ้าของหรื อผูบ้ ริ หารระดับใน
โรงพยาบาลเอกชน ทําให้เมือมีเหตุฟ้องร้ องดําเนิ นคดีกบั แพทย์และโรงพยาบาลเอกชน จึงได้รับ
ความร่ วมมือหรื อคําวินิจฉัยจากแพทยสภาในลักษณะการปกป้ องผลประโยชน์ของกลุ่มอํานาจทาง
ธุรกิจการแพทย์ หลายครังพบว่าคําพิพากษาของศาลไม่อา้ งอิงความเห็นแพทยสภา เป็ นต้น การ
พัฒ นาความเป็ นบรรษัทภิบาลในธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชนในบางแห่ งสามารถทําให้เกิ ดได้ แต่
ขึนอยู่กบั จิต สํานึ ก ของผูบ้ ริ หารทีจะกําหนดทิศทางองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที มีความ
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เข้มแข็งในการตรวจสอบความเป็ นบรรษัทภิบาลมากน้อยเพียงใด สําหรับบางผลิตภัณฑ์ทีมีความ
ชัด เจนในการจัด การบรรษัทภิ บาลยังคงมีต ัว อย่างให้เห็ น จริ งในแนวทางปฏิบัติ โดยประเด็น
เกียวกับบรรษัทภิบาลหลักแบ่งออกได้ดงั นี
2.1.1 การปฎิรูปเชิงโครงสร้างกรรมการบริ หารแพทยสภาเป็ นแนวทางหนึงใน
การกํา หนดคุ ณ สมบัติ ผดู้ ํา รงตําแหน่ ง สํา คัญ การปฎิ รู ป กฎหมายให้แพทยสภาทํา หน้า ที เพื อ
ประชาชนชัดเจนเหมาะสมมากขึน การสร้างระบบการตรวจสอบแพทยสภาจากบุคคลภายนอกทีไม่
มีส่วนได้ส่วนเสี ย จะทําให้เกิดระบบบรรษัทภิบาล เพือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการร้องเรี ยน
ความเดือดร้อนทีได้รับจากโรงพยาบาลได้มากขึน
2.1.2 ด้านความขาดแคลนแพทย์ แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพทีควรมีส่วน
ในการผลักดัน ให้โรงพยาบาลเอกชนที มีความพร้ อมในการผลิตแพทย์สามารถดําเนิ นการผลิต
แพทย์เองได้ เพือลดปั ญหาการดึงแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ โดยโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ งมี
ความพร้อมในการผลิตแพทย์ได้แต่ติดขัดด้านเงือนไขในการเปิ ดหลักสูตรทางการแพทย์ เนืองจากมี
การลงทุนสูงและต้องปฎิบตั ิตามมาตรฐานโรงเรี ยนแพทย์ ซึงในทางปฏิบตั ิโรงพยาบาลเอกชนไม่
สามารถทีจะดําเนินการได้ เนืองจากไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุนรวมถึงการปฎิบตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพที
กําหนดโดยแพทยสภาก็มกั ไม่ให้การสนับสนุน ดังนันการเลือกแนวทางในการดึงแพทย์จึงเป็ นสิ งที
ดําเนินต่อไปท่ามกลางกระแสจากภาคประชาชนทีมีความเห็นว่าโรงพยาบาลเอกชน ใช้ทรัพยากร
เพือการผลิตแพทย์ทีมีตน้ ทุนสูงในการเอือแก่ธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน โดยมีแพทยสภาทีเป็ น
กลุ่มผลประโยชน์ให้ก ารสนับสนุ นให้ก ลไกการผลิตแพทย์อยู่ในความรับผิด ชอบจากโรงเรี ยน
แพทย์ ทําให้ภาวะการณ์การจูงใจแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐยังคงมีอย่างต่อเนื องใน 2 ด้านหลัก คือ
(1) แพทย์อาวุโ สที มีค วามเชี ยวชาญสู ง มักถูก จูงใจให้มาทํางานในโรงพยาบาลเอกชนที ให้ผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีดีกว่า รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการทํางานให้แก่แพทย์อาวุโสที
ต้องการทีมงานทีมีประสิทธิภาพ เครื องมือทีทันสมัย สถานทีทีพร้อมในการให้บริ การเป็ นต้น (2)
แพทย์จบใหม่ บางกรณี มีขอ้ เสนอการใช้เงินทุนคืนภาครัฐทีมีมลู ค่าตํากว่าต้นทุนการผลิตแพทย์ เพือ
จูงใจให้เข้ามาทํางานในโรงพยาบาลเอกชนทีมีผลตอบแทนและสิ งอํานวยความสะดวก รวมถึงการ
ให้ทุนศึก ษาต่ อแพทย์เฉพาะทาง อันส่ งผลต่ อความเจริ ญก้าวหน้าของแพทย์และความเจริ ญทาง
เศรษฐกิจของโรงพยาบาลเอกชน เป็ นข้อเสนอหลักทีสามารถจูงใจแพทย์ได้อย่างดี ปั จจัยทีส่ งผล
กระทบต่อความขาดแคลนแพทย์อีก 2 ประการ ได้แก่ (1) การกีดกันแพทย์จากต่างประเทศทีต้อง
สอบใบอนุ ญาตเป็ นภาษาไทยอันเป็ นอุปสรรคใหญ่ของแพทย์ต่างชาติ (2) การทํา Public private
partnership หรื อ PPP โดยเปิ ดโอกาสให้แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐไปทํางานในโรงพยาบาลเอกชน
ทําให้เกิด การทาบทามและเกิ ดช่ องทางที เอือต่ อการย้ายสถานทีทํางานจากโรงพยาบาลรั ฐไปสู่
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โรงพยาบาลเอกชน โดยสาเหตุดงั กล่าวส่งผลให้อตั ราความขาดแคลนแพทย์ยงั คงมีอยูอ่ ย่างต่อเนือง
โดยปัญหาจะส่งผลกระทบในลักษณะวังวนทีเกียวข้องกับหลายด้านในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
แนวทางการพัฒนาบรรษัทภิบาลด้านลดความขาดแคลนแพทย์สามารถกระทําได้โดยการผ่อนปรน
เงือนไขในการเปิ ดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อมในการผลิตแพทย์ รวมถึงบุคลากร
ทางการแพทย์อืนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยสยามมีการผลิตแพทย์
พยาบาลร่ วมกับโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลตํารวจ มหาวิทยาลัยรังสิ ตผลิตแพทย์ร่วมกับ
โรงพยาบาลราชวิถี เป็ นต้น แต่เนื องจากการผลิตแพทย์โดยโรงพยาบาลเอกชนทีไม่อยู่ในฐานะ
สถาบัน การศึก ษาและไม่มี โ ครงสร้ างผลิต แพทย์ร่ ว มกับโรงเรี ยนแพทย์ จึ งทําให้มีเงื อนไขใน
ลัก ษณะโรงเรี ยนแพทย์ท ําให้เ กิ ด เงื อนไขที โรงพยาบาลเอกชนต้อ งลงทุ น สู ง และปฎิ บัติ ต าม
มาตรฐานโรงเรี ยนแพทย์ โดยไม่มีการสนับสนุ นด้านการเงินหรื อภาษีเงินได้จากภาครัฐ ทําให้ไม่
สามารถจูงใจโรงพยาบาลเอกชนดําเนิ น การในเรื องดังกล่าว โดยโรงพยาบาลเอกชนยังคงใช้
แนวทางจูงใจชักจูงแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐดังเดิม ส่ งผลกระทบต่อเนื องถึงการกระจายแพทย์สู่
ต่างจังหวัดน้อยและมีการกระจุกตัวในเขตเมืองใหญ่ไม่ได้รับแก้ไข ดังกล่าวทีว่า
การผลิตแพทย์ แพทยสภาเขาดู แลอยู่ แ ล้วอย่ างใกล้ชิดว่า คุณ ต้อ งมี
หลักสู ตรให้เขาเห็น ต้องมีวธิ ี การปฏิบตั ิ การเรี ยนการสอนมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างเขาละเอียด
มากอยู่แล้ว คือ ผมเห็นว่าน่าจะเป็ นตัวตอบโจทย์อนั หนึ งนะครั บสําหรั บคนเรี ยนแพทย์ ใน
โรงเรี ย นแพทย์ที เป็ นเอกชน ในส่ วนของการผลิ ต แพทย์ของฝ่ ายรั ฐ บาลมัน ก็ เ พิ มยาก
บุคลากรก็หาไม่ค่อยได้ ถ้าเอกชนเอาแพทย์เกษียณ์แล้วมาได้ แต่ของรั ฐบาลเนียเกษียณ์ แล้ว
เกษียณ์เลย อาจจะจ้างเพิ มเติมอีก 5 ปี ก็แค่นนเอง
ั ถ้าเป็ นเอกชนน่ าจะได้ 7-10 ปี อาจจะช่ วย
ได้ในส่ วนหนึง (เลียง หุยประเสริ ฐ, 2558)

2.2 สภาการพยาบาล มีบทบาทในการพัฒนาความรู้ความสามารถและจรรยาบรรณ
วิชาชีพพยาบาล เพือมุ่งตอบสนองผูร้ ับบริ การทีต้องการความช่วยเหลือ ซึงพยาบาลเป็ นบุคคลทีมี
ความสําคัญต่อการดูแลผูร้ ับบริ การอย่างยิง ดังคํากล่าวทีว่า
ปั จจุบนั แพทย์ไม่ใช่ ปัญ หาใหญ่ ขณะนี Shortest กลายเป็ นพยาบาลแรงกว่า
สมมุติวา่ พรชัยจะมาทําผ่าตัดหัวใจ ถามว่าต้องการอะไรบ้างก็ตอ้ งมีแพทย์ผ่าตัดหัวใจ แต่
จริ งๆ เป็ นแค่ ห นึ งในที ม เขาต้อ งการพยาบาลที ช่ ว ยผ่ า ตัดหัว ใจเป็ นงาน เขาต้อ งการ
แพทย์ดมยาผ่าตัดหัวใจเป็ น......มีแพทย์ไม่มีคน Support ก็ผ่าไม่ได้เหมือนกัน (ดุลย์ ดํารง
ศักดิ, 2557)
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ตอนนีน่าจะขาดทีพยาบาล (วนิดา เปาอินทร์ , 2558)
พยาบาลหรื อผูช้ ่วยพยาบาลถือว่าค่อนข้างขาดแคลนเราก็เลยต้องมีการจับมือ
กัน มหาวิทยาลัยสยามในการเทรนนิ ง (รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช, 2558)

การสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบด้วยจิตสํานึ กวิชาชีพ
จะสามารถพัฒนาความเป็ นบรรษัทภิบาลในบริ การได้เป็ นอย่างดี การพัฒนาบรรษัทภิบาลในสภา
วิชาชีพพยาบาลทีสําคัญ ได้แก่ (1) การยึดมันในจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื องจากพยาบาลมีบทบาท
หน้าทีสําคัญในการดูแลผูร้ ับบริ การอย่างใกล้ชิดมากกว่าแพทย์ การรับรู้อาการ การสังเกต รวมถึง
การสือสารอาการต่างๆ ทีได้จากพยาบาลจะมีความน่าเชือถือได้มากกว่าผูร้ ับบริ การ พยาบาลจึงต้อง
มีส่วนร่ วมสําคัญในการสือสารความเข้าใจในข้อมูลประวัติการดูแลผูร้ ับบริ การให้แพทย์ทราบอย่าง
ละเอียด อุปสรรคสําคัญสําหรั บแพทย์ทีสอบถามอาการจากผูร้ ั บบริ ก ารโดยที ผูร้ ั บบริ ก ารขาด
ความสามารถในการสือสารอาการได้อย่างชัดเจน การขาดความรู้ทางการแพทย์ทีจะอธิบายอาการ
จะเป็ นอุปสรรคหนึงในการให้การรักษาทีแพทย์ตอ้ งรับฟังจากทุกฝ่ ายทังผูร้ ับบริ การและพยาบาล
(2) การบริ ห ารอัต รากํา ลัง ของพยาบาล เป็ นปั จ จัย สํา คัญ ในการพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฎิ บัติ ง านและประสิ ท ธิ ผ ลในผลลัพ ธ์ด ้า นสุ ข ภาพของผูร้ ั บบริ ก าร การจัด อัต ราที ขาดความ
เหมาะสมเพียงพอจะทําให้การดูแลไม่ทั วถึงขาดประสิ ทธิ ภาพ ซึ งการจัด การบรรษัทภิบาลต้อง
กําหนดมาตรฐานสัดส่ วนพยาบาลต่อการดูแลผูร้ ับบริ การในแต่ละแผนกอย่างชัดเจน รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของพยาบาลให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ (3) การทํางานร่ วมกันเป็ นทีมใน
การส่งมอบคุณค่าบริ การสู่ผรู้ ับบริ การจําเป็ นต้องมีส่วนร่ วมจากหน่วยงานอืน ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร
เทคนิคการแพทย์ แม่บา้ น ช่างซ่อมบํารุ ง การเงิน เป็ นต้นในการสนับสนุ นการปฎิบตั ิงานร่ วมกัน
โดยมีพยาบาลเป็ นศูนย์กลางการประสานความร่ วมมือหลักทีสําคัญ
ภาพรวมพบว่าอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาบรรษัทภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน ส่วนใหญ่มาจากผลประโยชน์ทางธุรกิจทีเข้ามามีบทบาทมากในหน่วยงานรัฐ คือ แพทยสภา
จากความเห็นภาคประชาชนรวมถึงนักวิชาการพบว่า แพทยสภา เป็ นกลุ่มผลประโยชน์จากผูบ้ ริ หาร
โรงพยาบาลเอกชนจึงทําให้ไม่สามารถปฎิบตั ิต ามบทบาทหน้าทีเพือประชาชน รวมถึงการดํารง
ศัก ดิศรี จรรยาบรรณทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม เช่ น (1) ขาดการติ ดตามวิทยาการแพทย์
ผลิตภัณฑ์หรื อนวัตกรรมทางการแพทย์ เพือรับรองมาตรฐาน กํากับดูแล ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และบริ การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนจํานวนมากใช้ผลิตภัณฑ์บริ การที
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ (2) ขาดการยึดมันในหลักจรรยาบรรณทีเหมาะสม เนื องจากมีเป้ าประสงค์
เพือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมากกว่าการทําหน้าทีของผูร้ ักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ จากข้อร้องเรี ยน
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จํานวนมากทีมีค ดี ฟ้องร้ องโรงพยาบาลและต้องการความคิด เห็ น จากแพทยสภา พบว่าการให้
ความเห็นใช้เวลานานเกินความเหมาะสมบางกรณี หลายปี การให้ความเห็นเชิงการปกป้ องแพทย์
และโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง การเพิกเฉยต่อบทบาทหน้าทีในการให้ความเห็นทางวิชาชีพ
โดยเบียงเบนว่าความเห็นแพทยสภาไม่มีผลต่อการพิจารณาคดีของศาล เป็ นต้น จากพฤติกรรมที
แสดงออกถึงการปกป้ องผลประโยชน์ทางธุรกิจทีชัดเจนทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกรรมการ
แพทยสภา ที มีกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มทีคํานึ งถึงการยึดมันจรรยาบรรณ ส่ งผลให้เกิดปั ญหา
การเมืองภายใน การวิ งเต้นในการซือเสียงในการคัดเลือกกรรมการแพทยสภา ผลลัพธ์ความขัดแย้ง
ส่งผลกระทบต่อผูร้ ับบริ การและกลุ่มแพทย์ทียึดมันในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหนี ยวแน่ น ทังนี ผู้
ทีบทบาทสําคัญในการปฎิรูปแพทยสภา คือ รัฐบาล ควรมีการปฎิรูปความเป็ นธรรมตามหลักนิ ติ
ธรรมให้เป็ นรู ปธรรม โดยคณะกรรมการแพทยสภา เป็ นบุ ค คลที ไม่มีส่ว นเกี ยวข้องกับกลุ่ ม
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่เป็ นบุคคลทีมีหุน้ ส่วนหรื อส่ วนได้ส่วนเสี ยในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
รวมถึงการมีสมาชิกทีมาจากกลุ่มภาคประชาชนหรื อบุคคลทีเป็ นกลางทีไม่อยู่ในวิชาชีพแพทย์ร่วม
เป็ นกรรมการ เพือสร้างความมีส่วนร่ วมและมุมมองด้านอืนทีเกียวข้องประกอบด้วย เป็ นต้น
3. ภาวะการแข่ งขัน ทางธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนที รุ น แรง เป็ นผลจากอัต ราการ
เจริ ญเติบโตของความต้องการทังภายในประเทศและภายนอกประเทศทีมีสูงขึนอย่างต่อเนือง ส่ งผล
ให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการปรับตัวด้านการขยายการลงทุนดังคํากล่าวทีว่า
ประเทศไทยกําลังพัฒนามากขึน คนมีการศึ กษามากขึน ฐานะดีขึน ความต้องการ
ในเรื องของการรักษาพยาบาลมีเพิ มมากขึน โอกาสถ้ามองจากโรงพยาบาลต่างๆ ทีมีจาํ นวน
มาก น่าจะแข่งขันกันมากอยู่แล้ว ไม่วา่ จะเป็ นในเขตกรุ งเทพหรื อเมืองใหญ่จริ งๆ ถ้ามองจาก
ปริ มาณการแข่งขันยาก แต่ถา้ มองจากความต้องการของคนทีต้องการโรงพยาบาลทีดีมีมาก
ขึนเรื อยๆ นันก็คือโอกาสในการพัฒนาตนเอง ทุกโรงพยาบาลจําเป็ นต้อง พัฒนาคุณภาพและ
ขีดความสามารถในการรั กษาพยาบาลให้ดีขึน ดังนันโรงพยาบาลไหนทีมี ความล้า หลัง
อย่างเช่น สกปรก หมอไม่เก่ง เครื องมือไม่ดี อันนีก็คงไม่สามารถแข่งขันได้
อนาคตเมื อ AEC เปิ ดกลุ่ ม IHH ของรั ฐ บาลมาเลเซี ย ที ซื อกิ จการโรงพยาบาล
Parkway การดําเนินธุ รกิจขึนอยู่กบั Integrated healthcare หากเขาจะเข้ามาในเมืองไทย โดย
ความใหญ่ของเงิ นกองทุนมากกว่า BDMS แต่อยู่ทีว่า Integration เขาจะหลวมกว่าเราหรื อ
เปล่า เขามีดว้ ยกันหลายกลุ่ม Parkway กลุ่มของเขาเองและการลงทุนในตุรกี เรื องการลงทุน
โรงพยาบาลในต่างประเทศถึงแม้จะมี Volume แต่ Coherision ระหว่างโรงพยาบาลมันจะ
แน่นแค่ไหน ถ้าดูแค่ Volume และ Total revenue คงใหญ่กว่าเรา แต่กาํ ไรสุ ทธิ เราดีกว่าเขา
โอกาสทีจะเข้ามาในไทยคงลําบาก เข้าในกลุ่มเราเขาไม่ได้อยู่แล้ว เพราะเครื อ BDMS แข็ง
อยู่แล้ว นอกจากเขาจะไปรวมกิ จการหรื อร่ วมทุนกับโรงพยาบาลกลุ่มอืนๆ เล็กๆ นะ เพือ
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โอกาสให้เขาเข้ามาขยายในเมืองไทย แต่มาตังโรงพยาบาลใหม่ของเขาเองผมคิดว่าลําบาก ถ้า
เกิดโรงพยาบาลใหญ่ๆ กลุ่มใหญ่ๆ ธนบุรี รามคําแหง เห็นประโยชน์การร่ วมกันก็ถือว่าเป็ น
คู่ แ ข่ ง แต่ ไ ม่ น่ า กลัว ผมคิ ด ว่ า เป็ นคู่ แ ข่ ง ที ต้อ งหาโอกาสทางธุ ร กิ จ แต่ สํ า หรั บ เราเอง
โรงพยาบาลในเครื อทีมีโครงสร้ างทีผูบ้ ริ โภคยอมรับได้อยู่แล้วใช่ไหม คือ 1. มีโรงพยาบาล 3
ระดับ 2. มีแนวโน้มศักยภาพทีจะพัฒนา ขีดความสามารถในการบริ หารพยาบาลอยู่แล้ว
เพราะโรงพยาบาลระดับสู งถึงกลาง กลางลงตํา จะเจาะเข้าเครื อเราคงไม่ได้ อยากไปรวม
องค์กรอืนและทําให้องค์กรอืนมีการขยายตัวหรื อทําเพือตัวของเขาเองทีมีโอกาสเข้ามาใน
เมืองไทย โอกาสทีจะแข็งแกร่ งเท่า BDMS คงยาก โอกาสและช่ องทางธุ รกิ จของเราให้
ได้เปรี ยบ โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลระดับตําบลนับไม่ได้ ชื อเช้า
ไปแปะ เนื อหาเป็ นแค่ อ นามัย ตํา บล นับจริ ง ๆ มี แ ค่ พนั กว่ า โรง บริ ก ารขันพืนฐานทัง
Vission Mission แตกต่ างกัน อย่า งสิ นเชิ ง นั นเป็ นบริ ก ารภาคสาธารณะ โดยใช้เงิ นภาษี
ประชาชนโดยมีขอ้ จํากัด มีขอ้ ปฎิบตั ิต่างๆ มากมาย ต่างจากโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้เป็ นคู่
แข่ งขัน แต่ เ ป็ นการเสริ มกัน ได้ เพราะแต่ล ะคนทํา เพื อวัตถุประสงค์ของตัวเอง (สมอาจ
วงษ์ขมทอง, 2557)

โดยบางโรงพยาบาลเอกชนเลื อ กช่ อ งทางการระดมเงิ น ทุ น และแสวงหา
ผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการเข้าเป็ นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปั จจุบนั มีธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนจดทะเบียนสมาชิ กจํานวน 14 บริ ษทั โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก ในการระดม
เงินทุ นและสร้ างความเชือถือเป็ นทีรู้ จกั ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึงส่ งผลดีต่ อการ
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสามารถอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุนได้ระดับดี อันเป็ นผลจาก
ปริ มาณความต้องการของผูร้ ับบริ การมีจาํ นวนมาก ทําให้โอกาสสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจย่อมมี
มากเช่นกัน ด้านการรับรู้จากภาคประชาชนและผูร้ ับบริ การเปลียนแปลงไปจากเดิมโรงพยาบาลเป็ น
สถานทีคุณธรรม ได้ถกู แปรเปลียนเป็ นธุรกิจการค้าทีมุ่งหวังการตอบแทนความคาดหวัง ส่ งผลให้
ระบบการเอือเฟ้ อความไว้วางใจเปลียนแปลงเป็ นค่าต่างตอบแทนทางธุรกิจระหว่างกัน ก่อให้เกิด
ความหวาดระแวงและการขาดความไว้วางใจ ทําให้เกิดระบบการตรวจสอบขึนมากมาย ตัวอย่าง
บริ ษทั ประกันและบริ ษทั คู่สัญญาการค้ากับโรงพยาบาลเอกชน บางแห่ งมีก ารจ้างแพทย์พยาบาล
เพือพิจารณาความเหมาะสมในการรักษา เช่น ความเหมาะสมในการให้ยาทังจํานวนและชนิ ดยีห้อ
ของยา ระยะเวลาในการพักรักษา รายการตรวจวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ จํานวนแพทย์และค่าแพทย์ที
ให้การดูแล ราคาค่ าใช้จ่ ายแต่ละรายการ เป็ นต้น เพือใช้เปรี ยบเที ยบระหว่างโรงพยาบาลต่างๆ
ความสําคัญหลักของการจัดการบรรษัทภิบาลธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (Health governance) ได้แก่
ภาวะการแข่งขันในระดับทวีปเอเซียเริ มทวีความรุ นแรงขึน เริ มตังแต่การเปิ ดตัวเป็ นศูนย์กลางทาง
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การแพทย์ข องประเทศไทย (Thailand medical hub) ส่ งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลจากทัวโลกเริ ม
ตืนตัว ในการแข่งขัน มากขึ น ทังนี เนื องจากภาวะโลกไร้ พรมแดน การเดิ นทางระหว่างประเทศ
สะดวกสบายขึน ความได้เปรี ยบเสียเปรี ยบในด้านราคา มาตรฐานการรับรองระดับนานาชาติ (Joint
commission international : JCI) ทีมีความน่าเชือถือ เป็ นเครื องมือในการสร้างความเชือมันสําหรับ
ผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติ เป็ นต้น ส่ งผลให้ประเทศไทยทีมีมาตรฐานการรับรองทีสูงสุ ดในอาเซียน
ราคาเหมาะสม บริ การดี ทําให้สามารถดึงดูดผูร้ ับบริ การจากทัวโลกได้มาก ทําให้เกิดการพัฒนาเพือ
การแข่งขันทางธุรกิจมากขึน ดังคํากล่าวทีว่า
มาตรฐานการรั กษาพิทกั ษ์ คุณภาพบริ กาทีจะเกิ ดกับประชาชน อีกด้านหนึ งคือ
การตลาดมาตรฐานมาเป็ นจุดขาย มีการตรวจจริ งแน่ นอน โรงพยาบาลเอกชนนํามาเป็ นจุด
ขาย มีรายได้เข้ามา ตังมาตรฐานตัวเองว่าต้องผ่าน แต่ไม่จาํ เป็ นต้องเอาของเขาหรอก ระบบ
บ้านเราก็มีมาตรฐานอยู่ อยู่ทีการให้คุณค่า มาตรฐานคนไทยไม่จาํ เป็ นต้องขนาดนัน เกียวกับ
การรับรองชีวติ ..... ผมไม่คิดว่าเป็ นหลักประกันได้ 100% ขึนอยู่กบั คุณว่าคุณจะให้การตรวจ
อะไรอย่างไร มีเรื องแซวกันเยอะแยะ มีความผิดผลาดในการบริ หารของแพทย์ทีมีความผิด
ผลาด ระบบนีไม่ช่วยระบบการบริ หาร แต่เป็ นเรื องการตลาด การรับบริ การ ความน่ าเชื อถือ
สําหรับผูจ้ ่ายเงิน (สุ วฒั น์ กิตติดิลกกุล, 2557)

3.1 ประเทศไต้หวันประกาศการเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่ งทวีปเอเซีย โดย
วิทยาการแพทย์ในประเทศไต้หวันมีความก้าวหน้าอย่างมาก สามารถผลิตเครื องมือทางการแพทย์
ได้เอง ศักยภาพด้านเงินทุน บุคลากรทีมีความพร้อมและมีมาตรฐานการรักษาสูง รวมถึงการรัฐบาล
ให้การสนับสนุนอย่างจริ งจังในการพัฒนาธุรกิจสุขภาพสู่ตลาดโลก การมุ่งเน้นตลาดอย่างชัดเจนทํา
ให้การแข่ งขันในอนาคตอันใกล้จะทวีค วามรุ นแรงมากขึน ซึงส่ งผลกระทบด้านการแข่งขันกับ
ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยในส่ ว นของผูร้ ั บบริ ก ารชาวต่ างประเทศ แต่ สําหรั บ
ผูร้ ับบริ การชาวไทยแล้วไม่ได้รับผลกระทบ เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนยังเป็ นทางเลือกสําหรับผูม้ ี
รายได้สูงทีต้องการประสิทธิภาพด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การทีดีกว่าโรงพยาบาลรัฐที
มีช่องทางการตลาดทีสามารถแข่งขันได้ ดังคํากล่าวทีว่า
เราเชือมันของธนบุรีเอง เราอาจจะไม่ได้แพงเท่ากับคู่แข่งแต่ดว้ ยมาตรฐาน
การรักษาพยาบาล ผมว่าก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมาก (รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช, 2558)
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3.2 ธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศอินเดีย มีศกั ยภาพสูงทังด้านเครื อข่ายโรงพยาบาล
ทีมีจาํ นวนมาก ราคาตําทีสุดในทวีปเอเซีย มีความพร้อมในการแข่งขันในหลายด้าน เช่น ตําแหน่ ง
ทีตังทางยุทธศาสตร์ การเดินทางสะดวก ระบบการเคลือนย้ายและคุณภาพการรักษาอยูใ่ นระดับทีดี
3.3 ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลในประเทศมาเลเซี ย ถือว่า มีศกั ยภาพในการแข่ งขัน ทาง
การตลาดที มีความได้เปรี ยบคู่แข่งขันทุกประเทศในแถบสมาชิก อาเซียน เนื องจากธุ รกิจร่ วมทุ น
ระดับประเทศจากภาครัฐและภาคเอกชน การมีเครื อข่ายทางธุร กิจทีใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก
ความมันคงทางการเงิน การครอบครองส่ วนแบ่งทางการตลาดและการสร้างผลตอบแทนต่อการ
ลงทุนอยูใ่ นเกณฑ์ทีสูงกว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยในภาพรวม
3.4 ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ อดี ต ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลมี ค วาม
เจริ ญรุ่ งเรื อง มีความพร้อมในการให้บริ การ ถึงแม้จะมีคุณภาพการรักษาทีด้อยกว่าประเทศอืน แต่
สามารถให้การดูแลรักษาในระดับทีเหมาะสมกับผูร้ ับบริ การกลุ่มกําลังซือน้อยได้ เนื องจากมีราคา
ตํากว่าประเทศอืน การพัฒ นาคุ ณภาพมาตรฐานยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื อง ซึงในอนาคตจะทําให้มี
ศักยภาพการแข่งขันสูงขึน
3.5 ธุ ร กิ จ ในประเทศจี น มีค วามเจริ ญก้าวหน้า ทางการแพทย์ข ันสู ง เนื องจาก
โรงพยาบาลในประเทศจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ตัวอย่างในช่วงไม่กีปี ทีผ่านมาโรงพยาบาลใน
ประเทศจีน บางแห่ งมีก ารต้มยาจี น ในการรั ก ษา ปั จ จุ บัน ได้มีก ารพัฒ นามาตรฐานการรั ก ษาด้ว ย
วิทยาการในระดับแนวหน้าของวงการแพทย์ มีก ารคิ ดค้น นวัตกรรมการรั กษา การผลิตเครื องมือ
ทางการแพทย์ การใช้วิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ทีลําหน้าในการให้บริ การรักษา (เกษม วัฒนชัย ,
2558) ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยให้ค วามสนใจลงทุ น ในประเทศจี น เช่ น กลุ่ม
โรงพยาบาลธนบุรี กลุ่มโรงพยาบาลกรุ งเทพ กําหนดเป้ าหมายการเพิ มฐานผูร้ ับบริ การชาวจีนมากขึน
จากปริ มาณประชาชนทีมีจาํ นวนมาก กําลังซือสูงและความต้องการทางการแพทย์สูงมากเช่นกัน
ภาพรวมด้านการแข่งขันทางธุรกิจระดับทวีปเอเซียมีแนวโน้มทวีความรุ นแรง
ดังคํากล่าวทีว่า
เราก็ มีข้อ ได้เ ปรี ยบข้อ เสี ย เปรี ย บ ข้อ ได้เ ปรี ย บของเราก็ คือ ถ้า เกิ ดพู ดถึ ง
ประเทศรอบข้างเราประเทศสิ งคโปร์ เขาโอเค อาจจะได้เปรี ยบในแง่ ทีว่าฝี มือดี หมอดี แต่
ของเราได้เปรี ยบเรื องราคา ราคาเราตํากว่าถูกกว่าในขณะเดียวกันอินโดจีนของเรามี เขมร
กัมพูชา ลาว เวียดนาม เราก็ยงั ดีกว่านะครับ อันนีก็จะมีขอ้ ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบอยู่ ผมว่ากึ งๆ
แต่วา่ เราจะเสี ยเปรี ยบตรงทีภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี บุคลากรเราภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี พม่า
ภาษาอังกฤษจะดีกว่าเรา แต่พม่าวงการแพทย์สู้เราไม่ได้ (เลียง หุยประเสริ ฐ, 2558)
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การจัดการโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยจะมุ่งเน้นและพัฒนาความเป็ น
บรรษัทภิบาลมากขึนโดยปริ ยาย โดยเฉพาะหลักประสิทธิภาพในการรักษาทีต้องได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ การตรวจสอบทีเข้มข้นจากผูร้ ับบริ การบริ ษทั ประกันหรื อคู่สญ
ั ญาในด้านความเหมาะสม
ทางการรักษา ซึงสะท้อนมาสู่ค่าใช้จ่ายทีผูร้ ับบริ การเป็ นผูต้ ดั สินความเหมาะสมเชิงเปรี ยบเทียบใน
ระดับนานาชาติมากขึน ตัวอย่าง บริ ษทั AIA มีผถู้ ือกรมธรรม์ทีใช้บริ การสุขภาพจากทุกประเทศทัว
โลก สามารถเปรี ยบเทียบมาตรฐานความเหมาะสมการรักษา ราคา คุณภาพการรักษา ได้จากข้อมูล
และเอกสารที โรงพยาบาลต้องส่ งให้บริ ษทั ประกันพิจ ารณาการเรี ยกเก็บเงิ น ประกอบด้ว ย (1)
ประวัติผรู้ ับบริ การ (2) เอกสารการรักษาทางการแพทย์ (Medical record) (3) ใบส่ งตัวหรื อใบ
พิจารณาเคลมเบืองต้น (4) ใบแจ้งหนี (Invoice) (5) ใบรายละเอียดค่าใช้จ่าย เป็ นต้น จากทีมแพทย์
พยาบาลของบริ ษทั ประกัน ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในอนาคตจําเป็ นต้องมีประสิ ทธิภาพใน
คุณภาพการรักษา ต้องดํารงหลักบรรษัทภิบาลด้านอืน เช่น หลักประสิ ทธิผลหรื อผลลัพธ์ทีได้จาก
การรักษา คือ คุณภาพการให้บริ การในภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชน หลักการตรวจสอบและ
ความรับผิดชอบทีมีความเข้มข้นในการตรวจสอบจากผูร้ ับบริ การมากขึน หลักการเปิ ดเผยข้อมูลที
ต้องสามารถชีแจ้งให้รายละเอียดเชิงลึกในการรักษาและทีมาของค่าใช้จ่ายได้อย่างละเอียด อันจะ
สะท้อนไปถึงคุณภาพของความมีจริ ยธรรมในวิชาชี พ ดังนันการแข่งขันทีรุ น แรงจะนําไปสู่การ
ปรับตัวเข้าสู่การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนมากขึน
ภาวะการแข่งขันภายในประเทศไทย เกิดขึนจากหลายปั จจัยด้วยกัน ได้แก่ (1)
กําลังซือของผูร้ ับบริ การมากขึนทําให้เกิดความต้องการการรักษาทีมีมาตรฐานมากขึน โรงพยาบาล
เอกชนจึงเป็ นทางเลือกสําคัญในการรั บบริ ก ารทีได้มาตรฐาน ความสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งรอรั บ
บริ การนานจากโรงพยาบาลรัฐในกรณี เร่ งด่วน รวมถึงความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจประกันสุ ขภาพ
และสวัสดิการของบริ ษทั เอกชนทําให้เกิดธุรกิจทีต่อเนืองไปสู่การใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน เช่น
การตรวจสุขภาพก่อนการอนุมตั ิกรมธรรม์ประกันสุขภาพ เมือผูร้ ับบริ การได้ซือกรมธรรม์ประกัน
สุขภาพแล้วมักจะหาโอกาสใช้สิทธิตามกรมธรรม์ในการรักษาพยาบาลในบางอาการทีไม่จาํ เป็ น
มากนักและเลือกรับบริ ก ารจากโรงพยาบาลเอกชน ทีมีมาตรฐานการรั กษาและคุณภาพบริ การดี
สามารถตอบสนองความคาดหวังของผูร้ ับบริ การได้ เมือมีการใช้บริ การมากขึนโรงพยาบาลเอกชน
มีการปรับราคาค่ ารัก ษาสูงขึนทุ กปี การให้ก ารรักษาเกิน ความเหมาะสม เช่ น การตรวจโรคเชิ ง
ป้ องกันไม่คุม้ ครองทางแพทย์ช่วยวินิจฉัยเป็ นการรักษาเพือให้ได้รับความคุม้ ครอง การให้ยาเกิน
ความจําเป็ นและไม่สอดคล้องกับโรค เช่น โรคผิวหนังให้วิตามินหรื อครี มกันแดด ทังนี แพทย์จะ
เป็ นผูว้ ิ นิ จ ฉัย ในการสั งจ่ า ยยาและเวชภัณ ฑ์ด ัง กล่ า วอัน เป็ นข้อ ห้า มของบริ ษัท ประกัน และ
บริ ษ ัทเอกชนที ไม่ให้ค วามคุ ้มครอง ในบางครั งแพทย์วินิ จ ฉัย ให้ใช้ทาํ ให้เกิ ด ความขัด แย้งกัน
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ระหว่างแพทย์กบั ผูร้ ับบริ การ ผูร้ ับบริ การกับบริ ษทั ประกัน บริ ษทั ประกันกับโรงพยาบาลเอกชน ซึง
ล้วนเป็ นส่วนหนึงของทีมาการขาดความเชือใจกัน ทําให้เกิดการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เมือบริ ษทั
ประกัน หรื อบริ ษ ัทคู่สัญญาต้องมีก ารชําระเงิ น ค่ าบริ ก ารให้แก่ โ รงพยาบาลเอกชน นอกจากนี
ผลกระทบยังเป็ นวัฎจักรไปสู่การเพิ มค่าเบียประกันแก่ผรู้ ับบริ การ ทําให้ผรู้ ับบริ การต้องเพิ มการใช้
บริ ก ารโรงพยาบาล เพือให้เกิด ความคุ ้มค่ าทางการเงิน เป็ นต้น (2) การสร้างผลตอบแทนการ
ลงทุ น จากการที โรงพยาบาลเอกชนมีก ารขยายธุ ร กิ จ อย่า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะในเขตเมื องที มี
ประชากรจํานวนมาก ทําให้ธุรกิจต้องใช้เงิ นลงทุนในการเปิ ดโรงพยาบาลใหม่จาํ นวนสูงทังเงิ น
ลงทุนในการซือทีดิน การก่อสร้างอาคารสถานทีสิ งอํานวยความสะดวก การซือเครื องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ทีมีมูลค่ าสู ง การลงทุ น ด้านความพร้ อมให้บริ ก ารเช่ น การสรรหาบุ ค ลากร การ
ประชาสัมพันธ์ทางการตลาด เป็ นต้น การจัดการธุรกิจจึงมีความจําเป็ นต้องเพิ มปริ มาณผูร้ ับบริ การ
ให้มากขึน เพือให้เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุนและตอบสนองหลักการจัดการบรรษัทภิบาลในการ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น สร้างการกระจายอํานาจในการจัดการธุรกิจ เพือให้ผรู้ ับบริ การ
สามารถเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ การมุ่งตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การในแต่ละพืนที
ตามกลยุทธ์ของแต่ละโรงพยาบาล รวมถึงความมีประสิ ทธิภาพและความมีประสิ ทธิผลในคุณภาพ
การรักษาและคุณภาพบริ การ ปัจจัยหลักในการเสริ มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน คือ กลยุทธ์ทางการตลาดทีเลือกใช้ตอ้ งมีความเหมาะสมกับศักยภาพของโรงพยาบาลและ
ความต้องการของผูร้ ั บบริ ก าร จะเป็ นประเด็ น สําคัญสู ง สุ ด ที ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนต่ างให้
ความสําคัญ ตัวอย่าง ปริ มาณผูร้ ับบริ การพืนที แถบอําเภอเมือง(มหาชัย) จังหวัดสมุทรสาคร เป็ น
พืนที เขตอุต สาหกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะธุร กิ จ การแปรรู ปผลิต ภัณ ฑ์ทางทะเลที มีก ารจ้าง
แรงงานต่างด้าวจํานวนมาก รวมถึงประชากรทีมีความหนาแน่น ประชากรมีรายได้ต่อประชากรสูง
ทีสุดในประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชนในพืนทีนีจึงมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ ว
ได้แก่ โรงพยาบาลเอกชัย ซึงเป็ นโรงพยาบาลเดียวทีเริ มจากโรงพยาบาลขนาดเล็กทีมีเงินลงทุ น
จํากัด รวมถึงศัก ยภาพในการแข่ งขัน น้อยกว่าโรงพยาบาลมหาชัย ทําให้โ รงพยาบาลเอกชัยใน
ระยะแรกของการเริ มต้นธุรกิจจึงจําเป็ นต้องให้บริ การประกันสังคม เพือให้เกิดโอกาสทางการตลาด
ในการเพิ มปริ มาณผูร้ ับบริ การทีใช้สิทธิจากแรงงานทังแรงงานในประเทศและแรงงานต่างด้าวทีมี
จํานวนมาก ส่ งผลให้โ รงพยาบาลเอกชัยสามารถมีแหล่งรายได้จ าํ นวนมาก ในขณะเดี ย วกัน
โรงพยาบาลจําเป็ นต้องมีการจัดการต้นทุ นให้เกิดความเหมาะสมกับการให้บริ การ จากกลยุทธ์
ดังกล่าวทําให้โ รงพยาบาลลดคู่แข่ งขัน ในขณะเดี ยวกัน ก็สามารถจัด การบรรษัทภิบาลในการ
ตอบสนองบริ การสุขภาพให้แก่ประชาชนอย่างเหมาะสมกับความสามารถทางธุรกิจ ควบคู่กบั การ
จัด การพัฒ นาบรรษัทภิ บาลในด้านการเพิ มประสิ ทธิ ภ าพในคุ ณ ภาพการรั ก ษา เช่ น การได้รั บ
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มาตรฐานคุณภาพระดับประเทศ (Hospital accreditation : HA) และกําลังพัฒนาต่อเนื องในการ
เตรี ยมมาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ (Joint commission international accreditation : JCI) การ
เพิ มประสิทธิผลด้านผลลัพธ์การให้บริ การด้านการอํานวยความสะดวก ปั จจัยเชิงกลยุทธ์ทีสําคัญ
หลักของการจัดการบรรษัทภิบาลด้านความเสมอภาคและด้านคุณธรรม คือ (1) การสร้างรู ปแบบ
การรั ก ษาและการบริ ก ารเสมอภาคกัน ระหว่างสิ ทธิชาํ ระเงิน เองกับสิ ทธิ ประกัน สังคม โดยใช้
กระบวนการให้บริ ก ารเหมื อนกัน ถึ งแม้จ ะมีก ารแยกพื นที การจัด การทัง 2 สิ ท ธิ ออกจากกัน
เนืองจากปัจจัยด้านการตอบสนองของแต่ละกลุ่มต่างกัน โดยสิ ทธิประกันสังคมส่ วนใหญ่จะเป็ น
โรคทัวไป สิทธิชาํ ระเงินเองและสิทธิประกันจะมีความซับซ้อนของโรค มีระบบการตรวจสุขภาพที
มีรูปแบบลักษณะการให้บริ การต่างกัน ความแตกต่างด้านเอกสารการเรี ยกเก็บเงินทีมีขนตอนและ
ั
รายละเอียดแตกต่างกัน เช่น สิ ทธิประกันสังคมจะเป็ นลักษณะการเหมาจ่ายรายบุคคลผูร้ ับบริ การ
แสดงสิ ท ธิ ต ามบัต รที มี ในระบบและลงลายมื อชื อ เพื อรั บ ยาสามารถส่ งเรี ยกเก็บ เงิ น กับทาง
ประกันสังคมได้ สําหรับสิ ทธิประกันจะต้องมีขนตอนในการตรวจสอบสิ
ั
ทธิของผูถ้ ือกรมธรรม์
ก่อน โดยสิทธิประกันมีจาํ นวนมาก แต่ละบริ ษทั ประกันมีการกําหนดสิ ทธิทีแตกต่างกันทําให้การ
ตรวจสอบสิทธิของผูถ้ ือกรมธรรม์แต่ละบริ ษทั มีวิธีการทีแตกต่างกัน บางแห่ งมีการตรวจสอบสิ ทธิ
จากหน้าบัตร ตรวจสอบสิ ทธิจ ากระบบคอมพิว เตอร์ การตรวจสอบสิ ทธิ ผ่านโทรศัพท์หรื อทาง
โทรสาร อีเมล เป็ นต้น การรอคอยในการพิจ ารณาสิ ทธิ ค วามคุ ้มครองที มีรายละเอียดมาก ทาง
โรงพยาบาลต้องประสานงานกับบริ ษทั ประกัน เช่ น ประเภทของโรค ความเหมาะสมในการพัก
รักษา วงเงิน ความคุม้ ครอง ข้อจํากัดในด้านค่าใช้จ่าย ยาเวชภัณฑ์ทีคุ ้มครอง เป็ นต้น รวมถึงการ
ระบบการรายงานผลการรักษา เอกสารสําหรับการเรี ยกเก็บเงินกับบริ ษทั ประกันมีความซับซ้อนกว่า
ระบบประกันสังคม เป็ นต้น เพือให้เป็ นไปตามความคาดหวังในงานบริ การและเป็ นเป้ าหมายในการ
ยกระดับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบนั การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชัยมีความ
จําเป็ นต้องยกเลิก การรั บสิ ทธิ ประกัน สังคม เนื องจากโรงพยาบาลประสบผลขาดทุ น จากการ
ให้บริ การมาตลอดหลายปี ทําให้กระทบต่อฐานะทางการเงินของโรงพยาบาล ประกอบกับการปฎิ
รู ประบบการจัดการสิทธิประกันสังคมรวมถึงราคาคิดราคาทีเหมาะสมไม่ได้รับการตอบสนองจาก
หน่ วยงานภาครัฐ ทําให้โรงพยาบาลต้องเลือกให้บริ ก ารเฉพาะกลุ่มชําระเงิน เองหรื อกลุ่มบริ ษ ัท
ประกันและบริ ษทั คู่สญ
ั ญา ในการตอบสนองประสิทธิภาพคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การต่อ
ผูบ้ ริ ก าร ส่ งผลต่ อการให้ค วามหมายการจัด การบรรษัทภิ บ าลด้านความเสมอภาคลดลง ซึ ง
โรงพยาบาลมีความจําเป็ นต้องเลือกทิศทางทีเหมาะสมทีสุ ดในการประกอบธุรกิจตามหลักความ
รับผิด ชอบต่ อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่ว นได้ส่ว นเสี ยอืน ทําให้การจัด การบรรษัทภิ บาลจึ งต้องอยู่บน
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พืนฐานของความเข้าใจในหลายด้านทีมีความสัมพันธ์ต่อกันและต้องเลือกทีจะจัดการบางหลัก
บรรษัทภิบาลทีสําคัญต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ตัวอย่าง การใช้หลักบรรษัทภิบาล เพือการแข่งขันเสริ มศักยภาพทางธุรกิจของ
กลุ่มโรงพยาบาลศุภ มิตร เป็ นโรงพยาบาลขนาดกลางในจังหวัดสุ พรรณบุรีและอยุธยา ผูบ้ ริ หาร
โรงพยาบาลมีความมุ่งมันส่ งเสริ มระบบบรรษัทภิบาลในการจัดการธุรกิจอย่างเหมาะสมกับการ
ดํารงอยูข่ องธุรกิจ โดยให้ความสําคัญกับหลักคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์
เพือตอบสนองบริ ก ารแก่ผรู้ ับบริ ก ารในพืนทีห่ างไกลให้ได้รับบริ ก ารทางการแพทย์ทีเหมาะสม
ดังนันแนวทางการจัดการมุ่งหวังผลตอบแทนทีเหมาะสม ด้วยการเพิ มประสิ ทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรของโรงพยาบาล เช่น การประหยัดพลังงาน การใช้บุค ลากรทีมีความรู้ค วามสามารถ
เฉพาะ การทํางานร่ วมกัน เป็ นที ม การบริ การตามเหมาะสม เป็ นต้น เป็ นปั จ จัยสําคัญที ทําให้
ผูร้ ั บบริ ก ารเข้า ถึงบริ ก ารที เหมาะสม ค่ าใช้จ่ ายเหมาะสมและไม่ทาํ ให้เป็ นผูล้ ม้ ละลายจากการ
รักษาพยาบาล การใช้ระบบคุณธรรมนําธุรกิจด้วยการสร้างประสิ ทธิภาพการรักษาดวงตาให้แก่ผู้
ประสบปัญหาสายตาด้วยการจัดการต้นทุนตามสิทธิหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ สร้างโอกาสการ
กระจายบริ การสู่พืนทีห่ างไกลเข้าถึงด้วยการบริ การรถรับส่งผูม้ ีปัญหาสายตาทีมองไม่เห็นเดินทาง
ไม่สะดวกหรื อไม่มีคนรับส่ ง ประกอบกับการรักษาต้องมาโรงพยาบาลหลายครังทําให้เกิดความ
ยากลําบากในการรับบริ ก าร การตอบสนองความต้องการและการกระจายโอกาสเป็ นเป้ าหมาย
สําคัญในการจัดการบรรษัทภิบาล โดยผูร้ ั บบริ การไม่ตอ้ งเสี ยค่ าใช้จ่ าย ทําให้ผรู้ ั บบริ การได้รั บ
โอกาสในการรั กษาตามสิ ทธิด ้ว ยความเสมอภาคจากความมีคุ ณ ธรรมทางการแพทย์ ในขณะที
โรงพยาบาลสามารถมีกาํ ไรจากการจัดการในอัตราทีเหมาะสมและเพียงพอต่อการตอบสนองหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ทีดี
โรงพยาบาลวัฒโนสถ เป็ นตัวอย่างของการริ เริ มนวัตกรรมทางการแพทย์เฉพาะ
ทางด้านโรคมะเร็ งครบวงจร การลงทุนในระยะแรกประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื องจากการลงทุน
สูงและผูร้ ับบริ การน้อยราย แต่จากวิสยั ทัศน์ทีมองอนาคตการขยายตัวของโรคมะเร็ งทีจะมีแนวโน้ม
มากขึน ทําให้เกิด การตอบสนองแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ เพือรองรับผูร้ ับบริ การทีคาดว่าจะมี
จํานวนมากขึน ปั จจุบนั ปริ มาณผูร้ ับบริ การมีจาํ นวนมากจากความก้าวหน้าทางวิทยาการแพทย์ที
สามารถตรวจพบโรคมะเร็ งได้รวดเร็ วขึน ทําให้สามารถหาวิธีป้องกัน รักษาได้ตงแต่
ั ในระยะแรก
นอกจากนีโรงพยาบาลวัฒโนสถยังสร้างความร่ วมมือทางการแพทย์ร่วมกับสถาบันมะเร็ งแห่ งชาติ
ในการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความคุม้ ค่า เป็ นการเสริ มศักยภาพซึง
กันและกันในการบรรลุเป้ าหมายให้บริ การแก่ผรู้ ับบริ การเป็ นสําคัญ
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ภาพรวมของสภาพแวดล้อมทางการแข่ งขัน ในธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนมี
แนวโน้มรุ น แรงขึ นทังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ แต่ เมือพิจ ารณาถึงศัก ยภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยพบว่ามีศกั ยภาพในการแข่ งขันสูงในทุ กระดับ เนื องจาก (1)
ปริ มาณผูร้ ับบริ การเฉพาะภายในประเทศมีจาํ นวนเกินกว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะรองรับได้
ทังหมด อัตราการเจ็บป่ วยตามธรรมชาติ โรคระบาด โรคเรื อรังทีต้องการรักษาต่อเนื องมีจาํ นวนสูง
มากพอทีจะทําให้โ รงพยาบาลเอกชนสามารถตอบสนองความต้องการอย่างทั วถึง สําหรับการ
แข่งขันทีรุ นแรงในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิดจากการเลือกกลุ่มผูร้ ับบริ การเป้ าหมายทางธุรกิจที
มุ่งเน้นกลุ่มผูม้ ีกาํ ลังซือสูง การรักษาโรคซับซ้อนทีมีมลู ค่าสูง ทําให้ทิศทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศไทยหันไปมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การจากต่างประเทศหรื อการเปิ ดโรงพยาบาลในต่างประเทศ
มากขึน เพือแสวงหากลุ่มเป้ าหมายทีมีกาํ ลังซือสูงในการตอบสนองเป้ าหมายทางธุรกิจเป็ นหลัก ทํา
ให้เกิดมุมมองและคําถามมากมายจากภาคประชาชนว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขาดหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมที เหมาะสม (2) ประเทศไทยยังเป็ นจุดหมายปลายทางของผูร้ ับบริ การต่างประเทศ ที
สามารถบูรณาการจุดขายทีมีความหลากหลาย เช่น การท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) โดย
กระทรวงการท่องเที ยวให้ค วามสําคัญในการดึงดูดนักท่ องเทียวกลุ่มนี เข้ามาใช้บริ ก ารมากขึ น
นวัตกรรมทางการแพทย์ทีมีความหลากหลายด้านทังการรักษา การบําบัดด้วยศาสตร์แพทย์แผนไทย
การบริ การทีเป็ นเอกลักษณ์แบบไทย เป็ นต้น ชือเสี ยงและการยอมรับในมาตรฐานการรักษาใน
ระดับนานาชาติ เป็ นปัจจัยหลักทีดึงดูดผูร้ ับบริ การจากต่างประเทศเข้ามารับบริ การในประเทศมาก
ขึนอย่างต่อเนือง (3) คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การทีคุม้ ค่าในเชิงเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันใน
ประเทศอืน ทังในด้านความเชียวชาญทางการแพทย์ อุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์ทีทันสมัย การ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลเป็ นทียอมรับระดับนานาชาติ ความมีเอกลักษณ์ใ นการบริ การทืชืน
ชอบแบบไทย ค่ารักษาพยาบาลทีคุม้ ค่าเหมาะสมรวมถึงความเชือถือในคุณภาพการรักษา เป็ นต้น
ดังคํากล่าวทีว่า
ไม่ มี Chain ยากมาก อัน นี เป็ นจุ ด แข็ ง ของกลุ่ ม นี แต่ เ ป็ นจุ ด อ่ อ นของ
โรงพยาบาล Stand-alone คู่แข่งขันของกลุ่มเรามองแล้วไม่เจอนะครั บ ธุ รกิ จใน Healthcare
หนึงในสองธุ รกิ จชู โรงของประเทศได้ ของเรา Healthcare ทีทันสมัยมากนะจนเราไม่ต่าง
อะไรมากกับอเมริ กามีอะไรทีอเมริ กาทําได้เราทําได้ ประเทศไทยค่อนข้างดี กับสิ งคโปร์
หมัดต่อหมัดก็เท่ากันแต่ภาษาสู ้เขาไม่ได้ แต่ไม่ใช่การผ่าตัดจะสู ้เขาไม่ได้นะ คนทังเกาะ 5-6
ล้าน เรามี 60 ล้าน เรื องการผ่าตัดเคสนีก็เยอะกว่า (ดุลย์ ดํารงศักดิ, 2557)
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การพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลในเชิงการแข่งขันสําหรับธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน จึงต้องมุ่งเน้นการสร้างสมดุลทีเหมาะสมระหว่างการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจกับการ
สร้างคุณภาพการรักษาและคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้เกิดความสอดคล้องกัน ที
ผ่านมาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนหรื อผลกําไรทางธุรกิจในอัตราสูงสุ ด
เพือตอบสนองผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก ทําให้เกิดการเพิกเฉยต่อการจัดการหลักบรรษัทภิบาลส่งผลกระทบ
ต่อการรับรู้และเปลียนแปลงความคิดของผูร้ ับบริ การ ให้เป็ นรู ปแบบการค้าต่างตอบแทนมากขึนจะ
ส่ งผลกระทบต่อภาวะการแข่ งขัน ทางธุ ร กิจ โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ (1) การปรั บราคาค่ ายา
เวชภัณฑ์ทุกปี ส่ งผลให้ร าคายาสู งกว่าราคาตลาดหลายเท่าตัวโดยทีผูร้ ับบริ การไม่สามารถซือยา
เวชภัณฑ์จากภายนอกมาใช้ภายในโรงพยาบาลได้ ในเชิงพฤติกรรมกําหนดให้แพทย์ตอ้ งมีการจ่าย
ยาการส่งตรวจ เนืองจากรายได้ส่วนนีเป็ นของโรงพยาบาลเอกชน หากไม่ดาํ เนิ นการตามนโยบาย
จะกระทบต่อสถานะการทํางานของแพทย์ ทังนี การปรับราคาจะส่ งผลต่ออัตราทวีของจํานวนเงิน
ของรายได้และกําไรทีเพิ มขึนอย่างมาก เช่น การปรับราคายาเพียง 10% จะส่งผลต่อจํานวนเงินทีเป็ น
กําไรให้แก่โรงพยาบาลมากกว่า 10% เนื องจากปริ มาณเม็ดยาทีเพิ มขึนจะสร้างรายได้และกําไรที
เป็ นตัว เงิ น มากขึ นและเกิ ด ความประหยัด ต่ อหน่ ว ยต้น ทุ น ในภาพรวม เป็ นต้น (2) ขาดความ
โปร่ งใสในการคิดราคาตามรายการค่าใช้จ่ายทีมีความซับซ้อนและมีการคิดซํากัน ทําให้ไม่สามารถ
อธิ บ ายรายละเอี ย ดได้อ ย่ า งชัด เจน เช่ น ราคายาที สู ง กว่ า ราคาตลาดหลายเท่ า ตัว เนื องจาก
โรงพยาบาลมีตน้ ทุนในการเก็บรักษาตามมาตรฐานทีกําหนดแต่ไม่สามารถแจกแจงต้นทุนการเก็บ
รักษาได้ เมือตรวจสอบรายการค่าบริ การโรงพยาบาลพบว่าเป็ นรายการเกียวกับค่าใช้จ่ายทัวไปใน
การให้บริ การ เช่น ผลเฉลียค่านําค่าไฟค่าสาธารณูปโภคส่วนกลางเฉลียต่อปริ มาณผูร้ ับบริ การทําให้
เกิดความซําซ้อนกับราคายาทีคิดกับผูร้ ับบริ การ รายการค่าวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ ทีคิดราคาต่อหน่ วย
การใช้แต่ขาดการชีแจงต้นทุนการคิดหรื อขาดระบบการควบคุมต้นทุน ในขณะทีรัฐบาลควบคุม
ราคาบะหมีกึงสําเร็ จรู ป โดยต้องชีแจ้งรายละเอียดต้นทุนแต่กลับไม่มีมาตรการเดียวกันกับการคิด
ราคาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาล กรณี ผรู้ ับบริ การต้องพักรักษาภายในโรงพยาบาลจะมีรายการ
ค่าห้องทีแบ่งเป็ นหมวด ค่าห้อง ค่าบริ การ ค่าอาหาร และอืนๆ ซึงค่าบริ การและอืนๆ จะแสดงเป็ น
เรื องของต้นทุน ค่าสาธารณูปโภคทําให้เกิดความเข้าใจทีซําซ้อนกัน อยู่เสมอ เป็ นต้น รวมถึงการ
เปิ ดเผยรายการค่าใช้จ่ายยังไม่เป็ นทีเปิ ดเผยอย่างชัดเจนในทางปฏิบตั ิผูร้ ับบริ การต้องขอให้ชีแจง
โดยการชีแจงต้องเป็ นเฉพาะบางบุคคลบางแผนกทีสามารถให้ขอ้ มูลได้ ทําให้เกิดความยากลําบาก
ในการเข้าถึงข้อมูลรายการค่าใช้จ่ายอย่างเปิ ดเผยโปร่ งใส ซึงในทางปฎิบตั ิการสร้างระบบความ
โปร่ งใสยังเป็ นประเด็นสําคัญทีขาดความร่ วมมือทีดีพอ ความพยายามในการพัฒนาจากกระทรวง
สาธารณสุข คือ การเปิ ดเผยราคายาและเวชภัณฑ์ทางเว๊ปไซค์ ซึงเป็ นเพียงหนทางหนึงในการเข้าถึง
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ข้อมูลสําหรับบางกลุ่มทีใช้งานอินเทอร์เน็ตเท่านัน การเปิ ดเผยรายการค่าใช้จ่ายจีงต้องปฎิบตั ิอย่าง
เปิ ดเผยตามจุดประกาศข้อมูล เช่น การประกาศผลประกอบการ ค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิ ชย์ที
มีก ารประกาศอย่า งชัด เจน หรื อการประกาศรายการอาหารในร้ า นอาหาร ราคาบริ การของ
มอเตอร์ไซค์รับจ้างยังมีการประกาศราคาอย่างชัดเจน ดังนันความเปิ ดเผยอย่างโปร่ งใสจึงไม่ควรให้
เป็ นเพียงบรรษัทภิบาลเชิงโครงสร้างแต่ควรให้ปฎิบตั ิให้เป็ นรู ปธรรมทีชัดเจน เป็ นต้น (3) ระดับ
ความเชื อมันในหลัก ความรั บผิด ชอบตรวจสอบได้และหลัก คุ ณธรรม เป็ นความสําคัญต่ อการ
แข่ งขัน ทางธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนที ต้องยึด มันในหลัก บรรษัทภิ บาลที เหมาะสม เช่ น กรณี
ผูร้ ับบริ การตามสิทธิการแพทย์ฉุกเฉินทีภาคประชาชนนําเสนอว่ามีการคิดราคาเกินจริ งให้เต็มสิ ทธิ
ก่อนการย้ายไปรัก ษาต่ อในโรงพยาบาลรั ฐ กรณี ผรู้ ั บบริ การมีสิทธิ ความคุ ้มครองสู งจากบริ ษ ัท
ประกันมีการตรวจรักษาเกินความจําเป็ น การคิดราคาเกินจริ ง เพือให้มีการเรี ยกเก็บจํานวนมากตาม
สิ ทธิค วามคุ ้มครองทีมี ทําให้บริ ษ ัทประกัน เกิ ด ความไม่ไว้วางใจ ทําให้เกิด การตรวจสอบหาก
มาตรการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือกรมธรรม์มากขึนเพือไม่ให้เกิดการคิดราคาเบียประกันสูงขึน
ส่งผลให้ผถู้ ือกรมธรรม์รับภาระมากขึน เป็ นต้น นอกจากจะผิดหลักคุณธรรมจริ ยธรรมแล้ว ยังผิด
หลัก จรรยาบรรณทางการแพทย์ หลัก กฎหมายทั วไปในลัก ษณะฉ้อโกงอีก ด้ว ย ดังนันการ
พัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลจึงต้องใช้ความเหมาะสมและคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การ
เป็ นหลักในการรักษาพยาบาล การเปิ ดเผยรายละเอียดขันตอนการรักษา การสร้างความมีส่วนร่ วม
ในการรักษา การปฎิบตั ิตามจริ ยธรรมทีดีจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาความเชือมันให้แก่ผรู้ ับบริ การ
และจะนํามาสู่การพัฒนาบรรษัทภิบาลทียังยืนต่อไป
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) พบว่าปั จจัยแวดล้อมภายในที มี
ความสําคัญต่อการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ (1) การจัดการโครงสร้างเพือให้
เกิดการวางแผนการทํางานให้เกิดความมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองเป้ าหมายทางธุรกิจด้าน
สร้างผลตอบแทนการลงทุน การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่าสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดทีมี
ประสิ ทธิภาพ (2) การสร้างค่านิ ยม วัฒนธรรมองค์กรทีมีการผสมผสานสอคล้องกับทิศทางและ
เป้ าหมายธุ ร กิ จ ที ต้องความมี ส่ว นร่ ว มจากทุ ก คนในองค์ก ร (3) การจัด การบรรรษัท ภิ บาลใน
โรงพยาบาล จะทําให้เกิดประสิ ทธิภ าพในการจัดการทรัพยากรทีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในการตอบสนองการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิ ทธิผล เป็ นไปตามหลักนิ ติธรรมและหลัก
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เพือให้ผรู้ ั บบริ การหายจากอาการไม่พึ งประสงค์ (4) การจัด การกลยุท ธ์
การตลาด เป็ นการสร้างความมีส่วนร่ วมสร้างความสัมพันธ์ทีดีต่อผูร้ ับบริ การ สร้างความโปร่ งใส
ในการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์การรักษาอย่างละเอียดในมุมด้านทังด้านดีและผลกระทบทีจะติดตามมา
จากผลิตภัณฑ์ การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ เพือให้บริ การที เป็ นประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพ การ
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ป้ องกันโรคให้แก่ผรู้ ับบริ การทีไม่ใช่เป็ นผลิตภัณฑ์ทีฟุ่ มเฟื อยและเกินความจําเป็ น (5) การจัดการ
ทางการเงิน ทีมีประสิทธิภาพ ความน่าเชือถือและสามารถตรวจสอบได้ เพือใช้เป็ นข้อมูลสําคัญใน
การพิจารณาสถานะทางการเงิน รวมถึงการอํานวยความสะดวกแก่ผรู้ ับบริ การด้านการชําระเงินและ
นวัตกรรมบริ การทางการเงินใหม่ทีเอืออํานวยความสะดวกต่อผูร้ ับบริ การ (6) การจัดการทรัพยากร
บุคคล เป็ นการสร้างความมีประสิทธิภาพด้านบุคลากรทีมีความสําคัญเนื องจากธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนมีบุคลากรทํางานร่ วมกันจํานวนมากและเป็ นสหสาขาวิชา การสร้างระบบการทํางานร่ วมกัน
เป็ นทีมงานทีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร การจูงใจบุคลากรทีมีความสําคัญต่อโรงพยาบาล
เป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลือนไปสู่เป้ าหมายทางธุรกิจ (7) การจัดการด้านคุณภาพการรักษาและ
คุณภาพบริ การทีมุ่งเน้นการปฎิบตั ิตามมาตรฐานทังมาตรฐานระดับชาติ (Hospital accreditation :
HA) และระดับนานาชาติ (Joint commission international accreditation : JCIA) ทีมีมาตรฐานทีมี
การปรับปรุ งให้ทนั สมัยและมีการติดตามผลอยูต่ ลอดเวลา รวมถึงการให้บริ การ ให้ความช่วยเหลือ
ทังด้านกายภาพและทางด้านจิตใจแก่ผรู้ ับบริ การให้ได้รับความสะดวกกายและความสบายใจควบคู่
กับการรักษาพยาบาล อันจะส่งผลทังด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล (9) การจัดการสารสนเทศ
และการสือสารมีความสําคัญต่อการอํานวยความสะดวกและสร้างความน่ าเชือถือตรวจสอบได้ใน
ทุกด้าน เช่น การตรวจสอบข้อมูลการรักษา ประวัติการติดต่อ เป็ นต้น การพัฒนาระบบสารสนเทศที
มีประสิทธิภาพจะไปสู่การสร้างระบบการจัดการบรรษัทภิบาลได้มากขึน เนื องจากสามารถทําให้
บุคลากรมีส่วนร่ วมในการทํางานมากขึน การปฎิบตั ิงานตามมาตราฐานต่างๆ เข้าถึงข้อมูลและการ
ตรวจสอบได้มากขึน สร้างความโปร่ งใสในการปฎิบตั ิงานรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว
ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้านปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
มาก ได้แก่ (1) กฎหมายทีเกียวข้องกับระบบสาธารณสุ ข เป็ นเรื องไม่สามารถควบคุมได้และส่ งผล
กระทบทังด้านดีและด้านร้ ายกับธุร กิจ โดยกฎหมายหลายฉบับทีเกียวข้องกับการให้บริ การด้าน
สุ ข ภาพยังไม่สามารถสร้ างความเสมอภาคและความเป็ นธรรม แก่ทังผูร้ ับบริ การ โรงพยาบาล
เอกชนและบุคลากรทางการแพทย์ได้ ส่ งผลต่อความขัดแย้งการขาดความไว้วางใจจนนําไปสู่การ
ฟ้ องดําเนินดดีทีมีจาํ นวนมากขึน (2) การกํากับ ดูแลของหน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถดําเนิ นงาน
ตามบทบาทหน้าทีทีเหมาะสม ส่งผลการจัดการบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนมีความซับซ้อน
มากขึน
อุปสรรค
1. ผลกระทบจากความขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที
เกิ ดจากเปลียนแปลงรั ฐบาลในปี 2557 ทําให้ขาดความเชื อมันด้านความปลอดภัยในการเข้ามา
รักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ
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2. ปัญหาและอุปสรรคในระบบบริ การสุขภาพมีจาํ นวนมาก และมีความซับซ้อนของ
ปัญหา เนืองจากมาจากปัจจัยหลักหลายประการทังในส่วนของผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาล
ได้แก่ (2.1) การขาดความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการของภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุ ขที
ยังมีค วามอ่อนแอในการใช้หลัก ธรรมาภิ บาล ในการบริ หารจัด การระบบสุ ข ภาพให้เกิ ด ความ
โปร่ งใส ยุติ ธรรม เสมอภาค รวมถึงคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ได้แก่ (1) การสร้ าง บังคับใช้ก ฏหมาย
เพือให้เกิดความยุติธรรม เสมอภาค โปร่ งใสกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง สะท้อนถึงการละเลยการปฎิบตั ิ
ตามแผนยุทธศาสตร์ทีประกาศไว้ โดยกฏหมายทีได้รับการเรี ยกร้องมานาน ได้แก่ การเรี ยกร้องให้มี
กฏหมายคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากบริ การทางการแพทย์ กฏหมายเกียวกับการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์
และค่ า ใช้จ่ า ยการรั ก ษา การเปิ ดโอกาสให้ภ าคประชาชนเข้า มี ส่ ว นร่ วมในคณะกรรมการ
สาธารณสุ ข เป็ นต้น (2) การขาดความเหมาะสมในการสนับ สนุ น งบประมาณ เพื อบริ การ
สาธารณสุ ข ภาคประชาชน และขจัดปั ญหาความเหมาะสมระหว่าง 3 กองทุนรวมถึงการกําหนด
ราคาค่าบริ การเหมาจ่ายแก่โรงพยาบาลเอกชนทีควรมีการปรับปรุ งพัฒนาให้มีความยุติธรรม (3)
การประสานงานร่ วมภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นระบบ ทํา
ให้ปัญหาเกิดปัญหาเรื อรังกระทบต่อการบริ การสาธารณสุขเป็ นวงกว้าง ขาดการบูรณาการร่ วมกับ
ภาคเอกชนและขาดการสนับสนุ นงบประมาณเพือผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (4) ขาดการขยาย
โรงพยาบาลรัฐ และการพัฒนาคุณภาพบริ การในการตอบสนองระบบสุ ขภาพของประชาชนและ
เอื อผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ที ส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญเติ บ โตและสนั บ สนุ น ผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่
โรงพยาบาลเอกชนโดยมีกระบวนการควบคุม กํากับดูแลทีอ่อนแอ ทําให้ภาคประชาชนได้รับความ
เดื อ ดร้ อน (2.2) การบริ หารงานโดยคณะกรรมการแพทยสภา เป็ นบุ ค คลที มาจากภาคธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน ทําให้เกิ ดข้อร้องเรี ยนจํานวนหนึ งด้านความเหมาะสม ขาดความเชือถือตาม
หลักศีลธรรม จริ ยธรรมอย่างแท้จ ริ ง เนื องจากเมือเกิด ปั ญหาด้านบริ การสุ ขภาพ แพทยสภาจะมี
บทบาทหน้าทีในการกํากับดูแลมาตรฐานวิชาชี พทีถูกต้องเหมาะสมให้ความยุติธรรมแก่ทุกภาค
ส่ ว น หากแต่ ทีผ่านมาพบประเด็น ข้อร้องเรี ยนที เกี ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุ ร กิ จ ทําให้ค ดี
ฟ้ องร้องโดยผูร้ ับบริ การขาดทีพึงพิงด้านความยุติธรรมจากหลักศีลธรรมจริ ยธรรมทางโครงสร้าง
3. ปัจจัยด้านภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภาวะนําท่วมใหญ่ โรคระบาด เป็ นต้น
4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจทีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่น การถดถอยของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคการส่งออกขาดดุลนานนับปี เป็ นต้น
สรุ ปการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ภายในและปั จ จัย ภายนอกที มี ผ ลต่ อ การจัด การธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักรวม 28 คน ได้ดงั นี
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ตารางที 11 ภาพรวมปัจจัยภายในทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ปัจจัยภายใน
1.การจัด
โครงสร้าง
องค์กร
เหมาะสมชัดเจน
และสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล
เอกชน

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
1.1 การกําหนดเป้ าหมายองค์กรทีชัดเจนในการมุ่งผลตอบแทนทางธุรกิจ
สูงสุด เพือตอบสนองผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ เป็ นปัจจัยลบทีกระทบต่อการ
จัด การบรรษัทภิ บาลของโรงพยาบาลตามหลัก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการรักษาชีวิตและความเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การ โดย
เป้ าหมายการจัด การบรรษัทภิ บาลจึ งเป็ นเพี ยงโครงสร้ างที ปราศจากการ
ตรวจสอบและควบคุมทางจิตสํานึกและพฤติกรรม
1.2 การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความประหยัดและเกิดความคุม้ ค่า เพือให้
เกิ ด ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ท รั พ ยากรที อยู่อ ย่ า งจํา กัด ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์สูงสุ ด แก่ ผรู้ ั บบริ การ เช่น การใช้เครื องมือทางการแพทย์ให้
คุม้ ค่ามีการแบ่งปันทรัพยากรร่ วมกันในเครื อข่าย เป็ นต้น เป็ นการสนองตอบ
ความต้องการและความคุม้ ค่าแก่ผรู้ ับบริ การด้วยบริ การทีประทับใจทังในด้าน
อาคารสถานที ความสะดวกสบาย กระบวนการทํางานทีไร้รอยต่อ อัธยาศัย
มิตรไมตรี ทีดี เพือตอบสนองความคุม้ ค่าทางการเงิน ความพึงพอใจในบริ การ
และความเชือใจ ดังนันการสร้างประสิทธิผลในการสร้างอัตราผลกําไรเพิ มขึน
การบอกต่อการใช้บริ ก ารและเกิด การใช้บริ ก ารซําจากกลุ่มผูร้ ั บบริ ก ารเดิ ม
และรายใหม่ ในการต่อยอดกลยุทธ์การตลาดเป้ าหมายทีส่งผลต่อผลตอบแทน
ผูถ้ ือหุน้ มากกว่าการประโยชน์ต่อพนักงานและผูร้ ับบริ การ ดังนันการจัดสรร
ทรัพยากรเพือให้เกิดความเหมาะสมชัดเจนเป็ นธรรมตามหลักประสิ ทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ลจึ ง จํา เป็ นต้องมี ก ารกํา หนดเป้ าหมาย การประเมิ น ผลอย่า ง
เหมาะสมและเป็ นธรรมต่ อพนัก งาน ผูร้ ั บบริ ก ารและผูม้ ีส่ว นได้ส่ว นเสี ย
ได้แ ก่ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนพนัก งานตามผลงาน การปรั บ เปลี ยนราคา
ค่าบริ การ
1.3 การสนับสนุ น การเข้าถึงสิ ทธิ ของภาคประชาชนมากขึ น เนื องจาก
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจ การเลือกกลุ่มเป้ าหมายทีมี
กําลังซือสูงจึงเป็ นกลุ่มทีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนให้ความสําคัญ โดยเฉพาะ
การเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้ผรู้ ับบริ การเข้ามารับบริ การ
กับโรงพยาบาลเอกชนมากขึน โรงพยาบาลมีโอกาสเลือกกลุ่มผูร้ ับบริ การทีมี
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ตารางที 11 ภาพรวมปัจจัยภายในทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ)
ปัจจัยภายใน
1.การจัด
โครงสร้าง
องค์กร
เหมาะสมชัดเจน
และสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล
เอกชน

2.การสร้าง
สมรรถนะหลัก
(Core
competency)
ขององค์กร
ได้แก่ ค่านิยม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความสามารถ
ทักษะของ
บุคลากรสห
สาขาวิชาชีพที
เข้มแข็ง

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
อํานาจซือมากกว่าการเลือกตอบสนองสังคมในกลุ่มผูม้ ีรายได้น้อย ทําให้ขาด
ความเสมอภาคในการเข้าถึงสิ ทธิถึงแม้มีสิทธิ ทังนี พฤติ ก รรมการรับกลุ่ม
ประกันสังคม กลุ่มสิทธิขา้ ราชการและประกันสุขภาพแห่ งชาติ อาจเป็ นเพียง
ยุทธวิธีเพือต้องการความมันคงทางการเงิน เนืองจากขาดความสามารถในการ
แข่ งขัน กับโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน เป็ นต้น ปั ญหาการเข้าถึงสิ ทธิ ของ
ผูร้ ับบริ การมีความเกียวข้องกับกฎหมาย ค่าตอบแทนจากภาครัฐ และจิตสํานึก
ในการให้บริ การของระบบสาธารณสุ ข ประกอบกับแนวโน้มการแสวง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจมีเพิ มมากขึนมีผลต่อจิตสํานึก จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพทีต้องรอการพัฒนาต่อไป
1.4 การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นเพียงพฤติกรรมสร้างการรับรู้
และมุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยโรงพยาบาลเอกชนควรมีความมุ่งมัน
ในการสร้างบรรษัทภิบาลในหลักการมีส่วนร่ ว มในการพัฒ นาสังคม หลัก
ความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม เพือเป็ นโอกาสในการพัฒนาหลักบรรษัทภิ
บาลในการจัดการโรงพยาบาลเอกชน
2.1 การสร้ า งค่ า นิ ย มองค์ก ร เพื อให้เ กิ ด คุ ณ ลัก ษณะขององค์ก รให้
เหมาะสมกับเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลต้องมีความสอดคล้องกัน เพือผลักดันให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรในการประสานการทํางานร่ วมกันทีดี โดยผูน้ าํ มีบทบาท
สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและจริ ยธรรมให้เกิดความเข้มแข็ง การ
จัด การโรงพยาบาลเอกชนในปั จ จุ บัน มีอุปสรรคสําคัญ ได้แก่ การความรู้
ความสามารถทักษะของบุคลากรมีความแตกต่างกันตามสายวิชาชีพ ทําให้เกิด
ช่ อ งว่ า งความเข้า ใจและการใส่ ใ จในกระบวนการทํา งานที ต้อ งร่ วมกัน
เนื องจากต่างฝ่ ายต่ างทํางานเฉพาะของหน่ วยงานให้บรรลุผล โดยคํานึ งถึง
ผลกระทบต่อหน่วยงานอืนน้อย การแก้ไขปั ญหาทีมักปฎิบตั ิ คือ การสื อสาร
กันให้ใกล้ชิดมากขึน การสร้างความมีส่วนร่ วมในการทํางานร่ วมกันมากขึน
เพื อให้เ กิ ด ความเข้า ใจ เกิ ด การประสานงานที ดี การสร้ า งค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมองค์กรภายใต้การนําทีดีจ ะส่ งผลให้เกิ ดหลัก ประสิ ทธิภาพ หลัก
ประสิทธิผลในการตอบสนองผูร้ ับผลงานรวมถึงทําให้เกิดความคุม้ ค่าในการ
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ปัจจัยภายใน
2.การสร้าง
สมรรถนะหลัก
(Core
competency)
ขององค์กร
ได้แก่ ค่านิยม
วัฒนธรรม
ความรู้
ความสามารถ
ทักษะของ
บุคลากรสห
สาขาวิชาชีพที
เข้มแข็ง

3.แนวทางการ
จัดการ
โรงพยาบาล

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
ให้บริ การของโรงพยาบาลเอกชน
2.2 การมุ่งผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การทีต้องการหายจากอาการเจ็บป่ วย
การสร้างบรรษัทภิบาลด้านพัฒนาค่ านิ ยม วัฒ นธรรมองค์กรและจริ ยธรรม
สามารถตอบสนองและรั บ ผิด ชอบต่ อ ผลการรั ก ษาพยาบาลด้ว ยความ
เชียวชาญเฉพาะทางจนทําให้ผรู้ ับบริ การรับรู้ถึงความคุม้ ค่าและสัมผัสได้ถึง
การจัดการเชิ งบรรษัทภิ บาล ในส่ วนของพนักงานทีทํางานด้วยจะเกิ ดการ
ตรวจสอบการทํางานซึงกันและกัน สร้างการมีส่วนร่ วมในการให้บริ การและ
การอํานวยความสะดวกร่ ว มกัน เพือให้เ กิ ด ความโปร่ งใสในบริ ก ารที มุ่ ง
ตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ
2.3 การประเมินเกณฑ์วดั ความสําเร็ จจากผลงาน เครื องมือชีวัดทีมีความ
ชัดเจน ทําให้เกิดความยุติธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ตาม
ผลงาน ทังนีการประเมินปัจจุบนั ยังต้องพัฒนารู ปแบบและวิธีการจัดการมาก
ขึน
2.4 การจัดการคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การ ปั ญหาสําคัญทีส่ งผล
กระทบ คือ การสื อสารการรับรู้ความเข้าใจระหว่างทีมงานทีต้องปฎิบตั ิงาน
ร่ วมกันยังเป็ นปัญหาสําคัญในการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผรู้ ับบริ การ ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนสําคัญในการหลอมความคิดพฤติกรรมให้เกิดหลัก
ความมี ส่ ว นร่ วม หลัก ความรั บ ผิด ชอบ ส่ ง ผลต่ อ หลัก ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล
3.1 การปฎิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องจํานวนมาก ในเชิงโครงสร้างและ
หลัก การได้มีการปฎิบัติตามอย่างเคร่ งครัด ให้สอดคล้องกับการปฎิบตั ิ ตาม
หลัก นิ ติ ธ รรม แต่ ใ นเชิ ง ปฎิ บัติ ห รื อพฤติ ก รรมพบว่ า ยัง มี ค วามพยายาม
หลีกเลียง คัดค้านการออกกฎหมายทีไม่เอือประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่
3.1.1 ความคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากบริ การสาธารณสุข
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ปัจจัยภายใน
3.แนวทางการ
จัดการ
โรงพยาบาล

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
3.1.2 การควบคุมราคาของโรงพยาบาลเอกชน เป็ นต้น ทําให้เป็ น
อุ ป สรรคในการผลัก ดัน กฎหมายเนื องจากกลุ่ ม ผลประโยชน์ กี ด กัน อยู่
เบืองหลัง ด้านรัฐบาลขาดอํานาจการต่อรองและการบังคับใช้กฎหมายเพือ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จ ริ ง รวมถึงคําถามจากสังคมเกี ยวกับ
ความขัด แย้ง ในผลประโยชน์ ความยุ ติ ธ รรมจากแพทยสภาที มี ก ลุ่ ม
ผลประโยชน์ เ ป็ นกรรมการและการส่ อ เจตนาไม่ เ ป็ นกลางในการดํา รง
จรรยาบรรณทางการแพทย์ทีเหมาะสม
3.2 การแบ่งปั นและแลกเปลียนทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันเป็ นการ
จัด การบรรษัท ภิ บ าลที ดี ในทางปฎิ บัติ ม ัก มี เ งื อนไขการแลกเปลี ยน
ผลประโยชน์ทางธุรกิจต่างตอบแทนหรื อการใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอ
ของโรงพยาบาลรัฐ ได้แก่
3.2.1 การส่ งผูร้ ั บบริ ก ารที มีค วามสามารในการชํา ระเงิ น น้อ ยให้
โรงพยาบาลรัฐ
3.2.2 การใช้ทรั พยากรของรัฐด้วยการส่ งผูร้ ับบริ ก ารตรวจหรื อใช้
เครื องมือของโรงพยาบาลรัฐแล้วนํามารักษาต่อที โรงพยาบาลเอกชนโดยคิด
ราคาส่วนเพิ ม
3.2.3 การดึงตัวบุคลากรสําคัญจากโรงพยาบาลรัฐ
3.3 การกระจายการจัดการสู่ทุกภาคส่วน การมุ่งบริ การความสะดวกทัวถึง
ในพืนที ห่ างไกล เพือให้เกิ ดการมีส่ว นร่ ว มในการอํานวยความสะดวกแก่
ผูร้ ั บบริ การ กลยุทธ์ขยายพืนที ให้บริ ก ารไปในเขตพืนที หัวเมืองหลักและ
กระจายคลีนิคย่อยตามชุมชนเมืองเป็ นการหวังผลประโยชน์ในการเจาะกลุ่ม
ตลาดเป้ าหมายทางธุ ร กิ จ แต่ เ อือประโยชน์ต่ อผูไ้ ม่ใ ช่ ก ลุ่ มเป้ าหมายได้มี
โอกาสเข้าถึงบริ การสุขภาพกรณี เร่ งด่วนได้เช่นกัน
3.4 การสร้างความมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาล
เอกชน ผูร้ ั บบริ การและญาติ เพือให้เกิ ดการสร้างความรั บ รู้ ค วามเข้าใจใน
ขันตอนการรักษาพยาบาล ความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการักษา ค่าใช้จ่ายและ
ผลลัพธ์ทีจะเกิดขึน ด้วยการตัดสินใจร่ วมกันจะทําให้เกิดแนวทางการรับรู้
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ปัจจัยภายใน
3.แนวทางการ
จัดการ
โรงพยาบาล

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
การรั ก ษาเป็ นไปตามหลัก การมีส่ว นร่ ว ม ความรั บผิด ชอบ ประสิ ทธิ ภ าพ
ประสิ ทธิผล และคุณธรรมในวิชาชีพ ก่อให้เกิ ดความเข้าใจในการรักษาที ดี
อุปสรรคสําคัญ คือ คณะแพทย์ขาดความสนใจในการให้ขอ้ มูลอย่างละเอียด
เนื องจากภาระงานมากหรื อเสี ยเวลา การให้ขอ้ มูลจากทีมงานมีน้อยแต่การ
ตัด สิ น ใจจําเป็ นต้อ งให้ผรู้ ั บบริ ก ารตัด สิ น ใจบนข้อมูล ที จํา กัด และอาการ
เร่ งด่วน ทําให้เกิดปั ญหาติดตามมาจากการรับรู้และความเข้าใจไม่ครบถ้วน
และเป็ นประเด็นข้อเรี ยกร้องตามมาจํานวนมาก
3.5 การวางกรอบนโยบาย ติดตาม ประเมิน ผลงาน ทําแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื อง บูร ณาการให้เกิ ด ความชัด เจน เพือสร้ างการมีส่ว นร่ ว มและความ
โปร่ งใสในการทํางาน สร้างประสิ ทธิ ภาพจากการติดตามพัฒนาผลงานได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
3.6 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล ยังไม่เป็ นที
ยอมรับจากสังคมเนื องจากมีการใช้ช่องว่างของกฎหมายในการเลือกปฎิบตั ิ
เช่น การปฎิ เสธผูร้ ับบริ ก ารฉุ ก เฉิ นจากเหตุ ทีไม่มีแพทย์หรื อพยาบาล การ
เรี ยกเก็บเงินมัดจําก่อนการให้บริ การรักษาพยาบาล เป็ นต้น ทังนี เป็ นผลมา
จากการความต้องการลดความเสี ยงและต้องการสร้ างรายได้เป็ นเป้ าหมาย
สําคัญทําให้จิตสํานึกและจรรยาบรรณถูกละเลย
3.7 การสร้ างความยอมรั บในการตรวจสอบภายในและภายนอกในทุ ก
ระดับ การดําเนินกิจกรรมในโรงพยาบาลเอกชนมักมีกระบวนการทวนสอบ
และตรวจสอบบ่ อยครั งเพื อให้แน่ ใจในคุ ณ ภาพการรั ก ษาที มุ่ งเน้น ความ
ปลอดภัยของผูร้ ั บบริ ก ารตามหลัก ความรั บผิด ชอบสามารถตรวจสอบได้
ได้แก่ การตรวจสอบความเหมาะสมการรักษาและการใช้เครื องมือตรวจรักษา
ตามความเหมาะสม (Investigation) การตรวจสอบการจ่ า ยยา เป็ นต้ น
กระบวนการตรวจสอบภายในเป็ นไปตามโครงการองค์กรแต่เชิ งจิต สํานึ ก
และพฤติกรรมในความดํารงจรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นส่วนสําคัญต่อการพัฒนา
บรรษัทภิบาลด้านหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ทีต้องติดตามต่อไป
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3.แนวทางการ
จัดการ
โรงพยาบาล

4.กลยุทธ์ทาง
การตลาด

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
3.8 การจัด สรรทรั พ ยากรให้ เ กิ ด ความประหยัด และความคุ ้ม ค่ า แก่
ผูร้ ับบริ การตลอดจนผลประกอบการทีดี พบว่าโรงพยาบาลเอกชนมีรูปแบบ
การจัดสรรทรัพยากร ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
มีระบบการควบคุม ดูแลและกระจายการใช้ประโยชน์ในเกณฑ์ทีดี สามารถ
ทําให้เกิ ดการประหยัด เกิด ประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มที
ควบคู่กบั การตอบสนองสิ งอํานวยความสะดวกและการพัฒนากระบวนการ
ปฎิบตั ิงานทีดีทีส่ งผลต่อการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ใน
ระดับ ที ดี ก ว่ า โรงพยาบาลรั ฐ จนทําให้เ กิ ด กระแสการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนอย่างต่ อเนื องจากปฎิ บัติ ก ารเชิ ง รุ กในการลดต้น ทุ น
ค่ าใช้จ่ า ย การใช้ทรั พยากรให้เ กิ ด ความคุ ้มค่ า ควบคู่ก ับ การส่ งเสริ ม การ
ให้บริ การทีเป็ นแหล่งต้นทุนตําแต่สามารถสร้างผลตอบแทนในรู ปความพึง
พอใจในบริ ก ารให้แก่ผรู้ ับบริ การได้อย่างมาก ทําให้เกิ ดการบอกต่อการใช้
บริ การอัน เป็ นกลยุ ท ธ์ก ารตลาดรู ปแบบหนึ งที นํา มาปรั บ ใช้ใ ห้เ กิ ด ผล
ประโยชน์ทางธุรกิจและการพัฒนารู ปแบบการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล
ได้อย่างลงตัว ถึงแม้เป้ าหมายจะชัดเจนถึงการมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจก็
ตาม
การเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลการรักษาพยาบาลต้องได้รับการพัฒนา
ให้มีก ารเปิ ดเผยความรู้ และรายละเอียดอย่างชัดเจน ไม่สร้ างความสับสน
ความเข้า ใจคาดเคลื อนในสาระสํา คัญ ของคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการ
รักษาพยาบาลรวมถึงความชัดเจนในด้านราคาทีต้องมีความเป็ นธรรม ไม่มี
ค่ า ใช้จ่ า ยอื นแอบแฝง เช่ น ค่ า ใช้จ่ า ยไม่ ค รอบคลุ ม รายการซับ ซ้อ นอื น
(Complication) มาตรฐานการรั กษาได้รั บการรับรองจากหน่ วยงานราชการ
แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุ ข การสร้างความเกรงกลัวให้เกิดขึนเพือให้
ผลลัพธ์การตลาดบรรลุเป้ าหมาย การมุ่งตลาดทีเกินความจําเป็ นและเป็ นความ
ฟุ่ มเฟื อยแก่ผรู้ ับบริ การ รวมถึงขาดหลักความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ ทําให้
กลยุทธ์การตลาดมุ่งเน้นในด้านการสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้ าหมาย แต่ขาด
ความรับผิดชอบทีเพียงพอ
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ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
5.การจัดการทาง การเบิก จ่ายเงิ นและการจัดการทางการเงิน ของธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนมี
การเงิน
ระบบบัญชี การเงิ นที มีโ ครงสร้ างทีดี ด้านความละเอี ยดเปิ ดเผย ตรวจสอบ
อย่างน่ าเชือถือได้ มีการติดตามและรายงานผลการดําเนิ นงานต่อเนื อง ทังนี
การจัดการทางการเงิน ยังต้องมีก ารพัฒ นาความเป็ นบรรษัทภิบาลเกี ยวกับ
พฤติ ก รรมและจริ ยธรรมของผูบ้ ริ หารการเงิ นที ไม่สามารถบ่ งชีได้ชัด เจน
ได้แก่ พฤติ ก รรมทุ จ ริ ต จากการจัด ซื อจัด จ้า งวัส ดุ อุ ป กรณ์ เวชภัณ ฑ์ การ
ปรั บปรุ งอาคารสถานที เฟอร์ นิ เจอร์ รวมถึงความโปร่ งใสในการซื อขาย
ระหว่างบริ ษ ัทในกลุ่มที มีเครื อข่ ายครอบคลุมในหลายธุ ร กิ จ ที จําเป็ นต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลให้ชดั เจน เพือผลประโยชน์ต่อนักลงทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ซึงการเปิ ดเผยและความน่ าเชื อถือของธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนยังไม่ได้รั บ
การยอมรับ
6.การบริ หาร
6.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนตามปรัชญาการให้บริ การทางการแพทย์ทีมุ่ง
และพัฒนา
เคารพในสิ ทธิมนุ ษ ยชน สิ ทธิผรู้ ับบริ การทีต้องมีค วามเท่าเที ยมกัน ปฎิบัติ
ทรัพยากร
รู ปแบบเดียวกันตามหลักความเสมอภาคอันเป็ นทีจําต้องยอมรับตามกระแส
บุคคล
เรี ยกร้องทางสังคม ในทางปฎิบตั ิขององค์กรพบว่าการเคารพสิทธิผรู้ ับบริ การ
มี ใ ห้เ ห็ น อยู่ทั วไปตามนโยบายที ต้อ งมี ก ารเปิ ดเผย ประกาศในสถานที
สาธารณะ สําหรั บการใส่ ใจในการปฎิ บัติย งั ไม่เกิ ดการมุ่งเน้น และเป็ นข้อ
โต้แย้งทีต้องปฎิบตั ิมากกว่าการยอมรับด้วยจิตสํานึ กทีดีพอ ด้านผูป้ ฎิบตั ิงาน
พบว่าวรรณกรรมบางงานกล่าวถึงสภาพแวดล้อมการทํางานของบุคลากรทาง
การแพทย์ทีต้องการหนัก เหน็ดเหนือยและมีความเสี ยงต่อการฟ้ องดําเนิ นคดี
ความผิดในด้านอืน ทําให้เกิดการหลีกเลียงบ่ายเบียงหรื อหาวิธีทีจะให้พน้ ผิด
ด้วยวิธีการใดอันทําให้ตนปลอดภัย มักจะพบว่ามีการนิ นทาให้ร้ายต่อกัน ซึง
เป็ นวิถีชีวิตทัวไปแต่ไม่ควรเกิดขึนภายในธุรกิจโรงพยาบาล พฤติกรรมบาง
ประการที ซ่ อนเร้ น และยากที จะรั บรู้ เข้า ใจทําให้เกิ ด เป็ นอุปสรรคต่ อการ
พัฒนาบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน
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ปัจจัยภายใน
6.การบริ หาร
และพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

7.คุณภาพการ
รักษา คุณภาพ
บริ การ และ
มาตราฐานการ
รับรอง
ระดับประเทศ
และนานาชาติ

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
6.2 การส่ งเสริ มสนับสนุ น จูงใจบุ ค ลากร ให้เกิด ความมุ่งมันตังใจและ
ทุ่มเทในการปฎิ บัติ หน้าที รวมถึงการมุ่งเน้น ฝึ กอบรมอย่างเป็ นรู ปธรรม
เพือให้เกิดทักษะความรู้ความสามารถในการตอบสนองต่อผูร้ ับบริ การ พบว่า
การจัดการส่วนนีให้ความสําคัญมาก แต่ในบางครังจะมีการให้ประโยชน์กบั
กลุ่มทีมีผลประโยชน์ร่วมกันได้มากกว่ากลุ่มอืน เช่น กลุ่มแพทย์พยาบาลจะ
เป็ นเป้ าหมายสําคัญในการจูงใจ เนื องจากเป็ นบุคคลที มีความสําคัญต่อการ
รักษา เป็ นต้น
7.1 การประสานงานภาครั ฐและภาคเอกชน ในการเสริ มสร้ างศัก ยภาพ
และแก้ไขปัญหาในแวดวงการสาธารณสุขร่ วมกัน เช่น
7.1.1 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์พยาบาล ทีมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในด้านรัฐบาลมุ่งผูกขาดการผลิตแพทย์พยาบาลผ่านระบบ
มหาวิทยาลัย ในขณะที ภาคเอกชนต้องการสร้ างแพทย์พยาบาลเพือเสริ ม
ศักยภาพของธุรกิจแต่ติดขัดข้อจํากัดทีไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน
7.1.2 การพัฒนาแพทย์ทีมีศกั ยภาพสูงเป็ นความยากลําบากทําให้เกิด
การดึงตัวแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ เพือลดความเสี ยง ประหยัดต้นทุนในการ
สร้างบุคลากร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ มทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ ว
7.1.3 การกําหนดแนวทางปฎิบตั ิร่วมกันในการเอือต่อการเข้าถึงสิ ทธิ
ของประชาชน ได้แ ก่ การเข้าถึงสิ ทธิ ป ระกัน สังคม หลัก ประกัน สุ ข ภาพ
แห่ งชาติ สิ ทธิ ข ้าราชการที ต้องสร้ างความร่ วมมือในหลายมิติทังด้านราคา
เหมาจ่ายต่อหัว มาตรฐานรายการยาเวชภัณฑ์ทีให้บริ การ การแบ่งเบาภาระ
ของโรงพยาบาลภาครัฐ และการมุ่งเน้นหลักคุณธรรมในธุรกิจโรงพยาบาลที
ต้องการความช่วยเหลือซึงกันและกันในการตอบสนองต่อความคาดหวังและ
ความคุม้ ค่าของผูร้ ับบริ การ ในส่ วนนี ยังเป็ นความหวังทีจะมีการพัฒนาการ
ประสานงานร่ วมกันต่อไปได้เนืองจากเป็ นกลไกขับเคลือนระบบสาธารณสุ ข
ให้มีความเป็ นบรรษัทภิบาลมากขึน
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ตารางที 11 ภาพรวมปัจจัยภายในทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ)
ปัจจัยภายใน
7.คุณภาพการ
รักษา คุณภาพ
บริ การ และ
มาตราฐานการ
รับรอง
ระดับประเทศ
และนานาชาติ

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
7.2 การปฎิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรับรองทังระดับในประเทศและระดับ
นานาชาติ จากการที ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลมุ่ งแสวงหาการรั บรองมาตรฐาน
โรงพยาบาล มาจากสาเหตุสําคัญด้านการสร้ างความน่ าเชือถือตามกลยุทธ์
การตลาดทีมุ่งให้ผรู้ ับบริ การเชือใจไว้วางใจ นับเป็ นนัยหนึ งทีแสดงให้เห็ น
อย่างชัด เจนว่าโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถสร้ างความน่ า เชื อถื อความ
ไว้วางใจจากผูร้ ับบริ การได้ดว้ ยตนเอง ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนหันไป
พึงพาการรับรองมาตรฐานทําให้เกิดต้นทุนในการได้มาซึงมาตรฐานและเป็ น
ต้นทุนทีผูร้ ับบริ การต้องรับภาระในราคาทีสูงขึนมาก ในเชิงโครงสร้างการ
รับรองมาตรฐานเป็ นการตรวจสอบในเชิ งระบบที มีทงการตรวจสอบจาก
ั
เอกสาร ลงตรวจพืนทีปฎิบตั ิงานจริ ง แต่ขาดการติดตามหรื อตรวจสอบจากสิ ง
ทีเกิดขึนจริ ง ทําให้การตรวจสอบเป็ นการตรวจในสิ งทีโรงพยาบาลเอกชนได้
มีการจัดเตรี ยมไว้ให้แล้ว ทําให้ได้ผลเชิงระบบทีมีโครงสร้างเท่านัน หากแต่
ในทางปฎิบตั ิยงั ขาดการดูแลติดตามตามมาตรฐานอย่างชัดเจนและสมําเสมอ
การพัฒ นาบรรษัท ภิ บ าลจึ ง ควรมุ่ ง เน้น ที แนวทางการจัด การเพื อให้เ กิ ด
มาตรฐานอย่างต่อเนืองพร้อมในการตรวจสอบทุกเวลามิใช่เพียงเวลาทีเตรี ยม
ไว้เท่านัน
7.3 กระบวนการตรวจสอบขันตอนการรักษาพยาบาล พบว่ากระบวนการ
มีการกําหนดไว้ สําหรับการปฎิบตั ิงานจริ งบ่อยครังยังไม่เป็ นไปตามขันตอน
ทีกําหนดไว้ ส่วนหนึงมาจากการให้บริ การตัวบุคคลมีความผันแปรตามความ
จําเป็ นทีแตกต่างกัน ทําให้ยากต่อการปฎิบตั ิตามกระบวนการทีตังใจไว้จึงยาก
ที จะสร้ างและประเมิน กระบวนการได้อ ย่างชัด เจน แต่ หากพิจ ารณาจาก
สาระสําคัญของบางขันตอนของกระบวนการยังพบว่ามีปัญหาสําคัญทีกระทบ
ต่ อ กระบวนการให้เ ห็ น อยู่บ่ อยครั ง เช่ น การบัน ทึ ก การรั ก ษาไม่ถูก ต้อ ง
ครบถ้วน(Medical report) การแก้ไขประวัติผรู้ ับบริ การ (Registration Record)
ความผิดผลาดในการบ่งชีผูร้ ับบริ การและการรักษาผิดคน เป็ นต้น
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ตารางที 11 ภาพรวมปัจจัยภายในทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 9
ปัจจัยภายใน
7.คุณภาพการ
รักษา คุณภาพ
บริ การ และ
มาตราฐานการ
รับรอง
ระดับประเทศ
และนานาชาติ
8.การพัฒนา
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สือสาร

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
7.4 ความรับผิดชอบในผลการรักษาพยาบาล เมือเกิดเหตุความผิดผลาดขึน
มักพบว่ามีคดีฟ้องร้องติดตามมาจํานวนมากทีเป็ นเครื องบ่งชีถึงการใช้หลัก
ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ค่อนข้างมีปัญหา

การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือการพัฒ นาระบบบรรษัทภิ บาลเชิงระบบ
สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากขึน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมี
ขนาดใหญ่ให้ความสําคัญของการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพือใช้ในการสร้าง
ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ฐานข้อมูลเพือการจัดการและการตัดสิ นใจ ได้แก่
สารสนเทศเพือการสร้างกระบวนการทํางานร่ วมกัน สารสนเทศเพือการ
เคลื อนย้า ยและเข้า ถึ ง ผูร้ ั บ บริ การ เป็ นต้น ส่ ง ผลให้ก ารปฎิ บัติ ง านของ
เจ้าหน้าทีโรงพยาบาลเอกชนเกิดความสะดวก รวดเร็ ว สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการและความคาดหวังในบริ การสุขภาพทีมีภาวะเสียงต่อชีวิต ดังนัน
การลงทุ น ในเทคโนโลยี ส ารสนเทศที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง จะก่ อ ให้เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลที สามารถตอบสนองการให้บ ริ การ สามารถ
ตรวจสอบและมีความโปร่ งใส ทังนี การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศใช้
งบประมาณสูงการลงทุนให้เกิดความคุม้ ค่าจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับ
ขนาดของธุรกิจและความจําเป็ นทีเหมาะสม
9.องค์กรแห่ง
การส่ งเสริ มวิชาการและพัฒ นาระบบการทํางานอย่างต่ อเนื อง (Continous
การเรี ยนรู้ เพือ quality improvement) การปฎิ บัติ งานในธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนมีก าร
การพัฒนา
เปลียนแปลงทางวิทยาการแพทย์และการสนับสนุ นการทํางานอยู่ตลอดเวลา
อย่างต่อเนือง อัน เป็ นผลพวงจากการเปลียนแปลงสภาพการณ์ทีมีค วามหลายหลายและ
รวดเร็ ว เช่น การเปลียนแปลงอากาศ การเกิดโรคระบาดชนิ ดใหม่ วิทยาการ
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์สามารถทําให้คน้ พบโรคภัยและ
วิธีการใหม่อยูต่ ลอดเวลา อีกทังความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบนั ยัง
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ตารางที 11 ภาพรวมปัจจัยภายในทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ)
ปัจจัยภายใน
9.องค์กรแห่ง
การเรี ยนรู้ เพือ
การพัฒนา
อย่างต่อเนือง

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
ครอบคลุมไปถึงวิทยาการทีไม่ใช่การรักษาพยาบาลโดยตรง (Non Medical)
เช่น การเสริ มความงาม โภชนาบําบัด เป็ นต้น ดังนันการเปลียนแปลงทาง
วิชาการจําเป็ นต้องมีการสะสมองค์ความรู้เพือการพัฒนาสู่การจัดการความรู้
และการเรี ยนรู้ อ ย่า งต่ อ เนื อง ควบคู่ ก ับ การพัฒ นากระบวนการทํา งาน
กระบวนการให้บริ การทีมีความสอดคล้องกับรู ปแบบการรัก ษาพยาบาลที
ขึนอยู่กบั ความหลากหลายความต้องการตามลําดับ กระบวนการพัฒ นาใน
แวดวงโรงพยาบาลเอกชนจึงมีสภาพแวดล้อมทีต้องพัฒนาอย่างต่อเนื องเสมอ
เพือทําให้เกิดการตอบสนองสภาพแวดล้อมและความจําเป็ นทีเปลียนแปลงไป

ตารางที 12 ภาพรวมปัจจัยภายนอกทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ปัจจัยภายนอก
1.การสร้าง
กฏหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับให้
เกิดความ
เสมอภาค
ความเป็ น
ธรรมแก่
ผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
1.1 เกิดความเหลือมลํา ขาดความเสมอภาค ขาดความเป็ นธรรมในการ
เข้าถึงสิทธิของแต่ละบุคคลทีมีความแตกต่างกัน ได้แก่
1.1.1 กองทุนประกันสังคมเป็ นสิทธิทีผูป้ ระกันตนและนายจ้างเป็ น
ผูจ้ ่ายค่าเบียประกันร่ วมกันในการได้มาซึงความคุม้ ครองเช่นเดียวกับลักษณะ
การซือประกันบริ ษทั เอกชน กองทุนให้ความคุม้ ครองเป็ นรายเหมาทีจ่ายให้แก่
โรงพยาบาลเอกชนทีเข้าร่ วมโครงการในระดับราคาทีตกลงกัน แต่เนื องจาก
ราคาเหมาต่อรายมีราคาตํา ทําให้โรงพยาบาลเอกชนบางรายต้องลดต้นทุนการ
ดําเนินงาน รวมถึงคุณภาพการรักษาเท่าความจําเป็ นพืนฐานและการจัดสรร
ทรัพยากรจํากัด ทําให้ไม่สอดคล้องกับปริ มาณผูร้ ับบริ การจํานวนมากทําให้
เกิ ด ปั ญ หาในคุ ณ ภาพการรั ก ษาและคุ ณ ภาพบริ การที มี ค วามแตกต่ างกัน
ระหว่างผูร้ ับบริ ก ารทีชําระเงินเองหรื อมีสิทธิความคุม้ ครองจากคู่สัญญาอืน
อัน เป็ นการจัด การที ขาดหลัก บรรษัทภิบาลในด้านความเสมอภาค ความมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หลักการตอบสนองความต้องการทีเท่าเทียมกัน
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ตารางที 12 ภาพรวมปัจจัยภายนอกทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ปัจจัยภายนอก
1.การสร้าง
กฏหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับให้
เกิดความ
เสมอภาค
ความเป็ น
ธรรมแก่
ผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
1.1.2 สิ ท ธิ ห ลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ให้ค วามคุ ้ม ครองต่ อ
ประชาชนทุกคนทีไม่มีสิทธิความคุม้ ครอง จากนโยบายทีต้องการให้เกิดความ
เสมอภาคและการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ให้ได้รับการ
ดูแลสุขภาพในระดับทีเหมาะสมทําให้สิทธินีได้รับประโยชน์สูง ไม่ตอ้ งชําระ
ค่ าเบี ยประกัน และมีค วามคุ ้ม ครองที มากกว่าสิ ทธิ ประกัน สังคมและสิ ท ธิ
ข้าราชการ
1.1.3 สิทธิขา้ ราชการได้รับการอํานวยความสะดวกในการเบิกจ่าย
ผ่านโรงพยาบาลรัฐ และในบางโรงพยาบาลเอกชนเท่านัน ผูใ้ ช้สิทธิขา้ ราชการ
จึงต้องนําไปเบิกเงินเอง
1.1.4 สิ ทธิก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ น โดยรั ฐบาลให้ค วามคุ ้มครองกรณี ผู้
ประสบอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นทีมีผลกระทบต่อชีวิตให้เข้ารับการรักษาพยาบาลทัง
โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนได้ โดยรัฐบาลให้ความคุม้ ครอง
ค่ า ใช้จ่ า ยทังหมดในระยะ 72 ชั วโมงแรกหลัง จากนันจะต้อ งย้า ยไปอยู่
โรงพยาบาลรัฐ หากไม่สามารถดําเนิ นการได้รัฐจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทังหมดตามงบกรมบัญ ชี ก ลาง ซึ งทําให้โ รงพยาบาลเอกชนเพิก เฉยและ
พยายามปฎิเสธการรับการรักษาเนืองจากเกรงผลกระทบจากความเสียงในการ
ชําระเงิน
1.2 กฎหมายเพือดูแลสิ ทธิผรู้ ับบริ การในกรณี การเยียวยาความเสี ยหาย
จากความเสียหายทางการแพทย์ การจัดการดูแลกรณี พิพาทให้ได้รับประโยชน์
กับทุ ก ฝ่ ายทังในด้านผูร้ ั บบริ ก ารทีได้เสี ยหาย แพทย์พยาบาลผูใ้ ห้ก ารดูแล
รักษาและโรงพยาบาลทีได้รับการดูแลจากกองทุนชดเชยค่าเสี ยหาย โดยไม่
ต้ อ งรอกระบวนการทางศาลและยัง เป็ นเครื องมื อ ที ทํ า ให้ เ กิ ดการ
ประนีประนอมยอมความเพือบรรเทาความเสี ยหาย ความทุกข์ทรมานของทุก
ฝ่ ายทีเกียวข้อง รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ความเชือใจระหว่างผูร้ ับบริ การ
แพทย์พยาบาลและโรงพยาบาลให้ดีขึน นับเป็ นการจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ภาพรวมของระบบบริ การสาธารณสุขทียังคงมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของแต่ละกลุ่มทียากต่อการประสานการสร้างความมีส่วนร่ วมในความ
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1.การสร้าง
กฏหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับให้
เกิดความ
เสมอภาค
ความเป็ น
ธรรมแก่
ผูร้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย
2.การกํากับ
ดูแล
ตรวจสอบ
การปฎิบตั ิ
ตามบทบาท
หน้าทีของ
องค์กรรัฐ
ได้แก่ แพทย
สภา สภาการ
พยาบาล เป็ น
ต้น

ผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
รับผิดชอบ
1.3 การควบคุ มราคาค่ ารั ก ษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน เป็ น
รู ปแบบการดําเนินธุรกิจทีรัฐบาลต้องให้ความสําคัญเนืองจากค่ารักษาพยาบาล
ของโรงพยาบาลเอกชนถูกควบคุมจากวินิจฉัยของแพทย์ในการเกิดค่าใช้จ่าย
ในแต่ละรายการ เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ การตรวจวินิจฉัย
ด้วยเครื อง เป็ นต้น ภายใต้ความเชียวชาญเฉพาะทางการแพทย์ทีเป็ นอํานาจใน
การดําเนิ นการตามมาตรฐานการรั กษา ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึ นผูร้ ั บริ ก ารพึงต้อง
รับผิดชอบโดยปราศจากการต่อรองเนื องจากผูร้ ั บบริ การขาดความรู้ค วาม
เข้าใจในแนวคําวินิจฉัยทางการแพทย์ การควบคุมราคาควรยึดหลักการของ
การค้าทัวไปเช่นเดียวกับสินค้าจําเป็ นภายใต้การควบคุมของกระทรวงพาณิ ชย์
ทีห้ามขายเกินราคาทีกําหนด
2.1 บทบาทหน้า ที ของแพทยสภา คื อ การดํา รงเกี ย รติ ย ศ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ที มุ่ ง ผดุ ง ความยุติ ธ รรมให้แ ก่
ผูร้ ับบริ การ โดยปราศจากผลประโยชน์ทางธุรกิจและการปกป้ องวิชาชีพ จาก
กระแสสังคมโดยทั วไปพบว่า ประชาชนขาดความไว้วางใจในการบทบาท
หน้าที และการตัด สิ น ของแพทยสภา เนื องจากประชาชนที ขาดความรู้ ทาง
การแพทย์ไม่ได้รับความเป็ นธรรมและขาดความเชือใจในแพทยสภา ซึงเป็ น
กลุ่มผูม้ ีความขัดแย้งในผลประโยชน์ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาเป็ นนายก
แพทยสภา เลขานุ ก ารแพทยสภา เป็ นต้ น อัน เป็ นกลุ่ ม ผลประโยชน์ จ าก
โรงพยาบาลเอกชนเข้ามาด้วยทุนทางธุรกิจ อํานาจและใช้พรรคพวกในสาย
อาชีพ เพือให้การช่วยเหลือ ดูแลผลประโยชน์ของธุรกิจโรงพยาบาลมากกว่า
เจตนารมณ์ทีให้ความเป็ นธรรมต่อประชาชน ทําให้ธรรมาภิบาลของแพทย
สภาถูกบิ ด เบื อนไป การปฎิ รูปแพทยสภาเป็ นแนวทางหนึ งในการกําหนด
คุณสมบัติผดู้ าํ รงตําแหน่ งสําคัญ การปฎิรูปกฎหมายให้แพทยสภาทําหน้าที
เพือประชาชนชัดเจนเหมาะสมมากขึน การสร้างระบบการตรวจสอบแพทย
สภาจากบุคคลภายนอกทีไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะทําให้เกิดระบบธรรมาภิบาล
เพือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการร้องเรี ยนความเดือดร้อนทีได้รับจาก

149
ตารางที 12 ภาพรวมปัจจัยภายนอกทีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ปัจจัยภายนอก
2.การกํากับ
ดูแล ตรวจ
สอบการ
ปฎิบตั ิตาม
บทบาท
หน้าทีของ
องค์กรรัฐ
ได้แก่ แพทย
สภา สภาการ
พยาบาล เป็ น
ต้น
3.ภาวะการ
แข่งขันทาง
ธุรกิจ
โรงพยาบาล
เอกชนที
รุ นแรงมาก
ขึน
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โรงพยาบาลได้มากขึน
2.2 สภาการพยาบาล มีบทบาทในการพัฒนาความรู้ค วามสามารถและ
จรรยาบรรณวิชาชี พพยาบาล เพือมุ่งตอบสนองผูร้ ับบริ ก ารทีต้องการความ
ช่วยเหลือ ซึงพยาบาลเป็ นบุคคลทีมีความสําคัญต่อการดูแลผูร้ ับบริ การอย่างยิ ง
การสร้ า งความตระหนัก ในบทบาทหน้าที ความรั บผิด ชอบด้ว ยจิ ต สํา นึ ก
วิชาชีพจะสามารถพัฒนาความเป็ นบรรษัทภิบาลในบริ การได้เป็ นอย่างดี

3.1 ภาวะการแข่งขันระดับทวีปเอเซียจะเริ มทวีความรุ นแรงมากขึนจาก
การทีบางประเทศในทวีปเอเซียให้ค วามสําคัญต่อการพัฒ นาศูนย์กลางทาง
การแพทย์(Medical hub) เพือแข่งขันกับประเทศไทย ได้แก่
3.1.1 ประเทศไต้ห วัน ที เพิ งประกาศว่ า จะเป็ นศูน ย์ก ลางทาง
การแพทย์ในอนาคตอันใกล้เนื องจากมีความพร้อมในระบบสาธารณสุ ขของ
ประเทศและทรัพยากรทีเพียงพอต่อการผลักดัน
3.1.2 ประเทศอินเดียทีมีเครื อข่ายโรงพยาบาลจํานวนมากราคาตํา
ทีสุดในทวีปเอเซียและมีความพร้อมในการแข่งขัน
3.1.3 ประเทศมาเลเซียและสิ งคโปร์ ทีมีเครื อข่ายโรงพยาบาลทีใหญ่
เป็ นอันดับ 3 ของโลกมีศกั ยภาพความพร้อมในทุกด้าน
3.1.4 ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ทีมีเครื อข่ ายโรงพยาบาลที มาก ราคาตํา
มาตรฐานด้านคุณภาพยังด้อยกว่าประเทศอืน
3.1.5 ประเทศจีน มีเครื อข่ ายโรงพยาบาลและความหลากหลายใน
บริ การสุขภาพ
3.2 ภาวะการแข่ ง ขัน ภายในประเทศไทย จากความอ่ อ นแอของ
โรงพยาบาลรัฐทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสามารถเติบโตจากปริ มาณ
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3.ภาวะการ
แข่งขันทาง
ธุรกิจ
โรงพยาบาล
เอกชนที
รุ นแรงมาก
ขึน
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ผูร้ ับบริ การภายในประเทศทีมีอยู่จาํ นวนมาก เนื องจากการให้บริ การสุ ขภาพ
เป็ นเรื องจําเป็ นเร่ งด่วนไม่สามารถรอเวลาได้ ทําให้การตัดสินใจเข้ารับบริ การ
ทีรวดเร็ วจากโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็ นการบังคับให้ต ้องใช้บริ การ รวมถึง
ปริ มาณผูร้ ับบริ การต่างประเทศเข้ามารับบริ การเพิ มขึนอย่างต่อเนื อง ส่ งผลให้
การแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีเพิ มขึนจากการขยายกิจการของแต่
ละโรงพยาบาล เพือตอบสนองความต้องการทีเพิ มมากขึนอย่างต่อเนือง ดังนัน
หากพิจ ารณาถึ ง ศัก ยภาพการเติ บโตของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนอยู่ใ น
ระดับสูงมาก ระดับการแข่งขันเกิดขึนจากการขยายตัวของโรงพยาบาลมากขึน
ทําให้ยอดรายได้ร วมในอุตสาหกรรมเติบโตจากอดีตหลายเท่าตัว อุปสรรค
สําคัญด้านแข่งขัน คือ การเลือกตลาดทีเหมาะสมกับศักยภาพของโรงพยาบาล
และตรงความต้องการของผูร้ ับบริ การ เช่น โรงพยาบาลเอกชัยกําหนดกลยุทธ์
สร้างความสัมพันธ์ทีดีในท้องถิ นควบคู่กบั ความชํานาญในกลุ่มโรคหลักของ
คนในท้องถิ น โรงพยาบาลศุภมิตรมุ่งเน้นกลยุทธ์เฉพาะเจาะจงเกียวกับผ่าตัด
ตาที มีค วามเชี ยวชาญและความพร้ อมในการรั ก ษาเพือบริ ก ารเฉพาะพืนที
โรงพยาบาลวัฒโนสถมุ่งเน้นโรคมะเร็ งครบวงจรทีเป็ นจุดแข็งเฉพาะ ทําให้
เกิดความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน การจัดการบรรษัทภิบาลในด้านการแข่งขัน
จึ งจําเป็ นต้อ งพัฒ นาด้านหลัก การเปิ ดเผยข้อ มูล ให้มีค วามชัด เจนถูก ต้อ ง
เหมาะสม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้เพือให้เกิดการตรวจสอบความ
คุม้ ค่ าความพึงพอใจและค่ าใช้จ่ายในการรัก ษาได้ต รงตามที ตกลงไว้ หลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ทีมุ่งหวังการรักษาพยาบาล
ให้แก่ผรู้ ับบริ การ เป็ นต้น
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2. การศึกษาจากเอกสาร
การศึกษาข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ
พระราชบัญญัติ ส ถานพยาบาล ยุท ธศาสตร์ โ รงพยาบาล ปรากฎตามผลการศึก ษา ได้แก่ (1)
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จ แห่ งชาติ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559 (2) พระราชบัญญัติและกฎหมายที
เกียวข้อง (3) ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขและยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555 – 2559
จากยุทธศาสตร์ ก ารเป็ นศูน ย์ก ลางการให้บริ การสุ ข ภาพของเอเซี ย (Thailand
medical hub) และการเข้าร่ วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยมีเนือหาสําคัญ ได้แก่ การ
เคารพในสิทธิมนุษยชน การยกระดับมาตรฐานการแข่งขันภายใต้ธรรมาภิบาลทีรับผิดชอบต่อสังคม
สําหรับสังคมผูส้ ูงอายุของโลกทีจะมีประชาชนรวมเพิ มขึนเป็ น 82 ล้านคน ท่ามกลางผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมทางภูมิอากาศของโลกทีแปรปรวนทําให้เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว
ดิ น ถล่ม อุท กภัย วาตภัย เกิ ด โรคระบาดใหม่ต่ อ เนื อง ส่ ง ผลให้เ กิ ด การคิ ด ค้น นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีช่วยเสริ มสร้างความมันคงทางสุขภาพมากขึนตามลําดับ
จากแผนมี ค วามท้ายด้านการเพิ มขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน การลดความ
เหลือมลําทางสังคม ด้านปั จจัยภายในประเทศด้านเศรษฐกิจ ที มีอตั ราการขยายตัว ในเกณฑ์ดี
สามารถสร้างมูลค่าเพิ มทางเศรษฐกิจ การเชือมโยงเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศทําให้เกิด
กิจกรรมระหว่างกันมากขึน ทําให้เทคโนโลยี และโครงสร้างพืนฐานด้านกฎหมายยังไม่เอือต่อการ
จัดระบบการแข่งขัน ทีเป็ นธรรม เหมาะสมกับสถานการณ์ ทีเปลียนแปลง ปั จจัยด้านภาวะสังคม
สูงอายุ ปัญหาคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาทีมีผลต่อปั ญหาสุ ขภาพ พฤติกรรมเสี ยงต่อสุ ขภาพ
ทําให้เป็ นภาระการจัดสวัสดิ การทางสังคมแก่ผดู้ อ้ ยโอกาสทีจะเข้าถึงบริ การสุ ขภาพอย่างทัวถึง
ความเหลือมลําด้านรายได้ทาํ ให้โอกาสการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพแตกต่างกัน ส่ งผลให้สังคมไทย
เผชิญวิกฤตความเสือมถอยด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม จากค่านิ ยมด้านวัตถุนิยมและการบิดเบือน
ประเพณี วฒั นธรรมทีดีงาม และเกิดการตืนตัวต่อความรับผิดชอบทางสังคม และธรรมาภิบาลมาก
ขึน ด้านการบริ หารจัดการของภาครัฐทีมีความอ่อนแอ ไม่สามารถขับเคลือนการบริ หารจัดการได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อํานาจรัฐถูก ใช้เป็ นเครื องมือเพือผลประโยชน์ข องคนบางกลุ่ม ทําให้เกิ ด
ช่องว่างระหว่างภาครั ฐและภาคประชาชนมากขึนจากการขาดส่ วนร่ วมของภาคประชาชน การ
บังคับใช้กฎหมายปราศจากเคร่ งครัดส่งผลต่อภาพลักษณ์ดา้ นคอร์รัปชัน การทุจริ ตประพฤติมิชอบ
จํานวนมาก ส่งผลต่อความเหลือมลํา ขาดความเป็ นธรรมทังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
จากวิสยั ทัศน์ “สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและ
มีภูมิคุม้ กัน ต่อการเปลียนแปลง” พันธกิจทีมุ่งความสําคัญในด้านบริ กาสุ ขภาพ ได้แก่ การสร้าง
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สังคมทีเป็ นธรรมอย่างมีคุณภาพ เข้าถึงทรัพยากร กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคภายใต้การ
จัด การที โปร่ งใส เป็ นธรรม โดยการกําหนดยุทธศาสตร์ ทีเกี ยวข้องกับโรงพยาบาล ได้แก่ (1)
ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความเป็ นธรรมในสังคม คือ การยกระดับคุณภาพของระบบคุม้ ครองทาง
สังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทัวถึง สอดคล้องต่อความต้องการความจําเป็ น (2) ยุทธศาสตร์ ดา้ น
การสร้างสิทธิความคุม้ ครองขันพืนฐาน และการมีส่วนร่ วมอย่างเท่าเทียมทัวถึง (3) ยุทธ์ศาสตร์ ดา้ น
การเสริ มพลัง เพิ มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีส่วนร่ วม มีคุณค่าและศักดิศรี เช่น การพัฒนา
มาตรฐานระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ส่งเสริ มภาคเอกชน สังคม องค์กรปกครองท้องถิ นมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาสังคม เป็ นต้น (4) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่ งการเรี ยนรู้ เพือส่ งเสริ ม
ให้เ กิ ด การลดปั จ จัย เสี ยงด้า นสุ ข ภาพ การส่ ง เสริ มแพทย์ท างเลื อก การพัฒ นาบุ ค ลากรด้า น
สาธารณสุ ข ให้เหมาะสม การกระจายบุ ค ลากร และมาตรการด้านการเงิ น การคลังเพือส่ งเสริ ม
สุขภาพทีดีแก่ประชาชน
พระราชบัญญัติ และกฎหมายทีเกียวข้อง
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล พ.ศ. 2547 มาตรา 32 (3) อัต ราค่ ารั ก ษาพยาบาล
ค่าบริ การ และสิทธิของผูป้ ่ วยทีสถานพยาบาลต้องแสดงตามมาตรา 33 (1) มาตรา 36 “ผูร้ ับอนุญาต
และผูด้ าํ เนินการของสถานพยาบาลต้องควบคุม และดูแลให้มีการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผปู้ ่ วย ซึงอยู่
ในสภาพอันตราย จําเป็ นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน เพือให้ผปู้ ่ วยพ้นจากอันตรายตาม
มาตรฐานวิชาชีพ” และ “เมือให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่ผปู้ ่ วยตามวรรคหนึงแล้ว มีความจําเป็ นต้อง
ส่งผูป้ ่ วยไปรับการรักษาพยาบาลทีอืน” จากประเด็นสําคัญสําหรับการจัดการบรรษัทภิบาลตามหลัก
นิติธรรม พบว่ายังไม่ขอ้ เรี ยกร้องทางสังคมขาดความเชือมัน ขาดความไว้วางใจในการตอบสนอง
การรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกรณี การรักษาเร่ งด่วนทียังมีการตอบสนองไม่ดี เนืองจากโรงพยาบาล
เอกชนให้ความสําคัญต่อความเสี ยงในการจัดการความเสี ยงทางการเงิ นจากผูร้ ับบริ การ ในทาง
ปฎิบตั ิพบว่าการให้บริ การฉุ กเฉิ นยังคงมีปัญหาในการรับผูร้ ับบริ การโดยไม่คาํ นึ งถึงความเร่ งรี บ
ของอาการของผูร้ ับบริ การ การรักษาพยาบาลยังคงยึดโยงกับความสามารถในการชําระเงิน เช่ น
กรณี ผรู้ ับบริ การมีปัญหาทางการเงิน ทางโรงพยาบาลจะลดบริ การบางส่ วนลง หรื อเปลียนประเภท
ของเวชภัณฑ์ทีมีราคาตําลง การตรวจวินิจฉัยโรคน้อยลง โดยให้เหตุผลว่าเป็ นการจัดการตามความ
เหมาะสมของผูร้ ั บบริ ก าร ซึ งไม่ต ้องการให้ผรู้ ับบริ การต้องแบกรั บภาระค่ าใช้จ่ ายจํานวนมาก
ภายหลังจากสิ นสุดการรักษา เป็ นต้น
พระราชบัญญัติเวชกรรม พ.ศ.2522 หมวด 1 มาตรา 6 ระบุว่าแพทยสภาเป็ นนิ ติบุคคล
มาตรา 7 วัต ถุประสงค์เพือ (1) ควบคุมความประพฤติ ผปู้ ระกอบวิชาชี พเวชกรรม (2) ส่ งเสริ ม
การศึกษา วิจยั การประกอบวิชาชีพแพทย์ (3) ส่งเสริ มความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก (4)
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ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ ให้การศึกษาแก่ประชาชน องค์กรเกียวกับการแพทย์ และสาธารณสุ ข
(5) ให้คาํ ปรึ กษาต่อรัฐบาลเกียวกับปัญหาการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ (6) เป็ นตัวแทนผู้
ประกอบวิชาชี พเวชกรรมในประเทศไทย มาตรา 8 กําหนดบทบาทหน้าที ที สําคัญไว้ คื อ ขึ น
ทะเบียน และเพิกถอนใบอนุญาตผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามหลักนิติธรรม ด้วยโครงสร้างทาง
กฎหมายมีการระบุบทบาทหน้าทีของแพทยสภาไว้ชดั เจน แต่ในทางปฎิบตั ิพบว่า แพทยสภา ให้
ความสํา คัญและขาดการปฎิ บัติ ต ามวัต ถุ ประสงค์ในการกํากับดูแ ลความประพฤติ ข องแพทย์
โดยเฉพาะในส่ วนของการให้คาํ ปรึ กษาปั ญหาการแพทย์ ซึงมีคดีฟ้องร้องแพทย์และโรงพยาบาล
เกิดขึน บทบาทของแพทยสภาให้ความร่ วมมือน้อย มีการบ่ายเบียงว่าเป็ นเพียงให้คาํ ปรึ กษาไม่มีผล
ต่อการพิจารณาคดีทางศาล ทําให้คาํ วินิจฉัยจากแพทยสภาจึงมีลกั ษณะของความล่าช้าและมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในมุมความคิดเห็นของภาคประชาชน เนื องจากแพทยสภาเป็ นหน่ วยงาน
ของรัฐทีรัฐบาลต้องให้การดูแล กํากับบทบาทหน้าทีให้เกิดความชัดเจน ลดปั ญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ลง โดยใช้คณะกรรมการแพทยสภาทีมาจากคนกลางหรื อผูไ้ ม่มีส่วนได้ส่วนเสี ยจาก
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ จะทําให้การเลือกตังคณะกรรมการแพทยสภามีความเป็ นประชาธิปไตย
และได้ผมู้ ีความตังใจ มีความรู้ความสามารถเข้ามาทําหน้าทีเพือประชาชนอย่างแท้จริ ง
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุ ขภาพเป็ นความลับ
ส่วนบุคคล มาตรา 11 บุคคลมีสิทธิเรี ยกร้องขอให้มีการประเมิน และมีสิทธิร่วมในกระบวนการ
ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิแสดงเจตนาให้ยุติ
การทรมานจากการเจ็บป่ วย จากประเด็นทีมีสาระสําคัญบางส่วนอันนําไปสู่การจัดการเชิงบรรษัทภิ
บาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พบว่ามีขอ้ ร้องเรี ยนทีเกียวกับการแก้ไขทะเบียนประวัติผรู้ ับบริ การ
จากคดีฟ้องร้องในชันศาล รวมถึงการปฎิเสธการยุติการทรมานจากการเจ็บป่ วยสําหรับผูร้ ับบริ การ
ทีมีอาการหนัก ไม่ประสงค์มีชีวิตต่อสามารถทําเอกสารแจ้งให้ยตุ ิการทรมานได้ แต่ทงนี
ั อุปสรรคที
เกิด ขึนเมือผูร้ ับบริ การมีอาการหนักจนไม่สามารถดําเนิ น นิ ติ ธรรมใดๆ ได้ บุต รหลานญาติ ของ
ผูร้ ับบริ การไม่สามารถดําเนิ นการได้เช่นกัน จึงทําให้เกิดการรักษาต่อเนื องไปทําให้เกิดค่าใช้จ่าย
เพิ มสูงขึน สําหรับผูร้ ับบริ การทีมีฐานะการเงินดีจะเกิดประเด็นในด้านฟ้ องร้องเรี ยกค่าใช้จ่ายจาก
กองมรดก แต่ในทางกลับกันสําหรับผูร้ ับบริ การทีประสบปัญหาด้านการเงินจะสามารถหาทางออก
ได้ ดังนันการจัดการเชิงบรรษัทภิบาลอยูท่ ีจิตสํานึกของผูป้ ฎิบตั ิเป็ นสําคัญ
พระราชบัญญัติ ประกัน สังคม พ.ศ. 2533 ตามมาตรา 54 ผูป้ ระกัน ตนมีสิทธิ ได้รั บ
ผลประโยชน์ทดแทนจากกองทุ น คือ กรณี ประสบอัน ตรายและเจ็บป่ วย กรณี คลอดบุ ต ร กรณี
ทุพพลภาพ กรณี เสี ยชี วิต กรณี สงเคราะห์บุตร กรณี ชราภาพ กรณี ว่างงาน มาตรา 58 การรั บ
ประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัติในกรณี ทีเป็ นบริ การทางการแพทย์ ผูป้ ระกันตนหรื อคู่สมรส
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จะต้องรั บบริ ก ารทางการแพทย์จ ากสถานพยาบาลตามมาตรา 59 ในการกําหนดเขตท้องที ชื อ
สถานพยาบาลทีได้กาํ หนดไว้ จากกฎหมายทีมีช่องว่างทําให้ไม่สามารถสร้างความเสมอภาคในการ
ส่งมอบคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การสู่ผรู้ ับบริ การ ทังนี อํานาจการวินิจฉัย การสั งยา ตรวจ
เครื องมือทางการแพทย์อยูใ่ นดุลยพินิจของแพทย์และโรงพยาบาลเป็ นผูจ้ ดั หาให้ กลไกทีสามารถ
ช่วยเหลือภาคประชาชนให้เข้าถึงคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การทีดีขึน รวมถึงการสร้างหลัก
ความเสมอภาคในการบริ การให้เกิดขึนได้ ด้วยการผลักดันจากรัฐบาลทีจะเป็ นผูก้ าํ หนดเงือนไข
กติกาทางสังคม จากปัญหาหลักทีพบคือ อัตราเหมาจ่ายต่อราย โรงพยาบาลไม่สามารถดูแลต้นทุน
ได้จึงต้องดําเนินการภายใต้ขอบเขตจํากัด ทําให้ไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพในบริ การ รวมถึงการ
สร้ างความเสมอภาคในการเข้าถึงการรัก ษาพยาบาลยิ งเป็ นสิ งที ห่ างไกลจากความเป็ นจริ งมาก
รัฐบาลควรปฎิรูปกฎหมายให้เกิดความเสมอภาคและแสวงหาความร่ วมมือจากภาคเอกชน
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผบู้ ริ โภค พ.ศ.2551 มาตรา 12 ระบุว่า “ในการใช้สิทธิ
แห่งตนก็ดี ในการชําระหนีก็ดี ผูป้ ระกอบธุรกิจต้องกระทําด้วยความสุ จริ ต โดยคํานึ งถึงมาตรฐาน
การค้าทีเหมาะสมภายใต้ระบบธุรกิจทีเป็ นธรรม” มาตรา 13 กรณี ทีได้รับความเสี ยหายต่อชีวิต
ร่ างกาย สุขภาพ หรื ออนามัย โดยผลของสารสะสมในร่ างกาย ผูบ้ ริ โภคสามารถฟ้ องคดีได้ภายใน 3
ปี นับจากวัน ทีรู้ ถึงความเสี ยหาย มาตรา 18 การยกเว้นค่ าฤชาธรรมเนี ยมทังปวงในการฟ้ องคดี
ผูบ้ ริ โ ภค มาตรา 19 คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โ ภคมีอาํ นาจในการฟ้ อง และดําเนิ นคดีแทน
ผูบ้ ริ โภคได้ มาตรา 20 การฟ้ องคดี ผบู้ ริ โภค โจทย์สามารถฟ้ องด้วยวาจาหรื อเป็ นหนังสื อ โดย
เจ้าหน้าทีคดีจดั ให้มีการบันทึกรายละเอียดแห่งคําฟ้ องให้โจทย์ลงลายมือชือ
ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนหลายรายกล่าวถึง คดีความทีเกิ ดจากกฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคทําให้เกิด ความเสี ยหายต่ อธุ รกิ จ อย่างมาก ทางด้านภาคประชาชน บริ ษ ัทประกัน และ
คู่สัญ ญามี ค วามเห็ น ตรงข้า ม เนื องจากกฎหมายคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โ ภคเกี ยวข้องโดยตรงกับธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน ย่อมต้องได้รับความคุม้ ครองอย่างเท่าเที ยมกัน การทีโรงพยาบาลเอกชนคิ ด
ราคาเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์สูง เป็ นการจําหน่ายสินค้าไม่ใช่เป็ นเพียงบริ การ
เช่นธุรกิจโรงแรม ดังนันรัฐบาลต้องควบคุมราคาค่าใช้จ่ายในธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียวกับธุรกิจ
จําหน่ายสินค้าประเภทอืน ทีมีการควบคุมราคา เช่น การควบคุมราคาบะหมีสําเร็ จรู ปต้องมีการชี
แจ้งราคาต้นทุนการผลิตและการกําหนดราคา เพือให้คณะกรรมการพิจารณาราคาควบคุม เป็ นต้น
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการจําหน่ายยาในลักษณะการค้าทัวไปและเป็ นราคาจําหน่ ายยาทีมีราคา
สูงกว่าตลาดหลายเท่า โดยมีกลยุทธ์ไม่ให้ผรู้ ับบริ การซือยาจากภายนอกเองด้วยการไม่เปิ ดเผย
รายการยา หรื อเป็ นการบังคับเป้ าหมายในการสังยาแก่แพทย์ประจําหรื อแพทย์ชวคราว
ั
ด้วยการขอ
ความร่ วมมือในการสังจ่ายยาสําหรับผูร้ ับบริ การ เพือให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสร้างรายได้จาก
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การขายยา ในส่วนของแพทย์จะได้รับค่าแพทย์ต่างหากไม่เกียวข้องกับการขายยา เสมือนหนึงแพทย์
เป็ นลูกจ้างโรงพยาบาลเอกชนจําเป็ นต้องยึดถือปฎิบตั ิตามภายใต้สถานะทีต้องปฎิบตั ิ เป็ นต้น
พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2550 (ฉบับที 4) ตามมาตรา 23 ความ
เสียหายทีเกิดแก่ผปู้ ระสบภัยจากรถให้จ่ายค่าเสี ยหายเบืองต้นแก่ผปู้ ระสบภัยจากเงินกองทุน โดย
ค่ าเสี ย หายเบื องต้น ตามมาตรา 4 หมายถึ ง ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ใช้จ่ ายอัน จํา เป็ นเกี ยวกับ การ
รักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายเกียวกับการทําศพ ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายทีจําเป็ นเพือบรรเทาความ
เดือดร้อนของผูป้ ระสบภัยเบืองต้น ตามรายการ และจํานวนเงินทีกําหนดในกฎกระทรวงมาตรา 20
(2) ในส่ ว นของอุบตั ิ เหตุมกั ไม่มีประเด็นที เกียวข้องกับการจัดการระบบบรรษัทภิบาล เนื องจาก
วงเงินคุม้ ครองสูง สามารถรองรับความเสียงทางการเงินได้
พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ น พ.ศ.2551 หมวดที 3 มาตรา 28 การคุม้ ครองความ
ปลอดภัยของผูป้ ่ วยฉุกเฉิน ให้มีการตรวจคัดแยกระดับความฉุ กเฉิ น การปฎิบตั ิการฉุ กเฉิ นเต็มขีด
ความสามารถ และเป็ นไปตามข้อบ่งชีทางการแพทย์ฉุกเฉิ น โดยมิให้นาํ สิ ทธิ การประกัน การขึน
ทะเบียนสถานพยาบาล ความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายมาเป็ นเหตุปฎิเสธผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น
หมวดที 4 มาตรา 34 เงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินบริ จาด
เงิ น จากกิ จ การสถาบัน เป็ นต้น เพือเป็ นการส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณที
เหมาะสมในการสร้างจิตสํานึกในหน้าทีความรับผิดชอบทีดีต่อสังคม ทีโรงพยาบาลต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย เพือลดข้อร้องเรี ยนจากภาคประชาชนทีพบว่ามีก ารปฎิเสธ การรั บผูป้ ่ วยฉุ ก เฉิ น ด้ว ย
สาเหตุนานาประการ
อุ ป สรรคสํา คัญ ในการจัด การบรรษัท ภิ บ าล ด้า นหลัก คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ ในการรักษาผูร้ ับบริ การฉุกเฉินเป็ นประเด็นทางสังคมวงกว้าง เนื องจากโรงพยาบาล
เอกชนบางแห่ งปฎิเสธการรั บผูร้ ั บบริ ก ารฉุ กเฉิ นด้ว ยการหาเหตุ ในการปฎิเสธต่ างๆ จากความ
คิดเห็นผูเ้ ชียวชาญพบว่าจากประสบการณ์ทีทําหน้าทีส่ งผูร้ ับบริ การฉุ กเฉิ นไปส่ งยังโรงพยาบาล
เอกชนพบว่ามีการปฎิเสธด้วยเหตุผลต่างๆ จนกระทังเกิดการทะเลาะกันบ่อยครังสุ ดท้ายต้องตัดสิ น
นําส่งโรงพยาบาลรัฐ เนืองจากผูร้ ับบริ การฉุกเฉินต้องการรักษาเร่ งด่วน สิ งเหล่านี เกิดจนเป็ นความ
เคยชินจนเป็ นทีรู้กนั ในแวดวงนีว่าหากผูร้ ับบริ การไม่มีสิทธิความคุม้ ครองต้องจัดส่งโรงพยาบาลรัฐ
ทังหมด พฤติกรรมละเมิดดังกล่าวเกิดจากช่องว่างทางกฎหมายทีให้อาํ นาจแพทย์เป็ นผูว้ ินิจฉัยเหตุ
ฉุ กเฉิ น ทําให้เกิ ดช่องว่างในการใช้ดุ ลยพินิจทีอาจจะมีเหตุละเลยจรรยาบรรณทางการแพทย์ได้
เช่ น กัน ทังนี การตัด สิ น ความมี ห ลัก คุ ณ ธรรมหรื อไม่ ย่อมเป็ นการยากที จะตัด สิ น ให้ชัด เจน
แม้กระทังการพิจารณาจากแพทยสภาในสภาวะปั จจุบนั อาจไม่ได้รับความชัดเจนเช่นกัน จึงเป็ น
หน้าทีของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขทีจะปฎิรูปกฎหมายให้มีความรัดกุมและคํานึงถึงทุกฝ่ าย
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มากขึน เหนื อสิ งอืนใดในการพัฒนาความเป็ นบรรษัทภิบาลขึ นอยู่กบั จิต สํานึ กในหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมเป็ นสํา คัญ หากการดํา รงคุ ณ ธรรมเป็ นไปอย่ า งบริ สุ ท ธิ ใจ ผู้วิ จ ัย มี ค วามเชื อว่ า
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างผูร้ ับบริ ก ารและแพทย์ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนจะได้รั บการพัฒ นาใน
ทิศทางทีดีขึน ส่งผลต่อการยกระดับการจัดการบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน

ภาพที 6 ร้อยละของประชากรทีมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จําแนกตามประเภทของสวัสดิการ
ปี 2558
สภาพแวดล้อมด้ านโอกาสของโรงพยาบาล
1. การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการท่องเทียวเชิงสุ ขภาพ คาดว่าจะมีการ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื อง โดยประเทศไทยยังคงเป็ นปลายทางทีสําคัญ สําหรั บกลุ่มผูส้ ูงอายุจาก
ประเทศพัฒนาทีต้องการระบบดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่สูง ระบบการเดินทางสะดวก
โดยคู่แข่งขันทีสําคัญทีมีการพัฒนารู ปแบบลักษณะนี เริ มมีบทบาทมากขึน ได้แก่ สิ งคโปร์ อินเดีย
มาเลเซีย เกาหลีใหต้ ตุรกี และประเทศแถบลาตินอเมริ กา ทําให้แนวโน้มตลาดในอนาคตจะถูกแบ่ง
ไปในแต่ละระดับ แต่ละภูมิภาคมากขึน ความเป็ นทังโอกาสและจุดแข็งสําหรับประเทศไทยที มี
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันหลายประการ ได้แก่ (1) การผสมผสานเอกลักษณ์เฉพาะทังทีมแพทย์
คุณภาพสูง วัฒนธรรมการให้บริ การทีน่าประทับใจ (2) ราคาเหมาะสม (3) ระบบโครงสร้างพืนฐาน
สาธารณูปโภคทีดี สถานทีตังขนาดใหญ่แบบรวมศูนย์กลางทุกด้านทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็ ว
ตอบสนองความต้องการการท่องเทียวเชิงสุ ขภาพ สําหรับโรงพยาบาลไทยต้องพัฒนาทีมแพทย์
เชี ยวชาญชันนํา การทํา งานร่ วมกัน เป็ นที ม การกํา หนดราคาที เหมาะสมเกิ ด ความโปร่ งใส
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ความสามารถด้านภาษาและเรี ยนรู้ เข้าใจในวัฒนธรรมที แตกต่ าง (Cross culture) (4) เครื องมือ
อุป กรณ์ ท างการแพทย์ทีทัน สมัย (5) มาตรฐานการรั บ รองคุ ณ ภาพ เช่ น Joint commission
international accreditation (JCIA), JCI’s clinical care program certification (CCPC), Thai hospital
accreditation (HA), Thailand quality clas มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2276 มาตรฐาน
ISO 15189 Medical laboratories – Particular requirements for quality and competence เป็ นต้น
(6) ฐานการย้ายผูร้ ับบริ การ (Referral) จากทังในประเทศและต่างประเทศ
2. การเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ โครงสร้างด้านประชาชกรของประเทศไทยเปลียนแปลง
ไป สัดส่วนประชากรเด็กลดลง ผูส้ ูงอายุเพิ มขึน ประชากรวัยแรงงานเพิ มขึนในอัตราทีลดลง ส่ งผล
ให้อนาคตประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุเร็ วขึน ทําให้ประชาชนวัยแรงงานต้องรับภาระเลียงดู
ทังเด็กและผูส้ ูงอายุมากขึน ตามตารางด้านล่าง
ตารางที 13 ประมาณการประชากร จําแนกตามกลุ่มอายุ
ปี

ประชากรรวม

2533
2543
2553
2563
2573

54,528
62,212
68,557
72,683
76,733

0-14 ปี
จํานวน
%
15,967 29.25
15,344 24.66
15,097 21.99
13,528 18.61
14,398 18.76

15-59 ปี
จํานวน
%
34,585 63.43
41,030 65.95
45,485 66.35
46,902 64.53
44,616 58.15

60 ปี ขึนไป
จํานวน
%
3,996
7.33
5,838
9.38
7,993
11.66
12,253 16.86
17,719 23.09

3. กระแสการดูแ ลสุ ข ภาพ จากข้อมูลคณะทํา งานสุ ข ภาพคนไทย 2552 สถาบัน
ประชากรและสังคม โดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิ จกุล พบว่าประเทศไทยมีความสุ ขเป็ นลําดับรอง
สุ ดท้ายของกลุ่มประเทศอาเซียน และสอดคล้องกับ 10 สถานการณ์เด่นด้านสุ ขภาพของคนไทย
ตัวอย่างประกอบด้วย ความเครี ยดจากปัญหาการเมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหาวิกฤตินาํ มันราคาสูง
เป็ นต้น แนวโน้มคนไทยจะเป็ นโรคซึมเศร้าและมีอตั ราฆ่าตัวตายสูงขึน และจากการศึกษาของ ดร.
อุ ม าภรณ์ ภัท รวาณิ ช ย์ พบว่ า ระบบบริ การสาธารณสุ ข ของประเทศไทยมี ปั ญ หาหลายด้า น
ประกอบด้วย (1) บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุ ขกระจุกตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนและ
เขตเมือง มีอตั ราการลาออกสูงถึง 40% (2) ปั ญหาประสิ ทธิ ภาพ ความปลอดภัยในระหว่างการ
รักษาทําให้มีการเสี ยชีวิตสูงถึง 35% (3) เกิดปั ญหาการฟ้ องดําเนิ นคดีทางการแพทย์มากขึน (4)
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การป้ องกันโรคทียังขาดยา และเครื องมือ ในการคัดกรองผูร้ ั บบริ การ เช่น มะเร็ งปากมดลูก และ
เบาหวาน
4. ขาดความเท่ า เที ยมในการกระจายโรงพยาบาลไปในเขตภูมิภ าค ยังมี ค วามไม่
เพียงพอ และแตกต่างกันขึนอยู่กบั ศักยภาพของแต่ละพืนที แต่โรงพยาบาลเอกชนอยู่ในเขตเมือง
ใหม่ทาํ ให้การบริ การขาดความเท่าเทียมกัน และปั จจุบนั ปั ญหาการขาดแคลนแพทย์จากรายงาน
ของแพทยสภา ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 49,910 คน แบ่งเป็ นนายแพทย์ร้อยละ 58 และ
แพทย์หญิงร้ อยละ 42 อยู่ภายในวัยทํางานเพียงร้อยละ 89 ส่ ว นใหญ่ทาํ งานอยู่ในเขตเมืองใหญ่
ถึงแม้ว่าทีผ่านมาระหว่างปี 2539-2557 มีการผลิต แพทย์ได้ 28,832 คนแต่ ยงั ไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริ การสาธารณสุ ข โดยเฉพาะกระแสค่านิ ยมการบริ โภคแบบวัตถุนิยม บริ โภคนิ ยมทําให้เกิด
ความเสี ยงต่ อคุ ณภาพชีวิต และสุ ขภาพที เสื อมลง การให้บริ ก ารของภาครัฐไม่เท่ าเที ยมขาดการ
จัด การเชิ งธรรมาภิบาลทําให้เกิด ปั ญหาการให้บริ การประชาชน ส่ งผลต่ อการเจริ ญเติบโตของ
โรงพยาบาลเอกชน
สภาพแวดล้อมด้ านปัจจัยเสียง
ปัจจัยเสียงทีสําคัญ
1. ผลกระทบจากความขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที
เกิ ดจากเปลียนแปลงรั ฐบาลในปี 2557 ทําให้ขาดความเชื อมันด้านความปลอดภัยในการเข้ามา
รักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ
2. ปัญหาและอุปสรรคในระบบบริ การสุขภาพมีจาํ นวนมาก และมีความซับซ้อนของ
ปัญหา เนืองจากมาจากปัจจัยหลักหลายประการทังในส่วนของผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาล
ได้แก่ (2.1.) การขาดความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการของภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุ ขที
ยังมีค วามอ่อนแอในการใช้หลัก ธรรมาภิ บาล ในการบริ หารจัด การระบบสุ ข ภาพให้เกิ ด ความ
โปร่ งใส ยุติ ธรรม เสมอภาค รวมถึงคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ได้แก่ (1) การสร้ าง บังคับใช้ก ฎหมาย
เพือให้เกิดความยุติธรรม เสมอภาค โปร่ งใสกับทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง สะท้อนถึงการละเลยการปฎิบตั ิ
ตามแผนยุทธศาสตร์ทีประกาศไว้ โดยกฎหมายทีได้รับการเรี ยกร้องมานาน ได้แก่ การเรี ยกร้องให้มี
กฎหมายคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากบริ การทางการแพทย์ กฎหมายเกียวกับการควบคุมราคายา เวชภัณฑ์
และค่ า ใช้จ่ า ยการรั ก ษา การเปิ ดโอกาสให้ภ าคประชาชนเข้า มี ส่ ว นร่ วมในคณะกรรมการ
สาธารณสุ ข เป็ นต้น (2) การขาดความเหมาะสมในการสนับ สนุ น งบประมาณ เพื อบริ การ
สาธารณสุ ข ภาคประชาชน และขจัดปั ญหาความเหมาะสมระหว่าง 3 กองทุนรวมถึงการกําหนด
ราคาค่าบริ การเหมาจ่ายแก่โรงพยาบาลเอกชนทีควรมีการปรับปรุ งพัฒนาให้มีความยุติธรรม (3)
การประสานงานร่ วมภาครัฐและภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นระบบ ทํา
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ให้ปัญหาเกิดปัญหาเรื อรังกระทบต่อการบริ การสาธารณสุขเป็ นวงกว้าง ขาดการบูรณาการร่ วมกับ
ภาคเอกชนและขาดการสนับสนุ นงบประมาณเพือผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (4) ขาดการขยาย
โรงพยาบาลรัฐ และการพัฒนาคุณภาพบริ การในการตอบสนองระบบสุ ขภาพของประชาชน และ
เอื อผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ ที ส่ ง ผลต่ อ การเจริ ญเติ บ โตและสนั บ สนุ น ผลประโยชน์ ใ ห้ แ ก่
โรงพยาบาลเอกชนโดยมีกระบวนการควบคุม กํากับดูแลทีอ่อนแอ ทําให้ภาคประชาชนได้รับความ
เดื อดร้ อน (2.2.) การบริ หารงานโดยคณะกรรมการแพทยสภา เป็ นบุ ค คลที มาจากภาคธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน ทําให้เกิ ดข้อร้องเรี ยนจํานวนหนึ งด้านความเหมาะสม ขาดความเชือถือตาม
หลักศีลธรรม จริ ยธรรมอย่างแท้จ ริ ง เนื องจากเมือเกิด ปั ญหาด้านบริ การสุ ขภาพ แพทยสภาจะมี
บทบาทหน้าทีในการกํากับดูแลมาตรฐานวิชาชี พทีถูกต้องเหมาะสมให้ความยุติธรรมแก่ทุกภาค
ส่ ว น หากแต่ ทีผ่านมาพบประเด็น ข้อร้องเรี ยนที เกี ยวข้องกับผลประโยชน์ทางธุ ร กิ จ ทําให้ค ดี
ฟ้ องร้องโดยผูร้ ับบริ การขาดทีพึงพิงด้านความยุติธรรมจากหลักศีลธรรมจริ ยธรรมทางโครงสร้าง
3. ปัจจัยด้านภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภาวะนําท่วมใหญ่ โรคระบาด เป็ นต้น
4. ปัญหาด้านเศรษฐกิจทีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย เช่น การถดถอยของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคการส่งออกขาดดุลนานนับปี เป็ นต้น
สภาพแวดล้อมด้ านจุดแข็งของโรงพยาบาล
1. ด้านคุณภาพการรักษาทีได้มาตรฐานการรับรองจํานวนมาก สามารถสร้างระบบ
จัดการ ประเมิน ตรวจสอบ และควบคุมความเสียงในด้านคุณภาพการรักษา การควบคุมการติดเชือ
ระบบสือสารสารสนเทศได้อย่างดีและเหมาะสม ปั จจัยทีส่ งผลต่อความสําเร็ จในการดําเนิ นธุรกิจ
โรงพยาบาล ได้แก่ (1) การจัดการวัตถุดิบจากผูจ้ าํ หน่ายต้องสร้างระบบจะซือยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์
เครื องมือแพทย์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ดว้ ยการบริ หารระบบจัดซือ การสํารองสิ นค้าคงคลัง
ในระดับทีเหมาะสมต่อปริ มาณความต้องการทําให้เกิดประสิทธิภาพ การประเมินความเหมาะสมใน
คุณสมบัติ ราคา ประสิทธิภาพ และคุณภาพของสินค้า เป็ นต้น โดยมีการสํารองผูจ้ ดั จําหน่ ายหลาย
รายในสินค้าแต่ละประเภทเพือบริ หารจัดการสินค้าให้มีความเพียงพอ และเหมาะสม (2) ภาวะการ
แข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนทวีความรุ นแรงขึนอย่างต่อเนือง
2. การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การดูแลผูร้ ับบริ การ บุคลากรในองค์กร
ชุมชน และสิ งแวดล้อม การประกอบธุรกิจ ด้วยความเป็ นธรรมกับคู่คา้ เพือประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูร้ ับบริ การ การเคารพสิ ทธิมนุ ษยชนในด้านเชือชาติ สัญชาติ อายุ เพศ ศาสนา ตําแหน่ ง สถานะ
ทางสังคม สิ ทธิ ผรู้ ับบริ การ การปฎิบัติ ต่ อแรงงานอย่างเป็ นธรรมตามพระราชบัญญัติ คุ ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.
2537 เป็ นต้น ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคทีต้องให้บริ การทีเกินความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ การ
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ดูแลรักษาสิ งแวดล้อมด้วยการอนุรักษ์พลังงาน การใช้และจัดหานําอุปโภคบริ โภค การลดมลภาวะ
สิ งแวดล้อมในโรงพยาบาล การตรวจและการวัดผลกระบวนการทีเกียวข้องทางด้านกฎหมายและ
ข้อกําหนดด้านสิ งแวดล้อม การควบคุมระบบความปลอดภัยภายในอาคาร การประเมินความเสี ยง
ด้านความปลอดภัยและสิ งแวดล้อม เป็ นต้น
3. การจัดการกระบวนการ เพือให้เกิดการบริ การจุดเดียว และการลดกระบวนการเหลือ
เท่าทีจําเป็ นเหมาะสม (Lean process)
4. การเป็ นสมาชิ กตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย ส่ งผลดี ต่อปั จ จัยด้านการเงิ น
ได้แก่ ความสามารถในการหาแหล่งเงิ น ทุ น และการจัด การทางการเงิ น ที มีประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อนโยบายและการตัดสิ นใจลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลทีต้องใช้แหล่งเงินทุน
เพือการลงทุ นในเครื องมือทางการแพทย์ และอาคารสถานทีที มีมูลค่าสู ง รวมถึงการจัด การทาง
การเงิ น เพือให้เกิด การบริ หารสภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ยังสามารถยึดแนวทาง
ปฎิ บัติ ต ามหลัก บรรษัทภิ บาล โดยมีสํานัก งานกํากับ หลัก ทรั พย์และดูแลตลาดหลัก ทรั พย์แห่ ง
ประเทศไทยเป็ นผูก้ าํ กับ ดูแล ตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมด้ านจุดอ่อนของโรงพยาบาล
จุดอ่อนของธุรกิจโรงพยาบาล ได้แก่
1. การขาดแคลนบุ คลากรทีมีความเชี ยวชาญเฉพาะทาง พยาบาลวิชาชี พ เจ้าหน้าที
เทคนิค เภสัชกร ทีมีทกั ษะด้านภาษาด้วย
2. การพึงพิงยา เวชภัณฑ์ เครื องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศส่งผลต่อต้นทุนทีสูง
และขาดการพัฒนาวิศวกรรมทางการแพทย์ทีทําให้ประเทศไทยสามารถจัดการวิทยาการ ต้นทุนยา
เวชภัณฑ์ และเครื องมือทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
3. ข้อพิพาททางด้านกฎหมายจากการฟ้ องร้อง ค่าเสี ยหายจากบริ การทางการแพทย์
โดยจัด กระบบการบริ หารคุ ณภาพในการรัก ษาพยาบาล เพือลดความเสี ยงที อาจเกิดขึ นจากการ
ปฎิบตั ิหน้าทีในระดับหนึง จากการทําประกันภัยความเสียงทีอาจเกิดขึน เป็ นต้น
การวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ สําคัญของโรงพยาบาลเอกชน
จากแผนพัฒนสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศจากคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 9 ตุลาคม 2555 กําหนดให้ภาคีและหน่วยงานทีเกียวข้องด้านสุขภาพใช้แผนพัฒนาสุ ขภาพ
แห่งชาติเป็ นกรอบนําทิศทางการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ ตามทีกระทรวงสาธารณสุ ขเสนอ
โดยแผนพัฒ นาสุ ข ภาพประกอบด้ว ย 5 ยุทธศาสตร์ ที สามารถเชื อมโยงไปสู่ ยุทธศาสตร์ ข อง
โรงพยาบาลเอกชนอันประกอบด้วย
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1. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพ การพึงพาตัวเอง
ด้านสุขภาพการสร้างจิตสํานึกด้านสุขภาพให้แก่สงั คม ประชาชน สร้างวัฒนธรรมการรักษาสุขภาพ
สุขภาวะทีดี
2. ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนาระบบเฝ้ าระวัง เตือนภัย การจัด การภัยพิบัติ อุบตั ิ เหตุ ภัย
สุขภาพ เพือให้เกิดความพร้อมการเตรี ยมเฝ้ าระวังและเตือนภัย สามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมทัน
เหตุการณ์
3. ยุทธศาสตร์ ก ารมุ่งส่ งเสริ มสุ ข ภาพ ป้ องกัน ควบคุ มโรค คุ ้มครองผูบ้ ริ โ ภค เพือ
ปรับเปลียนพฤติกรรมสุ ขภาพของประชาชน อันเป็ นรากฐานของปั ญหาภาระโรคสําคัญ เพือการ
ลงทุ น ในกิ จ กรรมส่ ง เสริ มสุ ข ภาพให้เ พี ย งพอ สอดคล้อ งกับ แนวทางจัด การบรรษัท ภิ บ าล
โรงพยาบาลเอกชนทีร่ วมมุ่งความเป็ นเลิศทางวิจยั ด้านวิชาการทางแพทย์ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพใน
ลักษณะบูรณาการแบบสหสาขาวิชา การต่อยอดการประยุกต์งานวิจยั และการจัดการเชิงนวัตกรรม
ในการส่งเสริ มการป้ องกัน เสริ มสร้างสุขอนามัยทีดีแก่ประชาชน
4. ยุทธศาสตร์ สร้างระบบสุ ข ภาพมาตรฐานทุก ระดับ ในการตอบสนองต่อปั ญหา
สุขภาพกลุ่มเป้ าหมาย พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การได้อย่างทัวถึง เป็ น
ธรรม สร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูร้ ับบริ การ สอดคล้องกับการมุ่งเน้นคุณภาพ
การรั ก ษาและคุ ณ ภาพบริ ก ารที ได้มีมาตรฐาน ได้รั บการยอมรั บจากสถาบัน รั บรองมาตรฐาน
สถานพยาบาลและมาตรฐานการรับรองระดับสากล ร่ วมกับการพัฒนาเครื อข่ายการรักษาพยาบาล
การสร้ างบรรยากาศที อบอุ่น ปลอดภัยและถูก สุ ข ลัก ษณะ รวมถึงการประสานความร่ ว มมือกับ
โรงพยาบาลอืนทังภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการการเข้าถึงบริ การครอบคลุมในทุกพืนที
5. ยุทธศาสตร์การสร้างกลไกในการดูแลระบบบริ การสุขภาพ การจัดการทรัพยากรให้
มีประสิ ทธิภาพ ในการอภิบาลระบบสุ ขภาพอย่างมีบรรษัทภิบาลเป็ นเอกภาพ อัน ส่ งผลต่อความ
มันคง ยังยืนของระบบสุขภาพ สอดคล้องกับการมุ่งเน้นการจัดการของโรงพยาบาลเอกชนในด้าน
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ดในด้านการปลูกฝังค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรั บผิดชอบ
ต่อสังคม ด้านการเรี ยนรู้และการจัดการนวัตกรรม
จากข้อ มูล ที ได้รั บ จากการสัมภาษณ์ เ ชิ งลึ ก (In-dept interview) นํามาสู่ ข ันตอน
ดํา เนิ น การด้ว ยเทคนิ ค เดลฟายด์ (Dephi) โดยกลุ่ ม ผูเ้ ชี ยวชาญหลัก ที ให้ ข ้อ มูล รวม 28 คน
ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 1 คน ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลรัฐจํานวน 1
คน ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนจํานวน 14 คน นัก วิชาการโรงเรี ยนแพทย์จาํ นวน 3 คน บริ ษ ัท
คู่สญ
ั ญาจํานวน 5 คน และมูลนิธิในส่วนของภาคประชาชนจํานวน 4 คน จากประเด็นการศึกษา 3
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ด้านหลัก ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ได้แก่
การประเมินสถานการณ์ทีไม่สามารถควบคุมได้จากสภาพความเป็ นจริ งด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒ นธรรม และเทคโนโลยี เป็ นต้น (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal
Environment) ได้แก่ การประเมินสถานการณ์ทีสามารถควบคุมได้จากสภาพความเป็ นจริ งในการ
ปฎิบตั ิงาน วิสยั ทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย ปัจจัยสู่ความสําเร็ จ ค่านิ ยม วัฒนธรรมองค์กร
รวมถึงแนวคิดและแนวทางจัดการธุรกิจ (3) การวิเคราะห์การจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลของ
โรงพยาบาลทีมีความสัมพันธ์เชือมโยงระหว่างหลักบรรษัทภิบาล 10 ประการตามสํานักงานพัฒนา
ข้าราชการกําหนด ได้แก่ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักการตอบสนอง (3) หลักประสิทธิภาพ (4) หลัก
ประสิ ท ธิ ผล (5) หลัก ความเสมอภาค (6) หลัก การมีส่ ว นร่ วม (7) หลัก การตรวจสอบ ความ
รับผิดชอบและเชือถือได้ (8) หลักการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (9) หลักการกระจายอํานาจ
(10) หลักคุณธรรมจริ ยธรรม
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ชียวชาญจํานวน 23 คน ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมประเด็นทีได้จาก
การสัมภาษณ์มากําหนดประเด็นเชิ งกลยุทธ์ในการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
ออกเป็ น 40 ประเด็น เพือใช้ประกอบการวิเคราะห์เชิงปริ มาณด้วยเทคนิคเดลฟาย โดยมีรายละเอียด
แต่ละประเด็นตามลําดับดังนี
1. การประสานงานร่ ว มกัน ระหว่างหน่ ว ยงานภาครั ฐและภาคธุ ร กิ จ โรงพยาบาล
เอกชน ในการให้บริ การรักษาพยาบาลร่ วมกัน ได้แก่ การตังศูนย์ประสานงานส่ งต่อผูร้ ับบริ การ
(Patient referral coordinating center) เป็ นโครงการร่ วมของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ
(สปสช) เพือจัด ระบบการสํารองเตี ยงสําหรับการส่ งต่อผูร้ ับบริ การจากสถานพยาบาลในระบบ
ทัวไปทีไม่สามารถให้บริ การได้ เนืองจากเกินศักยภาพ เช่น ขาดแพทย์เฉพาะทางทีให้บริ การอย่าง
ทันท่วงที ขาดอุปกรณ์การรักษา ขาดห้องทีเพียงพอสําหรับผูร้ ับบริ การหนัก (Intensive Care unit :
ICU) โดยมีการทําข้อตกลงในการส่งต่อผูร้ ับบริ การไปรับบริ การยังโรงพยาบาลอืนทีมีการสํารอง
ห้องไว้ทงโรงพยาบาลรั
ั
ฐและโรงพยาบาลเอกชนทั วไปประเทศรวม 1,056 แห่ ง ที มีเครื อข่ าย
ประสานงานเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ เพือเข้ารับบริ การทีหน่วยบริ การสาธารณสุขทีมีศกั ยภาพสูงกว่า
รวมถึงการเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การไปยังโรงพยาบาลเอกชนทีได้ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะการรักษาที
ต้องการความเร่ งด่วนทีเป็ นอันตรายต่อชีวิต เช่น การผ่าตัดสมอง การใช้เครื องช่วยหายใจ การดูแล
เด็กแรกเกิดทีนําหนักตัวน้อย เป็ นต้น ซึ งเครื อข่ายจะทําการประสานงานตลอด 24 ชัวโมงทุกวัน
โดยการประสานงานร่ ว มกันจะทําให้เกิดการลดช่องว่างความเหลือมลํา การขาดความเสมอภาค
ขาดความเป็ นธรรมในสังคมในการเข้าถึงสิทธิของผูร้ ับบริ การ ทีเกียวข้องกับสิทธิความคุม้ ครองขัน
พืนฐานหลัก ได้แก่ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิขา้ ราชการ หลักประกันสังคมและการแพทย์
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ฉุกเฉิน เป็ นต้น การพัฒนาความร่ วมมือในการให้บริ การทางการแพทย์จะช่วยทําให้เกิดความเป็ น
บรรษัทภิบาลในการจัดการโรงพยาบาลเอกชนมากขึน จากความพยายามในการประสานงาน เพือ
สร้างความเสมอภาคให้มากทีสุดเท่าทีทําได้ แต่โดยทัวไปธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงมุ่งแสวงหา
ผลตอบแทนต่อการลงทุนมากกว่าการมุ่งเน้นการจัดการบรรษัทภิบาลบางด้าน เนื องจากปั จจัยทาง
ธุรกิจทําให้การรักษาเป็ นเสมือนสินค้าทัวไปทีต้องได้รับค่าตอบแทนสูงสุด การอํานวยความสะดวก
ในการสร้างความเสมอภาคให้แก่ผรู้ ับบริ การนอกกลุ่มเป้ าหมายทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน จึง
เป็ นโอกาสเล็ก น้อยทีจะสร้ างความเสมอภาคให้เกิ ดขึ นและส่ ว นมากจะเป็ นเหตุ ผลในเชิงสร้ าง
ภาพลักษณ์ในความรับผิดชอบต่อสังคมอันเป็ นการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์การตลาดทีมุ่งหวัง
ผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน
2. การปฎิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่ วยงานราชการทีเกียวข้อง เป็ น
บทบาทหน้าทีสําคัญต้องปฎิบตั ิตามด้วยหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณให้เหมาะสมกับ
การประกอบธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชน นอกจากนี ยังต้องคํานึ งถึงหลักสิ ทธิ มนุ ษยชนสากลด้ว ย
คุณธรรมทีมุ่งหวังในการช่วยเหลือชีวิตเพือนมนุษย์อนั เป็ นหลักการเชิงโครงสร้างในการปฏิบตั ิตาม
กฏหมายทีสร้างความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และอยูบ่ นความยุติธรรม ทังนี เนื องจากการประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจําเป็ นต้องคํานึ งถึงต้นทุนและอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน ทําให้การ
ปฎิบตั ิต ามกฏหมายบางเรื องเป็ นอุปสรรคต่อการประกอบธุ รกิจ เช่น พระราชบัญญัติการแพทย์
ฉุกเฉิน ทีสร้างความเสียหายทางการเงินให้แก่โรงพยาบาลเอกชน เนื องจากการรับการรักษาแต่ละ
ครังจะมีผลทําให้โรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเสียงจากการไม่ได้รับชําระเงิน หรื อได้รับชําระเงินไม่
เต็มจํานวนส่งผลกระทบต่อภาวะการขาดทุน หากหนีสูญมีมลู ค่าสูงอาจทําให้โรงพยาบาลเอกชนที
มีขนาดเล็กไม่สามารถรับภาระได้จนอาจต้องปิ ดกิจการได้ ดังนันเพือป้ องกันความเสียหายทีอาจเกิด
ขึนกับธุรกิจจึงต้องมีการสร้างระบบการจัดการด้วยการใช้ช่องว่างทางกฏหมาย เพือป้ องกันความ
เสี ยหายที อาจเกิ ด ขึ น เช่ น การพิจ ารณาความน่ าเชื อถือด้านการชําระเงิ น ของผูร้ ั บบริ ก าร การ
ตรวจสอบสิทธิวงเงินความคุม้ ครองจากบริ ษทั ประกัน การเรี ยกเก็บเงินก่อนการรักษา เป็ นต้น ซึง
เป็ นมาตรการทางการเงินทีจะลดความเสียงทางการเงินและเป็ นการใช้ช่องว่างทางกฏหมาย เพือหา
วิธีการต่างๆ ในการลดความเสียงทางการเงิน เป็ นต้น
3. การสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิแก่ประชาชน จากแนวทางของสํานักงานหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ งชิ ในปี 2556 แสดงให้เห็ น ว่าหน่ ว ยงานภาครั ฐ หลายหน่ ว ยงานที เกี ยวข้อ ง ได้แ ก่
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานหลักประกันสังคม ล้วนมี
ความเข้าใจถึงปัญหาความเหลือมลําในการเข้าถึงสิ ทธิของประชาชน ประสิ ทธิภาพในการจัดการ
ระบบสาธารณสุ ขที ไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถสร้างความเป็ นธรรมให้เกิ ดขึนกับประชาชนได้
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ประกอบกับการได้รับความร่ วมมือจากโรงพยาบาลเอกชนมีนอ้ ยและภาครัฐมีอาํ นาจการต่อรองกับ
โรงพยาบาลเอกชนน้อย ทําให้โ อกาสในการขอการสนับสนุ นจากโรงพยาบาลเอกชนรางเลือน
เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนมุ่งการดําเนินธุรกิจมากกว่าการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ทําให้
ระบบสาธารณสุ ข ที ผ่า นมาไม่ ป ระสบความสํา เร็ จ เช่ น การร่ วมมื อ ในระบบประกัน สัง คม
หลักประกันสุขภาพแห่ งชาติของโรงพยาบาลเอกชนลดน้อยลง โดยเฉพาะการขาดความร่ วมมือ
อย่างมากสําหรับการแพทย์ฉุกเฉินทีทําให้โรงพยาบาลเอกชนปฏิเสธการรับผูร้ ับบริ การ
ปั ญหาการเข้าถึงสิ ทธิ ข องผูร้ ั บบริ ก ารมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ (1) ความด้อ ย
ประสิ ทธิ ภาพในการดูแลระบบสาธารณสุ ขของโรงพยาบาลรั ฐและกระทรวงสาธารณสุ ข ทีพึง
รับผิดชอบต่อการเข้าถึงสิทธิของประชาชน การสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรม ประสิ ทธิภาพ
ในการให้บริ การสุ ขภาพระดับประเทศทีต้องได้รั บการปฎิรู ป เพือแก้ไขปั ญหาที เรื อรัง มีความ
ซับซ้อนของปั ญหาตังแต่การแก้ไขกฏหมายด้านบริ ก ารสุ ขภาพให้เกิดความเสมอภาค ปั ญหาการ
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ปัญหางบประมาณสนับสนุ นในการเปิ ดโรงพยาบาลรัฐให้มากขึน ซึง
จะส่งผลกระทบการดําเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนหากบริ การของโรงพยาบาลรัฐพัฒนาดีขึน
การขาดความเป็ นบรรษัทภิบาลภาครัฐจึงเป็ นส่วนหนึงของการสนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ให้มีช่องทางในการเจริ ญเติบโตอย่างไร้ทิศทางอันจะนําปั ญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
มากขึนในอนาคต (2) การขาดหลักคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนทีมุ่งเน้นเชิง
ธุรกิจมากกว่าการสนองตอบต่อเจตนารมณ์และหลักจรรยาบรรณทางการแพทย์ ทําให้พ ฤติกรรม
การดําเนิ น กิ จ กรรมทางการตลาดที มุ่ งเน้น การขายทังในส่ ว นของการรั ก ษาเกิ น ความจํา เป็ น
การตลาดเพือเสริ มรายได้เป็ นหลัก การตรวจสุขภาพอย่างละเอียดเพือวัตถุประสงค์หาเหตุการรักษา
โรค การตลาดทีมุ่งให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดความเกรงกลัวทําให้เกิดการรักษาโดยปราศจากความ
จําเป็ น โดยมีเป้ าหมายการเจริ ญเติบโตของรายได้ การลดต้นทุนเพือสร้างอัตราผลตอบแทนสูงสุ ด
ให้แก่ผถู้ ือหุน้
4. การจัดการด้านคุณภาพการรักษาและคุณบริ การทีดี ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ (Patient safty goals) ทังในด้านกระบวนการรักษา การให้ยา การมีส่วนร่ วม
ในการตัดสินใจ การรับรู้ขอ้ มูลอย่างละเอียดเกียวกับการรักษา ดังนันคุณภาพการรักษาทีดี คือ การ
ให้การรักษาทีถูกต้องตามหลักมาตรฐานการรักษาพยาบาลและทีสําคัญคือการรักษาด้วยจิตวิญญาณ
จริ ยธรรมจรรยาบรรณทางการแพทย์ ทีมุ่งให้การรักษาถูกคน ถูกเวลาอย่างมีส่วนร่ วมกับผูร้ ับบริ การ
นอกจากนีปัจจัยสําคัญในการรักษาทีดี คือ การมีทีมงานทีมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ รู้ใจ
กัน รู้งาน เข้าใจขันตอนการปฎิบตั ิอย่างชัดเจน ทังในทีมงานผูใ้ ห้การรักษาและทีมงานอืนทีต้อง
ประสานการอํานวยความสะดวกนับเป็ นประเด็นสําคัญในด้านกระบวนการทีต้องให้ความเข้าใจ
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และการสือสารทีถูกต้องเหมาะสม ตรงเวลาทีต้องสื อสาร ประสิ ทธิภาพของเครื องมือทีใช้ในการ
สือสารความเข้าใจ จึงมักมีอุปสรรคในการสื อสารเกิดขึนในทุกกระบวนการทํางานอยู่ตลอดเวลา
ซึงอาจมีระดับมากหรื อน้อยขึนอยู่กบั สถานการณ์ หากแต่การสื อสารนันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ กระบวนการสําคัญทีใช้เวลาในการรักษาพยาบาล คือ แพทย์ซกั
ประวัติผรู้ ับบริ การ ตรวจสอบผลตรวจร่ างกายหรื อข้อมูลด้านสุขภาพอืนรวมถึงการผลตรวจวินิจฉัย
จากห้องปฎิ บัติก าร ปริ มาณผูร้ ั บบริ ก ารที เข้ามาจํานวนมากในเวลาใกล้เคี ยงกันทําให้แพทย์ไม่
สามารถให้เวลากับผูร้ ับบริ การแต่ละรายได้อย่างเต็มทีหรื อไม่สามารถให้บริ การผูร้ ั บบริ ก ารราย
อืนๆ ได้อย่างทัวถึงและเหมาะสมจากสิ งทีควรปฎิ บตั ิ ดังนันการพัฒนาคุ ณภาพการรั กษาและ
ตอบสนองความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การยังต้องปฎิบตั ิควบคู่กบั การพัฒนาด้านอืนประกอบ เช่น
การพัฒนาคุณภาพบริ การทีดีอนั หมายรวมถึงการอํานวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที ความ
เป็ นมิตรไมตรี ทีดีต่อกัน การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสารทีมีประสิทธิภาพ การ
ประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานอืนเมือมีเหตุทีบุคลากรทางการแพทย์หลักต้องปฎิบตั ิหน้าที
เกินอัตรากําลังทีมี เป็ นต้น ภาพรวมคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การเป็ นปั จจัยสําคัญในการ
จัด การบรรษัทภิบาลเพือตอบสนองการรัก ษาโรคให้แก่ ผรู้ ั บบริ ก ารทีต้องอาศัยการจัด การหลัก
บรรษัทภิบาลด้านอืนเข้ามาเป็ นองค์ประกอบสนับสนุ น ได้แก่ หลักความประสิ ทธิภาพด้านความ
เชียวชาญในการรักษา กระบวนการคุณภาพทีมีการปฎิบตั ิร่วมกันอย่างดีภายใต้ความเข้าใจและการ
ฝึ กฝนร่ ว มกัน หลัก ประสิ ทธิ ผลด้านบริ ก ารที สนับสนุ น ให้เกิ ด การรั กษาทางใจ การช่ วยเหลือ
ผูร้ ับบริ การทีไม่พร้อมดูแลตนเองให้ใช้ชีวิตใกล้เคียงกับการดําเนิ นชีวิตปกติมากทีสุ ด รวมถึงหลัก
ความมีส่วนร่ วมและหลักความโปร่ งใสในการให้ความรู้อย่างละเอียดชัดเจน มีการทบทวนความ
เข้าใจในการรักษาและตัดสินใจร่ วมกันระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาล อันเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การสร้ า งและพัฒ นาคุ ณ ภาพภายใต้หลัก การจัด การบรรษัท ภิ บ าลเพือส่ ง มอบคุ ณ ค่ า สู ง สุ ด สู่
ผูร้ ับบริ การ
5. การตอบสนองผลประโยชน์ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย การให้ระดับความสําคัญต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยมีความสําคัญทีส่ งผลต่อการจัดการบรรษัทภิ บาลในธุรกิ จโรงพยาบาลอย่างมาก
โดยการตอบสนองผลประโยชน์เ ชิ งโครงสร้ างของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนมัก มุ่ง เน้น ไปที
ผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การสําคัญสูงสุดจะเพือเป้ าหมายทางการตลาดหรื อเจตนารมณ์ความมุ่งมัน
ทางจรรยาบรรณทางการแพทย์พิสูจน์ได้ยาก แต่จากโครงสร้างพบว่ามีการกําหนดสิ ทธิผรู้ ับบริ การ
กฏหมายด้านสิทธิมนุษยชน กฏหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและกฏหมายประกอบอืนจํานวนมากทีให้
ความสําคัญต่ อผลประโยชน์ข องผูร้ ับบริ ก ารเป็ นสําคัญ ธุ ร กิจ จึ งจําเป็ นต้องดําเนิ น นโยบายให้
สอดคล้องต่อกฏระเบียบข้อบังคับทีสําคัญนัน โดยผลประโยชน์ทีธุรกิจต้องได้รับ คือ ผลตอบแทน
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ให้แก่ ผถู้ ือหุ ้น ที ยึด หลัก การจัด การเงิ น ทีต้องสร้างผลตอบแทนสูงสุ ด ควบคู่ก ับการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมทีมุ่งหวังเชิงยุทธศาสตร์ การตลาดเป็ นหลักจึงเป็ น 2 ปั จจัยทีมีความขัดแย้งกับ
แนวทางปฎิ บัติ ข องธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน เช่ น การละเลยการปฎิ บัติ ต ามพระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉินด้วยการไม่รับผูร้ ับบริ การทีมีความเสี ยงต่อการเสี ยชีวิต เนื องจากปั ญหาทางการ
เงินของผูร้ ับบริ การด้วยการหาเหตุในการปฎิเสธการให้บริ การ อาทิ ไม่มีแพทย์ทีดูแลผูร้ ับบริ การ
ห้องพักเต็ม ขาดบุ คลากรและเครื องมือทางการแพทย์ เป็ นต้น กลยุทธ์การตลาดที มุ่งสร้างความ
ต้องการเทียมหรื อความต้องการทีไม่จาํ เป็ นต่ อการรักษาโดยตรง อาทิ วัคซีน ป้ องกันมะเร็ งปาก
มดลูกทีให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนและมุ่งให้สามีเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ การตรวจสุ ขภาพเกินความจําเป็ นจาก
การสร้างความกลัว เพือหวังผลให้เกิ ดโอกาสกลับมาใช้บริ การรัก ษาพยาบาลเพิ มขึ น การมุ่งให้
ความสําคัญกับกลุ่มธุรกิจทีสร้างรายได้โดยขาดความรับผิดชอบต่อการดูแลสุ ขภาพของประชาชน
ทัวไปทีต้องการได้รับการตอบสนอง ต้องการความเสมอภาคในการรับบริ การ รวมถึงการปฎิบตั ิ
การด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นการปฏิบตั ิเพียงเพือตอบสนองการรับรู้ของสังคมบ้างแต่ยงั
ขาดการปฎิบตั ิอย่างแท้จริ ง เป็ นต้น การพัฒนาบรรษัทภิบาลในบางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีการ
ปฎิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมทีชัดเจนบ้าง ทังนี โรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวมุ่งแสวงหาแนวทางในการ
ลดต้นทุน สร้างความพึงพอใจในระดับผลตอบแทนทีสามารถดูแลความสมดุลของทุกฝ่ ายให้เกิด
การยอมรับได้ เช่น การยอมรับผลตอบแทนระดับร้อยละ 10 ภายใต้การจัดการทีสามารถตอบสนอง
ผูร้ ับบริ การในระดับทีจําเป็ นและเหมาะสม ในขณะทีบางแห่งอาจต้องการผลตอบแทนสูงทีสุดเท่าที
จะทําได้ เป็ นต้น
6. การแบ่งปันและแลกเปลียนทรัพยากรการแพทย์ เป็ นสิ งสําคัญของการให้บริ การ
เนื องจากความขาดแคลนบุค ลากรทางการแพทย์ ข้อจํากัด ด้านงบประมาณการลงทุนในอาคาร
อุปกรณ์ เครื องมือทางการแพทย์ทีมีจาํ นวนมากและราคาสู ง เป็ นสิ งที ธุร กิ จโรงพยาบาลเอกชน
จําเป็ นต้องลงทุนแต่ไม่สามารถลงทุนได้ครบทังหมด ประกอบกับการรักษามีความซับซ้อนและ
เกี ยวเนื องกัน ในระบบอวัยวะหรื อโรคที เกิ ด ทําให้ต ้องใช้ทรั พยากรเพือการรัก ษาที หลากหลาย
ดังนันความสามารถในการแบ่ งปั นทรัพยากรระหว่างเครื อข่ายโรงพยาบาลจึ งมีความสําคัญต่ อ
คุณภาพการรักษา ซึงแนวทางจัดการบรรษัทภิบาลด้านนี มีความสําคัญมากต่อระบบสาธารณสุ ข
เนืองจากส่งผลต่อคุณภาพการรักษา เกิดการประหยัดต่อการลงทุนและประสิทธิภาพการใช้งานของ
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าร่ วมกัน ดังคํากล่าวทีว่า
ผมคิดว่ามันเป็ น Trend นะครั บทุกๆ โรง ต้องการลดต้นทุนจากการ Investment
หลายๆ อย่าง การแชร์ ก็คือการใช้งานร่ วมกัน ของเราก็มีการเริ มเหมือนกันอย่างเช่น มีการไป
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คุยกับโรงพยาบาลอืนๆ หรื อว่าคุณก็สามารถใช้บริ การ CT SCAN หรื ออะไรหลายๆ อย่าง
ร่ วมกัน (รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช, 2558)

ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวพบมากในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจากการมุ่งธุรกิจ
เป็ นสําคัญเหนื อสิ งอืนใดทําให้เกิดปั ญหาต่อระบบในภาพรวม เช่น (1) การชักจูงใจให้แพทย์ทีมี
ความเชียวชาญจากโรงพยาบาลรัฐมาทํางานร่ วมกับโรงพยาบาลเอกชนทีให้ผลประโยชน์สูงสุ ดแก่
แพทย์ ได้แก่ การชดใช้ทุนแทนแพทย์ การสนับสนุนการศึกษาเฉพาะทางต่อเนื อง การสร้างรายได้
และความสะดวกสบายในการปฎิบตั ิหน้าทีของแพทย์ ซึงเป็ นการใช้ทรัพยากรของส่ วนรวมเพือ
ประโยชน์ข องธุ ร กิจ (2) การใช้ทรั พยากรของรั ฐเพือแสวงผลประโยชน์ทางธุ รกิ จ เช่ น การส่ ง
ผูร้ ับบริ การไปทํา MRI ในโรงพยาบาลรัฐ โดยทีโรงพยาบาลเอกชนไม่จาํ เป็ นต้องลงทุนซือเครื อง
ราคาสูงและมีอตั ราการใช้งานไม่คุม้ ค่า อีกทังยังสามารถบวกราคาเพิ มสําหรับการบริ การได้ โดยที
ผูร้ ับบริ การต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ มขึนจากเหตุผลทีลงตัวทางธุรกิจ คือ โรงพยาบาลไม่มี
เครื องดังกล่าวและมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน เป็ นต้น จากความมุ่งสู่ความเป็ นธุรกิจทีแสวงหา
ผลตอบแทนสูงสุดในเชิงธุรกิจอาจนําไปสู่การค้าทีเกียวข้องกับชีวิตมนุ ษย์ ทีเป็ นเครื องมือในการ
ต่อรองเชิงธุรกิจทีไม่ควรเกิดขึนกับโรงพยาบาลทีมุ่งเน้นคุณธรรม ให้บริ การลักษณะสินค้าบริ การที
ต้องมุ่งเน้นคุณธรรม การพัฒนาบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ระบบสาธารณสุขทีเหมาะสมหากไม่มีการปฎิรูปทังระบบสุขภาพ
7. การจัดสวัสดิการและรายได้ทีเหมาะสมแก่บุคลากรทางการแพทย์ เป็ นการจัดการ
บรรษัท ภิ บ าลภาพรวมของระบบสาธารณสุ ข สําหรั บผูท้ ี ปฎิ บัติ ง านในโรงพยาบาลรั ฐหรื อ
หน่ วยงานภาครัฐจะประสบปั ญหาด้านการได้รับสวัสดิการและรายได้ทีไม่เหมาะสม ทําให้ขาด
กําลังใจในการปฎิบตั ิหน้าที เกิดความจําเป็ นต้องพึงพารายได้เสริ มจากการทํางานบางเวลา (Parttime) ในโรงพยาบาลเอกชนอันเป็ นผลเกียวเนืองกันสู่ปัญหาการแย่งชิงแพทย์และบุคลากรทางการ
แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ ดังนันการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในส่ วนนี จึงขาด
นํา หนัก ในมุ มมองจากโรงพยาบาลเอกชนที สามารถให้สวัส ดิ ก ารและผลประโยชน์ ม ากกับ
บุคคลากรทางการแพทย์
8. การส่งเสริ มสนับสนุ น จูงใจบุคลากร องค์ประกอบสําคัญในการประกอบธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ซึงอยูใ่ นหมวดธุรกิจบริ การทีมีความซับซ้อนในการดําเนิ นงานและต้องพึงพา
บุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในแต่ละสาขาวิชาจํานวนมากปฎิบตั ิงานร่ วมกัน มาตรการสําคัญ
ในการสนับสนุนผูป้ ฎิบตั ิงานให้เกิดขวัญกําลังใจในการปฎิบตั ิหน้าที ได้แก่ (1) การสร้างระบบการ
ประเมินผลงานมาตรฐานโรงพยาบาลทีสามารถวัดได้อย่างน่ าเชือถือเป็ นทียอมรับกันทังผูป้ ระเมิน
และผูถ้ ูกประเมิน รวมถึงการจ่ ายค่ าตอบแทนในรู ปของการเพิ มขึ นของเงิ นเดื อนและเงินรางวัล
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พิเศษตามผลงานทีตกลงไว้ ตัวอย่าง จํานวนผูร้ ับบริ การต่อเดือนของแพทย์แผนกอายุรกรรม อัตรา
การบันทึกประวัติผรู้ ั บบริ การ(Medical record)ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น โดยผูกตัวชีวัด
ผลงานทีเกิดขึนตามเป้ าหมายไว้กบั ผลการจ่ายเงินค่าตอบแทนและการขึนอัตราเงินเดือน เพือให้ผู้
ปฎิบตั ิงานสามารถตังเป้ าหมายในการปฎิบตั ิงานของตนเองได้ รวมถึงการประเมินตนเองเพือพัฒนา
ขีดความสามารถในการเตรี ยมความพร้อมทีจะเจริ ญเติบโตในอาชีพในอนาคต (Carrer path) (2)
การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการปฎิบตั ิงานให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยทัวไปการอบรมของ
ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนมีจ ํานวนมาก แบ่ ง ออกเป็ น 2 หมวดหลัก คื อ การอบรมภาคบังคับ
(Mandatory training) มุ่งเน้นในเรื องทีมีความสําคัญต่อการปฏิบตั ิและการสื อสารในระดับองค์กร
ได้แก่ การสอนงานโดยผูน้ าํ องค์กร ความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ (Patint safety goals) มาตรการ
ลดต้นทุน การซ้อมต่างๆ เป็ นต้น และการอบรมภาคปฏิบตั ิ (Job specific training) เพือมุ่งเน้นใน
การเสริ มความรู้ความเข้าใจและศักยภาพในการปฎิบตั ิมากขึน สามารถทําได้หลายรู ปแบบ ได้แก่
การอบรมงานเฉพาะด้าน การอบรมเพือพัฒนาทักษะในการให้บริ การทีเป็ นเลิศ รวมถึงกิจกรรม
เสริ มเพือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทีมงาน (3) การจูงใจด้วยสวัสดิการ เพือการอํานวย
ความสะดวกและทําให้ชีวิตมีความสุ ข ได้แก่ หอพัก ที จอดรถ รถรับส่ ง อาหาร เครื องแบบ ค่ า
รั ก ษาพยาบาล เป็ นต้น ล้ว นเป็ นปั จ จัย ที ทํา ให้เกิ ด แรงจูงใจในการปฎิ บัติ งานของเจ้าหน้าที ที
โรงพยาบาลให้ค วามสําคัญต่ อการจูงใจให้ เกิ ด ความจงรั ก ภัก ดี ในองค์ก ร (Engagement) บาง
โรงพยาบาลใช้เป็ นเครื องมือในการชีวัดความสําเร็ จของผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล เป็ นต้น
9. การตอบสนองสิ งอํานวยความสะดวก เป็ นปั จจัยสนับสนุ นทีสําคัญและสามารถ
สร้างความแตกต่างในการดําเนินธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างชัดเจน ทําให้ธุรกิจสามารถ
จัด อัน ดับกลุ่มลูกค้าได้ชัด เจนตามระดับการให้บริ การที มีค วามสะดวกสบายเช่น เดี ยวกับธุร กิ จ
โรงแรม ทําให้ผรู้ ับบริ การเกิดการยอมรับในราคาตามระดับของการให้บริ การได้ชดั เจน อันนําไปสู่
เครื องมือทางการตลาดในด้านค่านิยมของสังคมทีมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพทางฐานะการเงินของ
ผูร้ ับบริ การให้เป็ นทีประจักษ์ต่อสังคม ทําให้การสนับสนุนความสะดวกสบายเป็ นเครื องมือสําคัญ
ทางการตลาดในการตอบสนองผูร้ ับบริ การทีมีกาํ ลังความสามารถในการชําระเงินและความต้องการ
ยกระดับการยอมรับจากสังคมนันเอง ดังนันการเข้ารับบริ การจากโรงพยาบาลเอกชนชันนําจะเป็ น
การตอบสนองค่านิยมของสังคมทีเป็ นกระแสทีสอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที
มุ่งยกระดับการให้บริ การทีสู งขึนทังการลงทุนในอาคารสถานทีให้มีขนาดความใหญ่โตมีความ
สวยงามหรู หรา ความพร้อมบริ การจากพนักงานทีให้เกียรติสุภาพอ่อนโยนช่วยเหลือ ความพร้อม
บริ การด้านความพร้อมปลอดภัยตังแต่ก่อนเข้าประตูโรงพยาบาลจนถึงบ้านของผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น
อัน เป็ นความพยายามสร้ า งควาแตกต่ างด้านรู ปแบบบริ การที ตอบสนองค่ านิ ยมทางสัง คมใน
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กลุ่มเป้ าหมายทีมีฐานะการเงินดีทีมีจาํ นวนเพิ มมากขึนรวมถึงผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติทมีี กาํ ลังซือสูง
เช่น กลุ่มอาหรับจะมีรัฐบาลดูแลค่าใช้จ่ายจึงทําให้เกิดการบริ ก ารทังครอบครัว และไม่จาํ กัดด้าน
ค่าใช้จ่าย กลุ่มประกันทีผูร้ ับบริ การมุ่งทีจะใช้บริ การให้คุม้ ค่าตามกระแสนิ ยม กลุ่มสวัสดิการของ
บริ ษ ัทต่ างๆที มีแนวโน้มเพิ มความคุ ้มครองมากขึ น ทําให้ก ารมุ่งมันในบริ ก ารสิ งอํานวยความ
สะดวกยังเป็ นรู ปแบบทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื องการจัดการบรรษัทภิบาลด้านนี จึ งต้องคํานึ งถึง
เป้ าหมายทางธุ รกิ จ จรรยาบรรณจริ ยธรรมที เกิ ดขึ น รวมถึงช่องว่างทางสังคมที ทําให้เกิด ความ
เหลือมลํา เกิดกระแสเรี ยกร้องด้านความเสมอภาคในการให้บริ การและคุณธรรมในการประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะมีทวีความรุ นแรงมากขึนในอนาคต
10. การตอบสนองความคาดหวังและความคุ ้มค่ า แก่ ผูร้ ั บบริ การ ที อยู่ใ นฐานะผู้
รับภาระทางการเงินและผลต่อการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในด้านความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
ทีมาใช้บริ การในโรงพยาบาลเอกชนทีสําคัญ คือ (1) ความต้องการหายจากอาการป่ วยอย่างเด็ดขาด
และรวดเร็ ว (2) ความต้องการความสะดวกสบายเนื องจากสุ ขภาพร่ างกายไม่เอืออํานวยต่อการ
ช่วยเหลือตนเอง โดยความคุม้ ค่าเกิดจากการรับรู้และความรู้สึกของผูร้ ับบริ การแต่ละคนทีเข้ารับ
การรักษา ซึงผลนันจะแสดงออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดในปัจจัยหลัก 2 ด้าน คือ (1) ความคาดหวังที
คุม้ ค่าจะได้รับผลด้วยการบอกต่อการใช้บริ การในหลากหลายรู ปแบบ เช่น ปากต่อปาก สื อสังคม
ออนไลน์ หนังสือพิมพ์ การเพิ มความคุม้ ครองของบริ ษทั ประกันและคู่สญ
ั ญาอืน เป็ นต้น ทีมีผลต่อ
อัตราการใช้บริ การจากผูร้ ับบริ การรายใหม่มากขึน ในส่วนนีโรงพยาบาลเอกชนให้ความสําคัญมาก
เนื องจากเป็ นกลยุท ธ์สํา คัญ ทางการตลาดและมีแ ผนงานกระบวนการตัว ชี วัด ที ติ ด ตามอย่า ง
สมําเสมอ ได้แก่ ดัชนี การแนะนําบริ การ (Promotion) ดัชนี ความจงรักภักดีในบริ การ (Customer
engagement) ดัชนีความพึงพอใจในการบริ การ (Customer satisfaction) เป็ นต้น จากข้อร้องเรี ยน
ไปตามหน่วยงานต่างๆ หรื อการฟ้ องดําเนิ นดดีกบั โรงพยาบาลเอกชน (2) ความคาดหวังเพือการ
พัฒนาทีมุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุ งพัฒนาการดําเนิ นงานอย่างต่อเนื อง ในลักษณะผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ยทีต้องการได้รับการปรับปรุ ง การนําเสนอความคิดเห็นเพือให้เกิดการสร้างสรรสิ งทีดีขึน ซึง
โรงพยาบาลเอกชนมักให้ความสําคัญกับเรื องการพัฒนา การเปิ ดกว้างทางความคิดเห็นอย่างเสรี เพือ
การพัฒนาอย่างต่อเนื อง โดยมีดชั นี วดั ความสําเร็ จจํานวนมาก ได้แก่ ข้อร้องเรี ยน (Occurrence)
แบบประเมินการดําเนิ นงานโรงพยาบาล (Questionnair) การสํารวจจากสถานการณ์จริ ง (Misory
Shopper) แม้กระทังการตรวจสอบจากภายในโรงพยาบาลเองในลักษณะการสํารวจ (Tracer round)
เป็ นต้น แนวทางจัด การเพือตอบสนองความคาดหวังและความคุม้ ค่าเป็ นความพยายามในการ
จัดการบรรษัทภิบาลด้านนีจากโรงพยาบาลเอกชน เนืองจากสามารถตอบสนองเป้ าหมายทางธุรกิจ
ได้ชัด เจนตามกลุ่มเป้ าหมายเท่ านัน การสร้ างความคาดหวังจึ งเป็ นเครื องมือที ทําให้เกิ ด ความ
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เจริ ญ เติ บโตทางธุ ร กิ จ อย่า งต่ อ เนื อง แต่ ก รณี ก ารสร้ างความคาดหวังนอกกลุ่ ม เป้ าหมายของ
โรงพยาบาลเอกชนจะเป็ นเพียงการปฏิบตั ิเฉพาะสิ งทีหลีกเลียงไม่ได้เท่านัน ดังนันองค์ประกอบ
สําคัญทีมีผลต่อการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชนจึงมีความจําเป็ นต้องมีการปฎิรูป
ด้า นกฏหมายจากภาครั ฐ และการรวมตัว ผลัก ดัน ของภาคประชาชนร่ วมกัน มิ เช่ น นันระบบ
สาธารณสุขเกิดระบบความเหลือมลําในการเข้าถึงบริ การ ขาดความเสมอภาคและขาดหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมอย่างรุ นแรงจนทําให้เกิดความขัดแย้งรุ นแรงและนําไปสู่การแก้ไขปั ญหาไม่ได้เนื องจาก
การไม่รับการรักษาจากแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนมาเป็ นเครื องมือในการต่อรองในเชิงการค้า
11. การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความประหยัดสูงสุ ดและเกิดความคุม้ ค่า ปรัชญาใน
การดําเนิ น ธุ ร กิ จ ทั วไปมัก มุ่งเน้น การจัด การด้านทรั พยากรองค์ก รให้เต็ มที เนื องจากธุ ร กิ จ มี
ทรัพยากรทีจํากัด เวลาทีจํากัด และความไม่แน่นอนทางธุรกิจทีสร้างความเสียงต่อความเสียหายทาง
ธุรกิจมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมีความรุ นแรงในการ
ขยายฐานผูร้ ับบริ การให้มากขึนเพือให้คุม้ ทุนและทําให้เกิดความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนัน
แนวความคิดเชิงธุรกิจมักจะดําเนินกิจการหรื อปฎิบตั ิงานด้วยการขาดความพร้อมเสมอ การจัดการ
ด้านทรั พยากรต้องมีค วามสะเอียดอ่อนและตัด สิ น ใจรวดเร็ ว ด้ว ยความถูก ต้องแม่น ยํา สามารถ
แสวงหาประโยชน์ได้เท่านัน การลงทุนทีมีมลู ค่าสูงจึงจําเป็ นต้องมีคณะกรรมการและผูเ้ ชียวชาญ
เฉพาะด้านพิจารณารายละเอียดความเป็ นไปได้ของโครงการลงทุนทุกโครงการ ตัวอย่าง โครงการ
ขยายพืนทีโรงพยาบาลเพิ มเติม ทําให้เกิดประเด็นด้านการจัดสรรทรัพยากรมากมายเริ มตังแต่การ
วิเคราะห์การก่อสร้างทีต้องใช้เงินทุน เงือนไขด้านเวลาในขณะทีการก่อสร้างต้องใช้เวลาสันทีสุ ด
และทยอยเปิ ดใช้พืนทีบางส่ ว นจะไม่ร อจนกระทังเสร็ จ สิ นการก่ อสร้าง การเปิ ดตลาดใหม่เพือ
รองรับการใช้พืนทีต้องอยูใ่ นแผนงานหลักทีต้องพิจารณาถึงการคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาด
การลงทุนเครื องจักรอุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์ การเตรี ยมพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์
เป็ นต้น ทํา ให้ ก ารจัด สรรทรั พ ยากรที มี อ ยู่อ ย่า งจํา กัด ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด จะทํา ให้ เ กิ ด
ผลตอบแทนทีมีมลู ค่าสูงสุ ดเช่นกัน ดังนันความคุม้ ค่าต่อการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมี
ประสิทธิภาพสูง เช่น กลุ่มโรงพยาบาลกรุ งเทพสามารถสร้างจุดคุม้ ทุนจากการเปิ ดโรงพยาบาลใหม่
ได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากเปิ ดอย่างเป็ นทางการ ทังนี หากมองย้อนกลับไปในปี 2550
กลุ่มโรงพยาบาลกรุ งเทพมีเพียงไม่กีโรงพยาบาล รายได้รวมประมาณ 7 พันล้านบาทต่อปี จากการ
ขยายตัวต่อเนืองมากว่า 7 ปี ทําให้กลุ่มโรงพยาบาลกรุ งเทพมีโรงพยาบาลในเครื อข่ายประมาณ 50
โรงพยาบาลทังในประเทศและต่างประเทศมีรายได้รวมมากกว่า 5 หมืนล้านบาทต่อปี อัตราผลกําไร
เฉลียเกือบร้อยละ 40 ซึงเป็ นผลมาจากการบูรณาการจัดการทังในส่ วนของการหารายได้ควบคู่กบั
กลยุทธ์การเติบโตในการลงทุนโรงพยาบาลทังเปิ ดใหม่และซือกิจการทีมีจุดคุม้ ทุนเร็ วมาก ส่งผลให้
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ยิงมีการขยายการลงทุนมากจะทําให้กลุ่มมีผลกําไรสูงสุดเนืองจากกิจการคืนทุนรวดเร็ วประกอบกับ
สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่าสูงสุดจากการดําเนินธุรกิจเครื อข่าย
ทําให้การจัดสรรทรัพยากรไม่อยูเ่ ฉพาะในกลุ่มโรงพยาบาลเท่านันยังขยายสู่การครอบครองหุ ้นใน
ธุรกิจโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีกหลายแห่ งทีไม่นับรวมในกลุ่ม การสร้ างธุรกิจในแนวนอนและ
แนวดิ ง ทังโรงงานผลิตยาเวชภัณฑ์ เครื อข่ายร้านขายยาขนาดใหญ่เพือจําหน่ ายลงสู่รายย่อย บริ ษทั
ประกันชีวิต ตัวแทนจําหน่ายเครื องมือทางการแพทย์ครบวงจร บริ ษทั รับงานต่อเนื องจากกลุ่มเช่น
บริ ษทั ทําบัญชี บริ ษทั จัดการผ้า ศูนย์วิจยั ศูนย์การวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ และอืนอีกมากมาย ล้วนมา
จากการจัดสรรทรัพยากรทังสถานที เครื องมือ บุคลากรและอืน เพือใช้ประโยชน์ในงานของบริ ษทั
อืนหรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด เป็ นต้น
12. การพัฒ นากระบวนการทํา งานภายในโรงพยาบาล ที มี ค วามซับ ซ้อ นและ
รายละเอียดทีเกียวข้องกันมากระหว่างผูป้ ฎิบตั ิในหลากหลายสายอาชีพทําให้บางครั งเกิดความผิด
ผลาดในการปฎิบตั ิงานร่ วมกัน โดยทัวไปโรงพยาบาลเอกชนมักจะมีการกําหนดมาตรฐานขันตอน
การทํางาน นโยบายการปฎิบตั ิทีชัดเจน แต่เมือนํานโยบายหรื อแผนงานลงสู่ขนตอนการปฎิ
ั
บตั ิงาน
ก็ ม ัก จะพบปั ญ หาและอุ ป สรรคมากมายเกิ ด ขึ น เนื องจากความอ่ อ นไหวในการให้บ ริ การ
กระบวนการทีมีความซับซ้อน เร่ งรี บจนทําให้บางกรณี ไม่สามารถปฎิบตั ิตามขันตอนทีกําหนดไว้
ได้อย่างมีระบบ ดังนันการประสานงานความร่ วมมือในลักษณะทีมงานทีรู้ใจรู้งานรู้คน จึงเป็ นสิ งมี
ความสําคัญต่อการสร้างระบบความไว้วางใจซึงกันและกันในกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานในการปฎิบตั ิงานได้
อย่างราบรื น หัวหน้าสายงานจึงจําเป็ นต้องมีการกํากับ ดูแลอย่างใกล้ชิดเพือป้ องกันความผิดผลาด
และตัดสินใจตามสถานการณ์ทีเกิดขึนได้อย่างรวดเร็ ว เนื องจากการให้บริ การเกียวข้องวินาทีของ
ชี วิ ต ทํา ให้ไ ม่ส ามารถสร้ างกระบวนการมาตรฐานในการทํา งานได้ชัด เจน การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ
ประสบการณ์แก้ไขสถานการณ์จึงเป็ นสิ งทีสําคัญมากกว่า เนืองด้วยความซับซ้อนของวิธีปฏิบตั ิทาํ
ให้ผทู้ ีไม่อยูใ่ นสถานการณ์ไม่เข้าใจ บ่อยครังทีมีการตัดสินโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจจึงทําให้
การประสานงานภายในโรงพยาบาลเอกชนจึงต้องมีการประชุมร่ วมกันเป็ นทีมใหญ่บ่อย สมําเสมอ
เพื อปรั บความเข้า ใจและชี แจงสถานการณ์ ใ ห้ท ราบร่ วมกัน ตลอดเวลา ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นจาก
กระบวนการของโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็ นเรื องยากต่อความเข้าใจสําหรับผูร้ ับบริ การหรื อแม้แต่ผทู้ ี
มีความรู้ประสบการณ์โรงพยาบาลมาก่อนยังต้องใช้เวลาและข้อมูลในการอธิบายให้เกิดความเข้าใจ
โดยส่วนใหญ่มกั ไม่เข้าใจและตีความตามวิธีคิดหรื อการรับรู้ของตน จึงให้เกิดปั ญหาสําคัญตามมา
คือ ขาดความไว้วางใจ ขาดความเชือใจต่อกัน สําหรับแนวทางการพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาล
ด้านกระบวนการมีการพัฒนาปรับปรุ ง เปลียนแปลงตลอดเวลา รวมถึงการเปลียนแปลงต้องได้รับ
อนุ มตั ิตามบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบทีได้กาํ หนดเชิงโครงสร้างไว้อย่างชัดเจน ดังนันผู้
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ปฎิ บัติ งานทั วไปจะทราบและเข้าใจถึงการกําหนดบทบาทหน้าที การแก้ไขปั ญหาทีต้องอาศัย
ทัศนคติทีดี การมีส่วนร่ วมในการรับรู้ปัญหา การนําเสนอแนวทางแก้ไขปั ญหาทีเปิ ดกว้างร่ วมกัน
ในการแก้ไขปัญหาตลอดจนหาแนวทางป้ องกันเหตุทีอาจเกิดขึนในอนาคตต่อไป ในบางครังการ
ปฎิบตั ิงานจะประสบปัญหาความขัดแย้งจากวิธีการ ความจําเป็ นตามสถานการณ์ทีแตกต่างกันเป็ น
ประจํา ทําให้แนวทางพัฒนาทีเหมาะสมจะมุ่งเน้นออกมาในรู ปของการสร้างความมีส่วนร่ วม สร้าง
ความรู้ สึกเป็ นทีมงานเดี ยวกัน การเรี ยนรู้ นิสัยพฤติ ก รรมความคิด แต่ละคนร่ ว มกัน เพือให้เกิ ด
ความสัมพันธ์ในการทํางานร่ วมกัน ที ดีสามารถส่ งมอบคุณ ค่ าให้เป็ นไปตามความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การ
13. การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรับรองทีเกียวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน จากการที การดําเนิ นงานของโรงพยาบาลมีความซับซ้อนต่อการสร้างความเข้าใจและ
ความน่ าเชื อถือแก่ ผรู้ ั บบริ ก าร ถึงแม้โรงพยาบาลเอกชนจะมีร ะบบการตรวจสอบ มีมาตรฐาน
โรงพยาบาลในระดับหนึงแล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ผรู้ ับบริ การ ประกอบ
กับความจําเป็ นเชิงกลยุทธ์การตลาดทีมุ่งหวังการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึน จึงเป็ นทีมา
ของการสร้างมาตรฐานการยอมรับด้วยการปฎิบตั ิตามมาตรฐานต่ างๆ เช่น การรับรองมาตรฐาน
สถานพยาบาล (Hospital accreditation หรื อ HA) เป็ นการรับรองมาตรฐานระดับภายในประเทศ
ไทย การรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ (Joint commission accreditation หรื อ JCI) เป็ น
มาตรฐานการรับรองทีทัวโลกให้การยอมรับ ปัจจัยสําคัญต่อการจัดการบรรษัทภิบาลอย่างง่ายด้วย
การใช้มาตรฐานทีได้รับการยอมรับ ประเด็นสําคัญ คือ โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ งยังไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ตามมาตรฐานได้อย่างสมําเสมอ บางครังทําเพือให้มีรอบการตรวจสอบเกิด ขึนเป็ นบท
เฉพาะกาลเท่ านัน ทําให้ก ารพัฒ นามาตรฐานขาดความต่ อเนื องและไม่สามารถดําเนิ น ไปตาม
เจตนารมณ์ทีแท้จริ ง อีกทังการตรวจมาตรฐานเป็ นการตรวจทีค่อนข้างผ่อนปรนขาดการเจาะลึก
เท่ าที ควร ทําให้ก ระแสสังคมเริ มขาดความเชื อในมาตรฐานรั บรอง อีก ทังการดําเนิ น งานของ
โรงพยาบาลเอกชนยังละเลยต่อการปฎิบตั ิอย่างมีทิศทางทีชัดเจน การจัดระบบการทํางานยังเป็ น
เรื องๆ ขาดความต่อเนื อง การเพิ มภาระงานคุ ณภาพทีไร้ ทิศทางขาดการบูร ณาการความสําคัญ
ระหว่าง “งานคุณภาพ” กับ “งานจําเป็ นทีต้องทํา” หรื อเป็ นการกําหนดคุณภาพเกินความจําเป็ นขาด
ความเหมาะสมในเชิงปฎิบตั ิ หรื อการสร้างคุณภาพด้วยความสับสน ไม่สอดคล้องกัน สร้างคุณภาพ
ตามมาตรฐานจากความเข้าใจของตนและคาดหวังให้ผอู้ ืนเข้าใจแบบตน ซึ งเป็ นสถานการณ์ ที
เกิดขึนอย่างสมําเสมอโดยผูร้ ับผิดชอบด้านคุณภาพ มักกําหนดบทบาทหน้าทีให้ผปู้ ฏิบตั ิงานอืนทํา
โดยปราศจากความรู้ความเข้าใจ ขาดการประสานความร่ วมมือทีเพียงพอ ทําให้ปัญหาคุณภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนอยูท่ ีผูร้ ับผิดชอบงานคุณภาพของโรงพยาบาลนั นเอง การจัดการบรรษัทภิบาล
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ด้านมาตรฐานคุณภาพจึงต้องแก้ไขปัญหาทีผูร้ ับผิดชอบด้านคุณภาพเป็ นสําคัญ โดยเฉพาะการเพิ ม
ความรู้ความเข้าใจในวิถีทางการปฏิบตั ิงาน เข้าใจสภาพแวดล้อมในการทํางาน เข้าใจการจัดวาง
อัตรากําลัง เข้าใจขันตอนการปฎิบตั ิงานบนสถานการณ์ทีแตกต่างกันให้เรี ยบร้อยก่อน เพือใช้เป็ น
ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา สร้างการมีส่วนร่ วมในการปฎิบตั ิงาน
ร่ วมกันในทีมงานให้เป็ นทียอมรับ กําหนดทิศทางเชิงคุณภาพและเป็ นผูน้ าํ ในการเปลียนแปลงเชิง
คุณภาพ ซึงจะทําให้การสร้างความเป็ นบรรษัทภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนดีขึน แต่หากจะ
ประสบความสําเร็ จยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาต่อเนือง
14. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ระบบสารสนเทศเป็ นเพียง
เครื องมือหนึงในการอํานวยความสะดวก สนับสนุนการปฏิบตั ิงานด้านข้อมูลและการสื อสารให้แก่
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ดังนันการให้ความสําคัญต่อการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงขึนอยู่กบั ขนาด
ของธุรกิจทีจะสะท้อนมาสู่ปริ มาณข้อมูลทีใช้ในการตัดสิ นใจ เพือกําหนดแนวทางปฎิบตั ิงานให้
บรรลุผลตามเป้ าหมาย ดังนันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารจะมีความสําคัญในธุรกิจทีมี
ขนาดใหญ่ ทีมีปริ มาณข้อมูลและผูเ้ กียวข้องจํานวนมาก โดยระบบสารสนเทศทีสามารถนํามาใช้ใน
ธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชน มีโปรแกรมสําเร็ จ รู ปจํานวนมากทีสามารถนํามาใช้งานได้ โดยอาจมี
เทคโนโลยีสารสนเทศบางส่วนทีต้องมีการพัฒนาขึนมาเองเพือใช้ในขอบเขตงานเฉพาะกิจเท่านัน
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ คือ การจัดการบรรษัทภิบาลสารสนเทศทีจําเป็ นต้องมีในด้าน
ความสามารถในการตรวจสอบและเชือถือได้ โดยทัวไประบบสารสนเทศเชิ งระบบมีความเป็ น
บรรษัทภิบาลเชิงระบบทีสามารถสร้างประสิ ทธิภ าพ ความน่ าเชื อถือสามารถตรวจสอบได้ แต่
พฤติกรรมของผูบ้ ริ หารสารสนเทศต่างหากทีขาดหลักบรรษัทภิบาล เช่น การสื บค้นข้อมูลส่ วนตัว
ของผูร้ ับบริ การเพือวัตถุประสงค์ส่วนตัว การอนุมตั ิแก้ไขประวัติผรู้ ับบริ การจากเอกสารในระบบ
หรื อแก้ไขเชิ งระบบ เป็ นต้น ปั จจุบันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาระบบสารสนเทศจํานวนมากเพือรองรับปริ มาณรายการและกิจกรรมทีเกิดขึนจํานวนมาก
นอกจากนียังสร้างความคาดหวังในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือให้เกิดความสะดวกสบาย
ในการปฎิบตั ิงานมากขึน เช่น การแจ้งกําหนดตารางนัดล่วงหน้า การติดตามความเคลือนไหวของ
ผูร้ ับบริ การหรื อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที การรับส่งข้อมูลทางอิเลคทรอนิ คส์ เป็ นต้น ภาพรวม
ความเห็นส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศและมีความเชือทีสอดคล้องกันว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําให้เกิดประสิ ทธิภาพในการปฎิบตั ิงาน ทําให้เกิดความน่ าเชือถือ
สามารถตรวจสอบและอํานวยความสะดวกในการปฎิบตั ิงานได้อย่างมีคุณค่า
15. การพัฒนาด้านการกําหนดเป้ าหมายองค์กรทีชัดเจน จากมาตรฐานการรับรองทัง
ระดับประเทศและนานาชาติ ให้ความสําคัญต่อการนําองค์กร โดยผูน้ าํ โรงพยาบาลเอกชนมีบทบาท
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หน้าทีสําคัญในการกําหนดทิศทางและเป้ าหมายของธุรกิจ ซึงมาตรฐานการรับรองมีการตรวจสอบ
วิสัยทัศน์ ภาระกิ จ กลยุทธ์ นโยบายเป็ นการเฉพาะสําหรั บกลุ่มผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลด้ว ยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก นอกจากนีผูน้ าํ ยังมีบทบาทสําคัญในการกําหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร อัน
เป็ นเครื องมือในการผลักดันและพัฒนาโรงพยาบาลไปสู่ความสําเร็ จตามเป้ าหมาย ภาพรวมการ
กําหนดเป้ าหมายมีการสือสารจากผูน้ าํ อย่างต่อเนืองตามระยะเวลาทีเหมาะสม มีการจัดการประชุม
เพือระดมความคิดเห็น กําหนดแนวทางและมาตรการเชิ งกลยุทธ์ร่วมกัน นอกจากนี ยังมีการนัด
หารื อทีบรรจุเป็ นวาระประจําและติดตามผลอย่างต่อเนือง ดังคํากล่าวทีว่า
วัฒนธรรมองค์กรมากกว่าก็คือ องค์กรก็มาจากผูใ้ หญ่วา่ เขาออกแบบลักษณะการ
ทําธุ รกิ จยังไงบ้างวิธีการทํางานทําอย่างไรบ้าง มันก็เลยออกมาจะมาเป็ น Core value การ
ทํางานอะไรอย่างนีหลายอย่างนีทีบ่งบอกว่าเราก็จะเน้นจริ ยธรรมเป็ นหลักการแพทย์ การ
รักษา การคิดราคา เราพยายามจะคิดให้อยู่ในระดับหนึ งทีเหมาะสมนะครั บ พนักงานเราก็
พยายามดูแลให้ดีทีสุ ด (รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช, 2558)

16. การมุ่งเน้นฝึ กอบรมอย่างเป็ นรู ปธรรม ภาพรวมของการจัดการฝึ กอบรมสามารถ
ทําได้อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยรู ปแบบของการฝึ กอบรมแบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบหลัก คือ (1) การ
อบรมภาคบังคับ (Mandatory training) เป็ นการอบรมพืนฐานสําคัญ ผูป้ ฎิบตั ิ งานทุกคนภายใน
โรงพยาบาลต้องเข้าอบรมและมีการสอบให้ผา่ นตามมาตรฐานทีกําหนดไว้ โดยมีผลต่อการประเมิน
เพือปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสหรื อค่าตอบแทนอืน เช่น ความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ การ
ช่วยเหลือชีวิตเบืองต้น (2) การอบรมภาคสมัครใจ (Job specific training) ทางหน่ วยงานจัดอบรม
เพือเสริ มความรู้ ประสบการณ์ในการปฎิบัติงานเฉพาะแต่ละคนที ได้รับมอบหมายหน้าทีความ
รับผิดชอบ โดยภาพรวมการจัดการอยูใ่ นระดับดีและมีการปฎิบตั ิอย่างต่อเนือง
17. การตรวจสอบจากหน่ วยงานภายในและหน่ วยงานภายนอก (Internal audit and
External audit) สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีระบบการตรวจสอบจํานวนมากและบ่อยครัง
ตัวอย่าง การตรวจสอบจากภายใน ได้แก่ การตรวจสอบความพร้ อมในการปฎิบตั ิถว้ นทังองค์กร
(Tracer round) เป็ นการตรวจสภาพการปฎิบตั ิงานจริ งด้วยทีมงานผูบ้ ริ หารภายในทีมีความรอบรู้
ความเชียวชาญในงานทีตรวจอย่างดี การตรวจสอบสิ นค้าคงเหลือในคลังเก็บยาเวชภัณฑ์ คลัง
อุปกรณ์เครื องมือแพทย์ คลังอุปกรณ์ซ่อมบํารุ ง คลังทรัพย์สินโรงพยาบาล เป็ นต้น การตรวจสอบ
ระบบทางการเงิน การตรวจสอบมาตรฐานการปฎิบตั ิงานด้านต่างๆ การตรวจสอบมาตรฐานความ
พร้อมด้านคุณภาพ เป็ นต้น ซึงการตรวจสอบถึงแม้จะเป็ นการภายในแต่ แนวทางในการให้ความ
คิ ด เห็ น การติ ด ตาม พัฒ นามีลกั ษณะเข้มข้น เสมือนการตรวจสอบจากบุ ค คลภายนอก การ
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ตรวจสอบภายนอก ได้แก่ การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต การตรวจสอบจากมาตรฐาน
อาคารสถานที มาตรฐานแก๊สและสารเคมีในโรงพยาบาล มาตรฐานสภาพแวดล้อม เช่น บ่อบําบัด
นําเสี ย การทดสอบนําดี น ําดื ม ระบบมาตรฐานไฟฟ้ า การตรวจสอบจากคู่คา้ ของโรงพยาบาล
รวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานการรับรองคุณ ภาพของโรงพยาบาลทังในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ เป็ นต้น ทังนีรายละเอียดการตรวจสอบมีจาํ นวนมากจึงขอกล่าวในภาพรวมพอสังเขป
18. การทําแผนพัฒ นาอย่างต่อเนื องและบูรณาการ เป็ นกระบวนการหนึ งในการ
รั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการรั ก ษาสํา หรั บจากตรวจทังระดับ ชาติ และนานาชาติ โดยทั วไป
โรงพยาบาลเอกชนยึดถือเป็ นแนวปฎิบตั ิในลักษณะเดียวกัน ทังนี เนื องจากกระบวนการทํางานมี
ความซับซ้อนและเปลียนแปลงอยูต่ ลอดเวลาทําให้การพัฒนารู ปแบบและกระบวนการเกิดขึนอย่าง
สมําเสมอ ควบคู่ก ับการบูร ณาการองค์ค วามรู้ ใหม่เพือการพัฒ นาระบบการทํางาน (Continous
quality improvement: CQI) การวิจยั (Research) เพือใช้เป็ นเครื องมือในการพัฒนาระบบการทํางาน
เสริ มศักยภาพเพือรองรับโครงสร้างและขอบเขตการทํางานทีมีแนวโน้มเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื อง
รวมถึงการเพิ มประสิทธิภาพในการส่งมอบคุณค่าสู่ผรู้ ับบริ การ
19. การมุ่งผลประโยชน์ข องผูร้ ับบริ ก าร เพือการตอบสนองต่อการดูแลสุ ข ภาพให้
บรรเทาอาการ การรักษาหายจากอาการเจ็บป่ วย ลดผลกระทบต่อสุ ขภาพและการสูญเสี ยชีวิต ด้วย
วิธีการดูแลรักษาทีมีมาตรฐาน เกิดความเหมาะสมต่อศักยภาพของผูร้ ับบริ การ เช่น การรักษาให้เกิด
ความเหมาะสมกับฐานะการเงินของผูร้ ับบริ การ ไม่สร้างภาระหนี สิ นล้นพ้นตัวจนเกินกําลังความ
รับผิดชอบของผูร้ ับบริ การ ให้ผรู้ ับบริ การสามารถดูแลตัวเองต่อเนื องหลังจากเสร็ จสิ นการรักษา
เป็ นต้น การดูแลสิทธิประโยชน์ตามสิทธิความคุม้ ครองทีเหมาะสมให้แก่ผรู้ ับบริ การ เช่น การดูแล
รั ก ษาอาการที สอดคล้อ งกับความคุ ้มครอง ควบคุ มสิ ทธิ ต ามวงเงิ น คุ ้ม ครองและเงื อนไขการ
รัก ษาพยาบาลทีเป็ นไปตามมาตรฐานการั ก ษาและจรรยาบรรณทางการแพทย์ทีเคร่ งครั ด โดย
คํานึงถึงสิทธิผรู้ ับบริ การเป็ นสําคัญอันเป็ นไปตามหลักการจัดการบรรษัทภิบาล ตัวอย่างปั ญหาที
เกิ ดขึ นจากการละเลยสิ ทธิ ผรู้ ั บบริ ก าร ได้แก่ กรณี ผรู้ ั บบริ การใช้สิทธิ การแพทย์ฉุก เฉิ นที มีก าร
บันทึกรายการค่าใช้จ่ายให้เต็มสิ ทธิก่อนการเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลรัฐ
การปฎิเสธรับการรักษาโดยปราศจากจรรยาบรรณทางการแพทย์ทีดี เพือหลีกเลียงความเสี ยงจาก
การไม่ได้รับชําระเงิน การคิดราคาเพิ มเติมจากการส่ งต่อการรักษาทีโรงพยาบาลรัฐ เป็ นต้น การ
จัดการบรรษัทภิบาลมีแนวทางปฎิบตั ิทีเป็ นรู ปธรรมได้ไม่ยาก ทังนี ต้องกําหนดเป็ นนโยบายหรื อ
มาตรการให้ฝ่ายปฎิบตั ิการดําเนินงาน โดยฝ่ ายบริ หารยอมรับความเสี ยงทีเกิดขึน ซึงอาจมีจาํ นวน
รายและจํานวนค่ าใช้จ่ายที เสี ยหายไม่มากสําหรั บโรงพยาบาลเอกชนทีมีข นาดใหญ่ แต่สําหรั บ
โรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็กมักประสบปั ญหา เนื องจากธุรกิจมีศกั ยภาพทางการเงินน้อย เมือเกิด
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ความเสียหายขึนอาจทําให้ธุรกิจไม่สามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ ดังนันการจัดการบรรษัทภิบาล
จึงขึนอยูก่ บั ข้อจํากัดในหลายด้านทีอาจกระทบกระเทือนจนธุรกิจไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้
20. การประเมินเกณฑ์วดั ความสําเร็ จ ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีตวั ชีวัดเพือการ
ประเมินผล งานจํานวนมาก แต่ยงั ขาดความมีประสิทธิภาพ ขาดความยุติธรรม ขาดความโปร่ งใส
และขาดหลักคุณธรรมในการประเมินผลการปฎิบตั ิงานในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงมีปัญหา
อยู่มากเช่นกัน ซึงการประเมินผลงานของโรงพยาบาลเอกชนมีการจัด ระบบอย่างดี เช่น (1) การ
ประเมินผลงานทีมุ่งตามเป้ าหมาย (Results based performance) เช่น การประเมินการลืนล้มภายใน
โรงพยาบาล การประเมิน ความผิด ผลาดจากการรั ก ษา (Medical error) (2) การประเมิน ความ
ประพฤติในการปฎิบตั ิงาน (Behavior based) เป็ นการประเมินพฤติกรรมจากหัวหน้างานทีพบเห็น
การประเมินจากมุมของผูอ้ ืน (Occurrence) (3) การประเมิน เพือการพัฒนาปรั บปรุ งศักยภาพ
พนักงาน (Individual development program) เพือให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะตัว
บุ ค คลนัน (4) การวางแผนในสายอาชี พ (Individul career planning) เพือการวางแผนการ
เจริ ญเติบโตในสายวิชาชี พนันๆ เป็ นต้น รู ปแบบการวัด ผลสําเร็ จในธุร กิจ โรงพยาบาลมีค วาม
ละเอียดและมีตวั ชีวัดจํานวนมากจนบางแห่งไม่สามารถควบคุมทําให้มีปริ มาณตัวชีวัดความสําเร็ จ
เกินความจําเป็ น ทําให้เกิดความสับสนและไม่ก่อประโยชน์ในการวัดอย่างมีประสิ ทธิภาพ ปั จจัย
สําคัญในการประเมินผลงานต้องสามารถผูกผลการประเมินเข้ากับระบบการจ่ายค่าตอบแทนทังใน
รู ปของการปรั บอัตราเงินเดือนค่ าตอบแทนอืน รวมถึง การปรับตําแหน่ งหน้าทีให้อยู่ในระดับที
เหมาะสม โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ แต่ทงนี
ั การประเมินยังคงมีปัญหาด้านการให้ความเป็ น
ธรรมอันเกิดจากการแบ่งพรรคพวก ความรู้สึกของผูป้ ระเมิน การให้ความสําคัญกับระดับวิชาชีพที
แตกต่างกัน เช่น วิชาชีพแพทย์ พยาบาลมักจะได้รับการประเมินและการใส่ใจมากกว่าสาขาวิชาชีพ
อืน เนื องจากเป็ นบุ ค ลากรที มีความสําคัญต่ อการดําเนิ น ธุร กิ จ ตลอดจนปั ญหาความขาดแคลน
อัตรากําลังทีนําไปสู่การขาดความยุติธรรมในการประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทน เป็ นต้น
21. การสร้ างค่ านิ ยม วัฒ ธรรมองค์ก รและภาวะผูน้ าํ โดยมีนิ ยามดังนี (1) ค่ านิ ยม
หมายถึง สิ งทีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลยึดถือเป็ นแนวทางปฎิบตั ิตามเป้ าหมายทีบุคคลหรื อกลุ่มบุคคล
พึงปรารถนา (2) วัฒนธรรมองค์กรหรื อค่านิ ยมร่ วม หมายถึง พฤติกรรมทีสร้างขึนจากคนภายใน
องค์กรทีมีการเรี ยนรู้ซึงกันและกันจนยึดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเป็ นธรรมเนี ยมขององค์กรนันๆ การ
สร้างวัฒนธรรมโรงพยาบาลหรื อค่านิ ยมร่ วม (Shared values) เป็ นเครื องมือการบริ หารงานเพือ
พัฒนาองค์กรไปสู่กรอบ วิธีการปฎิบตั ิในการกํากับ ดูแลธุรกิจทีเพิ มเติมจากกฏระเบียบข้อบังคับทีมี
อยู่ วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อความประพฤติปฏิบตั ิของคนในโรงพยาบาลทังในด้านกระบวนการคิด
การตัด สิ น ใจรวมถึงการวางแผนยุทธ์ศาสตร์ นอกจากนี วัฒ นธรรมยังมีผลต่ อการเปลียนแปลง
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ภายในโรงพยาบาลทําให้เป็ นทังอุปสรรคและการผลักดันธุรกิจโรงพยาบาลไปสู่ความสําเร็ จ โดย
การจัดการสมัยใหม่ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ทีสอดคล้องต่อการ
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็ วในการดําเนิ นธุรกิจ เช่น ความรวดเร็ วต่อการให้บริ การโรคระบาดใหม่
การหามาตรการป้ องกันและกํากับดูแลสถานการณ์ไม่คาดคิดทีอาจเกิดขึนจากภัยพิบตั ิตามธรรมชาติ
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง เหตุระเบิด อุบตั ิภยั หมู่ เป็ นต้น ล้วนเป็ นสถานการณ์ทีเกิดขึน
อย่างรวดเร็ วและมีความเสี ยหายเกิด ขึนจํานวนมาก การปฎิบตั ิ งาต้องอาศัยความรวดเร็ วในการ
เข้าถึง ดูแลรักษาอย่างทันท่วงที การเตรี ยมความพร้อมด้านวัฒนธรรมทําให้ผปู้ ฎิบตั ิงานสามารถ
ประสานการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันผูน้ าํ มีบทบาทหน้าทีหลักในการปลูกฝังค่านิ ยม
วัฒนธรรมให้เกิดขึน โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความสําคัญต่อบทบาทของผูน้ าํ และการสร้างค่านิ ยม
วัฒนธรรมมีค วามสําคัญมากต่อการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เนื องจากธุรกิจ โรงพยาบาล
เอกชนมีผปู้ ฎิบตั ิมาจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ การประสานงานและความเข้าใจระหว่างวิชาชีพ
ต่างๆ จึงมีความสําคัญมาก รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรยังเป็ นเครื องมือในการตรวจสอบภายในของ
โรงพยาบาลได้อย่างดีเยียม สามารถสะท้อนภาพของปัญหาอุปสรรคและความสําเร็ จต่อการบริ หาร
จัดการภายในได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงเป็ นเครื องมือทีสามารถผลักดันการดําเนิ นงานของ
โรงพยาบาลไปสู่ความสําเร็ จได้อย่างมีประสิทธิภาพแท้จริ ง
22. การสร้างความเสมอภาคการรักษาพยาบาล สําหรับนิ ยามการให้ความเสมอภาค
ของธุ รกิจ โรงพยาบาลเอกชนต้องตี กรอบไว้เฉพาะในส่ วนของการสร้ างความเสมอภาคในกลุ่ม
ผูร้ ั บ บริ การเป้ าหมายเท่ า นัน เนื องจากการดําเนิ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนมุ่ ง การแสวงหา
ผลตอบแทนการลงทุนเป็ นสําคัญ กลยุทธ์ทีถูกนํามาใช้ในการกําหนดตําแหน่ งทางการตลาดย่อม
เป็ นกลุ่มผูร้ ั บบริ ก ารที มีก าํ ลังซื อสู งและต้องการความสะดวกรวดเร็ ว จึ งยิน ยอมพร้ อมใจที จะ
รับภาระค่าใช้จ่ายทีสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐ ดังนันความเสมอภาคในการให้บริ การสําหรับผูร้ ับบริ การ
กลุ่มนีจึงถูกนิยามไว้ว่ามีความเป็ นบรรษัทภิบาล เนืองจากโรงพยาบาลมีการจัดสรรทรัพยากรให้แก่
ผูร้ ั บบริ ก ารเป้ าหมายอย่า งเท่ าเที ยมกัน ตัว อย่าง ขันตอนทางเวชระเบี ย นมีก ารบัน ทึ ก ประวัติ
เหมือนกัน การได้รับการตรวจรักษาตามอาการและโรคทีเกียวข้องเสมอภาคกัน การใช้ระบบคิว
เพือให้เกิดความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริ การในจุดบริ การต่างๆได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การ
คิดราคาเป็ นราคามาตรฐานตามกลุ่มเป้ าหมายเช่นเดียวกัน ดังนันในส่ วนของโรงพยาบาลเอกชนที
มุ่งกลุ่มเป้ าหมายชัดเจนจะสามารถอธิบายถึงหลักบรรษัทภิบาลได้ชดั เจนกว่าโรงพยาบาลเอกชนทีมี
ผูร้ ับบริ การหลายสิ ทธิโดยเฉพาะสิ ทธิ ประกันสังคม ทีต้องมีการแยกกระบวนการทํางานออกมา
ต่างหาก มีคลังยา แพทย์ให้การรักษาแยกออกมาต่างหากจากกระบวนการทีให้บริ การสิทธิชาํ ระเงิน
เองหรื อมี ค วามคุ ้ม ครองจากบริ ษัท ประกัน หรื อคู่ สัญ ญา ทังนี เนื องจากการให้ บ ริ การกลุ่ ม
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ประกันสังคมเป็ นลักษณะบริ การเพียงจําเป็ นต่อการรักษาเท่านัน จะพบว่ากลุ่มนีจะไม่มีการตรวจที
ซับซ้อน โอกาสทีจะได้ตรวจวินิจฉัยคอมพิวเตอร์นอ้ ยมาก คุณภาพยาเป็ นระดับธรรมดาทีผลิตใน
ประเทศเท่านัน สาเหตุเกิดจากโรงพยาบาลต้องควบคุมต้นทุนการดําเนินงาน ต้นทุนยาและลดทอน
การบริ การลง ทําให้เกิดกระแสต่อต้านจากหลายกลุ่มทีอยูใ่ นฐานะผูร้ ับบริ การในด้านการจํากัดสิทธิ
มนุษยชนหรื อมีการเลือกปฏิบตั ิต่อผูร้ ับบริ การแตกต่างกัน ทําให้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ งเริ มมี
การแก้ไขปัญหาด้วยการงดให้บริ การสิทธิประกันสังคมมากขึน ซึงปั ญหาด้านความเสมอภาคเกิด
ขึนมานาน นับวันยิ งทวีความรุ นแรงมากขึนจากปั ญหาระบบสาธารณสุ ขทีมีผบู้ ิดเบือนความเป็ น
โรงพยาบาลคุณธรรมสู่ความเป็ นธุรกิจเต็มตัว ความปลอดภัยในชีวิตและสุ ขภาพจะเป็ นเครื องมือ
การต่ อรองทีอาจไม่สามารถใช้หลักคุณ ธรรมมาช่ วยเหลือได้เลย เนื องจากแพทย์อาจปฏิเสธการ
รักษา โรงพยาบาลปฏิเสธการรับรักษาหรื อกําหนดเงือนไขก่อนการรักษา เช่น การชําระเงินเต็ม
จํานวนก่ อนการรั กษา การปฎิ เสธผูร้ ับบริ ก ารทีขาดความสามารถในการชําระเงิน เป็ นต้น จาก
กระแสการเรี ยกร้องจํานวนมากจากสังคมในปั จจุ บนั นี จะนําไปสู่ค วามขัด แย้งในสังคมมากขึ น
โรงพยาบาลจะถูกตรวจสอบจากผูร้ ั บบริ ก ารมากขึ น การฟ้ องดําเนิ นดดี จะเพิ มสูงขึนจากความ
คาดหวังเชิงการค้าทีปราศจากการไว้วางใจกันมากขึนนันเอง นอกจากนีกลุ่มบริ ษทั ประกัน คู่สญ
ั ญา
ยังมีส่ว นในการผลัก ดัน และพยายามสร้ างอํานาจการต่ อรองกับสมาคมโรงพยาบาลอยู่ประจํา
เนืองจากปัญหาหลายด้านทีบริ ษทั ประกันและคู่สญ
ั ญาไม่สามารถยอมรับได้ เช่น ความเสมอภาคใน
การให้การรัก ษา คุณ ภาพยา ราคายาเวชภัณ ฑ์ทีสูงกว่าราคาตลาดหลายเท่าตัว ความไม่สามารถ
เปิ ดเผยอธิบายถึงทีมาทีไปของราคา การคิดราคาซําซ้อนขาดความน่ าเชือถือ รวมถึงการให้การ
รักษาทีเกินความเหมาะสมและเจตนาเพิ มรายการให้เต็มสิ ทธิความคุม้ ครองให้มากทีสุ ด เป็ นต้น
ภายใต้ความขัดแย้งทีรุ นแรงในหลายด้านทีเกียวพันกับการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาล
เอกชน รวมถึงบทบาทหน้าทีของภาครัฐบาลในการดูแลผลประโยชน์ผรู้ ับบริ การยังมีน้อย แต่จาก
การผลัก ดัน ของภาคประชาชนในปั จ จุบันพบว่าเริ มมีการปรั บปรุ งบางเรื องทีเป็ นประโยชน์แก่
ผูร้ ับบริ การมากขึน แต่ทงนี
ั การดําเนิ นการในระดับนี ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาระบบสาธารณสุ ขที
ซับซ้อนเรื อรัง และกระแสคัดค้านจากกลุ่มผลประโยชน์ได้
23. การเคารพสิทธิมนุษยชน เกิดจากการประชุมสิ ทธิมนุ ษยชน ณ กรุ งเวียนนา พ.ศ.
2536 มีวตั ถุประสงค์เพือปรับปรุ ง ส่งเสริ ม คุม้ ครองสิ ทธิมนุ ษยชนแก่ประชาชน ประเทศไทยเป็ น
หนึ งในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิ ทธิ มนุ ษ ยชน โดยมีก ารจัด ตังกรมคุ ้มครองสิ ทธิ และ
เสรี ภาพตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ล่าสุ ดได้มีการกําหนดแผน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที 3 พ.ศ. 2557-2561 โดยมีเป้ าหมายทางสาธารณสุขในการเป็ นสังคมที
ส่งเสริ ม สิทธิ เสรี ภาพและความเท่าเทียมกัน โดยคํานึงถึงศักดิศรี ความเป็ นมนุษย์ เพือนําไปสู่สังคม
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สันติสุข เช่น (1) การเข้าถึงบริ การสาธารณสุขจากปัญหากลุ่มผูไ้ ร้สัญชาติ ขาดการเข้าถึงสิ ทธิตาม
นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัญหาการเดินทาง ปัญหาความยากจน การจัดการบรรษัทภิ
บาลแก้ไขปัญหา คือ การให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษาพยาบาลทีพึงพาตนเอง การพัฒนาระบบ
กระจายสาธารณสุขเคลือนทีเพือลดภาระในการเดินทางทีอยูห่ ่างไกลเป็ นธรรม ซึงภาครัฐต้องจัดให้
มีแพทย์อย่างเพียงพอ (2) ความเท่าเทียมของคุณภาพบริ การ ทีมีปัญหาจากความเหลือมลํา ความ
ล่าช้าในการให้บริ ก าร ความเหลือมลําของคุ ณภาพการรัก ษาคุ ณภาพบริ ก ารและยาทีได้รั บ การ
กระจายของบุคลากรสาธารณสุขระหว่างเขตเมืองและเขตชนบท การประสานงานร่ วมกันระหว่าง
โรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลภาคเอกชน การขาดความรู้ของภาคประชาชน การเข้าถึงสิ ทธิ
ขันพืนฐานตามสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มออกจาก
ระบบราชการสู่ภาคเอกชนมากขึน รวมถึงความพร้อมของศักยภาพบริ การ ซึงแนวทางจัดการเชิง
บรรษัทภิบาล ได้แก่ การพัฒนาทางเลือกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและรู ปแบบประกัน
สุขภาพอืน การพัฒนาความร่ วมมือด้านการรักษาจากโรงพยาบาลภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชนใน
การป้ องกัน ส่ งเสิ รมสุ ขภาพและการรักษาร่ วมกัน โดยการร่ วมใช้ทรัพยากรในด้านสถานบริ การ
บุคลากรและอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ทางการแพทย์ การพัฒนาระบบการส่ งต่อผูร้ ับบริ การจาก
พืนที ห่ า งไกลสู่ โ รงพยาบาลในพืนที ที ใกล้ทีสุ ด ด้ว ยระบบการแพทย์ท างไกล (Telemedicine)
การบูรณาการระบบจัดการ 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการข้าราชการ
และประกันสังคมทําให้การบริ การมีคุณภาพมาตรฐาน รวดเร็ ว ปลอดภัย เท่าเทียมทัวถึงลดความ
เหลือมลําในการรับบริ การ กล่าวโดยภาพรวมการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็ นวาระระดับโลกและเป็ น
ข้อเรี ยกร้องจากผูร้ ับบริ การเรี ยกร้องให้โรงพยาบาลเอกชนยึดมันในการตอบสนองการให้บริ การ
ด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม แต่จากเหตุผลทางธุร กิจทําให้การจัดการความเสมอภาคเป็ นความ
ยากลําบาก เนื องจากการประกอบธุรกิจย่อมต้องเลือกให้บริ การกับกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดที
ธุรกิจคัดเลือก ทําให้ขาดความเสมอภาคและเกิดความเหลือมลําในการให้บริ การ ส่ งผลให้เกิดการ
แบ่ งบทบาทหน้าที ในการดูแลความเสมอภาคให้แ ก่ ประชาชนเป็ นหน้า ที ของโรงพยาบาลรั ฐ
สําหรั บโรงพยาบาลเอกชนเป็ นทางเลือกในการรั กษาที มุ่งเน้น ธุ ร กิ จและการใช้ทรั พยากรของ
ประเทศ เพือผลประโยชน์ทางธุรกิจบางกลุ่มทีภาครัฐบาลยังขาดการกํากับดูแลอย่างเป็ นระบบทํา
ให้โรงพยาบาลเอกชนใช้เป็ นช่องทางในการแสวงผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการตอบสนองต่อ
ความรับผิดชอบทางสังคมอย่างแท้จริ ง
24. การสร้างความมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาล เป็ นแนวทางการสร้างการมีส่วน
ร่ ว มโดยมุ่งประโยชน์ข องผูร้ ั บบริ การเป็ นสําคัญ เป็ นแนวทางทีทําให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํา งานร่ ว มกัน เนื องจากการร่ วมมื อในการรั ก ษาจะทํา ให้แ พทย์พยาบาล ทราบข้อมูล ที เป็ น
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ประโยชน์ต่ อการรั กษาได้มากขึน นอกจากการรักษาทางการแพทย์แล้ว ผูร้ ับบริ การยังต้องการ
กําลังใจทีจะต่อสู้กบั ภาวะโรคร้ายทีต้องเผชิญ หลายครังพบว่ากําลังใจมีส่วนสําคัญในการทําให้
ผูร้ ับบริ การมีชีวิตรอดอย่างปลอดภัย ซึงถือว่าเป็ นเป้ าหมายที สําคัญของการมุ่งเน้นความปลอดภัย
ของผูร้ ับบริ การ ประโยชน์ทีได้รับจากการมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาล ได้แก่ แพทย์พยาบาลให้
ข้อมูลเกียวกับอาการของโรค แนวทางและขันตอนการรักษาอย่างละเอียด มีการวางแผนการรักษา
อย่างเป็ นขันตอนและวางแผนการดูแลหลังเสร็ จสิ นการรักษา รวมถึงสามารถประมาณค่าใช้จ่ายตาม
ความเหมาะสมและประสานงาน สร้างความเข้าใจทีดี ร่ วมกับผูร้ ั บบริ การและญาติ อัน เป็ นการ
ส่งเสริ มความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาลเอกชน จนสามารถลดความขัดแย้ง
และการฟ้ องดําเนินคดีให้ลดลง
25. ความมีส่ว นร่ วมในการอํานวยความสะดวกสบายให้แก่ผรู้ ับบริ การ ซึงมีสภาพ
ร่ างกายไม่พร้อมทีจะช่วยเหลือตัวเองได้ปกติ เป็ นปั จจัยสําคัญในการสนับสนุ นการรักษาระหว่าง
ทางก่อนถึงแพทย์ ผูใ้ ห้การรักษา ตัวอย่าง บริ การรับส่ งผูร้ ับบริ การด้วยรถฉุ กเฉิ นหรื อสายการบิน
หรื อทางเรื อเร็ ว เป็ นต้น ด้วยทีมงานทีมีความเชียวชาญทางการแพทย์ร่วมเดินทางไปกับผูร้ ับบริ การ
พร้อมให้บริ การระหว่างการเดินทาง การประสานทีมงานรักษาปลายทางส่งให้ผรู้ ับบริ การได้รับการ
ดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึน การอํานวยความสะดวกยังมีความจําเป็ นในหลายด้าน ได้แก่ การอํานวย
ความสะดวกด้านความปลอดภัยภายในพืนทีโรงพยาบาล บริ การลานจอดรถ บริ การรถนั งหรื อเปล
สําหรับเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ บริ การความสะอาดและสุขอนามัย บริ การอาหารและเครื องดืม เป็ น
ต้น ถึงแม้ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการให้การรักษาแต่เป็ นการสนับสนุนทีผูร้ ับบริ การต้องได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดและเป็ นจุดขายสําคัญในการสร้างระดับความพึงพอใจในงานบริ การ ส่งผลต่อการบอก
ต่อและการกลับมาใช้บริ การซํา เป็ นต้น
26. การส่ ง เสริ มวิ ช าการทางการแพทย์ เป็ นนวัต กรรมทางวิ ช าการของธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนทีเริ มมีการศึกษาวิจยั พัฒนานวัตกรรมการรักษาใหม่ ทีมีประสิทธิภาพสูงสุด เพือ
มุ่งตอบสนองคุณภาพการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ทีดีมากขึน การพัฒนาวิชาการแพทย์ทีผ่านมามีมาอย่าง
ต่อเนื องและเพิ มระดับการมุ่งเน้นเชิงวิชาการมากขึนตามลําดับ เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกเพือ
รักษาโรคทาลาสิ เมีย เป็ นต้น การพัฒนาวิชาการแพทย์ส่งผลต่อคุณภาพการรั กษาทีดีขึ น ลดการ
พึ งพาวิ ช าการจากต่ า งประเทศ สามารถสร้ า งนวัต กรรมใหม่ ที ทํา ให้เ กิ ด ความประหยัด มี
ประสิทธิภาพสูงในการตอบสนองการป้ องกันโรค การรักษาโรคให้แก่ผรู้ ับบริ การ
27. การสร้างความรับผิดชอบทางสังคม บทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีสร้างผลกระทบสิ งแวดล้อมหลายด้าน ได้แก่ การปล่อยของเสี ย
ปนเปื อนสารเคมีทางการแพทย์ สารพิษติดเชือโรคลงในแหล่งนําสาธารณะและสู่อากาศโดยขาด
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การบําบัดให้ดีพอ การดึงบุคลากรทางการแพทย์ทีผลิตโดยโรงเรี ยนแพทย์ของรัฐ การใช้ประโยชน์
จากสาธารณูปโภคเพือประกอบธุรกิจทีเอือต่อผลประโยชน์โรงพยาบาลเอกชน เป็ นต้น เป็ นปั จจัย
ทีเกิดจากการใช้ทรัพยากรส่วนรวมทีผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลคํานึ งถึงความผิดขอบต่อสังคมด้วยการ
ตอบแทนคืนสู่สงั คม แต่การสร้างกิจกรรมเพือสังคมยังเป็ นเพียงการทําเพือแสดงให้เห็นว่าได้มีการ
ทํา แต่ ย ัง ไม่ ส ามารถแสดงความรั บ ผิด ชอบได้อ ย่ า งเต็ ม ที หรื ออี ก นัย สํา คัญ หนึ งคื อ การมุ่ ง
ผลประโยชน์ทางการตลาดจากการทํากิจกรรมเพือสังคม อันเป็ นผลให้ธุรกิจเป็ นทีรับรู้และสามารถ
ขยายโอกาสทางการขายได้มากขึน โดยภาพรวมการทํากิจ กรรมเพือสังคมและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมยังเป็ นพฤติกรรมทีมุ่งหวังผลทางการตลาดมากกว่าความตังใจทีจะรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างแท้จริ ง ดังคํากล่าวทีว่า
ผมเชือว่าการ Monitor ด้วยสื อ Social media เรื องของการทีมีคนจับตาตลอดเวลา
มันยิ งทําให้ Concern เรื องพวกนีมันมีมากขึนเรื อยๆ ทางฝ่ ายบริ หารระดับสู งเอง เช่น สถาบัน
พระปกเกล้า เขามี หลัก สู ตรบรรษัทภิบาล ซึ งคนทีเชิ ญ ไปเรี ยนต้องเป็ นผู ้บริ หารเอกชน
กระทรวง โรงพยาบาลเอกชนก็ไปก็มีมา 3-4 รุ่ นแล้วนะ คนก็เยอะขึนเรื อยๆ คนเข้าใจหลัก
บรรษัทภิบาลเยอะขึน ผมว่ามีการส่ งเสริ มเรื องนีเยอะขึน ถ้าเทียบกับเมือ 10 ปี ทีแล้วอาจไม่มี
การพูดถึงเรื องนี แต่ปัจจุบนั พูดถึงเยอะ ซึ งเป็ นการเปลียนแปลง เป็ นการพัฒนาทีพรชัยมาอยู่
โรงพยาบาลไม่คิดเรื องธุ รกิ จอย่างเดียว คิดเรื องการทํา CSR เพือสังคมเรื องการช่ วยเหลือ
Seqment อืนๆ (ดุลย์ ดํารงศักดิ, 2557)

28. กระบวนการตรวจสอบขันตอนการรักษา เป็ นกระบวนการตรวจสอบภายในของ
แต่ ละโรงพยาบาลเอกชน ส่ ว นใหญ่ มกั ไม่มีก ารตรวจสอบขันตอนการรั ก ษาเนื องจากมีแพทย์
ผูเ้ ชียวชาญและทีมงานโรงพยาบาลเป็ นผูด้ ูแลรักษาเป็ นงานประจํา การเพิ มกระบวนการตรวจสอบ
ทําให้เกิ ดปริ มาณงานโรงพยาบาลอาจไม่ต ้องการให้เกิ ดการเพิ มขึนของต้นทุ น จากกระแสข้อ
เรี ยกร้องจากภาคประชาชน หน่ ว ยงานราชการ คู่สัญญาและนัก วิชาการได้ต ังข้อสงสัยถึงแนว
ทางการตรวจสอบขันตอนการรั กษาโดยเชือว่าไม่มีการตรวจสอบ เนื องจากการรัก ษาเป็ นสิ ทธิ
บทบาทหน้าทีของแพทย์และทีมงาน การวินิจฉัยโรค การสังจ่ายยา หรื อการทําหัตถการใดๆ ล้วนมา
จากแพทย์เป็ นผูว้ ินิฉัยสั งการทังสิ นจึงไม่มีใครกล้าล่วงในการตรวจสอบ รวมถึงผูร้ ับบริ การขาด
ความรู้ความเข้าใจทางการแพทย์ทีซับซ้อนทําให้เกิดความสงสัยจํานวนมากเกียวกับความผิดผลาด
ในการรักษา เมือเกิดปัญหาขึน ผูร้ ับบริ การจะแสวงหาคําตอบหรื อข้อมูลประกอบคําอธิบายก็มกั จะ
ไม่ได้รับการตอบสนองด้วยดีทาํ ให้ขอ้ สงสัยนีเกิดขึนเป็ นวงกว้าง
29. ความรับผิดชอบในผลการรักษา ทีเกิดจากการจัดการระบบให้บริ การตามสิ ทธิการ
รั ก ษาตามประเภทต่ างๆ ทุ ก กลุ่ม เช่ น สิ ทธิ ป ระกัน สุ ข ภาพถ้ว นหน้า สิ ทธิ ประกัน สังคม สิ ท ธิ
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สวัสดิ การข้าราชการ สิ ทธิ สวัสดิ การพนัก งานบริ ษทั เอกชน และสิ ทธิ ค วามคุ ้มครองจากบริ ษ ัท
ประกัน โดยมี ก รอบความรั บ ผิด ชอบต่ อ สิ ท ธิ ข ันพื นฐานของผูร้ ั บ บริ การที กํา หนดไว้ต าม
รัฐธรรมนูญ สิทธิได้รับการรักษาทีเท่าเทียมกัน สิทธิดา้ นความลับของข้อมูลส่วนตัวของผูร้ ับบริ การ
สิ ทธิการเรี ยกร้องความคุม้ ครองจากบริ การสุ ข ภาพทีไม่เป็ นธรรม สิ ทธิ ในการมีส่ว นร่ วมในการ
รักษาพยาบาล สิทธิตามกฏหมายโดยผูแ้ ทนโดยชอบธรรม เป็ นต้น ซึงผูร้ ับบริ การจําเป็ นต้องได้รับ
ทราบการประกาศสิ ทธิ ผรู้ ับบริ ก ารทุ กครั งเมือเข้ารั บบริ ก าร โดยโรงพยาบาลเอกชนต้องมีก าร
เปิ ดเผยประกาศสิ ทธิผรู้ ับบริ การในสถานทีสาธารณะทีผูร้ ับบริ การสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
สะดวกเช่นเดียวกับการเปิ ดเผยราคาค่ารักษาพยาบาล โดยทัวไปความรับผิดชอบในผลการรักษา
ต้องเกิดจากเรี ยกร้องทางกฏหมายเป็ นส่ วนใหญ่ ผูร้ ับบริ การทีไม่ได้รับความเป็ นธรรมทีต้องการ
เรี ยกร้อง ประณี ประนอมเกียวกับความเสียหายทีเกิดขึนจากบริ การทางการแพทย์ตอ้ งมีขนตอนใน
ั
การเจรจาต่อรองกันภายใน หากไม่สามารถต่อรองกันได้ ผูร้ ับบริ การจะต้องเรี ยกร้องความยุติธรรม
ผ่านกระบวนการทางศาลเพือพิจารณาความเป็ นธรรม การยอมรับความรับผิดชอบในผลการรักษา
เป็ นเสมือนการยอมรับความผิดจากการให้บริ การ จนอาจนําไปสู่คดีความทังทางแพ่งและอาญา ทํา
ให้การยอมรับ ผิดของโรงพยาบาลเอกชนมักเกิ ดขึนยากและเป็ นความพยายามที จะให้ปัญหาข้อ
พิพาทจบลงตังแต่ขนตอนการเจรจาต่
ั
อรองภายในก่อน ปกติผรู้ ับบริ การทีมีอาํ นาจการต่อรองน้อยมี
ความเสียเปรี ยบในเชิงการต่อรอง เนืองจากขาดความรู้ เอกสารและรายละเอียดของประเด็นหลักทํา
ให้ผรู้ ับบริ การทีได้รับความเสียหายต้องยอมรับเงือนไขทีไม่เป็ นธรรมจากโรงพยาบาลเอกชน บาง
กรณี มาจากเหตุผลเรื องขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรี ยกร้องความเป็ นธรรมตามทีผูร้ ับบริ การเห็นว่า
เหมาะสม ทําให้กรณี ทีมีการฟ้ องดําเนินคดีจึงมักเป็ นเหตุการณ์ทีมีมูลค่าความเสี ยหายจํานวนมาก
และผูร้ ั บบริ การมีความพร้อมทีจะต่อสู้ค ดีความ โดยผูร้ ับบริ การต้องมีการวางแผน เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพือเตรี ยมความพร้อมในการดําเนินดดีมาระยะหนึง เนืองจากเมือมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึน
ผูร้ ับบริ การจะไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานได้อย่างสะดวก ซึงจะเป็ นจุดอ่อนมากขึนใน
การนําเสนอผูพ้ ิพากษาเพือพิจารณาคดี ดังนันการดําเนิ นคดีระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาล
เอกชน เกิดเหตุขึนบ่อยมากขึนตามลําดับ
30. การวางกรอบนโยบาย ติดตามประเมินผลชัดเจน เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานการ
รับรองการประเมินคุ ณภาพ (Quality assessment) เป็ นการตรวจสอบระบบงาน สิ งที ปฎิบัติก ับ
ข้อกํา หนดในมาตรฐานโรงพยาบาลที ทําโดยการประเมิน จาก (1) การประเมิน คุ ณ ภาพโดย
โรงพยาบาล(Self assessment) เป็ นการประเมินตนเองเพือตรวจสอบความก้าวหน้าในการพัฒนา
ด้านคุณภาพการรักษา การตรวจสอบความพร้อมทีจะได้รับการประเมินมาตรฐานการรับรองจาก
ภายนอก โดยการประเมินตนเองของโรงพยาบาลเอกชนด้วยทีมงานทีเกียวข้องกับการปฎิบตั ิงาน
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ร่ วมกัน (Internal Quality Assessment) ครอบคลุมการประเมินเพือค้นหาโอกาสในการนําไปสู่การ
พัฒ นา การตรวจเยียมเพือสังเกตการปฎิ บตั ิ งาน การทบทวนแนวความคิ ด แนวทางปฏิบตั ิ การ
ปฏิบัติงานจริ งและผลลัพธ์ทีเกิด ขึน เพือนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหา การพัฒ นาวิธีก ารทํางานอย่าง
ต่ อเนื อง การใช้แ บบประเมิน ตนเองกําหนดบัน ทึ ก การเก็บข้อ มูลจากการวิ เคราะห์ร ะบบการ
ปฎิบตั ิงานตามข้อกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล (2) การประเมินโดยผูป้ ระเมิน จากภายนอก
(External Survey) เป็ นการประเมินภายนอก 3 ลักษณะ คือ (2.1.) การประเมินความพร้อมของ
โรงพยาบาล เป็ นการประเมิน เพือพิจ ารณาถึงการดําเนิ นการพัฒ นาคุ ณภาพตามข้อกําหนดใน
มาตรฐานโรงพยาบาลได้อย่างครบถ้วน ประเด็นความเสี ยงมีอย่างไรบ้าง โรงพยาบาลจะทําการ
สํารวจความพร้อมต่อเมือมีการประเมินตนเองอยู่ในระดับที มันใจว่าได้มีการพัฒนาตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลในประเด็นสําคัญครบถ้วน ผลจากการประเมินในขันตอน คือ การให้คาํ แนะนําเพือให้
โรงพยาบาลปรับปรุ ง การประเมินความพร้อมอาจทําเป็ นระยะจนกว่าจะมันใจได้ว่ามีความพร้อม
เต็มทีสําหรับการประเมินเพือขอพิจารณารับรองมาตรฐาน (2.2.) การประเมินเพือพิจารณารับรอง
เป็ นการรับทราบหลักฐาน ความเป็ นจริ งทีโรงพยาบาลได้มีการปฎิบตั ิตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน
ทีระบุไว้ในนโยบาย คู่มือการปฎิบตั ิงานของโรงพยาบาล ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะทางและข้อเสนอในการ
ปรับปรุ งทีได้รับจากการประเมินความพร้อมจะเป็ นเครื องมือสําคัญใช้เป็ นข้อมูลประเมินในพืนที
เพือให้เกิดความสอดคล้องกับแนวคิดของมาตรฐานการมุ่งเน้นผูร้ ับบริ การเป็ นศูนย์กลางและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื อง โดยการประเมินเน้นในเรื องการออกแบบการจัดระบบงานทีเหมาะสม การ
ปฎิบตั ิตามกระบวนการ การประเมินผลกระบวนการอย่างไรและมีแนวทางในการปรับปรุ งแนว
ทางการปฎิบตั ิงานอย่างไร เพือการพัฒนาอย่างต่อเนื องและมุ่งสู่ความเป็ นเลิศ (2.3) การประเมิน
หลังการรับรอง แบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ (2.3.1) การเฝ้ าระวังทีมุ่งเน้นประเด็นทีเกียวข้อง
กับปัญหาในภาพรวมต้องมีการประเมินตามกําหนดระยะเวลา 6-12 เดือน (2.3.2) การประเมินเมือมี
ปั ญหาหรื ออาจจะมีปัญหารุ นแรงเกียวกับการดูแลความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ (2.3.3) การ
ประเมินทีมีการปรับเปลียน เช่น การเปิ ดรับบริ การ การขยายบริ การ การเปลียนแปลงผูบ้ ริ หาร การ
เปลียนแปลงทีอาจเกิดขึน โดยโรงพยาบาลต้องได้รับทราบภายใน 30 วัน เป็ นต้น
31. การสร้างการยอมรับและการตรวจสอบในทุกระดับ การเปิ ดใจในการยอมรับการ
ตรวจสอบด้ว ยทัศนคติ ทีดี ในการเปิ ดกว้างรั บฟั งความคิด เห็น ทีแตกต่ าง เพือเอืออํานวยต่ อการ
พัฒนากระบวนการทํางานภายในทีมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถส่ งผ่านมาตรฐานการปฏิบตั ิสู่ ความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การ โดยหลักบรรษัทภิบาลด้านการตรวจสอบต้องสร้างความเข้าใจ ทําให้เกิด
ความโปร่ งใสในกระบวนการตรวจสอบภายในร่ วมกัน ไม่สร้างความรู้สึกการแตกแยก การจับผิด
อันจะก่อให้เกิดความเชือใจและขาดความไว้วางใจกัน ในขณะเดียวกันการตรวจสอบจําเป็ นต้องมี
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การวางแผน กําหนดขันตอนและให้เวลาในการเตรี ย มตัว อย่า งเหมาะสม ทังนี กระบวนการ
ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลเอกชนส่ วนใหญ่มีวาระประจําทีแน่ นอน มีรูปแบบทียึดถึอเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิทีสอดคล้องกับการรับรองมาตรฐาน
32. การพัฒนาด้านการเปิ ดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์และขันตอนการรักษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางการตลาดทีต้องการให้ความรู้เกียวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน
ทุกคําถาม ตัวอย่างการให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหนังของโรงพยาบาลบํารุ งราษฏร์ ทีมุ่งเน้นการ
เผยแพร่ ความรู้เกียวกับการเสริ มสร้างสุ ขภาพทีดีดา้ นผิวหนัง การให้บริ การป้ องกันและรักษาโรค
ผิวหนังครบวงจรตังแต่ศรี ษะจรดปลายเท้า โดยแยกเป็ นประเภทโรคทีเกี ยวกับผิวหนังและการ
เสริ มความงาม การกําหนดรายละเอียดประเภทของผลิต ภัณ ฑ์ แนวทางการรัก ษาโดยแยกเป็ น
ประเภทการตรวจ ได้แ ก่ การตรวจแบบทราบผลทัน ที การส่ งตรวจชิ นเนื อ การตรวจทาง
ห้องปฏิบตั ิการพิเศษ เป็ นต้น สําหรับแนวทางในการดูแลเริ มตังแต่การป้ องกัน การดูแลผิวพรรณ
และการรั ก ษา เป็ นต้น ประเด็น ปั ญหาหลัก เกิ ดจากจริ ยธรรมทางการตลาดที แสดงเจตนาที ไม่
บริ สุทธิในความพยายามให้ขอ้ มูลทีบิดเบือนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในคุณลักษณะสิ นค้าทีมักพบ
บ่อยและมีขอ้ ร้ องเรี ยนเกิ ด ขึนในลักษณะการหลอกลวงเพือจําหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์และบริ การที ไม่
เป็ นไปตามโฆษณา ทังนี มีกระบวนการร้องเรี ยนและดําเนิ นคดีทางกฏหมายกับผูก้ ระทําความผิด
เป็ นกรณี ๆ สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลทีมีชือเสียงทีดีมกั จะไม่ปฎิบตั ิเช่นนันเนืองจากไม่คุม้ ค่าต่อการ
เสียชือเสียง
33. การเปิ ดเผยข้อมูลการประกอบธุรกิจ บริ ษทั ทีดําเนิ นธุรกิจโรงพยาบาลเครื อข่าย
ขนาดใหญ่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยรวม 14 บริ ษทั ทีต้องปฎิบตั ิตาม
หลักบรรษัทภิบาลทีกําหนดโดยสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และดูแลตลาดหลักทรัพย์ ทีต้องมีการ
เปิ ดเผยข้อมูล มีระบบการตรวจสอบ การตังคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก เพือกํากับดูแลอย่าง
สมําเสมอ ถึงแม้จะเป็ นเพียงเชิงโครสร้างทีไม่สามารถควบคุมในระดับปฎิบตั ิการหรื อพฤติกรรมที
ซ่อนเร้นบางเรื อง เช่น การตังเป้ าหมายจํานวนผูร้ ับบริ การกับแพทย์ การตังเป้ าหมายในการสั งจ่าย
ยา เป็ นต้น
34. การเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้อง รวดเร็ วเหมาะสม ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
หรื อค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการมีความสําคัญต่อความน่าเชือถือทางการเงิน รวมถึงการจัดการที
มีประสิทธิทาํ ให้ระบบการทํางานเป็ นไปอย่างราบรื น เกิดประสิทธิภาพในหลากหลายด้าน เช่น การ
เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง ค่าวัสดุอุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์ การควบคุมสิ นค้าคงคลังประเภท
ต่างๆ รวมถึงการจัดสรรอัตรากําลัง การกําหนดขันตอนการดําเนิ นงานทีมีการลดขันตอนเฉพาะที
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จําเป็ นต่อการดําเนินงาน ล้วนแล้วแต่ทาํ ให้เกิดความรวดเร็ ว ถูกต้องเหมาะสมกับการจัดการเพือการ
สนับสนุนหน่วยงานทีให้การรักษาพยาบาล
35. การเปิ ดเผยข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ อัน เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับในการ
เปิ ดเผยข้อมูลแก่นกั ลงทุนทัวไป เพือให้ทราบถึงความเคลือนไหวในการครอบครองหลักทรัพย์ทีมี
ผลต่อความเป็ นเจ้าของและอํานาจการบริ หารงาน ในส่วนนีจะเป็ นการรับรู้รับทราบเฉพาะในกลุ่ม
นักลงทุน แต่สาํ หรับผูร้ ับบริ การบางส่ วนอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลนี ได้ การเปิ ดเผยข้อมูลอืนที
กระทบต่อข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่าไม่สามารถปฎิบตั ิได้ โดยบริ ษทั มี
หน้าทีต้องประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ฯเท่านัน
36. การมุ่งบริ การความสะดวก ทัวถึงในพืนทีห่างไกล เป็ นปัญหาสําคัญในการจัดการ
ด้านการตอบสนองความต้องการรัก ษาพยาบาล เนื องจากการดําเนิ น งานต้องทําให้โรงพยาบาล
เอกชนมีค่าใช้จ่ายสูง การจัดการภายในก็ยากเนืองจากต้องสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์
ทํางาน เนืองจากการเดินทางไม่สะดวกเมือเปรี ยบเทียบกับการเดินทางในเขตเมือง อุปสรรคในการ
หารายได้พิเศษ ปั ญหาการครองชีพครอบครัวทีต้องเสี ยสละอย่างมาก ดังนันการบริ การในพืนที
ห่ างไกลที สามารถทําได้เฉพาะบางสถานที ที การคมคมนาคมเข้าถึงได้เท่านันและโรงพยาบาล
เอกชนทีทําได้ตอ้ งมีการลงทุนสูง ทําให้เกิดต้นทุนสูงทําให้ไม่เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุน จึงเป็ น
อุปสรรคทีสําคัญในการพัฒนาทีสําคัญมากทีต้องอาศัยความร่ วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนใน
การบูรณาการแก้ไขปัญหาร่ วมกัน เช่น การใช้มาตรการด้านภาษีหรื อเงินสนับสนุ นเพือให้เกิด การ
กระจายความสะดวกในการเข้าถึงพืนทีห่างไกล การจูงใจบุคลากรด้านผลตอบแทนและชีวิตความ
เป็ นอยู่ เป็ นต้น
37. การกระจายการจัดการสู่ภาคส่วน การรักษาพยาบาลจําเป็ นต้องอาศัยความเร่ งด่วน
ในการตัดสินใจ การจัดการจึงต้องมีการมอบอํานาจการกระจายการทํางานให้ครอบคลุมทุกส่วน แต่
ละส่วนมีอาํ นาจในการตัดสินใจในระดับทีเหมาะสมกับบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบ มีระบบการ
ควบคุมประเมินผลอย่างชัดเจน ตัวอย่างการกระจายอํานาจการจัดการของกลุ่มบริ ษทั กรุ งเทพดุสิต
เวชการ จํากัด(มหาชน) มีการจัดโครงสร้างองค์กรแบบเครื อข่าย แบ่งตามบทบาทหน้าทีตามพืนที
หรื อภาค (ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ต่างประเทศ) แบ่งตามเครื องหมาย
การค้า (กรุ งเทพ สมิติเวช บี เอ็นเอช พญาไท เปาโล) แบ่งตามสายงานหลักในการดูแล (องค์ก ร
แพทย์ องค์พยาบาล องค์กรเภสัชกร ฝ่ ายบุคคลกลาง ฝ่ ายการเงินกลาง) แบ่งตามธุรกิจ (ธุรกิจผลิต
ยาเวชภัณฑ์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจสายการบิน เป็ นต้น) การจัดโครงสร้างเพือการกระจายอํานาจการ
จัด การมีค วามสําคัญต่ อประสิ ทธิ ภาพของการดําเนิ น ธุ ร กิจ ที ก่อให้เกิ ด ความร่ ว มมือ การสร้ าง
แรงจูงใจในการบรรลุเป้ าหมายรวมถึงการรักษาธุรกิจ รักษาบุคลากร รักษาฐานผูร้ ับบริ การไว้ได้
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อย่างมันคง การกระจายอํานาจในการตัด สิ นใจบริ หารจัดการงานทําให้เกิด บทบาทหน้าที ความ
รับผิดชอบเพิ มมากขึน เกิดความตระหนักในการมีส่วนร่ วมในการจัดการ เกิดความคิดในความเป็ น
เจ้าของกิ จ การ ส่ ง ผลลัพ ธ์ด ้า นประสิ ท ธิ ผ ลในการบรรลุ เป้ าหมายได้อย่างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
ภาพรวมการจัด การจะมี โ ครงสร้ า งทางธุ ร กิ จ คล้ายคลึ งกัน เนื องจากรู ป แบบธุ ร กิ จ ที มุ่ง ความ
ปลอดภัยในการรัก ษาจะมีแนวทางหลักในการดําเนิ น ธุร กิ จ คล้ายคลึงกัน ทังระบบ แตกต่างใน
รายละเอียดการจัดการ เช่น ความถนัดในแต่ละคลีนิคทีแตกต่างกัน โรงพยาบาลขนาดเล็กจะมีการ
รวมงานย่อยเข้าด้วยกันเนืองจากต้องประหยัดทรัพยากรและให้สอดคล้องกับปริ มาณงาน เป็ นต้น
38. การส่งเสริ มค่านิยม วัฒนธรรม จริ ยธรรมในองค์กร แนวทางสร้างความคิดในการ
จัด การธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนมาจากการมุ่งความปลอดภัยของผูร้ ั บ บริ ก ารเป็ นสําคัญ การ
ดําเนิ น งานใดก็ตามย่อมต้องสอดคล้องกับปรั ชญาในการให้บริ การของโรงพยาบาล ดังนันการ
ตอบสนองต่ อความปลอดภัยในชี วิตของผูร้ ั บบริ ก ารจึ งเป็ นเป้ าหมายที ทุ กคนในองค์ก รต้องใช้
ศักยภาพและทรัพยากรที มีอยู่เพือให้บรรลุเป้ าหมายนัน ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านบุค ลากรทาง
การแพทย์เป็ นลักษณะสหสาขาวิชาทีมีความเชียวชาญ การรับรู้ ความถนัดทีมีความแตกต่างกันมาก
ทําให้เกิดช่องว่างด้านแนวคิดแนวปฎิบตั ิในแต่ละสายอาชีพเกิดขึน เช่น แพทย์เป็ นวิชาชีพทีจัดการ
ยากทีสุด เนืองจากมีความเป็ นส่วนตัวสูงมากทีสุด ได้แก่ ทัศนคติความรู้สึกและอารมณ์ ความเป็ น
วิชาชีพและนักวิชาการเฉพาะทางทีมุ่งให้ความสําคัญกับวิธีการของตนเองเป็ นหลัก มีแนวทางการ
ทํางานเป็ นรู ปแบบเฉพาะแต่ละบุคคล เป็ นต้น ทําให้การจัดการแพทย์เป็ นสิ งทียากลําบากแต่ตอ้ งให้
ความสําคัญตังแต่การให้สวัสดิการค่าตอบแทน สิ งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องพักรวม ห้องพัก
ส่วนตัว ทีจอดรถ อาหาร เสื อผ้าเครื องนุ่ งห่ ม อุปกรณ์การแพทย์รวมถึงทีมงานทีต้องอํานวยความ
สะดวกซึงเป็ นแรงดึงดูดสําคัญในการจูงใจให้แพทย์ทาํ งานในโรงพยาบาลเอกชน ทังนี การอํานวย
ความสะดวกและค่าตอบแทนจะเพิ มสูงขึนอีกหากแพทย์เชียวชาญและมีชือเสียงอาจได้รับส่ วนแบ่ง
จากการดําเนิ นงานและเงื อนไขตามตกลงเพิ มเติม โรงพยาบาลเอกชนจึงต้องมีการจัด ตังองค์ก ร
แพทย์ขึนเพือเป็ นคณะทํางานเฉพาะในการประสานความร่ วมมือจากแพทย์ ปั ญหาสําคัญทีทําให้
เกิดความขัดแย้งในการปฎิบตั ิงานร่ วมกันทีส่งผลกระทบต่อการสร้างความพึงพอใจในบริ การและ
สร้างความคาดหวังให้ผรู้ ับบริ การ คือ ความผิดผลาดในการประสานงานและการสื อสารของแต่ละ
หน่วยงานทีขาดช่วงชาดตอนจนทําให้เกิดปัญหาการรักษา ปัญหาการบริ การทีปราศจากความคุม้ ค่า
เช่น ความผิดผลาดด้านเอกสารการรักษาและการสือสารอย่างใกล้ชิดระหว่างแพทย์กบั พยาบาลทํา
ให้เกิดความเข้าใจผิดบ่อยๆ ในอวัยะของผูร้ ับบริ การทีมี 2 ข้าง เช่น แขน ขา ตา ทําให้เข้าใจผิดตัด
แขนขาผิดข้างก็เกิดขึนอยูบ่ ่อยครังจนเป็ นทีมาของการตรวจมาตรฐานการรับรองระดับนานาชาติ
เป็ นต้น ตัวอย่างปั ญหาด้านบริ การทีพบเป็ นประจํา ได้แก่ การรอคอยการดําเนิ นงานทีล่าช้ามาก
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เช่น รอชําระเงินเพือกลับบ้านอาจต้องใช้เวลานานถึง 1 วันเนืองจากต้องรอคําวินิจฉัยจากแพทย์ครัง
สุดท้ายก่อนกลับบ้าน แต่แพทย์ลืมหรื อติดภาระกิจอืนติดผูร้ ับบริ การรายอืน รอการบันทึกรายการ
ค่าใช้จ่ายทีดําเนินการผิดผลาดจากเหตุลืมบันทึกค่าแพทย์ ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ หรื อบันทึกรายการ
ดังกล่าวขาดเกินทําให้เสียเวลาในการทวนสอบข้อมูล การรอผลตรวจในวันกลับบ้านทําให้แพทย์
ไม่สามารถวินิ จ ฉัยอาการและไม่สามารถตัด สิ น ใจได้ การรอคําตอบด้านสิ ท ธิ ค วามคุ ้ม ครอง
โดยเฉพาะผูเ้ อาประกันทีต่างประเทศจะประสบปัญหาเวลาทําการทีแตกต่างกันจนต้องโทรศัพท์คุย
กับบริ ษทั ทีต่างประเทศตอนเทียงคืน เป็ นต้น จากกระบวนการและรู ปแบบในการทํางานทีมีความ
ซับซ้อนและมีรายละเอียดงานตามสถานการณ์เกิดขึนมากมายในกระบวนการมาตรฐานทําให้แนว
ทางการปฎิบตั ิงานร่ วมของทีมงานจึงต้องให้ความสําคัญต่อการสร้างค่ านิ ยมองค์กรทีเหมือนกัน
คัดเลือกบุคคลทีมีลกั ษณะนิสยั คล้ายคลึงกันเข้ามาทํางานร่ วมกันจะทําให้เกิดการรู้ใจ เข้าใจ สามารถ
ทํางานร่ วมกันได้ดีขึน ตัวอย่างการรับแพทย์เข้ามาทํางานในโรงพยาบาลเอกชน ต้องมีการแนะนํา
จากผูท้ ีไว้วางใจได้ การสื บประวัติการทํางาน อุปนิ สัยอย่างละเอียดก่อนตัดสิ นใจคัดเลือกเข้ามา
ทํางาน หากยังไม่แน่ ใจสามารถให้เป็ นแพทย์ไม่ประจําหรื อแพทย์เวรชัวคราวก่อน จนเกิดความ
แน่ใจแล้วว่าสามารถทํางานร่ วมกันได้จึงจะทาบทามให้เข้ามาทํางานประจําในโรงพยาบาลเอกชน
ซึงแนวทางปฏิบตั ินีใช้กบั บุคลากรภายในโรงพยาบาลเอกชนทุกคน เมือมีการหลอมค่านิ ยมแต่ละ
คนให้มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันแล้วจึงต้องมีการพัฒนาค่านิ ยมร่ วมหรื อวัฒนธรรมองค์กรทีเกิดจาก
วิธีก ารทีปฏิบัติมานานจนเป็ นประเพณี ปฏิบตั ิ และนําไปสู่ว ฒ
ั นธรรมของโรงพยบาล การสร้าง
วัฒนธรรมทีเอือต่อเป้ าหมายในการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผรู้ ับบริ การ จะเป็ นปัจจัยสําคัญในการ
ผลักดันบุคลากรให้เกิดความร่ วมมือ การประสานงานอย่างรู้ใจกัน ลดช่องว่างของความผิดผลาดจน
ได้ผลลัพธ์ดา้ นผลการบริ การตามความคาดหวังจนทําให้เกิดการบอกต่อและมาใช้บริ การซํา โดย
ผลลัพธ์รวมจะสามารถตอบสนองเป้ าหมายทางธุรกิจด้านผลตอบแทนต่อการลงทุนทีสูงได้ ดังนัน
ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนส่ ว นใหญ่ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร โดยเชือว่า
วัฒ นธรรมองค์ก รจะเกิ ด จากผูน้ ําโรงพยาบาลเอกชนที บทบาทสําคัญ ในการสร้ า งและพัฒ นา
ศักยภาพด้านนี
39. การสร้ า งจิ ต สํานึ ก วิช าชี พ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ เนื องจากทุ ก วิ ช าชี พ มัก จะมี
ข้อกําหนดเกียวกับหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ แต่ทีมุ่งเน้นหลัก คือ วิชาชีพแพทย์ทีมีอิทธิพลต่อการ
รักษา และส่งผลเชือมโยงไปสู่ความเป็ นธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน ทําให้การรับรู้ของสังคมใน
เรื องจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์เกียวข้องกับความเป็ นธุรกิจโดยตรง ถึงแม้การจัดการโรงพยาบาล
เอกชนแยกหมวดค่าใช้จ่ายไว้ 2 หมวดหลักทีชัดเจน ได้แก่ หมวดของค่าแพทย์และหมวดรายได้ของ
โรงพยาบาลก็ตาม แต่การรับรู้ทางสังคมยังคงมองเป็ นเรื องเดียวกัน
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40. การปฎิ บตั ิ ตามกรอบจริ ยธรรมทางธุร กิจโรงพยาบาล ที มีความคิด เห็ นแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชน กับกลุ่มนักวิชาการ บริ ษทั ประกัน บริ ษทั คู่สญ
ั ญาและภาค
ประชาชน โดยภาพรวมพบว่าผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนมีก ารกําหนดโครงสร้างแนวทางการ
ปฎิบตั ิ เพือให้สอดคล้องกับจริ ยธรรมทีดีทางธุรกิจ พร้อมทังยอมรับว่าโรงพยาบาลดําเนินธุรกิจเพือ
ต้องการความอยู่รอดภายใต้ก ารลงทุ นและรับความเสี ยงจากการประกอบธุ รกิ จเองทังหมดโดย
ปราศจากการสนับสนุนความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทําให้แนวทางจัดการธุรกิจจึงต้องใช้ในรู ปแบบ
การประกอบธุรกิจอย่างเต็มตัว โดยทีมีความพยายามทีจะสร้างคุณภาพการรักษาคุณภาพบริ การทีดี
ในการตอบสนองการดูแลทีดีทีสุดให้แก่ผรู้ ับบริ การ ทังนีแนวทางการจัดการธุรกิจเชิงบรรษัทภิบาล
อยูใ่ นความสนใจของผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนทีเห็นประโยชน์ต่อการใช้หลักบรรษัทภิบาลเพือ
การจัดการธุรกิจให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าทางธุรกิจทียังยืน แต่ไม่สามารถทําได้ครบทุกด้านอย่าง
ครบถ้วนแต่หากเปรี ยบเทียบแล้วสามารถทําได้ดีกว่าหน่ วยงานภาครัฐในเชิงเปรี ยบเทียบ เช่น (1)
หลักความเสมอภาคในการให้บริ การทางการแพทย์ ทางโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถให้บริ การได้
ทุก ระดับในราคาที ตําเนื องจากต้น ทุ น โรงพยาบาลเอกชนสู ง แตกต่างจากโรงพยาบาลรั ฐที ใช้
งบประมาณแผ่นดิน ไม่จาํ เป็ นต้องอยูร่ อดเนืองจากมีเงินอุดหนุนทําให้ขาดประสิ ทธิภาพ ในส่ วนนี
โรงพยาบาลเอกชนพยายามสร้างความเสมอภาคให้แก่ผรู้ ับบริ การตามเป้ าหมายได้อย่างเท่าเทียมกัน
ทังด้านมาตรฐานการรักษา มาตรฐานการบริ การ ใช้ทรัพยากรโรงพยาบาลเอกชนได้เท่าเทียมกัน
(2) หลักประสิทธิภาพและหลักประสิ ทธิผลในการดําเนิ นงานของโรงพยาบาลเอกชนย่อมมีความ
ชัดเจนว่าดีกว่าโรงพยาบาลรัฐทําให้บริ ก ารเป็ นไปตามความคาดหวังและเกิดความคุม้ ค่าในการ
รักษา ถึงแม้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่เป็ นกลุ่มทีมีกาํ ลังซือ การใช้จ่ายอยูใ่ นความสามารถทีชําระส่ วนเพิ ม
จากบริ ก ารและความคุ ้มค่ าที เพิ มขึ นได้ กล่าวโดยรวมความมีจ ริ ยธรรมในการประกอบธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้นทําเพือสร้างประโยชน์ดา้ นความคาดหวังความคุม้ ค่าให้แก่กลุ่มเป้ าหมาย
เฉพาะทียินยอมพร้อมใจในการรับการรักษาและยินดีชาํ ระค่าบริ การทีสูงกว่าด้วยบริ การทีดีกว่า เป็ น
การจัดการบรรษัทภิบาลที พยายามจัดการภายใต้ขอ้ จํากัดและเงือนไขทีมีอยู่อย่างดีทีสุ ด สําหรั บ
ประเด็น ทีนําไปสู่ ความขัด แย้งจากกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่ว นเสี ยมีผลกระทบทีต่ อเนื องกัน ได้แก่ (1)
ค่าใช้จ่ายทีสูง โดยเฉพาะราคายาทีมีความแตกต่างจากราคาตลาดทัวไปหลายเท่า จึงทําให้เกิดการ
ผลักดันให้เกิดการควบคุมราคายา เช่นเดียวกันการควบคุมราคาสิ นค้าจําเป็ นประเภทอืน เพือสร้าง
ความเป็ นธรรมให้แก่ทุกฝ่ าย แต่ในทางปฎิบตั ิทีเกิดจากจริ ยธรรมทีไม่สามารถพิสูจน์ให้ชดั คือ การ
วิ งเต้นไม่ให้เกิดระบบการควบคุมเนื องจากกระทบต่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
เป็ นต้น (2) การรักษาเกินความจําเป็ นทีมีกระแสร้องเรี ยนจํานวนมากเกียวกับพฤติกรรมในการคิด
ราคาจํานวนมากทีเกินกว่าความจําเป็ นในการรักษา กรณี ผรู้ ับบริ การมีสิทธิความคุม้ ครองจากบริ ษทั
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ประกันหรื อคู่สัญญา ซึงการใช้ดุลพินิจในการรักษาขึนอยู่กบั จํานวนเงินในกระเป๋ าทีผูร้ ับบริ การ
สามารถชําระได้หากเป็ นประกันจะมีการตรวจละเอียดมาก ให้ยาเกินจําเป็ น จํานวนเม็ดมากเกินไป
ใช้เครื องวินิจฉัยโรคมากเป็ นพิเศษ แต่หากเป็ นผูร้ ับบริ การทัวไปจะให้บริ การทีจําเป็ นจริ งเท่านันทํา
ให้เห็นความแตกต่างในเชิงพฤติกรรมอย่างชัดเจน เป็ นต้น
กล่าวโดยภาพรวมปัจจัยเกียวกับการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน
สู่ค วามเป็ นบรรษัทภิ บาลมีค วามสอดคล้องกัน ในระดับมากถึงมากที สุ ด โดยแต่ ปัจจัยมีค วาม
เกียวข้องสัมพันธ์ต่อกันและส่งผลกระทบทังทางบวกและทางลบต่อกัน โดยปั จจัยทีมีความสําคัญ
ต่อการจัดการบรรษัทภิบาลแบ่งออกเป็ นปัจจัยทีควบคุมได้และปัจจัยทีควบคุมไม่ได้ ดังนี
1. ปัจจัยทีควบคุมได้ในการจัดการธุรกิจ ประกอบด้วยการกําหนดเป้ าหมายทางธุรกิจ
ทีเกิดจากวิสัยทัศน์ของผูน้ าํ โรงพยาบาลเพือใช้ในการออกแบบโครงสร้าง ค่านิ ยมและการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรเพือใช้เป็ นปัจจัยในการสร้างความร่ วมมือในการปฎิบตั ิทีดีร่วมกันส่ งผลต่อปั จจัย
ด้านการตรวจสอบทังจากภายในและภายนอก การจัด การโรงพยาบาลที มีประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์การตลาดทีรับผิดชอบต่อสังคม การบริ หารงานบุคคลมีการ
ประเมินค่าตอบแทน การจัดการบุคลากร การจัดการเงิน ระบบสารสนเทศและการอํานวยความ
สะดวก เพือตอบสนองต่อความมีคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การ เป็ นต้น
2. ปั จจัยทีควบคุมไม่ได้และมีผลต่ อการประเมินการจัด การบรรษัทภิบาลของธุรกิ จ
โรงพยาบาล ได้แก่ การปฎิรูปกฏหมายทีเกียวข้องกับระบบสาธารณสุ ข เช่น หลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ หลักประกันสังคม พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน ซึงปัจจุบนั มีปัญหามากในเชิงปฎิบตั ิ
และขาดความร่ วมมือทีดีจากโรงพยาบาลเอกชนโดยที ภาครัฐไม่สามารถสร้างกฏหมายทีสามารถ
สร้างการจัดการบรรษัทภิบาลให้โรงพยาบาลเอกชนปฎิบตั ิได้ อีกทังยังนํามาสู่ประเด็นความขัดแย้ง
ระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาลเอกชนทีมีการฟ้ องดําเนิ นคดีเพิ มสูงขึน รวมถึงบทบาทหน้าที
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้แก่ โรงเรี ยนแพทย์ย งั ไม่ สามารถผลิต บุค ลากรทางการแพทย์ได้อย่าง
เพียงพออันเป็ นการซําเติมปัญหาด้านความขาดแคลน และส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่ทงในด้
ั านการดึง
ตัวแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ บทบาทหน้าทีของแพทยสภาทียังไม่สามารถสร้างความน่าเชือถือและ
ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน เนื องจากพบพฤติกรรมที เอือประโยชน์ต่อธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนมากทําให้ผรู้ ับบริ การขาดทีพึงทางด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ เป็ นต้น
จากประเด็นเชิงกลยุทธ์ดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั นําข้อมูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
มาจัดการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ เพือให้ผเู้ ชียวชาญทัง 23 คนได้ดาํ เนิ นการให้คะแนนแต่ละประเด็น
ตามความคิดเห็นส่ วนตัวของแต่ละคน เพือใช้เป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เชิงปริ มาณในการ
พิจารณาค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์รวม 2 ครัง โดยค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างค
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วอไทล์ทงั 2 ครังอยูใ่ นเกณฑ์สอดคล้องรวม 39 ประเด็น ยกเว้นกลยุทธ์ลาํ ดับที 7 เรื องการจัดสรร
สวัสดิ ก ารและรายได้ที เหมาะสมให้แก่ แ พทย์ย งั มี ค วามเห็ น ที ไม่ ส อดคล้อ งทัง 2 ครั ง โดยมี
รายละเอียดดังนี
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1. การประสานงาน
ภาครัฐเอกชน

มัธยฐาน พิสัย
Median ควอ
ไทล์
4.00
1.50

ระดับ
ความ
ต้องการ
มากทีสุ ด

ความ
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W)
โอกาส(O) อุปสรรค(T)
I คุณภาพการรักษาและบริ การ
E การสร้างกฏหมาย
S3 คุณภาพการรักษา
O4 การขาดหลักบรรษัทภิบาลภาครัฐ
W1 การขาดแคลบุคลากรการแพทย์
W2 การแบ่งปันทรัพยากร
I การจัดการโรงพยาบาล
E การสร้างกฏหมาย
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
W5 การฟ้ องร้อง
T1 การปฎิรูปกฏหมาย
I การจัดโครงสร้างองค์กร
E การสร้างกฏหมาย
S1 การจัดโครงสร้างธุรกิจ
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
I การสร้างสมรรถนะหลัก
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S3 คุณภาพการรักษา
I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

2. การปฎิบตั ิตาม
กฏหมาย

5.00

1.50

มากทีสุ ด

สอดคล้อง

3. สนับสนุนการ
เข้าถึงสิ ทธิของ
ประชาชน

4.00

1.50

มาก

สอดคล้อง

4. จัดการด้าน
คุณภาพรักษาและ
บริ การทีดี
5. ตอบสนอง
ผลประโยชน์ผมู ้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย
6. แบ่งปัน/
แลกเปลียนทรัพยากร
การแพทย์
7. การจัดสวัสดิการ
รายได้เหมาะสม
8. ส่ งเสริ มสนับสนุน
จูงใจบุคคลากร

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง

5.00

1.50

มาก

สอดคล้อง I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

5.00

2.00

น้อย

5.00

1.00

มาก

ไม่
สอดคล้อง
สอดคล้อง I การบริ หารและพัฒนาบุคคล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
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9. ตอบสนองสิ ง
อํานวยความสะดวก
ต่างๆ
10. ตอบสนองความ
คาดหวัง ความคุม้ ค่า
11. จัดสรรทรัพยากร
ให้ประหยัด คุม้ ค่า

มัธยฐาน พิสัย
Median ควอ
ไทล์
5.00
1.00

ระดับ
ความ
ต้องการ
มาก

ความ
สอดคล้อง

ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W)
โอกาส(O) อุปสรรค(T)
สอดคล้อง I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดคล้อง I คุณภาพการรักษาและบริ การ
S3 คุณภาพการรักษา
สอดคล้อง I การจัดโครงสร้างองค์กร / การ
จัดการโรงพยาบาล
S1 การจัดโครงสร้างธุรกิจ
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดคล้อง I การจัดโครงสร้างองค์กร/การสร้าง
สมรรถนะหลัก
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดคล้อง I คุณภาพการรักษาและบริ การ
S3 คุณภาพการรักษา
สอดคล้อง I การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดคล้อง I การจัดโครงสร้างองค์กร
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

12.พัฒนา
กระบวนการทํางาน

5.00

1.00

มาก

13. ปฎิบตั ิตาม
มาตรฐานรับรอง
14. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
15. การกําหนด
เป้ าหมายองค์กรที
ชัดเจน
16. การมุ่งเน้น
ฝึ กอบรมอย่างเป็ น
รู ปธรรม
17. การตรวจสอบ
ภายใน ภายนอก

5.00

1.00

มาก

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง I การบริ หารและพัฒนาบุคคล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
S6 การตรวจสอบทีเข้มงวด
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18. การทํา
แผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง บูรณาการ
19. มุ่งผลประโยชน์
ของผูร้ ับบริ การ

มัธยฐาน พิสัย
Median ควอ
ไทล์
5.00
1.00

ระดับ
ความ
ต้องการ
มากทีสุ ด

ความ
สอดคล้อง
สอดคล้อง

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง

20. การประเมิน
เกณฑ์วดั ความสําเร็ จ
21. การสร้างค่านิยม
วัฒนธรรม ภาวะผูน้ าํ
22. สร้างความเสมอ
ภาคการ
รักษาพยาบาล
23. การเคารพสิ ทธิ
มนุษยชน

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง

5.00

1.00

มาก

สอดคล้อง

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง

24. สร้างความมีส่วน
ร่ วมในการ
รักษาพยาบาล

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง

25. ความมีส่วนร่ วม
ในการอํานวยความ
สะดวก

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง

26. การส่ งเสริ ม
วิชาการ

5.00

1.50

มาก

สอดคล้อง

ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W)
โอกาส(O) อุปสรรค(T)
I องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S5 การเรี ยนรู ้และพัฒนานวัตกรรม
I การสร้างสมรรถนะหลัก
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S3 คุณภาพการรักษา
I การสร้างสมรรถนะหลัก
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
I การสร้างสมรรถนะหลัก
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
I – การบริ หารและพัฒนาบุคคล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
O4 การขาดหลักบรรษัทภิบาลภาครัฐ
I การจัดการโรงพยาบาล
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S3 คุณภาพการรักษา
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
W4 การมีส่วนร่ วมในการรักษา
I การจัดการโรงพยาบาล
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O3 ระบบโครงสร้างของประเทศ
I องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
S5 การเรี ยนรู ้และพัฒนานวัตกรรม
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27. สร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม

มัธยฐาน พิสัย
Median ควอ
ไทล์
5.00
1.50

ระดับ
ความ
ต้องการ
มาก

ความ
สอดคล้อง

ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W)
โอกาส(O) อุปสรรค(T)
สอดคล้อง I การจัดโครงสร้างองค์กร
S1 การจัดโครงสร้างธุรกิจ
O2 การสนับสนุนธุรกิจสู่ อาเซี ยน
สอดคล้อง I คุณภาพการรักษาและบริ การ
S3 คุณภาพการรักษา

28. กระบวนการ
ตรวจสอบขันตอน
การรักษา
29. ความรับผิดชอบ
ในผลการรักษา

5.00

1.00

มาก

5.00

1.50

มากทีสุ ด

30. การวางกรอบ
นโยบาย ติดตาม
ประเมินผล
ชัดเจน
31. สร้างการยอมรับ
และการตรวจสอบใน
ทุกระดับ
32. การเปิ ดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ การ
รักษาพยาบาล
33. การเปิ ดเผยข้อมูล
การประกอบธุรกิจ
34. การเบิกจ่ายเงิน
อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว
เหมาะสม
35. การเปิ ดเผยข้อ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง I กลยุทธ์ทางการตลาด
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O2 การสนับสนุนธุรกิจสู่ อาเซี ยน
สอดคล้อง I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดคล้อง I การจัดการทางการเงิน
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดคล้อง I คุณภาพการรักษาและบริ การ
S3 คุณภาพการรักษา
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดคล้อง I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล

สอดคล้อง I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
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ตารางที 14 รู ปแบบความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและผูเ้ กียวข้อง รอบที 1 (ต่อ)
กลยุทธ์ ในการพัฒนา

36. มุ่งบริ การความ
สะดวก ทัวถึงใน
พืนทีห่างไกล
37. กระจายการ
จัดการสู่ ภาคส่ วน

มัธยฐาน พิสัย
Median ควอ
ไทล์
5.00
1.50

ระดับ
ความ
ต้องการ
มากทีสุ ด

5.00

1.00

มาก

38. ส่ งเสริ มค่านิยม
วัฒนธรรม จริ ยธรรม
ในองค์กร
39. สร้างจิตสํานึก
วิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

40. ปฎิบตั ิตามกรอบ
จริ ยธรรม

5.00

1.00

มากทีสุ ด

ความ
สอดคล้อง

ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W)
โอกาส(O) อุปสรรค(T)
สอดคล้อง I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
สอดคล้อง I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
W3 การกระจายส่วนภูมิภาค
สอดคล้อง I การสร้างสมรรถนะหลัก
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
สอดคล้อง E การสร้างกฏหมาย
E - การกํากับ ดูแลตรวจสอบ
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
สอดคล้อง E1 – การสร้างกฏหมาย E2 - การ
กํากับ ดูแลตรวจสอบ
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
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ตารางที 15 รู ปแบบความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและผูเ้ กียวข้อง รอบที 2
มัธย
ฐาน
Median
1. การประสานงานภาครัฐ 5.00
เอกชน

พิสัย
ควอ
ไทล์
1.00

ระดับ
ความ
ต้องการ
มากทีสุ ด

2. การปฎิบตั ิตามกฏหมาย

5.00

1.00

มากทีสุ ด

3. สนับสนุนการเข้าถึง
สิ ทธิของประชาชน

5.00

1.00

มาก

4. จัดการด้านคุณภาพ
รักษาและบริ การทีดี

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5. ตอบสนอง
ผลประโยชน์ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย
6. แบ่งปัน/แลกเปลียน
ทรัพยากรการแพทย์
7. การจัดสวัสดิการ
รายได้เหมาะสม

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มาก

5.00

2.00

น้อย

8. ส่ งเสริ มสนับสนุนจูงใจ
บุคคลากร

5.00

1.00

มาก

กลยุทธ์ ในการพัฒนา

ความ ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
สอดค จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O)
ล้อง
อุปสรรค(T)
สอดค I คุณภาพการรักษาและบริ การ
ล้อง E การสร้างกฏหมาย
S3 คุณภาพการรักษา
O4 การขาดหลักบรรษัทภิบาล
ภาครัฐ
W1 การขาดแคลบุคลากรการแพทย์
W2 การแบ่งปันทรัพยากร
สอดค I การจัดการโรงพยาบาล
ล้อง E การสร้างกฏหมาย
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
W5 การฟ้ องร้อง
T1 การปฎิรูปกฏหมาย
สอดค I การจัดโครงสร้างองค์กร
ล้อง E การสร้างกฏหมาย
S1 การจัดโครงสร้างธุรกิจ
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
สอดค I การสร้างสมรรถนะหลัก
ล้อง S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S3 คุณภาพการรักษา
สอดค I การจัดการโรงพยาบาล
ล้อง S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดค
ล้อง
ไม่
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง

I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
-

I การบริ หารและพัฒนาบุคคล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
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ตารางที 15 รู ปแบบความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและผูเ้ กียวข้อง รอบที 2 (ต่อ)
มัธย
ฐาน
Median
5.00

พิสัย
ควอ
ไทล์
1.00

ระดับ
ความ
ต้องการ
มาก

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

12.พัฒนากระบวนการ
ทํางาน

5.00

1.00

มาก

สอดค
ล้อง

13. ปฎิบตั ิตามมาตรฐาน
รับรอง
14. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
15. การกําหนดเป้ าหมาย
องค์กรทีชัดเจน
16. การมุ่งเน้นฝึ กอบรม
อย่างเป็ นรู ปธรรม
17. การตรวจสอบภายใน
ภายนอก

5.00

1.00

มาก

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง

18. การทําแผนพัฒนา
อย่างต่อเนือง บูรณาการ

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดค
ล้อง

19. มุ่งผลประโยชน์ของ
ผูร้ ับบริ การ

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดค
ล้อง

กลยุทธ์ ในการพัฒนา

9. ตอบสนองสิ งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ
10. ตอบสนองความ
คาดหวัง ความคุม้ ค่า
11. จัดสรรทรัพยากรให้
ประหยัด คุม้ ค่า

ความ
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง

ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O)
อุปสรรค(T)
I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
I คุณภาพการรักษาและบริ การ
S3 คุณภาพการรักษา
I การจัดโครงสร้างองค์กร / การ
จัดการโรงพยาบาล
S1 การจัดโครงสร้างธุรกิจ
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
I การจัดโครงสร้างองค์กร/การสร้าง
สมรรถนะหลัก
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
I คุณภาพการรักษาและบริ การ
S3 คุณภาพการรักษา
I การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
I การจัดโครงสร้างองค์กร
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
I การบริ หารและพัฒนาบุคคล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
S6 การตรวจสอบทีเข้มงวด
I องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S5 การเรี ยนรู ้และพัฒนานวัตกรรม
I การสร้างสมรรถนะหลัก
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S3 คุณภาพการรักษา
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ตารางที 15 รู ปแบบความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและผูเ้ กียวข้อง รอบที 2 (ต่อ)
มัธย
ฐาน
Median
5.00

พิสัย
ควอ
ไทล์
1.00

ระดับ
ความ
ต้องการ
มากทีสุ ด

5.00

1.00

มาก

5.00

1.00

มากทีสุ ด

23. การเคารพสิ ทธิ
มนุษยชน

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดค
ล้อง

24. สร้างความมีส่วนร่ วม
ในการรักษาพยาบาล

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดค
ล้อง

25. ความมีส่วนร่ วมใน
การอํานวยความสะดวก

5.00

1.00

มากทีสุ ด

สอดค
ล้อง

26. การส่ งเสริ มวิชาการ

5.00

1.00

มาก

27. สร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

5.00

1.00

มาก

สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง

28. กระบวนการ
ตรวจสอบขันตอนการ
รักษา

5.00

1.00

มาก

กลยุทธ์ ในการพัฒนา

20. การประเมินเกณฑ์วดั
ความสําเร็ จ
21. การสร้างค่านิยม
วัฒนธรรม ภาวะผูน้ าํ
22. สร้างความเสมอภาค
การรักษาพยาบาล

ความ
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง
สอดค
ล้อง

สอดค
ล้อง

ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O)
อุปสรรค(T)
I การสร้างสมรรถนะหลัก
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
I การสร้างสมรรถนะหลัก
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
I การจัดการโรงพยาบาล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
I – การบริ หารและพัฒนาบุคคล
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
O4 การขาดหลักบรรษัทภิบาล
ภาครัฐ
I การจัดการโรงพยาบาล
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S3 คุณภาพการรักษา
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
W4 การมีส่วนร่ วมในการรักษา
I การจัดการโรงพยาบาล
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O3 ระบบโครงสร้างของประเทศ
I องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้
S5 การเรี ยนรู ้และพัฒนานวัตกรรม
I การจัดโครงสร้างองค์กร
S1 การจัดโครงสร้างธุรกิจ
O2 การสนับสนุนธุรกิจสู่ อาเซี ยน
I คุณภาพการรักษาและบริ การ
S3 คุณภาพการรักษา
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ตารางที 15 รู ปแบบความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและผูเ้ กียวข้อง รอบที 2 (ต่อ)
มัธย
ฐาน
Median
5.00

พิสัย
ควอ
ไทล์
1.00

ระดับ
ความ
ต้องการ
มากทีสุ ด

30. การวางกรอบนโยบาย
ติดตามประเมินผลชัดเจน
31. สร้างการยอมรับ และ
การตรวจสอบในทุกระดับ
32. การเปิ ดเผยข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ การ
รักษาพยาบาล
33. การเปิ ดเผยข้อมูลการ
ประกอบธุรกิจ
34. การเบิกจ่ายเงินอย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ ว เหมาะสม
35. การเปิ ดเผยข้อขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
36. มุ่งบริ การความ
สะดวก ทัวถึงในพืนที
ห่างไกล
37. กระจายการจัดการสู่
ภาคส่ วน

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

5.00

1.00

มาก

38. ส่ งเสริ มค่านิยม
วัฒนธรรม จริ ยธรรมใน
องค์กร

5.00

1.00

มากทีสุ ด

กลยุทธ์ ในการพัฒนา

29. ความรับผิดชอบใน
ผลการรักษา

ความ ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
สอดค จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O)
ล้อง
อุปสรรค(T)
สอดค I คุณภาพการรักษาและบริ การ
ล้อง S3 คุณภาพการรักษา
S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดค I การจัดการโรงพยาบาล
ล้อง S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดค I การจัดการโรงพยาบาล
ล้อง S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดค I กลยุทธ์ทางการตลาด
ล้อง S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O2 การสนับสนุนธุรกิจสู่ อาเซี ยน
สอดค I การจัดการโรงพยาบาล
ล้อง S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดค I การจัดการทางการเงิน
ล้อง S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดค I การจัดการโรงพยาบาล
ล้อง S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
สอดค I การจัดการโรงพยาบาล
ล้อง S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
O1 การปฎิรูปกฏหมายและสิ ทธิ
สอดค I การจัดการโรงพยาบาล
ล้อง S4 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาล
W3 การกระจายส่วนภูมิภาค
สอดค I การสร้างสมรรถนะหลัก
ล้อง S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
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ตารางที 15 รู ปแบบความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผบู้ ริ หารและผูเ้ กียวข้อง รอบที 2 (ต่อ)
กลยุทธ์ ในการพัฒนา

39. สร้างจิตสํานึกวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

40. ปฎิบตั ิตามกรอบ
จริ ยธรรม

มัธย
ฐาน
Median
5.00

พิสัย
ควอ
ไทล์
1.00

ระดับ
ความ
ต้องการ
มากทีสุ ด

5.00

1.00

มากทีสุ ด

ความ ปัจจัยภายใน(I) ปัจจัยภายนอก(E)
สอดค จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) โอกาส(O)
ล้อง
อุปสรรค(T)
สอดค E การสร้างกฏหมาย
ล้อง E - การกํากับ ดูแลตรวจสอบ
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
O1 การปฎิรูปกฎหมายและสิ ทธิ
สอดค E – การสร้างกฏหมาย
ล้อง E - การกํากับ ดูแลตรวจสอบ
S2 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
O1 การปฎิรูปกฎหมายและสิ ทธิ

ขันตอนที 2 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงพยาบาล
ผลการวิเ คราะห์ SWOT ยุทธศาสตร์ ก ารจัด การบรรษัท ภิ บ าลโรงพยาบาล จาก
ผลการวิจยั ระดับองค์กร (Corporate strategy) และการวิจยั เชิงคุณภาพระดับองค์กร (Corporate
strategy) รวมถึงการวิจยั เชิงเอกสาร ผูว้ ิจยั นําข้อมูลมาดําเนิ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ “SWOT” เพือวิเคราะห์ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์
กับสภาพแวดล้อมการบริ หารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพือจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน คือ การหาจุดแข็ง
จุด อ่อน และการวิเคราะห์ปัจ จัยภายนอก ได้แก่ การหาโอกาสและอุปสรรคทีเกิ ดขึ นในธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชน.
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพือกําหนดยุทธศาสตร์ การ
จัดการโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล โดยการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ โดยมีผเู้ ชียวชาญ
จํานวน 28 คน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพือประเมินยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล
เอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล โดยสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี
1. ผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในและภายนอกในพัฒ นาการจัด การ
โรงพยาบาลทีมีผลต่อบรรษัทภิ บาล โดยการวิเคราะห์ SWOT โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายใน ประกอบด้ว ย จุ ด แข็ งและจุ ด อ่อน รวมถึงการวิ เคราะห์ประเด็ น ตามทฤษฎี 7S ของ
Mckinsey ประกอบด้วย (1) การกําหนดกลยุทธ์ (2) โครงสร้างองค์กร (3) ระบบการดําเนินงาน (4)
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ทีมงานและความสามารถของบุคลากร (5) ทักษะทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน (6) รู ปแบบการบริ หาร
จัดการ (7) ค่านิ ยมร่ วม สําหรับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย โอกาสและ
อุปสรรค โดยได้วิเคราะห์ CPEST ประกอบด้วย C (Customer) หมายถึงผูร้ ับบริ การ P (Policy)
หมายถึง นโยบาย กฏหมาย ระเบี ยบข้อบังคับ E (Economic) หมายถึงภาวะทางเศรษฐกิจ S
(Social) หมายถึง สภาพแวดล้อมทางสังคม T (Technology) หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี
ตารางที 16 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการจัดการโรงพยาบาลเอกชนทีมีผลต่อความ
เป็ นบรรษัทภิบาล
ประเด็นการ
วิเคราะห์
ด้านกลยุทธ์
(Strategy)

จุดแข็ง (Strength : S)

S1 การจัดโครงสร้าง กําหนดทิศ
ทางการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการ
จัดสรรทรัพยากรทีมีอย่างจํากัดให้
บรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ
ด้าน
S3 การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานการ
ระบบปฏิบตั ิการ รับรองคุณภาพระดับประเทศและ
(System)
นานาชาติ

จุดอ่อน (Weakness : W)
W1 ขาดการประสานงานและการ
มีส่วนร่ วมในการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์และใช้ทรัพยากร
ทางการแพทย์ร่วมกัน
W4 ขาดการสร้างความมีส่วนร่ วม
ในการรักษาพยาบาลระหว่าง
ผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาล
เอกชน
W5 การฟ้ องร้องดําเนินคดีทีเพิ ม
มากขึน

ด้านโครงสร้าง
(Structure)

W3 ขาดทรัพยากรในการกระจาย
พืนทีในการให้บริ การทาง
การแพทย์
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ตารางที 16 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของการจัดการโรงพยาบาลเอกชนทีมีผลต่อความ
เป็ นบรรษัทภิบาล (ต่อ)
ประเด็นการ
วิเคราะห์
ด้านบุคลากร
(Staff)

จุดแข็ง (Strength : S)

S4 การจัดสรรบุคลากรทางการแพทย์
ให้เพียงพอต่อการปฏิบตั ิหน้าทีประจํา
และตอบสนองเป้ าหมายของ
โรงพยาบาลเอกชน
ด้านทักษะ
S4 การพัฒนาความรู้ ทักษะและการ
(Skill)
สร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
ด้านรู ปแบบการ S4 การจัดการบรรษัทภิบาลเพือ
จัดการ
ตอบสนองความต้องการของ
(Style)
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโรงพยาบาลเอกชน
ด้านค่านิยมร่ วม S2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
(Shared values) องค์กร ในการส่งมอบคุณภาพการ
รักษาและบริ การ สร้างความร่ วมมือ
ภายในทีมงานทีดีในการส่งมอบคุณค่า
บริ การด้วยการมีส่วนร่ วมในการ
รักษาพยาบาลร่ วมกันระหว่างผู้
ให้บริ การและผูร้ ับบริ การ
ด้านผูร้ ับบริ การ
(Customer)
ด้านสถานการณ์ O1 การปฏิรูปกฏหมายใหม่ทีสามารถ
ทางการเมือง
สร้างความเป็ นธรรม ความเสมอภาค
(Political)
การตอบสนองและการกระจาย
เครื อข่ายสุขภาพให้แก่ทุกฝ่ าย

จุดอ่อน (Weakness : W)
W2 การแบ่งปันทรัพยากรทางการ
แพทย์ระหว่างโรงพยาบาลรัฐและ
เอกชน และการใช้บุคลากรทาง
การแพทย์ร่วมกัน

T2 ขาดการกระจายพืนทีให้บริ การ
ของโรงพยาบาลรัฐ
T1 การปฏิรูปความเป็ นธรรมใน
ระบบสาธารณสุขทีขาดความเท่า
เทียมกัน ขาดความเสมอภาค
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ตารางที 17 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของการจัดการโรงพยาบาลเอกชนทีมีผลต่อ
ความเป็ นบรรษัทภิบาล
ประเด็นการ
วิเคราะห์
ด้านเศรษฐกิจ
(Economic)

โอกาส (Opportunity : O)

O3 ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค การ
ขนส่ ง และการพัฒนาเครื อข่ ายระบบ
การส่งต่อผูร้ ับบริ การ
O4 การขาดประสิทธิภาพในการ
ให้บริ การแก่ผรู้ ับบริ การของ
โรงพยาบาลรัฐ
ด้านสภาพสังคม O2 การสร้างนวัตกรรมการรักษา เพือ
(Social)
ตอบสนองความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
ด้านเทคโนโลยี
(Technological)

อุปสรรค (Threats: T)
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ตารางที 18 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (ด้านจุดแข็ง และจุดอ่อน)
ปัจจัยด้ านจุดแข็ง (Strength)
S1 มีการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ ทีมีการกําหนดทิศทางและรู ปแบบการดําเนิ นธุรกิจทีมีความ
สอดคล้อ งกับ ศัก ยภาพทางธุ ร กิ จ โรงพยาบาล ซึ งมี ค วามยื ด หยุ่น ในการรองรั บ การ
เปลียนแปลงตามสถานการณ์เพือการปฎิรูปการเข้าถึงสิทธิของผูร้ ับบริ การทีกําลังมีแนวโน้ม
เปลียนแปลงไปในทางเอือโอกาสทางธุรกิจเพิ มมากขึน เช่น การเพิ มจํานวนเงินต่อราย การ
เพิ มสิทธิผรู้ ับบริ การตามสิ ทธิประกันของรัฐ เป็ นต้น โดยแต่ละโรงพยาบาลมีความพร้อม
และศักยภาพในการจัดสรรทรัพยากรอันก่อให้เกิดความประหยัดความคุม้ ค่า เพือตอบสนอง
ความรับผิดชอบต่อสังคมอันนําไปสู่การพัฒนาเครื องมือการจัดการทางการตลาดทีทําให้เกิด
ปริ มาณการใช้บริ การมากขึน
S2 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมโรงพยาบาลเอกชน มีผลต่อการพัฒนาสมรรถนะโรงพยาบาล
เอกชนให้มีทีมงานทีมีศกั ยภาพ ส่งผลต่อ (1) การสร้างกระบวนการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ
และประสิทธิผลในการสร้างส่งมอบคุณค่าในด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การด้าน
สิ งอํานวยความสะดวกทีเตรี ยมพร้อมสําหรับบริ การให้เป็ นไปตามคาดหวังในผลประโยชน์
โดยตรงสู่ ผูร้ ั บ บริ การ (2) สร้ า งความร่ วมมื อ ในการรั ก ษาพยาบาลร่ วมกัน ระหว่ า ง
โรงพยาบาลและผูร้ ับบริ การ เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแผนการรักษาและสถานการณ์
ความเสียงจากการรักษาร่ วมกัน (3) ภายใต้กรอบด้านจิตสํานึ กและจรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การแพทย์ทีสมบูรณ์ทาํ ให้เกิดระบบคุณธรรมในการมุ่งการรักษาผูร้ ับบริ การได้มากขึน
S3 คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การเป็ นทียอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ เนื องจาก
ปั จจัยสําคัญทีเอือต่อการส่ งเสริ มให้เกิ ดคุ ณภาพ ได้แก่ (1) ความสามารถในการประสาน
ความร่ วมมือด้านการรักษาร่ ว มกันระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนทีมีการ
แบ่ ง ปั น ทรั พยากรร่ ว มกัน การส่ ง ผูร้ ั บ บริ ก ารไปรั ก ษาระหว่างกัน เป็ นต้น (2) การให้
ความสําคัญต่อความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การในการตอบสนองประโยชน์จากความความ
คาดหวังและความคุม้ ค่าในการให้บริ การสูงสุดแก่ผรู้ ับบริ การ (3) การปฎิบตั ิตามมาตรฐาน
การรับรองในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื องในลักษณะงานประจําทีทําให้เกิดการ
พัฒนาและสร้างคุณภาพได้ตามมาตรฐานทีกําหนดตลอดเวลา
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ปัจจัยด้ านจุดแข็ง (Strength)
S3 (4) การสร้างความมีส่ว นร่ ว มในการวางแผนการรั ก ษาร่ วมกัน ระหว่างผูร้ ั บบริ ก ารและ
โรงพยาบาล เพือความเข้าใจความเชื อใจในการมุ่งผลประโยชน์ด ้านความปลอดภัยของ
ผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ (5) การตรวจสอบขันตอนคุณภาพและการพัฒนาอย่างต่อเนืองทําให้
เกิ ด ความมันใจในความถูก ต้องตามมาตรฐานการรั ก ษา (6) การดูแลให้ค าํ ปรึ ก ษาและ
รับผิดชอบปัญหาการรักษาทีไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการแพทย์ ทําให้ผรู้ ับบริ การเกิดความ
มันใจในความเสียงจากโอกาสผิดผลาดทีจะเกิดขึน
S4 ศักยภาพการจัด การธุร กิจเชิงบรรษัทภิบาลที อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบี ยบข้อบังคับจาก
ตลาดหลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทย ได้แก่ (1) การตอบสนองต่ อความรั บผิด ชอบในการ
จัดการธุรกิจเพือให้เกิดผลตอบแทนการลงทุนสูงสุดส่งให้เกิดการขยายการลงทุนและความ
เจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื อง (2) การแบ่งปั นทรัพยากรทางการแพทย์ทาํ ให้เกิดการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดการลงทุนทําให้ตน้ ทุนตําและเกิดประสิ ทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรทางการแพทย์ร่วมกันส่งผลดีต่อผูร้ ับบริ การทีได้รับการรักษาทีมีคุณภาพ (3) การ
จัดการด้านทรัพยากรบุคคลด้วยขวัญและกําลังใจทีดีมุ่งสู่ผลตอบแทนและสวัสดิการทีดีทาํ
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฎิบตั ิงาน การอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื องทําให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีทกั ษะ
ความสามารถในการให้บริ การมากขึน (4) การตอบสนองความพร้อมในความต้องการสิ ง
อํานวยความสะดวกทีทําให้ผรู้ ับบริ การได้ผ่อนคลาย จิตใจแจ่มใสเกิดกําลังใจในการรักษา
(5) การจัดกระบวนการทํางานให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ ก ารรั กษาที ดี เกิด ความ
ร่ วมมือในการประสานงานทําให้เกิดประโยชน์ต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุ ขภาพของ
ผูร้ ั บบริ ก าร (6) การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือทําให้ก ารประสานงานเกิ ด
ประสิทธิภาพมากขึน ระบบฐานข้อมูลทีทําให้เกิดความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบข้อมูล
การรั ก ษาจากประวัติ เดิ มได้อย่างต่ อเนื องและมีประสิ ทธิ ภ าพ (7) การสร้ างระบบการ
ตรวจสอบคุณภาพทังภายในและภายนอก เพือให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื อง (8) การ
จัด การบรรษัทภิ บาลด้านสร้างความเสมอภาคในการให้ค วามสําคัญต่อผูร้ ั บบริ ก ารตาม
กลุ่มเป้ าหมายอย่างมีคุณค่า เพือตอบสนองความต้องการบริ การในทุกด้าน ควบคู่กบั การให้
ความเคารพสิทธิผรู้ ับบริ การอันเป็ นกฎหมายระดับนานาชาติทีให้ความสําคัญกับสิ ทธิของ
ประชาชนเช่นเดียวกับสิทธิผรู้ ับบริ การ
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S4

S5

S6

W
1
W
2
W
3

ปัจจัยด้ านจุดแข็ง (Strength)
(9) การให้ความสําคัญต่อการกําหนดนโยบายการสร้างความมีส่วนร่ วมให้เกิดเป็ นขันตอน
ในการปฎิบตั ิอย่างต่อเนือง (10) การส่งเสริ มพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีความทันสมัย
พร้ อมอํานวยความสะดวกเพือสนองตอบความต้องการความช่ว ยเหลือ (11) การสร้ าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การทางการตลาดทีมีการเปิ ดเผยรายละเอียดข้อมูลในทุกด้านให้
ชัดเจน โดยมุ่งการขายทีเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การอย่างแท้จริ ง (12) ความชัดเจนในการ
เปิ ดข้อมูลสําคัญเพือการตัดสิ นใจในการลงทุนและการตัดสิ นใจใช้บริ การของโรงพยาบาล
ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกิจ การประกอบธุรกิจ ซึง
เป็ นหลักสําคัญหนึงในการจัดการบรรษัทภิบาลควบคู่กบั การสร้างจิตสํานึ กในวิชาชีพและ
จรรยาบรรณทางการแพทย์
การเรี ยนรู้และการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ โดยการลงทุนในระบบการศึกษาวิจยั ทาง
วิชาการทางการแพทย์ใหม่ เพือตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การตามกระแสสุขภาพ
อันส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ใหม่ การวิจยั พัฒนาการรักษาโรคตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์ในรู ปแบบใหม่อย่างต่อเนืองและบูรณาการ
การตรวจสอบภายในและตรวจสอบภายนอก เพือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ เกิดความ
โปร่ งใสในการปฎิบตั ิงาน เช่น การตรวจสอบความเหมาะสมในการรักษา การจ่ายยา การคิด
ค่าแพทย์ กระบวนการทํางาน รวมถึงการตรวจรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
ปัจจัยด้ านจุดอ่อน (Weakness)
ขาดการประสานงานและการมีส่วนร่ วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดการเชิง
โครงสร้างอย่างเป็ นระบบ ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและ
นักเทคนิคการแพทย์ และการแบ่งสรรทรัพยากรทางการแพทย์ใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ
การแบ่งปันแลกเปลียนทรัพยากรการแพทย์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและ
โรงพยาบาลรัฐ เพือทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเครื องมือทางการแพทย์อย่างเต็มที การใช้
บุคลากรทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ
การกระจายโรงพยาบาลหรื อศูนย์บริ การให้ครอบคลุมพืนทีทีมีความต้องการบริ การทาง
การแพทย์ เนืองจากปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรด้านเงินทุนและบุคลากร
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ปัจจัยด้ านจุดอ่อน (Weakness)
W4 ขาดการสร้างความมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาลระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาล
ในการสร้างความรู้ การรับรู้ในกระบวนการรักษา โอกาสและความเสียงทีเกิดจากการ
รักษา ผลทีติดตามมา ค่าใช้จ่ายในการรักษา ระยะเวลาในการรักษา รวมถึงการให้เวลา
อย่างเพียงพอในการตัดสินใจ
W5 การฟ้ องร้องคดีความเสียหายทางการแพทย์จากผูร้ ับบริ การทีมีมลู ค่าสูง ใช้เวลานานและ
เสียชือเสียงทําให้ส่งผลกระทบต่อความเชือถือในคุณภาพการรักษาของแพทย์และ
โรงพยาบาลเอกชนนําไปสู่กการขัดแย้งทีขยายวงกว้างขึนจากการประกอบธุรกิจที
มุ่งเน้นผลกําไรมากว่ามุ่งเน้นหลักคุณธรรม รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งขาดการ
ปฎิบตั ิตามกฎหมาย เช่น การปฎิเสธรับผูร้ ับบริ การทางการแพทย์ฉุกเฉิน เป็ นต้น
จากตารางที 18 พบว่ า การจัด การธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนที ผ่า นมามีอ ัต ราการ
เจริ ญเติบโตทางธุรกิจสมําเสมอจากกระแสความต้องการดูแลสุขภาพ การคุม้ ครองจากสิทธิต่างๆ ที
เพิ มมากขึน การเข้ามาขอรับบริ การทางการแพทย์จากผูร้ ับบริ การต่างชาติสูงมากขึนทุกปี ประกอบ
กับโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การได้ทงจากคุ
ั
ณภาพการบริ การ
ความสะดวกในการเข้ารับบริ การ เป็ นโอกาสทางธุรกิจทีดีของโรงพยาบาลเอกชนทีจะสร้างอัตรา
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การทีมีสิทธิแต่ไม่อาจเข้าถึง
สิทธิความคุม้ ครองจากรัฐ โดยโรงพยาบาลเอกชนเป็ นทางเลือกในการรักษาพยาบาลของผูท้ ีมีฐานะ
การเงินในระดับทียอมรับได้ ตามระดับการให้บริ การของแต่ละโรงพยาบาลเอกชนทีมีหลายระดับ
เป็ นต้น
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O1

O2

O3

O4

ปัจจัยด้ านโอกาส (Opportunity)
การปฎิ รู ป กฎหมายและการรั ก ษาสิ ท ธิ ผู้รั บ บริ การเป็ นวาระของรั ฐ บาล ได้แ ก่
พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ มราคายา พระราชบัญ ญัติ คุ ้ม ครองผูเ้ สี ย หายจากบริ การทาง
การแพทย์ พระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การปรับปรุ งความเหมาะสมเพือให้เกิ ด
ความเสมอภาคของพระราชบัญ ญัติ ฉุ ก เฉิ น พระราชบัญ ญัติ ป ระกัน สั ง คมและ
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ รวมถึงการปฎิรูปแพทยสภาเพือให้เกิดความเป็ นธรรม
ต่อสังคม
ความรั บผิด ชอบต่ อ สัง คม ในการสนองตอบนวัต กรรมการรั ก ษาให้เ ป็ นโยชน์ ต่ อ
ผูร้ ับบริ การตามนโยบายการเป็ นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพตามโครงสร้างของเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการมีส่วนร่ วมในการ
ประหยัดพลังงาน การบําบัดของเสียทีออกสู่สาธารณชน เป็ นต้น
ระบบโครงสร้างของประเทศ (Infrastructure) ได้แก่ ระบบไฟฟ้ า ประปา ถนน สนามบิน
ล้วนมีความสมบูรณ์ สะดวกสบาย การเชือมโยงระบบขนย้ายผูร้ ับบริ การสามารถทําได้
หลายวิธีทีเชือมโยงกัน ได้แก่ สายการบิน เฮลิคอปเตอร์ รถยนต์ เรื อยนต์ รวมถึงการ
พัฒนาระบบอาคารสถานที อุปกรณ์เครื องมือใช้ทีเป็ นปั จจัยสําคัญในการสนับสนุ นการ
รักษาพยาบาล
การบริ หารโรงพยาบาลรัฐทีขาดประสิทธิภาพ ขาดประสิทธิผล ขาดการตอบสนอง ขาด
การมีส่วนร่ วม ขาดการสร้างความเสมอภาคในสิ ทธิผรู้ ับบริ การสุ ขภาพ เป็ นโอกาสให้
ธุร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนเจริ ญเติ บโตอย่างรวดเร็ ว สามารถดึ งทรั พยากรบุ ค คลจาก
โรงพยาบาลรั ฐสู่ โ รงพยาบาลเอกชนได้สะดวก รวมถึง การใช้โ รงพยาบาลรั ฐเป็ น
เครื องมือ ในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ ของโรงพยาบาลเอกชน เช่ น การส่ งต่ อผูร้ ั บบริ การที
ต้องการรักษาอย่างเหมาะสมไปรักษาต่อทีโรงพยาบาลรัฐ การส่งตรวจเครื องมือทางการ
แพทย์ทีทันสมัยจากโรงพยาบาลรัฐโดยไม่ตอ้ งลงทุนเอง เป็ นต้น

209
ตารางที 19 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (ด้านโอกาส และอุปสรรค) (ต่อ)

T
1

T
2

ปัจจัยด้ านอุปสรรค (Threat)
การปฎิรูปกฎหมายเพือสร้างความเป็ นธรรมให้แก่ระบบสาธารณสุ ข ได้แก่ สิ ทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ หลักประกันสังคม สิทธิขา้ ราชการ รวมถึงปัญหาทีเกิดขึนตามกระแสสังคมที
ต้องการให้มีการกํากับดูแลค่ายาเวชภัณฑ์ การเรี ยกร้องให้มีกฎหมายเพือคุม้ ครองผูไ้ ด้รับความ
เสียหายทางการแพทย์ ทีนําไปสู่การฟ้ องร้องและสร้างความขัดแย้งขึนในสังคมในวงกว้างขึน
จนอาจทําให้การแก้ไขปั ญหาทําได้ยากขึ นและลดความน่ าเชื อถือความไว้วางใจในวิชาชี พ
แพทย์และโรงพยาบาลเอกชนได้ รวมถึงกระแสผลประโยชน์ทีครอบงําทําให้ลดทอนสิ ทธิ
ของผูร้ ับบริ การ เช่น กลุ่มผลประโยชน์ในแพทยสภา เป็ นต้น
การให้บริ การทีเอือต่อความสะดวกสบายทัวถึงในพืนทีห่างไกล เป็ นอุปสรรคสําคัญในการตัง
โรงพยาบาลหรื อคลินิครักษาในพืนทีห่ างไกลให้ครอบคลุมทัวทุกพืนที เนื องจากมีขอ้ จํากัด
จํานวนมากในการพัฒนา ได้แก่ แหล่งเงินทุน ความเพียงพอของบุคลากรทางการแพทย์ ความ
คุม้ ค่าต่อการลงทุนเนืองจากปริ มาณผูร้ ับบริ การไม่สามารถสร้างความคุม้ ค่าและผลตอบแทน
การลงทุ น ได้อ ย่ า งคุ ้ม ค่ า ดัง นั นการให้บ ริ การให้ที ห่ า งไกล โดยเฉพาะพื นที ที ระบบ
สาธารณูปโภคเข้าไม่ถึงยิงเป็ นความยากลําบากในการพัฒนาและอํานวยความสะดวกในการ
ดูแลรักษาได้อย่างทัวถึง ซึงเป็ นความพยายามทีจะดําเนิ นการเท่าทีทําได้ โดยการสร้างหน่ วย
รถเคลือนที เรื อเร็ ว มอเตอร์ ไซค์ เพื อให้บริ ก ารเฉพาะพื นที ได้ร ะดับหนึ งเท่ า นัน ดังนัน
มาตรการเชิงป้ องกันเพือการดูแลสุ ขภาพจะเป็ นปั จจัยช่วยส่ งเสริ มให้ประชาชนมีสุขภาพที
แข็งแรง หลีกเลียงการเจ็บป่ วยได้มาก ได้แก่ การให้ความรู้เรื องโภชนาบําบัด การออกกําลัง
กาย เป็ นต้น

จากตารางที 19 พบว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสทีจะขยายตัว และพัฒนาไปสู่
ศูนย์การแพทย์แห่ งภูมิภาคได้ตามเจตนารมย์ของรัฐบาลทีต้องการให้ประเทศไทย เป็ นศูนย์กลาง
บริ การสุขภาพแห่งเอเซีย ปัญหาและอุปสรรคทีสําคัญทีสุด คือ ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลของ
ภาครัฐ ไม่สามารถบูรณาการจัดการกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และให้การสนับสนุ นภาคธุรกิจได้
อย่างดี ทําให้เป็ นภาระอย่างหนักต่อภาคเอกชนทีต้องเผชิญกับปั ญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื อง
ขาดทิศทางในการกําหนดนโยบายระดับประเทศได้อย่างชัดเจน ทําให้ประเทศสูญเสี ยโอกาสและ
ผลประโยชน์ทีมากมายมหาศาลจากการขาดหลักธรรมาภิบาลของภาครัฐ
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ผลการวิ เคราะห์ SWOT Analysis จะนํา มาใช้ในการวิเ คราะห์ปั จ จัย ภายใน และ
ภายนอกองค์ก ร โดยใช้เทคนิ คการจับคู่แบบ TOWS Matrix เพือกําหนดสู่ กลยุทธ์ใน 4 ลักษณะ
ได้แก่ (1) กลยุทธ์เชิงรุ ก (SO) (2) กลยุทธ์เชิงแก้ไขสถานการณ์ (WO) (3) กลยุทธ์ป้องกัน (ST)
และ (4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) ตามรายละเอียดดังนี
ตารางที 20 การกําหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการจับคู่แบบ “TOWS Matrix”
S = จุดแข็ง(ภายใน)
กลยุทธ์เชิงรุ ก
O = โอกาส(ภายนอก)
กลยุทธ์ เชิงรุ ก 1 การสร้ างนวัตกรรมการ
รักษาพยาบาลรูปแบบใหม่ จากปัจจัยดังนี
1. นโยบายความเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์
2. ความพร้อมในระบบโครงสร้างพืนฐานของ
ประเทศ
3. โอกาสขยายธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในอนาคต
จากศักยภาพของจุดแข็งประกอบด้วย
3.1 โครงสร้างองค์กรค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร
3.2 คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การ
3.3 การเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้และนวัตกรรม

W = จุดอ่อน(ภายใน)
กลยุทธ์เชิง
O = โอกาส(ภายนอก)
แก้ไข
กลยุทธ์ เชิงแก้ไข 1 การสร้ างความร่ วมมือ
ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
ร่ วมกับภาครัฐ โดยผลักดันให้มีการ
ส่งเสริ มภาคเอกชนในการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ร่วมกันและมีการพัฒนา
ศักยภาพแพทย์ให้มีความชํานาญเฉพาะ
ทาง เสริ มศักยภาพแพทย์สู่การวิจยั เพือให้
เกิดการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การแพทย์ เพือเอือประโยชน์ต่อ
ผูร้ ับบริ การ

กลยุทธ์ เชิงรุ ก 2 การมีส่วนร่ วมในการปฎิรูป
กฎหมายเพือสร้ างความเสมอภาคและเป็ นธรรม
จากศักยภาพของจุดแข็งในการจัดการบรรษัทภิบาล
ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและมีระบบการ
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายนอกเพือการ
พัฒนาอย่างต่อเนือง

กลยุทธ์ เชิงแก้ไข 2 การมีส่วนร่ วมในการ
รักษาร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ
ผู้รับบริการ
ลดปัญหาการฟ้ องดําเนินคดี
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ตารางที 20 การกําหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการจับคู่แบบ “TOWS Matrix” (ต่อ)
S = จุดแข็ง(ภายใน)
กลยุทธ์เชิงป้ องกัน
T = อุปสรรค
(ภายนอก)
กลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ป้ องกัน 1 การจัด โครงสร้ างองค์ ก ร
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร จัดการเชิงบรรษัทภิบาล
ในการมุ่งเน้ นความปลอดภัยในชีวติ ของผู้รับบริการ
ค่านิ ยมและวัฒ นธรรมแห่ งความปลอดภัยในการ
ดูแลสุขภาพ ชีวิตของผูร้ ับบริ การรวมถึงผูเ้ กียวข้อง
นําไปสู่การปฎิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างถูก ต้องสมบูร ณ์ เป็ น
การลดการกระทําผิด ตามกฎหมาย ลดความเสี ยง
จากการสูญเสี ยชีวิต และลดความสูญเสี ยทีเกิดจาก
การดําเนินคดี การจัดการภายใต้หลักบรรษัทภิบาล
สามารถลดปัญหาและเป็ นเครื องมือไปสู่การบรรลุ
วัต ถุประสงค์ในการสร้างสุ ข ภาพ การดํารงความ
ปลอดภัยในชีวิตให้แก่ผรู้ ับบริ การ
กลยุทธ์ เชิงป้องกัน 2 คุณภาพการรักษาและคุณภาพ
บริ ก าร เป็ นกลยุ ท ธ์ ห ลัก ที ทุ ก โรงพยาบาลให้
ความสําคัญและเป็ นการตอบสนองเป้ าหมายหลัก
ในการรักษา ซึงโรงพยาบาลแต่ละแห่ งต้องพัฒนา
ศักยภาพการแข่งขันให้สูงสุด มีนวัตกรรมใหม่และ
องค์ประกอบทีเป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การ
กลยุ ทธ์ เ ชิ ง ป้ องกัน 3 การพัฒ นาการเรี ย นรู้ แ ละ
สร้ างนวัตกรรมทางการแพทย์ เพือเพิ มศัก ยภาพ
ความสามารถของแพทย์สามารถแก้ปัญหาการขาด
แคลนแพทย์และการใช้นวัตกรรมเพือเพิ มโอกาส
ในการเข้าถึงบริ การของผูร้ ับบริ การให้มากขึน

W = จุดอ่อน(ภายใน)
T = อุปสรรค(ภายนอก)

กลยุทธ์เชิง
รับ

กลยุ ท ธ์ เชิ ง รั บ 1 การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถ เพิมศักยภาพให้ แก่บุคลากร
ทางการแพทย์ การสร้ า งที ม งาน สร้ า ง
กระบวนการทํางาน การจัดเตรี ยมความ
พร้ อ มให้ บ ริ การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยการใช้ทรัพยากรที
มีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดความคุม้ ค่าสูงสุด
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จากตาราง 20 ผูว้ ิจยั พบว่า ยุทธศาสตร์ทีเกียวข้องต่อการพัฒนาระบบบรรษัทภิบาลการ
จัดการโรงพยาบาลเอกชน มีส่วนทีเกียวข้องกับความร่ วมมือจากภาครัฐอันเป็ นปั จจัยควบคุมให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ยาก สําหรับแนวทางเชิงรุ ก เชิงรับ เชิงป้ องกัน และเชิงแก้ไข
เป็ นเครื องมือทีสามารถลดผลกระทบลง และสร้างความร่ วมมือ ความโปร่ งใส การตรวจสอบได้ใน
การดําเนินกิจกรรมของโรงพยาบาลเอกชนได้ความสามารถ จากการจับคู่ และการประมวลผลการ
วิเคราะห์ SWOT และการกําหนดกลยุทธ์ดว้ ยการจับคู่แบบ “TOWS Matrix” ผูว้ ิจยั ค้นพบว่ากลยุทธ์
ดังกล่าวสามารถนําไปกําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ เพือการพัฒ นาการจัด การบรรษัทภิ บาลได้ โดย
บางส่วนของยุทธศาสตร์ เป็ นความพยายาม และอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดผลในปั จจุบนั ตาม
หลักการประกอบดังต่อไปนี
ตารางที 21 แหล่งทีมาของข้อมูลในการพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาล
เอกชน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1.การสร้างนวัตกรรม
การดูแลรักษา
รู ปแบบใหม่ เพือ
ตอบสนองการ
รักษาโรคใหม่ดว้ ย
วิธีการทันสมัย
มีประสิ ทธิภาพทําให้
เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตของ
ผูร้ ับบริ การ
2.การปฎิรูปกฎหมายเพือ
สร้างความ เสมอภาค
หลักคุณธรรมจริ ยธรรม
2.1.สร้างความเสมอ
ภาคในการใช้ สิ ทธิ
ประกันสังคม ลักประกัน

กลยุทธ์ การพัฒนา

แหล่ งทีมาของข้ อมูลในการ
พัฒนายุทธศาสตร์
1.พัฒนาความก้าวหน้าทางวิจยั การแพทย์ให้เกิด
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
การ รักษาเชิงบูรณาการควบคู่การใช้เทคโนโลยีที ผูบ้ ริ หาร
มีความ แม่นยํา เชือถือได้สามารถใช้งานได้อย่างมี - เอกสารยุทธศาสตร์
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ดในการให้การรักษา
โรงพยาบาล
2.การรับรองมาตรฐานจากสถาบันทีมีความ
- เอกสารและงานวิจยั ที
น่าเชือถือและมีการปฎิบตั ิตามมาตรฐานอย่าง
เกียวข้อง
ต่อเนืองด้วยหลักคุณธรรมจริ ยธรรมและ
- จากการวิเคราะห์ SWOT
จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์
analysis

1.สร้างการมีส่วนร่ วมในการสร้างแนวทางปฏิบตั ิ
ทีเกิด ความเสมอภาค ความรับผิดชอบและมีความ
เป็ นธรรมกับธุรกิจและผูร้ ับบริ การ เพิ มการ
ให้บริ การตาม มาตรฐานและตามหลักคุณธรรม
อย่างเต็มความสามารถ
2.เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมในการดําเนิน

- การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ ริ หาร
- เอกสารยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล
- จากการวิเคราะห์ SWOT
analysis
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ตารางที 21 แหล่งที มาของข้อมูลในการพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาล
เอกชน (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

กลยุทธ์ การพัฒนา

สุ ขภาพแห่งชาติ และ
สิ ทธิ ข้าราชการให้ได้รับ
ผลประโยชน์ทีเหมาะสม
ต่อ สิ ทธิผรู ้ ับบริ การ
2.2 การควบคุมราคายา
2.3 การคุม้ ครอง
ช่วยเหลือผูเ้ สี ยหาย
ทางการแพทย์
3.การสร้างความร่ วมมือ
ในการผลิต บุคลากรทาง
การแพทย์ เพือให้มี
อัตรากําลังเพียงพอต่อ
การปฎิบตั ิ ด้าน
สาธารณสุ ขอย่างทัวถึง

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
3. การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนแพทยสภา ให้
สามารถสร้างความเป็ นธรรมและเป็ นทีพึงของ
ประชาชนและผู ้ ประกอบวิชาชีพอย่างแท้จริ ง
4.การสร้างความมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการทรัพยากรของโรงพยาบาลรัฐ ให้มี
ประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผลในการตอบสนอง
ความต้องการ
1.การสร้างหลักสู ตรการผลิตแพทย์ร่วมกัน
ระหว่างโรงเรี ยนแพทย์และโรงพยาบาลเอกชน
รวมถึงการพัฒนา สนับสนุน แพทย์เฉพาะทาง
2.สร้างการมีส่วนร่ วมในการแบ่งปันความรู ้ทาง
วิชาการบุคลากรเครื องมือทางแพทย์เพือ
ตอบสนองความ คุม้ ค่าในการให้บริ การ

แหล่ งทีมาของข้ อมูลในการ
พัฒนายุทธศาสตร์

- การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูบ้ ริ หาร
- เอกสารยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล
- เอกสารและงานวิจยั ที
เกียวข้อง
- จากการวิเคราะห์ SWOT
analysis
4.การมีส่วนร่ วมในการ 1.การให้ขอ้ มูลเกียวกับแนวทางและขันตอนใน
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
วางแผนการรักษา
การรักษาที โปร่ งใส แสดงทีมาเพือการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร
ร่ วมกันระหว่าง
ข้อมูลได้การแสดงความรับผิดชอบร่ วมกันที
- เอกสารยุทธศาสตร์
โรงพยาบาล และ
ชัดเจนในการตัดสิ นใจอย่างมีส่วนร่ วม
โรงพยาบาล
ผูร้ ับบริ การ เพือให้เกิด 2.การพัฒนาคุณภาพการรักษาตามมาตรฐานการ - มาตรฐานการรับรอง
การ ตัดสิ นใจทีได้รับการ รับรองทัวไป มีระบบการตรวจสอบ สอบทาน สถานพยาบาล
ยอมรับร่ วมกัน
เพือให้แน่ใจว่า เป็ นไปตามมาตรฐานนานาชาติ
- จากการวิเคราะห์ SWOT
analysis
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ตารางที 21 แหล่งทีมาของข้อมูลในการพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการบรรษัทภิ บาลโรงพยาบาล
เอกชน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

กลยุทธ์ การพัฒนา

แหล่ งทีมาของข้ อมูลในการ
พัฒนายุทธศาสตร์
5.การจัดโครงสร้าง
1.สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องกับ เป้ าหมายการทํางานร่ วมกัน
ผูบ้ ริ หาร
จัดการเชิงบรรษัท ภิบาล 2.จัดการบรรษัทภิบาลทีมุ่งเน้นความปลอดภัยใน - เอกสารยุทธศาสตร์
ในการมุ่งเน้นความลอด ชีวิต ของผูร้ ับบริ การ
โรงพยาบาล
ภัยในชีวิตของ
- มาตรฐานการรับรอง
ผูร้ ับบริ การ
สถานพยาบาล
- จากการวิเคราะห์ SWOT
analysis
6.คุณภาพการรักษาและ ตอบสนองการรักษาทีมีความเชียวชาญ ตาม
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
คุณภาพบริ การทีมุ่งความ มาตรฐานการรับรองนานาชาติให้เป็ นไปตาม
ผูบ้ ริ หาร
ปลอดภัยและผล
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ด้วยความโปร่ งใส - เอกสารยุทธศาสตร์
ประโยชน์ของ
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่ วมในการรักษา โรงพยาบาล
ผูร้ ับบริ การ
ร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาลและผูร้ ับบริ การ
- เอกสารและงานวิจยั อืน
- มาตรฐานการรับรอง
สถานพยาบาล
- จากการวิเคราะห์ SWOT
analysis
7.การพัฒนาการเรี ยนรู ้ สร้างองค์ความรู ้ในองค์กรสู่ การพัฒนารู ปแบบ
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
และสร้างนวัตกรรมทาง การให้บริ การทางการแพทย์ใหม่จากการวิจยั
ผูบ้ ริ หาร
การแพทย์
พัฒนา เพือสร้างนวัตกรรมและกระบวนการรักษา - เอกสารยุทธศาสตร์
ให้เกิดความปลอดภัย เกิดความสะดวกและ
โรงพยาบาล
บรรเทาความเจ็บปวดให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
- จากการวิเคราะห์ SWOT
analysis
8.การพัฒนาความรู ้
ส่ งเสริ มการอบรม พัฒนาความรู ้ความสามารถ
- การสัมภาษณ์เชิงลึก
ความสามารถ เพิ ม
ทักษะ จริ ยธรรม ความเข้าใจในกระบวนการ
ผูบ้ ริ หาร
ศักยภาพบุคลากรทาง
ทํางาน เพือสร้างประสิ ทธิภาพ การประสานงาน - มาตรฐานการรับรอง
การแพทย์
ร่ วมมือ และเกิดระบบคุณธรรม เพือตอบสนอง
สถานพยาบาล
ความคุม้ ค่าในความปลอดภัยในชีวิตของ
- จากการวิเคราะห์ SWOT
ผูร้ ับบริ การ
analysis
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ตารางที 22 ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ 8 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1.การสร้างนวัตกรรม
การดูแลรักษา รู ปแบบ
ใหม่ เพือตอบสนอง
การรักษาโรคใหม่ดว้ ย
วิธีการทันสมัย มี
ประสิทธิภาพทําให้
เกิดความ ปลอดภัยใน
ชีวิตของผูร้ ับบริ การ

กลยุทธ์ การพัฒนา
1.พัฒนาความก้าวหน้าทางวิจยั
การแพทย์ให้เกิดการ รักษาเชิงบูรณา
การควบคู่การใช้เทคโนโลยีทีมีความ
แม่นยํา เชือถือได้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการให้
การรักษา
2.การรับรองมาตรฐานจากสถาบันทีมี
ความน่าเชือถือ และมีการปฎิบตั ิตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนือง ด้วย หลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ แพทย์

ทีมาของยุทธศาสตร์
S1 โครงสร้างองค์กร
S2 ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร
S3 คุณภาพการรักษาและ
คุณภาพบริ การ
S5 การเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้และนวัตกรรม
O1 การปฎิรูปกฎหมาย
O2 การเป็ น Medical Hub
O3 ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค
O4 การขาดหลักบรรษัทภิ
บาลโรงพยาบาลรัฐ
2.การปฎิรูปกฎหมาย 1.สร้างการมีส่วนร่ วมในการสร้าง
S4 ศักยภาพการจัดการธุรกิจ
เพือสร้างความเสมอ แนวทางปฏิบตั ิทีเกิดความเสมอภาค
เชิงบรรษัทภิบาล
ภาคหลักคุณธรรม
ความรับผิดชอบและมีความเป็ นธรรม S6 การตรวจสอบภายในและ
จริ ยธรรม
กับธุรกิจและผูร้ ับบริ การเพิ มการ
ตรวจสอบภายนอก
2.1 สร้างความเสมอ ให้บริ การตามมาตรฐานและตามหลัก O1 การปฎิรูปกฎหมาย
ภาคในการใช้สิทธิ
คุณธรรมอย่างเต็ม ความสามารถ
O2 การเป็ น Medical Hub
ประกันสังคม
2. เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมในการ O3 ความพร้อมด้าน
หลักประกัน
ดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
สาธารณูปโภค
สุขภาพแห่งชาติ และ 3.การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุน
O4 การขาดหลักบรรษัทภิ
สิทธิขา้ ราชการให้
แพทยสภา ให้สามารถสร้างความเป็ น บาลโรงพยาบาลรัฐ
ได้รับผลประโยชน์
ธรรมและเป็ นทีพึงของประชาชนและผู้
ทีเหมาะสมต่อสิทธิ
ประกอบวิชาชีพอย่างแท้จริ ง
ผูร้ ับบริ การ
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ตารางที 22 ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ 8 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2.2 การควบคุมราคา
ยา
2.3 การคุม้ ครอง
ช่วยเหลือผูเ้ สียหาย
ทางการแพทย์
3. การสร้างความ
ร่ วมมือในการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์
เพือให้มีอตั รากําลัง
เพียงพอต่อการปฎิบตั ิ
ด้านสาธารณสุขอย่าง
ทัวถึง

กลยุทธ์ การพัฒนา
4. การสร้างความมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการทรัพยากร
ของโรงพยาบาลรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการตอบสนอง
ความต้องการ
1. การสร้างหลักสูตรการผลิตแพทย์
ร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนแพทย์และ
โรงพยาบาลเอกชนรวมถึงการพัฒนา
สนับสนุน แพทย์เฉพาะทาง
2. สร้างการมีส่วนร่ วมในการแบ่งปัน
ความรู้ทางวิชาการบุคลากร เครื องมือ
ทางแพทย์ เพือตอบสนองความคุม้ ค่า
ในการให้บริ การ
4. การมีส่วนร่ วมใน
1. การให้ขอ้ มูลเกียวกับแนวทางและ
การวางแผนการรักษา ขันตอนในการรักษาทีโปร่ งใส แสดง
ร่ วมกันระหว่าง
ทีมาเพือการตรวจสอบข้อมูลได้ การ
โรงพยาบาลและ
แสดงความรับผิดชอบร่ วมกันทีชัดเจน
ผูร้ ับบริ การ เพือให้เกิด ในการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่ วม
การตัดสินใจที ได้รับ 2. การพัฒนาคุณภาพการรักษาตาม
การยอมรับร่ วมกัน
มาตรฐานการรับรองทัวไป มีระบบการ
ตรวจสอบ สอบทาน เพือให้แน่ใจว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานนานาชาติ

ทีมาของยุทธศาสตร์
W1 การขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์
W2 การแบ่งปันแลกเปลียน
ทรัพยากรการแพทย์
ร่ วมกัน
W3 การกระจายโรงพยาบาล
ให้ครอบคลุมพืนที
O1 การปฎิรูปกฎหมาย
O4 การขาดหลักบรรษัทภิ
บาลโรงพยาบาลรัฐ

W4 ขาดการสร้างความมีส่วน
ร่ วมในการ รักษาพยาบาล
W5 การฟ้ องร้องคดี
O1 การปฎิรูปกฎหมาย
O2 การเป็ น Medical Hub
O3 ความพร้อมด้าน
สาธารณูปโภค
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ตารางที 22 ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ 8 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
5. การจัดโครงสร้าง
ค่านิยมวัฒนธรรม
องค์กรจัดการเชิง
บรรษัทภิบาลในการ
มุ่งเน้นความปลอดภัย
ในชีวิตของผูร้ ับบริ การ

กลยุทธ์ การพัฒนา
1. สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรให้สอดคล้องกับเป้ าหมาย
การทํางานร่ วมกัน
2. จัดการบรรษัทภิบาลทีมุ่งเน้น
ความปลอดภัยในชีวิตของ
ผูร้ ับบริ การ

ทีมาของยุทธศาสตร์
S1 โครงสร้างองค์กร
S2 ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร
S3 คุณภาพการรักษาและ
คุณภาพบริ การ
S4 ศักยภาพการจัดการธุรกิจ
เชิงบรรษัทภิบาล
S6 การตรวจสอบภายในและ
ตรวจสอบภายนอก
T1 การปฎิรูปกฎหมาย
T2 การกระจายบริ การในพืนที
ห่างไกล
6. คุณภาพการรักษา
ตอบสนองการรักษาทีมีความ
S1 โครงสร้างองค์กร
และคุณภาพบริ การ
เชียวชาญ ตามมาตรฐานการรับรอง S2 ค่านิยมและวัฒนธรรม
ทีมุ่งความปลอดภัยและ นานาชาติให้เป็ นไปตามความ
องค์กร
ผลประโยชน์ของ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การ ด้วยความ S3 คุณภาพการรักษาและ
ผูร้ ับบริ การ
โปร่ งใส ความรับผิดชอบและการมี คุณภาพบริ การ
ส่วนร่ วมในการรักษาร่ วมกัน
S4 ศักยภาพการจัดการธุรกิจ
ระหว่างโรงพยาบาลและ
เชิงบรรษัทภิบาล
ผูร้ ับบริ การ
S5 การเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้และนวัตกรรม
S6 การตรวจสอบภายในและ
ตรวจสอบภายนอก
T1 การปฎิรูปกฎหมาย
T2 การกระจายบริ การในพืนที
ห่างไกล
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ตารางที 22 ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ 8 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์ (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
7. การพัฒนาการ
เรี ยนรู้และสร้าง
นวัตกรรมทาง
การแพทย์

8.การพัฒนาความรู้
ความสามารถเพิ ม
ศักยภาพบุคลากรทาง
การแพทย์

กลยุทธ์ การพัฒนา
สร้างองค์ความรู้ในองค์กรสู่การ
พัฒนารู ปแบบการให้บริ การทาง
การแพทย์ใหม่จากการวิจยั พัฒนา
เพือสร้างนวัตกรรมและกระบวน
การรักษาให้เกิดความปลอดภัย
สะดวก ลดความเจ็บปวดให้แก่
ผูร้ ับบริ การ
ส่งเสริ มการอบรม พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ จริ ยธรรม
ความเข้าใจในกระบวนการทํางาน
เพือสร้างประสิทธิภาพ การ
ประสานงานร่ วมมือ และเกิด
ระบบคุณธรรม เพือตอบสนอง
ความคุม้ ค่าในความปลอดภัยใน
ชีวิตของผูร้ ับบริ การ

ทีมาของยุทธศาสตร์
S4 ศักยภาพการจัดการธุรกิจ
เชิงบรรษัทภิบาล
S5 การเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้และนวัตกรรม
T2 การกระจายบริ การในพืนที
ห่างไกล
W1 การขาดแคลนบุคลากร
ทางการแพทย์
W2 การแบ่งปันแลกเปลียน
ทรัพยากรการแพทย์ ร่ วมกัน
W4 ขาดการสร้างความมีส่วน
ร่ วมในการรักษาพยาบาล
T1 การปฎิรูปกฎหมาย
T2 การกระจายบริ การในพืนที
ห่างไกล

จากภาพรวมของผลการวิเคราะห์ SWOT และการใช้เทคนิคจับคู่ตามตาราง TOWS
matrix ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล ได้ดงั นี
ยุทธศาสตร์ ที 1 การสร้างนวัตกรรมการดูแลรักษาพยาบาลรู ปแบบใหม่
ยุท ธศาสตร์ นี ได้ม าจากการสัมภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผูบ้ ริ ห าร (In-dept interview) พบว่ า
สภาพแวดล้อมการแข่งขันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เกิดจากผลกระทบจากหลายปัจจัยทีสําคัญต่อมี
ต่อการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ วทําให้
เกิดโรคตามธรรมชาติ โรคทีเกิดตามฤดูกาล โรคระบาดร้ายแรงทีเกิดจากการติดเชือระหว่างมนุ ษย์
และสัตว์ (2) การรักษาทีเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ในการปฎิบตั ิกิจกรรมต่างๆ เช่น การละเล่นที
มีความเสี ยงต่อความปลอดภัยของชีวิต การเสพยาและสารเสพติด เป็ นต้น (3) ความต้องการตาม
สมัยนิยมการบริ โภค เช่น การเสริ มความงาม การศัลยกรรมร่ างกาย การชลอวัย การมีบุตร เป็ นต้น
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(4) ความต้องการด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ทีสามารถเพิ มศักยภาพในการเข้าถึงการรักษาได้
สะดวกรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การผ่าตัดทางไกลด้ว ยหุ่ น ยนต์หรื อการรั กษาด้ว ยหุ่ น ยนต์
(Robot) การรักษาผ่านการสื อสารทางการแพทย์ (Medical Tele-conferrence) (5) การพัฒนาการ
ทางการวิจยั ด้านวิชาการทางการแพทย์ทีมีการเปลียนแปลงตลอดเวลา เพือให้เกิดนวัตกรรมทาง
การแพทย์ทีสามารถรั ก ษาโรค บรรเทา ชลออาการของโรค เช่ น การพัฒ นายาต้านภู มิคุ ้มกัน
บกพร่ อง การปลูก ถ่ายไขกระดูก การรั ก ษาโรคและซ่อมแซมอวัยวะด้ว ยสเตมป์ เซลล์ เป็ นต้น
รวมถึงการรักษาเชิงป้ องกันการเกิดโรคถือว่าเป็ นการนําเสนอนวัตกรรมการรักษาพยาบาลใหม่ๆ
การส่ งเสริ มสุ ข ภาพ การฟื นฟูสมรถภาพ การสร้ างหรื อพัฒ นานวัต กรรม ที มุ่งเน้น การพัฒ นา
คุณภาพตามมาตรฐาน การสร้ างองค์ค วามรู้ ใหม่ในการตอบสนองการรั กษา โดยการลดการใช้
เทคโนโลยี ห รื อภาระต้น ทุ น ที เกิ น ความจํา เป็ น ภายใต้ก ารจัด การความเสี ยงที เกิ ด ขึ นจาก
กระบวนการ ตัวอย่าง (1) การป้ องกันการรั วซึมของสายสวนหลอดโลหิ ตของโรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุ ล ยเดช ที ทํา ให้เ กิ ด ภาวะแทรกซ้อ น เช่ น ภาวะฟองอากาศ การอุ ด ตัน ในหลอดเลื อ ด (Air
embolism) การติดเชือในกระแสโลหิต (Blood stream infection) เป็ นต้น (2) นวัตกรรมการปลูกถ่าย
สเตมป์ เซลล์จากไขกระดูกสันหลังของผูร้ ับบริ การ เพือการรักษาโรคทาลาสซิเมีย เป็ นต้น เนื องจาก
ความเจริ ญทางวิชาการทางการแพทย์ ความเจริ ญก้าวหน้าด้านนวัตกรรมทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง
ได้แก่ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีการสื อสาร รวมถึงการ
ค้นพบวิธีการรัก ษาโรคชนิ ดใหม่ มีพฒั นาการรั กษาทียกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพทีดีขึ น
เช่น การคิดค้นนวัตกรรมการรักษาโรคกรรมพันธุ์ดว้ ยสเต็มเซลล์จากไขกระดูกสันหลัง การผลิต
วัคซีนสําหรับไข้หวัดใหญ่ทีมีการพัฒนาสายพันธุใ์ หม่ทุกปี การรักษาโรคระบาดชนิ ดใหม่ทีเกิ ดขึน
อย่างต่อเนือง เป็ นต้น
นวัตกรรมการให้บริ การรักษาพยาบาลรู ปแบบใหม่สามารถดําเนินการได้หลายรู ปแบบ
ทังนีเพือเป็ นการสนับสนุนการจัดการบรรษัทภิบาลในด้านการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ
ของผูร้ ับบริ การ ซึงธรรมชาติของผูร้ ับบริ การส่วนใหญ่มกั จะเข้ามาใช้บริ การในโรงพยาบาลเมือเกิด
ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ดังนันโรงพยาบาลจึงเป็ นสถานทีไม่พึงประสงค์ในการเข้ารับบริ การใน
ภาวะสุขภาพปกติ ยกเว้นเป็ นความต้องการตอบสนองเฉพาะส่ วนย่อยทีผูร้ ับบริ การมีวตั ถุประสงค์
เฉพาะการนัน เช่น การเสริ มความงาม การทําศัลยกรรมทีเกียวข้องกับความสวยงาม เป็ นต้น ทําให้
การจัด การบรรษัท ภิ บ าลจึ ง จํา เป็ นต้อ งหาวิ ธี ก าร แนวทางในการสร้ า งความน่ าสนใจให้แ ก่
ผูร้ ับบริ การเข้ามาใช้บริ การได้สะดวก รวดเร็ ว มีประสิทธิภาพและคุม้ ค่าต่อการรับบริ การ เช่น (1)
การสร้างรู ปแบบบูรณาการท่องเทียวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) โดยการประสานและบูรณาการ
จุดแข็งและโอกาส ในการเสริ มศักยภาพระดับประเทศไปสู่ความสามารถระดับการจัดการธุรกิจเชิง
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บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ทีมุ่งเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการนําธุรกิจการท่องเทียว
ธุ ร กิ จ สายการบิ น และธุ ร กิ จ สุ ข ภาพ ผนวกเข้า ด้ว ยกัน ในการสร้ า งมูลค่ าเพิ มให้แก่ ธุร กิ จ และ
ผลประโยชน์ของประเทศ กลุ่มผูร้ ับบริ การนี เป็ นกลุ่มนักเดินทางทีมีความห่ วงใยในสุ ขภาพ เช่น
กลุ่มชาวอาหรับทีมักเดินทางเข้ามารับบริ การสุขภาพในประเทศไทยเป็ นครอบครัวใหญ่ควบคู่การ
ท่องเทียวเสมออันเป็ นค่านิ ยม วัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มนี เป็ นต้น การมุ่งตลาดท่องเทียวเชิงสุ ขภาพ
สามารถสร้างตลาดทีสําคัญได้หลายประเทศ ได้แก่ ประเทศในกลุ่มอาหรับ เช่น ประเทศซาอุดิอาร
เบีย ประเทศอิรัก ประเทศอิหร่ าน ประเทศคูเบต ประเทศกาต้า เป็ นต้น นอกจากนี ยังมีผรู้ ับบริ การ
ประเภทอืนจากหลายประเทศ ทีเข้ามารับการรั กษาในลักษณะเชิงการท่องเทียว รู ปแบบของการ
บริ การ ได้แก่ การบริ การตรวจสุขภาพ (Health check-up) โดยเฉพาะโรคเฉพาะกลุ่มอาหรับทีมัก มี
ปัญหาสุขภาพเกียวกับพันธุกรรม โรคทีมีความเสียงร้ายแรง ทีต้องได้รับการรักษาอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื อง ทังนี ในการให้บริ การสุ ขภาพ เพือตอบสนองหลัก บรรษัทภิ บาลของธุร กิจ โรงพยาบาล
เอกชนยังสามารถสร้ างรู ปแบบการบูรณาการส่ งเสริ มการท่ องเที ยวเชิ งสุ ขภาพ เพือรณรงค์ให้
ชาวต่างชาติได้รั บประโยชน์หลายด้านทังการท่องเทียวและการดูแลสุ ขภาพ ตามวิถีข องไทยที มี
ความหลากหลายทีกําลังได้รับความนิยม ได้แก่ โภชนาบําบัด การแพทย์แผนไทย การตรวจสุ ขภาพ
เป็ นต้น สามารถออกแบบการท่ อ งเที ยวเชิ ง สุ ข ภาพได้หลากหลายช่ อ งทาง เพือให้เหมาะสม
สอดคล้องกับรู ปแบบของวิถีค วามต้องการของแต่ ละชนชาติ ได้แก่ ผูร้ ั บบริ ก ารกลุ่มอาหรั บมี
ค่านิยมในการมาท่องเทียวและรับบริ การทางการแพทย์ทงครอบครั
ั
วและใช้เวลาอยู่ในประเทศไทย
เป็ นระยะเวลายาวนาน เป็ นต้น (6) การดู แ ลผูร้ ั บบริ การตลอดชี วิ ต (Healthcare lifetime
companions) การให้การดูแลสุขภาพผูร้ ับบริ การตังแต่ก่อนเกิดจนกระทังวาระสุ ดท้ายของชีวิต ใน
รู ปแบบการดูแบบองค์รวมให้ผรู้ ับบริ การทังครอบครัวในทุกเรื องเกียวข้องกับสุ ขภาพ ได้แก่ การ
ตรวจสุ ขภาพประจําปี โปรแกรมการท่องเทียวร่ วมกับการบริ การสุ ขภาพ (Recreational service)
เช่น นวด สปา การฟื นฟูสุขภาพผูส้ ูงอายุ การดูแลสุขภาพระยะยาว เป็ นต้น หลักความรับผิดชอบใน
หน้าทีการเป็ นผูด้ ูแลสุขภาพให้แก่ผรู้ ับบริ การตลอดชีวิต ตังแต่ก่อนตังครรภ์ จนถึงวาระสุดท้ายของ
ชีวิต โรงพยาบาลเอกชนจํานวนหนึงให้ความสําคัญต่อหลักความรับผิดชอบในภาระหน้าทีตามหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการดําเนิ นการตามหลักการตอบสนองการดูแล
สุขภาพของผูร้ ับบริ การและบุคคลทีเกียวข้องในระยะยาว เพือเป็ นหลักประกันด้านสุ ขภาพให้แก่
ครอบครัว โดยแนวคิดหลายประเทศทีพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริ กา แคนาดา อังกฤษจะมีลกั ษณะ
การดูแลในรู ปแบบแพทย์ประจําครอบครัว (Family doctor) ทีให้การดูแลและมีความรู้ความเข้าใจ
ในประวัติการรักษา ประวัติทางพันธุกรรมของแต่ละครอบครัวได้อย่างเป็ นอย่างดี แนวทางของ
แพทย์ประจําครอบครัวจะช่วยวินิจฉัยการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสําเร็ จการรั กษา
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ได้ตรงเป้ าหมายสูงสุด (7) การสร้างศูนย์เคลือนย้ายผูร้ ับบริ การครบวงจร (Referral centre) เพือให้
ผูร้ ับบริ การได้รับการตรวจรักษาเบืองต้น (Investigation criteria) เพือพิจารณาตามสิ ทธิการรักษา
ตามศักยภาพของโรงพยาบาลทีเหมาะสม (Proper management) โดยแพทย์เป็ นผูพ้ ิจารณาในด้าน
การส่งต่อโรงพยาบาลอืนพร้อมข้อมูลการเจ็บป่ วย ข้อมูลการรักษาพยาบาลเบืองต้น การคัดกรอง
ผูร้ ับบริ การ (Triage) ใน 3 ประเภทหลัก ได้แก่ กรณี ฉุก เฉิ นมาก (Emergent) ต้องส่ งทันที กรณี
ฉุกเฉิน (Urgent) ใช้เวลาภายใน 5-30 นาที และกรณี ไม่ฉุกเฉิน (No urgent) ใช้เวลา 30-60 นาที การ
ให้บริ ก ารตลอด 24 ชัวโมง ประกอบด้วยทีมงานแพทย์ พยาบาล พร้ อมเครื องมือและอุปกรณ์ ที
ทันสมัยพร้อมสําหรับการเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การด้วยความรวดเร็ ว ปลอดภัยในการเคลือนย้ายทัง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยหน่วยเคลือนย้ายทีหลากหลาย ได้แก่ หน่วยเคลือนที (Mobile
CCU, ICU) รถมอเตอร์ไซค์ฉุกเฉิน (Motorlance) บริ การทางอากาศ (Air ambulance) และบริ การ
ทางนํา (Hydrolance) เป็ นต้น เรี ยกว่าการจัดระบบการส่ งต่อ (Care after cure) และระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency management) โดยมีเป้ าประสงค์ดา้ นการมุ่งเน้นความปลอดภัยของ
ผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ หลักการกระจาย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผลในการดูแลรักษาด้วย
ความพร้อมในการเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การอย่างครบวงจร โดยคํานึ งถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็ น
สําคัญ การส่งและเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การมีความสําคัญ เนืองจากผูร้ ับบริ การไม่สามารถช่วยตนเอง
การเคลือนย้ายมีผลต่อชีวิตของผูร้ ับบริ การและการปฐมพยาบาลเบืองต้น รวมถึงการตัดสิ นใจส่ งตัว
เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทีมีความเชียวชาญและปลอดภัยสูงสุ ดในการให้การรักษาพยาบาล
บริ การทีเป็ นนวัตกรรมในรู ปแบบเครื อข่ายบริ การ ได้แก่ การขยายคลีนิคสู่ชุมชนลักษณะเหมือน
รู ปแบบอนามัย เพือให้สามารถกระจายตัวเข้าถึงผูร้ ับบริ การครอบคลุมพืนที การให้บริ การทีรวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพจากการเข้าถึงผูร้ ับบริ การได้อย่างรวดเร็ ว เกิดประสิทธิผลในการวินิจฉัยเพือส่งต่อยัง
โรงพยาบาลทีมีความเชียวชาญได้อย่างปลอดภัย (8) การบริ การผูร้ ับบริ การวิกฤต (Intensive clinical
care) การให้บริ ก ารชันสู งและต้องใช้ค วามชํานาญเฉพาะด้านสามารถสร้ างโอกาสทางธุ ร กิ จ
นับเป็ นจุดแข็งและโอกาสทีจะให้ความดูแลกลุ่มทีต้องการความจําเป็ นทางการแพทย์ชนสู
ั ง เป็ น
กลุ่มตลาดเป้ าหมายทีโรงพยาบาลเอกชนสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจทีต้องพึงพาการบริ หารจัดการ
บรรษัทภิบาลในการบูรณาการ หลักคุณธรรมจริ ยธรรม หลักการตอบสนอง และหลักการกระจาย
พืนทีให้บริ การผูร้ ับบริ การวิกฤต (Intensive critical care) ในการให้การดูแลรักษาผูร้ ับบริ การทีมี
อาการหนัก แพทย์พยาบาลต้องใช้ความเชียวชาญพิเศษ และเครื องมือทางการแพทย์ชนสู
ั งในการ
รัก ษาเพือเป็ นการช่ว ยเหลือชี วิตในช่ว งเวลาวิกฤติ การลงทุ นในการบริ ก ารใช้เงิน ลงทุ น สูงทัง
บุคลากร และเครื องมือทางการแพทย์ ปัญหาการขาดแคลนห้องดูแลผูร้ ับบริ การเป็ นความเสี ยงของ
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ผูร้ ับบริ การ ทําให้เกิดการพัฒนารู ปแบบบริ การฉุกเฉิน เพือตอบสนองต่อการเข้าถึงของผูร้ ับบริ การ
ทีเสียงต่อชีวิตด้วยจรรบรรณวิชาชีพทางการแพทย์ทีให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
การสร้างนวัตกรรมการบริ การทางแพทย์ คือ รู ปแบบของผลิตภัณฑ์ทีนําเสนอให้แก่
ผูร้ ับบริ การ ซึงการจัดการบรรษัทภิบาลเป็ นเครื องมือทีทําให้นวัตกรรมดังกล่าวได้รับยอมรับ สร้าง
ความน่าเชือถือและความไว้วางใจจากผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่
1. การตอบสนองนวัตกรรมการรักษาพยาบาล การป้ องกันอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การคิ ด ค้น นวัต กรรมการรั ก ษาพยาบาล เพื อมุ่ ง ตอบสนองการรั ก ษาที ทํา ให้
ผูร้ ับบริ การได้รับบาดเจ็บน้อยลง การรักษารวดเร็ ว ลดความซับซ้อนในการรักษาตามทีกล่าวข้างต้น
เช่น นวัตกรรมการผ่าตัดผ่านด้วยแสงเลเซอร์ เป็ นการบูรณาการเพือพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
ในการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการผ่าตัด ผูร้ ั บบริ การจะมีบาดแผลเล็ก น้อยจากเดิมที ต้องเปิ ดแผล
กว้าง เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างละเอียดและมีการผ่าตัดได้ตรงจุดทําให้เกิดความรวดเร็ว
ในการให้บริ การและทําให้บาดแผลของผูร้ ั บบริ ก ารหายอย่างรวดเร็ ว ทําให้ผรู้ ั บบริ ก ารสามารถ
กลับไปชีวิตได้ตามปกติ เป็ นต้น นวัตกรรมทางการแพทย์เกิดขึนอย่างมากมายในปั จจุบนั มีวิธีการ
รักษาทีให้ผลด้านบวกแก่ทังผูร้ ั บบริ การ แพทย์และโรงพยาบาล การจัดการบรรษัทภิ บาลทีต้อง
มุ่งมัน คือ การใช้หลักคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ดว้ ยจิตสํานึ กมุ่งมันในการ
รักษาทีดี การไม่ฉวยโอกาสแสวงหาผลกําไรจนเกินควรจากการคิดค้นนวัตกรรม เช่น การขึนราคา
ค่ายาต้าน HIV คราวเดี ยว 5,500 เท่ าอันเป็ นการฉวยโอกาสทางธุ รกิ จและใช้ชีวิตมนุ ษ ย์มาเป็ น
เครื องมือทางการประกอบธุรกิจ ตัวอย่างนวัตกรรมทางการแพทย์ในเชิงป้ องกันทีมีผลต่อธุรกิจ คือ
ศาสตร์โภชนาการ ทีสามารถป้ องกันการเกิดโรคร้าย แต่ขาดการสนับสนุ นจากโรงพยาบาลเอกชน
เนื องจากมีผลกระทบต่ อรายได้จ ากการรั ก ษา หากมีก ารส่ งเสริ มเพือพัฒ นาบรรษัทภิ บาลด้าน
คุณ ธรรมมากขึนจะส่ งผลดี ต่ อการป้ องกัน สุ ขภาพของประชาชน ลดความเจ็บป่ วยและลดการ
รักษาพยาบาล แต่จะมีผลกระทบต่อรายได้ของโรงพยาบาล ทังนีการพัฒนานวัตกรรมทางเลือกใหม่
ภายใต้กรอบจรรยาบรรณทางการแพทย์สามารถเลือกให้บริ ก ารในส่ วนของผูร้ ั บบริ การทีไม่ใช่
ผูป้ ่ วยทีมีขนาดตลาดทีมากกว่าย่อมเป็ นหนทางในการพัฒนานวัตกรรมสําหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
อืนได้อีกทางหนึงและยังคงความเป็ นบรรษัทภิบาลได้
2. การรับรองมาตรฐานจากสถาบันทีมีความน่าเชือถือ โดยยึดหลักคุณธรรมจริ ยธรรม
และจรรยาบรรณทางการแพทย์
การคิดค้นนวัตกรรมต้องได้รับการยอมรับด้านการตรวจสอบ ด้านความโปร่ งใสใน
การให้ขอ้ มูลอย่างเปิ ดเผยและมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทีไม่พึงประสงค์ จากความรุ่ งเรื องด้าน
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นวัตกรรมทางการแพทย์ทาํ ให้หน่วยงานเช่นแพทยสภา ประสบปัญหาการตรวจสอบคุณภาพสิ นค้า
ที มีอยู่ใ นตลาดไม่ทัน การกระจายข่ า วสารความรู้ ไม่ถึง ประชาชนทําให้ต กเป็ นเครื องมือทาง
การตลาด เป็ นต้น กลไกในการตรวจสอบเพือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จึงมีความสําคัญต่อการ
จัด การบรรษัท ภิ บ าลของธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน ควบคู่ ก ับ หลัก คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางการแพทย์ เช่น การให้บริ การทางการแพทย์โดยขาดการรับรองหรื อไม่มีกฎหมาย
รับรอง ซึงมีกรณี เช่นนีจํานวนมากทีภาครัฐยังไม่สามารถกํากับ ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วน
ของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทีให้บริ การโรงพยาบาลเอกชนจําเป็ นต้องได้รับรองมาตรฐาน
อย่างเป็ นทางการก่อนการให้บริ การ รวมถึงการให้ขอ้ มูลอย่างถูกต้องชัดเจนและเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจของผูร้ ับบริ การ ในทางปฏิบตั ิพบว่ามีผใู้ ห้บริ การนวัตกรรมทางการแพทย์โดยปราศจาก
การรับรองจํานวนมาก อันเป็ นผลมาจากความต้องการได้เปรี ยบเชิงการแข่ งขัน การมุ่งแสวงหา
ผลประโยชน์ก่อนคู่แข่งรายอืน ความสามารถในการตังราคาระดับทีสูง ซึงเป็ นเป้ าหมายทางธุรกิจ
มากกว่าการคํานึ งถึงหลัก คุณ ธรรม ด้วยเหตุนี จึงต้องมีการพัฒนาจิ ตสํานึ กคุ ณธรรมให้มากกว่า
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทังนีผลลัพธ์จากพฤติกรรมดังกล่าวจะสามารถชีวัดได้จากกระแสความเห็น
ทางสังคม ซึงภาครัฐในฐานะผูด้ ูแล กํากับตรวจสอบต้องสร้างบทบาทหน้าทีให้เกิดความสมบูรณ์
เหมาะสมในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน
การจัด การบรรษัทภิ บาลในด้านความมีประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผล รวมถึงการ
ตอบสนองความต้อ งการและความรั บผิด ชอบในบริ ก ารสุ ข ภาพ โดยโรงพยาบาลเอกชนให้
ความสําคัญต่อความเชียวชาญเฉพาะทางและการจัดการทรัพยากรเพือตอบสนองผูร้ ับบริ การให้
ได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษา โดยกําหนดให้มีศนู ย์เฉพาะทาง ได้แก่ ศูนย์ตาหาคอจมูก ศูนย์
โรคหัว ใจ ศูนย์โรคระบบทางเดิ นทางอาหาร ศูนย์ศลั ยกรรมความงาม (Anti-aging) ศูนย์เต้านม
(Breast) ศูนย์มีบุตรยาก (Inferitie centre) เป็ นต้น ตัวอย่าง (1) นวัตกรรมด้านโสต ศอ นาสิ กวิทยา
ของโรงพยาบาลพญาไท 2 เป็ นการใช้เ ทคโนโลยีก ารตรวจหาความผิด ปกติ ข องร่ างกายให้
ผลการรักษาทีสะดวก รวดเร็ ว แม่นยํา ในการตรวจประเมินอาการพร้อมเครื องมือทันสมัยในการ
ช่วยฟื นฟูร่างกาย (2) นวัตกรรมร้อยไหมรักษาอาการนอนกรนอันเนื องจากต่อมทอนซิลโตกว่า
ปกติ จ นอุด กันทางเดิ น หายใจ (3) นวัต กรรมการผ่าตัด ผ่านกล้อ งชันสู ง (Advanced surgical
internventional technologies) ทําให้เกิดบาดแผลเล็กด้วยการสอดกล้องและเครื องมือผ่าตัดลงไป
สามารถผ่าตัดได้อย่างรวดเร็ ว เกิดอาการบาดเจ็บน้อยอัตราการฟื นตัวเร็ วและไม่ตอ้ งนอนรักษาตัวที
โรงพยาบาล (4) นวัต กรรมของโรงพยาบาลกรุ งเทพภู เก็ ต ในการใช้ก ล้องแคปซู ล (Capsule
endoscopy) ใช้ในการวินิจฉัยโรคระบบทางเดินอาหารทังระบบตังแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
ลํา ไล้เ ล็ ก ลํา ไส้ ใ หญ่ (5) นวัต กรรมการรั ก ษาโรคอัล ไซเมอร์ ด ้ว ยสารสื อประสาท (Neuro
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transmitter) (6) นวัตกรรมด้านการเฝ้ าระวังโรคหัวใจล้มเหลวระยะไกลด้วยการฝังเครื องวัด
สัญญาณ เช่น ความดันของหลอดโลหิต (Pulmonary artery) (7) การผ่าตัดกระเพาะเพือลดนําหนัก
ทางปาก (Transoral gastroplasty) เป็ นต้น การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนในหลัก
ประสิ ทธิ ภาพ หลักประสิ ทธิผล รวมถึงหลัก ตอบสนองความต้องการรั กษาโรคเฉพาะทางทีต้อง
อาศัยความเชียวชาญเฉพาะ สําหรับความถนัดของแต่ละโรงพยาบาลเอกชน ในการดูแล รักษาให้
เกิดคุณภาพการรักษาทีบรรลุผลเป็ นอย่างดี ตัวอย่าง (1) โรงพยาบาลวัฒโนสถ มีความเชียวชาญด้าน
มะเร็ ง (2) โรงพยาบาลกรุ งเทพหัวใจ มีความเชียวชาญด้านหัวใจแบบครบวงจร (3) โรงพยาบาล
ยันฮี มีความเชียวชาญด้านการเสริ มความงามและสุขภาพ เป็ นต้น การตอบสนองความเป็ นบรรษัทภิ
บาลต่อผูร้ ับบริ การจะต้องให้การศึกษาและสือสารข้อมูลทีเข้าใจง่ายต่อการรับรู้และตัดสิ นใจเข้ารับ
บริ การในโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงกระบวนการและขันตอนในการรักษาต้องให้คาํ แนะนําอย่าง
ละเอียด สร้างความชัดเจนในขันตอนการรักษา ผลกระทบจากการรักษา มาตรฐานการรับรองและ
การสร้างความมีส่วนร่ วมในการรักษาร่ วมกันระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาลเอกชน ซึงจะทํา
ให้เกิ ด ความไว้ว างใจ เกิ ด ความเชื อมันในการรั ก ษาร่ ว มกัน อัน เป็ นการเชื อมโยงยุทธ์ศาสตร์ ที
เกียวข้องอืน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้างความร่ วมมื อในการรักษาพยาบาลร่ ว มกันระหว่าง
ผูร้ ั บบริ ก ารและโรงพยาบาล ยุทธศาสตร์ ก ารสร้ างค่ านิ ย มและวัฒ นธรรมองค์ก ร ยุทธศาสตร์
คุณ ภาพการรั ก ษาและคุ ณ ภาพบริ ก าร ยุทธ์ศาสตร์ ก ารพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถในการเพิ ม
ศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ยุทธศาสตร์การเรี ยนรู้และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึง
แต่ละยุทธศาสตร์ลว้ นเกียวข้องและส่งผลกระทบต่อกันทังด้านบวกและด้านลบ
ยุทธศาสตร์ ที 2 การสร้ างความมีส่วนร่ วมในการปฎิรูปกฎหมาย
การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนมีส่วนเกียวข้องโดยตรงต่อหลักนิ ติ
ธรรม โดยโรงพยาบาลเอกชนมีบทบาทหน้าทีปฎิ บตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด เนื องจากธุรกิ จ
โรงพยาบาลเอกชนเกียวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ ซึงจากสภาวะการณ์ปัจจุบนั
พบว่า มีความเหลือมลําจากการขาดความเสมอภาคในการเข้าถึงสิ ทธิของผูร้ ับบริ การจํานวนมาก
จากปั ญหาเรื อรังในระบบสาธารณสุ ขของประเทศ ส่ งผลให้เกิดอุปสรรคหลายด้านทีซับซ้อนขึน
โดยเฉพาะผูร้ ั บบริ การทีมีสิทธิแต่ ไม่ส ามารถเข้าถึงสิ ทธิ การรักษาพยาบาลได้ เนื องจากไม่มีเงิ น
เดิ นทางไปโรงพยาบาล ปั ญหาความแออัดของโรงพยาบาลรัฐทีบริ การประชาชนไม่ทั วถึงขาด
ประสิทธิภาพและขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล ทําให้เกิดปั ญหาคุณภาพการรักษาทีผิดผลาด ขาด
การกระจายการเข้าถึงสิทธิในโรงพยาบาลรัฐทีมีจาํ นวนไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการ
(สุ ภทั ร ฮาสุ ว รรณกิจ , 2558) ซึ งทําให้ผรู้ ั บบริ ก ารทีมีค วามสามารถทางการเงิ นที ดีมาใช้บริ ก าร
โรงพยาบาลเอกชนเพิ มมากขึน การปฏิรูปกฎหมาย เพือสร้างโอกาสในความเสมอภาคจึงเป็ นสิ ง
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สําคัญทีมีความพยายามแก้ไขมานาน ซึงปัจจุบนั เริ มมีเห็นแนวโน้มการปฎิรูปกฎหมายบางส่ วน แต่
ยังคงไม่เพียงพอต่ อการตอบสนองต่อความต้องการด้านสุ ขภาพอย่างแท้จ ริ งและรอเวลาพัฒนา
ต่อไปในอนาคต ได้แก่
1. สร้ า งการมี ส่ ว นร่ วมในการสร้ า งแนวทางปฏิ บัติ ที เกิ ด ความเสมอภาค ความ
รับผิดชอบและมีความเป็ นธรรมกับธุรกิจและผูร้ ับบริ การ เพิมการให้บริ การตามมาตรฐานและตาม
หลักคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถ โดยแบ่งออกเป็ น
1.1 พระราชบัญญัติ หลักประกันสังคม ประกาศการปรั บปรุ งสิ ทธิประโยชน์ใน
เดือนตุลาคม 2558 ให้สิทธิประโยชน์แก่ผปู้ ระกันเพิ มมากขึน ได้แก่ การเพิ มความคุม้ ครองค่าใช้จ่าย
ในการคลอดบุตรเพิ มจาก 1 คนเป็ น 3 คน การให้เงินแก่บุตรคนละ 400 บาทจาก 2 คนเป็ น 4 คน
และขยายเป็ นการรับสิทธิได้ถึงอายุ 6 ปี การได้รับเงินชดเชยกรณี หยุดงานชัวคราวโดยกิจการไม่ได้
ปิ ด การรักษาสิทธิความคุม้ ครองกรณี ทีชําระเบียประกันไม่ครบ การได้รับเงินชดเชยกรณี ทุพพล
ภาพไม่ถึงร้อยละ 50 เป็ นต้น อันเป็ นการเพิ มเติมสิทธิประโยชน์ให้แก่ผรู้ ับบริ การ แต่ยงั ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาทีเกิดขึนจากการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคในปั จจุบนั เนื องจากแนวโน้มโรงพยาบาล
เอกชนเลิกรับประกันสังคมมีจาํ นวนเพิ มมากขึน จากค่าใช้จ่ายเหมารายหัวทีตําทําให้ไม่เกิดความ
คุม้ ค่าในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความสําคัญต่อเป้ าหมายในการรักษาพยาบาลถูกบิดเบือน
ให้อยู่ในรู ปแบบธุ ร กิ จ ในขณะที การต่ อรองเงื อนไขทางกฎหมายกับภาครั ฐจะถูก นําเสนอใน
รู ปแบบระบบคุณธรรมและการใช้ประโยชน์จากแพทยสภา รวมถึงสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็ น
กลไกในการผลักดันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปสู่รูปแบบการดําเนินธุรกิจอย่างเต็มตัว โดยภาครัฐ
ควบคุมได้ในขอบเขตทีจํากัดจนอาจทําให้ภาครั ฐไม่สามารถออกกฎหมายบังคับให้โรงพยาบาล
เอกชนปฎิบตั ิตามกฎหมายทีต้องการ เนื องจากมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่เบืองหลังผลักดันไปสู่ ความ
เป็ นธุรกิจในระบบเสรี นิยม ซึงมักเป็ นข้อกล่าวทีมาจากกลุ่มผลประโยชน์ของโรงพยาบาลเอกชน
ครันรัฐบาลลงทุนในโรงพยาบาลรัฐเพิ มมากขึนก็จะถูกต่อต้านในความไม่เป็ นเศรษฐกิจเสรี นิยม ทํา
ให้ภาครัฐไม่สามารถขับเคลือนกลไกใดๆ อันเป็ นปัญหาบรรษัทภิบาลภาครัฐ ดังนันแนวทางปฏิรูป
ระบบประกัน สังคมน่ าจะเป็ นแนวทางในการปรั บค่ าเหมาจ่ ายรายหัว มากขึ น ตามต้น ทุ น ของ
โรงพยาบาลเอกชน เพือให้เกิ ดแรงจูงใจในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็ก ทีต้องการปริ มาณ
ผูร้ ับบริ การมากขึนสามารถสร้างรายได้ทีเป็ นตัวเองได้จาํ นวนมากโดยไม่ตอ้ งดําเนิ นกลยุทธ์ทาง
การตลาดมากนัก ควบคู่ก ับการพัฒนามาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลรัฐ การขยายจํานวน
โรงพยาบาลรัฐเพือรองรับผูร้ ับบริ การประกันสังคมในอนาคต ซึงจะสามารถพัฒนาโรงพยาบาล
เอกชนให้ตอบสนองผูร้ ับบริ การและเป็ นส่วนหนึ งในการขยายฐานการให้บริ การเพิ มมากขึน โดย
โรงพยาบาลเอกชนจะเริ มพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลขึนตามลําดับ
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1.2 พระราชบัญญัติ หลัก ประกันสุ ข ภาพแห่ งชาติ (สปสช) เป็ นกฎหมายที สร้ าง
ความเสมอภาคให้แก่ผรู้ ับบริ การทีไม่มีสิทธิใดๆ ย่อมขอใช้สิทธิตามหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
ได้ โดยสํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติเป็ นผูด้ ูแลค่าใช้จ่ายทังหมดแก่ผรู้ ับบริ การ ซึงเมือ
เปรี ยบเทียบกับหลักประกันสังคมพบว่าสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ตอ้ งเสี ยค่าเบียประกัน
ได้รับความคุม้ ครองเช่นเดียวกับหลักประกันสังคม ทําให้เกิดความเหลือมลําในสิทธิตามกฎหมาย 2
ฉบับ ทังนีด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมายทีดีในการดูแลประชาชนให้ได้รับสิทธิการรักษาทุกคน แต่
ยังพบว่ามีปัญหาความเหลือมลําทีเกิดขึนและเป็ นทียอมรับได้ของสังคม ปั ญหาทีเกิดขึนเนื องจาก
โรงพยาบาลเอกชนจํา นวนมากไม่ เ ข้า ร่ วมในโครงการทํา ให้ ผูร้ ั บ บริ การต้อ งใช้บ ริ การใน
โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ ง ซึงแนวโน้มการเข้าร่ วมของโรงพยาบาลเอกชนมี
แนวโน้มลดลงในลักษณะเดียวกันกับหลักประกันสังคม จะส่งให้โรงพยาบาลเอกชนดําเนินงานเชิง
ธุรกิจอย่างเต็มที โดยภาครัฐไม่สามารถช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการผูกขาดใน
เชิงธุรกิจทีมุ่งแสวงหาผลตอบแทนการลงทุนทีสูงสุ ด โดยมีระบบการจัดการบรรษัทภิบาลทีดีเป็ น
เครื องสําคัญในการขับเคลือนธุรกิจคุณธรรมทีสร้างผลตอบแทนการลงทุนได้สูงไปพร้อมกัน ส่งผล
กระทบต่อประชาชนในด้านราคาค่ารักษาพยาบาลทีเพิ มสูงขึน โอกาสเข้าถึงการรักษาของผูม้ ีรายได้
น้อยลงลง ซึงเป็ นโจทย์สาํ คัญของภาครัฐทีต้องตัดสินใจดําเนินการไปในทิศทางทีเหมาะสมต่อไป
1.3 สิทธิขา้ ราชการทีอ้างอิงราคาชดเชยตามมาตรฐานราคาของกรมบัญชีกลาง ทํา
ให้การเข้ารับบริ การจากโรงพยาบาลเอกชนลดน้อยลง เนื องจากการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามสิ ทธิ
ข้าราชการทีอ้างอิงราคากรมบัญชีกลางมีราคาตํา ข้าราชการต้องชําระเงินเพิ มเติมเองและมีรายการ
คุม้ ครองไม่ทุก รายการทีมีในโรงพยาบาลเอกชนทําให้การเข้าถึงสิ ทธิ รับบริ ก ารในโรงพยาบาล
เอกชนของข้าราชการลดลง ส่งผลต่อความแออัดในโรงพยาบาลรัฐทีไม่สามารถพัฒนาการจัดการ
ให้เกิดความรวดเร็ วได้ เนืองจากมีทรัพยากรจํากัด อันเป็ นเหตุผลหนึ งในการปฎิรูปมาตรฐานราคา
เพิ มมากขึน จะเป็ นการจูงใจให้ขา้ ราชการใช้บริ การในโรงพยาบาลเอกชนมากขึนแต่กรณี เช่นนี มี
ผลกระทบต่อการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนน้อยกว่าสิทธิอืนๆ
1.4 พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน กรณี ผปู้ ระสบอุบตั ิเหตุฉุกเฉิ นทีมีผลกระทบ
ต่อชีวิตให้เข้ารับการรักษาพยาบาลทังโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชนได้ โดยรัฐบาลให้
ความคุม้ ครองค่าใช้จ่ายทังหมดในระยะ 72 ชัวโมงแรกหลังจากนันจะต้องย้ายไปอยู่โรงพยาบาลรัฐ
หากไม่สามารถดําเนินการได้รัฐจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทังหมดตามงบกรมบัญชีกลาง ซึงทํา
ให้โรงพยาบาลเอกชนเพิกเฉย พยายามปฎิเสธ การรับการรักษาเนื องจากเกรงผลกระทบจากความ
เสียงในการชําระเงิน อันเป็ นสิ งตอกยําถึงการปราศจากจรรยาบรรณและขาดหลักบรรษัทภิบาลที
ชัดเจน หากรัฐบาลยังไม่มีการปฎิรูปกฎหมายให้เกิดความเป็ นธรรม จะทําให้ธุรกิจ โรงพยาบาล
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เอกชนประสบปัญหาความน่าเชือถือมากขึน จากการละเลยปฏิบตั ิตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ งภาครั ฐต้องเคร่ งครั ดและแก้ไขข้อบกพร่ องของกฎหมายให้โรงพยาบาล
เอกชนทีปฏิเสธการรับผูร้ ับบริ การฉุกเฉินต้องรับโทษ เป็ นต้น
นอกเหนือจากกฎหมายทีต้องปฎิรูปแล้วยังมีส่วนทีเป็ นข้อเรี ยกร้องอืน เช่น (1) ด้าน
การคุ ้มครองผูไ้ ด้รับผลกระทบจากบริ การสาธารณสุ ข (ธเรศ กรั ษนัยรวิวงศ์, 2558) อันเกิ ดการ
ผูร้ ับบริ การได้รับบริ การทางการแพทย์ไม่เป็ นตามทีคาดหวัง ทําให้เกิดคดีฟ้องร้องทีสร้างปมปั ญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาล ทีทวีความรุ นแรงเพิ มมากขึน ส่ งผลกระทบต่อ
ปัญหาความขัดแย้งทีใช้เวลาในการพิจารณาคดีทียาวนาน ซึงไม่ส่งผลดีต่อทุกฝ่ าย การเรี ยกร้องให้มี
กฎหมายเกียวกับผูไ้ ด้รับความเสี ยหายทางการแพทย์ เป็ นกลไกที ทําให้คู่กรณี ได้รับการบรรเทา
ความเสี ยหายและลดความขัด แย้งลงบ้าง อัน เป็ นแนวทางเพือการผลัก ดัน ทางโครงสร้ างด้า น
กฎหมายที สร้างความเป็ นธรรมให้แก่ทุก ฝ่ าย แต่ จากประสบการณ์ ทีผ่านมาพบว่าช่ องว่างของ
กฎหมายมักนําไปสู่การหลีกเลียงในการปฎิบตั ิอย่างสมําเสมอ ปัจจัยหลักเกิดจากผลประโยชน์ของ
แต่ละฝ่ าย เช่นเดียวกับความพยายามในการควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน
เป็ นรู ปแบบการดําเนินธุรกิจทีรัฐบาลต้องให้ความสําคัญ เนืองจากค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
เอกชนถูก ควบคุ มจากวินิ จฉัยของแพทย์ในการเกิด ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ เช่ น ยา เวชภัณ ฑ์
อุปกรณ์ ทางการแพทย์ การตรวจวินิ จ ฉัยด้ว ยเครื อง เป็ นต้น ภายใต้ค วามเชี ยวชาญเฉพาะทาง
การแพทย์ทีเป็ นอํานาจในการดําเนินการตามมาตรฐานการรักษา ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนผูร้ ับริ การพึงต้อง
รับผิดชอบโดยปราศจากการต่อรองเนื องจากผูร้ ับบริ การขาดความรู้ความเข้าใจในแนวคําวินิจฉัย
ทางการแพทย์ ประกอบกับราคาไม่ได้ถกู เปิ ดเผยเป็ นสาธารณะทําให้ผรู้ ับบริ การขาดโอกาสในการ
ตัดสินใจหรื ออยูใ่ นภาวะจํายอมต้องรับภาระดังกล่าว การควบคุมราคาควรยึดหลักการของการค้า
ทัวไป เช่ นเดี ยวกับสิ นค้าจําเป็ นภายใต้ก ารควบคุมของกระทรวงพาณิ ชย์ทีห้ามขายเกิ น ราคาที
กําหนด แต่ราคาในโรงพยาบาลเอกชนมักสูงกว่าราคาทัวไปหลายเท่าตัว โดยทีไม่สามารถหาเหตุผล
ในการกําหนดราคาดังกล่าวได้อย่างชัดเจน การควบคุมราคาจึงเป็ นกลไกของการจัดการบรรษัทภิ
บาลทีจําเป็ นนํามาใช้เพือสร้างความเสมอภาค ความมีคุณธรรมจริ ยธรรมให้เกิดขึนในสังคม
สําหรับการปฎิรูปกฏหมายด้านบริ การสาธารณสุข จึงต้องให้ความสําคัญต่อการให้
ความร่ วมมือ การแลกเปลียนมุมมองด้วยเหตุผล การให้ความสําคัญและสะท้อนเจตนารมณ์ของ
การปฎิ รู ป ให้เ กิ ด ความชัด เจน เนื องจากมีค วามพยายามที จะใช้ช่อ งว่า งทางกฎหมายอยู่อย่า ง
สมําเสมอ ดังนันการใช้หลักนิติธรรมอย่างเดียวคงไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบรรษัทภิบาลในธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ความสําคัญของหลักบรรษัทภิบาทล้วนมีความสําคัญและมีความเกียวข้องกัน
เสมอ หลักการสําคัญทีมีผลต่อการพัฒนาและต้องปลูกฝั งกันอย่างต่อเนื อง ได้แก่ หลัก คุณธรรม
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จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชี พ โดยแพทยสภาต้อ งมี ค วามเข้ม แข็ งในบทบาทหน้า ที เพื อ
ประชาชนมากกว่าเป็ นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์เชิงธุรกิจ การพัฒนาระบบคุณธรรมจะได้ผล
ลัพธ์ในเชิงบรรษัทภิบาลด้านอืนตามมา แต่ก็เป็ นเรื องยากในการปลูกฝังค่านิ ยมท่ามกลางกระแส
ผลประโยชน์ ความพยายามในการพัฒ นาบรรษัทภิ บาลยังคงต้องมีก ารศึก ษาและปฎิ บัติ อย่า ง
ต่อเนือง
2. เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็ นการสร้าง
ค่านิ ยมและวัฒ นธรรมโรงพยาบาล เป็ นเครื องมือในการผลักดันไปสู่ การสร้างจิต สํานึ กในความ
รับผิดชอบต่ อความปลอดภัยในชีวิต ของผูร้ ั บบริ การอันเป็ นเป้ าหมายสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิ จ
โรงพยาบาลเอกชน ซึ งวัฒ นธรรมองค์ก รจะช่ ว ยในการตรวจสอบจิ ต สํานึ ก ความมีคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมในเชิงลึกทีแต่ละบุคคลซ่อนเร้นไว้ได้ โดยผูบ้ ริ หารสามารถใช้ดุลยพินิจในตัดสิ นใจให้
ถูก ต้องแม่น ยําในการให้คุ ณประโยชน์หรื อทําโทษ ตามระดับความเหมาะสม ทังนี วัฒนธรรม
โรงพยาบาลเอกชนทีมีระบบการตรวจสอบกันเอง ส่ งผลทังในด้านดีและด้านร้าย ซึงผูบ้ ริ หารทีทํา
การประเมินต้องใช้ดุลยพินิจอย่างละเอียดรอบคอบ เนืองจากมีจาํ นวนมากทีเป็ นการใส่ ร้ายป้ ายสี มี
การตัดสิ นกันเองด้วยดุลยพินิจและอคติส่วนตัว อันจะนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพนักงานด้วย
กันเอง หรื อแม้กระทังการฟ้ องร้องระหว่างพนักงานกับโรงพยาบาล เป็ นต้น
3. การมีส่วนร่ ว มในการสนับสนุ นแพทยสภา ให้สามารถสร้างความเป็ นธรรมและ
เป็ นทีพึงของประชาชนและผูป้ ระกอบวิชาชีพอย่างแท้จริ ง จากแนวคิดทีสอดคล้องกับกระแสความ
ด้อยประสิทธิภาพและความไม่โปร่ งใสในคณะกรรมการแพทยสภา โดยมีประเด็นสําคัญ คือ แพทย
สภาเป็ นองค์กรของรัฐแต่ถกู แทรกแซงด้วยอํานาจจากกลุ่มผลประโยชน์ เช่น ผูด้ าํ รงตําแหน่งสําคัญ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ในโรงพยาบาลเอกชน ทําให้เกิดข้อครหาถึงความโปร่ งใส ความรับผิดชอบต่อสังคมใน
การผลักดันแพทยสภาไปสู่การเป็ นองค์กรทีแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ตัวอย่าง กรณี ทีแพทย
สภาทวงเวลาการพิจารณาของศาลด้วยการส่ งคําวินิจฉัยในลักษณะล่าช้าเนื องจากคําวินิจฉัยของ
แพทยสภาไม่มีผลต่อการตัดสินคดีของศาล การขาดการติดตามเรื องราวร้องทุกข์ดว้ ยความยุติธรรม
เป็ นต้น ปัญหาหลายเรื องทีเกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถพบได้จากสื อต่างจํานวน
มากทังจากภาคประชาชน มูลนิ ธิ หรื อแม้แต่บุคคลทีเกียวข้องโดยตรงกับแพทยสภามีความเห็นที
สอดคล้องกันในส่วนของความปราศจากความโปร่ งใส การเอือต่อผลประโยชน์ของโรงพยาบาล
เอกชน ดังนันแพทยสภาเป็ นหน่ วยงานของรัฐบาลมีว ตั ถุประสงค์ เพือกํากับดูแลจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์อนั เป็ นภาระหน้าทีอันทรงเกียรติทีภาครัฐต้องเร่ งปฎิรูปแพทยสภา ให้ดาํ เนินกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีตังไว้อนั จะเป็ นแนวทางในการพัฒนาบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาล
เอกชนตามมา
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4. การสร้ า งความมี ส่ ว นร่ วมในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การทรั พ ยากรของ
โรงพยาบาลรัฐ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตอบสนองความต้องการ โรงพยาบาลรัฐ
ทีให้บริ การระดับตติยภูมิสามารถใช้ทรัพยากรทีมีศกั ยภาพจํานวนมาก เพือช่วยเหลือ แบ่งปันการใช้
ทรัพยากรกับโรงพยาบาลเอกชนในระดับทีตํากว่า ทําให้เกิดการเกือกูลจุดแข็งและจุดอ่อนทีเป็ น
ช่องว่างในการให้บริ การรักษาพยาบาล ก่อให้เกิดความร่ วมมือในการจัดสรรทรัพยากรทีมีร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ ที 3 การสร้ างความร่ วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
จากปัญหาและอุปสรรคด้านการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์และ
พยาบาล ทีเรื อรังมานานจนเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาการจัดการเชิงบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะตาม
หลัก คุ ณ ธรรมจริ ยธรรมและหลัก การตอบสนองด้า นความปลอดภัย ในชี วิต ของผูร้ ั บ บริ ก าร
เนืองจากทีผ่านมาบทบาทหน้าทีในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์เป็ นหน้าทีของภาครัฐทีมีการปิ ด
กัน ขาดการสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการผลิตบุคลากร ทังทีภาครัฐมีขอ้ จํากัดด้านการ
จัดการและทําให้เกิ ดปั ญหารุ นแรงต่อเนื องก่ อให้เกิด ความซับซ้อนของปั ญหาและอุปสรรคเพิ ม
สูงขึน โดยในส่วนของโรงเรี ยนแพทย์สามารถสนับสนุ นการผลิตบุคลากรได้อย่างเพียงพอ แต่ไม่
เพียงพอสําหรั บการป้ อนบุค ลากรให้แก่โ รงพยาบาลเอกชน อีกทังภาครัฐไม่มีนโยบายที ให้การ
สนับสนุ น การผลิต บุ ค ลากรจากโรงพยาบาลเอกชนที มีค วามพร้ อม ส่ งผลให้อ ัต ราส่ ว นแพทย์
พยาบาล เภสัชกรต่อผูร้ ับบริ การไม่เป็ นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัย ส่ งผลกระทบต่อการ
ให้บริ ก ารทางการแพทย์ ทําให้เกิ ด ปั ญหาการย้ายทีทํางานของแพทย์จากโรงพยาบาลรั ฐหัน มา
ทํางานกับโรงพยาบาลเอกชนมากขึน เนืองจากแพทย์ได้รับค่าตอบแทน ความสะดวก มีความพร้อม
ในการให้บริ ก ารมากกว่าโรงพยาบาลรั ฐ แนวทางเชิ งกลยุทธ์หลัก ของผูเ้ ชี ยวชาญมีค วามเห็ น
ค่อนข้างสอดคล้องกันเกียวกับกลยุทธ์ทีต้องดําเนินการดังนี
1. สร้างการมีส่วนร่ วมในการกระจายความรับผิดชอบในการผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงเรี ยนแพทย์
จากปั ญหาความขาดแคลนบุ ค ลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะสาขาแพทย์และ
พยาบาลทีมีจาํ นวนและสัดส่วนไม่เป็ นตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกกําหนด เนื องจากการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั มาจากมหาวิทยาลัยรัฐทีมีความพร้อมบนปั จจัยพืนฐาน
ของความเป็ นสถาบันการศึกษา ในส่วนของมหาวิทยาลัยเอกชนมี 2 แห่ งที ผลิตแพทย์และพยาบาล
คือ มหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยรังสิต ซึงในการดําเนิ นงานในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนใน
การผลิต แพทย์ประสบอุปสรรคหลายด้าน ได้แก่ ภาคเอกชนต้องลงทุน ในเครื องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์สูงทําให้ไม่เกิดความคุม้ ค่าการลงทุน มหาวิทยาลัยเอกชนขาดโรงพยาบาลเพื อทําการ
ฝึ กสอน ทําให้มหาวิทยาลัยเอกชนต้องพึงพาความร่ ว มมือจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาล
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เอกชน เช่น มหาวิทยาลัยสยามร่ วมมือกับโรงพยาบาลตํารวจและโรงพยาบาลธนบุรี มหาวิทยาลัย
รังสิตร่ วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี เป็ นต้น ทางด้านมหาวิทยาลัยรัฐสามารถผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ทงแพทย์
ั
พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิ คการแพทย์ นักกายภาพป้ อนโรงพยาบาลรัฐได้อย่าง
เพียงพอทําให้ระบบการผลิตบุคลากรเพือป้ อนสู่โรงพยาบาลรัฐไม่ประสบปั ญหาความขาดแคลน
ตัวอย่าง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช เป็ น
ต้น ซึงเมือบุคลากรทางการแพทย์สาํ เร็ จการศึกษา ต้องทํางานในโรงพยาบาลรัฐเพือเป็ นการใช้
ทุนการศึกษา ในขณะทีภาคธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื อง ปั ญหาความ
ขาดแคลนแพทย์และพยาบาลจึงทวีความรุ นแรงมากขึน เนื องจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมุ่งเน้น
การให้บริ การทีดีแก่ผรู้ ับบริ การส่งผลให้ตอ้ งเตรี ยมความพร้อมด้านบุคลกรทางการแพทย์ทีมีความรู้
ความสามารถ แต่ขาดแคลนยังเป็ นปั ญหาหลักของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเนื องจากบุคลากรทีมี
ความสามารถจะทํางานอยูใ่ นโรงพยาบาลรัฐเป็ นส่วนใหญ่ ทําให้โรงพยาบาลเอกชนจําเป็ นต้องจูง
ใจแพทย์ทีมีความรู้ความสามารถมาร่ วมงานกับโรงพยาบาลเอกชน ในรู ปแบบแพทย์ประจํา แพทย์
บางเวลา แพทย์เวร ทําให้เกิดความขัดแย้งในระบบการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
ที ต้องดิ นรนทางธุ ร กิ จ เพื อความอยู่ร อดและความจํา เป็ นต้องดึ งตัว หรื อ ซื อตัว แพทย์ทีมี ค วาม
เชียวชาญมาทํางานร่ วมกับโรงพยาบาลเอกชน ด้วยแรงจูงใจด้านผลประโยชน์ทีแพทย์ได้รับสูงขึน
และได้รับความอํานวยความสะดวกในการทํางานมากขึน ทําให้แพทย์และพยาบาลย้ายมาทํางานใน
โรงพยาบาลเอกชนมากขึนจนทําให้โรงพยาบาลรัฐเริ มขาดแคลนบุค ลากรทางแพทย์ทีมีค วาม
เชี ยวชาญพิเศษ จนกระทบต่ อระบบการบริ การสุ ขภาพภาคประชาชนมากขึน โดยการจัด การ
บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน มีความจําเป็ นต้องคํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมทีเกียวข้องกันหลาย
ด้าน โดยเฉพาะปั จจัยด้านการตอบสนองและความรับผิดชอบต่อการสร้างอัตราผลตอบแทนการ
ลงทุ น สู ง สุ ด ให้แ ก่ ผูถ้ ือหุ ้น ภายใต้ภ าวะการแข่ งขัน ที สู ง การลงทุ น สู ง และความคาดหวัง ของ
ผูร้ ับบริ การทีสูงกว่าการรับบริ การในโรงพยาบาลรัฐ สําหรับแนวทางการจัดการบรรษัทภิบาลของ
โรงพยาบาลเอกชน พบว่ามีความเห็นทีสอดคล้องกัน คือ ระบบสาธารณสุขต้องการความร่ วมมือใน
การผลิตบุ คลากรทางการแพทย์ร่ วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและภาครั ฐ ซึงโรงพยาบาล
เอกชนพร้อมทีจะดําเนิ นการเรื องนี เนื องจากเหตุผลทางธุรกิจทีต้องการผลิตและพัฒนาบุคลากร
สําหรับโรงพยาบาลเอกชนนันๆ เอง โดยมีโรงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อมในการผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ได้เองจํานวนหนึ งทีขณะนี ได้มีการนําร่ องดําเนิ นการไปแล้ว คือ กลุ่มโรงพยาบาล
ธนบุรี สําหรับกลุ่มโรงพยาบาลกรุ งเทพเป็ นกลุ่มทีมีความพร้อมและต้องการมีส่วนร่ วมในการผลิต
แพทย์ แต่ยงั มีขอ้ ติดขัดหลายประการพอสรุ ปประเด็นสําคัญ ดังนี
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1.1 ข้อกําหนดด้านการปฎิบตั ิตามกฎหมายทีเกียวข้องเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัย ซึง
แนวทางการจัด การบรรษัทภิ บ าลผูบ้ ริ ห ารโรงพยาบาลเอกชน คํานึ ง ถึงเรื องหลัก ความความ
รับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ ในการลงทุนทีใช้เงินทุนสูงมากในการดําเนินการในรู ปแบบมหาวิทยาลัย อัน
เป็ นไปได้ยากทีโรงพยาบาลเอกชนจะดําเนิ นการได้เนื องจากขาดการสนับสนุ นด้านเงิน ทุนจาก
รัฐบาลเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยรัฐ หรื อแม้กระทังขาดมาตรการช่วยเหลือใดๆ จากรัฐบาล เช่น การ
ลดหรื อยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุน เป็ นต้น
1.2 การจัดการบรรษัทภิบาลด้านความมีประสิ ทธิภาพ ความมีประสิ ทธิผลในการ
ผลิตบุคลากรทีต้องใช้เงินลงทุนสูง การจัดการเรี ยนการสอนทีทําให้เกิดต้นทุนการดําเนิ นงานสูงส่ ง
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ความสูญเสียด้านเวลาและโอกาสในการเรี ยนรู้ที
ทําให้ตน้ ทุนของโรงพยาบาลสูงไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน ทางเลือกในการจัดการบรรษัทภิบาล คือ
การคัด เลือ กบุ ค ลากรทางแพทย์และแพทย์ด ้ว ยวิธีก ารของโรงพยาบาลเอกชน กล่า วคื อ เลือ ก
ผูเ้ ชียวชาญทีมีชือเสียงเข้าไปทํางานยากกว่าการเสียงรับแพทย์ทีปราศจากประสบการณ์เข้ามาทํางาน
เพือทําให้เกิดความเสียงในโรงพยาบาลเอกชน จึงเป็ นแนวทางเลือกทีโรงพยาบาลเอกชนดําเนิ นการ
ตามสถานการณ์นนเอง
ั
รวมถึงการลดข้อผูกพันจากการปฎิบตั ิตามสัญญาในด้านการจ้างงานทีทํา
ให้โรงพยาบาลเอกชน สามารถเลือกแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย ดังคํากล่าวทีว่า
ต้องมีการวิเคราะห์ตน้ ทุ น CEG ทีมาเน้นกับการใช้นาํ ไฟต่อ ตารางเมตรต่ อ
คนไข้ 1 คนเป็ นอย่ า งไรบ้า ง พนัก งานที ให้บริ ก ารคนไข้ 1 คนเราใช้กีคน สั ดส่ วนของ
พนักงานเป็ นอย่างไร เหมาะสมไหม การใช้ส วัสดิการเหมาะสมไหมใช้ฟุ่มเฟื อยหรื อเปล่า
นันเป็ นการภายใน ประหยัด คือ การทําให้ถูกต้องเหมาะสม มันคือผลกําไร มันคือความเจริ ญ
(สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)

1.3 การจัดการบรรษัทภิบาลในการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้เกิด
การเคลือนย้ายธุรกิจและแรงงานได้ตามกลไกเศรษฐกิจเสรี นิยม การขยายตลาดไปสู่ประเทศในกลุม่
อาเซียนทําให้สามารถใช้ทรัพยากรท้องถิ น เพือการดําเนินงานได้ทนั ทีไม่ตอ้ งสร้างบุคลากรเอง ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ นทังแพทย์และบุคลากรการแพทย์ ทําให้เกิดการประหยัดและคุม้ ค่า
การลงทุนสามารถตอบสนองความต้องการของผูถ้ ือหุน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี การตอบสนองความต้องการที ดี แก่ ผรู้ ั บบริ ก าร จําเป็ นต้อ งได้รั บการ
ประสานงานและประสานผลประโยชน์ร่วมกันทังภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยทีผ่านมาได้มี
การเจรจาหาความเหมาะสมร่ วมกัน เช่น ข้อเสนอด้านการขอความช่วยเหลือด้านการยกเว้นภาษีเงิน
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ได้จากการลงทุนจากภาครัฐแต่ยงั ไม่ได้รับการตอบรับร่ วมกัน การขอให้เป็ นสถาบันภายใต้การ
กํากับของภาครัฐทีไม่เข้มงวดตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพือให้โรงพยาบาลเอกชนได้มีโอกาส
ได้ปรับตัวภายในระยะเวลาทีกําหนดระยะเวลา 3 - 5 ปี เป็ นต้น ซึงหากสามารถบรรลุขอ้ ตกลง
ร่ วมกันได้จะทําให้อตั ราความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยูใ่ นระดับทีเหมาะสมและสามารถ
รองรั บการพัฒ นาทักษะความเชี ยวชาญของแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร เพือรองรั บอัต ราการ
เจริ ญเติบโตของผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติในอนาคต อันส่งผลต่อหลักการตอบสนอง หลักความเสมอ
ภาค หลักการมีส่วนร่ วม หลักคุ ณธรรมจริ ยธรรมทางการแพทย์ทีดี เนื องจากลดภาระงานให้แก่
บุคลากรทางการแพทย์ ทําให้มีเวลาในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาวิชาการ เพือตอบสนอง
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การได้อย่างเหมาะสมต่อไป
2. สร้างการมีส่วนร่ วมในการแบ่งปั นทางวิชาการ พัฒนาทักษะ ความชํานาญทางแก่
บุคลากรการแพทย์ เพือตอบสนองความคุม้ ค่าในการให้บริ การ
การสร้างความมีส่วนร่ วมในระบบสาธารณสุข ภาครัฐมีบทบาทหน้าทีสําคัญในการ
กําหนด กฎหมายระเบียบข้อบังคับในการสร้างกติกาทีเป็ นธรรมให้แก่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในสังคม
จากสภาพปัญหาปัจจุบนั ของระบบสาธารณสุขเกิดปั ญหาทีมีความซับซ้อนเกียวข้องกับผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียหลายฝ่ ายจึงทําให้การมีส่วนร่ วมทางด้านความร่ วมมือรวมถึงการแบ่งปั นทรัพยากรด้าน
วิชาการ การพัฒนาทักษะความชํานาญเกิดขึนน้อย ส่วนหนึงปัญหาเกิดจากความอ่อนแอของภาครัฐ
ในการสร้างความเป็ นธรรมด้านกฎหมายให้แก่สังคม แพทยสภายังมีปัญหาด้านผลประโยชน์จาก
กลุ่มเจ้าของกิจการและผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนเข้ามามีบทบาทในการกําหนดทิศทางในการ
ปฎิบตั ิงานทําให้ขาดประสิ ทธิภาพในการติดตามผลิตภัณฑ์บริ การ ขาดประสิ ทธิภาพด้านการให้
ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงการให้ความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ายด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพทีเหมาะสม
ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยแบ่ง
ออกเป็ นด้านๆ ได้ดงั นี
2.1 การประสานความร่ วมมือกับหน่ วยงานราชการ โรงพยาบาลรัฐ สถานรับรอง
มาตรฐาน สํานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติและหน่ วยงานอืน ในการให้ความร่ วมมือด้าน
วิชาการเฉพาะด้านทีแต่ละหน่วยงานมีความถนัด เปิ ดโอกาสให้มีการเยียมชมกิจการ ดูวิธีการทํางาน
ทีทําให้เกิดประสิทธิภาพและเป็ นต้นแบบในการปฎิบตั ิทีดี การจัดการบรรษัทภิบาลเพือการมีความ
ส่วนร่ วมในการร่ วมมือเพือให้เกิดประโยชน์กบั ผูร้ ับบริ การเกิดการประสานความช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนือง เช่น การส่งผูร้ ับบริ การไปศูนย์มะเร็ งแห่งชาติเพือตรวจหาเนือร้าย โดยโรงพยาบาลเอกชน
บางแห่งไม่จาํ เป็ นต้องลงทุนอุปกรณ์เครื องมือ เพียงอาศัยการประสานความร่ วมมือกับศูนย์มะเร็ ง
ในการใช้เครื องมือทางการแพทย์ทีทันสมัย รวมถึงการใช้บุคลากรที มีความสามารถเฉพาะทางใน
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การวินิจฉัยผลทางคอมพิวเตอร์ ทําให้เกิดประโยชน์ร่วมกันหลายด้าน ทังในส่ วนของโรงพยาบาล
เอกชนไม่ตอ้ งลงทุน ศูนย์มะเร็ งแห่งชาติได้ใช้อุปกรณ์เครื องมือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เป็ นต้น
2.2 การประชุมแลกเปลียนเชิงวิชาการ การให้ความร่ วมมือในการใช้นวัตกรรมทาง
การแพทย์ร่วมกัน รวมถึงการสร้างเสริ มผลงานการวิจยั เชิงวิชาการทางการแพทย์ให้มากขึนในการ
ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ
ยุ ท ธศาสตร์ ที 4 การมีส่ วนร่ วมในการรั ก ษาร่ วมกัน ระหว่ า งโรงพยาบาลและ
ผู้รับบริการ
การสร้ างความมี ส่ ว นร่ ว ม เพือดู แ ล รั ก ษาพยาบาล การตัด สิ น ใจร่ วมกัน ในการ
รักษาพยาบาลร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาลและผูร้ ับบริ การ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ทีดี สร้าง
ความเข้าใจและร่ วมมือระหว่างกันในการให้การรักษา โดยพืนฐานวิชาชีพแพทย์มาจากการให้ความ
ช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรม โรงพยาบาลบางแห่งมีการแปรเปลียนรู ปแบบ เจตนารมณ์ของวิชาชีพ
สู่การค้าทีมุ่งแสวงหากําไรสูงสุดจากความเจ็บป่ วยและชีวิตของเพือนมนุษย์ โดยอาศัยบทบาทความ
ไว้วางใจของแพทย์ทีเรี ยกว่า “Fiduciary relationship” คือ ความสัมพันธ์เป็ นเชิงสัญญาทีปราศจาก
การนับถือ เมือผูร้ ั บบริ การไม่ได้ตามทีคาดหวังตามที ได้ต กลงกันไว้ การเรี ยกร้องสิ ทธิ ต่างๆ จึ ง
บังเกิดขึน อีกส่วนหนึงการทํางานจึงนําไปสู่ภาวะการแข่งขันระหว่างบุคคลในองค์กร ทําให้เกิด
การกรณี พิพาททีไม่เหมาะสมในการปฎิบตั ิงานร่ วมกัน โดยองค์ประกอบสําคัญในการสร้างความมี
ส่วนร่ วมในการรักษาได้แก่
1. การให้ขอ้ มูลเกียวกับแนวทางและขันตอนในการรักษาทีโปร่ งใส แสดงทีมาเพือ
การตรวจสอบข้อมูลได้ การแสดงความรับผิดชอบร่ วมกันทีชัดเจนในการตัดสินใจอย่างมีส่วนร่ วม
ความรู้ทางการแพทย์เป็ นความรู้เฉพาะทาง ผูร้ ับบริ การส่ วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในคําศัพท์เฉพาะทีใช้ในวงการแพทย์ทีเป็ นทังภาษาทีไม่เป็ นการทัวไปและส่ ว นใหญ่ เป็ น
ภาษาอังกฤษ ทีไม่สามารถเข้าใจได้ในระดับผูร้ ับบริ การ รวมถึงขันตอนกระบวนการรักษาแล้วทํา
ให้ผรู้ ับริ การไม่สามารถเข้าถึงความใจได้ ดังนันช่องว่างระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาลเอกชน
เกิ ด ขึ นมากมาย การพัฒ นารู ป แบบการจัด การบรรษัทภิ บ าลของโรงพยาบาลเอกชนสามารถ
ดําเนินการโดย (1) การให้ความรู้เฉพาะเกียวกับอาการของโรคอย่างโปร่ งใสชัดเจน ตังแต่สาเหตุ
ของการเกิดโรค ผลกระทบความเสียงเกียวกับโรคทีอาจเชือมโยงไปสู่ระบบอืนๆของร่ างกายมาก
น้อยเพียงใด ผลจากการรักษาในระยะสันระยาวทําให้สภาพร่ างกายเปลียนแปลงไปอย่างไร สิ งที
ผูร้ ับบริ การและญาติตอ้ งดูแลภายหลังจากเสร็ จสิ นการรักษามีอะไรบ้าง ระยะเวลาในการรักษาและ
ระยะเวลาในการดูแลหลังจากการรั ก ษาเสร็ จ สิ น ผูร้ ั บบริ การต้องปฎิ บตั ิ ต นเองอย่างไรในการ
เตรี ยมพร้อมก่อนการรักษา เป็ นต้น (2) การอธิบายขันตอนการรักษาพยาบาลอย่างโปร่ งใส ได้แก่
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กรอบระยะเวลาในการเตรี ยมความพร้อมก่อนการรักษาผูร้ ับบริ การต้องปฎิบตั ิตวั อย่างไร การเฝ้ าดู
อาการ เหตุทีต้องดําเนินการในแต่ละขันตอนทีเคร่ งครัด กระบวนการรักษาทีมีขนตอนซั
ั
บซ้อน ใน
ส่ ว นนี จําเป็ นต้องให้แพทย์ผใู้ ห้ก ารรั ก ษาอธิ บายรายละเอียดขันตอนให้ชดั เจนโปร่ งใส รวมถึง
ผลกระทบร้ายแรงทีอาจเกิดขึนระหว่างการรักษา เช่น การผ่าตัดหัวใจในครังนี มีความเสี ยงทีต้อง
ระมัดระวังอย่างมากจากเส้นประสาททีอยูใ่ กล้กบั เส้นเลือดทีจะผ่าตัดในครังนี ซึงหากเกิดความผิด
ผลาดขึนจะทําให้ผรู้ ับบริ การเป็ นอัมพาตขาทังสองข้างตังแต่บริ เวณสะโพกลงไป โอกาสทีจะเกิด
ความผิดผลาดมี 50% เพือให้ผรู้ ับบริ การตัดสิ นใจ ยอมรับหรื อไม่ยอมรับความเสี ยงทีอาจเกิดขึ น
พร้อมกับการจัดการหลักการตรวจสอบผลการรักษาเมือเกิดเหตุ พร้อมหลักความรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายทีเกิดขึนในจํานวนเงินหรื อการดูแลรักษาจนอาการเบาเทาหรื อหายขาด เป็ นต้น ในการ
ให้ขอ้ มูลส่วนนีแพทย์ผใู้ ห้การรักษาจําเป็ นต้องสละเวลาในการให้ขอ้ มูล ร่ วมให้ความคิดเห็นและ
เคารพในการตัดสิ นใจของผูร้ ับบริ การหรื อญาติ ทีมีอาํ นาจในการตัด สิ น ใจแทน เพือให้เกิ ดการ
ยอมรับในการมีส่วนร่ วมในการรักษาอย่างอิสระ การใช้หลักจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ ในการให้
ข้อเท็จจริ งโดยปราศจากวัตถุประสงค์ เพือเบียงเบนประเด็น เช่น การสร้างความเกรงกลัวต่อการ
เสียชีวิต จึงทําให้ผรู้ ับบริ การตัดสินใจผ่าตัด เป็ นต้น (3) การประเมินค่ารักษาพยาบาล แพทย์ผใู้ ห้
การรักษาหรื อแพทย์เจ้าของไข้ตอ้ งทําการวินิจฉัยตามหลักการแพทย์ ด้วยหลักคุณธรรมจริ ยธรรม
ทางการแพทย์และด้วยความเป็ นผูเ้ ชียวชาญในการตัดสินใจวิธีการรักษา การให้ยา การใช้เวชภัณฑ์
การใช้อุปกรณ์และเครื องมือในการรักษาทีเหมาะสมกับผูร้ ับบริ การด้วยความเหมาะสมกับอาการ
ของผูร้ ับบริ การ ซึงแพทย์ผใู้ ห้การรักษามักเป็ นผูต้ ดั สิ นใจทังหมดรวมถึงการเลือกทีมการรักษาว่า
ต้องการแพทย์ในทีมเป็ นใครบ้าง เช่น แพทย์วิสัญญี แพทย์ผชู้ ่วย แพทย์เฉพาะทางอืน รวมถึงทีม
พยาบาล นัก เทคนิ ค การแพทย์ รวมถึงการให้ยาทีต้องประสานกับเภสัชกรเกียวกับรายการยาที
เหมาะสมในการรักษา ในส่ วนนี มีเหตุการณ์ทีเกิดขึนบ่อยครังจากกรณี ทีแพทย์ให้ยาตามประเภท
และจํานวน จนเกิดความขัดแย้งกับเภสัชกร ทําให้เภสัชกรไม่จ่ายยาตามแพทย์สงทํ
ั าให้เกิดปัญหาใน
การรักษา เป็ นต้น ดังนันนอกจากการอธิบายกระบวนการรักษาแล้ว การประสานงานภายในของผู้
ร่ วมปฎิบตั ิการยังมีความสําคัญต่อการให้การรักษาอย่างมากเช่นกัน ปั ญหาการประเมินราคาอาจ
กล่าวได้ว่ามีปัญหาทุกรายทีมีการประเมิน สาเหตุหลักเกิดจากการขาดความใส่ใจของแพทย์ผใู้ ห้การ
รักษาในการวางแผนการรักษาทีชัดเจน ทําให้ผลการประเมินราคาคาดเคลือน นอกจากนียังมีสาเหตุ
อืนทีมีผลต่อราคาประเมินทีคาดเคลือน ได้แก่ ความถนัดในการใช้เครื องมือของแพทย์แต่ละคน
แตกต่างกัน ทําให้การเตรี ยมวัสดุอุปกรณ์เพือการรักษามีการเปลียนแปลงระหว่างการรักษา ดุลย
พินิจในการสังยาของแพทย์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน การเลือกแพทย์ในทีมงานแตกต่างกันมี
ผลต่อการคิดค่าแพทย์ต่างกัน ในบางกรณี มีประเด็นเกียวกับวงเงินความคุม้ ครองของบริ ษทั ประกัน
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หรื อคู่สญ
ั ญาหรื อเป็ นผูร้ ับบริ การทีมีฐานะดีมีส่วนทําให้แพทย์วินิจฉัยการสั งยาเวชภัณฑ์ทีราคาสูง
เป็ นต้น ซึงส่งผลกระทบต่อความน่าเชือถือของบริ ษทั ประกัน บริ ษทั คู่สัญญาหรื อผูร้ ับบริ การที มัก
นําไปสู่ ประเด็นปั ญหาตอนชําระเงินให้แก่โรงพยาบาลเอกชน แนวทางการจัดการบรรษัทภิบาล
เพือสร้างความโปร่ งใสทําได้หลายวิธี คือ วิธีการบันทึกรายการค่าใช้จ่ายตามการใช้จริ ง โดยระบบนี
ได้รับการยอมรับจากผูร้ ับบริ การ เนืองจากมีความโปร่ งใสเปิ ดเผย และสามารถตรวจสอบได้อย่าง
ชัดเจน แต่ปัญหาจะอยู่ทีบางรายการทีมีการคิดราคาซําซ้อน เช่น ค่าบริ การโรงพยาบาล หมายถึง
ค่าใช้จ่ายถัวเฉลียในระบบสาธารณูปโภคต่อจํานวนค่าเฉลียของผูร้ ับบริ การ ซึงเมือมีคาํ ถามถึงราคา
ยาที มีร าคาต่ อหน่ ว ย สู งกว่าตามราคาตลาดทั วไปหลายเท่ าตัว อาจได้รับคําตอบว่าเป็ น การรวม
ค่าเฉลียของต้นทุนการจัดการของโรงพยาบาลหรื อมาตรฐานการจัดเก็บยาทีแตกต่างกันระหว่าง ยา
ผูป้ ่ วยนอก ยาผูป้ ่ วยในทีแตกต่างเป็ นไปตามมาตรฐานทีโรงพยาบาลกําหนดทําให้เกิดต้นทุน เป็ น
ต้น ซึ งประเด็น นี มัก จะมีปัญหาที คู่สัญญาและบริ ษ ัทประกัน ตังคําถาม จนเกิ ด การเจรจาระดับ
สมาคมประกันชีวิตประกันภัยกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนเป็ นประจําส่ งผลให้เกิ ดความไม่ใว้
วางใจระหว่างกัน นอกจากนียังมีประเด็นปัญหาความเหมาะสมในการรักษาทีเป็ นกรณี ทีส่ งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายทีเพิ มสูงขึนตามมา วิธีการทีน่าจะพัฒนารู ปแบบการจัดการบรรษัทภิบาลทีเหมาะสมใน
อนาคตทีจะทําให้ผรู้ ับบริ การสามารถตัดสิ นใจได้ง่ายขึน วางแผนทางการเงินได้ดีขึน ได้แก่ การ
นําเสนอบริ การในรู ปแพคเกจ ซึงส่วนใหญ่เป็ นการรักษาเฉพาะอาการใดอาการหนึ ง เช่น แพคเกจ
คลอดธรรมชาติ แพคเกจผ่าตัดคลอด โดยมีทางเลือกย่อยๆ ในแพคเกจทีต้องการ อาทิ การยกระดับ
ห้องพัก รายการอาหาร เป็ นต้น โดยราคาจะมีการแจ้งให้เกิดความชัดเจนเป็ นทียอมรับได้ร่วมกัน
บริ ก ารในรู ปแบบราคาแน่ นอน (Fix price) มีรูปแบบคล้ายกับแพคเกจแต่จะเป็ นการจัดราคาที
ชัดเจนขึน ทังในรู ปแบบการรักษา ยาเวชภัณฑ์ทีจัดไว้เป็ นชุดสําหรับใช้แพทย์สามารถปรับเปลียน
ได้บา้ ง โดยมีการบันทึ กแยกรายการระหว่างการใช้ยาเวชภัณฑ์แท้จริ ง กับการบันทึ กตามระบบ
มาตรฐานบัญชีทีมีระบบการแยกแยะรายการเพือจัดสรรค่าใช้จ่ ายและรายได้เข้าสู่ แผนกต่างๆที
รับผิดชอบ ทําให้สามารถแยกข้อมูลเพือการบริ หารจัดการได้ชดั เจน การจัดรู ปแบบนี ถือว่าอยู่ใน
ระยะเริ มต้นทีปั จจุบันได้รั บการยอมรับแต่ยงั ไม่แพร่ หลาย เนื องจากมีขนตอนในการเจรจาและ
ั
วิธีการซับซ้อนมากกว่ารู ปแบบแพคเกจ
การให้ขอ้ มูลเกียวกับอาการของโรค ขันตอนการรั กษา รวมถึงการวางแผนทาง
การเงิ น ตามหลัก การจัด การบรรษัทภิ บาล ด้ว ยการสร้ างความมีส่ว นร่ ว มในการรั กษาระหว่าง
ผูร้ ับบริ ก ารและที มงานโรงพยาบาลเอกชน เป็ นแนวทางทีสําคัญและมีผลต่อความคาดหวังของ
ผูร้ ับบริ การในการส่ งมอบคุณค่าทีดีทีสุ ด เนื องจากทําให้เกิดการยอมรับ เข้าใจ เชือใจระหว่างกัน
มากขึน ทําให้เมือเกิดเหตุทีไม่คาดคิดขึนมักจะมีแนวโน้มการประนี ประนอมสู งและมักไม่นาํ ไปสู่
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ปั ญ หาความขัด แย้งในการฟ้ องดําเนิ น ดดี รวมถึง ไม่เ กิ ด ปั ญหาในการชํา ระเงิ น แนวทางนี มี
ความสําคัญมากต่อการจัดการบรรษัทภิบาลทีโรงพยาบาลเอกชนจําเป็ นต้องยึดถือปฎิบตั ิในการส่ ง
มอบคุณค่าตามความคาดหวังด้วยหลักบรรษัทภิบาลทีได้รับการยอมรับทีดีทีสุด
2. การพัฒนาคุณภาพการรักษาตามมาตรฐานการรับรองทัวไป มีระบบการตรวจสอบ
สอบทาน เพือให้แน่ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานนานาชาติ
การปฎิ บัติ ต ามมาตรฐานการรั บ รองสถานพยาบาลทังระดับ ชาติ แ ละระดับ
นานาชาติ ล้วนเป็ นหลัก เกณฑ์ทีเกียวข้องกับแนวทางการจัดการบรรษัทภิ บาลของโรงพยาบาล
เอกชน ทีจําเป็ นต้องปฎิบตั ิอย่างต่อเนือง ซึงแนวทางทีมีความสัมพันธ์เกียวข้องกับการสร้างความมี
ส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาลร่ วมกันระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาลเอกชน ซึงสถานการณ์
ปั จจุบนั พบว่าปั ญหาการสร้างความสัมพันธ์และการสื อสารระหว่างผูร้ ับบริ การและแพทย์อยู่ใน
ระดับน้อย ระหว่างแพทย์ในทีมเดียวกันก็ยงั มีการสื อสารน้อยเช่นกัน โดยการสื อสารส่ วนใหญ่จะ
ผ่านพยาบาลทีมีความใกล้ชิดกับผูร้ ับบริ การ ทําให้การสื อสารข้อมูลการรักษารวมถึงโอกาสทีจะ
สร้างความมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาลร่ วมกันมีนอ้ ย ตัวอย่าง การเจ็บป่ วยจากอาการหลายโรค
ซึงต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางหลายคนให้การรักษา แพทย์แต่ละคนมีแนวทางในการรักษาต่างกัน
ซึ งผลการวินิ จ ฉัยของแพทย์แต่ ละคนให้ค วามเห็ น ว่ าแต่ ละส่ ว นที รั ก ษาไปอยู่ใ นเกณฑ์ทีดี ขึ น
ในขณะทีผูร้ ับบริ การอาการทรุ ด หนักขึน ประเด็นสําคัญเกิดจากผูร้ ับบริ การและญาติขาดความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการรักษา ขาดปฎิสมั พันธ์กบั แพทย์ ส่งผลให้ญาติปฎิเสธการชําระเงิน พร้อม
เรี ยกร้องให้โรงพยาบาลอธิบายสาเหตุของปัญหาทีเกิดขึนจนได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันว่า (1) ต้องมีแพทย์
เจ้าของไข้ดูแลภาพรวมการรักษาและให้ข ้อมูลรวมถึงสร้างการมีส่วนร่ วมในการตัด สิ นร่ วมกับ
ผูร้ ับบริ การ (2) การรักษาขาดความสอดคล้องกันทําให้อาการแย่ลง (3) ค่าใช้จ่ายสูงเกินความจําเป็ น
เนื องจากราคาสูง ให้การรักษาเกินความจําเป็ น เป็ นต้น ดังนันมาตรฐานคุณภาพล้วนมาจากการ
สร้ างค่ านิ ยม วัฒ นธรรมองค์ก รที ดี ซึ งจะส่ งผลต่ อการสร้ างวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพที มุ่งเน้น ความ
ปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ อันเป็ นเป้ าหมายสูงสุ ดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน วัฒนธรรม
คุณภาพจะก่อให้เกิดระบบการตรวจสอบการทํางานระหว่างผูป้ ฎิบตั ิงานด้วยกันตลอดเวลา แพทย์
ผูใ้ ห้การรักษาจะไม่สามารถปฎิบตั ินอกกฎเกณฑ์ของโรงพยาบาล การสังยาโดยแพทย์ถกู ตรวจสอบ
โดยเภสัชกรทีบ่อยครังพบว่ามีการสังยาผิด จํานวนผิดปกติหากปราศจากการตรวจสอบทีดีจากเภสัช
กรจะส่งผลร้ายแรงต่อผูร้ ับบริ การและความเสี ยหายต่อโรงพยาบาล เป็ นต้น ดังนันมาตรฐานของ
วัฒนธรรมคุณภาพทําให้เกิดความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สร้างความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ
และคุณธรรมขึนในโรงพยาบาล ซึงเป็ นมาตรฐานทีสูงกว่ามาตรฐานการรับรองสถานพยาบาล
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ยุทธศาสตร์ ที 5 การพัฒนาค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และจัดการเชิงบรรษัทภิบาล ใน
การมุ่งเน้ นความปลอดภัยในชีวติ ของผู้รับบริการ
จากเจตนารมณ์ ท างการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข ที ตังอยู่บ นพื นฐานของความมี
มนุษยธรรมทีต้องให้การช่วยเหลือ การรักษาชีวิตคน ถูกพัฒนามาสู่การดําเนิ นธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนเต็มรู ปแบบ ด้วยการผสมผสานแนวคิดการจัดการเชิงบรรษัทภิบาล เพือสร้างผลลัพธ์ทาง
ธุรกิจทีมีอตั ราผลตอบแทนทีสูงทีสุ ดควบคู่กบั การมุ่งเน้นความปลอดภัยของผูร้ ั บบริ การ เพียงแต่
เป็ นการเลือกเฉพาะกลุ่มเป้ าหมายที สามารถตอบสนองต่อเป้ าหมายของโรงพยาบาลเอกชนเป็ น
สําคัญ องค์ประกอบสําคัญ 2 ประการในการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิ
บาล ประกอบด้วย
1. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่ งความปลอดภัยให้แก่ผรู้ ับบริ การ จากปรัชญา
การดําเนินธุรกิจทัวไป ผูน้ าํ เป็ นบุคคลทีมีอิทธิพลสําคัญในการสร้างค่าวัฒนธรรมและปรัชญาการ
ดําเนิ นกิ จการ ให้สอดคล้องกับเป้ าหมายทางธุร กิจที มุ่งผลตอบแทนสูงสุ ด ควบคู่ก ับการมุ่งเน้น
ความปลอดภัยในแก่ผรู้ ับบริ การทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมายทางธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชน ดังนันการ
ขับเคลือนธุรกิจโรงพยาบาลทีต้องอาศัยความร่ วมมือจากพนักงานจํานวนมากและเป็ นการทํางาน
ลักษณะสหสาขาวิชาชีพทีมีความแตกต่างกัน ทําให้การสร้างค่านิ ยมและวัฒนธรรมจึงเป็ นเรื องที
สําคัญในการบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิจ โดยมีองค์ประกอบสําคัญทีมีผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาล
ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ดังนี
1.1 การสร้างค่านิยม เปรี ยบเสมือนการสร้างอุปนิ สัยของโรงพยาบาลเอกชน เพือ
สรรหาบุคลากรทีมีอุปนิสยั คล้ายคลึงกันเข้ามาทํางานร่ วมกัน ตัวอย่าง (1) มีจิตใจทีต้องการบริ การ
เกินความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ (2) มีความเชียวชาญในวิชาชีพ (3) สร้างสรรคุณภาพการรักษา
เป็ นต้น ค่ านิ ยมดังกล่าวจะเป็ นต้น แบบของอุปนิ สัยเชิ งธุ รกิจ ทีผูน้ าํ โรงพยาบาลเอกชนอยากให้
เป็ นไป เพือสนับสนุนเป้ าหมายทางธุรกิจทีตังใจไว้ โดยทัวไปธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีจุดมุ่งเน้น
เชิงธุรกิจหลัก เช่น คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การ ซึ งครอบคลุมภาพกว้างของการดําเนิ น
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีสามารถตอบสนอความต้องการและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ซึง
เป็ นการออกแบบกลุ่มเป้ าหมายให้สอดคล้องการดําเนินงานของโรงพยาบาล
1.2 การสร้างวัฒนธรรมโรงพยาบาล ซึงเป็ นผลต่อเนื องจากการคัดเลือกบุคคลทีมี
ค่านิยมทีสอดคล้องกับค่านิยมโรงพยาบาลแล้ว ความแตกต่างระหว่างบุคคลทีมาจากสายวิชาชีพใน
ลักษณะสหสาขาวิชาชีพยังคงมี ช่องว่างสําหรับความแตกต่างด้านอุปนิ สัยจะถูกกลันกรอง หล่อ
หลอมอีกขันหนึงด้วยประเพณี วิถีทาง แนวทางปฏิบตั ิทีเป็ นรู ปแบบเฉพาะของโรงพยาบาลนันอีก
ขันหนึงทีมีการยึดถือปฏิบตั ิต่อกันมาเป็ นระยะเวลายาวนานทําให้เป็ นวัฒนธรรมทีเหนี ยวแน่ นทีมี
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อยูใ่ นโรงพยาบาลนันๆ วัฒนธรรมองค์กรทีสําคัญทีสุ ด คือ วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในชีวิต
ของผูร้ ับบริ การ อันนําไปสู่การรับรู้และการปฏิบตั ิต่อกันมาในเรื องการช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ เช่ น
การอบรมความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ (Patient safety) การซ้อมดับเพลิง การซ้อมอุบตั ิภยั เป็ นต้น
ซึงเฉพาะวัฒ นธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลมีจาํ นวนมากและทุก คนในโรงพยาบาลต้อง
อบรมภาคบังคับและมีการฝึ กซ้อมอย่างสมําเสมอ โดยมีการผูกเป็ นส่ ว นหนึ งของผลงานในการ
ประเมินผลงานประจําปี ของพนักงานทุกคน วัฒนธรรมองค์กรยังเป็ นรู ปแบบของการตรวจสอบ
กันเองในระดับบุคคลทีสามารถหยังลึกถึงแนวความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานแต่ละ
คนทีทํางานร่ วมกันเป็ นทีม เช่น (1) การรับสมัครแพทย์ประจําต้องมีการทํางานร่ วมกันมาสักระยะ
หนึงเพือเรี ยนรู้นิสยั ทีอยูเ่ บืองลึกก่อนรับเข้าทํางาน (2) พยาบาลสอดส่ องดูพฤติกรรมของแพทย์ที
ละเลยการดูแลผูร้ ับบริ การและมีการรายงานตรงสู่ผอู้ าํ นวยการโรงพยาบาล (3) การตรวจสอบการ
ทํางานระหว่างพนัก งานในแผนกเดี ยวกัน หรื อต่ างแผนกทําให้เกิ ด การเปิ ดเผยโปร่ งใสในการ
ตรวจสอบระดับบุคคล เป็ นต้น ซึงการพัฒนาระบบวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยทําให้ผบู้ ริ หารเข้าใจ
ธรรมชาติของแต่ละคน สามารถมอบหมายงานได้ตรงตามความรู้ความสามารถความสนใจของแต่
ละบุคคลได้เทียงตรงมากขึน ส่ งผลให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการทํางาน เนื องจาก
ลักษณะงานตรงกับความต้องการของพนักงาน วัฒนธรรมองค์กรยังทําให้เกิดความใกล้ชิดสนิ ท
สนม เกิดการรู้ใจกันจนสามารถทํางานเป็ นทีมร่ วมกันได้อย่างเชือใจกัน เป็ นการหล่อหลอมหลัก
บรรษัทภิบาลให้เกิดขึนในองค์กรของโรงพยาบาล ซึงโดยส่ วนใหญ่แล้วพบว่าวัฒ นธรรมแต่ละ
โรงพยาบาลมีความแตกต่างกัน ในรายละเอียด แต่ ในสาระสําคัญหลักจะคล้ายคลึงกัน เช่ น การ
มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ จนนําไปสู่การจัดการบรรษัทภิบาลเชิงคุณภาพ ซึง
อาจมีความแตกต่างกันบ้างในแต่ละโรงพยาบาล โดยส่ วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นเชิงคุณธรรมได้ตรง
ตามเป้ าหมายและส่งผลต่อการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
2. การจัด การตามหลัก บรรษัทภิ บาล เพือให้เกิด ประสิ ทธิ ภาพเชิ งบูร ณาการระบบ
บริ หารจัดการทีดี เริ มจากพืนฐานค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรทีดี การสร้ างการมีส่วนร่ วมทาง
ความคิด เห็ นที แตกต่ างกันจากผูบ้ ริ หารสู่ ก ารนําไปปฎิ บัติร่ ว มกัน ได้อย่างแท้จ ริ ง การวางแผน
เสริ มสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิงบูรณาการผ่านความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ทีร่ วมรับ
ผิด รับชอบในผลงานร่ วมกัน การทําความเข้าใจในบทบาทหน้าทีลัก ษณะงานที ต้องปฎิ บัติงาน
ร่ วมกันในลักษณะทีมงาน เพือการบรรลุสู่เป้ าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ทีสําคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ การติดตามผลการปฎิบตั ิงาน และการประเมินผลเพือพัฒนา
องค์ประกอบหลักทีสําคัญในการจัดการเชิงบรรษัทภิบาล ได้แก่
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2.1 การบริ หารงานบุ ค คล ที มุ่งให้ค วามสําคัญต่ อการจัด การบุ ค ลากรที มีค วาม
หลากหลายวิชาชี พที ต้องเข้ามาปฎิ บตั ิ งานร่ ว มกัน ในโรงพยาบาล ซึ งหน้าที สําคัญ ได้แก่ การ
คัดเลือกบุคลากรทีค่านิยมควบคู่ความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละสายงาน
ด้ว ยความโปร่ งใส มี ค วามเสมอภาคแก่ ผู้มี คุ ณ สมบัติ ต ามที กํา หนดไว้ การพัฒ นาโอกาส
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน รวมถึงการประเมินผลทีเชือมระบบการจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม
จะทําให้การวางแผนงานบุคคลเกิดประสิทธิภาพ สามารถรักษาคนไว้ได้ตามอัตราทีกําหนด ส่ งผล
ต่อคุณภาพงานทีดีและสามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การและพนัก งานภายในได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ ค่าในการจ้างงาน เป็ นต้น
2.2 การบริ หารการเงิ น เพือให้เกิ ด ประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิ ผลในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนในการจัดการแหล่งเงินทุนทีมีตน้ ทุนทีตําสุ ดเชิงเปรี ยบเทียบในตลาดการเงิน จัดการระบบ
จัดซือให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่ งใส เช่น มีการเปรี ยบเทียบราคาตําสุ ดอย่างน้อย 3 ราย การ
ดําเนิ นการอนุ มตั ิ ตามขันตอนในระบบการจัด ซื อ การดําเนิ น การด้านเอกสารถูก ต้องครบถ้ว น
สามารถตรวจสอบได้ การพิจารณาเรื องการขัดผลประโยชน์ในการจัดซืออันนําไปสู่การขาดความ
โปร่ งใสและทุจริ ต เป็ นต้น การบริ หารสิ นค้าคงคลังอย่างเหมาะสม เช่น การกําหนดเอกสารและ
สินค้านําเข้าและจําหน่ าย การตรวจสอบจํานวนสิ นค้าคงคลังตามระยะเวลาทีกําหนด ระบบการ
จัดซือทีมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเมือถึงจุดการสั งซือและสิ นค้าหมดอายุ เป็ นต้น การลดความเสี ยง
ทางการเงินโดยเฉพาะความเสียงจากการไม่รับชําระค่าบริ การทางการแพทย์ ต้องมีการตรวจสอบ
รายการค่าใช้จ่ายของผูร้ ับบริ การเป็ นประจําทุกวัน มีการแจ้งยอดค่าใช้จ่ายตามรอบทีกําหนด การ
ติดตามการชําระเงินจากผูร้ ับบริ การหรื อผูใ้ ห้ความคุม้ ครองอย่างต่อเนื อง รวมถึงการจัดการกรณี
บุคคลไม่พึงประสงค์ทีอาจนําความเสียหายมาสู่โรงพยาบาล เช่น บุคคลทีเคยมีปัญหาการชําระเงิน
การพิจารณาความน่ าเชือถือทางการเงินสําหรับคู่สัญญา เป็ นต้น ทังหมดนี เป็ นส่ วนหนึ งของการ
แสวงหาความคุม้ ค่าทางการเงินทีมุ่งสร้างผลตอบแทนสูงสุด (Maximum shareholder wealth)
2.3 การจัดการสาธาณูปโภคขันพืนฐานในการสนับสนุ นการปฎิบตั ิงาน ให้อยู่ใน
สถานะพร้อมใช้อยูต่ ลอดเวลา ได้แก่ การจัดการระบบนําประปา ระบบไฟฟ้ า ระบบความเย็น ระบบ
เครื องมือทางการแพทย์ ระบบความสะอาดปลอดภัย เป็ นต้น เพือสนับสนุ น และอํานวยความ
สะดวกให้เกิดคุ ณภาพบริ การทีถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย การอํานวยความสะดวกเป็ นส่ ว น
หนึ งของคุ ณ ภาพบริ ก าร ถื อว่ าเป็ นจุ ด แข็ง ในการดําเนิ น ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนที ให้ค วาม
ช่วยเหลือ สามารถเข้าถึงผูร้ ับบริ การ อํานวยความสะดวกเพือให้ผรู้ ับบริ การได้เข้ารับบริ การได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ ว เหมาะสม ทําให้เป็ นทางเลือกเชิงกลยุทธ์ทีสร้างความแตกต่างและสร้างจุดแข็งใน
การประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ในขณะทีการจัดการบรรษัทภิบาลด้านนีใช้เงินลงทุนสูงมาก
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การบริ หารจัด การจึ งจําเป็ นต้องมุ่งเน้น ความประหยัด การใช้น วัต กรรมเพือสร้ างคุ ณ ค่ าที เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด เช่น มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้ าด้วยการกําหนดค่าอุณหภูมิในเครื องทําความ
เย็นตามโหลดการใช้ไฟฟ้ าทีราคาตําสุด การใช้ขอ้ มูลผูร้ ับบริ การมาเป็ นตัวกําหนดการเปิ ดปิ ดระบบ
ความเย็น เป็ นต้น โดยทัวไปการบริ หารจัดการทีดีนอกจากจะช่วยเพิ มศักยภาพการแข่งขันทีดี ยัง
สามารถสร้างกําไรเพิ มขึนได้จากการดําเนินธุรกิจตามปกติ
2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร การจัดการระบบบรรษัทภิบาล
ข้อมูลสําคัญของผูร้ ับบริ การ ระบบเอกสารทีน่ าเชือถือ ปลอดภัย เรี ยกใช้งานได้สะดวก การเข้าถึง
ข้อมูลตามหน้าทีความรับผิดชอบ การสร้างระบบทีเอือประโยชน์ต่อการลดปริ มาณงานทําให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ ว สนองตอบต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การในการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์
เนท ได้แก่ การใช้อินเทอร์ เนทหรื อไวไฟ (Internet or Wifi) การใช้ระบบรักษาความปลอดภัยใน
การควบคุมผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เนท การเข้าถึงการใช้บริ การนัดพบแพทย์ ตรวจผลสุ ขภาพจาก
ระบบ เป็ นต้น
2.5 การตลาดและช่องทางการตลาด การจัดกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบรรษัทภิบาล
ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส ชัดเจนทังข้อดี ขอ้ เสี ย ผลกระทบทีอาจเกิดขึ น การรั บรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริ การทีผ่านงานวิจยั เชิงวิชาการหรื อได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจาก
สถาบันทีมีความน่าเชือถือได้ การคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การเสมอ
ทังนี ปั จ จัยที สร้ างเสริ มศัก ยภาพการจัด การมีค วามสัม พัน ธ์ต่ อเนื องกับ การสร้ า ง
คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การทีดี ซึงต้องอาศัยองค์ประกอบเชิงโครงสร้าง เพือสนับสนุ น
รู ปแบบการจัดการบรรษัทภิบาล ให้ประสบผลสําเร็ จ ได้แก่ (1) การจัดโครงสร้างองค์กรทีมุ่งเน้น
การกระจายอํา นาจการปฎิ บัติ ง าน เพื อให้เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในผลลัพ ธ์ ก ารจัด การที ได้รั บ
ผลประโยชน์สูงสุด โดยการออกแบบโครงสร้างองค์กรจะนําไปสู่กบั จัดแบ่งบทบาทหน้าทีในการ
ปฏิบตั ิงาน การจัดสรรอัตรากําลังคน จัดสรรชัวโมงการทํางาน การพิจารณาถึงต้นทุนต่างๆ ทําให้
ผูบ้ ริ หารสามารถควบคุมกิจการได้จากการบริ หารเชิงโครงสร้าง (2) การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม
จริ ยธรรมและยึดมันในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีจิตสํานึกทีดี ในทางปฎิบตั ิเป็ นเรื องยากในการจูง
ใจและพิสู จ น์ จิ ต สํา นึ ก ที แท้จ ริ งได้ การสร้ า งระบบคุ ณ ธรรมที ดี เ กิ ด จากจิ ต สํา นึ ก ความเชื อ
เจตนารมณ์ทีดี ของผูป้ ฎิบตั ิงาน การสร้างค่านิ ยมและวัฒนธรรมทีดี จะเป็ นการหล่อหลอมระบบ
คุณ ธรรมที มีกลไกในการตรวจสอบซึงกันและกันระหว่างผูป้ ฎิบัติงานร่ ว มกัน การจัดการของ
โรงพยาบาลจึงมักหาเครื องมือในการตรวจสอบหลายทาง เช่น การรับข้อร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ
การตรวจสอบกันเองระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
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ยุทธศาสตร์ ที 6 คุณภาพการรักษาและคุณภาพบริการ
วัตถุประสงค์สาํ คัญของการรักษาพยาบาล คือ คุณภาพการรักษาทีต้องการบรรเทาหรื อ
หายจากอาการเจ็บป่ วยที จัดการควบคู่ก ับคุณภาพบริ การทีดี เนื องจากผูร้ ับบริ การต้องการความ
ช่วยเหลือจากแพทย์ พยาบาล และพนักงานทุกคนในโรงพยาบาล ตามเจตนรมณ์ในมาตรา 80 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มุ่งส่ งเสริ ม สนับสนุ น พัฒนาระบบสุ ขภาพ
อันนําไปสู่สุขภาวะทียังยืนอย่างมีมาตรฐานทัวถึงและมีประสิ ทธิภาพ โดยคุณภาพการรักษาและ
คุณภาพบริ การมีความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลและผูร้ ับบริ การ ไม่ขึนอยูก่ บั จํานวนเงินมากน้อย
ทีชําระค่าบริ การหรื อสิ ทธิความคุ ้มครอง (นพดล ปกรณ์นิมิตดี , 2556) คุณภาพบริ การของธุรกิ จ
โรงพยาบาล หมายถึง การปฎิบตั ิให้เป็ นไปตามความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ผูว้ ิจยั พบว่า กลยุทธ์
สําคัญในการสร้างความคาดหวัง คือ การพัฒนาคุณภาพการรักษาตามมาตรฐานการรับรองทัวไป มี
ระบบการตรวจสอบสอบทาน เพือให้แน่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตราฐานระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ ทังนี บทบาทหน้าทีของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ จึงต้องประกอบด้ว ยสามัญ
สํานึกตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตัวอย่าง แพทยสภา มีหน้าทีในการ
ควบคุม ดูแลความประพฤติของกลุ่มผูป้ ระกอบวิชาชีพในการดํารงเกียรติยศแห่ งวิชาชีพ การยึด
ความหลักธรรมาภิบาลในการสอดส่ องความประพฤติข องแพทย์นาํ มาสู่ ก ารเมืองในแพทยสภา
ธุรกิจโรงพยาบาลจึงจําเป็ นต้องสร้างความน่ าเชือถือจากการรับรองมาตรฐานระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ เข้ามาเสริ มสร้ างความเชื อมันในคุ ณภาพทางการแพทย์มากขึ น เสมือนหนึ งมี
ผูต้ รวจสอบการปฎิบตั ิงานให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรับรอง จึงถูกมองว่ามาตรฐานการรับรอง
เป็ นเครื องมือเสริ มทางการค้าชนิ ดหนึ งทีโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถสร้ างความน่ าเชือในตัว
โรงพยาบาลแก่ ผรู้ ั บบริ ก ารได้เ อง ทังหมดที กล่ าวนี ล้ว นมีค วามสัม พัน ธ์ต่ อความเชื อถื อของ
ผูร้ ับบริ การทีมีต่อโรงพยาบาลเอกชน ทําให้เกิดความหวาดระแวง ลดระดับความน่ าเชือถือในการ
รักษา
การจัดการบรรษัทภิบาลจึงจําเป็ นต้องบูรณาการยุทธศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยการ
สร้างคุณภาพการรักษาและบริ ก ารทีดี ตอ้ งดําเนิ นการควบคู่กบั การสร้างความมีส่วนร่ วมในการ
รักษาร่ วมกันระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาล ในการให้ความรู้สร้างความเข้าใจในอาการของ
โรค ผลกระทบทีจะเกิดขึนอย่างโปร่ งใส การแสดงความรับผิดชอบอย่างจริ งใจด้วยจรรยาบรรณ
ทางการแพทย์จ ะส่ ง ให้เ กิ ด ความน่ า เชื อถื อ ไว้ว างใจระหว่ า งกัน ซึ งกระบวนการรั ก ษาเป็ น
กระบวนการมาตรฐานทางการแพทย์สิ งสํา คัญ คื อ สามารถอธิ บายได้ว่ าเป็ นกระบวนการที
โรงพยาบาลกําหนดให้แพทย์ผใู้ ห้การรักษาปฎิบตั ิตาม โรงพยาบาลมีการตรวจทวนสอบการรักษา
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรักษาทีถูกต้องเหมาะสมด้วยความโปร่ งใส ผูร้ ับบริ การสามารถเข้าถึง
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การตรวจสอบโดยโรงพยาบาลในฐานะผูเ้ ชี ยวชาญในบทบาทการกํากับการรั ก ษาของแพทย์
สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้อย่างโปร่ งใส การแสดงผลการตรวจสอบ การแสดงความรับผิดชอบต่อ
ความผิดผลาดที เกิ ดขึ นด้ว ยหลัก จริ ยธรรมที ดี จะทําให้ผรู้ ับบริ การเกิด ความเชื อถือและเกิด การ
ประนีประนอมยอมรับข้อเท็จจริ งร่ วมกัน
การพัฒนาการจัด การบรรษัทภิ บาลด้านคุณ ภาพการรัก ษาและคุณ ภาพบริ ก าร ต้อง
มุ่งเน้นทีหลักคุณธรรมจริ ยธรรม ด้วยการสร้างจิตสํานึ กความรับผิดชอบทีดี ลงไปในระดับบุคคล
เพือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร เพือให้เกิดระบบการตรวจสอบ
ภายในด้ว ยกัน ในระดับบุ ค คลจะทําให้เกิ ด การเข้าถึงการตรวจสอบข้อเท็จ จริ งได้อย่างแท้จ ริ ง
สามารถทําให้เข้าใจปัญหาเชิงลึกทีไม่สามารถพิสูจน์ได้ดว้ ยเชิงวิทยาศาสตร์ และเทคนิ คการแพทย์
เช่น แพทย์ทีให้การรั กษาผิดผลาดจากการสะกิด โดนเส้น ประสาทหนึ งระหว่างการผ่าตัดทําให้
ผูร้ ับบริ การได้รับผลกระทบต่อระบบประสาทควบคุมกล้ามเนือ ซึงเป็ นปัญหาทีเกิดขึนต่อเนื องจาก
การรักษาโดยทีผูร้ ับบริ การไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึน แต่ตวั แพทย์ทราบความผิดผลาดทังหมดเป็ น
อย่างดีแต่ปิดบังไว้ทาํ ให้ไม่มีผใู้ ดทราบถึงความผิดปกตินนั นับเป็ นส่วนหนึงของการสร้างจิตสํานึ ก
ทีอยู่เบืองลึก ในความรับผิด ชอบทีสร้ างได้ยาก อธิ บายความให้เข้าใจได้ยาก การตรวจสอบด้ว ย
แพทย์ผเู้ ชียวชาญอาจช่วยทําให้เกิดความชัดเจนได้แต่อาจไม่สามารถตรวจสอบในกรณี เช่นนี ได้
เสมอไป อย่างน้อยหากมีก ระบวนการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญของโรงพยาบาลเองจะทําให้
ผูร้ ับบริ การเกิดความอุ่นใจ มีทีพึงพาจนนําไปสู่ความเชือใจในการรับบริ การ
ยุทธศาสตร์ ที 7 การพัฒนาการเรียนรู้และสร้ างนวัตกรรมทางการแพทย์
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีผปู้ ฎิบตั ิงานจากสหสาขาวิชาชีพมารวมกันจํานวนมาก เพือ
ประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ ทําให้การใช้องค์ความรู้ของแต่ละ
สาขาวิชาชีพมีความเข้มข้นมาก อันเป็ นผลจากการดูแลความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การจําเป็ นต้องใช้
ทรั พ ยากรทังหมดที มีใ ห้เ กิ ด ประโยชน์อ ย่างคุ ้ม ค่ า สู งสุ ด เช่ น สายการแพทย์ใ ห้ก ารรั ก ษาสุ ด
ความสามารถในการช่ ว ยเหลือชี วิต ในทุ ก วิธีก าร สายการสนับสนุ น ดูแลการใช้ทรั พยากรให้
เหมาะสม เพือให้ผรู้ ับบริ การได้รับประโยชน์จากรักษาสูงสุด คือ ปลอดภัยและเกิดค่าใช้จ่ายทีคุม้ ค่า
เป็ นต้น ทําให้โรงพยาบาลเป็ นสถานทีมีองค์ความรู้จาํ นวนมากจากสหสาขาวิชาชีพ แต่ประเด็น
สําคัญ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ดงั กล่าวยังต้องมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึน เพือนําไปใช้
สร้างนวัตกรรมใหม่ในการให้บริ การ ดังนันการพัฒนาการเรี ยนรู้จึงคํานึ งถึงองค์ประกอบทีสําคัญ
ดังนี
1. การแบ่งปันความรู้ร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ การอบรมภายในโดยผูเ้ ชียวชาญ
เฉพาะด้านเพือสร้างความรู้ความเข้าใจร่ วมกันในการพัฒนาทักษะ ความชํานาญแก่บุคลากร ทําให้
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เกิดความเข้าใจในวิถีทางของแต่ละสายวิชาชี พ การบูรณาการความรู้ความเข้าใจเพือสร้างความ
ร่ วมมือการมีส่วนร่ วมในการทํางานทีดีร่วมกัน จนนําไปสู่ความเข้าใจกันและช่วยเหลือเกือกูลกัน
มากขึน อันเป็ นแนวทางในการสร้างรู ปแบบการจัดการบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน
2. ด้านการแพทย์จะเป็ นการสร้างความมีส่วนร่ วมภายใต้กรอบการจัดการบรรษัทภิบาล
ในการพัฒนาทักษะความชํานาญเฉพาะทางให้แก่แพทย์และพยาบาล โดยมุ่งเน้นให้ความสําคัญต่อ
การวิจยั และพัฒนางานเชิงวิชาการรักษาทีทําให้เกิดการเรี ยนรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมการรักษา
รู ปแบบใหม่ตลอดเวลา เพือสร้างความรับผิด ชอบต่อหน้าทีที มุ่งหวังความปลอดภัยในชี วิต เป็ น
เป้ าหมายหลัก และตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ แพทย์ ในการวิจ ัย พัฒ นาทางการแพทย์ต ้องใช้
ทรั พยากรด้านความเชี ยวชาญและเงิ นลงทุน สู งทําให้ธุรกิ จ โรงพยาบาลเอกชนที มีข นาดเล็ก จะ
พัฒนาเชิงวิชาการได้ยาก หากการจัดการบรรษัทภิบาลตามหลักคุณธรรมทีต้องมีการแบ่งปั นองค์
ความรู้ทางการแพทย์ แบ่งปั นแพทย์ทีมีความเชียวชาญระหว่างโรงพยาบาลเอกชน การช่วยเหลือ
สนับสนุ น กิ จ กรรมการรั ก ษาร่ ว มกัน ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรั ฐ เพือเป็ น
ประโยชน์ต่อการรักษาและดูแลความปลอดภัยในชีวิตมนุษย์จะช่วยให้เกิดกุศลสูงสุ ด ซึงระบบการ
จัดการนีได้ดาํ เนินการอย่างต่อเนือง โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากมหาวิทยาลัยทีเป็ นโรงเรี ยนแพทย์และ
โรงพยาบาลรัฐทีแบ่งปั นความรู้ โดยมีโรงพยาบาลเอกชนบางแห่ งทีมีเครื อข่ ายขนาดใหญ่มีความ
เข้มแข็งจะสามารถแบ่งปั น วิชาการแพทย์ได้ สําหรับโรงพยาบาลขนาดเล็กก็มีการแบ่ งปั นตาม
ศักยภาพที มี ซึ งการจัดการภายใต้กรอบบรรษัทภิบาลด้านนี มีก ารปฎิบตั ิ อย่างเป็ นรู ปธรรมอย่าง
ต่อเนืองและมีพฒั นาการทีดีต่อเนือง
3. การเก็บรวบรวมองค์ความรู้ อย่างเป็ นระบบ โดยการสร้ างระบบองค์ค วามรู้ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่ น การเขี ย นบทความความรู้ เ ฉพาะทางลงในระบบเครื อข่ ายภายใน
โรงพยาบาล ซึงจะมีผเู้ ชียวชาญเขียนบทความเพือเผยแพร่ ความรู้เฉพาะ ทําให้ผสู้ นใจเข้าไปศึกษา
ได้จากระบบได้ การเก็บรวบรวมบทความวิชาการทางการแพทย์เพือให้แพทย์ได้ศึกษาหาความรู้
อย่างต่อเนือง เป็ นต้น ซึงวิวฒั นาการการสร้างองค์ความรู้เชิงระบบ ยังถือว่าอยูใ่ นขันตอนการพัฒนา
จากเดิมทีไม่เคยมีมาก่อนในโรงพยาบาลเอกชน โดยรู ปแบบการพัฒนาในปั จจุบนั มีตน้ แบบจาก
มหาวิทยาลัยทีเป็ นโรงเรี ยนแพทย์ จะถูกนํามาพัฒนาสู่ระบบการจัดการความรู้อย่างเป็ นระบบใน
โรงพยาบาลเอกชนในอนาคต ซึ งกระบวนจัด การบรรษัทภิ บาลในส่ ว นนี เป็ นสิ งสําคัญที ต้อ ง
ดําเนินการไปเรื อยๆ เนืองจากภาระกิจของโรงพยาบาลเอกชนทีมีความสําคัญสูงมีจาํ นวนมากทีต้อง
ปฎิบตั ิ ดังนันความสําคัญในการจัดการความรู้ จึงมีความสําคัญในระดับรองลงมา อีกทังการสร้าง
นวัตกรรมทางการแพทย์ก็มีความสําคัญรองลงมาจากการเปรี ยบเทียบ การจัดลําดับความสําคัญทาง
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ยุท ธศาสตร์ ทีต้องมุ่ง เน้น ที การดู แลความปลอดภัย ในชี วิ ต และสุ ข ภาพของผูร้ ั บบริ ก ารที เป็ น
ความสําคัญสูงสุด
ยุทธศาสตร์ ที 8 การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
จากการเปิ ดเสรี ทางการค้าด้านบริ ก ารของอาเซี ยนและการเป็ นศูน ย์ก ลางสุ ข ภาพ
นานาชาติ ทําให้เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานและการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลอย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะการลงทุ น ในทรั พยากรบุ ค คลที ต้อ งมีก ารอบรมชันสู ง การพัฒ นาเทคโนโลยี ทาง
การแพทย์ รวมถึ ง การดู แ ลบุ ค ลากรในด้า นการจ่ า ยตอบแทน นอกจากนี การสร้ า งที ม งาน
กระบวนการและเตรี ยมความพร้อมในการปฎิบตั ิหน้าทีตามมาตรฐานนานาชาติเป็ นองค์ประกอบที
สําคัญ เนื องจากการให้บริ การสุ ขภาพมีองค์ประกอบสําคัญในการทํางานร่ ว มกันในหลายหลาย
วิชาชีพ หลากหลายแพทย์เฉพาะทางในการบริ การสุขภาพ การทํางานร่ วมกัน กระบวนการทีดีและ
การเตรี ยมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ทีดีจะส่งผลให้คุณภาพการรักษา การบริ การทีดีทาํ ให้เกิดผล
สัมฤทธิในการรักษา ทังนีการบูรณาการจัดการบรรษัทภิบาล เพือพัฒนา กระบวนการทํางานและ
สร้างนวัตกรรมอย่างมีส่วนร่ วมในการตอบสนองความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ โดยมีกลยุทธ์การ
จัดการบรรษัทภิบาล ดังนี
1. การอบรม เพือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพทีสําคัญต่อเป้ าหมายใน
การดูแลความปลอดภัยให้แก่ ผรู้ ั บบริ การให้แก่บุค ลากร เช่น มาตรฐานนานาชาติเรื องการดูแล
ประชาชนของบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทีต้องสามารถปฏิบตั ิได้ คือ การช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ
เบื องต้น (Basic life support) บุ ค ลากรทุ ก คนที ทํางานในโรงพยาบาลต้องสามารถช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัยเบืองต้น ปฐมพยาบาลเบืองต้นได้ เช่น การผายปอดปั มหัวใจ การเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ
การทําความสะอาดบาดแผล เป็ นต้น เพือประคับประคองอาการระหว่างการรอการช่วยเหลือจาก
ทีมงานแพทย์พยาบาล มาตรฐานการซ้อมอุบตั ิ ภยั ประเภทต่างๆ เช่น อุบัติภยั หมู่ทีเกิดจากการ
จราจล เหตุระเบิด สารเคมีรั วไหล เพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆ เป็ นต้น โดยมีการเตรี ยม
ความพร้อมควบคู่กบั การซ้อมและพัฒนาระบบความช่วยเหลือให้แน่ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐานและ
ถูกต้องเหมาะสมสามารถปฏิบตั ิงานได้จริ งหากเกิดเหตุการณ์ขึน เป็ นต้น
2. การพัฒ นาความรู้ ความสามารถและทักษะตามบทบาทหน้าที ทีได้รั บมอบหมาย
เช่น การสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรี ยนรู้งานจากประสบการณ์จ ริ งจากภายใน
โรงพยาบาลหรื อโรงพยาบาลอืนที มีรู ปแบบการปฎิ บตั ิ ตน้ แบบที ดี การวางแผนอนาคตในการ
ทํา งานเพื อความเจริ ญก้า วหน้า ในอาชี พ การได้ท ํา งานในลัก ษณะที มี ค วามท้า ทายความรู้
ความสามารถในระดับทีสูงขึน เป็ นต้น ทําให้ผปู้ ฎิบตั ิงานมีความสุ ขและสามารถวางแผนชีวิตการ
ทํางาน ซึงจะส่งผลดีต่อความจงรักภักดีต่อการทํางานในโรงพยาบาล อันเป็ นกระบวนการจัดการ
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บรรษัทภิบาลเพือให้เกิดความมีประสิทธิภาพในคุณภาพของงานทีเกิดจากความรู้และประสบการณ์
ทีดีในการทํางาน เกิดประสิทธิผลด้านความสุ ขความมุ่งมันตังใจในการทํางานต่อเนื อง ทําให้เกิด
ความรับผิดชอบรู้บทบาทหน้าทีและเป้ าหมายของโรงพยาบาล ก่อให้เกิดความร่ วมมือประสานงาน
การทํางานร่ วมกันส่งผลต่อการบริ การทีเป็ นไปตามความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น
3. การพัฒ นาด้านจริ ยธรรมทีดี ของผูป้ ฎิบัติงาน การจัดการบรรษัทภิบาลด้านหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมเป็ นเรื องทียากทีสุ ดในการจัดการตังแต่ระดับบุคคลทีต้องมีการปลูกฝังมาเป็ น
ระยะเวลานาน มีผลต่อเนื องตังแต่การคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานต้องมีการทดสอบ เพือให้แน่ ใจว่า
บุคคลนันมีจริ ยธรรมที สอดคล้องกับค่านิ ยมและสามารถดําเนิ นชีวิตตามวิธีทางของวัฒ นธรรม
โรงพยาบาลได้มากน้อยเพียงใด ซึงเป็ นเรื องที เกิดขึนยากในทางปฏิบตั ิ เนื องจากปั ญหาการขาด
แคลนบุคลากรทางการแพทย์ ภาระงานทีหนักในบทบาททีต้องดูแลความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ
ทําให้อตั ราการหมุน เวียนของบุคลากรมีจาํ นวนมากในขณะที การบริ การต้องดําเนิ นต่ อไป การ
คัด เลือกบุ ค ลากรบางครั งจึงขึ นอยู่ก ับความจําเป็ นที ต้องการใช้ก าํ ลังคน เมือรั บเข้ามาแล้ว ก็จ ะ
ประสบปัญหาในการทํางาน ดังนันการจัดการบรรษัทภิบาลทีดีจึงควรจัดระบบ วิธีการทีเหมาะสม
ในการพิจารณาคัดเลือกผูป้ ฎิบตั ิงานโดยเฉพาะตําแหน่ งทีสําคัญ เช่น การสร้างรู ปแบบการทํางาน
ชัวคราวเพือพิจารณาความเหมาะสมให้ชดั เจน การจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาทํางานแทนการจ้างงาน
เองเพือให้เ กิ ด การปรั บ เปลียนได้ต ามความเหมาะสม การสร้ างเกณฑ์ใ นการประเมิน ผลที มี
ประสิทธิภาพเชือถือได้ เป็ นต้น ปัจจุบนั เป็ นทียอมรับว่าแนวทางในการปฎิบตั ิเป็ นไปได้ยากต่อการ
ยอมรับของผูท้ ีจะเข้าร่ วมงาน แต่ในรายละเอียดของเทคนิคในการปฎิบตั ิสามารถดําเนิ นการได้และ
มีความเชือว่าได้มีการดําเนินการไปบางส่วน ในอนาคตคาดว่าการจ้างงานของโรงพยาบาลเอกชน
จะมีความเข้มข้นโปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพสูงขึน เนื องจากแนวโน้มธุรกิ จทีมีความเจริ ญก้าวหน้า
อย่างต่อเนือง เทคโนโลยีเจริ ญก้าวหน้าขึน รู ปแบบนวัตกรรมการรักษาแบบใหม่ดีขึนจะทําให้ภาระ
งานของผูป้ ฎิบัติจ ะเป็ นลักษณะผูเ้ ชียวชาญสู งขึ น สัด ส่ ว นบุค ลากรต่อผูร้ ั บบริ การจะลดน้อยลง
อัตราการขาดแคลนสายการแพทย์ลดลงในอีกหลายปี ข้างหน้า จะทําให้การจัดการจริ ยธรรมที ดี
สามารถทําได้เห็นผลเป็ นรู ปธรรมมากขึน
4. ทําให้เกิดการประสานความร่ วมมือในการปฎิบตั ิงานทีดี จากการพัฒนาการรับรู้
และเติ มเต็มความรู้ค วามสามารถที เหมาะสม ทําให้ผปู้ ฎิ บตั ิ งานมีความเข้าใจลําดับขันตอนการ
ทํางานทีชัดเจน มีความรู้ความสามารถทีจะปฏิบตั ิงานนันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทําให้เกิดระบบ
การบริ การทีมีคุณธรรมจริ ยธรรมที เป็ นไปตามความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ ปั ญหาหลักในการ
ปฎิบตั ิของทุกโรงพยาบาล คือ การประสานงาน เนืองจากมีรอยต่อของการทํางานร่ วมกันของแผนก
ต่างๆ จํานวนมาก ทําให้เกิดช่องว่างในการปฎิบตั ิงานรวมถึงภาระงานทีมีจาํ นวนมากทําให้ตอ้ งใช้
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เวลาเพือทํางานด้านอืนก่อน จึงทําให้เกิดการลืม ปฎิบตั ิงานไม่ทนั ตามกําหนดทําให้เกิดภาระงานติด
พันไม่สามารถให้บริ การที ต่อเนื องได้ เช่น กระบวนการเสร็ จ สิ นการรักษา (Discharge process)
แพทย์ผใู้ ห้ก ารรัก ษาต้องทําการประเมิน กําหนดการเสร็ จ สิ นการรัก ษาได้ก่ อน (Pre-discharge)
เพือให้พยาบาลได้แจ้งและเตรี ยมความพร้อมสําหรับผูร้ ับบริ การทีจะกลับบ้าน ต้องประสานงานกับ
หน่วยงานทีเกียวข้องตังแต่หอ้ งอาหาร แม่บา้ น ช่างซ่อมบํารุ ง นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร การเงิน
เวรเปล แผนกบริ การลูกค้าสัมพัน ธ์ เป็ นต้น ในการกระจายงานสู่ผรู้ ั บผิดชอบในด้านต่างๆ หาก
แพทย์ปฎิเสธการกําหนดแผนก็จะทําให้กระบวนการของแผนกงานอืนๆไม่สามารถวางแผนต่อไป
ได้ ทังในเรื องการวางแผนอัตรากําลัง การเตรี ยมทรัพยากร เช่น ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ด้าน
แพทย์ไม่สามารถกําหนดเวลาได้เนืองจากรอผลการตรวจในการวินิจฉัยครังสุดท้ายก่อน เป็ นวัฎจักร
ทีหมุนวนเวียนของการทํางานทําให้เกิดปั ญหาการประสานงานทํางานร่ วมกันทีส่ งผลกระทบต่อ
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น
ขันตอนที 3 การศึกษาวิเคราะห์ และคัดเลือกยุทธศาสตร์
ผลจากการวิจ ัย เพือกําหนดยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ค วามเป็ น
บรรษัทภิบาล โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indept interview) เพือได้ ความคิดเห็นและการตัดสินใจ รวมถึงการวิเคราะห์เชิงเอกสาร การวิเคราะห์
SWOT เพือจัด ทําข้อเสนอแนะการพัฒ นายุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ระดับบุคคลเพือสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยใช้
แบบกํา หนดโครงสร้ า งการสนทนาและจากแนวคําถามความต้อ งการและการตัด สิ น ใจเลือ ก
ยุทธศาสตร์ทีเหมาะสมในระดับธุรกิจโรงพยาบาล ให้คงเหลือเพียง 5 ยุทธศาสตร์ หลัก โดยมีผรู้ ่ วม
ให้การเสวนาเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 23 คน ตามรายชือดังนี
1. นายแพทย์ สุวฒั น์ กิตติดิลกกุล
อดีตทีปรึ กษาปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและผูอ้ าํ นวยการสํานัก
นโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทย์ สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
3. นายแพทย์ ดร.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. พล.ต.ท.นายแพทย์เลียง หุยประเสริ ฐ
รองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
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5. รศ. แพทย์หญิงวนิดา เปาอินทร์
6. นายแพทย์ พิเชษฐ์ ชุนพิพฒั น์

7. นายแพทย์ ดุลย์ ดํารงศักดิ
8. ศ.ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขุมทอง
9. นายแพทย์ มัยธัช สามเสน
10. รศ. นายแพทย์ประภัทร สุทธาเวศ
11. นายแพทย์รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช
12. นายแพทย์ เกียรติศกั ดิ จิรโสตติกุล
13. คุณวรรณี วิริยะกังสานนท์
14. คุณพิชามญ์ชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์
15. คุณเพ็ญรุ่ ง เสาหสม
16. คุณโฆสิต เมตติกานนท์
17. คุณภัทรภรณ์ เลาหกุล
18. คุณสุภาพร พสกภักดี
19. คุณเพ็ญศรี บัณฑิตนพรัตน์
20. คุณศิววงษ์ ค่อนดี

รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานเจ้าหน้าทีปฎิบตั ิการแพทย์
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการจํากัด
(มหาชน)
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บมจ.กรุ งเทพดุสิตเวชการ
ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลมหาชัย
กรรมการและกรรมการอํานวยการ
โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี
ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลศุภมิตร
ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชันแนล
รองผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลเอกชัย
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลเอกชัย
หัวหน้าศูนย์เอกซเรย์และภาพวินิจฉัย
โรงพยาบาลสุขุมวิท
ผูจ้ ดั การฝ่ ายนวัตกรรม โรงพยาบาลบี
เอ็นเอช
ผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มบริ ษทั ล๊อกซ์เล่ย ์
จํากัด
ผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มบริ ษทั ซีพี
ผูจ้ ดั การ บริ ษทั SAMPO JANPAN
จํากัด
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21. คุณสุวิทย์ เก่งวิบูลย์
22. คุณวรุ ณภา กุณฑลจินดา
23. คุณปรี ยานันท์ ล้อเสริ มวัฒนา

ผูจ้ ดั การอาวุโส Thai Health insurance
Plc.
ผูจ้ ดั การอาวุโส Thai Health insurance
Plc.
ประธานเครื อข่ายผูร้ ับความเสียหาย
ทางการแพทย์

ผูว้ ิจยั กําหนดขันตอนการเสวนาเชิงสร้างสรรค์ไว้ดงั นี
รอบที 1 การประเมินผลตามความเหมาะสมของยุทธศาสตร์
ผูว้ ิ จ ัยนํา เอกสารแนวคํา ถามเกี ยวกับ ยุทธศาสตร์ ทีเหมาะสม สําหรั บ การจัด การ
บรรษัทภิ บาลโรงพยาบาลเอกชนให้แก่ ผบู้ ริ หารระดับสูง เพือพิจารณาตามความเหมาะสมของ
แนวทางผูบ้ ริ ห ารแต่ ล ะคน หลังจากนันผูว้ ิจ ัยดําเนิ น การเสวนาเชิ งสร้ า งสรรค์ ในรายละเอีย ด
เรี ยงลําดับในแต่ ละประเด็น เพือสร้ างความเข้าใจในรายละเอียดการสัม ภาษณ์ เพือเป็ นข้อมูล
แนวทางในการคัดเลือกยุทธศาสตร์ ทีเหมาะสม โดยเลือกไม่น้อยกว่า 5 ยุทธศาสตร์ เพือนําข้อมูล
จากการคัดเลือกยุทธศาสตร์มาพัฒนายุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล
โดยเปิ ดให้ผบู้ ริ หารระดับสู งได้ค ัด เลือกยุทธศาสตร์ ภ ายในเวลา 10 นาที หลังจากนันผูว้ ิจ ัยจะ
ดําเนิ น การสัมภาษณ์ ผบู้ ริ หารระดับสู งในรายละเอียดหลักการและเหตุ ผลในการเลือกด้วยการ
เรี ยงลําดับยุทธศาสตร์ ทีเลือกอีกครั ง ผูว้ ิจ ัยดําเนิ นการประมวลผลการคัด เลื อกยุทธศาสตร์ จ าก
ผูบ้ ริ หารแต่ละคน เพือสรุ ปผลการคัดเลือกตามลําดับยุทธศาสตร์ได้ดงั นี
ตารางที 23 สรุ ปผลการคัดเลือกยุทธศาสตร์ และการลําดับยุทธศาสตร์ทีได้รับการเลือก
ลําดับ
ที
1
2
3
4
5

ยุทธศาสตร์
การเสริ มสร้างคุณภาพการรักษาและคุณภาพบริ การ
การมีส่วนร่ วมในการรักษาร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาลและผูร้ ับบริ การ
การสร้างนวัตกรรมการดูแลรักษาพยาบาลรู ปแบบใหม่
การจัดการค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และการจัดการเชิงบรรษัทภิบาล
ความร่ วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์

จํานวนที
เลือก (คน)
22
21
21
20
16
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จากผลการคัด เลือ กยุท ธศาสตร์ 5 ลํา ดับ แรก ที ได้รั บ เลื อ กจากผูบ้ ริ หารพบว่ า มี
รายละเอียดยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านดังนี
ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ า งเสริ มคุ ณภาพการรั ก ษาและคุ ณ ภาพบริ ก าร จํานวน 22 คน
ประกอบด้วย (1) นายแพทย์สุว ฒ
ั น์ กิต ติ ดิ ลกกุล (2) นายแพทย์สุร พงษ์ บุ ญประเสริ ฐ (3) ดร.
นายแพทย์ สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (4) รองศาสตรจารย์ แพทย์หญิงวนิดา เปาอินทร์ (5) นายแพทย์ดุลย์
ดํารงศักดิ (6) นายแพทย์พิเชษฐ์ ชุนพิพฒั น์ (7) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขุมทอง (8)
นายแพทย์รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช (9) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประภัทร สุ ทธาเวศ (10) นายแพทย์
เกียรติศกั ดิ จิรโสตติกุล (11) นายแพทย์มยั ธัช สามเสน (12) นางเพ็ญรุ่ ง เสาหสม (13) นางพิชามญ์ชุ์
พัฒนปุณยาภิรมย์ (14) นายศิววงศ์ ค่อนดี (15) นายสุ วิทย์ เก่งวิบูลย์ (16) นางสาววรุ ณภา กุณฑล
จินดา (17) นางสาวเพ็ญศรี บัณฑิตนพรั ตน์ (18) นางสุ ภ าพร พสกภักดี (19) นางปรี ยานันท์ ล้อ
เสริ มวัฒนา (20) นางภัทรภรณ์ เลาหกุล (21) นายโฆสิ ต เมตติกานนท์ (22) นางวรรณี วิริยะกังสา
นนท์ สําหรับเหตุผลหลักในการเลือกยุทธศาสตร์มาจากธุรกิจโรงพยาบาลให้บริ การรักษาพยาบาล
ดูแลสุขภาพของผูร้ ับบริ การให้เกิดความปลอดภัยทางด้านสุขภาพและชีวิต เป็ นเป้ าหมายหลักควบคู่
กับจรรยาบรรณทางการแพทย์ ในการรักษาผูร้ ับบริ การอย่างเต็มความรู้ความสามารถ คุณภาพการ
รักษาเกิดจากความพร้อมจากปัจจัยหลายด้าน ประกอบด้วยความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์
เครื องมืออุปกรณ์ ทางการแพทย์ ยาเวชภัณ ฑ์ ปั จจัยอํานวยความสะดวกด้านอาคารสถานที การ
เคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น ความสําคัญในการส่งมอบคุณภาพการรักษา คุณภาพบริ การสําหรับ
โรงพยาบาลเอกชนจําเป็ นต้องให้ความสะดวกแก่ผรู้ ับบริ การในทุกด้าน ผ่านการใช้หลักบรรษัทภิ
บาลในการจัดการ คุณภาพการรักษาพยาบาลและคุณภาพบริ การของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มี
เป้ าหมายในการตอบสนองความต้องการบริ การด้านสุ ขภาพ อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
มีค วามโปร่ งใสในขันตอนกระบวนการ สามารถตรวจสอบรายการค่ าใช้จ่ ายได้อย่างละเอีย ด
กระบวนการบรรษัท ภิ บาลที ต้องพัฒ นาเพิ มเติ ม คื อ การเพิ มการมีส่ ว นร่ วมในการให้บ ริ ก าร
รักษาพยาบาล การสือสารความเข้าใจ การตัดสิ นใจให้การดูแลรักษาร่ วมกับผูร้ ับบริ การหรื อญาติ
เพือลดปั ญหาข้อร้ องเรี ยน ความขัด แย้งทางคดี ค วามระหว่างผูร้ ับบริ ก ารและบุค คลากรรวมถึง
โรงพยาบาล จากการใช้หลัก บรรษัทภิ บ าลในการจัด การคุ ณ ภาพและสร้ างการมี ส่ว นร่ ว มกับ
ผูร้ ับบริ การจะทําให้เกิดความพึงพอใจ ความเข้าใจ ความเชือใจและความเชือถือจะส่งผลให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการบริ การทีมีคุณภาพจากโรงพยาบาลเอกชนมากขึน
ยุ ทธศาสตร์ ก ารมีส่วนร่ วมในการรั ก ษาพยาบาลร่ วมกัน ระหว่ างโรงพยาบาลและ
ผู้รับบริการ จํานวน 21 คน ประกอบด้วย (1) นายแพทย์สุวฒั น์ กิตติดิลกกุล (2) นายแพทย์สุรพงษ์
บุญประเสริ ฐ (3) ดร. นายแพทย์ สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (4) นายแพทย์ดุลย์ ดํารงศักดิ (5) นายแพทย์
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พิเชษฐ์ ชุนพิพฒั น์ (6) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขุมทอง (7) นายแพทย์รพีพนั ธ์ วงศ์
วานิช (8) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประภัทร สุ ทธาเวศ (9) นายแพทย์เกียรติศกั ดิ จิรโสตติกุล
(10) นายแพทย์มยั ธัช สามเสน (11) นางเพ็ญรุ่ ง เสาหสม (12) นางพิชามญ์ชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ (13)
นายศิววงศ์ ค่อนดี (14) นายสุวิทย์ เก่งวิบูลย์ (15) นางสาววรุ ณภา กุณฑลจินดา (16) นางสาวเพ็ญศรี
บัณฑิตนพรัตน์ (17) นางสุภาพร พสกภักดี (18) นางปรี ยานันท์ ล้อเสริ มวัฒนา (19) นางภัทรภรณ์
เลาหกุล (20) นายโฆสิ ต เมตติ กานนท์ (21) นางวรรณี วิ ริยะกังสานนท์ ผูบ้ ริ หารให้ค วามเห็ น
ภาพรวมด้านการจัดการภาครัฐควรให้ความมุ่งมันในการแก้ไขปั ญหาเรื อรังในระบบสาธารณสุ ข
ประกอบด้วย (1) ปั ญหาด้านกฎหมายทีไม่สามารถตอบสนองความยุติธรรมและความเสมอภาค
ให้แก่โรงพยาบาล ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนเกียวข้อง เช่น กรณี พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิ นมี
การประกาศใช้ก่อนแจ้งโรงพยาบาล ทําให้เกิดความเข้าใจคาดเคลือนสําหรับรายละเอียดนโยบาย
และหลัก เกณฑ์ทีกําหนดรวมถึงภาครัฐยังขาดความชัดเจนในการปฎิ บตั ิงาน กรณี หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และประกันสังคมทีมีการเหมาจ่ายในราคาทีโรงพยาบาลเอกชนไม่ สามารถแบก
รับภาระส่วนต่างได้ เนืองจากต้นทุนการให้บริ การและคุณภาพการรักษาทีมีความแตกต่างกัน เป็ น
สาเหตุหนึงทีโรงพยาบาลเอกชนพยายามหลีกเลียงการให้บริ การดังกล่าวจนกระทบต่อการรับรู้และ
ความเข้าใจทีคาดเคลือนของผูร้ ับบริ การ กรณี การแบ่งโซน จังหวัด หรื อภูมิภาคในการให้บริ การ
รักษาทําให้เกิดอุปสรรคสําหรับโรงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อมการรักษาเฉพาะทางแต่ได้รับการ
จํากัดพืนทีให้บริ การ เป็ นต้น (2) ปั ญหาด้านสนับสนุ นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอย่างจริ งจัง เช่น
มาตรการช่วยเหลือด้านภาษีเงินได้ มาตรการเกียวกับสิ ทธิความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติต่างๆ
การสนับสนุนด้านการลงทุน ความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานรัฐมีนอ้ ย ทําให้โรงพยาบาล
เอกชนต้อ งพึ งพาตนเองทํา ให้เ กิ ด ต้น ทุ น การดํา เนิ น งานสู ง และมี ผ ลกระทบต่ อ ราคาค่ า
รักษาพยาบาลทีผูร้ ับบริ การจําเป็ นต้องรับภาระทีสูงขึนตามต้นทุน เป็ นต้น
ยุ ท ธศาสตร์ การสร้ างนวั ต กรรมบริ ก ารสุ ขภาพรู ป แบบใหม่ จํา นวน 21 คน
ประกอบด้ว ย (1) นายแพทย์สุ ว ัฒ น์ กิ ต ติ ดิ ล กกุ ล (2) นายแพทย์สุ ร พงษ์ บุ ญ ประเสริ ฐ (3)
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขุมทอง (4) นายแพทย์ดุลย์ ดํารงศักดิ (5) นายแพทย์รพี
พันธ์ วงศ์วานิช (6) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประภัทร สุ ทธาเวศ (7) นายแพทย์เกียรติศกั ดิ จิร
โสตติกุล (8) นายแพทย์มยั ธัช สามเสน (9) นางเพ็ญรุ่ ง เสาหสม (10) นางพิชามญ์ชุ์ พัฒนปุณยา
ภิรมย์ (11) นายศิว วงศ์ ค่อนดี (12) นายสุ วิทย์ เก่งวิบูลย์ (13) นางสาววรุ ณภา กุณฑลจินดา (14)
นางสาวเพ็ญศรี บัณฑิตนพรัตน์ (15) นางสุ ภาพร พสกภักดี (16) นางปรี ยานัน ท์ ล้อเสริ มวัฒนา
(17) นางภัทรภรณ์ เลาหกุล (18) นายโฆสิต เมตติกานนท์ (19) นางวรรณี วิริยะกังสานนท์ (20) นาง
เพ็ญรุ่ ง เสาหสม (21) นางพิชามญ์ชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ โดยให้เหตุผลในการเลือกยุทธศาสตร์ นี เพือ
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เป็ นการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ทีวิทยาการ เทคโนโลยีทางการแพทย์มีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ ว มีวิธีการรั กษารู ปแบบใหม่ทีเกิ ดขึ นทําให้ชีวิต คนยืน ยาวขึ น การผ่าตัดบาดเจ็บน้อยลง
วิธีการรักษามีความสะดวกรวดเร็ ว มีประสิทธิภาพมากขึน การคิดค้นนวัตกรรมการรักษาพยาบาล
รู ป แบบใหม่ จ ะนํา สู่ ก ารตอบสนองผูร้ ั บบริ การให้มี ค วามปลอดภัย ต่ อ สุ ข ภาพและชี วิต โดย
หน่วยงานแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าทีติดตาม แจ้งเตือนถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
หรื อบริ การทีออกจําหน่ ายในตลาด วิทยาการใหม่ๆ ขาดการรับรองมาตรฐานทําให้เสี ยโอกาสใน
การให้บริ การ เนืองจากไม่มีกฎหมายรับรอง ดังนันกลไกนี มีส่วนเกียวข้องกับการกํากับดูแลโดย
ภาครัฐทีทําให้โรงพยาบาล และผูร้ ับบริ การเสียโอกาสจากการได้รับการบําบัด ดูแลได้อย่างทันเวลา
การให้ร ายละเอียดข้อมูลผลิต ภัณ ฑ์และบริ การต้องให้ข ้อมูลอย่างโปร่ งใสครบถ้วนสําหรั บการ
ตัด สิ น ใจของผูร้ ับบริ ก าร และมีค วามรับ ผิด ชอบต่ อผลลัพธ์ก ารใช้ผลิตภัณฑ์และบริ ก ารอย่างมี
จิตสํานึก การผสมผสานจุดแข็งด้านการท่องเทียวกับธุรกิจสุ ขภาพเข้าด้วยกัน ทําให้เกิดรู ปแบบ
การให้บ ริ การที เป็ นประโยชน์ ต่ อ ผูร้ ั บ บริ การที ต้อ งการสร้ า งกิ จ กรรมที หลากหลาย ได้รั บ
ผลตอบแทนตามความคาดหวังทังการพักผ่อนจากการท่องเทียวและการดูแลสุ ขภาพพร้อมกัน อัน
เป็ นแนวทางการดําเนินธุรกิจทีให้ความสําคัญต่อการใช้หลักบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาล การเปิ ด
ศูนย์การรักษาเฉพาะทางเพือรองรั บการตอบสนองคุณภาพการรั กษาทีมีความทันสมัยทําให้เกิ ด
ประสิทธิผลการบรรลุเป้ าหมายการดูแลสุขภาพผูร้ ับบริ การตลอดชีวิตด้วยวิธีการประเภทต่างๆ เช่น
โภชนาบําบัด กายภาพบําบัด เป็ นต้น
การสร้ างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และการจัดการเชิงบรรษัทภิบาลโดยมุ่งเน้ นความ
ปลอดภัยในชีวติ และสุ ขภาพของผู้รับบริการ จํานวน 20 คน ประกอบด้วย (1) นายแพทย์สุรพงษ์
บุญประเสริ ฐ (2) ดร.นายแพทย์ สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (3) นายแพทย์ดุลย์ ดํารงศักดิ (4) นายแพทย์
พิเชษฐ์ ชุนพิพฒั น์ (5) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขุมทอง (6) นายแพทย์รพีพนั ธ์ วงศ์
วานิช (7) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประภัทร สุ ทธาเวศ (8) นายแพทย์เกียรติศกั ดิ จิรโสตติกุล
(9) นายแพทย์มยั ธัช สามเสน (10) นางเพ็ญรุ่ ง เสาหสม (11) นางพิชามญ์ชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์ (12)
นายศิววงศ์ ค่อนดี (13) นายสุวิทย์ เก่งวิบูลย์ (14) นางสาววรุ ณภา กุณฑลจินดา (15) นางสาวเพ็ญศรี
บัณฑิตนพรัตน์ (16) นางสุภาพร พสกภักดี (17) นางปรี ยานันท์ ล้อเสริ มวัฒนา (18) นางภัทรภรณ์
เลาหกุล (19) นายโฆสิ ต เมตติก านนท์ (20) นางวรรณี วิริยะกังสานนท์ ผูบ้ ริ หารให้ค วามเห็ น
เกียวกับการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรเชิงบรรษัทภิบาลในการจัดการธุรกิจล้วนเกิดจากผูน้ าํ ทีมี
บทบาทสําคัญในการนําพาองค์กรไปสู่เป้ าหมายทางธุรกิจ วิวฒั นาการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกิด
จากธุรกิจครอบครัวทีมีขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีมีการเปลียนแปลง
อย่างรวดเร็ ว ผูน้ าํ ธุรกิจส่วนใหญ่มาจากสายอาชีพแพทย์ทีมีประสบการณ์การจัดการค่อนข้างน้อย
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แต่ เมือธุ รกิ จมีการเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว การพัฒ นาธุร กิจ จึงมุ่งเน้นในเชิง การตลาดและการ
จัดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดังนันความเป็ นบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนถือว่าเป็ นเรื อง
ใหม่สาํ หรับผูป้ ระกอบทีก้าวข้ามความเป็ นธุรกิจครอบครัวสู่ความเป็ นองค์กรระดับทีใหญ่ขึน ทําให้
ความสําคัญต่อการจัดการเชิงบรรษัทภิบาลมักเกิดขึนกับธุรกิจทีมีขนาดใหญ่ และต้องใช้เวลาในการ
เสริ มสร้างหลักบรรษัทภิ บาลอีกระยะหนึ งควบคู่กบั การประกอบธุ รกิ จที มีอตั ราการตอบสนอง
ความต้องการการักษาทีสูง ในทางกลับกันโรงพยาบาลเอกชนยังรับภาระการดูแลผูร้ ับบริ การแทน
โรงพยาบาลรั ฐ ที ไม่ส ามารถตอบสนองความต้อ งการได้อี ก ทางหนึ ง จึ งเป็ นภาระของธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนทีต้องเบิกรับภาระการตอบสนองความต้องการทังในประเทศ และต่างประเทศ
ควบคู่กบั กระแสข้อเรี ยกร้องด้านการฟ้ องร้องดําเนินคดี ด้านราคาค่ารักษาพยาบาลทีสูง ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้นจึงมีปริ มาณเพิ มขึนอย่างต่อเนื อง การประสานงานของผูร้ ่ วมงานเป็ น
ปัจจัยสําคัญในการส่งมอบคุณภาพการรักษา และคุณภาพบริ การ การสร้างค่านิ ยม และวัฒนธรรม
องค์กร ทําให้เกิดความคิด ทัศนคติ ความเข้าใจในการปฎิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องต่อการ
ปฎิบตั ิงานร่ วมกัน และเป็ นเครื องมือในการตรวจสอบความมีบรรษัทภิบาลของผูป้ ฏิบตั ิงาน อันเป็ น
การตรวจสอบความคิด และพฤติกรรมระหว่างผูป้ ฎิบตั ิงานทําให้เกิดความมันคงทางจิตใจ ความเชือ
ใจระหว่างกัน ส่ งผลด้านดี ต่ อคุ ณภาพการรั ก ษา และคุ ณภาพบริ การ ส่ งผลดี ต่ อการจัดการเชิ ง
บรรษัทภิบาลหลายด้าน ประกอบด้วย (1) การจัดรู ปแบบ กระบวนการทํางานทีผูป้ ฎิบตั ิงานร่ วม
แสดงความคิดเห็น การรับรู้รับทราบแนวทางปฎิบตั ิร่วมกันตามหลักความโปร่ งใส หลักความเสมอ
ภาค และหลัก การมี ส่ว นร่ ว ม (2) การฝึ กอบรมและการฝึ กซ้อ มตามหลัก สู ต รที กํา หนด เพื อ
เสริ มสร้ างความรู้ค วามเข้าใจจนสามารถนําไปปฎิ บตั ิ อย่างมีประสิ ทธิภ าพต่ อเนื อง (3) การจัด
คณะทํางาน เพือติดตามการทํางาน ประสานงานร่ วมกันระหว่างคณะทํางานทําให้เกิดประสิ ทธิผล
และเป็ นการกระจายอํานาจ ความรับผิดชอบไปสู่ผปู้ ฎิบตั ิงาน เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ การสร้ างความร่ วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ จํานวน 16 คน
ประกอบด้วย (1) นายแพทย์สุวฒั น์ กิตติดิลกกุล (2) นายแพทย์สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ (3) พลตํารวจ
โทนายแพทย์เลียง หุยประเสริ ฐ (4) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวนิดา เปาอินทร์ (5) ดร.นายแพทย์
สุธีร์ รัตนะมงคลกุล (6) ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สมอาจ วงษ์ขุมทอง (7) นายแพทย์รพีพนั ธ์ วงศ์
วานิ ช (8) นายศิววงศ์ ค่อนดี (9) นายสุ วิทย์ เก่ งวิบูลย์ (10) นางสาววรุ ณภา กุณฑลจินดา (11)
นางสาวเพ็ญศรี บัณฑิตนพรัตน์ (12) นางสุ ภาพร พสกภักดี (13) นางปรี ยานันท์ ล้อเสริ มวัฒนา
(14) นางภัทรภรณ์ เลาหกุล (15) นายโฆสิต เมตติกานนท์ (16) นางวรรณี วิริยะกังสานนท์ ผูบ้ ริ หาร
มีความคิดเห็นว่าเป็ นความสอดคล้องมีความสัมพันธ์ในหลายปั จ จัยเกียวข้องกัน ปั ญหาการผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ การสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่ วม
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ในการจัดการผลิตมีเงือนไข ข้อกําหนดทีเข้มงวดมากจนภาคเอกชนไม่สามารถปฎิบตั ิตามได้ โดย
การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์เฉพาะทางใช้ทรัพยากรและเวลามาก การผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ในปั จจุ บันจึ งสามารถตอบสนองความต้องการสําหรั บโรงพยาบาลรั ฐ ทําให้เกิ ด
ปั ญหาต่อเนื องด้านการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ เนื องจากโรงพยาบาล
เอกชนมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูง จําเป็ นต้องมีแพทย์ให้บริ การ สาเหตุทีแพทย์จากภาครัฐมาทํางาน
บางเวลาหรื อลาออกจากโรงพยาบาลรั ฐมาสู่โ รงพยาบาลเอกชนด้ว ยสาเหตุ หลายประการ เช่ น
ค่าตอบแทนทีได้รับจากโรงพยาบาลรัฐ การสนับสนุนการเตรี ยมความพร้อมของทีมงานรักษาขาด
ประสิ ทธิภ าพ แพทย์เรี ยนรู้จ ากการฝึ กฝนเทคนิ คทางการแพทย์ ซึงโรงพยาบาลเอกชนสามารถ
ตอบสนองได้ดี เป็ นต้น อันเป็ นสาเหตุทีเกิดจากการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลรัฐ
รอบที 2 การเลือกยุทธศาสตร์ทีเหมาะสมทีสุด (จํานวนรวม 5 ยุทธศาสตร์)
ผูว้ ิจยั ดําเนิ น การสัมภาษณ์ รอบที 2 เกี ยวกับการยืน ยัน ครั งสุ ด ท้ายในการเลือกยุทธ์
ศาสตร์ทีเหมาะสมทัง 5 ยุทธศาสตร์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นต่างจากรอบที 1 โดยการเสวนาเชิง
สร้างสรรค์ ผูบ้ ริ หารระดับสูงแต่ละคน
ผลจากการคัด เลื อกยุทธศาสตร์ ร อบที 2 สรุ ป ว่า ผูบ้ ริ ห ารระดับสู ง 1 คน (ขอ
เปลียนแปลงจากยุทธศาสตร์การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ มศักยภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์
และการประสานงานดูแลผูร้ ั บบริ ก าร เป็ นยุทธศาสตร์ ก ารเสริ มสร้ างคุณ ภาพการรัก ษา คุ ณภาพ
บริ การ และยุทธศาสตร์การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรการจัดการบรรษัทภิบาล โดยให้เหตุผล
ว่าเป็ นยุทธศาสตร์ ทีมีขอบเขตกว้างขวางกว่า 2 ยุทธศาสตร์ แรก โดยการสร้างเสริ มคุ ณภาพการ
รั ก ษา คุ ณ ภาพบริ ก ารมาจากความรู้ ค วามสามารถในการพัฒ นาบุ ค ลากรทางการแพทย์และมี
ความหมายรวมถึงการทํางานเป็ นทีม ความพร้อมด้านศักยภาพการบริ การรักษาอีกหลายด้านรวมทัง
การประสานงานที ดี จ ากค่ า นิ ย ม และวัฒ นธรรมองค์ ก รที มี ส่ ว นในการผลัก ดัน ให้เ กิ ด การ
ประสานงานกันในกระบวนการทํางานร่ วมกันทีดี น่ าจะเป็ นยุทธศาสตร์ ทีมีความสําคัญมากกว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงขอเปลียนแปลงการเลือกยุทธศาสตร์ดงั กล่าว
ผูบ้ ริ หารทังหมดได้ยืน ยัน การเลือ กยุทธศาสตร์ ทีเหมาะสม หลังจากนันผูว้ ิจ ัยได้
สรุ ปผลในการเลือกยุทธศาสตร์ไว้ดงั นี (1) ยุทธศาสตร์ สร้างนวัตกรรมบริ การสุ ขภาพรู ปแบบใหม่
(2) ยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างคุณภาพการรักษา คุณภาพบริ การและการสร้างปฎิสมั พันธ์แบบมีส่วน
ร่ วมในการรักษาพยาบาลร่ วมกัน ระหว่างโรงพยาบาลและผูร้ ับบริ การ (3) ยุทธศาสตร์ การสร้าง
ค่านิ ยม วัฒนธรรมองค์ก ร การจัด การเชิ งบรรษัทภิ บาล โดยมุ่งเน้น ความปลอดภัยในชิ วิต และ
สุ ข ภาพของผูร้ ับบริ ก าร (4) ยุทธศาสตร์ ก ารสร้ างเครื อข่ ายการรัก ษาพยาบาลร่ ว มกัน ระหว่าง
ภาคเอกชนและรัฐบาล (5) ยุทธศาสตร์การสร้างความมีส่วนร่ วมในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
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โดยยุทธศาสตร์ ทีได้รั บ การเลื อกน้อ ย ประกอบด้ว ย ยุท ธศาสตร์ ก ารส่ งเสริ มด้า นการลงทุ น
ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถ เพิ มศัภ ยภาพให้แก่ บุค ลากรทางการแพทย์ และ
ยุทธศาสตร์การประสานการดูแลผูร้ ับบริ การกับโรงพยาบาลเครื อข่าย โดยยุทธศาสตร์ทงั 3 ด้านเป็ น
องค์ประกอบส่วนหนึงในยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้านโดยได้รับการพิจารณากลันกรองจากผูบ้ ริ หารด้าน
ความสอดคล้องและความเหมาะสม
แนวทางในการพัฒ นายุ ทธศาสตร์ โ รงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบ าลใน
ระดับกลยุทธ์
เป้ าหมายของยุทธศาสตร์การจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชน จากความคิดเห็น
ผูบ้ ริ หารและผูเ้ ชียวชาญทีให้ความสําคัญ ประโยชน์ทีได้รับจากการพัฒนาบรรษัทภิบาลทีส่ งผลต่อ
การกําหนดกลยุทธ์เพือให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเจริ ญเติบโต ควบคู่กบั การพัฒนาศักยภาพในเชิง
การได้เปรี ยบทางการแข่งขันระดับนานาชาติ พบว่ามีแนวทางเชิงกลยุทธ์ดงั นี
ตารางที 24 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. คุณภาพการรักษาและคุณภาพ
บริ การ
2. สร้างการมีส่วนร่ วมในการรักษา
พยาบาลร่ วมกันระหว่าง
โรงพยาบาล และผูร้ ับบริ การ

3.การสร้างนวัตกรรมการดูแล
รักษาพยาบาลรู ปแบบใหม่

กลยุทธ์ เชิงปฎิบตั ิ
1. ให้การรักษาด้วยทีมงานแพทย์ผเู้ ชียวชาญเฉพาะด้าน
2. การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรับรองระดับชาติและ
ระดับ นานาชาติต่างอย่างต่อเนือง
1. ให้ขอ้ มูลและรายละเอียดเกียวกับแนวทาง ขันตอนใน
การรักษาทีโปร่ งใสแสดงทีมาเพือการตรวจสอบข้อมูล
ได้แสดงความรับผิดชอบร่ วมกันทีชัดเจนในการ
ตัดสินใจอย่างมี ส่วนร่ วม
2. มีระบบการตรวจสอบสอบทานเพือให้แน่ใจว่าเป็ นไป
ตาม มาตรฐานการรักษา
1. การดําเนินการวิจยั การแพทย์และบูรณาการงานวิจยั
ควบคู่กบั การใช้เทคโนโลยีในการเพิ มประสิทธิภาพ
การรักษาให้บรรลุผล
2. ปฎิบตั ิตามมาตรฐานจากสถาบันทีมีความน่าเชือถือ
และมีการปฎิบตั ิตามมาตรฐานอย่างต่อเนือง ด้วย
หลักคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์
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ตารางที 24 ยุทธศาสตร์การพัฒนา และกลยุทธ์โรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล (ต่อ)
ยุทธศาสตร์
4. การสร้างค่านิยมวัฒนธรรม
องค์กรการจัดการเชิงบรรษัท
ภิบาลโดยการมุ่งเน้นความ
ปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของ
ผูร้ ับบริ การ
5. การสร้างความร่ วมมือในการ
ผลิต บุคลากรทางการแพทย์

กลยุทธ์ เชิงปฎิบัติ
1. การใช้ค่านิยมและวัฒนธรรมเป็ นเครื องมือในการ
คัดเลือกบุคคลเข้ามาทํางานรวมถึงการอบรมทําความ
เข้าใจเกียวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
สมําเสมอ
2. จัดการเชิงบรรษัทภิบาลทีมุ่งเน้นความปลอดภัยใน
ชีวิตด้วยหลักคุณธรรมจริ ยธรรมทีดีต่อผูร้ ับบริ การ
1. การพัฒนาหลักสูตรการผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง
โรงเรี ยนแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนรวมถึงการ
พัฒนา สนับสนุน แพทย์เฉพาะทาง
2. สร้างการมีส่วนร่ วมในการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการ
บุคลากรเครื องมือทางแพทย์เพือตอบสนองความ
คุม้ ค่าในการให้บริ การ

ตารางที 25 ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโรงพยาบาลเอกชน กลยุท ธ์ ผลลัพธ์ก ารจัด การความเป็ น
บรรษัทภิบาล
กลยุทธ์
ผลลัพธ์
ด้านคุณภาพการรักษาและ
การรักษาเป็ นไปตามความ
บริ การ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การ
1. ให้การรักษาด้วยทีมงาน
แพทย์ ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะ
ด้าน
2. การปฎิบตั ิตามมาตรฐาน
การรับรองระดับชาติและ
ระดับนานาชาติต่างอย่าง
ต่อเนือง

การพัฒนาสู่บรรษัทภิบาล
1. สร้างจิตสํานึกตามหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ ทางการ
แพทย์ในการมุ่งความ
ปลอดภัยในชีวิตผูร้ ับ
บริ การ
2. เกิดความมีประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผลในการรักษาที
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล
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ตารางที 25 ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโรงพยาบาลเอกชน กลยุท ธ์ ผลลัพธ์ก ารจัด การความเป็ น
บรรษัทภิบาล (ต่อ)
กลยุทธ์
ด้านสร้างการมีส่วนร่ วมใน
การรักษาร่ วมกัน
1. ให้ขอ้ มูลและรายละเอียด
เกียวกับแนวทางขันตอน
ในการรักษาทีโปร่ งใส
แสดงทีมาเพือการ
ตรวจสอบข้อมูลได้แสดง
ความรับผิดชอบร่ วมกันที
ชัดเจนในการตัดสินใจ
อย่างมีส่วนร่ วม
2. สร้างระบบการตรวจสอบ
สอบทานเพือให้แน่ใจว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานการ
รักษา
ด้านนวัตกรรมการรักษาแบบ
ใหม่
1. การดําเนินการวิจยั
การแพทย์และบูรณาการ
งานวิจยั ควบคู่กบั การใช้
เทคโนโลยีในการเพิ ม
ประสิทธิภาพการรักษาให้
บรรลุผล

ผลลัพธ์
การพัฒนาสู่บรรษัทภิบาล
การรับรู้รายละเอียดในการ
1. สร้ า งระบบการเปิ ดเผย
รักษาแนวทางการรักษาทีได้มี
ข้อมูล ด้วยความโปร่ งใส
การยอมรับแนวทางและเกิด
ในข้อ มู ล ที เกี ยวกับ การ
กระบวนการตัดสินใจร่ วมกัน
รักษา
ทําให้ลดความขัดแย้งรุ นแรงที 2. สร้ า งการมี ส่ ว นร่ วมใน
จะเกิดขึน
การ ตัดสินใจให้การรักษา
และ ตอบสนองการดูแล
รักษา ผูร้ ับบริ การ
3. สร้ า งจิ ต สํา นึ ก ในความ
รั บ ผิ ด ชอบ ของที ม ผู้ใ ห้
การรักษา

1. เกิดการกระจายนวัตกรรม
การรักษาเพือเป็ น
ประโยชน์ทางการแพทย์
2. สร้างการยอมรับ ความ
เชือถือ และความมันใจ
เพือการตัดสินใจ
3. สามารถบรรเทาความ
รุ นแรง หรื อรักษาให้หาย
จากโรคทีกําลังรักษา

1. พัฒนาหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมที ดีต่อวิชาชีพ
และเป้ าหมายทีต้องการ
ดูแลความปลอดภัย ให้แก่
ผูร้ ับบริ การ
2. พัฒนาการตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การและกระจาย
ความรู้หรื อการรักษาไป
ให้ครอบคลุมมากขึน
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ตารางที 25 ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโรงพยาบาลเอกชน กลยุท ธ์ ผลลัพธ์ก ารจัด การความเป็ น
บรรษัทภิบาล (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
2. ปฎิบตั ิตามมาตรฐานจาก
สถาบันทีมีความน่าเชือถือ
และมีการปฎิบตั ิตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนือง
ด้วยหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพแพทย์
ด้านวัฒนธรรมและการ
จัดการ
1. การใช้ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเป็ นเครื องมือ
ในการคัดเลือกบุคคลเข้า
มาทํางานรวมถึงการอบรม
ทําความเข้าใจเกียวกับ
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กรอย่างสมําเสมอ
2. จัดการเชิงบรรษัทภิบาลที
มุ่งเน้น ความปลอดภัยใน
ชีวิตด้วยหลักคุณธรรม
จริ ยธรรมทีดีต่อ
ผูร้ ับบริ การ

ผลลัพธ์

ความเป็ นบรรษัทภิบาล

สร้างสมรรถนะให้แก่
โรงพยาบาลในการตอบสนอง
เป้ าหมายในการดูแลความ
ปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ
ควบคู่กบั การจัดสรรทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ส่งผลให้เกิดผลตอบแทน
สูงสุดในการลงทุน

การพัฒนาการเคารพสิทธิ
มนุษยชนภายในโรงพยาบาล
เพือทําให้เกิดความเสมอภาค
ในการทํางานร่ วมกัน การ
ประสานงานอย่างมีส่วนร่ วม
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ตารางที 25 ยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาโรงพยาบาลเอกชน กลยุท ธ์ ผลลัพธ์ก ารจัด การความเป็ น
บรรษัทภิบาล (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ด้านการผลิตบุคลากร
การแพทย์
1. การพัฒนาหลักสูตรการ
ผลิตแพทย์ร่วมกันระหว่าง
โรงเรี ยนแพทย์และ
โรงพยาบาลเอกชนรวมถึง
การพัฒนาสนับสนุน
แพทย์เฉพาะทาง
2. สร้างการมีส่วนร่ วมในการ
แบ่งปันความรู้ทางวิชาการ
บุคลากรเครื องมือทาง
แพทย์เพือตอบสนองความ
คุม้ ค่าในการให้บริ การ

ผลลัพธ์
ภาระงานของบุคลากรทาง
การแพทย์ลดลง ทําให้สามารถ
หาความรู้ ฝึ กทักษะเพิ มเติมได้
มากขึน ส่งผลต่อผลลัพธ์ดา้ น
คุณภาพการดูแลความ
ปลอดภัยให้แก่ผรู้ ับบริ การดี
ขึน

ความเป็ นบรรษัทภิบาล
สร้างโอกาสความเสมอภาค
การตอบสนองการให้บริ การ
ทางการแพทย์เพิ มมากขึน
รวมถึงทําให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการรักษาทีมี
คุณภาพสูงขึน

จากแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล พบว่า
ปัจจัยทีสนับสนุ นให้เกิดความสําเร็ จในเป้ าหมายทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่
ความเป็ นบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยปัจจัยหลักและปัจจัยสนับสนุนความสําเร็ จในเชิงยุทธศาสตร์
ทีนํามาใช้ ดังนี
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ปัจจัย
สนับสนุน
กิจกรรม
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์

การจัดโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจ
การจัดการเชิงบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยด้านการตลาด ด้าน
การเงิน ด้านบริ หารบุคคล ด้านสาธารณูปโภค เป็ นต้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื องมือทาง
การแพทย์
การจัดซือจัดจ้าง และขนส่งขนย้าย
เครื อข่ายบริ การสุขภาพครบวงจร
ยุทธศาสตร์ คุณภาพ การมีส่วน นวัตกรรม ค่านิยม
ความ
การรักษา ร่ วมในการ การรักษา วัฒนธรรม ร่ วมมือใน
และ
รักษา
พยาบาล
องค์กร
การผลิต
คุณภาพ
ร่ วมกัน
รู ปแบบ
และการ บุคลากร
บริ การ
ใหม่
จัดการ การแพทย์

เป้ าหมาย
ยุทธ
ศาสตร์

ภาพที 7 ปัจจัยสนับสนุนความสําเร็ จในการนําแผนยุทธศาสตร์การจัดการบรรษัทภิบาล
ภาพรวม การดํา เนิ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาการจัด การบรรษัท ภิ บ าลของธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนให้เกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล มีองค์ประกอบภายนอกทีสําคัญ ได้แก่
ปั จ จัย ที มาสามารถควบคุ ม ได้เกี ยวกับ การกําหนดกฎหมายบริ การสาธารณสุ ข ของรั ฐบาลที
จําเป็ นต้องมีความจริ งใจ ความยุติธรรม และความเสมอแก่ผมู้ ีส่วนเกียวข้องทุกภาคส่ วน รวมถึง
การบูรณาการพัฒนาความเป็ นธรรมาภิบาลของหน่ วยงานภาครัฐเพือการสนับสนุ นให้มีการขยาย
การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ขยายจํานวนโรงพยาบาลรัฐให้ครอบคลุมพืนที ห่ างไกล เพือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริ การสุ ขภาพในการพัฒนารู ปแบบคุณภาพการรักษาและคุณภาพ
บริ การของภาครัฐให้สามารถตอบสนองผูร้ ับบริ การในฐานะประชาชน ให้ได้รับประโยชน์จาก
บริ การสาธารณสุข โดยคํานึงด้านบริ การสุขภาพเป็ นบริ การระบบคุณธรรมเป็ นสําคัญ ไม่สามารถ
ผลักภาระให้โรงพยาบาลเอกชนดําเนิ นการ หรื อเพือเป็ นการสนับสนุ นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ทางอ้อม การกํากับหน่วยงานรัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนอง ความเสมอภาคให้แก่
ประชาชนของแพทยสภาทีต้องเป็ นกลางโดยปราศจากผลประโยชน์ทางธุ รกิจ ดังนันความเป็ น
บรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนในจุดเริ มต้นจะสามารถนําพาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโต
สร้างความมันคง และรอการพัฒนาให้เป็ นรู ปธรรมต่อไป
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สําหรับการพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ถือว่าเป็ นภาคธุรกิจ
ทีมุ่งแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูง เนื องจากธุรกิจย่อมต้องมีการบริ หารจัดการ
และการลงทุน เพือให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียให้มากทีสุด ดังนันการจัดการ
บรรษัท ภิ บ าลตามยุท ธศาสตร์ ที กล่ า วมาแล้ว ข้า งต้น จะเป็ นแนวทางเบื องต้น ในการพัฒ นา
โรงพยาบาลเอกชนไปสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลในอนาคต ซึงปั จจุบนั หลายโรงพยาบาลเอกชนให้
ความสนใจและมุ่งเป้ าประสงค์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ ดงั กล่าวตามลําดับ ซึงต้องรอการพัฒนา
รู ปแบบการดําเนิ นงานเชิงกลยุทธ์ทีจะสามารถผลักดันธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเข้าสู่ยุคแห่ งการ
จัดการบรรษัทภิบาลได้มากทีสุดตามสถานการณ์ทีเอืออํานวย

261

262

263

บทที 5
สรุ ปผล การวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจ ัยเรื อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิ บาล มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ ประกอบด้วย (1) เพือศึกษาสภาพปั ญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที
ส่ งผลต่ อความเป็ นบรรษัทภิ บาลของโรงพยาบาลเอกชน (2) เพือศึกษาปั จจัยภายในและปั จ จัย
ภายนอกของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีส่งผลต่อความเป็ นบรรษัทภิบาล (3) การศึกษายุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล เพือนําแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ ทีได้รับ
จากการศึกษาครังนีเป็ นแนวทางในการพัฒนารู ปแบบการจัดการบรรษัทภิบาลธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนในอนาคต โดยสามารถนําเสนอผลการวิจยั ดังนี
สรุ ปผลการวิจยั
วัตถุประสงค์ขอ้ ที 1 การศึกษาสภาพปั ญหาและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีส่ งผลต่ อ
ความเป็ นบรรษัทภิบาล
ผลจากการวิจยั ระดับองค์กร ในภาพรวมสภาพความเป็ นจริ งพบว่า ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนมีอตั ราการเจริ ญเติ บโตทางธุ รกิ จต่ อเนื อง จากความพร้อมในด้านคุ ณภาพการรัก ษาและ
คุณภาพการบริ การทีได้รับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ ควบคู่กบั ปั จจัยการ
เจริ ญเติบโตของธุรกิจการท่องเทียว ทําให้เกิดการเข้ามาท่องเทียวควบคู่กบั การตรวจสุ ขภาพและ
รัก ษาพยาบาลภายในประเทศไทยมากขึ นอย่างต่ อเนื อง นอกจากนี นวัตกรรมการบริ ก ารด้าน
สุขภาพในประเทศไทยมีความหลากหลายด้วยการแพทย์เฉพาะทาง การผ่าตัดศัลยกรรม ทันตกรรม
ทีมีความเชียวชาญเฉพาะทาง ราคาเหมาะสม รวมถึงการบริ การทีเป็ นเอกลักษณ์แบบไทยส่ งผลให้
เกิดการใช้บริ การมากขึนอย่างต่อเนือง ทังนีปัจจัยสําคัญทีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน ทีมีความซับซ้อนและควบคุมได้ยาก ได้แก่ (1) ความเสมอภาคจากการเข้าสิ ทธิ
ความคุม้ ครอง ได้แก่ หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ หลักประกันสังคมและสิ ทธิขา้ ราชการ ทีขาด
ความเท่าเทียมกันในด้านการใช้สิทธิของผูร้ ับบริ การทีมีความแตกต่างกัน ถึงแม้ทีผ่านมาจะเริ มมี
ความคื บหน้าเกี ยวกับการเพิ มสิ ทธิประโยชน์ของประกันสังคมบ้างแต่ ยงั ไม่สามารถขับเคลือน
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กลไกในการสนับสนุ น การใช้หลัก บรรษัทภิ บาลได้ (2) พระราชบัญญัติ ก ารแพทย์ฉุ ก เฉิ น เป็ น
ปั ญหาข้อขัด แย้งระหว่ างกระทรวงสาธารณสุ ข และโรงพยาบาลเอกชน อัน ส่ งผลกระทบต่ อ
ผูร้ ับบริ การทีประสบเหตุฉุกเฉินทีต้องการการรักษาอย่างเร่ งด่วน ทังนีบทบาทหน้าทีของภาครัฐจึง
จําเป็ นต้องมีก ารปฎิ รู ประบบความคุ ้มครอง การพัฒนาการเข้าถึงสิ ทธิ ก ารรัก ษาที เหมาะสมใน
โรงพยาบาลเอกชนให้ได้ม ากที สุ ด รวมถึ งการพิ จ ารณาสิ ท ธิ ป ระโยชน์เ พิ มเติ ม ให้เ กิ ด ความ
เหมาะสมในกับวงเงินคุม้ ครองและสภาพแวดล้อมทางการรักษาทีเหมาะสม เช่น การปรับราคาให้
สอดคล้องกับต้น ทุ น ในการดําเนิ น งานของโรงพยาบาลเอกชนให้เกิ ด ความเหมาะสมมากขึ น
(3) การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์จากการทีโรงเรี ยนแพทย์ไม่สามารถผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ได้ทนั ปั ญหาการแย่งชิงบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ การใช้ทุนคืนให้แพทย์
การจูงใจแพทย์โดยให้ทุนเรี ยนต่อเฉพาะทาง เป็ นต้น (4) การสร้างความร่ วมมือในการใช้ทรัพยากร
ทางการแพทย์ร่ ว มกัน ระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ซึ งในทางปฎิบัติ มีค วาม
ร่ ว มมือกัน แต่ ย งั ขาดความเหนี ยวแน่ น และบูร ณาการใช้ทรั พยากรให้คุ ้มค่ า เนื องจากปั ญหาที
โรงพยาบาลรัฐไม่สามารถตอบสนองทางธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนได้อย่างเพียงพอ
อุปสรรคสําคัญที มีผลกระทบต่ อการจัด การบรรษัทภิ บาลของโรงพยาบาลเอกชน
ตามกระแสการต่ อต้านจากภาคประชาชน บริ ษ ัทคู่ค ้าของโรงพยาบาลเอกชนที มีแนวโน้มทวี
ความรุ นแรงและเป็ นประเด็นการต่อรองอันส่งผลต่อการรับรู้ดา้ นความเชือถือในจรรยาบรรณทาง
การแพทย์ทีเปลียนแปลงไปจากระบบเอือเฟื อเกือกูลช่ วยเหลือกันระหว่างแพทย์กบั ผูร้ ับบริ การ
นํามาสู่ ก ารประกอบธุ ร กิ จ สุ ข ภาพที มีความปลอดภัยในชีวิต ของผูร้ ับบริ ก าร ความขัด แย้งตาม
กระแสทีเกิดขึน เช่น ระบบการควบคุมราคายา การผลักดันให้เกิดกฏหมายทีให้ความคุม้ ครองผู้
ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ (สุธีร์ รัตนะมงคลกุล, ม.ป.ป.; ปรี ยานันท์ ล้อเสริ มวัฒนา, ม.ป.ป.;
กรรณิ กา กิติเวชกุล, 2558) เป็ นต้น
จากความขัด แย้ง ในเชิ ง ธุ ร กิ จ ระหว่ า งผู้รั บ บริ การที มุ่ ง ผลสํา เร็ จการบริ การที
โรงพยาบาลเอกชนต้องตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ ก าร เช่น การรักษาพยาบาลจะเป็ น
เสมื อ นสิ น ค้า ที ต้อ งมี ค วามพึ ง พอใจและรู้ สึ ก ถึ งความคุ ้ม ค่ า ความเหมาะสมกับ การจ่ า ยเงิ น
ค่ าตอบแทน ทําให้ปัจ จุ บัน กลุ่มผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนให้ค วามสนใจในการอบรม เพื อ
พัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนมากขึนตามลําดับควบคู่กบั การปลุกกระแส
การจัดการบรรษัทภิบาลเริ มมีดาํ เนิ นการมากขึน เช่น (1) โรงพยาบาลคุณธรรมของศาสตราจารย์

266
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (2) โรงพยาบาลคุณธรรมของนายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ทีมุ่งเน้นการ
สร้างคุณภาพการรักษาและบริ การทีดี การดูแลบุคลากรและการสร้างระบบการจัดการบรรษัทภิบาล
(3) โรงพยาบาลชลบุรี กําหนดนโยบายการจัดการคุณธรรมและคุณภาพการรักษา (4) โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จากการส่งเสริ มความเป็ นโรงพยาบาลคุณธรรมด้วยระบบบรรษัทภิ
บาลในด้านการสร้างค่านิ ยม วัฒนธรรมองค์กรที สุ จริ ตมีค วามโปร่ งใสตรวจสอบได้ การจัดการ
บุค คลที ต้องมีก ารคัด เลือกพัฒ นาและการประเมิน ที เป็ นธรรม การจัด การเงิ นด้านงบประมาณ
โปร่ งใสตามระเบียบวินยั ทางการเงิน การเคารพในสิ ทธิผรู้ ับบริ การตามหลักนิ ติธรรม รวมถึงการ
อนุ รัก ษ์สิ งแวดล้อมการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงรู ปแบบการจัด การที มีกระบวนการทบทวน
ติดตามอย่างมีระบบ เป็ นต้น โดยการจัดการบรรษัทภิบาลมีความสําคัญตามกระแสสังคม ซึงใน
ส่วนของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเริ มให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลมาก
ขึน เช่น โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์ มุ่งเน้นการจัดการบรรษัทภิบาลในด้านการจัดการบุคคลให้เกิด
จิตสํานึกด้านคุณธรรม ด้วยการสร้างมาตรฐานการทํางานเพือกําหนดทิศทางในการปฎิบตั ิงาน การ
จัดการให้เกิดความโปร่ งใสมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในด้านเวชระเบียน ระบบการนัดหมาย การ
คัดกรองผูร้ ับบริ การ ด้านการตลาดทีมุ่งเน้นราคาทีเหมาะสม การสร้างพันธมิตรเพือส่งเสริ มบริ การ
การจัดโครงสร้างองค์กรโดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรเพือคลีนิคเฉพาะทาง รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การอย่างต่อเนือง (ประภัทร สุทธาเวศ, 2558)
วัตถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที 2 ศึ กษาปั จจัยภายในและปั จจัย ภายนอกของธุ รกิจโรงพยาบาล
เอกชนทีส่ งผลต่ อความเป็ นบรรษัทภิบาล โดยวิธีวิเคราะห์ SWOT, 7S Mckinsey และ TOWS
metrix เพือหาข้อสรุ ปทีได้จากการวิเคราะห์ ดังนี
1. การวิเคราะห์ จุดแข็งและโอกาส (Strength and Opportunity: SO) ของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนทีมีศกั ยภาพและความพร้อมในการดําเนิ นธุรกิจในระดับภูมิภาคเอเซียได้อย่างโดดเด่น ทัง
ด้านกระแสความนิ ยมในบริ ก ารสุ ข ภาพควบคู่กบั นวัต กรรมการให้บริ ก ารทางการแพทย์ เช่ น
การผสมผสานการท่องเทียวทีมีความโดดเด่นทังสองด้านเข้าด้วยกัน เป็ นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
โรงพยาบาลได้อย่างดี ธุรกิจสามารถกําหนดกลุ่มเป้ าหมายทางกลยุทธ์ทีมีการผสมผสานศักยภาพ
การให้บริ การด้านคุ ณภาพการรั กษาและคุณภาพการบริ การ จากความพร้อมด้านบุ คลากร การอํานวย
ความสะดวก การเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ อุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์ทีทันสมัยสามารถประสาน
กับโอกาสการท่องเทียวระดับประเทศ ในการสร้างนวัตกรรมการดูแลสุ ขภาพหลากหลายรู ปแบบ
เช่ น การท่ องเที ยวเชิ งสุ ข ภาพ (Medical Tourism) เป็ นการจัด โปรแกรมการท่ องเที ยวตามจุ ด
ท่องเทียวสําคัญของประเทศไทย ควบคู่กบั การดูแลสุ ขภาพตามมาตรฐานนานาชาติ ราคาทีเหมาะสม
เช่น การตรวจสุขภาพ การบําบัดโรค การแพทย์ทางเลือก เป็ นต้น ศูนย์กลางการทําศัลยกรรมความงาม
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และผิว หนังทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้าน ความโดดเด่นมีชือเสี ยงเป็ นทียอมรับระดับนานาชาติ
ศูนย์การมีบุตรยากเพือให้คาํ แนะนํา ปฎิบตั ิการเพือตอบสนองความต้องการจากกระแสต่างประเทศ
เช่ น จี น ศูน ย์ก ารดูแลสุ ข ภาพตลอดชี พ การดูแลผูส้ ู งอายุทีมีแนวโน้มเพิ มสู งขึ นอย่างต่ อเนื อง
ประกอบกับคุณภาพการบริ การแบบวัฒนธรรมไทยเป็ นทียอมรับของนานาชาติ เป็ นต้น จากปริ มาณ
ความต้องการทีเพิ มสูงขึนธุรกิจจําเป็ นต้องมีการลงทุนจากการหาพันธมิตรทางธุรกิจ การสนับสนุ น
เชิงนโยบายจากรัฐบาลในการสนับสนุ นความก้าวหน้าทางธุรกิจต่อยอดให้แก่ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชน ได้แก่ การลงทุน ในธุร กิจการวิจ ัยยา เวชภัณ ฑ์และอุปกรณ์ ทางการแพทย์ร วมถึงการจด
สิทธิบตั ร การสนับสนุนด้านการผลิตบุคลากร การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ดา้ นภาษี การสนับสนุ น
ด้านกฏหมายสร้างความยุติธรรมจากภาครัฐ เป็ นต้น โดยมีองค์ประกอบหลักดังนี
1.1 การจั ด การนวัต กรรมการรั ก ษาพยาบาลในรู ปแบบใหม่ เป็ นรู ปแบบ
การเปลียนแปลงปรั บปรุ งบริ ก ารรั ก ษาพยาบาล บริ ก ารด้านสุ ข ภาพ คลีนิ ค บริ ก ารสนับสนุ น
กระบวนการปฎิบตั ิงาน รวมถึงการรับมือสถานการณ์ความเสียงอย่างชาญฉลาด เพือส่ งมอบคุณค่า
ในรู ป แบบใหม่ ใ ห้แ ก่ ผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย พร้ อ มที จะนํา โรงพยาบาลเอกชนไปสู่ มิ ติ ใ หม่ ใ น
การจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชน เพือมุ่งตอบสนองความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การและ
ผลตอบแทนจากการลงทุ นทางธุ รกิจ ซึงเป็ นปั จ จัยสําคัญในการสร้างความเจริ ญเติบโตในธุรกิ จ
โรงพยาบาลเอกชนต่อไป
1.2 การร่ วมพัฒนาในการปฎิรูปกฏหมายเพือสร้างความเสมอภาค สร้างความเป็ น
ธรรมสู่ สังคมในการร่ ว มพัฒ นาการจัด การบรรษัทภิ บาลในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิ จ โรงพยาบาล
เอกชนทีต้องมีส่วนในการแสดงความรับผิดชอบในการการคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การที
มีหน้าทีชําระค่ ารั ก ษาพยาบาล รวมถึงผูม้ ีหน้าทีชําระเงิ นอืน เช่ น หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
(สปสช) หลัก ประกัน สังคม บริ ษ ัทประกัน และบริ ษ ัทคู่สัญญาและผูม้ ีส่ว นได้ส่ว นเสี ยอืน เพือ
สนองตอบการเข้าถึงบริ การสุขภาพอย่างทัวถึงทุกสิ ทธิในการรับบริ การในโรงพยาบาลเอกชน ซึง
ปัจจัยหลักทีสําคัญ คือ การยอมรับด้านราคาค่าบริ การทีสูงกว่ามาตรฐานโรงพยาบาลรัฐทีมีตน้ ทุน
ตํากว่า การดํา เนิ น งานของโรงพยาบาลเอกชน รวมถึ งการสร้ างการยอมรั บการมีส่ว นร่ ว มใน
การแก้ไ ขปั ญหาข้อขัด แย้งที เกิ ด ขึนจากกระแสสังคมในด้านการควบคุ มราคายาและการเสนอ
กฏหมายเพือคุม้ ครองผูไ้ ด้รับความเสียหายทางการแพทย์ เป็ นต้น หากการมุ่งสร้างความเป็ นเลิศใน
การบริ การความปลอดภัยแก่ผรู้ ับบริ การและการคํานึ งถึงผลประโยชน์ของมีผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
สามารถประสานความร่ วมมือได้อย่างลงตัวจะทําให้เกิดความสําเร็ จและเกิดความยังยืนในธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน
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แนวทางการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนมีการจัดการได้ดีใน
ระดับหนึง โดยมีจุดเด่นด้านการจัดการทีสําคัญประกอบด้วย (1) การจัดโครงสร้างโรงพยาบาลที
ประกอบด้ว ยผูเ้ ชี ยวชาญสหสาขาวิชาชีพทีต้องยึดถือแนวทางปฎิบัติในเป้ าหมายในการมุ่งเน้น
ความปลอดภัยในชี วิ ต ของผูร้ ั บบริ การ ด้ว ยสมรรถนะหลัก ขององค์ก รที มีค วามเข้มแข็ง จาก
การปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้านทียากต่อการเลียนแบบการจัดการ เพือ
ใช้เป็ นเครื องมือในการจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลในด้านต่างๆ ได้แก่ กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ การวางระบบงานของโรงพยาบาล การพัฒนาบุคลากรทีมีความหลากหลายทังเชือชาติ ศาสนา
วิชาชีพ ภาษาทีมีความแตกต่างกันมาก เพือสร้างความมีส่วนร่ วมในการปฎิบตั ิงานเพือให้บรรลุ
เป้ าหมายทีสําคัญ (2) การมุ่งเน้นความปลอดภัยของผูร้ ับบริ ก ารในด้านคุ ณภาพการรัก ษาและ
คุณภาพการบริ การทีเป็ นเลิศ ทีต้องใช้กลไกผลักดันจากวัฒนธรรมองค์กรทีมุ่งเน้นความเป็ นเลิศใน
การสร้ า งคุ ณ ภาพที ดี โ ดยทุ ก คนมีส่ ว นร่ ว มในการส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ให้แก่ ผรู้ ั บ บริ การ สร้ า งการ
ประสานงานภายในให้เ กิ ด ความสัมพัน ธ์ทีใกล้ชิ ด ต่ อ กัน ทํา ให้เ กิ ด การทํางานเป็ นที มงานที มี
ประสิ ท ธิ ผ ลทังด้า นคุ ณ ภาพการรั ก ษาและคุ ณ ภาพการบริ การ ที ส่ ง มอบให้แ ก่ ผู้รั บ บริ การ
(3) กระบวนการจัดการความรู้ทีเป็ นพืนฐานของระบบบริ หารทีมุ่งสู่ความเชียวชาญทางการแพทย์ที
มุ่งเน้นให้เกิดความมีประสิ ทธิผล เพือให้เกิดการเปลียนแปลง ปรับปรุ งผลการดําเนิ นงาน พัฒนา
ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน และเป็ นแรงผลัก ดัน พนัก งานในองค์ก รให้เกิ ด ความกระตื อรื อ ร้ น ใน
การพัฒ นานวัต กรรมใหม่ ที ทํา ให้ เ กิ ด การปฎิ บัติ ง านไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน ทังโรงพยาบาล
(Operations) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาล (Strategic Objective)
2. การวิเคราะห์ จุดอ่ อนและโอกาส (Weakness and Opportunity: WO) ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนเกิดขึนจากความอ่อนด้อยในการจัดการของโรงพยาบาลรัฐและนโยบายจัดการสาธารณสุ ข
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ทําให้เกิดโอกาสสําคัญของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนทีสามารถแทรกตัวเข้าสู่ตลาดระดับประเทศได้ จุดอ่อนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระยะ
เริ มต้นจากธุรกิจครอบครัวสู่ความเป็ นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ทําให้เกิดการพัฒนาจุดอ่อน
เพือเสริ มสร้างโอกาสด้านคุณภาพการรักษา คุณภาพการบริ การทีดีกว่าโรงพยาบาลรัฐ ส่ งผลให้
สามารถตามหลัก การตอบสนอง หลัก ความมีป ระสิ ท ธิ ภ าพและหลัก ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ที
สอดคล้องกับความต้องการของผูร้ ับบริ การ ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนสามารถต่อยอดจากกําไรและ
การจัดหาแหล่งเงินทุนในการลงทุนในอาคารสถานที อุปกรณ์เครื องมือทางการแพทย์ได้มากขึน
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ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เมือมีการขยายตัวมากขึนแต่ปัจจัยพืนฐานที
เป็ นจุดอ่อนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ทาํ ให้ตอ้ งพึงพา
ภาครัฐทีมีประสิทธิภาพในการผลิตจํากัด ส่งผลให้เกิดจุดอ่อนการจัดการจึงมีความจําเป็ นต้องสรร
หาแพทย์ประจําและแพทย์พิเศษจากโรงพยาบาลรัฐ เพือตอบสนองความคาดหวังของผูร้ ับบริ การที
มีค วามคาดหวังในเกณฑ์สู งตามค่ าใช้จ่ ายที สู งขึ น สําหรั บการพัฒ นาโอกาสจากจุ ด อ่อนของ
โรงพยาบาลเอกชน ได้มีความพยายามผลัก ดันการร่ วมผลิตแพทย์ร่วมกับหน่ วยงานราชการ แต่
ในทางปฎิบตั ิยงั ติดปัญหาข้อจํากัดระหว่างธุรกิจโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการเกียวกับเงือนไข
ข้อบังคับ การสนับสนุ นทียังไม่สามารถจูงใจให้ภาคเอกชนดําเนิ นการแก้ไขปั ญหาและยังคงเป็ น
ปัญหาทีเรื อรังยังไม่สามารถหาทางออกได้อย่างชัดเจนในระยะเวลาสัน จากภาระงานทีเพิมมากขึน
ทําให้ปฎิสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผูร้ ับบริ การหรื อผูเ้ กียวข้อง ไม่เพียงพอส่ งผลให้เกิดความไม่
เข้าใจในแนวทางการรั ก ษา เป็ นที มาของการเกิ ด ข้อร้ องเรี ยนและคดี ค วามฟ้ องร้ องในศาลที มี
แนวโน้มเพิ มสูงขึนต่อเนือง แนวทางทีส่งผลต่อการสร้างยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่
2.1 การเปิ ดโอกาสให้ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนมีส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ใช้เอง เพือลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรหลักทีสําคัญต่อการดําเนิ นธุรกิจ
ซึงการจัดการนี เป็ นส่ วนหนึ งของการสร้ างเสริ มความเป็ นบรรษัทภิ บาลที เกี ยวข้องถึงนโยบาย
ภาครัฐ โดยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถกําหนดทิศทางได้อย่างชัดเจน จึงต้องคิดค้นวิธีการ
จัดการให้เป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาลให้มากทีสุด
2.2 การสร้างความมีส่ว นร่ วมในการรั กษาระหว่างผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาล
เอกชน ซึงทําให้เกิดความเข้าใจและการตัดสินใจร่ วมกันในการรักษา โดยปั ญหาส่ วนใหญ่เกิดจาก
ความไม่เข้าใจในแนวทางการรักษา ซึงผูร้ ับบริ การไม่ได้รับข้อมูลอย่างละเอียด แพทย์ไม่มีเวลาใน
การอธิบาย ส่งผลให้การรักษาไม่เป็ นไปตามความคาดหวังทําให้เกิดข้อร้องเรี ยน คดี ฟ้องร้องเรี ยก
ค่าเสียหายเกิดขึน
3. การวิเคราะห์จุดแข็งและอุปสรรค (Strength and Theart: ST) จากอุปสรรคสําคัญ
ด้านกฏหมายทีขาดความยุติธรรม ขาดความเสมอภาคแก่โรงพยาบาลเอกชน ผูร้ ับบริ การและผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย และกิจกรรมทีภาครัฐในฐานผูก้ าํ กับดูแล แต่ขาดความสามารถในการจัดการ เช่น
การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การกําหนดมาตรการสนับสนุ นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน การพัฒนา
กลไกระบบสุ ขภาพของประเทศ เป็ นต้น ภาครัฐสามารถให้ภ าคเอกชนทีมีบุค ลากรที มีค วามรู้
ความสามารถเข้าร่ วมบริ หารจัดการได้ แต่ทีผ่านมาพบว่าการขับเคลือนยุทธศาสตร์ จากภาครัฐขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทําให้เกิดปั ญหาเรื อรังมานาน ส่ งผลให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้รับ
ผลกระทบจากกรณี ดงั กล่าว จากแนวความคิดผูบ้ ริ หารทีสอดคล้องกันในการพึงพาศักยภาพของ
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ตนเองทีมีอย่างดีทีสุด โดยสามารถทําได้หลายวิธีการด้วยกัน ประกอบด้วย (1) การพัฒนาค่านิ ยม
วัฒนธรรมองค์กรและการจัดการเชิงบรรษัทภิบาลในการบรรลุเป้ าหมายในการดูแลความปลอดภัย
ในชี วิต และสุ ข ภาพของผูร้ ั บบริ การ เนื องจากการปฎิ บัติ งานภายในโรงพยาบาลเป็ นการใช้
ผูเ้ ชียวชาญในลักษณะสหสาขาวิชาชีพมาทํางานร่ วมกัน ซึงแต่ละสาขาวิชาชีพจะมีวิธีคิด วิธีปฎิบตั ิ
ความเชือทีแตกต่างกัน การประสานการรับรู้ความเข้าใจในการบทบาทหน้าทีให้บริ การสุ ขภาพ จึง
เป็ นสิ งจําเป็ นที ต้องมีก ารปลูก ฝั งอย่างต่อเนื องให้ผปู้ ฎิ บัติ งานเกิ ดค่ านิ ยม วัฒ นธรรมองค์ก รที
สอดคล้องกันจะมีผลต่อการประสานการทํางานทีดีร่วมกันในระหว่างสายวิชาชีพ เกิดการทวนสอบ
การตรวจสอบการทํางานร่ วมกัน สร้างความมีส่วนร่ วมในการปฎิบตั ิงานร่ วมกัน มีการแสดงและรับ
ฟั งความคิ ด เห็ น ระหว่า งกัน สร้ า งความโปร่ ง ใสในการเปิ ดเผยข้อมูลที เป็ นประโยชน์ใ นการ
ปฎิบตั ิงาน ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการประหยัดทรัพยากรขององค์กร เกิดประสิ ทธิผลในการส่ ง
มอบคุณภาพการบริ การแก่ผรู้ ับบริ การ (2) การสร้างเครื อข่ายการรักษาร่ วมกับโรงพยาบาลเอกชน
หรื อโรงพยาบาลรั ฐ ที มีค วามเชี ยวชาญ มีท รั พ ยากรที แตกต่ า งกัน สามารถร่ ว มกัน ดู แลการ
รักษาพยาบาลเพือให้เกิดประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การสูงสุ ด โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในสุ ขภาพและ
ชีวิต รวมถึงระดับการดูแลรักษาทีเหมาะสมกับผูร้ ับบริ การ (3) การพัฒนาคุณภาพการรักษาและ
คุณภาพการบริ การโดยมุ่งเน้นการให้บริ การความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การทีต้องการบรรเทา
หรื อหายจากความเจ็บป่ วย ดังนันกระบวนการทีช่วยเสริ มความมีคุณภาพการรักษาและคุณภาพการ
บริ การ คื อ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผูร้ ั บบริ ก าร การเปิ ดโอกาสในการมี ส่ว นร่ วมในการ
รักษาพยาบาลร่ วมกันเพือตัดสิ นใจรับหรื อไม่รับการรักษา โดยมีการจัดการบรรษัทภิบาลภายใน
โรงพยาบาลในด้านการให้ขอ้ มูลการรักษาพยาบาลด้วยความโปร่ งใส การแสดงความรับผิดชอบ
เมือเกิ ด เหตุ ไม่พึงประสงค์ การแสดงถึงความมีประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผลในการใช้ค วาม
เชี ยวชาญในการรัก ษาด้ว ยหลัก คุณ ธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พแพทย์ จะส่ งผลให้
โอกาสทีจะทําให้เกิ ดความขัดแย้งจนนําไปสู่ ก ารร้ องเรี ยนและฟ้ องดําเนิ น คดีลดลง (4) ในการ
พัฒนาการเรี ยนรู้และเสริ มศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ในรู ปแบบใหม่จาํ ทะให้
สามารถเสริ มความแข็งแกร่ งเชิงวิชาการ เทคนิคในการให้บริ การรักษามีประสิ ทธิภาพสูงขึน ทําให้
เกิดความปลอดภัยต่อผูร้ ับบริ การและเกิดผลสําเร็ จในการรักษามากขึน
4. การวิเคราะห์จุดอ่อน และอุปสรรค (Weakness and Theart: WT) เป็ นกลยุทธ์เชิงรับ
ทีมีการยึดถือปฎิบตั ิเพือให้การทํางานเป็ นปกติ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทาง
การแพทย์ทีมักจะมีการฝึ กอบรมในห้องเรี ยน และฝึ กอบรมภาคปฎิบตั ิจากประสบการณ์การทํางาน
จริ ง มีการนํากระบวนการทํางาน และการเสริ มสร้างศักยภาพของทีมเข้ามาร่ วมพิจารณาปรับปรุ ง
เตรี ยมความพร้อม และฝึ กฝนอย่างสมําเสมอเพือให้เกิดความเชียวชาญ ชํานาญสามารถนํา ไปใช้
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ปฎิบตั ิจริ งได้เมือประสบเหตุการณ์ดงั กล่าว เช่น การฝึ กอบรมการช่วยเหลือเบืองต้น (Basic Life
Support) เป็ นมาตรฐานสากลทีพนักงานโรงพยาบาลทุกคนได้รับฝึ ก ทดสอบและเป็ นเกณฑ์ตวั ชีวัด
ขององค์กร เพือการดูแลผูร้ ับบริ การให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตสูงสุดและการส่งต่อผูร้ ับบริ การไป
ยังโรงพยาบาลอืนที มีค วามเชี ยวชาญเฉพาะโรค มีอุปกรณ์ เครื องมือ ทางการแพทย์พร้ อมกว่ า
โรงพยาบาลต้นทางหรื อเพือการดูแลผูร้ ับบริ การระยะยาวสําหรับผูร้ ับบริ การทีมีปัญหาทางการเงิน
ปัญหาการเดินทาง หรื อเหตุผลอืน โดยโรงพยาบาลจะพิจารณาความสําคัญด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตของผูร้ ับบริ การก่อน และมีการหารื อร่ วมกับญาติผรู้ ับบริ การในการดําเนินการดังกล่าวให้เป็ นที
รับรู้ เข้าใจ รวมถึงการอธิบายถึงความเป็ นมาของการรักษา คําวินิจฉัยการรัก ษาและสิ งที จําเป็ น
ต้องการดูแลผูร้ ับบริ การให้ผรู้ ับบริ การหรื อญาติทราบพร้อมให้ความยินยอมก่อนดําเนินการ
จากการวิจยั ในระดับองค์กรด้วยวิธีเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทังการ
วิเคราะห์จบั คู่ปัจจัยภายในองค์กรและปัจจัยภายนอกองค์กร เพือให้ขอ้ เสนอในการสร้างยุทธศาสตร์
การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาลออกเป็ น 8 ยุทธศาสตร์ 14 กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ข้อที 3 การศึกษายุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ น
บรรษัทภิบาล ได้ดาํ เนินการผ่านขันตอนการพิจารณาและคัดเลือกยุทธศาสตร์ ทีมีความสอดคล้อง
และเหมาะสม โดยผูบ้ ริ หารระดับสูงทีเกียวข้องกับการดําเนิ นยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล ได้ผลสรุ ป
เป็ น 5 ยุทธศาสตร์และ 9 กลยุทธ์ ดังนี
ยุทธศาสตร์ที 1 การเสริ มสร้างคุณภาพการรักษา คุณภาพการบริ การ และการสร้างปฎิ
สัมพันธ์การมีส่วนร่ วมในการรักษาร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาล และผูร้ ับบริ การ แบ่งออกเป็ น 1
กลยุทธ์ คือ การมุ่งประสิทธิผลในการตอบสนองการรักษาตามความคาดหวังของผูร้ ั บบริ การ ด้วย
ความโปร่ งใส เปิ ดเผยได้และมีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้.
ยุท ธศาสตร์ ที 2 การมี ส่ ว นร่ วมในการรั ก ษาร่ วมกัน ระหว่ า งโรงพยาบาลและ
ผูร้ ั บบริ ก าร แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลยุทธ์ ได้แ ก่ (1) สร้ างการมีส่ ว นร่ ว มเพือให้บ ริ ก ารดูแล รั ก ษา
ตัดสิ นใจร่ วมกับระหว่างโรงพยาบาล ผูร้ ับบริ การและญาติ (2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาตาม
มาตรฐานการรับรองทัวไป มีระบบการตรวจสอบ สอบทาน เพือให้แน่ ใจว่าเป็ นไปตามมาตรฐาน
ระดับชาติและมาตรฐานระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที 3 การสร้างนวัตกรรมการดูแลรักษารู ปแบบใหม่ แบ่งออกเป็ น 2 กลยุทธ์
ได้แก่ (1) การตอบสนองนวัตกรรมการรักษาพยาบาลและการป้ องกัน อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผล (2) การรั บรองมาตรฐานจากสถาบัน ที มีค วามน่ าเชื อถือได้ โดยยึด หลัก คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์
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ยุทธศาสตร์ที 4 การจัดโครงสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และการจัดการเชิงบรรษัทภิบาล
ในการมุ่ งเน้น ความปลอดภัยในชี วิต ของผูร้ ั บบริ ก าร แบ่ งออกเป็ น 2 กลยุทธ์ คื อ (1) การจัด
โครงสร้างองค์กรทีมุ่งเน้นการกระจายอํานาจในการปฎิบตั ิงาน เพือให้เกิดประสิ ทธิภาพในผลลัพธ์
สูงสุดและการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมจริ ยธรรมและยึดมันในจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีจิตสํานึ ก
ทีดี (2) การจัดการบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที 5 การสร้างความร่ วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ แบ่งออกเป็ น
2 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) สร้างการมีส่วนร่ วม การกระจายความรับผิดชอบในการผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงเรี ยนแพทย์กบั โรงพยาบาลเอกชน (2) สร้างการมีส่วน
ร่ วมในการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการบุคลากรและเครื องมือทางแพทย์ เพือตอบสนองความปลอดภัย
ของผูร้ ับบริ การทังในด้านความคุม้ ค่าในการให้บริ การและความคาดหวังในงานบริ การ
อภิปรายผลการวิจยั
วัตถุ ป ระสงค์ ที 1 สภาพปั ญ หาและสภาพแวดล้ อ มทางธุ รกิจที ส่ งผลต่ อ ความเป็ น
บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
1. สภาพความเป็ นจริ งของปัญหา สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พบว่า
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีอตั ราขยายตัวระดับสูง เป็ นผลจากนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555 – 2559 โดยมีขอ้ ผูกพันในการเข้าร่ วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทีมีประเทศทีเข้าเป็ นสมาชิกรวม 10 ประเทศ ซึงจะเริ มเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการ
ปลายปี 2558 ส่งผลให้เกิดการเชือมโยงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทีมีแตกต่างและความ
หลากหลาย อันจะเป็ นการส่งเสริ มให้เกิดภาคเศรษฐกิจทีมีขนาดใหญ่มากขึน ทําให้เกิดอํานาจการ
ต่อรองทางการค้าและการส่งเสริ มความเจริ ญรุ่ งเรื องทังเศรษฐกิจและสังคมร่ วมกัน จนเกิดเป็ นเขต
เศรษฐกิจทีมีขนาดของประชากรและกําลังซือรวม 610 ล้านคนในปี 2555 โดยแนวโน้มในปี 2568
ประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนจะมีประชากรเพิ มเป็ น 697 ล้านคน(กระทรวงสาธารณสุ ข, 2556)
โดยผลประโยชน์ทีจะได้รับจากการรวมกลุ่มจะทําให้เกิดมูลค่าจากความหลากหลายของวัฒนธรรม
แหล่งท่องเทียวทีมีความสวยงามเป็ นจุดศูนย์รวมของธุรกิจการท่องเทียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสาย
การบิน ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนทีมีความเจริ ญก้าวหน้าในลักษณะการเกือกูลต่อกันในทางธุรกิจ
อย่างต่อเนือง จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพแห่ งเอเซีย พ.ศ.
2553 – 2557 ในการเป็ นศูนย์กลางให้บริ การด้านสุขภาพของเอเซีย (Thailand medical hub) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือวันที 29 มิถุนายน 2547 อันเป็ นผลจากศักยภาพความพร้อมในด้านมาตรฐาน
คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การทีได้รับยอมรับในระดับนานาชาติ โดยประเทศไทยได้รับ
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การรับรองมาตรฐาน Joint commission accredit หรื อ JCI มากกว่าทุ กประเทศในแถบอาเซียน
รวมถึงกระแสการตืนตัว ความนิยมและพฤติกรรมด้านสุ ขภาพทีหลากหลายรู ปแบบเพิ มขึน ส่ งผล
ต่อการสร้างความนิ ยมมาใช้บริ การโรงพยาบาลในประเทศไทยจํานวนเพิ มสูงขึนทุ กปี จนทําให้
มูลค่าตลาดในปี 2554 เพิ มสูงขึนอย่างต่อเนืองเป็ น 4 แสนล้านบาทเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตลาดโลก
544 ล้านล้านบาทจะทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก
โดยพิจ ารณาถึงมูลค่ าตลาดเฉพาะธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนมีมูลค่าคิด เป็ นร้อยละ 30 ของมูลค่ า
ตลาดภายในประเทศ ทําให้ธุรกิ จ โรงพยาบาลเอกชนมีโ อกาสเจริ ญเติ บโตได้อีกมาก เนื องจาก
ผูร้ ับบริ การมีฐานะทางเศรษฐกิจทีดีขึน บริ ษทั คู่สญ
ั ญา การขยายตัวของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันชีวิต
และประกันภัยมีแนวโน้มสูงขึนอย่างต่ อเนื อง ซึงเอือประโยชน์ต่ อการเข้ารั บบริ ก ารสุ ข ภาพใน
โรงพยาบาลเอกชนทีมีความสะดวกรวดเร็ ว บริ การดี กว่าโรงพยาบาลรัฐ เป็ นต้น (บริ ษทั เงินทุ น
หลักทรัพย์ภทั รธนกิจ; กระทรวงสาธารณสุข, 2557).
การศึกษาภาพรวมของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน พบว่าธุรกิจมี
การเปลียนแปลงไปสู่การมุ่งประสิทธิภาพในเชิงนโยบายทีมุ่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ จากโอกาส
การเจริ ญเติ บโตของเศรษฐกิ จ โลก สําหรั บนวัต กรรมการตลาดใหม่ภ ายใต้ก ฏหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับทีมุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจเพือผูถ้ ือหุน้ การจัดการบรรษัทภิบาลมีแนวโน้มพัฒนาให้
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง ซึงมีขอ้ จํากัดตามรู ปแบบของแต่ประเทศทีแตกต่างกันในด้านกฏหมาย
วัฒนธรรม โดยรู ปแบบบรรษัทภิบาลเป็ นความท้าทายในทางปฏิบตั ิในยุคโลกาภิวฒั น์ และมักให้
ความสําคัญก็ต่ อเมือเกิ ด วิก ฤตทางเศรษฐกิ จ ครั งใหญ่ (Malla, Bhasa, 2004 page 5-17). ที มี
ความสัมพันธ์และส่ งผลต่อการพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนตามเทคนิ ค
เดลฟายทีได้ศึกษา
2. สภาพแวดล้อมการจัดการบรรษัทภิบาลของธุ รกิจโรงพยาบาลเอกชน โดยผูว้ ิจ ัย
สามารถสรุ ปผลการศึกษาการพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลในธุรกิจโรงพปยาบาลในแต่ละด้าน
เพือเชือมโยงกับปัจจัยแนวความคิดทีได้รับจากผูบ้ ริ หาร (ตามตารางที 8) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
สําคัญ ดังนี
2.1 การมุ่งเน้นความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การเป็ นเป้ าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชนทีผูป้ ฎิบตั ิทุกคนทุกระดับต้องให้ความสําคัญต่อการกํากับดูแล ช่วยเหลือ เพือให้
ผูร้ ับบริ การปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตทังในการรักษาภายในโรงพยาบาลและการดูแลรักษาต่อที
พํานักของผูร้ ับบริ การหลังจากเสร็ จสิ นการรักษา การจัดการบรรษัทภิบาลเพือบรรลุเป้ าหมายในการ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผรู้ ับบริ การจึงต้องสร้างค่านิยมด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและการดํารงรักษา
ความมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางการแพทย์ การจัดการบรรษัทภิ บาลของโรงพยาบาลจําเป็ นต้อง
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มุ่งเน้นในเรื อง (1) การสนับสนุ นการเข้าถึงสิ ทธิของประชาชนหรื อผูร้ ับบริ การทีสามารถเข้าถึง
การบริ ก ารทางการแพทย์อย่างเสมอภาค สามารถใช้สิ ทธิ ค วามคุ ้มครองตามกฏหมายกําหนด
โดยเฉพาะสิทธิความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินทีประชาชนทุกคนเป็ นผูม้ ีสิทธิ
ความคุม้ ครองจากพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน ในการให้บริ การผูร้ ับบริ การทีมีความเสี ยงต่อ
การเสียชีวิตทันที โดยไม่มีขอ้ แม้ใด เพือให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ทีมุ่งช่วยเหลือ
ผูร้ ับบริ การทีมีความเสียงต่อชีวิตด้วยจิตสํานึกด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมทีดีต่อการรักษา โดยไม่
คาดหวังต่อผลตอบแทนทางธุรกิ จ ทังนี การเข้าถึงสิ ทธิความคุม้ ครองแต่ละสิ ทธิเป็ นข้อตกลงกัน
ระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับผูใ้ ห้ค วามคุม้ ครอง เช่น หลัก ประกันสังคม หลักประกันสุ ข ภาพ
แห่ งชาติ ซึงเป็ นข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันในการเปิ ดให้บริ การหรื อไม่ให้บริ การ เนื องจาก
ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนเป็ นเพี ย งทางเลื อ กในการให้ บ ริ การสุ ข ภาพต่ อ ผู้รั บ บริ การตาม
กลุ่มเป้ าหมายทีโรงพยาบาลเอกชนกําหนดเท่านัน ทําให้การจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลด้านการ
ตอบสนองความต้องการรักษาพยาบาลอยูใ่ นขอบเขตทีกําหนด เช่นเดียวกับการให้ความเสมอภาค
สําหรับผูร้ ับบริ การทีเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของโรงพยาบาลเอกชนเท่านัน ทําให้โรงพยาบาลเอกชนไม่
สามารถให้ความเสมอภาคและการตอบสนองผูร้ ับบริ การได้ทงหมด
ั
ทังนี การบริ การสุ ขภาพขัน
พืนฐานเป็ นบทบาทหน้าทีของโรงพยาบาลรัฐทีต้องจัดการดูแลประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศเอง
เนืองจากโรงพยาบาลรัฐได้รับการสนับสนุ นงบประมาณจากรัฐบาลทําให้สามารถใช้งบประมาณ
แผ่นดิน เพือบริ การสาธารณสุขได้อย่างทัวถึง ซึงปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถ
บริ หารจัดการให้เกิดการตอบสนองและสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงสิทธิความคุม้ ครอง ทําให้
ผูร้ ับบริ การทีไม่สามารถรอการรักษาทียาวนานได้จึงเข้ามารับบริ การในโรงพยาบาลเอกชน ซึงต้อง
ยอมรั บ ว่ าผูร้ ั บบริ การจะได้รั บ บริ การด้านคุ ณ ภาพการรั ก ษาและคุ ณ ภาพการบริ การที ดี ก ว่ า
โรงพยาบาลรัฐ ในขณะเดียวกันผูร้ ับบริ การต้องชําระค่ารักษาพยาบาลทีมีราคาสูงกว่าโรงพยาบาล
รัฐ เนืองจากโรงพยาบาลเอกชนต้องดูแลการลงทุนและจัดการทางเงินให้เหมาะสมเพือความอยู่รอด
ทางธุร กิจและมีภาระหน้าทีต้องรับผิด ชอบต่ อผูถ้ ือหุ ้นในการสร้างผลตอบแทนในระดับทีพอใจ
(2) การมุ่งผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การทีต้องการสิ งอํานวยความสะดวกทีจําเป็ นต้องการปฎิบตั ิตน
หรื อใช้ชีวิต ภายในโรงพยาบาลให้ใกล้เคี ยงกับชี วิต ปกติ ทีสุ ด รวมถึงการดูแลเอาใจใส่ ในการ
รักษาพยาบาลทีได้มาตรฐานหรื อสู งกว่าความคาดหวังในการรับบริ ก าร (3) การเคารพในสิ ทธิ
ผูร้ ับบริ การ เพือให้เป็ นไปตามหลักจรรยาบรรณทางการแพทย์และการเคารพสิ ทธิมนุ ษยชน ซึง
เป็ นกฏหมายระดับนานาชาติทีประเทศไทยเข้าร่ วมในการปฎิบตั ิตามกฏหมายในการให้ความเคารพ
สิ ทธิ มนุ ษ ยชนอย่างเคร่ งครั ด ถือว่าเป็ นการจัด การตามหลัก บรรษัทภิ บาลด้านนิ ติ ธรรมที เป็ น
แนวทางปฎิบตั ิในระดับสากล (4) การสร้างจิตสํานึกวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์รวมถึงการ
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ปฎิบตั ิตามกรอบจริ ยธรรมเยียงวิญ ูชนทีดีต่อบทบาทหน้าทีและความรับผิดชอบ ในการดูแลชีวิต
ของผูร้ ั บบริ ก ารด้ว ยความใส่ ใจ ตังใจ ปฎิ บัติ ตามมาตรฐานการรัก ษาและกฏหมายกฏระเบี ยบ
ข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด เพือตอบสนองความปลอดภัยในชี วิต ของผูร้ ับบริ ก ารอัน เป็ นเป้ าหมาย
สูงสุดของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
2.2 คุณภาพการรัก ษาและคุ ณภาพการบริ การ ซึ งมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
ต่อเนืองกับเป้ าหมายทีมุ่งเน้นความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ โดยคุณภาพการรักษาจะเกิดขึนได้จาก
องค์ประกอบสําคัญหลายด้านด้วยกัน ได้แก่ (1) ความมีจิตสํานึกในวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
รวมถึงการสร้างกรอบการปฎิบตั ิดา้ นจริ ยธรรมในการกํากับดูแลจัดการจริ ยธรรมกลุ่มวิชาชีพ โดย
การจัด ตังองค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล องค์ก รเภสัชกร เพือจัดการความเป็ นวิชาชีพ การสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฎิ บตั ิตามมาตรฐานวิชาชีพทีเหมาะสมร่ ว มกัน เพือให้แพทย์เกิ ด
ความเชียวชาญเฉพาะทางสามารถสร้างทีมแพทย์ผใู้ ห้การรักษาทีมีประสิ ทธิภาพในการรักษาทีได้
มาตรฐานจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา ตังแต่กระบวนการให้ขอ้ มูล
แก่ผรู้ ับบริ การด้วยความระมัดระวัง ข้อมูลมีความชัดเจนโปร่ งใสในการเปิ ดเผยข้อมูลในทุกด้านที
เกียวข้องกับการรักษารวมถึงผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน เพือให้ผรู้ ับบริ การเกิดความตระหนักถึง
ผลการรักษาทีอาจเกิดขึน การตรวจสอบประวัติของผูร้ ับบริ การอย่างละเอียดถูกต้องมีระบบการ
ทวนสอบอัตลักษณ์ส่วนบุคคลด้วยข้อมูลทางเวชระเบียน ทวนสอบชือนามสกุล อายุ ใบหน้าจาก
ประวัติผรู้ ับบริ การ ทวนสอบการมารักษาด้วยอาการใด พบแพทย์คนไหนมาบ้าง เป็ นต้น เพือทํา
การยืนยันความถูกต้องในตัวตนของผูร้ ับบริ การ การวินิจฉัยอาการให้ตรงกับความรู้สึกและการ
รั บ รู้ ข องผูร้ ั บบริ การ รวมถึ งการให้ก ารดู แ ล รั ก ษาอย่างใกล้ชิ ด ตามมาตรฐานการรั ก ษาทาง
การแพทย์ (พรชัย ดี ไพศาลสกุล , 2556) (2) การปฎิ บัติ ต ามหลัก เกณฑ์มาตรฐานการรั บรอง
โรงพยาบาลทังมาตรฐานการรับรองในประเทศ (Hospital Accreditation: HA) และมาตรฐาน
นานาชาติ (Joint Commission Accreditation: JCI) ทีเป็ นมาตรฐานทีได้รับการยอมรับอย่างสู ง
ควบคู่กบั มาตรฐานทีเป็ นส่วนประกอบของการจัดการคุณภาพอืนๆ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ (Total
Quality Management) การใช้ระบบมาตรฐานสําคัญ เช่น ISO 14001, ISO 9000, ISO 9002 การใช้
หลักการจัดการด้าน Balanced Scorecard, Six Sigma, Lean, ไคเซ็นต์ และ D4 Model เพือสร้าง
นวัตกรรม การเลือกใช้ COSO Model ในการจัดการความเสียง เลือก BS 25999 ในการจัดการความ
ต่อเนื องในการดําเนิ นธุรกิจ ซึงในการดําเนิ นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีเครื องมือในการจัดการ
บรรษัทภิบาลจํานวนมากทีเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัฒ นธรรมการจัดการของแต่ละโรงพยาบาล
เอกชน ทีมีความแตกต่างกันในแนวทางและวิธีการจัดการ (สิทธิศกั ดิ พฤกษ์ปิติกุล, 2555)

276
2.3 การสร้างความมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาลร่ วมกัน ระหว่างผูร้ ับบริ การและ
โรงพยาบาลเอกชน ซึงผูร้ ับบริ การในทีนีหมายรวมถึงบุคคลทีเกียวข้องหลายฝ่ าย ได้แก่ ผูร้ ับบริ การ
คือผูท้ ีได้รับการรักษาต้องสามารถรับรู้อาการแนวทางการรั กษาตามสิ ทธิผรู้ ับบริ การทีกฏหมาย
กํา หนดไว้ ผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ า รั ก ษาพยาบาลหรื อเรี ยกว่ า Payor ที มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ในการ
รั ก ษาพยาบาล ได้แ ก่ ญาติ ผูร้ ั บ บริ การ สํา นัก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ สํา นัก งาน
หลักประกันสังคม กรมบัญชีกลาง บริ ษทั ประกัน บริ ษทั คู่สญ
ั ญาต่างๆ รวมถึงเครื อข่ายโรงพยาบาล
อืนกรณี ทีต้องมีการส่งผูร้ ับบริ การไปรักษาต่อทีโรงพยาบาลอืน เป็ นการชัวคราวหรื อเป็ นการถาวร
เป็ นต้น ในส่ ว นผูเ้ กี ยวข้องโรงพยาบาล ได้แก่ แพทย์เจ้าของไข้คื อแพทย์ทีพิจารณาการรั ก ษา
ภาพรวมและเป็ นผูส้ ือสารความรู้ความเข้าใจกับผูร้ ับบริ การ แพทย์ผใู้ ห้การรักษาคือแพทย์ทีรักษา
เฉพาะโรคหรื ออาการทีเกิดขึน พยาบาลและพยาบาลผูช้ ่วยทีปฎิบตั ิการดูแลช่วยเหลือผูร้ ับบริ การ
เภสัชกรคื อผูเ้ ชี ยวชาญในการปรุ งยาเฉพาะ จัด หายาที มี คุ ณ ภาพและเป็ นที ปรึ ก ษาแพทย์เรื อง
คุ ณ สมบัติ ข องยาในบางกรณี นอกจากนี ยังมีบุค คลที เกี ยวข้องกับกระบวนการรั ก ษาอีก หลาย
หน่วยงานจึงขอกล่าวพอสังเขปไว้เพียงนี เป็ นต้น นับเป็ นปั จจัยด้านการสร้างความสัมพันธ์ความ
ร่ วมมือและการตัดสินใจในการให้การรักษาผูร้ ับบริ การทีทําให้เกิดการบูรณาการข้อมูลทีสําคัญต่อ
การรัก ษาพยาบาล โดยกําหนดเป็ นกระบวนการในรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) กระบวนการรับฟั ง
ผูร้ ั บบริ ก ารและผูม้ ีส่ว นได้ส่ว นเสี ย (Voice of Patient) ที ผูป้ ฎิบัติ งานในโรงพยาบาลต้องให้
ความสําคัญต่อการรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรี ยน เพือหาวิธีการพัฒนากระบวนการทังเชิงรุ ก เชิง
รั บ รวมถึ งการสร้ า งนวัต กรรมใหม่ๆ ในการตอบสนองความคาดหวัง ความปรารถนาของ
ผูร้ ับบริ การ โดยโรงพยาบาลอาจใช้เครื องมือทางเทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาระบบรับข้อร้องเรี ยน
ให้มีความทันสมัย สามารถนํามาพัฒนาคุณภาพการบริ การให้ดีขึนในการตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การได้ตรงความประสงค์มากขึน กลยุทธ์ทีทําให้เกิดการรับฟังและได้รับการยอมรับ
มาก คือ การสนทนากลุ่ม เนืองจากปั ญหาทีเกิดขึนมักเกียวข้องกับหลายหน่ วยงานทีต้องรับทราบ
ทีมาของปัญหา การสนทนาถึงแนวทางการปรับปรุ งพัฒนา การชดเชย ตลอดจนการให้คาํ มันสัญญา
แก่ผรู้ ับบริ การเพือให้เกิดความพึงพอใจและสร้างความคาดหวังให้เกิดขึนจากการบริ การ (2) การ
สร้างทางเลือกในการรักษา (Diagostic and Treatment Option) เพือให้ผรู้ ับบริ การเลือกการรักษาที
เหมาะสมกับสถานะ ความรู้สึกและอารมณ์ในด้านความพร้อมของร่ างกายและจิตใจหากการรักษา
ต้องใช้วิธีการผ่าตัดหรื อเลือกใช้ยาบําบัด การเลือกความเหมาะของวิธีการรักษากับค่าใช้จ่ายทีจะ
เกิดขึน เป็ นต้น เพือให้ผรู้ ับบริ การและแพทย์ผใู้ ห้การรักษาเข้าใจซึงกันและกันในการให้ขอ้ มูล การ
ตัดสินใจรับการรักษาทีเหมาะสม (Omachouu, 2010) (3) กระบวนการประเมินความพึงพอใจและ
ความผูกพันของผูร้ ับบริ การทีมีต่อผูส้ ่วนได้ส่วนเสีย นับเป็ นสิ งสําคัญในการดําเนินธุรกิจ เนื องจาก
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เป็ นปัจจัยทีส่งต่อความจงรักภักดีและการบอกต่อการใช้บริ การของผูร้ ับบริ การทีมีต่อตราสินค้าของ
โรงพยาบาลเอกชนทีพึงให้ความสําคัญ ตัวอย่าง การประเมิน ทีนิ ยมใช้ก ันในธุร กิจโรงพยาบาล
เอกชน Customer satisfaction score, Customer engagement score, Net promoter score, Loyalty
score, Customer retention rate เป็ นต้น ซึงเป็ นเครื องมือที ทําให้สามารถประเมินระดับความพึง
พอใจ ความคาดหวังและความผูกพันทีมีต่อโรงพยาบาลเอกชนในเชิงระบบทีสามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเนือง (4) การประเมินเชิงเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขันรายอืน เพือศึกษาและประเมินการพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันระยะยาวตามความนิยมของผูร้ ับบริ การทีมีต่อโรงพยาบาลแต่ละแห่ ง ทําให้
เข้าใจผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อธุรกิจในระยะยาว (5) การคิดค้นบริ การสุขภาพ นวัตกรรมการรักษา
ใหม่ เพือใช้เป็ นทางเลือกให้แก่ ผรู้ ั บบริ ก าร โดยลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์และบริ ก ารต้องมีค วาม
เหมาะสม โดดเด่นทีเรี ยกว่า Point of Difference ในการสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน เช่น
การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพอย่างสมําเสมอหรื อดูแลตลอดชีวิต (Continuum of Care) ตังแต่
การให้ความรู้ การเสริ มสร้างสุ ขภาพ การส่ องต่อการดูแลอย่างต่อเนื อง เพือสร้างความประทับใจ
สามารถตอบสนองผูร้ ับบริ การได้(สิทธิศกั ดิ พฤกษ์ปิติกุล, 2555)
2.4 การสร้างนวัตกรรมรู ปแบบใหม่ทังในด้านผลิต ภัณฑ์ (Product Innovation)
การรักษาพยาบาลและบริ การในรู ปแบบใหม่ทีสร้างประโยชน์ สามารถตอบสนองความต้องการ
รั ก ษาพยาบาลได้อย่างปลอดภัย (Medication) หรื อมุ่งสนองตอบต่ อความต้องการเฉพาะของ
ผูร้ ับบริ การ (Non-Medication) เป็ นรู ปแบบการจัดการทางธุรกิจทีมุ่งสร้างความได้เปรี ยบในเชิงการ
แข่งขันทีทําให้สามารถครองส่ วนแบ่งทางการตลาด (Omachouu, 2010) รวมถึงการเข้าถึงการ
ให้บริ การผูร้ ับบริ การได้อย่างทัวถึงมากขึน เป็ นการจัดการเชิงบรรษัทภิบาลทีมุ่งเสริ มสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน ควบคู่กบั การสร้างผลตอบแทนต่อการลงทุนแก่ผถู้ ือหุ ้น รวมถึงสามารถดูแลหรื อ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม กลยุทธ์เชิงนวัตกรรมทีมักใช้ในการจัดการบรรษัทภิบาล คือ การ
สร้างความแตกต่าง (Point of Difference) ในการสร้างความโดดเด่นในการบริ การทีสามารถสร้าง
ธุรกิจได้ทงรู
ั ปแบบการรักษาและการป้ องกัน (Medication and Non Medication) เช่น การสร้าง
รู ปแบบการดูแลครบวงจร (Hoslistic Care) เป็ นบริ การทีดูแลผูร้ ับบริ ก ารทุ กรู ปแบบตังแต่ การ
ป้ องกัน การรักษาพยาบาลโดยมุ่งเน้นและเชือมโยงไปสู่การดูแลผูร้ ับบริ การตลอดชีวิต (Healthcare
companion, quality of life, and life expectancy) เพือเป็ นหลักประกันด้านสุ ขภาพทังส่ วนบุคคล
และครอบครัวทําให้มีคุณภาพชีวิตทีดี (โรงพยาบาลบีเอ็นเอช, 2558; Omachouu, 2010) การสร้าง
นวัตกรรมเชิงการบริ การเพือเสริ มจุดขายทีแข็งแรง ได้แก่การสร้างระบบอาคารสถานทีสวยงาม
สะอาด สิ งอํานวยความสะดวกครบ ทําให้ผรู้ ับบริ การเกิด ความรู้สึกมีหน้าตาเป็ นทียอมรับของ
สังคม ความรู้สึกได้รับการดูแลอย่างดีจากผูป้ ฎิบตั ิงานในโรงพยาบาลเอกชน ความรวดเร็ วในการ
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ให้บริ การแต่ละขันตอนราบรื นไร้รอยต่อ เป็ นรู ปแบบของการบริ การทีลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนที
สูง (Intangible Value) นอกจากนี การให้ค วามสําคัญต่ อการจัด การบรรษัทภิ บาล เพือให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ผลต่ อกลยุทธ์ท างการตลาดที มุ่งเน้น การสร้ างยอดขายให้สูง เพือบริ หารความคุ ้มค่ า
ทางการลงทุน การเงิน การใช้ทรั พยากรทีมีอยู่อย่างคุ ้มค่าก่อให้เกิด ประสิ ทธิ ภาพในผลงาน เกิ ด
ประสิทธิผลในการสร้างความประทับใจในการกลับมาใช้บริ การซําหรื อการบอกต่อการใช้บริ การ
ไปสู่บุคคลใกล้ชิด แนวทางการจัดการนวัตกรรมเป็ นรู ปแบบทีสําคัญต่อความเป็ นบรรษัทภิบาล
เนืองจากการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมต้องมุ่งผลประโยชน์ของผูร้ ับบริ การได้รับเป็ นหลัก
โดยใช้วิ ธี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละจัด การความรู้ ท างนวัต กรรม (สถาบัน รั บ รองมาตรฐาน
สถานพยาบาล, 2558) ในการตัด สิ น ใจเลือ กแนวทางดํา เนิ น งานในรู ป แบบที เหมาะสมตาม
สถานการณ์ เช่น Blue Ocean ในการวิเคราะห์ผ่านระบบ Strategy Canvas ในการทําการวิเคราะห์
วิจยั เพือยืนยันคุณลักษณ์การวิเคราะห์ทีเหมาะสม เพือสร้างผลิตภัณฑ์ทีมีความคุม้ ค่า ซึงเมือเกิด
ความคุม้ ค่าแล้วผูร้ ับบริ การในโรงพยาบาลเอกชนจะไม่คาํ นึงถึงเรื องราคาทีสูงแต่เป็ นไปตามความ
คาดหวัง ผูร้ ับบริ การกลุ่มนีจะมีความสามารถในการชําระเงินสูง การสร้างนวัตกรรมรู ปแบบใหม่ๆ
จะส่งผลเกิดการเจริ ญเติบโตของผูร้ ับบริ การเพิ มมากขึน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ ของภาครัฐในการ
ผสานธุรกิจทีเกียวข้องกัน เช่น ธุรกิจการท่องเทียวและการกีฬา ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจโรงพยาบาล
ในการบู ร ณาการเพือให้เ กิ ด การเข้ามาใช้บริ ก ารของนัก ท่ อ งเที ยวต่ างประเทศ ทําให้เ กิ ด การ
ตอบสนองความต้องการในรู ปแบบทังการรักษาพยาบาลและการดูแลป้ องกันสุ ขภาพให้เกิดความ
เจริ ญเติบโตมากขึน ทังนีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ยอ่ มมีความสัมพันธ์ต่อองค์ประกอบ
สําคัญอืนมากมาย ได้แก่ การประสานความร่ วมมือระหว่างโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
ในการช่วยเหลือในการบริ การแก่ผรู้ ับบริ การร่ วมกัน เนืองจากแต่ละโรงพยาบาลมีความเชียวชาญ มี
เครื องมือและบุคลากรทีแตกต่างกัน ธุรกิจในกลุ่มนีจึงสามารถช่วยเหลือสนับสนุ นต่อกันเพือสร้าง
ความปลอดภัยในชี วิต แก่ ผรู้ ั บบริ ก ารอัน เป็ นการตอบสนองต่ อหลัก คุณ ธรรม ที มีก ารจัด การใน
รู ปแบบบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน (สิทธิศกั ดิ พฤกษ์ปิติกุล, 2555)
2.5 การจัดโครงสร้างค่านิยม วัฒนธรรมโรงพยาบาลเอกชนทีมีความสอดคล้องต่อ
เป้ าหมายในการดําเนิ นธุร กิจให้เกิด ประสิ ทธิ ตามแนวทางการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาล
เอกชน ในการจัดโครงสร้างคือการออกแบบการทํางานภาพรวมของโรงพยาบาลเอกชน ทีมุ่งเน้น
ในการกระจายทรั พ ยากรของโรงพยาบาลไปสู่ ผูร้ ั บผิด ชอบในแต่ ละบทบาทหน้า ที ที กําหนด
โครงสร้างงานไว้ โดยแบ่งเป็ นหน่วยงานต่างๆทีสําคัญต่อการผลักดันองค์กรไปสู่ความสําเร็ จตาม
หน้าทีงานทีได้รั บการออกแบบให้ดาํ เนิ น งาน ประสานงานกับเพือให้บรรลุเป้ าหมายด้านความ
ปลอดภัยของผูร้ ับบริ การทีมีความชัดเจน ทําให้การจัดโครงสร้างงานของโรงพยาบาลเอกชนส่ วน
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ใหญ่มีลกั ษณะทีคล้ายคลึงกัน สําหรับรายละเอียดในการให้บริ การสุ ขภาพทีหลายหลายตามความ
ถนัดความเชียวชาญ ความพร้อมด้านทรัพยากร ทําให้การจัดการบรรษัทภิบาลมีบทบาทสําคัญใน
การพิจ ารณาปรับใช้ เช่ น การบริ การผูร้ ับบริ การนอก (Out-Patient) ผูร้ ับบริ การใน (In-Patient)
ผูร้ ับบริ การฉุ กเฉิ น (Emergency Case) ทีมีการแยกแผนกให้บริ การตามคลีนิคหลัก เช่น ศูนย์โรค
เฉพาะทาง ศูนย์เบาหวาน ศูนย์หวั ใจ ศูนย์ความดันโลหิตสูง เป็ นต้น การจัดการบรรษัทภิบาลต้อง
คํานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพในการจัดการเข้าถึงของผูร้ ับบริ การจะเป็ นอย่างไร มีกระบวนการทํางาน
อย่างไร (Work Instruction, Work in Process) โดยคํานึงถึงสมรรถนะหลักของโรงพยาบาลในด้าน
ความชํานาญด้านใด มีขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันมากน้อยเพียงใด เพือประเมินทบทวน
สมรรถนะในการกําหนดกระบวนการเชิงกลยุทธ์ การจัดวางระบบงานตามโครงสร้าง การคัดเลือก
บุคคล เป็ นต้น เช่น สมรรถนะการแข่งขันของโรงพยาบาลบีเอ็นเอชทีโดดเด่น คือ การบริ การและ
คุณภาพรักษาของแพทย์ในระดับปฐมภูมิทีดี แต่ท่ามกลางการแข่งขันจากคู่แข่งทีมีศกั ยภาพสู งราย
ล้อม ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลเซ็นหลุยส์ โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตี ยน โรง
พยาบาลเลิด สิ น โรงพยาบาลบํา รุ ง ราษฏร์ ซึ งล้ว นมี ค วามได้เ ปรี ยบในทุ ก ด้า น การกํา หนด
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช จึงมุ่งเน้นในด้านนวัตกรรมรู ปแบบใหม่ทีสร้างความแตกต่าง
จากโรงพยาบาลอืนไม่มีบริ การ เช่น นวัตกรรมการดูแลสุ ขภาพทังครอบครัว การแข่งขันด้านการ
ออกแบบอาคารทีหรู หราทีสุ ดรู ปแบบโคโลเนี ยลทําให้เกิดความประทับใจ สามารถยกระดับของ
ลูกค้าควบคู่ก ับการยกระดับราคาเพือการบริ การตามความคาดหวังทีคุม้ ค่า ทําให้ผรู้ ับบริ การที มี
ฐานะการเงิ น ดี มาใช้บ ริ ก ารมากกว่าตัด สิ น ใจใช้บ ริ ก ารใกล้เคี ยงที มี คุ ณ ภาพการบริ ก ารแบบ
โรงพยาบาลรัฐทีไม่ได้รับความสะดวก สถานทีไม่หรู หรา เป็ นต้น
การจัดการบรรษัทภิบาลทีสามารถนําธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไปสู่ความเป็ น
เลิศ ในการมุ่งเน้นความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การด้วยคุณภาพการรั กษาและการบริ การทีดี มาจาก
การนําองค์กรตามมาตรฐานการรับรองสถานพยาบาล โดยผูน้ าํ ทีมีวิสัยทัศน์ชดั เจน สามารถสร้าง
ค่านิยมทีสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะโรงพยาบาลให้ไปสู่การจัดการธุรกิจทีเป็ นเลิศตามหลัก
บรรษัทภิบาล ในการขับเคลือนธุรกิจโรงพยาบาลไปสู่เป้ าหมายทีตังใจไว้ โดยผูน้ าํ ต้องสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์ทียึดมันในหลักคุณธรรมจริ ยธรรมทีดีต่อการให้บริ การ สร้างระบบการกํากับ
ดูแลตรวจสอบตามมาตรฐานทีได้รับการยอมรับ ซึงโรงพยาบาลมีระบบการตรวจสอบจํานวนมาก
ในแต่ ละขันตอน การตรวจสอบมีก ารตรวจซําอย่างสมําเสมอเพือให้แน่ ใจได้ว่าบุค ลากร วัสดุ
อุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้ ระบบสาธารณูปโภคพร้อมใช้งานอย่างไม่ติดขัด ควบคู่กบั ความพยายาม
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การกําจัดของเสียทีมีสารเคมี สารติดเชือ สารพิษในการ
แยกขยะทําลายอย่างมีมาตรฐาน การบําบัด นําเสี ยและการกรองอากาศเสี ย ก่ อ นปล่อ ยออกสู่
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สาธารณะ เป็ นต้น เป็ นความพยายามในการจัดการด้วยหลักความรับผิดชอบสามารถตรวจสอบได้
อย่างต่อเนือง ทําให้การจัดการโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มในการใช้รูปแบบหลักบรรษัทภิบาลมา
ประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมต่อกําลังความสามารถของธุรกิจทีจะทําได้ เนื องจากการประกอบ
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนต้องใช้งบประมาณการลงทุนสูง การบริ หารจัดการงานต่างๆ จึงต้องการ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื องสมําเสมอและมีพฒั นาการทีก้าวหน้าต่อไป การสร้าง
ค่านิยมทีมันคงและสอดคล้องกับเป้ าหมายจะส่งผลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมโรงพยาบาลนันๆ ไปสู่
เป้ าหมายร่ วมกัน วัฒนธรรมที สําคัญหลัก คือ วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในชีวิต เช่น ความ
พยายามในการลดจํานวนผูห้ กล้มภายในโรงพยาบาลเอกชนทีมีเหตุเกิดขึนน้อยมากแต่เมือเหตุขึนจะ
ส่งผลกระทบความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การภายในโรงพยาบาล เป็ นต้น (Omachouu, 2010)
การสร้างวัฒนธรรมโรงพยาบาลทีดีจะส่งเสริ มความมีสมรรถนะทีเพิ มมากขึน
โดยเฉพาะวัฒนธรรมทีต้องยึดมันในการปฎิบตั ิตามกฏหมาย คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
โดยผูน้ าํ มีบทบาทในการชีนํา กระทําเป็ นแบบอย่างด้วยการส่งเสริ ม กํากับ ดูแลอย่างจริ งจัง เพือให้
มันใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับยึดมันต่อการปฎิบตั ิตามจริ ยธรรมทีดี ยึดมันตามกฏหมาย ยึดมันใน
สิทธิผรู้ ับบริ การ โดยผูน้ าํ มีบทบาทสําคัญในการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่ วมทังในเชิงระบบและ
กระบวนการ ได้แก่ การสร้างกรอบจริ ยธรรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเชิงนโยบาย จัดการอบรมด้าน
จริ ยธรรมบ่อย การจัดตังคณะกรรมการควบคุมดูแลจริ ยธรรมและดูแลสิ ทธิผรู้ ับบริ การให้ชดั เจนมี
การรณรงค์ให้ยดึ ถือปฎิบตั ิอย่างต่อเนือง และมีการติดตามวัดผลความสําเร็ จอย่างต่อเนือง
2.6 การพัฒนาการเรี ยนรู้และสร้างนวัตกรรมในบริ การทางการแพทย์ การปฎิบตั ิ
การในโรงพยาบาล คือ การสร้างคุณค่าด้านการรักษาให้แก่ผรู้ ับบริ การทีต้องการความปลอดภัยจาก
การรักษา ดังนันองค์กรแห่ งความเป็ นเลิศจึงต้องมุ่งเน้นการจัดการความรู้ และการสร้างคุณภาพ
ความเป็ นเลิศด้านกระบวนการทํางาน เพือให้เกิ ด ดุลยภาพของกระบวนการเพือให้เกิด การใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าสูงสุด ด้วยการสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการทํางาน การทํางานร่ วมกันเป็ น
ทีมโดยอาศัยความเชียวชาญเฉพาะร่ วมประสานงานกัน รวมถึงการประสานงานร่ วมกับพันธมิตร
ทางการค้าอืน ได้แก่ (1) กระบวนการออกแบบและสร้ างนวัต กรรมของระบบงาน ซึ งเป็ นการ
ออกแบบงานเชิ งกลยุทธ์ เพือส่ งเสริ มความสําเร็ จ ตามเป้ าหมายที กําหนดไว้ โดยใช้ศกั ยภาพ
ความสามารถในการแข่งขัน สมรรถนะโรงพยาบาล เป็ นเครื องมือในการผลักดันไปสู่ความสําเร็ จ
ตามทีได้ตงเป้
ั าหมายไว้ (2) การนํากระบวนการทํางานสู่การปฎิบตั ิ ซึงแบ่งออกเป็ นระบบย่อยๆ
ได้แก่ ระบบบริ หารจัดการองค์กร ระบบการดูแลรักษาผูร้ ับบริ การ ระบบงานสนับสนุ นทัวไป เป็ น
ต้น ทังนีขึนอยูก่ บั ความจําเป็ นและความเหมาะสมแต่ละโรงพยาบาลทีมีกลยุทธ์ในการดําเนิ นธุรกิจ
ทีแตกต่างกัน (3) การควบคุมต้นทุนรวมของกระบวนการตามระบบทีวางแผนไว้ เป็ นองค์ประกอบ
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หนึงทีมีความสําคัญในการเพิ มขีดความสามารถในการปฎิบตั ิงาน โดยมุง่ การสร้างผลลัพธ์ทีเลิศทํา
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรทีอยูอ่ ย่างจํากัดของโรงพยาบาลเพือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น เป้ าหมายความสําเร็ จของการควบคุมต้นทุนต่อโรค (Cost per DRG) เป็ นต้น (สิ ทธิศกั ดิ
พฤกษ์ปิติ กุล, 2555) (4) การพัฒ นาองค์ค วามรู้ และการนําความรู้ ไปสู่ ก ารวิเคราะห์เพือให้เกิ ด
นวัตกรรมการจัดการความรู้อย่างเป็ นระบบ ง่ายต่อการใช้งานผ่านสื อต่ างเช่ น คอมพิว เตอร์ สื อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2.7 การสร้ างบุคลากรทางการแพทย์ดว้ ยการร่ วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชน
และโรงพยาบาลรัฐหรื อมหาวิทยาลัย ในการผลิตบุค ลากรทางการการแพทย์ทีมีอตั ราขาดแคลน
จํานวนมาก ซึงการผลิต บุ คลากรทางการแพทย์ออกมาแล้วต้องใช้เวลาอีก หลายปี ในการเรี ยนรู้
ประสบการณ์ทีพร้อมจะปฎิบัติหน้าทีได้ นอกจากนี ปั ญหาสําคัญทีทําให้ขาดแคลนบุค ลากรทาง
การแพทย์ มาจากภาระงานหนักความรับผิด ชอบสู ง ส่ งผลให้บุค ลากรทางการแพทย์เปลียนไป
ประกอบอาชีพอืนกันจํานวนมาก ดังนันความสําคัญในการจัดการบรรษัทภิบาลด้านนี จึงเป็ นหน้าที
และความรับผิด ชอบของโรงพยาบาลเอกชนเองทีตระหนัก ถึงการดึ งตัวแพทย์และพยาบาลจาก
โรงพยาบาลรั ฐเข้ามาทํางาน ซึงเป็ นการเบียดเบียนทรั พยากรสําคัญของประเทศและเป็ นปั ญหา
ความขัดแย้งขึนจากกระแสสังคมทีมองธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ดว้ ยเงิน
ภาษีของประเทศเพือประโยชน์ในทางธุรกิจ ทีผ่านมามีหลายกลุ่มในธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชนมี
ความตังใจและเสนอตัว เพือตอบสนองการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์เอง แต่ติดขัดด้วยเงือนไขการ
สนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล เงือนไขทีเข้มงวดในการดําเนินงานในรู ปแบบสถานบันการศึกษา
ทําให้ธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนหัน มาดึงตัวผูเ้ ชียวชาญสําคัญจากโรงพยาบาลรั ฐมาทํางานด้ว ย
ค่าตอบแทนทีสูง สวัสดิการทีดีทาํ ให้แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐย้ายมาทํางานในโรงพยาบาลเอกชน
มากขึน ทังในส่วนของแพทย์ประจําและแพทย์ชวคราว
ั
ด้วยเหตุผลทางธุรกิจเมือมีขอ้ จํากัดในการ
ลงทุนผลิตบุคลากรทางการแพทย์สูง ทําให้ไม่สามารถสร้างความคุม้ ค่าต่อการลงทุนได้จึงใช้วิธีการ
โดยคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์ขึนมา เพือให้ทุนในการศึกษาเฉพาะด้าน ซึงเมือสําเร็ จการศึกษา
ต้องมาใช้ทุนการศึกษาด้วยค่าตอบแทนทีสูงกว่าการทํางานในโรงพยาบาลรัฐ เป็ นต้น
ทังนีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนแพทย์ตงแต่
ั อดีตจนถึงปัจจุบนั
ใช้วิธีการให้ทุนและใช้ทุนการศึกษาเป็ นหลัก แต่ก็ยงั ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนื องจากเมือแพทย์
ใช้ทุนครบ 3 ปี ส่วนใหญ่เลือกลาออกหรื อขอย้ายไปอยูใ่ นพืนทีมีสิ งอํานวยความสะดวกหรื อใช้ทุน
ซึงอยูใ่ นระดับ 400,000 บาทซึงเป็ นอัตราคงทีมานาน คงเหลือร้อยละ 20-30 ทีอยู่ในระบบราชการ
ดังนันการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชนจึงมีความเกียวข้องกับการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน
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ระหว่างภาครัฐและภาคโรงพยาบาลเอกชน ทีต้องร่ วมมือกันในการผลิตบุคลากรร่ วมกันให้มากขึน
และเป็ นการแก้ไขปั ญหาการกระจายตัว ให้แพทย์ได้ลงพืนที ห่ างไกล ทําให้ประชาชนมีโ อกาส
เข้าถึงบริ การได้มากขึน (พงษ์พิสุทธิ จงอุดมสุข, 2557)
2.8 การบริ หารงานของภาครัฐ เป็ นปั จจัยสําคัญทีมีอิ ทธิพลและส่ งผลกระทบต่ อ
การจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชนและต่อระบบสาธารณสุขโดยภาพรวมของประเทศไทย
ซึงเป็ นปั ญหาเรื อรั งและมีค วามซับซ้อนของปั ญหาที เกี ยวข้องกัน เป็ นลูก โช่ อัน เป็ นผลมาจาก
ผลประโยชน์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจนทําให้เกิดการบิ ดเบือนกลไกของการบริ หารจัดการ
บ้านเมืองทีดี ได้แก่ ปฎิ รูปกฏหมาย เพือสร้ างความเสมอภาค ความเป็ นธรรมแก่ประชาชนและ
สังคม เช่น 1. การขาดความเสมอภาคและความเป็ นธรรมของสิทธิพืนทีฐานสําคัญของประเทศไทย
คือ 1.1 การเข้าถึงสิ ทธิ ค วามคุ ้มครองขันพืนฐานที มาจากสิ ทธิ ความคุม้ ครองของหลัก ประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ซึงเป็ นสิทธิขนพื
ั นฐานทีรัฐบาลด้านการรักษาพยาบาทีรัฐบาลตังใจให้แก่ผทู้ ีไม่มี
สิทธิดา้ นสุขภาพใดๆ ในการเป็ นหลักประกันด้านการดูแลสุ ขภาพทีดีให้แก่ประชาชนในระดับขัน
พืนฐานโดยทีประชาชนไม่ตอ้ งชําระเงินค่าเบียประกัน รัฐบาลจะเป็ นชําระค่ารักษาพยาบาลจากภาษี
ของประชาชนแทนในขอบเขตการรั ก ษาตามที กํา หนดในลัก ษณะบริ การขันพื นฐาน โดย
ผูร้ ับบริ การเข้ารับบริ การทีโรงพยาบาลรัฐหรื อโรงพยาบาลทีรัฐส่งต่อให้ ซึงอาจเป็ นโรงพยาบาลรัฐ
หรื อโรงพยาบาลเอกชนอืนตามทีกําหนดในใบส่งตัวเข้ารับการรักษา ดังนันสิทธิความคุม้ ครองนี จะ
มีผรู้ ับบริ การจํานวนมาก ปัญหาการจัดการบรรษัทภิบาล คือ ด้านการตอบสนองในการรักษาทําได้
ช้าอาจไม่ทนั ต่ อความเสี ยงต่อการเสี ยชี วิตจากโรคร้ ายแรง ด้านประสิ ทธิ ภาพการรักษาเพียงขัน
พืนฐานยังไม่เพียงพอต่อการดูแลความปลอดภัยชีวิต เนืองจากปัญหาความขาดแคลนแพทย์พยาบาล
ของโรงพยาบาลรัฐทําให้ดูแลผูร้ ับบริ การไม่ทวถึ
ั ง ขาดความรวดเร็ วในการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะ
กรณี ผรู้ ับบริ การฉุกเฉิน (Emergency case) รวมถึงประสิทธิภาพในการรักษาทังกลุ่มยา เวชภัณฑ์ที
ใช้ในการรักษามีคุณภาพไม่ดีพอสําหรับการรักษาอาการทีรุ นแรง ซึงภาครัฐไม่สามารถสนับสนุ น
ยาเวชภัณฑ์จากต่างประเทศทีมีราคาสูงได้ ด้านความเสมอภาคในการให้บริ การไม่สามารถทําได้
อย่างครอบคลุมทัวถึงเนืองจากโรงพยาบาลรัฐมีทรัพยากรทีจํากัดและดูแลผูร้ ับบริ การจํานวนมาก
ดังนันการออกแบบการจัดการบรรษัทภิบาลโรงพยาบาลเอกชนนัน ภาครัฐสามารถสร้างข้อตกลง
ร่ วมกันในการร่ วมมือให้บริ การแก่ประชาชนร่ วมกับโรงพยาบาลเอกชน ด้วยการสร้างแรงจูงใจด้าน
หลัก คุ ณธรรมจริ ยธรรมทีโรงพยาบาลเอกชนพึงร่ ว มรับผิด ชอบต่ อสังคม ในการเข้าร่ ว มรั ก ษา
ผูร้ ับบริ การในระดับขันพืนฐาน เพือทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การจากโรงพยาบาลได้มาก
ขึนทังจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยที ภาครั ฐต้องพิจารณาอัต ราการเบิ ก จ่ าย
เพิ มขึน จากเดิมคํานวณอัตราเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามต้นทุนของโรงพยาบาลรัฐมาเป็ นอัตราที
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คํานึงถึงภาระการลงทุนของโรงพยาบาลเอกชน ซึงจะเป็ นมูลเหตุจูงใจสําคัญในการดึงโรงพยาบาล
เอกชนเข้าร่ วมได้มากขึน สําหรับโรงพยาบาลเอกชนเป็ นการดําเนิ นธุรกิจทีต้องการครอบคลุมการ
ดูแลรักษาผูร้ ับบริ การเป็ นหลัก มีความต้องการส่ วนแบ่งการตลาดทีเพิ มขึนในการสร้างรายได้ได้
ผลประโยชน์ต่อเนื องจากการให้บริ การเป็ นทุนเดิม ดังนันปั จจัยทีทําให้เกิดปริ มาณผูร้ ับบริ การที
มากขึนจะทําให้โรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสในการขยายตัวมากขึนเช่นกัน โดยการจัดการบรรษัทภิ
บาลในลักษณะนีจะทําให้บรรลุเป้ าหมายของทุกฝ่ ายได้ โดยผูร้ ับบริ การสามารถเข้าถึงการใช้สิทธิ
ได้มากขึ น โรงพยาบาลรัฐได้รับการแบ่งเบาภาระหน้าทีในการรัก ษาโรงพยาบาลเอกชนได้ฐาน
ผูร้ ับบริ การมากขึนมีระบบการจัดการบรรษัทภิบาลทีดีในการลดต้นทุนและนําไปสู่การขยายตัวใน
ธุรกิจมากขึนในอนาคต 1.2 หลักประกันสังคม เป็ นสิทธิความคุม้ ครองสําหรับผูม้ ีรายได้ประจําใน
การร่ วมจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนร่ วมกันระหว่างพนักงาน เจ้าของกิจการเพือให้ได้รับสิ ทธิความ
คุ ้มครองตามที กฏหมายกําหนด ปั ญหาหลัก ของหลัก ประกัน สัง คม คื อ ประสิ ทธิ ภ าพในการ
ให้บริ การของโรงพยาบาลรัฐมีขอ้ จํากัดในการดูแลรักษาผูร้ ับบริ การตามสิ ทธิประกันสังคม จึงได้
เปิ ดช่ องทางให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่ วมโครงการในการรับการรั กษาตามสิ ทธิ ประกัน ซึงใน
ระยะแรกโรงพยาบาลเอกชนเข้าร่ วมจํานวนมาก เนื องจากปั จจัยภายในของโรงพยาบาลเอกชนที
ต้อ งการสร้ า งฐานผูร้ ั บ บริ การ การตอบรั บ ประกัน สัง คมจะทํา ให้โ รงพยาบาลเอกชนมี ฐ าน
ผูร้ ับบริ การมากขึนทันที เกิดส่ วนแบ่งทางการตลาดเพิ มมากขึน เป็ นการประชาสัมพันธ์ให้เป็ นที
รู้ จ ัก ของผูร้ ั บบริ ก ารมากขึ น เกิ ด การบอกต่ อการใช้บ ริ ก ารที เพิ มมากขึ น ซึ งเป็ นผลดี ทางด้า น
ประสิทธิภาพในการจัดการกลยุทธ์การตลาดทีเหมาะสมในช่วงเวลาหนึ งในอดีต ประสิ ทธิภาพใน
การเพิ มศักยภาพทางการเงินด้วยการประหยัดจากปริ มาณการสั งซือยาเวชภัณฑ์จาํ นวนมากทําให้
เกิดการประหยัดต่อขนาด โดยผูร้ ับบริ การประกันสังคมส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับบริ การนอก (Out-Patient:
OPD) การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนจึงสามารถจัดกระบวนการทางการเงิ น
การตลาดและกระบวนการทํางานภายในได้สันกระชับ อยู่ในระดับทีเหมาะสมต่อการให้บริ การที
ไม่มาก ประหยัดต้นทุนด้านบริ การ เช่น การลงทุนด้านสถานทีอาคารให้สวยงาม การใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและเจ้าหน้าทีอืนจํานวนน้อยลง ทําให้สามารถจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึน ทังนีเมือธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเติบโตขึน มีความเข้มแข็งทางการเงินและ
การตลาดมากขึนจึงทยอยเลิก เข้าร่ วมประกันสังคม ด้วยเหตุผลหลัก คื อ ขาดความคุม้ ค่ าในการ
ลงทุนเนืองจากประสบปัญหาขาดทุนหรื อไม่คุม้ ค่าต่อการดําเนินงานจากราคาเหมาจ่ายทีตําเกินไป
ทํา ให้ โ รงพยาบาลเอกชนไม่ ส ามารถดํา เนิ น การได้ ประกอบกับ เกิ ด โอกาสในการขยาย
กลุ่มเป้ าหมายทางธุรกิจใหม่ไปสู่กลุ่มทีมีกาํ ลังซือระดับทีสูงขึน การยกระดับโรงพยาบาลเอกชนสู่
ระดับนานาชาติมากขึน ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสในการแสวงหากลุ่มผูร้ ับบริ การ
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ใหม่ทีสามารถทําให้โรงพยาบาลเอกชนบรรลุเป้ าหมายทางธุรกิ จได้มากขึน เช่น การมุ่งกลุ่มผูม้ ี
ฐานะการเงินดีสามารถรับภาระค่ารักษาในอัตราทีสูงเพือต้องการบริ การระดับสูงขึน การรองรับ
ผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติทีเข้ามารับการรักษามากขึนด้วยราคาทีตําในมุมมองเปรี ยบเทียกับการรักษา
ในประเทศของเขา ซึ งโรงพยาบาลเอกชนเองต้องเร่ งปรั บตัว ในการกําหนดกลุ่มเป้ าหมายใหม่
ควบคู่ก ับการพัฒ นาระบบการทํางาน การลงทุ น ที เพิ มมากขึ นและการเตรี ยมความพร้ อมด้าน
สาธารณูปโภคมากขึน ทําให้โรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มจะออกจากการเข้าร่ วมกับประกันสังคม
มากขึนในอนาคต การปฎิรูปความคุม้ ครองสิ ทธิประกันสังคมจึงต้องเป็ นความร่ ว มมือระหว่าง
ภาครัฐและโรงพยาบาลเอกชน ในการกําหนดราคาเหมาจ่ายให้เกิดความเหมาะสมกับต้นทุนการ
ดําเนิ น งานของโรงพยาบาลเอกชนให้มากขึ น เนื องจากโรงพยาบาลเอกชนต้องลงทุน ทุ กอย่าง
แตกต่ างจากโรงพยาบาลรัฐทีมีงบประมาณอุดหนุ น ดังนันการคิดราคาเหมาจ่ ายตามต้นทุ นของ
โรงพยาบาลรัฐทีมีงบประมาณสนับสนุ นด้านการลงทุน จึงไม่สร้างความเป็ นธรรมทีเหมาะสมใน
ด้า นการจัด การทางการเงิ น ทังนี ประกัน สัง คมได้มี ก ารปฎิ รู ป การเพิ มสวัส ดิ ก ารตามสิ ท ธิ
ประกันสังคมเพิ มมากขึนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสังคม เดือนตุลาคม 2558 ทีผ่านมานับว่า
เป็ นการเริ มต้นของการปฎิรูปเฉพาะด้านสิทธิความคุม้ ครองของผูป้ ระกันตนทีดีขึนครอบคลุมสิ ทธิ
ประโยชน์มากขึน แต่ยงั ไม่สามารถปฏิรูปในด้านการตอบสนองการเข้าถึงสิทธิและสร้างความเสมอ
ภาคในการใช้สิทธิประโยชน์ทีดีขึน หากรัฐบาลยังไม่ปฎิรูปด้านการคิดราคาเหมาจ่ายทีเหมาะสม
ปฎิรูปกฏหมายทีสนับสนุนให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่ วมโครงการก็จะทําให้กระบวนการจัดการ
บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถขับเคลือนได้เช่นกัน ในอนาคตมีความคาดหวังว่า
การปฎิ รู ป ดังกล่า วจะมีแ นวโน้มในการปรั บ มากขึ นได้ ทังนี ต้องรอเวลาพิ จ ารณาร่ ว มกัน ใน
รายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยต้องคํานึงถึงผลกระทบด้านความเสมอภาค ความยุติธรรมสําหรับทุก
ฝ่ ายซึ งมีประเด้น สําคัญที พิจ ารณารายละเอียดอีก มาก แต่อย่างน้อยก็ได้มีก ารขับเคลือนกลไกที
นําไปสู่ การจัดการบรรษัทภิบาลในธุ รกิ จโรงพยาบาลเอกชนบ้างแล้วจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการใน
ปัจจุบนั 1.3 สิทธิขา้ ราชการใช้รายการเบิกจ่ายตามระบบกรมบัญชีกลางทีไม่สอดคล้องกับการเบิก
จ่ายเงินของโรงพยาบาลเอกชน ทําให้ส่วนใหญ่ ขา้ ราชการต้องเข้ารับบริ ก ารจากโรงพยาบาลรั ฐ
เนื องจากเป็ นการใช้สิทธิต รงตามที กําหนดไว้และเพือประหยัดค่ าใช้จ่ ายในการรัก ษาพยาบาล
ปัญหาทีเกิดขึนเป็ นปัญหาทางเทคนิคเชิงระบบการเบิกจ่ายเงินทีแตกต่างกันระหว่างกรมบัญชีกลาง
กับโรงพยาบาลเอกชน ทีมีการกําหนดรายการค่ารั กษาพยาบาลทีแตกต่างหมวดหมู่กนั ทําให้การ
เบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางเป็ นไปด้วยความยากลําบาก ทางด้านการจัดการบรรษัทภิบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนให้ความสะดวกในด้านการระบุรหัสให้ตรงกับมาตรฐานกรมบัญชีกลางให้ได้
แต่ปัญหาหลักกลับไปทีข้าราชการทีเบิกจ่ายด้วยระบบกรมบัญชีกลางไม่สามารถเบิกได้เต็มจํานวน
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และมีส่วนต่างทีข้าราชการต้องรับผิดชอบเองจํานวนหนึง ทําให้เกิดข้อขัดข้องในการรับบริ การใน
โรงพยาบาลเอกชน ดังนันการปฎิรูปสิ ทธิความเสมอภาค จึงต้องให้หน่ ว ยงานภาครัฐดําเนิ นการ
บางอย่างเกี ยวกับสิ ทธิ ความคุ ้มครองข้า ราชการ เช่ น การกํา หนดวงเงิ น เหมาจ่ าย เป็ นต้น ซึ ง
รายละเอียดดังกล่าวไม่สามารถระบุวิธีการได้เนื องจากเป็ นกลไกการพิจารณาบนข้อจํากัดหลาย
ประการ แต่ในการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนไม่พบปั ญหาใดในการให้บริ การ
และมีความต้องการให้บริ การกลุ่มข้าราชการเพิ มมากขึน 2. การครอบงําแพทยสภา เพือหวังผล
ผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ทําให้ผดู้ าํ รงตําแหน่ งสําคัญในแพทยสภาเป็ นบุคคลทีมี
ส่ ว นได้ส่ว นเสี ย ในธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน หรื อ มีส่ ว นเกี ยวข้อ งกับการบริ หารงานจัด การ
โรงพยาบาลเอกชน เข้ามาดําเนินงานในฐานะผูร้ ักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการดําเนิ นตาม
บทบาทหน้าทีทีกําหนดไว้ตามกฏหมายทีควรมุ่งเน้นการดูแล กํากับ ตรวจสอบความมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพแพทย์ เพือให้เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและดูแลวิชาชีพให้มีเกียรติ การบิดเบือนกลไก
ควบคุมทางกฏหมายทําให้เกิดปั ญหาและอุปสรรคแก่ภาคประชาชนทีต้องร้องเรี ยน ฟ้ องร้องคดี
ความ เพือต้องการความเป็ นธรรม ในกรณี ทีผูร้ ับบริ การได้รับความเสี ยหายจากการรักษาพยาบาล
ซึงประชาชนและผูพ้ ิพากษาไม่สามารถรู้รายละเอียดเกียวกับการรักษาทางการแพทย์ ทําให้แพทย
สภามีบทบาทหน้าที ในการให้ค วามเห็ น ทางการแพทย์ ตามหลัก จรรยาบรรณทางการแพทย์ที
เหมาะสมและเป็ นวิธีก ารรั ก ษาที ได้มีก ารกําหนดมาตรฐานไว้ ทําให้บางพิจ ารณาคดีต ้องใช้ค าํ
วินิจฉัยจากแพทยสภาเพือให้เป็ นองค์ประกอบในการพิจารณาในกระบวนการยุติ ธรรม แต่จาก
กระแสสังคมทีมีการเรี ยกร้องให้มีการปฎิรูปแพทยสภา เพือเปิ ดโอกาสให้มีการจัดการเชิงบรรษัทภิ
บาลจึ งมีก ารเรี ยกร้ องอย่างต่ อ เนื อง เพือให้องค์ก รแพทยสภาเป็ นทีพึงแห่ งความเป็ นกลางทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ ในการสร้างความยุติธรรม ความชัดเจนโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
และมีหลักคุณธรรมในการให้การรักษา 3. การอนุญาตให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทําให้การประกอบธุรกิจเต็มรู ปแบบมากขึน ทังในด้านกลยุทธ์
ด้านการลงทุน การแสวงหาผลตอบแทนสูงสุ ด โดยใช้กฏหมายทีเอือประโยชน์ต่อการลงทุนและ
การสร้างผลประโยชน์ให้ผถู้ ือหุ ้นอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ภายใต้การกํากับดูแลจากสํานักงาน
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกฏหมายต้องพิจารณาตามเจตนารมณ์
ทางธุรกิจเป็ นส่วนหนึงขององค์ประกอบการจัดการบรรษัทภิบาล (Walker Gordon and Fox Mark,
2002: 4-9)
2.9 ข้อเรี ยกร้องตามกระแสทางสังคม เป็ นประเด็นทีมีความสําคัญทีเป็ นผลกระทบ
ทางกลับด้า นเพือให้เ ห็ น ภาพปั ญหาที เกิ ด ขึ นได้อย่างชัด เจน โดยแยกเป็ นประเด็ น หัว ข้อและ
รายละเอียดในแต่ละประเด็นได้ดงั นี
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2.9.1 ราคายาเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลเอกชนมีราคาสูง การควบคุมราคายา
ของประเทศไทยเป็ นการควบคุมโดยโรงพยาบาลรัฐประมาณร้อยละ 62 สําหรับโรงพยาบาลเอกชน
ยังไม่มีก ฏหมายควบคุ มราคายา ทําให้ข าดความเสมอภาคและขาดหลัก นิ ติ ธรรมในการดูแ ล
ประชาชน ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขอย่างรุ นแรง ได้แก่ (1) ส่งผลกระทบต่อการรับบริ การ
ตามสิ ท ธิ ความคุ ้ม ครอง 3 กองทุ น ได้แ ก่ หลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จ ํา นวน 47 ล้า นคน
หลักประกันสังคมจํานวน 10 ล้านคนและสิ ทธิข้าราชการจํานวน 5 ล้านคนทีใช้ระบบการเบิ กจ่าย
ตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis Related Group: DRG) สําหรับผูร้ ับบริ การในและเหมาจ่ายราย
หัว (Capitation) สําหรับผูร้ ับบริ การนอก ตามการเบิ กจ่ายบัญชี ยาแห่ งชาติ พ.ศ. 2551 ซึงใช้เป็ น
มาตรฐานในระบบราชการและโรงพยาบาลรัฐ โดยไม่มีระบบร่ วมจ่าย (Copayment) หรื อการจ่าย
ตามอัตราอ้างอิงราคา (Reference Price: RP) ซึงรายการยาในประเทศไทยเป็ นสิ นค้าควบคุมเฉพาะ
ในส่วนราชการ แต่ในขณะเดียวกันราคายาทีจําหน่ายโดยบริ ษทั ยาเป็ นลักษณะอิสระ ไม่มีหน่วยงาน
ในการควบคุมหรื อต่อรองราคาก่อนวางจําหน่ าย ทําให้ไม่มีการกําหนดมาตรการควบคุมราคาไว้
มาตรการควบคุมราคาไม่เข้มงวดเมือเปรี ยบเทียบกับสินค้าอืน เนืองจากขาดบุคลากรในการติดตาม
และเกิดจากการผลักดันของกลุ่มผลประโยชน์ในธุรกิจทีเกียวกับการจําหน่ายยา ซึงจากกระแสภาค
ประชาชนทีพยายามผลักดันในเกิดการควบคุมราคายาในโรงพยาบาลเอกชน จนมีเรื องร้องเรี ยนถึง
สภานิติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช) ทําให้เกิดการศึกษาจนได้ขอ้ สรุ ปว่าราคายาในโรงพยาบาลเอกชนสูง
กว่าราคายาตามตลาดหลายเท่าตัว แต่กระบวนการทีจะจัดตังคณะกรรมการดูแลควบคุมราคายาของ
โรงพยาบาลเอกชนก็ย งั ไม่ได้รับการตอบรับใดๆ ทําให้ภาคประชาชนได้มีการผลัก ดัน ให้มีการ
เปลียนแปลงครังสําคัญในระดับประเทศนี อย่างต่อเนื อง แต่ ยงั ไม่มีหน่ ว ยงานใดรับผิดชอบอย่าง
เต็มที แม้กระทังกระทรวงพาณิ ชย์ออกประกาศจะควบคุมราคายาแต่ก็ไม่มีการดําเนินการต่อให้เกิด
ผลสําเร็ จ ซึงมาตรการการควบคุมราคายาเป็ นหน้าทีของกระทรวงสาธารณสุ ขทีต้องเน้นกลไกการ
ควบคุ มราคายา แต่ก็มีการถกเถียงกันว่าหน่ วยงานใดจะเป็ นผูค้ วบคุมราคายาระหว่างกระทรวง
สาธารณสุ ข และกระทรวงพาณิ ช ย์ เพื อให้ไ ด้ข ้อ สรุ ปในการออกกฏหมายควบคุ มราคายาใน
โรงพยาบาลเอกชน โดยปั จจุบนั ได้มีการจัดตังคณะทํางานร่ วมทีเปิ ดโอกาสให้ภาคประชาชนส่ ง
ตัวแทนเข้าเป็ นกรรมการ แต่ทงนี
ั ยังคงรอการดําเนิ นงานทีเห็นผลเชิงรู ปธรรมในระยะเวลาต่อไป
(อรอนงค์ วลีขจรเลิศ; ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช; พรพิศ ศิลขวุธท์; ธนภร ชัยจิต; ขวัญสุดา ชาติโสม;
จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, 2555; ปรี ยนันทร์ ล้อเสริ มวัฒนา, ม.ป.ป.; สุ รีรัตน์ ตรี มรรคา, ม.ป.ป.;
นิยดา เกียรติยงอั
ิ งศุลี ม.ป.ป.; พรเทพ โชติชยั สุวฒั น์, 2558)
2.9.2 การเรี ยกร้องความคุม้ ครองผูไ้ ด้รับความเสียหายทางการแพทย์ ตามหลัก
นิติธรรมเบืองต้น มีผลเนืองมาจากพระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ มาตรา 41 กําหนด
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เพดานการชดเชยความเสี ยหายทางการแพทย์กรณี เสี ยชี วิ ตหรื อทุพพลภาพถาวรไม่เกิน 400,000
บาท ซึงเงินชดเชยดังกล่าวไม่สามารถบรรเทาความเสี ยหายในระยะยาวให้แก่ผเู้ สี ยหายได้ อีกทัง
เมือผูเ้ สียหายเรี ยกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาลมักได้รับปฎิเสธจนนําไปสู่กระบวนการทางศาล
ซึงผูเ้ สียหายประสบปัญหาขัดสนด้านการเงินจนไม่สามารถดําเนิ นคดีเพือเรี ยกร้องความเป็ นธรรม
ได้และกระบวนการทางศาลในระยะเวลานาน ทําให้ผไู้ ด้รับความเสียหายทางการแพทย์ไม่สามารถ
รับภาระค่าใช้จ่าย ปัญหาสุขภาพทีเรื อรังและระยะเวลาในการตัดสิ นคดีรวมถึงกระบวนการบังคับ
คดี ทีใช้เวลานาน ไม่ทัน ต่ อการเยียวยาอาการเจ็บป่ วยได้ จึ งเป็ นที มาของแนวความคิ ด ในการ
นําเสนอร่ างพระราชบัญญัติ คุ ้มครองผูเ้ สี ยหายจากการรั บบริ ก ารสาธารณสุ ข ซึ งนําเสนอโดย
นายแพทย์มงคล ณ สงขลา อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข โดยใช้เวลาในการผ่านร่ าง
พระราชบัญญัตินานถึง 11 เดือน ต่อมาปลายปี 2553 ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน
อย่ า งรุ นแรงจนทํา ให้ ต ้ อ งยกเลิ ก ร่ างพระราชบัญ ญั ติ ด ัง กล่ า วในที สุ ด ถึ ง แม้ใ นปี 2554
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏร์และสมาชิกวุฒิภสพจะผ่านร่ างพระราชบัญญัตินีอีกครัง แต่ถูกแพทยสภา
เคลือนไหวไม่ให้นาํ เสนอต่อจนกระทังเกิดเหตุการณ์ยุบสภาทําให้ร่างพระราชบัญญัตินีค้างอยู่ใน
วาระพิจารณาของสภาและยังไม่มีการนําเสนออีก 287 ร่ างพระราชบัญญัตินีมีเจตนาเพือลดปั ญหา
การฟ้ องร้ องระหว่างแพทย์และผูร้ ั บบริ ก าร โดยการตังกองทุ น เงิ น ชดเชยความเสี ยหายให้ก ับ
ผูร้ ับบริ การทุกสิทธิความคุม้ ครอง โดยนําเงินช่วยเหลือจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา
41 เงินสมทบจากผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาลเอกชนร่ วมจ่ายสมทบ มีคณะกรรมการกลางทําหน้าที
พิจารณาการชดเชยทีรวดเร็ ว และมีการนําความผิดผลาดไปพัฒนาระบบป้ องกันความเสี ยหายทีจะ
เกิดขึนกับผูร้ ับบริ การอืน จากกระแสการต่อต้านทีรุ นแรงระหว่างภาคประชาชนและโรงพยาบาล
เอกชนทีมีกลุ่มผลประโยชน์ในแพทยสภา สมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีส่วนสําคัญในการทําให้การ
จัดการบรรษัทภิบาลในกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนในหลักนิ ติธรรม การสร้างความรับผิดชอบมีน้อย
ส่วนหนึ งมาจากปั ญหาด้านทัศนคติของแพทย์ทีมีทศั นคติเกียวกับพลังอํานาจทางความรู้ทางการ
แพทย์ การขาดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาระสําคัญของพระราชบัญญัติดงั กล่าว จึงทําให้แพทย์
และบุ ค ลากรทางการแพทย์ต่ อต้า นพระราชบัญญัติ ฉ บับนี เป็ นอย่างมาก ซึ งโดยหลัก การของ
พระราชบัญญัติฉบับนีจะสามารถลดปั ญหาข้อพิพาททางการแพทย์ได้อย่างมาก เนื องจากผูไ้ ด้รับ
ความเสี ยหายได้รับการเยียวยาจากเงินชดเชยตามมาตรา 41 รวมถึงเงินชดเชยจากเงินสมทบจาก
ผูร้ ั บ บริ การ โดยทางโรงพยาบาลเอกชนไม่ต ้อ งร่ วมส่ ง เงิ น สมทบ แต่ จ ากการวิ เ คราะห์ ข อง
ผูเ้ ชี ยวชาญวงการแพทย์บางคนให้ค วามเห็ น ว่าสาเหตุมาจากทัศนคติและขาดความเข้าใจอย่าง
แท้จริ ง จึงทําให้บุค ลากรทางการแพทย์ต่อต้าน จากสถานการณ์นีทําให้การจัดการบรรษัทภิบาล
โรงพยาบาลเอกชนในภาพรวมพบว่าการมีส่วนร่ วมต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที ต่อบทบาททาง
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สังคม ยังต้องรอการพัฒ นา การประสานความเข้าใจกัน มากขึ น ซึงคาดว่าจะมีก ารผลัก ดัน ร่ าง
พระราชบัญญัติคุ ้มครองผูเ้ สี ยหายจากการรับบริ การสาธารณสุ ข ขึนอี กครัง (ปรี ยานันท์ ล้อเสริ ม
วัฒนา และพรเทพ โชติชยั สุวฒั น์, 2558)
2.9.3 การใช้ทรัพยากรของแผ่นดิน เพือประโยชน์ทางธุรกิจของโรงพยาบาล
เอกชน ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ในปัจจุบนั มีแนวโน้มลดลง
แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอต่ อการตอบสนอความต้องการทางการแพทย์ทีสูงขึนอย่างต่อเนื อง ปั ญหานี มี
ความเกียวพันกับหลายภาคส่วนตังแต่ศกั ยภาพในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยรัฐหรื อโรงเรี ยน
แพทย์ ไม่สามารถผลิ ต แพทย์ไ ด้ต ามความต้องการขอตลาดแรงงาน เนื องจากติ ด ปั ญ หาเรื อง
งบประมาณ ความพร้ อมของอาจารย์แพทย์ทีหาผูส้ อนยาก นอกจากนี ยังขาดปั จ จัยส่ งเสริ มให้
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่ งที มี ค วามพร้ อมผลิต แพทย์ และบุ ค ลากรทางการแพทย์ ทังด้า น
งบประมาณและผ่อนปรนเงือนไขในการปฎิบตั ิเช่นสถาบันการศึกษา ซึงทําให้โรงพยาบาลเอกชน
ไม่สามารถปฎิบตั ิได้ เนื องจากใช้แหล่งเงินทุนสูงและไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน รวมทังโรงพยาบาล
เอกชนมีทางเลือกในการคัดเลือกแพทย์ทีมีความรู้ความชํานาญมีชือเสี ยงเข้ามาร่ วมงานได้ จากการ
ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการทีดี มีทางเลือกในการทํางานมากทังเวลา สถานทีและความสะดวกใน
การจัดการภายในของโรงพยาบาลเอกชนทีเอือต่ อการปฎิบตั ิ งาน เป็ นต้น ทําให้แพทย์ทีมีค วาม
เชี ยวชาญย้า ยจากโรงพยาบาลรั ฐมาปฎิ บัติ ง านที โรงพยาบาลเอกชน ทํา ให้ก ารจัด การของ
โรงพยาบาลเอกชนมีต ้นทุนตํากว่าการผลิตแพทย์เอง นอกจากนี ยังได้ผลลัพธ์ทางการตลาดจาก
ผูร้ ั บบริ ก ารที ตามมารั ก ษากับแพทย์ผเู้ ชี ยวชาญ ทําให้ภ าพรวมการจัด การธุ ร กิ จ เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันหากพิจารณาด้านบรรษัทภิบาลเฉพาะในการส่วนการดึงตัวแพทย์
ก็เป็ นความสมัครใจของแพทย์ทีย้ายมาปฎิบตั ิงานกับโรงพยาบาลเอกชนด้วยเหตุ ผลส่ วนตัวและ
ผลประโยชน์ทีตกลงกัน ในขณะทีการตอบสนองผูร้ ับบริ การยังมีการจัดการบรรษัทภิบาลทีดีทงั
ด้านการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการรักษาจากผูร้ ับบริ การตามกลุ่มเป้ าหมายทีกําหนด การ
สร้ า งคุ ณ ภาพการรั ก ษาและคุ ณ ภาพการบริ การที ดี รวมถึ ง การอํา นวยความสะดวกด้า น
สาธารณูปโภคครบครัน อันเป็ นรู ปแบบการจัดการบรรษัทภิบาลทียังคงมุ่งเน้นความปลอดภัยใน
ชีวิตของผูร้ ับบริ การเป็ นหลัก ดังนันการตีความด้านความเป็ นบรรษัทภิ บาลหรื อไม่นัน อาจต้อง
พิจารณาในรายละเอียดและเจตนารมณ์ทีปฎิบตั ิภายใต้ ความจําเป็ นทางธุรกิจทีหลีกเลียงไม่ได้ ทังที
ภาคโรงพยาบาลเอกชนได้มีการเสนอตัวเข้าดําเนิ นการแล้วแต่ขาดการสนับสนุ นทีดีพอทําให้การ
ผลิต แพทย์เกิ ด ต้น ทุน ที สู ง ส่ งผลกระทบต่ อผลประกอบการทางธุ รกิ จ จึ งเป็ นสิ งที โรงพยาบาล
เอกชนต้อ งพิจ ารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เนื องจากโรงพยาบาลเอกชนก็มีภ าระในการดูแ ล
พนักงานและผูร้ ับบริ การจํานวนมาก หากธุรกิจไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ การดูแลผูร้ ับบริ การ
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และการปฎิบตั ิตามภารกิจเป้ าหมายก็ไม่สามารถดําเนิ นงานต่อไปได้เช่นกัน (สุ ธีร์ รัตนะมงคลกุล,
ม.ป.ป.; สมอาจ วงษ์ขุมทอง, ม.ป.ป.; ชัยรัตน์ ปัณฑุอมั พร, 2558)
วัตถุ ป ระสงค์ ที 2 การศึก ษาปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอกของธุ รกิ จโรงพยาบาล
เอกชนทีส่งผลต่อความเป็ นบรรษัทภิบาล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในของธุรกิจโรงพยาบาล เพือนําไปสู่การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลในอนาคต
เพือให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ในการนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน โดยการรักษา เพิ มประเด็นจุดแข็งทีองค์กรมี
ศักยภาพ การลดประเด็นด้านจุดอ่อนลงเพือมองหาโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กร
และหลีกเลียงการเผชิญกับอุปสรรคทีควบคุมไม่ได้ โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของ
องค์กร ประกอบด้วยโครงสร้างองค์กร ค่านิ ยม วัฒนธรรมองค์กร การจัดการบรรษัทภิบาลของ
โรงพยาบาลตามสภาพแวดล้อมขององค์กร อันประกอบด้วย ปั จจัยแวดล้อมทางด้านการเมืองและ
กฏหมาย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรมทีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ในลําดับถัดไป
ปัจจัยภายในองค์กร
1. จุดแข็ง
1.1 ด้านการจัดโครงสร้างทางธุรกิจ การบริ หารจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนใน
ปั จจุบนั มีความซับซ้อนของกระบวนการตอบสนองความปลอดภัยในชีวิตผูร้ ับบริ การ การสร้าง
ความคาดหวังในการให้บริ ก ารสู งขึ น ท่ ามกลางกลางสถานการณ์ ด ้า นเศรษฐกิ จ ที ซบเซาและ
นโยบายด้านสาธารณสุขของภาครัฐทีอยู่ระหว่างการเปลียนแปลงจากข้อเรี ยกร้องต่างๆ ทีเกิดขึน
จากกระแสทางสังคมทีรุ นแรงในขณะนี การเปลียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีพัฒนาอย่างรวดเร็ ว รวมถึงภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและโรคระบาดใหม่ๆ ที
เกิดขึน ส่ งผลกระทบและสร้างความท้าทายหลายด้านให้แก่ธุร กิจโรงพยาบาลเอกชนตอบสนอง
ผลลัพธ์การรักษาพยาบาลทีมีคุณภาพการรักษาทีดีและคุณภาพการบริ การตามความคาดหวัง เพือลด
ความเสียงจากการปฎิเสธการชําระเงินค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีมี
ปั จจัยแวดล้อมทีมีผลกระทบต่ อธุร กิจโรงพยาบาลเอกชนจํานวนมาก ส่ งผลให้บทบาทของผูน้ ํา
โรงพยาบาลเอกชน มี บทบาทในการกําหนดทิ ศทางของโรงพยาบาลเอกชนจากการคัด เลือ ก
คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการบริ หารทีมีความรู้ความสามารถในการดูแล ควบคุมและมี
รู ปแบบของทักษะในการจัดการบรรษัทภิบาล เข้าจัดการงานภายในโรงพยาบาล (Holland, 2001
page 497-529) เพือกําหนดทิศทางใดทีเหมาะสมกับสมรรถนะของโรงพยาบาล และเป้ าประสงค์
ของเจ้าของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนนัน โดยภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลมีความสําเร็ จด้วยตัวธุรกิจ
เอง เนืองจากปริ มาณความต้องการรับบริ การมีจาํ นวนมากทังจากผูร้ ับบริ การภายในประเทศและ
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ผูร้ ับบริ การจากต่างประเทศ ซึงผูร้ ับบริ การส่วนใหญ่แสวงหาทางเลือกในการรักษาทีมีคุณภาพทีดี
เกิ ดความสะดวกสบายในการใช้บริ การ ทําให้ธรรมชาติ ของธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนือง จากความจําเป็ นในการรักษา การใช้สิทธิความคุม้ ครองจากคู่สัญญา บริ ษทั
ประกันทีมีวงเงินคุม้ ครองหลากหลายและจํานวนวงเงินมากขึน ทําให้การจัดโครงสร้างโรงพยาบาล
จึงเป็ นบทบาทของผูน้ าํ ทีจะต้องการให้โรงพยาบาลดําเนินธุรกิจไปในทิศทางใด (พิชามญ์ พัฒนปุณ
ยาภิรมย์, ม.ป.ป.; เพ็ญรุ่ ง เสาหสม, 2558) ตัวอย่างกรณี กลุ่มกรุ งเทพดุสิตเวชการ มีความเชือในทิศ
ทางการจัดโครงสร้างธุรกิจแบบเครื อข่ายสุ ขภาพทีมีเป้ าหมายในการกระจายโรงพยาบาลไปสู่หัว
เมืองใหญ่ครอบคลุมทัวประเทศ และตามเมืองสําคัญในประเทศในแถบอาเซียน และประเทศใน
กลุ่มอาหรับ ทําให้โครงสร้างการบริ หารโรงพยาบาลจึงมีลกั ษณะการรวมศูนย์และการกระจาย
อํานาจตามศูนย์ภายใต้การควบคุมจากส่วนกลาง ในการติดตามผลการดําเนินงานผ่านส่วนกลาง ซึง
มีการประชุมติดตามผลงานผ่านวีดีโอทางไกล (Tele-Conferrence) การจัดตังบริ ษทั เพือทําบัญชี
ส่วนกลางโดยใช้ฐานข้อมูลระบบบัญชีจากโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 50 แห่ งเข้ามารวมทีส่ วนกลางที
ควบคุมระบบบัญชี และระบบการเงินประจําวัน การตังบริ ษทั ต่างๆ เพือควบคุมและการรวมศูนย์
การสังซือไว้ทีส่วนกลาง ได้แก่ บริ ษทั จําหน่ายเครื องมือทางการแพทย์ บริ ษทั ผลิตยาและเวชภัณฑ์
บริ ษทั เชนร้านขายยา บริ ษทั บางกอกแอร์ เวย์เพือทําธุรกิจสายการบิน บริ ษทั เฮลิคอปเตอร์ เพือการ
เคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ บริ ษทั อืนและหน่ วยงานอืนอีกจํานวนมากทีทําหน้าทีเชือมโยงการทํางาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยมีการควบคุมระบบต่างๆ จากส่วนกลางเพือรายงานผลต่อผูบ้ ริ หารและ
กรรมการบริ ษทั เป็ นต้น ดังนันการจัดโครงสร้างองค์กรจึงมีความสําคัญและมีความซับซ้อน ทําให้
ผูบ้ ริ หารระดับสูงสามารถควบคุมธุรกิจเครื อข่ายได้จากส่ วนกลาง รวมถึงการจัดการด้านกําลังคน
ทรั พ ยากรต่ า งๆ ซึ งล้ว นสามารถควบคุ ม และติ ด ตามได้จ ากตัว ชี วัด ที มี จ ํา นวนมากในแต่ ล ะ
โรงพยาบาล การจัด การโครงสร้ างนี ทํา ให้เกิ ด การขยายตัว ของโรงพยาบาลอย่า งรวดเร็ ว จาก
ระยะเวลา 7 ปี ที ผ่านมาสามารถเพิ มจํานวนโรงพยาบาลจาก 10 โรงพยาบาลมาสู่ ร ะดับ 50
โรงพยาบาล รายได้จาก 7 พันล้านบาทมาสู่ ระดับ 5 หมืนล้านบาทได้อย่างรวดเร็ ว โดยเริ มต้นจาก
รู ปแบบการจัด การแบบธุร กิจ เจ้าของกลุ่มเดี ยวมาสู่ ก ารพัฒนาการจัด การบรรษัทภิบาลมากขึ น
ดังนันการจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นพืนทีของการวางแผนงานทีมีความซับซ้อน เพือให้เกิดระบบการ
จัด สรรทรั พ ยากรองค์ก รสู่ ก ารกระจายอํา นาจในแต่ ล ะโรงพยาบาล ให้มีก ารบริ หารจัด การ
โรงพยาบาลกันเองอย่างอิสระภายใต้การควบคุมจากส่ วนกลาง เป็ นต้น ในส่ วนของโรงพยาบาล
เอกชนขนาดใหญ่จ ะมีรูปแบบโครงสร้างคล้ายคลึงกัน เช่ น กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ กลุ่ม
โรงพยาบาลวิภ าวดี กลุ่มโรงพยาบาลธนบุ รี กลุ่มโรงพยาบาลรามคํา แหง เป็ นต้น นอกจากนี
โครงสร้างองค์กรยังหมายถึงการจัดภาระหน้าทีของแต่ละหน่วยงานย่อยๆ แต่ละโรงพยาบาลเองอีก
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เช่น การตังเป็ นหน่ วยงานในรู ปแบบคลีนิ คย่อยๆ แผนกบัญชีการเงิน แผนกบุคคล แผนกจัดซื อ
แผนกสนับสนุนทัวไป แผนกการตลาด เป็ นต้น อันนําไปสู่การกระจายงาน การจัดสรรทรัพยากร
ตามภารกิจงานทีได้กาํ หนดขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบตามทีมอบหมายไว้ จากการศึกษา
ด้านการจัด โครงสร้ างของธุ รกิ จโรงพยาบาลมี 2 รู ปแบบหลัก คื อ การจัดโครงสร้างแบบธุร กิ จ
เครื อข่ายดังได้กล่าวในเบืองต้นแล้ว และการจัดโครงสร้างองค์กรเดียวในการบริ หารโรงพยาบาล
เดียว ซึงมีรูปแบบโครงสร้างทีเรี ยบง่ายกระชับ ทําให้การจัดสรรทรัพยากรง่ายสะดวกกว่ารู ปแบบ
ธุร กิจ เครื อข่ ายที มีค วามซับซ้อนด้านการจัดการที หลากหลายมาก ปั จ จัยที ทําให้รู ปแบบการจัด
โครงสร้างมีลกั ษณะคล้ายกันมาจากธุรกิจโรงพยาบาลมีเป้ าหมายทีเหมือนกัน คือ การมุ่งเน้นความ
ปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ ทําให้การจัดโครงสร้างและจัดสรรทรัพยากรมีลกั ษณะคล้ายกัน
สําหรับรายละเอียดทีแตกต่างกันขึนอยู่กบั ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทีแต่ละโรงพยาบาลจะเลือกใช้
ตามความถนัด ตามสมรรถนะ ตามสถานทีตังทางยุทธศาสตร์ ตามกลุ่มเป้ าหมาย ตามฐานะทางการ
เงินของโรงพยาบาล เป็ นต้น.
1.2 ด้านค่านิ ยม วัฒนธรรมของโรงพยาบาลและสมรรถนะของโรงพยาบาล จาก
วัตถุประสงค์ในการจัด การธุร กิจโรงพยาบาลเอกชน เพือการสร้ างผลตอบแทนการลงทุนสูงสุ ด
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเกียวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์และ
พยาบาล ที สร้ างความคาดหวังแก่ สังคมในด้า นการเจตนารมย์ใ นการดู แลความปลอดภัยแก่
ผูร้ ับบริ การ ด้วยหลัก คุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยผูน้ าํ องค์ก รส่ วนใหญ่มาจาก
วิชาชีพแพทย์ จะมีความรู้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการได้ดีกว่าสายอาชีพอืน มีบทบาทหน้าทีใน
การสร้างค่านิ ยมและวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้ าหมายขององค์กร รวมถึง
การสือสารทําความเข้าใจเกียวกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมายขององค์กรกับผูป้ ฎิบตั ิ
งานในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลในองค์กรทําให้เกิดการกํากับ ดูแลขวัญกําลังใจ
ปลูกฝังค่านิยมแห่งคุณธรรม การช่วยเหลือเกือกูล รู้รักสามัคคี การเคารพสิ ทธิมนุ ษยชน ทําให้เกิด
ความเข้าใจ การประสานความร่ วมมือทีดี การทํางานอย่างรู้ใจกัน (สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ; ดุลย์ ดํารง
ศักดิ, 2558) วัฒนธรรมแห่งบรรษัทภิบาลจําเป็ นต้องใช้เวลาในการปลูกฝังจิตสํานึกทีสามารถนําพา
องค์กรไปสู่ความยังยืน โดยวัฒนธรรมองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ทีมุ่งการพัฒนาตนเองไปสู่เป้ าหมาย
ด้วยการสร้างวิสยั ทัศน์ส่วนตัว สามารถลงมือปฎิบตั ิตามความมุ่งมันอย่างสร้างสรรค์ ความคิดเปิ ด
กว้างเพือการสร้ างสานวิสัยทัศน์ร่ ว มกัน ในองค์ก รในการเรี ยนรู้สร้ างที มงานให้ สอดคล้องกับ
เป้ าหมายด้านคุณภาพการรักษา คุณภาพการบริ การ ( Peter, 1990, อ้างถึงในพรรัตน์ รั ตนศิริวงศ์,
ม.ป.ป.)
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การกําหนดทิ ศทางโรงพยาบาลในการวางตําแหน่ งเชิ งกลยุทธ์ทีเหมาะสม
ประกอบด้วย (1) การแบ่ งแยกประเภทของโรงพยาบาลเป็ นโรงพยาบาลทัวไปและโรงพยาบาล
เฉพาะทาง (2) การแบ่งแยกตามขนาดโรงพยาบาลทีเหมาะสมกับศักยภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลขนาด
เล็ก ขนาดกลางให้บริ การขันปฐมภูมิ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้บริ การตังแต่ขนปฐมภู
ั
มิจนถึงขัน
ตติยภูมิ (3) การแบ่งตําแหน่งตามพืนทีตังตามยุทธ์ศาสตร์ การดําเนิ นธุรกิจของโรงพยาบาล ได้แก่
โรงพยาบาลเดียวตังอยูใ่ นพืนทีให้บริ การทีโรงพยาบาลมีความเชียวชาญในพืนทีเข้าใจความต้องการ
สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะรู ปแบบได้ (เพ็ญรุ่ ง เสาหสม, พิชามญ์ชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์,
และ มัยธัส สามเสน, 2558) โรงพยาบาลเครื อข่ายทีมีขนาดใหญ่มีโรงพยาบาลสาขาครอบคลุมพืนที
ทัวประเทศ เพือสร้างเครื อข่ายการรักษาครอบคลุมทุกพืนทีและรองรับผูร้ ับบริ การจากนานาชาติ จะ
เป็ นโรงพยาบาลที มีความเชี ยวชาญในหลากหลายด้าน มีความพร้ อมด้านอุปกรณ์เครื องมือทาง
การแพทย์ บุคลากรและทรัพยากรทีเพียงพอ (ดุลย์ ดํารงศักดิ และสมอาจ วงษ์ขุมทอง, 2558) เป็ น
ต้น การกําหนดทิศทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความชัดเจนในเป้ าหมายทางธุรกิจของแต่ละแห่ ง
ตามการจัดสรรทรัพยากร ความพร้อมและศักยภาพทีสามารถสร้างความแข็งแกร่ งในการดําเนิ น
ธุรกิจโรงพยาบาลได้อย่างมันคง
การจัด การทางธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนส่ ว นใหญ่ จ ะมุ่ ง เน้น การใช้ ห ลัก
บรรษัทภิบาล เป็ นเครื องมือในการชีนําโรงพยาบาลด้วยวิสยั ทัศน์ของผูน้ าํ ทีส่วนใหญ่เป็ นแพทย์ ทีมี
ความรู้ความเข้าใจในทิศทางของการดําเนินธุรกิจด้านบริ การสุขภาพเป็ นอย่างดี โดยมีเครื องมือใน
การชีวัดผลงานของคณะกรรมการให้เกิดความเข้าใจในโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ การตอบสนองต่อการ
พัฒนาผลการดําเนินงาน และมีการปฎิบตั ิอย่างสมําเสมอ เพือให้ได้ผลลัพธ์ทางการจัดการบรรษัทภิ
บาล (Wilkes, 2004: 13-16) มีสมาคมโรงพยาบาลเอกชน แพทยสภา ซึงเป็ นองค์กรวิชาชีพทีเป็ น
แหล่งสมาคมสร้างความสัมพัน ธ์ทีดี ทําให้แพทย์ผบู้ ริ หารมีแนวความคิ ด วิธีการคิ ดสอดคล้อง
ต้องกันตามหลักวิชาชีพเดียวกัน ดังนันการมุ่งสู่โรงพยาบาลแห่งความเป็ นเลิศในทุกด้านย่อมมาจาก
การนําองค์กรของผูน้ าํ โรงพยาบาลเป็ นผูก้ าํ หนดว่าต้องการให้โรงพยาบาลไปในทิศทางใด ผูบ้ ริ หาร
และผูป้ ฎิบตั ิทีเหมาะสมกับโรงพยาบาลควรเป็ นอย่างไรนันจะออกมาในรู ปแบบการสร้างหรื อชีนํา
ค่านิยม และนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมโรงพยาบาลทีเหมือนกัน ส่ งผลให้เกิดการทํางานร่ วมกัน
อย่างเข้าใจกัน เกิดการประสานความร่ วมมือทีดีต่อกันด้วยมิตรภาพและความผูกพันธ์ทีมีต่อกัน ซึง
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโรงพยาบาลทีสําคัญ คือ ผูน้ าํ ต้องสร้างระบบการนํา (Leadership
System) ในการสื อสาร ประชาสัมพัน ธ์ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ สร้ างแรงบัน ดาลใจทีขับเคลือนทุ ก
องคาพยพในโรงพยาบาลสู่เป้ าหมายเดียวกัน ดังนันระบบการนําต้องมีความชัด เจน หนักแน่ น
มันคง ประกอบด้วย (1) การขับเคลือนผูป้ ฎิบตั ิงานให้เข้าใจวิสยั ทัศน์ได้อย่างไร กระบวนการสําคัญ
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ทีจําเป็ นต้องใช้มีอะไรบ้าง รู ปแบบการสือสารเพือให้เกิดความเข้าใจง่ายมีความสันกระชับ ชัดเจน
มองเห็นภาพในทิศทางทีจะขับเคลือน การสร้างความรู้สึกเป็ นแนวร่ วมในการจัดการธุรกิจร่ วมกัน
เนื องจากค่านิ ยมและวัฒ นธรรมมีความเป็ นรู ปธรรมสู ง จึงต้อ งจัดให้เป็ นกระบวนการที ชัด เจน
ได้แก่ (1) การกําหนดผูร้ ับผิดชอบทีชัดเจน (2) กําหนดความหมายค่านิ ยมและวัฒนธรรมในแต่ละ
เรื อง (3) กําหนดพฤติกรรมทีพึงประสงค์ของบุคลากรในค่านิ ยมแต่ละด้านให้เกิดความชัดเจน (4)
กํากับค่ านิ ยมและวัฒ นธรรมในแต่ ละเรื อง (5) กํา หนดกิ จ กรรม วิ ธีก ารส่ งเสริ มให้บุค ลากรมี
พฤติกรรมตามทีต้องการ เช่น การมุ่งสู่วฒั นธรรมแห่ งความปลอดภัย (6) กําหนดเป้ าหมายและตัว
วัดทีชัดเจนในแต่ละด้าน (7) ประเมินผลความสําเร็ จของการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม เพือใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งพัฒนาให้เกิด ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลมากขึน สิ งสําคัญของการ
สร้ า งค่ า นิ ย มและวัฒ นธรรมโรงพยาบาลต้อ งยึด มันต่ อการประพฤติ ปฎิ บัติ ต นตามกฏหมาย
คุณธรรมและจริ ยธรรมเยียงวิญ ูชนทีต้องปฎิบตั ิอนั จะทําให้เกิดบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมทีทุกคน
มุ่งปรั บปรุ งการทํางานเพือให้บรรลุเป้ าหมายทีตังไว้ เช่น การเป็ นโรงพยาบาลที มีสมรรถนะทัง
โรงพยาบาลและผูป้ ฎิบตั ิงานมีประสิทธิภาพสูง การมุ่งสู่โรงพยาบาลแห่งนวัตกรรม การสร้างเสริ ม
ประสบการณ์ทีประทับใจแก่ผรู้ ับบริ การ การสร้างบรรยากาศแห่ งความร่ วมมือร่ วมใจทํางานเป็ น
ทีม เป็ นต้น (สิทธิศกั ดิ พฤกษ์ปิติกุล, 2555; ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร, 2558)
1.3 คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การ เป็ นหัวใจสําคัญของเป้ าหมายในการ
สร้ างความปลอดภัยในชีวิต ให้แก่ ผรู้ ับบริ การ โดยภาพรวมคุ ณ ภาพการรั ก ษาของโรงพยาบาล
เอกชนมีมาตรฐานการรักษาอยูร่ ะดับสูง เนืองจาก (1) บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลมีความรู้
ความเชียวชาญในการรักษาพยาบาลทีดีมีการดูแลและเอาใจใส่ผรู้ ับบริ การด้วยอัตลักษณ์การบริ การ
แบบไทยอันเป็ นวัฒนธรรมทีดีเป็ นทียอมรับของผู้ รับบริ การทัวไป (2) โรงพยาบาลเอกชนมีความ
พร้อมด้านเครื องมืออุปกรณ์ เครื องวินิจฉัยโรคด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทีทันสมัย สามารถสรุ ปผล
การวินิจฉัยตามมาตรฐานทีกําหนดสร้างความน่ าเชือถือแก่ผรู้ ับบริ การ นอกจากนี ยังมีระบบการ
แบ่งปันการใช้เครื องมือทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันทําให้
เกิดการใช้ทีมีความประหยัดต่อขนาด ทังนี โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่ งไม่จาํ เป็ นต้องลงทุนใน
เครื องมือทางการแพทย์ครบ บางส่วนทีไม่มีหรื อใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ สามารถแบ่งปันการใช้
งานระหว่ างกัน ได้ทาํ ให้เกิ ด การประหยัด ต่ อ งบประมาณเพื อการลงทุ น (3) มี ก ารพัฒ นาด้า น
กระบวนการรั กษาและที มงานการรักษาอย่างต่ อเนื องทําให้เกิดประสิ ทธิภาพในการดําเนิ นงาน
(4) การสร้างการมีส่วนร่ วมในการรักษาร่ วมกันระหว่างแพทย์ผใู้ ห้การรักษาและผูร้ ับบริ การทําให้
เกิดการยอมรับการตัดสินใจรักษาร่ วมกัน ทําให้เกิดความสัมพันธ์ทีดีในการแลกเปลียนข้อมูลเพือ
ประโยชน์ใ นการรั ก ษามากขึ น (5) โรงพยาบาลเอกชนส่ ว นใหญ่ มีเป้ าหมายพัฒ นามาตรฐาน
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โรงพยาบาลไปสู่ระดับการยอมรับทังระดับในประเทศ (Hospital Accreditation: HA) และระดับ
นานาชาติ (Joint Commission Accreditation: JCI) จนได้รับจํานวนการรับรองมาตรฐานสูงทีสุ ดใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ทําให้เกิดความมันใจในการรับการรักษา โดยเฉพาะผูร้ ับบริ การชาวต่างชาติ
และใช้บริ ก ารความคุ ้มครองจากต่ างประเทศจะให้ก ารยอมรั บในมาตรฐานโรงพยาบาลระดับ
นานาชาติ ส่งผลต่อการเพิ มขึนของผูร้ ับบริ การทีเกิดจากการบอกต่อและแนะนําบริ การสู่ผรู้ ับบริ การ
อืน (Net promotion)
1.4 การจัดการบรรษัทภิบาลภายในองค์ก รของโรงพยาบาลเอกชน มัก แบ่ งการ
จัด การเป็ น 2 ระบบ คื อ (1) ระบบด้า นการรั ก ษาพยาบาล โดยมี ผอู้ าํ นวยฝ่ ายการแพทย์แ ละ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการพยาบาลเป็ นผูน้ าํ ในการรับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาล (2) ระบบการบริ หาร
จัดการโรงพยาบาล โดยมีผอู้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารรับผิดชอบความสําเร็ จเชิงธุรกิจ การบริ หารจัดการ
ระบบสนับสนุนเพือให้อาํ นวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล โดยการจัดการบรรษัทภิบาลนัน
ผูน้ าํ จะต้องบูรณาการงานทังสองระบบเข้าด้วยกัน ส่งเสริ มให้เกิดความสําเร็ จในการทํางานร่ วมกัน
โดยมุ่งทีเป้ าหมายผลประโยชน์รวมของโรงพยาบาลเป็ นหลักทังด้านความเป็ นเลิศด้านคุณภาพการ
รั ก ษา คุ ณ ภาพการบริ การและความสํา เร็ จ ด้า นภารกิ จ และวัต ถุ ป ระสงค์ข องธุ ร กิ จ โดยมี
องค์ประกอบแต่ละด้านดังนี
1.4.1 การจัดการด้านการเงินทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้าน ซึงเป็ นวิชาชีพด้าน
บัญชี ได้แก่ การจัด แบ่ งงบประมาณออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ (1) งบประมาณด้านการดําเนิ น งาน
(Operating Expenditure) เพือตังงบประมาณสําหรับการใช้จ่ายในด้านต่างๆ ของแต่ละหน่ วยงาน
ภายในโรงพยาบาล โดยฝ่ ายบัญชีการเงินจะเป็ นแม่งานในการรวบรวมข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินจาก
แผนกต่างๆ เข้ามารวมเพือประชุมพูดคุยถึงความจําเป็ นและความคุม้ ค่าในการดําเนินการตามแผนที
ตังเป้ าหมายไว้ เช่น การพิจารณาความจําเป็ นในการใช้เงิ นทีเหมาะสม การปั นส่ วนค่าใช้จ่ายและ
รายได้เ ข้า แผนก การแยกระบบการจัด การต้น ทุ น ทางตรง ต้น ทุ น ทางอ้อ มและต้น ทุ น รวม
(2) งบประมาณด้านการลงทุน (Capital Expenditure) โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาความ
เป็ นไปได้ของโครงการ (Fesibility study) เพือพิจารณาถึงความคุม้ ค่าต่อการลงทุนในรู ปแบบของ
ค่าตอบแทนการลงทุ น (Internal rate of return, Net present value) (3) งบประมาณเพือการ
สนับสนุนกลยุทธ์ใหม่ (Strategic Expenditure) ในการรองรับแผนงานเชิงกลยุทธ์เฉพาะทีกําหนด
ไว้ ทังนีการดําเนินงานด้านการเงินของโรงพยาบาลมีความละเอียดในการทํางานและในเชิงขอการ
เก็บรวมข้อมูลที มีค วามละเอียดมาก เพือใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัด การความมันคง
ทางการเงิน (Financial Validation) เช่น การจัดการบริ หารสภาพคล่องทางการเงิน การจัดการความ
เสียงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การจัดการระบบเจ้าหนี ระบบลูกหนี การค้า ระบบ
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ต้นทุนทางการเงิน การบริ หารสินค้าคงคลังทีต้องมีการจัดการเชิงระบบ โดยผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเข้า
ร่ วมดําเนินการ เพือสร้างความโปร่ งใส ความชัดเจน ตรวจสอบได้ถึงจํานวนและการใช้อย่างเป็ น
ระบบ (Vries, 2010: 240) ระบบการจัดซือจัดจ้าง เพือบริ หารความเสี ยงและการจัดการเชิงกลยุทธ์
เมือเกิดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นต้น (สิทธิศกั ดิ พฤกษ์ปิติกุล, 2555: 125126)
1.4.2 การจัด สรรทรั พ ยากรของโรงพยาบาลได้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
โรงพยาบาลเอกชนมีการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ให้เกิดประสิ ทธิภาพและความคุม้ ค่าเสมอ ใน
การพิจารณาเลือกซือเครื องมือทางการแพทย์ทีมีราคาสูง จะมีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุน
ควบคู่กบั การนําเสนอผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มเป้ าหมายทีมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลไว้อย่างดีแล้ว ทําให้การ
จัด การเครื องมือทางการแพทย์มีก ารใช้ภ ายในโรงพยาบาลอย่างเต็มประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึงการ
แบ่งปั นการใช้ระหว่างโรงพยาบาลเครื อข่าย หรื อนอกเครื อข่ายอย่างสมําเสมอเพือให้เกิดความ
คุม้ ค่าต่อการใช้งานนัน (สมอาจ วงษ์ขุมทอง, 2557)
1.4.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีท างการแพทย์มีค วามสํา คัญต่ อ
คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การโดยตรง ระบบฐานข้อมูลทางการแพทย์ทาํ ให้สามารถใช้
ข้อมูลเพือการรักษาอย่างเทียงตรง การบันทึกประวัติยอ้ นหลังอย่างละเอียด สามารถสื อสาร ช่วยใน
การปฏิบตั ิงานด้านรักษาและบริ การ ทําให้เกิดความถูกต้องน่ าเชือถือในระบบการจัดการสุ ขภาพ
ของโรงพยาบาลตังแต่ เวชระเบียน ระบบห้องวิเคราะห์ผลตรวจด้วยคอมพิวเตอร์ การติดตามผลจาก
ห้องตรวจวินิจฉัย การประสานงานระหว่างแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิ ค เจ้าหน้าทีการเงิน
จนถึงระบบการติดตามนัดผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น
1.4.4 ประสิทธิภาพในการจัดซือในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีความสําคัญต่อ
การควบคุ มการสั งซื อ การสํารองสินค้าคงคลัง วัน หมดอายุ คุณ ภาพของสิ น ค้า บริ ษ ัทผูข้ ายยา
เวชภัณ ฑ์ อุปกรณ์ เครื องมือทางการแพทย์ เป็ นต้น ระบบการจัด ซื อที ดี จ ะช่ ว ยให้โ รงพยาบาล
สามารถจัดหายา เวชภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพเป็ นไปอย่างราบรื น ทันต่อการตอบสนองการ
รักษาผูร้ ับบริ การ และส่งผลต่อคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การ
1.4.5 ความพร้ อมของที มงานรั ก ษาพยาบาลประกอบด้ว ย แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักเทคนิค ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์เครื องมือ สถานที เป็ นต้น เพืออํานวยความสะดวกในการ
บริ การรักษาด้วยความเชียวชาญ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ เพือสร้างคุณภาพ
การรักษาทีเป็ นไปตามมาตรฐานทีโรงพยาบาลกําหนดในระดับนโยบายไว้อย่างเคร่ งครัด รวมถึง
การประสานความร่ วมมือระหว่างผูป้ ฎิบตั ิงานภายในให้เกิดการส่ งต่อบริ การให้แก่ผรู้ ับบริ การให้
ได้รับความสะดวกสบาย และมีความรู้สึกทีใกล้เคียงกับการดําเนินชีวิตปกติมากทีสุด
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1.4.6 การกําหนดขันตอนและกระบวนที มีมาตรฐาน สามารถสร้ างความรู้
ความเข้าใจร่ วมกันในแนวทางปฎิบตั ิร่วมกันระหว่างทีมงานภายใน โดยกําหนดเป็ นมาตรฐานด้วย
ลายลักษณ์อกั ษรทีพิจารณาอนุมตั ิจากผูบ้ ริ หารระดับสูงก่อนการประกาศใช้อย่างเป็ นทางการ ได้แก่
มาตรฐานขอบเขตการปฎิบตั ิหน้าที (Scrope of Works) มาตรฐานการปฎิบตั ิงานภายในหน่ วยงาน
(Work instruction) มาตรฐานการปฎิบตั ิงานร่ วมกันระหว่างแผนก (Work in Process) เป็ นต้น
ได้แก่ (1) กระบวนการรัก ษา ขันตอน วิธีก าร การวางแผนสํารองพร้อมปฎิ บัติก ารรวมถึงการ
ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า (2) การซ้อมเพือเตรี ยมความพร้อมรับสถานการณ์อย่างสมําเสมอ เป็ น
วาระประจํา เป็ นต้น การจัดการในลักษณะนี จะเป็ นรู ปแบบของการจัดการบรรษัทภิบาลทีสร้าง
ความโปร่ งใส ความรับผิดชอบ และมีแนวทางปฎิบตั ิทีชัดเจนในการปฎิบตั ิงานร่ วมกัน ซึงมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฎิบตั ิหน้าทีของผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ ายในส่งมอบคุณค่าให้แก่ผรู้ ับบริ การต่อไป.
1.4.7 ความน่ า เชื อถือ ความมั นใจในการรั ก ษา ความรั บผิด ชอบ การดู แ ล
สุขภาพอย่างต่อเนื องทีเป็ นเอกลักษณ์ทีสําคัญของมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทย ที มุ่ง ให้ก ารดูแ ลรั ก ษาอย่างมีม าตรฐานตามความเหมาะสมในแต่ ล ะระดับของ
โรงพยาบาล เช่น กลยุทธ์โรงพยาบาลขนาดใหญ่มุ่งเน้นผูร้ ับบริ การทีมีกาํ ลังซือสูงจึงเป็ นต้องลงทุน
ในความหรู หราของสถานที การอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ครบถ้วน ทําให้เกิดการยอมรับ
จากสังคมทําให้เกิดต้นทุนในการให้บริ การและอํานวยการส่ วนนี สูง ค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วยแต่
ผูร้ ั บบริ ก ารกลุ่มนี สามารถชําระได้ สําหรั บโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่สามารถ
ดําเนินการดังกล่าวได้ ก็มีการมุ่งเน้นไปทีคุณภาพการรักษาทีเหมาะสม ราคาระดับพอยอมรับได้ ตัด
ต้นทุนการบริ การบางอย่างออกไปทําให้ตน้ ทุนดําเนิ นงานตําและคิดราคาได้ถูกกว่าโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ ทังนีขึนอยูก่ บั ผูร้ ับบริ การเป็ นผูเ้ ลือกรับบริ การตามปัจจัยทีผันแปรในแต่ละบุคคล
1.4.8 การตลาดที โปร่ งใส ในการให้ข ้อ มูล อย่า งครบถ้ว นทังด้า นดี และ
ผลกระทบทีจะเกิดขึน คุณภาพสินค้าทีพร้อมให้บริ การ การนําเสนอทีปราศจากวัตถุประสงค์แอบ
แฝงเช่นก่อให้เกิดความกลัวเพือการขายตามเป้ าหมาย
1.4.9 คุณภาพการบริ ก ารที มาจากกุศลจิต จิตสํานึ กทีดี ในการบริ ก ารที หนัก
แน่นบนการรับรู้ถึงสถานะผูร้ ับบริ การเป็ นบุคคลป่ วยทีต้องการความช่วยเหลือ (สุวฒั น์ กิตติดิลกกุ,
ม.ป.ป.; สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ , ม.ป.ป.; สมอาจ วงษ์ขุมทอง, ม.ป.ป.; ดุลย์ ดํารงศักดิ , ม.ป.ป.;
รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช, ม.ป.ป.; ประภัทร สุทธาเวศ, ม.ป.ป.; เกียรติศกั ดิ จิรโสตติกุล, ม.ป.ป.; มัยธัช
สามเสน, 2558)
1.5 การพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ทนั สมัย ได้รับการยอมรับจากนานาชาติใน
การคิ ด ค้น นวัต กรรมสุ ข ภาพเพิ มมากขึ น เช่น (1) การทําศัลยกรรมความงามที เคยมีชือเสี ยงใน
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ประเทศเกาหลีในช่วงเวลาหนึง แต่ปัจจุบนั นวัตกรรมความงามของโรงพยาบาลเอกชนไทยได้รับ
การยอมรับจากนานาชาติมากขึน โดยมีโรงพยาบาลทีมีความเชียวชาญด้านความงามจํานวนมาก
เช่น โรงพยาบาลยันฮี เป็ นต้น (2) นวัตกรรมและการวิจยั ทางการแพทย์ทีมีเพิ มมากขึน มีงานวิจยั
เชิงปฎิบตั ิการเผยแพร่ เป็ นทีรู้จกั ของนานาชาติ ได้แก่ การปลูกถ่ายไขกระดูก หุ่นยนต์ผา่ ตัด เป็ นต้น
โดยศูนย์วิจยั โรงพยาบาลกรุ งเทพและศูนย์วิจยั ทางการแพทย์อืนๆ อีกหลายแห่งทําให้นวัตกรรมทาง
การแพทย์ของไทยได้รับยอมรับในระดับนานาชาติมากขึน.
1.6 ความเชือมันในคุณภาพการจัดการด้านการตรวจสอบ ทังรู ปแบบการตรวจสอบ
ภายใน เช่น การตรวจสอบความเหมาะสมในการวินิจ ฉัยโรค ความเหมาะสมในการสั งรับเป็ น
ผูร้ ับบริ การใน การตรวจสอบจ่ายยา ความเหมาะสมในการคิดค่าบริ การทางการแพทย์ เป็ นต้น ซึง
ระบบการตรวจสอบภายในจะทําให้ทราบปั ญหาทีแท้จริ งและสามารถนําไปสู่การแก้ไขปั ญหาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ รู ปแบบการตรวจสอบจากภายนอกโรงพยาบาล เช่น การตรวจสอบจาก
โรงพยาบาลในเครื อข่ าย การตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล การตรวจสอบจากบริ ษ ัท
ประกันชีวิต เป็ นต้น กระบวนการตรวจสอบทีมีจาํ นวนมากและมีความถีมากขึนทําให้เกิดการเรี ยนรู้
พัฒนาและนําไปสู่การปรับปรุ งแก้ไข โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาแบบไม่หยุดยัง เพือให้แน่ ใจ
มันใจต่อกระบวนการทํางานทีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลในเชิงการบริ การสูงสุ ด (Llona,
1999: 146-149)
2. จุดอ่อน
2.1 การขาดแคลนบุ ค ลากรทางการแพทย์ พยาบาล เภสั ช กรและนัก เทคนิ ค
การแพทย์
ปัญหาความขาดแคลนแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ เป็ นปั ญหาเรื อรังมา
ตังแต่ปี 2500 จนถึงปัจจุบนั จากข้อมูลแพทยสภา เมือวันที 31 ธันวาคม 2557 แพทย์มีจาํ นวน 49,910
คนอยูใ่ นวัยทํางานเพียงร้อยละ 89 และมีการกระจุกตัวในการทํางานของแพทย์ในเขตกรุ งเทพร้อย
ละ 47 ถึงแม้ทีผ่านมาตังแต่ปี 2539-2557 มีการผลิตแพทย์ได้มากขึนถึง 28,832 คน ทังนี บุคลากร
ทางการแพทย์ทุกสาขายังไม่เพียงพอต่อการให้บริ การสาธารณสุขของประเทศ โดยสัดส่วนแพทย์ 1
คนต่อการดูแลประชากร 2,500 คนในปี 2548 นอกจากภาวะความขาดแคลนแพทย์แล้วยังประสบ
ปัญหาการกระจายตัวของแพทย์ไม่เหมาะสมทําให้มีบุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัดน้อยและ
ส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตกรุ งเทพและเมืองใหม่ ปัญหาดังกล่าวภาครัฐต้องเพิ มกําลังการผลิตแพทย์
อย่างต่อเนื องตลอดจนใช้แนวความคิ ด Rural recruitment, Local training, Hometown placement
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เพือเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนในพืนทีชนบทสามารถเข้ามาเรี ยนในสถาบันการศึกษาส่ วนภูมิภาคและ
ให้ป ฎิ บัติ ง านในโรงพยาบาลรั ฐ 4 ปี หากผิด สัญ ญาจะมี ค่ า ปรั บ รวมถึ ง การจู ง ใจในรู ป แบบ
ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพราชการ เพือให้มีแพทย์ช่วยแบ่งเบาปั ญหาการขาดแคลนได้ใน
ระดับหนึง (เชิดชู อริ ยศรี วฒั นา, 2554; พงษ์พิสุทธิ จงอุดมสุ ข, 2558) สําหรับโรงพยาบาลเอกชน
ขนาดใหญ่ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์ เนื องจากมีจาํ นวนแพทย์ทีเข้ามาร่ วมงานจํานวน
มากทังแพทย์ประจํา แพทย์บางเวลา แพทย์เวร แต่อปุ สรรคสําคัญ คือ การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ
เนื องจากแพทย์ 1 คนสามารถดูแลผูร้ ั บบริ การได้หลายคน แต่ ผรู้ ั บบริ การ 1 คนต้องใช้พยาบาล
วิชาชีพดูแลจํานวนมากกว่า 1 คนสาเหตุหลักทีทําขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ เนื องจากปั ญหากําลัง
ผลิตพยาบาลในสถาบันการศึกษามีไม่เพียงพอต่อความต้องการเช่นเดียวกับการขาดแคลนแพทย์
นอกจากนี พบว่าพยาบาลเปลียนไปทํางานในอาชี พอืนทีเหนื อยน้อยลง ความเครี ยดและความ
รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การน้อยลง รายได้เพิ มมากขึน อีกส่วนหนึงเป็ นเหตุผลทาง
ครอบครัวทีแต่งงาน มีการย้ายถิ นฐานทํางานหรื อพํานักในต่างประเทศ ซึงในมุมโรงพยาบาลเอกชน
พบว่าเป็ นปัญหาสําคัญต่อการพัฒนาธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เนื องจากพยาบาลมีความสําคัญใน
การประสานงานการดูแลรักษาพยาบาลทีใกล้ชิดผูร้ ับบริ การมากกว่าแพทย์ (ดุลย์ ดํารงศักดิ, 2558)
2.2 การแบ่ ง ปั น การแลกเปลี ยนทรั พ ยากรทางการแพทย์ร่ วมกัน ระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรั ฐ สามารถทํา ได้ในระดับ หนึ งแต่ ใ นเชิ ง กระบวนการ
ปฎิบตั ิงานแล้วพบว่า ความร่ วมมือมีโอกาสเกิดขึนได้นอ้ ย เนืองจากปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ที
ต่างมีจาํ กัดด้านความรู้ความเชียวชาญ การย้ายผูร้ ับบริ การไปรักษาต่อในโรงพยาบาลอืนเป็ นเรื อง
ยอมรับกันยากสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เนืองจากทําให้ผรู้ ับบริ การขาดความเชือใจระหว่าง
กันในการส่ งผูร้ ั บบริ การไปรัก ษาอีกโรงพยาบาลหนึ ง ความไว้วางใจระหว่างแพทย์ทีรั กษาและ
แพทย์ทีให้การรักษาต่อมีความกังวล เนื องจากไม่ทราบรายละเอียดการรักษาตังแต่ตน้ ถึงแม้จะมี
บันทึกการรักษาทีส่งต่อมา (Medical Record) ก็ตามแต่ความรับผิดชอบจะตกอยู่กบั แพทย์ผใู้ ห้การ
รักษาคนใหม่ นอกจากนีการส่งต่อผูร้ ับบริ การไปรักษาต่อทีอืนยังเป็ นเหตุทางจิตวิทยาทีบ่งบอกถึง
ความสามารถในการให้บริ การ ซึงการย้ายไปรักษาต่อทีอืนต้องมีเหตุผลทีหนักแน่ นมาก เช่น เพือ
การดูแลความเหมาะสมด้านค่าใช้จ่ายให้แก่ผรู้ ับบริ การทีสามารถรับภาระทางการเงินได้จาํ กัด กรณี
ผูร้ ั บบริ การที ต้องการดูแลรั ก ษายาวนานจนโรงพยาบาลเอกชนไม่ สามารถสํารองเตี ย งให้แ ก่
ผูร้ ับบริ การระยะยาวได้ หรื อกรณี ผรู้ ับบริ การประสบปั ญหาทางการเงิน หรื อเกิดความผิดผลาดใน
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การรักษาไม่เป็ นไปตามความคาดหวังจะทําให้โรงพยาบาลทีรับรักษาต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและอาจ
เกิดเป็ นปัญหาการฟ้ องดําเนินคดีจาํ นวนมาก จึงจําเป็ นต้องให้การดูแลอย่างต่อเนือง เป็ นต้น
2.3 การกระจายการให้บริ การให้ครอบคลุมพืนที ในทางทฤษฎีการกระจายบริ การ
ของหลักบรรษัทภิบาลจําเป็ นต้องจัดกรอบการพิจารณาในด้านการกระจายการให้บริ การในทุ ก
พื นที อย่า งทั วถึ ง ในด้า นความเป็ นไปได้ใ นการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ที แท้จ ริ งแล้ว ทํา ได้ย าก ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ไม่มีความสามารถทีจะทําให้เกิดการกระจายสถานบริ การ
ให้ครอบคลุมทุกพืนทีได้ โดยมากปฎิบตั ิได้เฉพาะในระดับจังหวัดก็เป็ นเรื องยาก หากต้องกระจาย
ลงสู่ระดับอําเภอ ระดับตําบลยิงเป็ นเรื องทียากมาก ดังนันการกระจายการเข้าถึงให้แก่ผรู้ ับบริ การ
เป็ นประเด็นปั ญหาของการจัดการบรรษัทภิบาลทีต้องใช้ระยะเวลา กําลังเงินทุน กําลังบุค ลากร
จํานวนมหาศาล เพือตอบสนองความต้องการซึงเป็ นไปยากมาก ในรู ปแบบการจัดการบรรษัทภิบาล
ของโรงพยาบาลเอกชนทีสามารถปฎิบตั ิได้ดว้ ยการใช้เครื องมือ เพือให้เกิดการเข้าถึงการให้บริ การ
เช่น รถฉุกเฉิน รถรับส่งผูร้ ับบริ การ เรื อ เป็ นต้น ในพืนทีเขตทีตังของโรงพยาบาลเอกชนนันอันเป็ น
วิสัยของความพยายามที จะจัด การระบบรั บส่ ง ขนย้ายผูร้ ับบริ ก ารจากพืนทีหนึ งสู่ โ รงพยาบาล
เท่านัน ประเด็นนี จะเกียวข้องกับการกระจายลงสู่พืนทีในระดับอําเภอและระดับตําบลทีเรี ยกว่า
“โรงพยาบาลตําบล” แต่เป็ นเพียงชือทีเรี ยกว่าเป็ นโรงพยาบาลแต่สถานะทีแท้จริ ง คือ อนามัย ทีไม่มี
แพทย์ใ ห้ก ารดู แ ลจะมี เ พี ย งแต่ ผูช้ ่ ว ย พยาบาลที ดู แ ลการปฐมพยาบาลเบื องต้น เพื อรอการ
ประสานงานส่งต่อผูร้ ับบริ การไปยังโรงพยาบาลทีมีความพร้อมให้การรักษาต่อไป (สมอาจ วงษ์ขุมทอง,
2558)
2.4 ขาดการสร้ า งส่ ว นร่ วมในการรั ก ษาร่ วมกัน ระหว่ า งผูร้ ั บ บริ การ และผู้
ปฎิ บัติ ง านของโรงพยาบาลที ดี พ อ เนื องจากปั ญ หาด้า นการให้เ วลาของแพทย์ที จะอธิ บ าย
รายละเอียดให้แก่ผรู้ ับบริ การ ความพร้อมด้านการให้ขอ้ มูลของผูป้ ฏิบตั ิงานและความซับซ้อนของ
ข้อมูลทางการแพทย์ทีเข้าใจยาก สําหรั บบางกรณี ทาํ ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพัน ธ์ร ะหว่าง
แพทย์และผูร้ ับบริ การมีความไม่เข้าใจ เกิดความขัดแย้งเมือเกิดปั ญหาผลการรักษาทีไม่เป็ นไปตาม
ความคาดหวังทําให้เกิดการฟ้ องร้อง และเกิดการปฎิเสธการชําระเงินให้ โรงพยาบาล ดังนันการ
จัดการบรรษัทภิ บาลในส่ ว นนี เป็ นเรื องการกําหนดมาตรการและนโยบายโรงพยาบาลให้มีการ
ปฎิบตั ิอย่างจริ งจัง เนืองจากผูร้ ับบริ การขาดความรู้ความเข้าใจในแนวทางการรักษา แพทย์ตอ้ งให้
ข้อมูลอย่างถูก ต้องชัดเจนเป็ นที น่ าเชือถือได้ สําหรั บโรงพยาบาลเอกชนต้องจัด การให้มีแพทย์
เจ้าของไข้ดูแลภาพรวมการรั กษาและให้ขอ้ มูลรวมถึงสร้างการมีส่ว นร่ วมในการตัด สิ นร่ วมกับ
ผูร้ ับบริ ก าร เพือให้เกิด คุณภาพการรักษาทีมีมาตรฐาน มีการตรวจสอบการให้ยาของแพทย์ การ
ตรวจรักษาเกินความจําเป็ นเกิดขึน เพือให้แน่ใจว่ามีการปฎิบตั ิตามมาตรฐานทางการแพทย์และเมือ
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เกิดเหตุผดิ ปกติจะได้ดาํ เนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทนั เวลาและลดความเสี ยงจากการสูญเสี ยได้
(สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ; สมอาจ วงษ์ขุมทอง, 2558).
2.5 การฟ้ องร้องคดีความทางการแพทย์
จากปริ มาณอัตราการฟ้ องดําเนินคดีกบั โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทีมี
แนวโน้มเพิ มสู งขึ น อัน มีสาเหตุมาจาก ผูร้ ั บบริ ก ารได้รั บความเสี ยหายจากการรั บบริ ก ารทาง
การแพทย์ การขาดความ เสมอภาคความเป็ นธรรมในกระบวนการรักษาพยาบาล การขาดความ
เชื อมันในบริ ก ารที ได้รั บจากโรงพยาบาล การสื อสารความเข้า ใจระหว่ า งผูใ้ ห้บ ริ การและ
ผูร้ ั บบริ ก าร ส่ ว นหนึ งของปั ญหามาจากการทีรั ฐบาลขาดการกําหนดนโยบายด้านสุ ข ภาพให้
เชือมโยงเชิงบูรณาการ ขาดกรอบนโยบายและแผนพัฒนาเครื อข่ายระบบสาธารณสุขร่ วมกับรัฐบาล
ขาดการปรับปรุ งเปลียนแปลงระบบประกันสุขภาพเพือลดความเหลือมลําด้านสิ ทธิประโยชน์ของ
สิทธิการรักษาและสร้างความเสมอภาคในการรับบริ การสุ ขภาพ ขาดการควบคุมการกําหนดราคา
ค่าบริ การการรักษาพยาบาลทังภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดความเป็ นธรรม เป็ นต้น (ศุภชัย ถนอม
ทรัพย์, 2552) นอกจากนีการขาดกฏหมายทีให้ความเป็ นธรรมแก่ผรู้ ับบริ การและโรงพยาบาล เมือ
เกิ ด ความเสี ยหายทางการแพทย์ โดยผูร้ ั บบริ ก ารต้องได้รั บการเยียวยาเป็ นระยะโดยเฉพาะใน
เบืองต้นทีผูร้ ับบริ การหรื อผูไ้ ด้รับความเสียหายทางการแพทย์ตอ้ งดูแลรักษาต่อเนื องและเกิดความ
ขัด สนในปั ญหาด้านการเงิ น จึ งต้องมีก ฏหมายที ช่ ว ยเหลือ บรรเทาความทุ ก ข์ร้ อนดังกล่าวใน
เบืองต้นก่อน โดยมีการช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป ซึงปัจจุบนั การดูแลช่วยเหลืออยู่ในวงเงินจํากัด
มาตรา 41 ของหลักประกันสุ ข ภาพแห่ งชาติจาํ นวนไม่เกิน 400,000 บาทอาจไม่เพียงพอต่อดูแล
รักษาสําหรับอาการทีผูไ้ ด้รับความเสียหายทางการแพทย์ได้รับ ทําให้เกิดการเรี ยกร้องสู่สาธารณชน
บ่อยครังและมีการฟ้ องดําเนิ นคดีก ับบุคลากรทางการแพทย์ร วมถึงโรงพยาบาลทําให้ก ระทบต่ อ
ความเชือมันในระบบสาธารณสุขของประเทศ.
ปัจจัยภายนอกองค์กร
3. โอกาส
3.1 จากการนโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพแห่ งเอเซียและการประชาสัมพันธ์
จากภาครัฐเพือให้นานาชาติรู้จกั ยุทธศาสตร์ การบริ การสุ ขภาพทีมุ่งเน้นความปลอดภัยและความ
คุม้ ค่า โดยมีองค์ประกอบสําคัญ ดังนี
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1. โอกาสทางการตลาดทีเปิ ดกว้างจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน
ส่ งผลทําให้โรงพยาบาลเอกชน มีโอกาสในการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจอย่างต่ อเนื อง สําหรับกลุ่ม
ผูร้ ั บบริ ก ารเป้ าหมายได้แก่ (1) กลุ่ม ผูส้ ู งอายุจ ากประเทศพัฒ นาที ต้อ งการระบบดูแลสุ ข ภาพ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาไม่สูงเมือเปรี ยบเทียบกับค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ทําให้ประเทศต่างๆ ได้แก่
สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย เกาหลีใหต้ ตุรกี และประเทศแถบลาตินอเมริ กา ให้ความสนใจลงทุนใน
ธุรกิ จบริ การสุ ขภาพมากขึ น ทําให้แนวโน้มตลาดในอนาคตจะถูก แบ่ งไปในแต่ละระดับ แต่ละ
ภูมิภ าคมากขึ น ความเป็ นทังโอกาสและจุ ด แข็งสําหรั บประเทศไทยที มีค วามได้เปรี ยบในการ
แข่งขันหลายประการ ได้แก่ (1) ทีมแพทย์คุณภาพสูง และมีวฒั นธรรมการบริ การทีน่ าประทับใจ
(2) ราคาเหมาะสม (3) ระบบโครงสร้างพืนฐานด้านสาธารณูปโภคดี การเดินทางเกิดความสะดวก
รวดเร็ ว ตอบสนองความต้องการการท่องเทียวเชิงสุ ขภาพ สําหรับโรงพยาบาลไทยต้องพัฒนาทีม
แพทย์เชียวชาญชันนํา การทํางานร่ วมกันเป็ นทีม การกําหนดราคาทีเหมาะสมเกิดความโปร่ งใส
ความสามารถด้านภาษาและเรี ยนรู้เข้าใจในวัฒ นธรรมทีแตกต่าง (Cross cultural) (4) เครื องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีทันสมัย (5) มาตรฐานการรับรองคุณภาพทีมีจาํ นวนมากและเป็ นมาตรฐาน
ทีได้รับการยอมรั บในระดับนานาชาติ เช่น Joint commission international accreditation (JCI) (6)
โครงสร้างฐานการย้ายผูร้ ับบริ การทีสมบูรณ์แบบและมีประสิ ทธิภาพสูง (Referral center) จากทัง
ในประเทศและต่างประเทศ.
2. ประชากรของประเทศไทยจะเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ โดยปี พ.ศ. 2553-2563 จะ
มี ผูส้ ูงอายุมีสดั ส่วนร้อยละ 12 จะเพิ มขึนเป็ นร้อยละ 17 ในปี 2563 (สํานักงานสถิติแห่ งชาติ , 2553)
ส่งผลให้อนาคตประเทศไทยก้าวเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุเร็ วขึน ทําให้ประชาชนวัยแรงงานต้องรับภาระ
เลียงดูทงเด็
ั กและผูส้ ูงอายุมากขึน ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีแนวโน้มเจริ ญเติบโตจากแหล่ง
ความต้องการบริ การสุขภาพของผูส้ ูงอายุทีมักเจ็บป่ วยด้วยโรคชราทีมีความซับซ้อนหลายโรคทีทํา
ให้อาการหนัก เสียงต่อความปลอดภัยของชีวิต ค่าใช้จ่ายในการรักษาจึงเป็ นจํานวนทีสูง การดําเนิ น
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจึงต้องคํานึงถึงความสามารถในการชําระเงินของผูร้ ับบริ การหรื อญาติเป็ น
สําคัญ ดังนันแนวโน้มกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนจะมุ่งตลาดระดับบนทีมี
กําลังซือสูงมากขึน ด้วยการเพิ มนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ การใช้เครื องมือทีทันสมัยรู ปแบบการ
รักษาที เน้นคุ ณภาพการบริ ก าร การดูแลอย่างใกล้ชิดเป็ นพิเศษมากขึน เพือตอบสนองทุ กความ
ต้องการของผูร้ ับบริ ก ารกลุ่มนี ซึงเป็ นการรักษาเสถียรภาพทางการเงิ นให้แก่ธุรกิจ โรงพยาบาล
เอกชนทีต้องตอบสนองต่อผูถ้ ือหุน้ ในการสร้างผลตอบแทนต่อการลงทุนให้สูงสุ ดเสมอ โดยกลุ่ม
ผูร้ ับบริ การระดับบนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลียนแปลงทางเศรษฐกิจ ทําให้ความสามารถ
ในการชําระเงินยังคงดีทาํ ให้ลดความเสี ยงทางการเงินได้ จึงเป็ นแนวโน้มทางธุรกิจทีโรงพยาบาล
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เอกชนมุ่งเน้นที จะก้าวไปสู่ก ารจัด การบรรษัทภิ บาล เพือสร้ างความคุม้ ค่าในการตอบสนองต่ อ
กลุ่มเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล (อดินนั ท์ กิตติรัตนไพบูลย์, 2558).
3. ทิ ศ ทางด้า นกระแสการดูแ ลสุ ข ภาพ การป้ องกัน เสริ มความงาม เป็ น
แนวโน้ม ความต้อ งการที เพิ มสู ง ขึ นจากปั จ จัย ด้า นสัง คมและเศรษฐกิ จ ที ดี ขึ น ดัง นันธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนในอนาคต จําเป็ นต้องมีการปรับกระบวนการคิดและวิธีการปฎิบตั ิงาน เพือให้
สอดคล้องกับกระแสการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึน โดยแบ่งแยกการรักษาและการป้ องกัน
หรื อบําบัดอาการ ซึงตลาดการรักษาพยาบาลเป็ นตลาดทีมีการแข่งขันสูง มูลค่าตลาดน้อยกว่าตลาด
ทีไม่ใช่การรักษา (Non-medical) เช่น ตลาดอาหารเสริ มสุขภาพ การให้คาํ ปรึ กษาทางจิตวิทยา การ
เสริ มความงาม การส่ งเสริ มด้านโภชนาบําบัด เป็ นต้น ซึงเป็ นแนวโน้มกลยุทธ์การตลาดในระยะ
ต่อไป ทีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนจะพยายามสร้างความแตกต่างในการแสวงหาช่องทางธุรกิจใหม่
ในการลดข้อจํากัดการแข่งขันในตลาดการรักษาพยาบาลทีมีการแข่งขันสูง (Read ocean) มาสู่ตลาด
ทีสร้างอนาคตใหม่ดว้ ยนวัตกรรมการบริ การรู ปแบบใหม่ทีสามารถสนองตอบคามต้องการของ
ผูร้ ับบริ การที นอกเหนื อจากการรักษาโรคมากขึ น นําไปสู่โ อกาสในการขยายตลาดใหม่ทีสดใส
สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลตอบแทนทีสูงได้ (Blue ocean).
4. โอกาสในการกระจายโรงพยาบาลเพือสร้างความเท่าเทียม เสมอภาคในการ
เข้าถึ ง บริ การสุ ข ภาพในพื นที ห่ า งไกลมี มากขึ น ทังนี ต้อ งรอการพัฒ นาและความพร้ อ มด้า น
ทรั พยากรทังด้านบุ คลากรทางการแพทย์ทียังขาดแคลนแพทย์ พยาบาลที จะเข้าพืนที ทํางานใน
สถานทีห่างไกลความเจริ ญ ในส่วนนีโรงพยาบาลรัฐยากทีจะดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพเท่า
โรงพยาบาลเอกชน ดังนันการขยายตัว ของโรงพยาบาลเอกชนในพืนที ที ห่ างไกลมีโ อกาสสู ง
เนืองจากการขยายตัวอาจดําเนิ นการในรู ปแบบคลีนิคเพือการส่ งต่อผูร้ ับบริ การมายังโรงพยาบาล
ส่ วนกลาง หรื อความพร้อมในการลงทุน ด้านยานพาหนะประเภทต่างทีจะทําให้ก ารเข้าถึง พืนที
ห่างไกลได้สะดวกมากขึน
3.2 การปฎิรูปกฏหมายและการดูแลการเข้าถึงสิทธิความคุม้ ครอง หากมีการปฎิรูป
ระบบสวัสดิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หลักประกันสังคม ในสาระสําคัญด้านการปรับปรุ ง
ราคาในระบบเหมาจ่ายและกรมบัญชีกลางมาเป็ นการสะท้อนต้นทุนของโรงพยาบาลเอกชน จะทํา
ให้โรงพยาบาลเอกชนหันมาเข้าร่ วมในการให้บริ การมากขึน ทําให้เกิดการสร้างระบบบรรษัทภิ
บาลการจัดการโรงพยาบาลเอกชนทางอ้อม เพือการตอบสนองการรักษาและสร้างความเสมอภาค
ในการเข้าถึงบริ การสาธารณสุขมากขึน
3.3 การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นแนวทางในการหาแนวร่ วมกับสังคม
ส่ งผลต่ อความมันใจ การสนับสนุ น ให้เกิ ด การเข้ามาใช้บริ ก ารในโรงพยาบาลเอกชนมากขึ น
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ปั จ จุ บัน การจัด การโรงพยาบาลเอกชนยังไม่มีก ารมุ่ง เน้น การสร้ างความรั บผิด ชอบต่ อ สังคม
เนืองจากมีตน้ ทุนดําเนินงานสูง หากส่งเสริ มให้เกิดกิจกรรมเพือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาก
จะทําให้เกิดผลกระทบต่อผลประกอบการลดลง ดังนันจึงเป็ นการใช้เทคนิ คเพือประชาสัมพันธ์ให้
สังคมรับรู้ว่าโรงพยาบาลเอกชนได้ทาํ อะไร เพือสังคมในบางครังบางคราทีจําเป็ นและสะท้อนถึง
ผลประโยชน์ทีจะได้รับกลับมาจากการลงทุน เพือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมนันในเชิงกลยุทธ์
การตลาด
3.4 ระบบโครงสร้างของประเทศจากภาครัฐและภาคเอกชน ประเทศไทยมีระบบ
โครงสร้างด้านสาธารณู ปโภคครบครั น ทําให้เกิ ด ความสะดวกในด้านหลัก ได้แก่ ทางอากาศ
สามารถเชือมโยงโลกด้วยอากาศยานทีได้มาตรฐานระดับโลก มีเทียวบินและสายการบินจํานวน
มากเข้าออกประเทศไทยทําให้เกิ ดการบูร ณาการท่ องเทียวและบริ ก ารสุ ขภาพควบคู่ก ันได้อย่าง
สะดวก ทางถนนมีร ะบบถนนที มีคุ ณ ภาพดี เอืออํานวยต่ อการเคลือนย้ายผูร้ ั บบริ ก าร รวมถึ ง
สาธารณูปโภคอืน เช่น ระบบพลังงานไฟฟ้ า ประปาทีมันคง ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคขันพืนฐานที
ดีทาํ ให้เกิดการสร้างโอกาสทางธุรกิจโรงพยาบาลได้มากขึน
3.5 ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ หารจัด การธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชน มีก ารพัฒ นา
รู ปแบบการจัดการจากธุรกิจเจ้าของคนเดียวมาสู่ระบบการจัดการทีมีความเป็ นผูเ้ ชียวชาญจากสห
สาขาวิชามากขึน ด้วยการบูรณาการการมีส่วนร่ วมในการจัดการร่ วมกันระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้า นต่ างๆ เช่ น วิ ชาชี พ แพทย์ วิช าชี พ พยาบาล วิ ชาชี พ เภสัช กร วิช าชี พบัญชี วิช าชี พเทคนิ ค
การแพทย์ เป็ นต้น ทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนากระบวนการจัดการงาน เพือใช้ใน
การออกแบบงานตังแต่กระบวนการปรับปรุ งกลยุทธ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริ การในรู ปแบบ
ใหม่ การตอบสนองต่อข้อเรี ยกร้องของผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เพือใช้เป็ นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาทบทวนกระบวนการจัดการงานให้เกิดประสิ ทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาลให้เกิด
ผลิต ภาพสูง มีความยืดหยุ่นสู ง ต้นทุ นตํา ทันสมัยและเกิ ดความปลอดภัยแก่ผรู้ ับบริ ก าร ซึงการ
จัดการบรรษัทภิบาลทีดีจะส่งผลต่อความคาดหวังในความคุม้ ค่าของผูร้ ับบริ การ (สิทธิศกั ดิ พฤกษ์ปิ
ติกุล, 2555; พรชัย ดีไพศาลสกุล, 2556)
สภาพแวดล้อมด้ านปัจจัยเสียง
4. อุปสรรค
4.1 การความเชือมันด้านความปลอดภัยทําให้ชาวต่างชาติชลอเข้ามารักษาพยาบาล
อีกทังจากสถานการณ์ภาวะฉุ กเฉิ นทําให้บริ ษทั ประกันต่างๆ ไม่ให้ความคุม้ ครองต่อสุ ขภาพและ
ชีวิต จึงทําให้นกั ท่องเทียวขาดความมันใจในการเข้ามาท่องเทียวและรับการรักษาในประเทศ

304
4.2 ขาดการปฎิรูปกฏหมาย จากปัญหาความขัดแย้งใน 2 ด้านหลัก คือ ความมีฑิฐิ
มานะของแพทย์ทีมีทศั นคติเกียวกับการให้บริ การทางการแพทย์มีความถูก ต้อง ไม่เกิดความผิด
ผลาด เนื องจากเป็ นวิชาชีพที สังคมให้ก ารยอมรับในเกี ยรติ ยศ และศักดิ ศรี เกิน กว่าที จะยอมรั บ
ความผิดผลาดในการรักษาพยาบาล โดยแท้จริ งความผิดผลาดเกิดขึนได้ตลอดเวลา ซึงแพทย์ทาํ ให้
ผูร้ ับบริ การเสี ยชีวิตมากกว่าอุบตั ิทางรถยนต์อีก ตัวอย่างจากการศึกษาของ Alexander A. Archie
พบว่าความผิดผลาดทีเกิดขึนในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริ กามีระหว่าง 210,000 - 440,000 ต่อปี
(ปรี ยานันท์ ล้อเสริ มวัฒนา, ม.ป.ป.; เทพ เวชวิสิฏ, 2558) ระเบียบข้อบังคับในการจัดการปั ญหาใน
ระบบบริ การสาธารณสุขทีมีความซับซ้อนของปั ญหาและเป็ นอุปสรรคต่อการจัดการโรงพยาบาล
เอกชน เนืองจากมาจากปัจจัยหลักหลายประการทังในส่วนของผลประโยชน์ทางธุรกิจโรงพยาบาล
ได้แก่ (1) กระทรวงสาธารณสุขมีขอ้ จํากัดในการบริ หารจัดการระบบสุขภาพให้เกิดระบบคุณธรรม
จริ ยธรรม ในการปฎิรูปกฏหมายให้มีความทันสมัย เพือให้เกิดความยุติธรรม เสมอภาค โปร่ งใสกับ
ทุกฝ่ ายในด้านกฏหมายคุม้ ครองผูเ้ สียหายจากบริ การทางการแพทย์ กฏหมายเกียวกับการควบคุม
ราคายา เวชภัณฑ์และค่าใช้จ่ายการรักษา (2) ขาดการสนับสนุนงบประมาณ เพือบริ การสาธารณสุ ข
ภาคประชาชนและขจัดปัญหาความเหมาะสมระหว่าง 3 กองทุนรวมถึงการกําหนดราคาค่าบริ การ
เหมาจ่ายแก่โรงพยาบาลเอกชนทีควรมีการปรับปรุ งพัฒนาให้มีความยุติธรรม (4) การประสานงาน
ร่ ว มภาครั ฐและภาคเอกชนในการผลิต บุค ลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นระบบ ทําให้ปัญหาเกิ ด
ปัญหาเรื อรังกระทบต่อการบริ การสาธารณสุ ขเป็ นวงกว้าง ขาดการบูรณาการร่ วมกับภาคเอกชน
และขาดการสนับสนุนงบประมาณเพือผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (5) ขาดการขยายโรงพยาบาลรัฐ
และการพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ การในการตอบสนองระบบสุ ข ภาพของประชาชนและเอื อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทีส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตและสนับสนุ นผลประโยชน์ให้แก่โรงพยาบาล
เอกชนโดยมีกระบวนการควบคุม กํากับดูแลทีอ่อนแอ ทําให้ภาคประชาชนได้รับความเดือดร้อน
(6) การบริ หารงานโดยคณะกรรมการแพทยสภา เป็ นบุคคลทีมาจากภาคธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ทําให้เกิดข้อร้องเรี ยนจํานวนหนึงด้านความเหมาะสม ขาดความเชือถือตามหลักศีลธรรม จริ ยธรรม
อย่างแท้จริ ง เนืองจากเมือเกิดปัญหาด้านบริ การสุขภาพ แพทยสภาจะมีบทบาทหน้าทีในการกํากับ
ดูแลมาตรฐานวิชาชี พทีถูก ต้องเหมาะสมให้ค วามยุติ ธรรมแก่ ทุก ภาคส่ ว น หากแต่ ทีผ่านมาพบ
ประเด็นข้อร้องเรี ยนทีเกียวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทําให้คดีฟ้องร้องโดยผูร้ ับบริ การขาดที
พึงพิงด้านความยุติธรรมจากหลักศีลธรรมจริ ยธรรมทางโครงสร้างแพทยสภา ควรเป็ นหน่ วยงานที
ทําหน้าดูแล กํากับ ตรวจสอบ และให้ความรู้ทางการแพทย์แก่ประชาชน ตลอดจนอํานวยประโยชน์
สุขโดยมุ่งความปลอดภัยของประชาชนเป็ นสําคัญ (ปรี ยานันท์ ล้อเสริ มวัฒนา และกรรณิ กา กิติเวช
กุล, 2558)
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4.3 ปั จจัยด้านภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภาวะนําท่ วมใหญ่ โรคระบาด เป็ นต้น . ส่ งผล
กระทบต่อภาพรวมของการประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนโดยตรง ตัวอย่าง กรณี เกิดนําท่วม
ใหญ่กรุ งเทพมหานครในปี 2555 ทําให้เครื องมือสําคัญของโรงพยาบาลภูมิพลทีมีราคาสูงได้รั บ
ความเสียหายจากนําท่วมครังนี สร้างผลกระทบต่อการรักษาและการตอบสนองการบริ การจนทําให้
ผูร้ ับบริ การได้รับความเดือดร้อน ทําให้ตอ้ งส่งผูร้ ับบริ การไปตรวจรักษาทีโรงพยาบาลอืน เป็ นต้น
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติมีความเกียวข้องโดยตรงต่อการดําเนิ นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนอย่าง
มาก ซึงโรงพยาบาลได้มีการเตรี ยมมาตรการป้ องกันไว้หลายทาง เช่น การซ้อมเหตุทีเกิดโรคระบาด
ร้ายแรง สถานการณ์สารเคมีรั วไหล เป็ นต้น เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้อมรับสถานการณ์ถึงแม้
โอกาสจะเกิดขึนน้อย แต่เมือเกิดเหตุการณ์ขึนจะสร้างความเสี ยหายรุ นแรงต่อธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนและผูร้ ับบริ การ จึงมีความจําเป็ นทีโรงพยาบาลต้องมีการจัดการบรรษัทภิบาลด้านนี อย่าง
ต่อเนื องด้ว ยจิ ตสํานึ ก ถึงความเสี ยหายทีอาจเกิ ด ขึน และเพือรั กษาความปลอดภัยในชี วิตให้แก่
ผูร้ ับบริ การ
4.4 ปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ ที เกิ ด จากภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอย เช่ น การถดถอยของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ภาคการส่งออกขาดดุลนานนับปี เป็ นต้น ซึงภาวะความ
ถดถอยทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อผูร้ ับบริ การระดับล่างและระดับกลาง ทําให้อาํ นาจการซือ
และสวัสดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลจากนายจ้างหรื อประกัน สังคมลดลง เมื อผูร้ ั บบริ การเข้ารั บการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนอาจประสบปัญหาด้านความสามารถในการชําระเงิน ซึงส่ งผล
กระทบต่อเนืองมาสู่ธุรกิจโรงพยาบาลทีทําให้อาจเกิดหนีสูญ และส่งผลเสียหายต่อการดําเนิ นธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน เนื องจากต้น ทุ น การรั ก ษาในบางกรณี มีมูลค่ าสู ง หากเกิ ด หนี สู ญ ในกลุ่ ม
ผูร้ ับบริ การเพียงไม่กีราย อาจทําให้โรงพยาบาลประสบปัญหาทางการเงินจนอาจต้องปิ ดกิจการได้
ดังนันการจัดการบรรษัทภิบาลทางการเงินเป็ นเรื องละเอียดอ่อนทีต้องได้รับการดูแลและจัดการ
อย่างระมัดระวังด้วยความมีคุณธรรม ควบคู่กบั ความเหมาะสมในการให้บริ การทีไม่ทาํ ให้เกิดผล
กระทบอย่างรุ นแรงทางธุรกิจ สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ลว้ นมีมาตรการป้ องกัน
ในเรื องนีเป็ นอย่างดี รวมถึงศักยภาพของขนาดโรงพยาบาลมีส่วนทําให้ลดความเสียงจากหนี สูญได้
มากกว่าโรงพยาบาลเอกชนทีมีขนาดกลางหรื อขนาดเล็ก
4.5 การปฎิรูปกฏหมายในส่วนของการสร้างความเสมอภาคและการตอบสนองต่อ
ผูม้ ีสิทธิความคุม้ ครองขันพืนฐานจากหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ หลักประกันสังคมทีมีความไม่
เท่าเทียมกัน รวมถึงโอกาสในการตอบสนองในการเข้ารับบริ การในโรงพยาบาลเอกชน เพือแบ่งเบา
ภาระโรงพยาบาลรัฐต้องมีการพิจ ารณาปรั บปรุ ง ผลของการขาดการปฎิรูปกฏหมายจะส่ งผลให้
ผูร้ ับบริ การได้รับความยากลําบากในการเข้าถึงบริ การในโรงพยาบาลรัฐทีมีความล่าช้าจนอาจไม่
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สามารถตอบสนองการรักษาได้ทนั เวลา รวมถึงโรงพยาบาลเอกชนขาดโอกาสในการเพิ มส่ วนแบ่ง
ทางการตลาดในการให้บริ ก ารผูม้ ีสิทธิ ขันพืนฐานกลุ่มนี นอกจากนี ยังมีก รณี ข ้อเรี ยกร้ องจาก
กระแสสังคมในเรื องการควบคุมราคายาในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ซึงมีผลกระทบต่อรายได้หลัก
ทีสําคัญของโรงพยาบาลเอกชน และการผลักดันเสนอร่ างพระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูไ้ ด้รับความ
เสียหายทางการแพทย์ทีเรื อรังมานาน การผ่านกฏหมายนีจะทําให้เกิดหลักคุณธรรมจริ ยธรรมทีดีต่อ
ระบบสาธารณสุขทังผูร้ ับบริ การและโรงพยาบาลเอกชนจะได้รับประโยชน์จากกฏหมายฉบับนี ทํา
ให้สงั คมเกิดความเกือกูลกันมากขึน เกิดความไว้วางใจและเกิดการมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบ
ต่อความผิดผลาดทีเป็ นเรื องปกติทีเกิดขึนได้ในการปฎิบตั ิทุกอย่าง ซึงจะส่ งผลการปรับปรุ งพัฒนา
รู ปแบบการจัดการบรรษัทภิบาลทีสร้างจิตสํานึกมากขึนในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ปั ญหาทีผ่าน
มายังไม่ได้รับการแก้ไข เนืองจากความมีฑิฐิมานะของแพทย์ทีไม่สามารถยอมรับความผิดผลาดจาก
การรักษาพยาบาลได้ ทังทีเหตุผิดผลาดเกิดขึนในการรักษาพยาบาลเป็ นประจําและมีจาํ นวนมาก
แนวทางแก้ไขปั ญหาทีนําเสนอ คื อ ผูร้ ับบริ การรับภาระในการชําระเงินร้อยละ 3 จากรายการค่ า
รักษาพยาบาลทุกครัง เพือนําเงินเข้ากองทุน โดยแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนไม่ตอ้ งร่ วมชําระเงิน
สมทบแต่แพทย์และโรงพยาบาลเอกชนไม่ยนิ ยอมรับร่ างกฏหมายฉบับนี (เทพ เวชวิสิฏ, สุธีร์ รัตนะ
มงคลกุล, และธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์, 2558)
4.6 การกระจายการให้บริ การสู่พืนทีห่างไกล ผูร้ ับบริ การมีฐานะยากจนไม่มีเงินไป
โรงพยาบาลเพือพบแพทย์ทงที
ั มีสิทธิความคุม้ ครองตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่ระยะทางที
ห่างไกลยากต่อการเข้าถึงพืนทีให้บริ การ ซึงการตอบสนองต่อการเข้าถึงสิ ทธิของผูร้ ับบริ การอย่าง
ทัวถึงและเสมอภาคเป็ นหลักบรรษัทภิบาลทีโรงพยาบาลต้องให้ความสําคัญ ถึงแม้ในทางปฎิบัติ
เป็ นไปได้ยากก็ตอ้ งพยายามพัฒนาให้เกิดการเข้าถึงสิ ทธิให้มากทีสุ ด (สุ ภทั ร ฮาสุ วรรณกิจ, 2558)
หากพิจารณาในเชิงธุรกิจจะพบความไม่คุม้ ค่าต่อการลงทุน แต่หากพิจารณาตามหลักมนุ ษยธรรม
พบว่าเป็ นสิ งทีผูใ้ ห้บริ การสาธารณสุขต้องให้ความร่ วมมือกันในการกระจายบริ การสู่พืนทีต่างๆ ให้
ครอบคลุมกว้างขวางมากขึน ทังนีหากมีกระแสเรี ยกร้องให้มีการกําหนดเงือนไขการกระจายบริ การ
สู่ พื นที ห่ า งไกลอย่า งเป็ นรู ป ธรรมขึ นมาจะส่ ง ผลกระทบต่ อ การจัด การบรรษัท ภิ บ าลของ
โรงพยาบาลเอกชนอย่างมาก เนืองจากธุรกิจจะประสบผลขาดทุนจากความไม่คุม้ ค่าในการลงทุน
จนอาจส่งผลเสียหายในเชิงธุรกิจได้
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วัตถุประสงค์ที 3 ศึกษาแนวทาง มาตรการและผลลัพธ์ในการกําหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล โดยคัดเลือกทีเหมาะสมทีสุด 5 ยุทธศาสตร์ดงั นี
ยุทธศาสตร์ ที 1 คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริการ
การสร้างคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การ เพือตอบสนองต่อเป้ าหมายหลัก
ของธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชน คือ การมุ่งเน้น การสร้ างความปลอดภัยในชีวิตแก่ ผรู้ ั บบริ การ ซึ ง
หมายความรวมถึงการเข้ารับบริ ก ารเพือต้องการบรรเทา หายจากอาการเจ็บป่ วยและไม่ เกิด ผล
กระทบต่ อสุ ขภาพ ชีวิต ของผูร้ ั บบริ การต่ อเนื องในระยะยาว เพือให้ผรู้ ับบริ ก ารสามารถใช้ชีวิต
ช่วยเหลือตนเองได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติมากทีสุด รวมถึงการมีสุขภาวะด้านจิตใจทีเข้มแข็งทีจะ
ใช้ชีวิตอยูต่ ามสภาพทีเป็ นจริ งได้อย่างภาคภูมิ โดยยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้างคุณภาพการรักษาและ
คุณภาพการบริ การมีองค์ประกอบหลัก ดังนี
1. สร้างผลลัพธ์ดา้ นคุณภาพการรักษาพยาบาล ทีมีความปลอดภัยควบคู่กบั การบริ การ
ทีเป็ นเลิศ ในการตอบสนองเป้ าหมายของผูร้ ับบริ การให้เป็ นไปตามความคาดหวังและมีคุณค่าต่อ
ผูร้ ับบริ การสูงสุด ด้วยความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบกระบวนการรักษาได้อย่างโปร่ งใส โดย
ผลลัพธ์ทีสะท้อนถึงความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ (1) อัตราการติดเชือในโรงพยาบาลและ
การติดเชือของผูร้ ับบริ การ (2) อัตราการเสียชีวิตทีเกิดจากสาเหตุต่างๆทีได้มีการเก็บข้อมูลไว้เพือ
การวิเคราะห์และพัฒ นา (3) อัต ราผลสําเร็ จ จากการรั ก ษา (4) อัต ราการรั ก ษาจนผูร้ ั บบริ ก าร
ปลอดภัย จากการเสี ยชี วิต (5) คุ ณ ภาพการให้บ ริ ก าร ได้แ ก่ การอํานวยความสะดวกในการ
เคลือนย้ายผูร้ ั บบริ ก าร บริ ก ารความสะอาดภายในห้องพัก ระบบลิฟท์บันไดเลือน ระบบไฟฟ้ า
ประปา และความพร้อมใช้ของวัสดุเครื องใช้ต่างๆ ทีจัดเตรี ยมไว้อย่างครบครัน รวมถึงการแสดง
พฤติกรรมบริ การทีสุภาพ ให้ความเคารพ สุ ภาพอ่อนน้อม ยินดีให้การช่วยเหลือผูร้ ับบริ การในทุก
ความต้องการ (6) ความรวดเร็ วในการตอบสนองต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การ ได้แก่ ความ
รวดเร็ วในการบริ หารจัดการอาหารให้ตรงกับเวลารับประทานบนห้องพัก ความรวดเร็ วในการ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผรู้ ับบริ การ เป็ นต้น โดยผูร้ ับบริ การจะเป็ นผูท้ าํ การประเมินคุณภาพการรักษา
และคุ ณ ภาพการบริ การด้ว ยการประเมิน ความพึงพอใจในการใช้บริ ก ารในโรงพยาบาลเอกชน
(Customer satisfaction score) การประเมินการแนะนําบอกต่อการใช้บริ การ (Net promoter score)
การจัดการคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การยังรวมถึงการจัดการเชิงระบบ
ปฎิบตั ิงานทีเกียวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย
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1.1 การวางแผนระบบการปฎิบตั ิงานหลักทีสําคัญต่อการรักษาพยาบาล และการ
ให้บริ การทีเหมาะสมและเกิดประสิ ทธิผลทีต่อผูร้ ับบริ การ การจัดกระบวนการหลักทีสร้างคุณค่า
ต่อการรักษาให้เกิดผลสําเร็ จในการปฎิบตั ิหน้าทีรักษาพยาบาล
1.2 การออกแบบการสร้างนวัตกรรมของระบบงานทีเชือมโยงอย่างบูรณาการกับ
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ เพือเพิ มขีดความสามารถในการสร้างผลสัมฤทธิของงาน ซึงต้องบูรณาการ
กับความต้องการของผูป้ ฎิบตั ิงานในโรงพยาบาล ผูร้ ับบริ การและคู่สัญญา โดยมีหลักวิธีการ การ
วิเคราะห์จากการเก็บตัวอย่างข้อมูล ซึงปั จจัยทีสําคัญทีนํามาพิจารณาปั ญหาทีเกิดขึน เพือนําไปสู่
การกําหนดรู ปแบบ การออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ (Costello and Osborse, 2005: 1-7)
1.3 การจัดการเทคโนโลยีในการวินิจฉัยและให้การรักษาอย่างเป็ นระบบ มีขนตอน
ั
และแนวทางการรักษาผูร้ ับบริ การ (Treatment Protocol) ให้สอดคล้องกับการดําเนิ นกิจกรรมทาง
การตลาด เพือการตอบสนองความคาดหวังจากการรับรู้ขอ้ มูลทางการตลาดให้ตรงกัน ผูร้ ับบริ การ
ต้องรับบริ การตรงตามทีต้องการเสมอ
1.4 การเตรี ยมปฎิ บัติ ก ารในภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency) มีค วามสําคัญ มากและ
กระทบต่อคุณภาพการรักษาอย่างรุ นแรงโดยตรง จากความเสียงทีเกิดจากภัยธรรมชาติ การก่อการ
ร้ า ย โรคระบาด อุ บัติ เ หตุ ที ร้ า ยแรงที ไม่ ค าดคิ ด รู ปแบบการปฎิ บัติ กระบวนการและการ
ประสานงานต้องได้รับการฝึ กซ้อมและเตรี ยมแผนการพร้อมรับอย่างเป็ นมาตรฐาน รวมถึงการ
จัดเตรี ยมอุปกรณ์ การตรวจสอบความพร้อมใช้ของอุปกรณ์อย่างต่อเนืองเป็ นระบบ เพือให้สามารถ
ปฎิบตั ิงานได้อย่างราบรื นทีสุด
การจัดการด้านคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การตามหลักบรรษัทภิบาล
จึงต้องใช้สมรรถนะหลักทังหมดของโรงพยาบาล เพือส่ งมอบคุณ ค่าให้แก่ผรู้ ั บบริ การ โดยการ
จัดการคุณภาพการรักษามีปัจจัยหลัก คือ (1) การทํางานร่ วมกันเป็ นทีมในการรักษาพยาบาล โดย
การทํางานของกลุ่มแพทย์ตอ้ งมีแพทย์ร่วมหลายสาขาได้แก่ แพทย์ดมยา แพทย์ผ่าตัด แพทย์ผชู้ ่วย
นอกจากนียังต้องมีทีมงานพยาบาล เทคนิคการแพทย์ เภสัชกรร่ วมในการให้การรักษา การประสาน
การทํางานร่ วมกันต้องมีการซักซ้อมทําความเข้าใจแนวทางการรักษาร่ วมกัน การเปิ ดเผยข้อมูลและ
รายละเอียดการรั ก ษา รวมถึงการตรวจสอบวิธีก ารการทดสอบวิธีก ารรั ก ษาร่ ว มกัน เพือความ
ปลอดภัยของผูร้ ั บบริ ก ารเป็ นสําคัญ (2) ความพร้ อมด้านเวชภัณ ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื องมือทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลต้องจัดการเตรี ยมความพร้อม ตังแต่การจัดการคลังสินค้าให้มีความพอเพียง
ต่อการใช้วสั ดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ สร้างระบบการจัดซือรวดเร็ วมีประสิ ทธิภาพ การสรรหาผู้
จําหน่ายทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระบบควบคุมเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์มีระบบการรายงานจํานวน
วันหมดอายุ การด้อยประสิ ทธิภ าพ เป็ นต้น รวมถึงการบํารุ งรัก ษา ตรวจสอบคุณ ภาพเครื องมือ
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วินิจฉัยคอมพิวเตอร์ให้มีความเทียงตรง พร้อมใช้งานตลอดเวลา (3) การจัดการด้านสาธาณูปโภค
ทังระบบไฟฟ้ าระบบประปา ระบบแก๊สทางการแพทย์ ระบบเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การและระบบอืนที
มีผลกระทบต่อคุณภาพการรักษา ต้องอาศัยหลักบรรษัทภิบาลเพือดํารงประสิ ทธิภาพในการดูแล
รักษาซ่อมบํารุ งในลักษณะป้ องกัน (Pro-active) ให้เกิดประสิทธิผลจากผลลัพธ์การรักษาทีดีในการ
ตอบสนองต่ อความคาดหวังของผูร้ ั บบริ ก าร (4) การวิจยั พัฒ นานวัต กรรมทางการแพทย์ เพือ
ตอบสนองการรักษารู ปแบบใหม่ทีมีประสิทธิภาพมากขึนทังด้านความปลอดภัยในการรักษา ความ
รวดเร็ ว ปลอดภัยและบาดเจ็บน้อยลง เช่น การพัฒนานวัตกรรมการเปลียนถ่ายกระดูกสันหลังใน
กลุ่มมะเร็ งเม็ดเลือดและทาลาซิเมีย นวัตกรรมการสําหรับกลุ่มผูม้ ีบุตรยากและการตังครรภ์ตาม
ประสงค์ รวมถึงการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพือการผ่าตัดทางไกลด้วยหุ่ นยนต์ เป็ นต้น การ
พัฒนาจัด การบรรษัทภิบาลเพือคุ ณภาพการรัก ษามีระบบการตรวจสอบและการมีส่วนร่ วมของ
ทีมงานทีโปร่ งใส (5) การควบคุมการติดเชือภายในโรงพยาบาลเอกชนทีมักมีอุปสรรคสําคัญในการ
ควบคุม ดูแลอาการของผูร้ ับบริ การไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชือโรคจํานวนมากทีกระจายตัว
อยูภ่ ายในโรงพยาบาล หากการควบคุมการติดเชือไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อการแทรกซ้อนของโรค
แก่ผรู้ ับบริ การรายอืนและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น รวมถึงการ
ปฎิบตั ิตามมาตรฐานทีโรงพยาบาลกําหนด มาตรฐานจรรยาบรรณาวิชาชีพรวมถึงการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภายใน (IQA: Internal quality Assurance) และสถานบันจากภายนอก เช่น Hospital
Accreditation and Joint Commission international ให้การรับรองจึ งเป็ นสิ งทีเชื อมันถึงความมี
มาตรฐานได้อ ย่า งดี แต่ ทังนี ความผิด ผลาดจากการรั ก ษาเป็ นสิ งที เกิ ด ขึ นได้ ผลกระทบต่ อ
ผูร้ ับบริ การปรากฏเป็ นระยะจากความผิดผลาดบางประการ ทําให้การพัฒนาคุณภาพการรักษาจึง
ต้องมีการพัฒนาไม่สิ นสุด เนืองจากเกียวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ
การจัด การบรรษัทภิบาลด้านคุณภาพการบริ การเป็ นองค์ประกอบสําคัญต่ อภาวะทางจิต ใจของ
ผูร้ ับบริ การ การให้ความช่วยเหลือ การอํานวยความสะดวก การส่ งมอบอัธยาศัยทีดีแก่ผรู้ ับบริ การ
นับเป็ นองค์ประกอบทีส่งผลต่อความพึงพอใจ และประสิทธิผลของการบริ การในการประเมินความ
คุม้ ค่าในระดับสูง เนื องจากกลุ่มผูร้ ับบริ การของโรงพยาบาลเอกชนมักจะมีความสามารถในการ
ชําระเงินและความคาดหวังในคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การในระดับสูงกว่าโรงพยาบาล
รั ฐ การดู แ ลความคาดหวัง ในบริ การจึ ง เป็ นการตอบสนองต่ อ ความต้อ งการและทํา ให้เ กิ ด
ประสิทธิผลในการรับบริ การ ดังนันระดับการให้บริ การสะท้อนภาพลักษณ์ของระดับโรงพยาบาล
เอกชนเช่นกัน เช่น โรงพยาบาลบํารุ งราษฏร์ให้บริ การกลุ่มชาวต่างประเทศและกลุ่มผูม้ ีกาํ ลังซือสูง
จะสร้างรู ปแบบการให้บริ การระดับโรงแรม 5 ดาว โรงพยาบาลธนบุรีจะให้บริ การกลุ่มผูร้ ับบริ การ
ในประเทศ จึงออกแบบระดับการให้บริ การรองลงมาแต่ราคาค่าบริ การจะตํากว่าโรงพยาบาลบํารุ ง
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ราษฏร์ เป็ นต้น (6) การจัดการบรรษัทภิบาลในการบริ หารข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเชิงการ
บริ หารจัด การให้เกิ ด ความโปร่ งใสในการเรี ยกใช้งาน ทําให้เกิ ด ความรู้ ค วามเข้าใจ สามารถ
ติดต่อสือสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความน่าเชือถือได้ ตรวจสอบ
ได้ และต้องปฎิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับรวมถึงการเคารพสิ ทธิมนุ ษยชน เพือให้บรรลุ
เป้ าหมายในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ โดยข้อมูลเป็ นสิ งสําคัญในการจัดการ
บรรษัทภิบาลทีต้องมีความจริ งใจ ตรงไปตรงมาในความรับผิดชอบต่อผลในด้านดีและด้านร้ายทีจะ
เกิดขึนกับธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชน ด้วยนโยบายทีมุ่งเน้นความโปร่ งใส ด้วยความคาดหวังทีจะ
พัฒนาให้มากขึน (Willis, 2005: 86-97)
2. การยึดถือปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรับรองระดับประเทศและระดับนานาชาติอย่าง
ต่อเนือง ในลักษณะเช่นเดียวกันงานประจํา ซึงกระบวนการตรวจสอบการรับรองมาตรฐานมีหลาย
ด้านที โรงพยาบาลเอกชนมี ค วามจําเป็ นต้อ งปฎิ บัติ ต าม โดยส่ ว นใหญ่ โ รงพยาบาลเอกชนจะ
ดํา เนิ น การตรวจสอบรั บ รองมาตรฐานที สํา คัญ หลัก และมี ก ารยึด ถื อปฎิ บัติ ต ามเงื อนไขและ
ข้อกําหนดเป็ นส่วนใหญ่ โดยมาตรฐานต่างๆ ประกอบด้วย
2.1 แนวทางการตรวจมาตรฐานโรงพยาบาลหลัก ได้แก่ ระดับประเทศ Hospital
accreditation หรื อ HA และระดับนานาชาติ คือ Joint commission international accreditation หรื อ
JCI เป็ นแนวทางปฎิ บัติ ด ้านการรั ก ษาพยาบาลที มีค วามชัด เจนในกิจ กรรมพัฒ นารู ปแบบ การ
ทบทวนผลการรักษา การจัดการความเสี ยงและอุบตั ิการณ์ทีเกิดขึน เพือตอบสนองความปลอดภัย
ต่อผูร้ ับบริ การ
2.2 แนวทางมาตรฐาน ISO ได้แก่ (1) ISO 9001 เป็ นการกําหนดการวางแผน
คุณ ภาพ การจัดทําแผนคุ ณภาพและมาตรฐานการปฎิ บตั ิ งาน การฝึ กอบรมพัฒนาบุ คลากรให้มี
ความรู้ความสามารถทีเหมาะสมกับการปฎิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง มีระบบการติดตามผลภายในเพือ
นําผลมาพิจ ารณาในการแก้ไขปรั บปรุ ง การวัดผล ทบทวนและปรั บปรุ งให้ดีขึ นอย่างต่ อเนื อง
(2) ISO 17025 หรื อ ISO 15189 สําหรับการปฎิบตั ิการห้องปฎิบตั ิการ และ ISO 2001 สําหรั บ
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
2.3 แนวทาง HACCP และ GMP สําหรับกระบวนการบริ การด้านอาหารสําหรั บ
ผูร้ ับบริ การทังผูร้ ับบริ การในและผูร้ ั บบริ ก ารนอก รวมถึงพนักงานและญาติผรู้ ับบริ การ ซึงต้อง
เป็ นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยทีได้มาตรฐานด้านความสะอาดของ
อาหาร และถูกต้องตามหลักโภชนาการตามทีแพทย์วินิจฉัยในการเตรี ยมอาหารให้กบั ผูร้ ับบริ การ
เฉพาะกลุ่มทีต้องระมัดระวังด้านอาหาร ซึงมีความสําคัญต่อการรักษามาก เช่น การงดอาหารเค็ม
สําหรับผูร้ ับบริ การโรคไต อาหารหวานสําหรับผูร้ ับบริ การทีเป็ นโรคเบาหวาน เป็ นต้น
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ผลลัพธ์ดา้ นคุ ณ ภาพการรั ก ษาและคุณ ภาพการบริ ก าร โดยภาพรวมพบว่าธุร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนมีการยึดถือแนวปฎิบตั ิดา้ นนโยบาย กระบวนการภายในทีมีการประสานงาน
ตรวจทานความรู้ ค วามเข้าใจถึ งวิธีก ารปฎิ บัติ ง านร่ ว มกัน อย่างต่ อเนื อง โดยมีก ารปฎิ บัติ ต าม
มาตรฐานการรับรองอย่างเคร่ งครัดในลักษณะการยึดมันในระบบวัฒนธรรมความปลอดภัยภายใน
โรงพยาบาลอย่างสมําเสมอ ซึงเป็ นหลักการจัดการบรรษัทภิบาลเพือให้เกิดหลักประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานด้วยความเชียวชาญ หลักประสิ ทธิผลในการอํานวยความสะดวกด้วยอัธยาศัยและ
ทัศนคติในการบริ การทีดี ในการมุ่งเน้นความช่วยเหลือให้ผรู้ ับบริ การสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียง
กับการดําเนินชีวิตตามปกติทีสุด อันเป็ นการบําบัดดูแลทังทางร่ างกายและจิตใจควบคู่กนั สองด้าน
ด้วยจิตสํานึกตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีตอบสนองต่อเป้ าหมายในการ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผรู้ ับบริ การ
ยุทธศาสตร์ ที 2 การมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาลร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาลและ
ผู้รับบริการ
คุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การทีเป็ นไปตามความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
มาจากการมีส่ ว นร่ ว มในการวางแผนการรั ก ษาร่ วมกัน ระหว่างฝ่ ายผูร้ ั บ บริ ก ารประกอบด้ว ย
ผูร้ ับบริ การ ญาติผรู้ ับบริ การ บริ ษทั คู่สญ
ั ญาหรื อบริ ษทั ประกันของผูร้ ับบริ การ โดยหลักการสําคัญ
โรงพยาบาลยึดมันด้านสิ ทธิมนุ ษ ยชนหรื อสิ ทธิผรู้ ับบริ การที โรงพยาบาลมีหน้าที ประกาศสิ ทธิ
ผูร้ ั บ บริ การที มี ค วามโปร่ งใส และสามารถให้ผูร้ ั บ บริ การสามารถเข้า ถึ ง สิ ท ธิ ได้ด ้ว ยความ
สะดวกสบาย เช่น การแจ้งสิทธิทุกจุดบริ การ การใช้เอกสารประชาสัมพันธ์ หากพบการกระทําทีผิด
ผลาดจากการประกาศสิ ทธิ ผรู้ ั บบริ ก าร ทางโรงพยาบาลต้องรั บผิด ชอบกับเหตุ ก ารณ์ทีเกิ ด ขึ น
(Proimos, 2005: 75-84) ที วางแผนการรักษาพยาบาลควบคู่กบั ทีมงานแพทย์และผูป้ ฎิบตั ิงานใน
โรงพยาบาลเอกชน เพือมุ่งสร้างความเป็ นเลิศในการรักษาพยาบาลและบริ การในลักษณะมีส่วนร่ วม
ในการตัดสินใจรับการรักษา ตามหลักการจัดการบรรษัทภิบาลทีเป็ นปัจจัยสําคัญสูงสุดในการสร้าง
ความสําเร็ จใน การรักษาพยาบาลทีไม่เพียงมุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การเท่านัน แต่
ยังสามารถบูรณาการจัดการรับรู้แลกเปลียนข้อมูลประวัติผรู้ ับบริ การ ข้อมูลเกียวกับอาการและการ
รักษา เพือร่ วมกันคิดในการวางแผนเกียวกับการรักษาไว้เป็ นขันตอน เพือให้เกิดการยอมรับ เกิด
ความคาดหวังทีเหมาะสมตามแหล่งข้อมูลทีได้รับและการตัดสินใจร่ วมกันในการรักษาพยาบาล.
การมุ่ งเน้น การมีส่ ว นร่ วมในการรั ก ษาพยาบาล เป็ นวิ ธีก ารและหลัก การจัด การ
บรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนทีมุ่งสร้างความสัมพันธ์กบั ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี
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1. กระบวนการรับฟังข้อมูลเกียวข้องกับการรักษาจากผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย เพือประเมิน ความคาดหวัง เป้ าหมายในการรั ก ษา และข้อ จํากัด ของผูร้ ั บบริ ก าร เช่ น การ
หวาดกลัวต่อการผ่าตัดแผลใหญ่ การแพ้ยา ประวัติการเกิดอาการทีเกียวข้องกับโรคทีกําลังจะรักษา
เพือศึกษารายละเอียดประวัติการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การอย่างละเอียดในการประเมิน ความพร้อม
และจัดสรรความเหมาะสมในการรักษาให้แก่ผรู้ ับบริ การ
2. กระบวนการอธิบายอาการของโรค การเชือมโยงของโรคทีส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ร่ างกาย แนวทางการรั ก ษาทีนําเสนอมีหลายทางเพือให้ผรู้ ั บบริ การได้มีโ อกาสเลือกแนวทางที
เหมาะสม พร้อมกับการนําเสนอข้อมูลด้านราคาค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึน การเบิกจ่ายเงินจากสิ ทธิความ
คุม้ ครองจากบริ ษทั คู่สัญญาหรื อบริ ษทั ประกันมีจาํ นวนมากน้อยเพียงใด ระยะเวลาในการพักฟื น
หรื อฟื นตัว ตลอดจนอาการข้างเคียงทีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวเป็ นอย่างไร แนวทาง
ในการปฎิบตั ิตนเองหลังจากเสร็ จสิ นการรักษาควรจะดําเนินชีวิตต่อไปอย่างไร (สิ ทธิศกั ดิ พฤกษ์ปิติกุล,
2555)
3. การบริ ก ารด้านการประเมิน ราคาสําหรั บการรั กษาพยาบาล เพือใช้เป็ นแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจของผูร้ ับบริ การ โดยราคาประเมินทําเป็ นทางเลือกหลายทาง แต่ละแนวทางมี
ค่ารักษาพยาบาลทีแตกต่างกันไป รวมถึงการทํารายการแยกความคุม้ ครองจากบริ ษทั ประกันหรื อ
คู่สญ
ั ญาทีรับผิดชอบและผูร้ ับบริ การชําระเงินเองเท่าไหร่ เพือเป็ นช่องทางในการตัดสิ นใจเลือก
วิ ธี ก ารรั ก ษาที เหมาะสมกับ สถานะของผูร้ ั บ บริ การ ปั จ จุ บัน ระบบการประเมิ น ราคาของ
โรงพยาบาลยังมีปัญหาด้านขาดความแม่นยําในการประเมินราคา ซึงส่ วนใหญ่จะเป็ นการประเมิน
ตํากว่าราคาชําระจริ งทําให้เกิดปั ญหาเมือมีก ารเรี ยกเก็บเงิน ค่ารักษาพยาบาล แนวทางทีสามารถ
พัฒนาสู่ระบบการจัดการบรรษัทภิบาลในการใช้ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์สถิติการรักษาและราคา
เพือทําราคาเหมาจ่ายราคาเดียว ซึงจะทําให้เกิดความน่ าเชือถือสําหรับผูร้ ับบริ การทีสามารถวางใจ
ได้ว่ากระบวนการรักษาเป็ นไปตามทิศทางทีได้มีการตกลงกันไว้ โดยความเชียวชาญทางการแพทย์
ต้องสามารถวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างมืออาชีพดังนันค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องอยู่ในภาวะทีควบคุม
ได้ (นพดล ปกรณ์นิมิตดี, 2556)
4. กระบวนการด้านการประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผูร้ ับบริ การทีมี
ต่อการสร้างความมีส่วนร่ วมในการรักษาร่ วมกัน โดยการนําความคิดเห็นทีได้รับจากการประเมิน
ของผูร้ ับบริ การมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือง รวมถึงการ
ประเมินในการบอกต่อการใช้บริ การสู่บุคคลใกล้ชิด (Net promoter score) เพือใช้เป็ นฐานข้อมูลใน
การจัดการ ปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์ทางการบริ การของโรงพยาบาลให้สามารถแข่งกันโรงพยาบาล
อืนได้
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ด้านคุณภาพการรักษา เป็ นเป้ าหมายสูงสุดในการดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและ
เป้ าหมายสูงสุดของผูร้ ับบริ การ โดยผูร้ ับบริ การทีเจ็บป่ วยหรื อประสบอันตรายต่อชีวิตต่างมีความ
คาดหวังว่าต้องการหายจากอาการเจ็บป่ วยหรื อต้องการมีชีวิตอยูร่ อดปลอดภัย โรงพยาบาลมีหน้าที
ในการตอบสนองด้วยจริ ยธรรมทางการแพทย์อย่างดีทีสุ ดเพือให้ผรู้ ับบริ การบรรลุเป้ าหมาย ใน
ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็สามารถบรรลุเป้ าหมายในการดําเนิ นงาน ไม่ใช่เพียงผลตอบแทนด้าน
การเงินแต่ผลลัพธ์ทางการรักษาพยาบาลทีจะเกิดขึนกับผูร้ ับบริ การ (ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ , 2558)
และลดความเสี ยงจากการฟ้ องดําเนิ น คดี ทีจะสร้างความเสี ยหายรุ น แรงต่ อชื อเสี ยง และธุ ร กิ จ
โรงพยาบาล ดังนันการสร้างคุณภาพการรักษาพยาบาลทีดีจึงเกียวข้องกับองค์ประกอบสําคัญหลาย
ประการ รวมถึงเกียวข้องกับความพร้อมในการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรเป็ นสําคัญอันเป็ นด้าน
การจัดการของโรงพยาบาล โดยธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อการปฎิบตั ิ
ตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างเคร่ งครัด มีการกําหนดกระบวนการให้การรักษาอย่างเป็ น
ขันตอน การจัดเตรี ยมความพร้อมการรักษาทังในส่วนของการจัดการโรงพยาบาล ผูร้ ับบริ การ ญาติ
และผูเ้ กียวข้อง เพือให้การรักษาเป็ นไปตามแผนงาน นโยบาย และกระบวนการทีกําหนดไว้ตาม
นโยบาย เพือเป็ นการตรวจสอบ ยืนยันในมาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน
ส่วนใหญ่จึงมีความพยายามทีจะให้องค์กรอิสระภายนอกเข้ามาตรวจสอบ เพือรับรองมาตรฐานอีก
ชันหนึงทังในระดับประเทศ คือ สถาบันรับรองมาตรฐาน Hospital accreditation หรื อ HA และใน
ระดับนานาชาติ คือ Joint commission international accreditation หรื อ JCI เพือให้มีระบบทีมีความ
รัดกุม สามารถตรวจสอบได้จากสถาบันที มีความน่ าเชือถืออีกส่ วนหนึ ง แต่จากสภาพแวดล้อม
ปัญหาความขัดแย้งด้านการรักษาจนนําไปสู่ความขัดแย้ง และการดําเนินคดีทางศาลทีมีเพิ มมากขึน
จากผลลัพ ธ์ ก ารรั ก ษาที ไม่ เ ป็ นไปตามความคาดหวัง ยัง มี อ ย่ า งต่ อ เนื อง โดยหากพิ จ ารณา
องค์ประกอบภาพรวมพบว่า กรณี ทีเกิ ด ปั ญหาจนนําไปสู่ ค วามขัด แย้งที รุ น แรงมิได้เกิ ด ขึ นกับ
สถานการณ์ เดี ย วกัน การเกิ ด ปั ญหาจึ ง เป็ นเฉพาะบุ ค คล เฉพาะเหตุ ก ารณ์ หรื อสถานการณ์ ใ ด
สถานการณ์หนึงทีมีโอกาสผิดผลาดในกระบวนการ ขันตอนหรื อความซับซ้อนทางการแพทย์ อัน
เนื องจากอาการและความเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ ก ารแต่ ละคนมีค วามแตกต่างกัน ในบางกรณี ไม่
สามารถบ่งชีให้ชดั เจนและกําหนดเป็ นแผนการรักษาได้อย่างชัดเจน แพทย์ผใู้ ห้การรักษาจึงเป็ น
บุคคลสําคัญในการตัดสินใจให้การรักษาตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณทางการแพทย์ขณะนัน
ทําให้อาจเกิดความผิดผลาด ความพลังเผลอหรื อความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในเหตุการณ์เฉพาะหน้า ทํา
ให้เกิดอุปสรรคในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาทีเกียวข้องกับการอยูร่ อดของสุ ขภาพและชีวิตได้อย่าง
ถูกต้องทังหมด นอกจากนี ประเด็นทางการแพทย์เป็ นกรณี ทีเข้าใจยาก การพิจารณาคดียงั คงต้อง
พึงพาผูเ้ ชียวชาญทางการแพทย์เฉพาะในการให้ความเห็น รวมถึงอุปสรรคด้านความรู้ความเข้าใจ
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ของผูไ้ ด้รับความเสียหายทางการแพทย์ทีจะเข้าใจ ทําให้การประนีประนอมประเด็นทีเกียวเนื องกับ
ชีวิตของผูร้ ับบริ การจึงมีความอ่อนไหวในด้านความรู้สึกและอารมณ์ ทีอธิบายให้เข้าใจด้วยเหตุผล
หรื อหลัก วิ ช าการทางการแพทย์ย ากลํา บาก อัน นํา ไปสู่ ข ้อ ขัด แย้ง ข้อ โต้แ ย้ง จนนําไปสู่ ก าร
ดําเนินการทางศาล ซึงการตัดสินความมีจริ ยธรรมเป็ นสิ งทีพิสูจน์ได้ยาก การสร้างความเชือถือด้าน
จริ ยธรรมจึงต้องเกิดขึนจากความไว้วางใจของผูร้ ับบริ การ ซึงจะนําไปสู่คุณภาพของโรงพยาบาล
เอกชนต่อไป(Tuan, 2014: 45-68)
คุ ณ ภาพการบริ การ การให้บ ริ ก ารสําหรั บธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนมีร ะดับความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การระดับสูง โดยความคาดหวังของผูร้ ับบริ การปราศจากขอบเขตขึนอยู่กบั
ความรู้สึกของปั จ เจกบุค คล หรื ออีกนัยหนึ งเรี ยกว่าการตามใจตามแนวทางปฎิบัติ ทีผูร้ ั บบริ การ
ต้องการ อาจมีสาเหตุทีมาของเหตุผลทีเหมาะสม จนกระทังถึงความรู้สึกส่ วนตัวของผูร้ ับบริ การ
และผูเ้ กี ยวข้อง (สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557) เช่ น (1) ระยะเวลารอพบแพทย์และการให้บริ การ
ยาวนาน (2) อุณหภูมิร้อนไปเย็นไปแต่ละพืนที (3) ค่ารักษาพยาบาลแพง (4) ปราศจากความคุม้ ค่า
ด้านราคาจากคุณภาพการบริ การทีได้รับ (5) สถานทีจอดรถไม่เพียงพอ (6) รสชาดของอาหารไม่
ถูกใจ เป็ นต้น การบริ การมีบทบาท และอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านความคุม้ ค่า และการกลับมาใช้
บริ ก ารซําของผูร้ ั บบริ ก าร รวมถึงการแนะนําผูร้ ับบริ ก ารรายอืนเข้ามาใช้บริ ก ารที โรงพยาบาล
เอกชน ปั จจัยด้านบริ การเป็ นเรื องสําคัญต่อการแข่ งขันสําหรับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน
เนืองจากผูร้ ับบริ การส่วนใหญ่ตดั สิ นใจใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน เนื องจากต้องการได้รับการ
อํา นวยความสะดวกในด้า นสถานที ที สวยงาม สะอาด การต้อ นรั บ ที เป็ นมิ ต รของพนัก งาน
โรงพยาบาล การอํานวยความสะดวกในการเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ ความปลอดภัย ความหรู หราโอ่
อ่าเหมาะสมกับรสนิยมและฐานะทางการเงินอันเป็ นผลพวงจากสถานภาพทางสังคม รวมถึงความ
จําเป็ นต้องได้รับการรัก ษาเป็ นกรณี เร่ งด่ ว น เป็ นต้น ปั จ จัยดังกล่าวเป็ นกลยุทธ์ก ารแข่งขัน ที มี
นัยสําคัญต่อส่ วนแบ่งทางการตลาดของโรงพยาบาลเอกชนด้วยกัน สําหรับผูร้ ับบริ การต่างชาติมี
ความนิยม ชืนชม อัตลักษณ์ พฤติกรรมบริ การในแบบเฉพาะของวัฒนธรรมไทยทีอ่อนน้อม มีจิต
มิต รไมตรี ช่ ว ยเหลือด้ว ยความเต็ม ใจ ทําให้ธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีค วาม
ได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขันกับโรงพยาบาลนานาชาติ ถือว่าเป็ นจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์เพือ
การพัฒนารู ปแบบบริ การให้มีความเหมาะสม ถูกต้องสมบูรณ์มากขึน.
ผลลัพธ์จ ากการมีส่ว นร่ ว มระหว่า งผูร้ ั บบริ ก ารและโรงพยาบาลเอกชน ที มีค วาม
เชือมโยงต่อหลักนิ ติธรรม คือ การพิจารณาร่ างกฏหมายเกียวกับการชดเชยความเสี ยหายทางการ
แพทย์ โดยไม่พิ สูจ น์ ค วามผิด ในการให้บริ การสาธารณสุ ข โดยการชดเชยความคุ ้ม ครองแก่
ผูเ้ สียหายจากบริ การสาธารณสุข ทังทีเกิดจากอุบตั ิเหตุ ทําให้ความผิดผลาดทางการแพทย์ลดลง การ
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ติดเชื อในโรงพยาบาลที ร่ วมกันรับผิดชอบต่อบุคลากรทางการแพทย์ อันจะทําให้ความสัมพัน ธ์
ระหว่างผูร้ ับบริ การ และผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจกันมากขึนจากการมีส่วนร่ วมใน
การรัก ษาพยาบาล อีก ทังทําให้เกิด เสถียรภาพในระบบสาธารณสุ ข และเกิด การประกันทางการ
แพทย์ขึน จากกระแสสังคมปัจจุบนั มีการเรี ยกร้องอย่างต่อเนือง คาดว่าอนาคตจะเป็ นทียอมรับและ
ให้ความสําคัญในการพัฒนาหลักนิติธรรม เพือช่วยให้การฟ้ องร้องหรื อความขัดแย้งทางการแพทย์
ลดลง (นิรมัย พิศแข, 2558)
ยุทธศาสตร์ ที 3 การสร้ างนวัตกรรมการดูแลรักษาพยาบาลรู ปแบบใหม่
การคิ ดค้นนวัต กรรมในการบริ ก ารสุ ข ภาพทังด้านการรัก ษาพยาบาลและการเสริ ม
ความงาม เป็ นการสร้างความผูกพันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับผูร้ ับบริ การ เริ มต้นจากคุณสมบัติ
ทีโดดเด่นของนวัตกรรมการรักษาทีมีความแตกต่างจากโรงพยาบาลคู่แข่งขันรายอืนทีเรี ยกว่า Point
of difference เช่น การดูแลสุ ข ภาพตลอดชี วิตของผูร้ ับบริ การ ซึงมีหลายโรงพยาบาลชันนําของ
ประเทศไทยใช้แ นวนวัต กรรมนี ทํา การตลาดได้ผ ลสํา เร็ จ จนเป็ นยุท ธศาสตร์ สําคัญ ของบาง
โรงพยาบาลเอกชน การดูแลในลักษณะครบวงจรตังแต่เริ มเกิดจนถึงเสี ยชีวิต นอกจากนี ยังมีการ
ดูแลสุ ข ภาพทังครอบครัว เหมือนลัก ษณะแพทย์ครอบครัว ในต่ างประเทศ ตังแต่ ก ารให้ค วามรู้
ทางการแพทย์ทีเหมาะสมกับบุคคลหรื อครอบครัวเฉพาะนันๆ การมุ่งเสริ มสร้างสุขภาพมีการตรวจ
สุ ขภาพเป็ นระยะ การเสริ มสร้ างสุ ขภาพความสมบูรณ์ ของร่ างกายในการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกียวกับการเสริ มสร้างสุ ขภาพร่ างกายทีถูกต้อง การใช้ชีวิตประจําวัน ท่าทาง พฤติกรรม การเฝ้ า
ระวังการเกิดโรคพันธุกรรม การให้ความใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด โดยการคิดค้นนวัตกรรมของระบบ
บริ การสุ ขภาพ ต้องคํานึ งถึงประสิ ทธิ ผลที ผูร้ ั บบริ ก ารจะได้รั บประโยชน์อย่างแท้จริ ง สามารถ
ตอบสนองต่อคุณลักษณะสามารถทําให้ผรู้ ับบริ การรู้สึกถึงการได้ความคุม้ ค่าเกินความคาดหวัง ซึง
การสร้างนวัตกรรมการรักษารู ปแบบใหม่มีความจําเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั พัฒนา ทดลองเพือให้
เกิดผลสําเร็ จในการให้บริ การสุขภาพ (สิทธิศกั ดิ พฤกษ์ปิติกุล, 2555) ตัวอย่างการให้ความสําคัญต่อ
การเพิ มขีดความสามารถในการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์และสาธารณสุ ข โดยศาสตราจารย์นายแพทย์
รั ชตะ รั ช ตะนาวิน อดี ต รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุ ข ที ให้ก ารสนับ สนุ น การจัด การ
นวัต กรรมในงานมหกรรม “ตลาดนัด นวัต กรรมการแพทย์ไ ทย เพือส่ ง เสริ ม ให้มีก ารพัฒ นา
นวัต กรรมเชิ งสร้างสรรค์ เพือมุ่งการรัก ษาโรค การส่ งเสริ มสุ ข ภาพ ฟื นฟูสมรถภาพ เช่ น การ
นําเสนอผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์รวม 195 รายการ อาทิ บ้านสําหรับผูส้ ูงอายุ ระบบหุ่ นยนต์
ผ่าตัด หุ่นยนต์สอนเด็กออทิสติกและรถพยาบาลนาโน เป็ นต้น
นวัต กรรมรู ปแบบใหม่ สามารถขับเคลือนการพัฒ นาการจัด การบรรษัทภิ บาลใน
โรงพยาบาลเอกชน ด้วยการเพิ มประสิ ทธิภาพในการปฎิบตั ิการด้านการรักษาให้เกิดประสิ ทธิผล
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ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา ลดความสูญเสียต่อชีวิตของผูร้ ับบริ การอันเป็ นเป้ าหมายสําคัญใน
การดําเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และยังเป็ นการจัดการทีช่วยเสริ มสร้างศักยภาพการได้เปรี ยบ
เชิงการแข่งขันทางธุ รกิ จ ทําให้เกิด การขยายฐานผูร้ ับบริ การมากขึน ธุ รกิจ เจริ ญเติ บโตสามารถ
ตอบสนองความต้อ งการรั ก ษาพยาบาลของผู้รั บ บริ การได้อ ย่า งปลอดภัย มากขึ น ตัว อย่า ง
โรงพยาบาลกรุ งเทพภูเก็ต ใช้ก ล้องแคปซูล (Capsule Endosocorpy) ที เป็ นนวัตกรรมการแพทย์
สมัยใหม่ทีใช้ในการตรวจวินิฉยั โรคในระบบทางเดินอาหาร กล้องชนิดนีสามารถตรวจได้ถึงส่วนที
ลึกทีสุ ดของลําไส้เล็กทีปั จจุบนั วิธีการส่ องกล้องไม่สามารถทําได้ โดยสามารถให้ผลการตรวจที
ละเอียด ถูกต้องแม่นยําอย่างมีประสิ ทธิภาพสูง วิธีการใช้งานผ่านการกลืนพร้อมนํา โดยกล้องจะ
ออกมาพร้อมกับอุจจาระ โดยใช้เวลาในการสํารวจวินิจฉัยนาน 7 ชัวโมงสามารถเก็บภาพได้ 50,000
ภาพ เป็ นต้น ซึงทําให้โรงพยาบาลเป็ นผูน้ าํ ตลาดในด้านนี สามารถสร้างความโดดเด่นทางธุรกิจได้
อย่างต่อเนืองกับการรักษาโรคอืนรรวมถึงการจัดการด้านอืน เพือให้เกิดการบูรณาการเชิงนวัตกรรม
ทีสร้างผลตอบแทนหรื อสร้างประโยชน์ให้กบั ธุรกิจได้อีกมาก.
ความก้าวหน้าทางวิทยาการแพทย์และงานวิจยั รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมการดูแล
รัก ษาพยาบาลรู ปแบบใหม่ ทําให้เกิ ด กิ จ กรรมทางการตลาดเพือสนองตอบความต้องการของ
ผูร้ ับบริ การทีมีกาํ ลังซือมากขึน มีความต้องการความหลากหลายในการตอบสนองความคาดหวัง
ของผูร้ ับบริ การมากขึน ได้แก่ การเสริ มความงาม (Beauty) การทําศัลยกรรม (Surgery) การเสริ ม
ความอ่อ นวัย (Anti-aging) การแก้ไ ขปั ญ หาด้านพัน ธุ ก รรม เช่ น การวางแผนให้ก าํ เนิ ด บุ ต ร
(Infertie) การปลูกถ่ายไขกระดูกเพือการรักษาโรคทางพันธุกรรม อาทิ โรคทาลาสสิเมีย โรคลูคิเมีย
รวมถึงการปลูกถ่ายสเตมป์ เซลล์ (Stemcell) เพือการรักษาซ่อมแซมร่ างกาย เป็ นต้น การยกระดับ
การตลาดจําเป็ นต้องมีการตรวจสอบ ควบคุมภายในด้านเกียวกับคุณภาพการรักษาทีต้องเป็ นไปตาม
มาตรฐานการยอมรับทางวิชาการแพทย์ เกียวกับความปลอดภัยต่อสุ ขภาพของผูร้ ับบริ การ (Guido
Carati, 2000: 66)
สภาพแวดล้อมการแข่ งขัน ธุ ร กิ จ โรงพยาบาล มีก ารพัฒ นาวิชาการที เปลียนแปลง
ตลอดเวลา การนําเสนอนวัตกรรมการรักษาพยาบาลใหม่ๆ จะทําให้เกิดความสนใจจากผูร้ ับบริ การ
ทีต้องการสนองตอบความต้องการ นวัตกรรมการพยาบาลหมายถึงการปรับระบบการบริ การด้าน
การรักษาพยาบาล การป้ องกันโรค การส่งเสริ มสุ ขภาพ การฟื นฟูสมรถภาพ การพัฒนานวัตกรรม
มุ่งเน้น การพัฒ นาคุ ณ ภาพการรั ก ษาและคุ ณ ภาพการบริ การให้เป็ นไปตามมาตรฐานที สู งขึ น
ตลอดเวลา เพือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการตอบสนองเป้ าหมายด้านนความปลอดภัยในชีวิต
ของผูร้ ับบริ การ โดยการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้ภูมิปัญญาในการเพิมศักยภาพ
ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการรั ก ษาและคุ ณ ภาพการบริ ก าร ให้เกิ ด ประโยชน์สู งสุ ด ภายใต้ก ารใช้
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ทรัพยกรให้นอ้ ยทีสุด เพือจัดการความเสียงทีเกิดขึนจากกระบวนการให้เหมาะสมจะทําให้เกิดผล
ลัพธ์เชิงบรรษัทภิบาลในด้านการจัดการประสิทธิภาพ เช่น นวัตกรรมการปลูกถ่ายสเตมป์ เซลล์จาก
ไขกระดูกสันหลังของผูร้ ับบริ การเพือการรักษาโรคทาลาสซิเมีย จากเดิมทีเป็ นโรคกรรมพันธุ์ทีไม่
สามารถรักษาได้ ผูร้ ับบริ การต้องมีการถ่ายเปลียนเลือดเป็ นประจํา นวัตกรรมนี เป็ นการจัดการเพือ
ตอบสนองความปลอดภัยในชี วิต จากความเสี ยงจากการเปลียนถ่ายเลือด ที เป็ นผลจากความมี
คุณธรรมจริ ยธรรมทีดีในความพยายามคิดค้นนวัตกรรมเพือช่วยเหลือมนุษย์และสามารถตอบสนอง
ผลลัพธ์ทางธุรกิจ ในความสามารถเพิ มศักยภาพในการแข่งขันทางกลยุทธ์การตลาดเหนื อคู่แข่งขัน
รายอืน ทีมีผลต่อการเปลียนแปลงการตลาด ทีต้องมีการจัดระบบบรรษัทภิบาล เพือให้สอดคล้อง
กับกฏหมายตามหลักนิ ติธรรม และต้องให้ความสําคัญต่อแนวโน้มการเปลียนแปลงกฏหมายใน
อนาคตทีต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพือให้เกิดการปฎิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลได้อย่างทันเวลา
ทันต่อสถานการณ์ (Walker and Mark, 2002: 4-9) นอกจากนีจากพัฒนานวัตกรรมยังสามารถสร้าง
ความเจริ ญทางวิชาการทางการแพทย์ ความเจริ ญก้าวหน้าด้านนวัตกรรมทีมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง
ได้แก่ เทคโนโลยีทางวิศวกรรม เทคโนโลยีทางการแพทย์ และเทคโนโลยีการสื อสาร รวมถึงการ
ค้นพบวิธีการรักษาโรคชนิ ดใหม่ มีพฒั นาการรักษาทียกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพทีดีขึ น
เช่น การผลิตวัคซีนสําหรับไข้หวัดใหญ่ทีมีการพัฒนาสายพันธุใ์ หม่ทุกปี การรักษาโรคระบาดชนิ ด
ใหม่ทีเกิ ด ขึ นอย่างต่ อเนื อง ล้ว นเป็ นวิทยาการด้านนวัต กรรมที สร้ างคุ ณ ประโยชน์ให้แก่ มวล
มนุษยชาติ โดยคํานึงถึงหลักบรรษัทภิบาล กลยุทธ์ทีสามารถนํายุทธศาสตร์ ไปสู่เป้ าหมาย แยกเป็ น
2 กลยุทธ์ ได้แก่
1. การตอบสนองนวัตกรรมการรักษาพยาบาล การป้ องกันอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
การคิ ด ค้น นวัต กรรมการรั ก ษาพยาบาล เพื อมุ่ ง ตอบสนองการรั ก ษาที ทํา ให้
ผูร้ ับบริ การได้รับบาดเจ็บน้อยลง การรักษารวดเร็ ว ลดความซับซ้อนในการรักษาตามทีกล่าวข้างต้น
เช่น นวัตกรรมการผ่าตัดผ่านด้วยแสงเลเซอร์ เป็ นการบูรณาการเพือพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
ในการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการผ่าตัด ผูร้ ับบริ การจะมีบาดแผลเล็กน้อยจากเดิมทีต้องเปิ ดแผล
กว้าง เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยได้อย่างละเอียดและมีการผ่าตัดได้ตรงจุดทําให้เกิดความรวดเร็ว
ในการให้บริ การ ทําให้บาดแผลของผูร้ ับบริ การหายอย่างรวดเร็ ว ทําให้ผรู้ ับบริ การสามารถกลับไป
ชีวิตได้ตามปกติ เป็ นต้น นวัตกรรมทางการแพทย์เกิดขึนอย่างมากมายในปั จจุบนั มีวิธีการรักษาที
ให้ผลด้านบวกแก่ทงผู
ั ร้ ับบริ การ แพทย์และโรงพยาบาล การจัดการบรรษัทภิบาลทีต้องมุ่งมัน คือ
การใช้หลักคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ดว้ ยจิตสํานึ กมุ่งมันในการรักษาทีดี
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การไม่ฉวยโอกาสแสวงหาผลกําไรจนเกินควรจากการคิดค้นนวัตกรรม เช่น การขึนราคาค่ายาต้าน
HIV คราวเดี ยว 5,500 เท่าอันเป็ นการฉวยโอกาสทางธุ รกิ จ และใช้ชีวิต มนุ ษ ย์มาเป็ นเครื องมือ
ทางการประกอบธุรกิจ ตัวอย่างนวัตกรรมทางการแพทย์ในเชิงป้ องกันทีมีผลต่อธุรกิจ คือ ศาสตร์
โภชนาการ ที สามารถป้ องกัน การเกิ ด โรคร้ า ย แต่ ข าดการสนับ สนุ น จากโรงพยาบาลเอกชน
เนื องจากมีผลกระทบต่ อรายได้จ ากการรั ก ษา หากมีก ารส่ งเสริ มเพือพัฒ นาบรรษัทภิ บาลด้าน
คุณ ธรรมมากขึนจะส่ งผลดี ต่อการป้ องกันสุ ข ภาพของประชาชน ลดความเจ็บป่ วยและลดการ
รักษาพยาบาล แต่จะมีผลกระทบต่อรายได้ของโรงพยาบาล ทังนีการพัฒนานวัตกรรมทางเลือกใหม่
ภายใต้ก รอบจรรยาบรรณทางการแพทย์สามารถเลือกให้บริ การในส่ วนของผูร้ ั บบริ การทีไม่ใช่
ผูป้ ่ วยทีมีขนาดตลาดทีมากกว่าย่อมเป็ นหนทางในการพัฒนานวัตกรรม สําหรับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
อืนได้อีกทางหนึงและยังคงความเป็ นบรรษัทภิบาลได้
2. การรับรองมาตรฐานจากสถาบันทีมีความน่าเชือถือ มีการปฎิบตั ิตามมาตรฐานอย่าง
สมําเสมอ โดยยึดหลักคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์และเป้ าหมายในการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต โดยแบ่งความสําคัญออกเป็ น 2 ด้าน ดังนี
2.1 การยึดมันปฎิ บตั ิในการสร้ างนวัตกรรมด้านผลิต ภัณฑ์และบริ ก าร ด้วยหลัก
คุ ณ ธรรม จรรยาบรรณทางการแพทย์อย่างเที ยงตรง เพือให้เกิ ด นวัต กรรมรู ปแบบใหม่ทีเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ ผูร้ ั บ บริ การและผูม้ ี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย อย่า งแท้จ ริ ง โดยคํา นึ ง ถึง เป้ าหมายในการ
ตอบสนองความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การเป็ นสิ งสําคัญสูงสุ ด ซึงการลงทุนในการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ตอ้ งใช้ทรัพยากรองค์กรทังในด้านความรู้ วิชาการ เวลา กําลังคน เงินทุนจํานวนมาก เพือการ
ศึกษาวิจยั พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ความเป็ นบรรษัทภิบาลในธุรกิจโรงพยาบาลจึงไม่ควรฉก
ฉวยโอกาสในการสร้างผลตอบแทนต่อการลงทุนเกินความเหมาะสม ซึงเป็ นผลลัพธ์ดา้ นการจัดการ
บรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชน ซึงเป็ นเรื องน่ายินดีทีผูว้ ิจยั ทราบว่าเรื องราวดีในสิ งนีเกิดขึนใน
สังคมจํานวนหนึง ตัวอย่างกรณี นวัตกรรมการผ่าตัดตาของโรงพยาบาลศุภมิตรทีมุ่งสร้างประโยชน์
ให้แก่สงั คมด้วยการจัดการนวัตกรรมทีทําให้การรักษาครบวงจร ตังแต่การอํานวยความสะดวกใน
การรับผูร้ ับบริ การจากพืนทีห่ างไกล การให้คาํ ปรึ กษาและข้อมูลทีครบถ้วนก่อนการตัดสิ นใจรับ
การรักษา การควบคุมงบประมาณโดยประสานงานกับหลักประกันสุ ข ภาพแห่ งชาติเพือให้การ
สนับสนุนในวงเงินทีจํากัดมาก ซึงจากการจัดการบรรษัทภิบาลในหลายด้านของโรงพยาบาลศุภ
มิตร ทําให้ตอบสนองในการรักษาสายตาให้แก่ผรู้ ับบริ การได้จาํ นวนมากโดยผูร้ ับบริ การได้ใช้สิทธิ
ความคุม้ ครองจากหลักประกันสุ ขภาพทังหมด เป็ นลักษณะเดียวกับบริ การของโรงพยาบาลบ้าน
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แพ้วทีดําเนินการในลักษณะเอือประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การมากกว่าการแสวงผลกําไรทีเกินควร เป็ น
ต้น (เกียรติศกั ดิ จิรโสตติกุล; สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ, 2558).
2.2 การดูแลควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะแพทยสภา จาก
การกระแสสังคมจํานวนหนึ งทีเรี ยกร้องให้รัฐบาลปฎิรูปแพทยสภา ซึงเป็ นหน่ วยงานของรัฐขาด
การปฎิบตั ิตามบทบทหน้าทีในการดํารงเจตนารมณ์แห่ งวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยแพทยสภา
ถูกใช้เป็ นกลไกเพือปกป้ องผลประโยชน์ให้แก่ วิชาชีพแพทย์และธุร กิจโรงพยาบาลเอกชน จาก
ปรากฏการณ์สาํ คัญตามกระแสสังคม ได้แก่ (1) ผูต้ าํ แหน่ งสําคัญๆ ระดับสูงของแพทยสภามาจาก
เจ้าของหรื อตัวแทนจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (2) การวินิจฉัยและแสดงความเห็นทางการแพทย์
เมือเกิด กรณี พิพาทในชันพิจารณาคดีจ ากศาล จะได้รับความคิดเห็ นช้า การแสดงความคิดเห็น มี
ลักษณะอคติในการช่ วยเหลือแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนอย่างชัด เจนเกินไป การบ่ายเบี ยงว่า
ความเห็นของแพทยสภาเป็ นเพียงความคิดเห็น ศาลเป็ นผูใ้ ช้ดุลพินิจพิจารณา เป็ นต้น ทังนีปัญหาใน
แพทยสภา ยังมีปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มแพทย์ทีมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันบ่อยครัง การ
แบ่งแยกกลุ่มก้อนเพือการสร้างอํานาจการปกครองยังคงมีให้เห็น ซึงประเด็นของสาเหตุสาํ คัญมาก
จากผลประโยชน์ทางธุรกิจทีมีการปกป้ องตัวเองมากจนเกินไป ขาดการเปิ ดกว้างรับฟังข้อร้องเรี ยน
และการพิจารณาด้วยจิตวิญญาณของจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม เป็ นต้น จากสถานการณ์ดงั กล่าว
ทํา ให้ส่ง ผลกระทบเป็ นลูก โซ่ ทังระบบบริ การสาธารณสุ ข และการจัด การบรรษัทภิ บาลของ
โรงพยาบาลเอกชนด้วย ทังนีปัจจัยสําคัญในการยืนยันมาตรฐานนวัตกรรมทางการแพทย์ในรู ปแบบ
ใหม่มีความสําคัญมาก ซึงต้องมีการตรวจสอบ การรับรองผลจากผูท้ ีมีบทบาทสําคัญ เช่น แพทย
สภา ในการยอมรับมาตรฐานนวัตกรรมดังกล่าวก่อนการนําไปให้บริ การรักษาแก่ผรู้ ับบริ การของ
โรงพยาบาลเอกชน ทีผ่านมาประสบปั ญหาความล่าช้าในการปฎิบตั ิงานจึงทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ที
เกียวข้องกับบริ การสุ ขภาพมากมายออกจําหน่ ายในตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ความงาม ยาลดนําหนัก
อาหารเสริ ม จํานวนมากที แพทยสภา ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทัน เนื องจากขาดแคลน
อัตรากําลังทีจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ซึงต้องมีการประสานงานด้านความช่วยเหลือจากหน่ วยงาน
ภาครัฐอืนในการเข้าไปดูแลตรวจสอบ รวมถึงการคิด ค้น นวัตกรรมใหม่ในการรั กษาได้รับการ
ตอบสนองการรั บรองช้า ในบางกรณี โรงพยาบาลต้องให้บริ การล่วงหน้าโดยทําความเข้าใจกั บ
ผูร้ ับบริ การถึงการยังไม่มีการยืนยันผลการรับรอง เพือสร้างทางเลือกในการรักษาให้แก่ผรู้ ับบริ การ
ภายใต้การรักษาสมดุลทีเหมาะสมในการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ซึงเป็ นเรื อง
ยากทีจะวิเคราะห์ออกมาให้เป็ นรู ปธรรมได้ อีกทังการพิจารณาตามหลักบรรษัทภิบาลควรเปิ ดใจให้
การยอมรับว่าไม่มีสิ งใดทีสมบูรณ์บนโลก ในการปฏิบตั ิงานในลักษณะเชิงบรรษัทภิบาลมีทงด้
ั าน
บวกและด้านลบ อีกทังยังขึนอยูก่ บั การตีความของแต่ละบุคคล ดังนันการจัดการบรรษัทภิบาลใน
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ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์จึงถือว่าไม่ชดั เจน แต่มีความพยายามและความจําเป็ นต่อความเสียงต่อ
การเสียชีวิต จึงต้องสร้างเป็ นทางเลือกให้ผรู้ ับบริ การตัดสิ นใจภายใต้การให้ขอ้ มูลทีสื อสารความ
เข้าใจได้อย่างครบถ้วนในทุกด้าน ดังนันกลไกในการตรวจสอบ เพือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จึง
มีความสําคัญต่อการจัด การบรรษัทภิบาลของธุรกิ จโรงพยาบาลเอกชน ควบคู่ก ับหลักคุณ ธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางการแพทย์ เช่ น การให้บริ การทางการแพทย์โดยขาดการรับรอง
หรื อไม่มีก ฏหมายรั บรอง ซึ งมีก รณี นี มีจ าํ นวนมากที ภาครัฐยังไม่สามารถกํากับ ดูแลได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในส่ ว นของการรั บ รองมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ที ให้บ ริ การโรงพยาบาลเอกชน
จําเป็ นต้องได้รั บรองมาตรฐานอย่างเป็ นทางการก่ อนการให้บริ ก าร รวมถึงการให้ข ้อมูลอย่าง
ถูก ต้องชัด เจนและเพียงพอต่ อการตัด สิ นใจของผูร้ ั บบริ ก าร ในทางปฏิบัติ พบว่ามีผใู้ ห้บริ ก าร
นวัตกรรมทางการแพทย์ โดยปราศจากการรั บรองจํานวนมาก อันเป็ นผลมาจากความต้องการ
ได้เปรี ยบเชิงการแข่งขัน การมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ก่อนคู่แข่งรายอืน ความสามารถในการตัง
ราคาระดับทีสูง ซึงเป็ นเป้ าหมายทางธุรกิจมากกว่าการคํานึ งถึงหลักคุณธรรม ด้วยเหตุนีจึงต้องมี
การพัฒนาจิตสํานึกคุณธรรมให้มากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจ ทังนีผลลัพธ์จากพฤติกรรมดังกล่าว
จะสามารถชีวัดได้จากกระแสความเห็นทางสังคม ซึงภาครัฐในฐานะผูด้ ูแล กํากับตรวจสอบต้อง
สร้างบทบาทหน้าทีให้เกิดความสมบูรณ์เหมาะสมในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน.
ยุทธศาสตร์ ที 4 การสร้ างค่านิยม วัฒนธรรมองค์ กร การจัดการเชิงบรรษัทภิบาลโดย
มุ่งเน้ นความปลอดภัยในชีวติ ของผู้รับบริการ
การบริ หารธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีความซับซ้อนท่ามกลางความคาดหวังของสังคม
ทีอยูใ่ นระดับสูง เนืองจากเกียวข้องกับชีวิตมนุษย์ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที
เปลี ยนแปลงอย่า งรวดเร็ ว ภัย ธรรมชาติ โรคระบาดล้ว นส่ ง ผลกระทบต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนทังสิน ทําให้ธุรกิจจึงต้องมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ควบคู่กบั คุณภาพการรักษา
และคุณภาพการบริ การ เพือตอบสนองตามหลักบรรษัทภิบาลในการสร้างความปลอดภัยในชีวิต
ของผูร้ ับบริ การ อันเป็ นเป้ าหมายทีสําคัญสูงสุดในการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน.
การจัดการบรรษัทภิบาลในเชิงบูรณาการ มักเริ มต้นทีการสร้างสมรรถนะองค์กร เพือ
การตอบสนองเป้ าหมายด้านความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ ควบคู่กบั การกําหนดทิศทาง
ขององค์กรที ต้องอาศัยผูน้ ําในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัต ถุประสงค์และเป้ าหมายในการ
ดําเนินธุรกิจ สิ งสําคัญทีสุดในการผลักดันการจัดการธุรกิจไปสู่เป้ าหมายได้ คือ การสร้างความเป็ น
หนึงเดียวกัน และสร้างความสามัคคี ความเชือใจกันในทีมปฏิบตั ิงาน นั นจึงเป็ นทีมาของการสร้าง
ค่านิยมในการเปลียนถ่ายมาสู่การยึดถือปฎิบตั ิติดต่อกันมานานจนเกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร อันเป็ น
ยุทธศาสตร์หลักทีนําไปสู่ระบบการจัดการบรรษัทภิบาลทีจะนําไปสู่การกําหนดรหัสในการสร้าง
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กรอบจริ ยธรรม จรรยาบรรณทีดีในองค์กร (Cuervo Alvaro, 2002 page 84-91). ในรายละเอียดแต่
ละส่ ว นงานให้เกิ ด การประสานงาน สร้ างความโปร่ งใส ความรั บ ผิด ชอบ ประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลร่ วมกันในการนําโรงพยาบาลไปสู่เป้ าหมายในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผรู้ ับบริ การ
นอกจากนียังสามารถสร้างมูลค่าเพิ มทางเศรษฐกิจให้แก่ผถู้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืนทังต่อ
คุณค่าทีส่ งมอบให้ผรู้ ั บบริ การ คุณค่ าทางสังคม การสร้างจริ ยธรรมทางธุรกิ จทีดี ในการบริ หาร
จัดการธุรกิจตังแต่การคัดเลือกคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารทีมีความรู้ความสามารถ
การปันส่วนการบริ หารงาน เพือให้เกิดความรับผิดชอบไปในทิศทางเดียวกัน สู่การตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูร้ ับบริ การ (Steen, 2004: 29-46) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การ
ปรั ชญาในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในการให้บริ การ มีจุ ด เริ มต้น ที ตัว ทุ ก คนในฐานะ
ผูป้ ฎิ บตั ิ งานที ต้องส่ งมอบคุ ณค่ าแห่ งความปลอดภัยในชีวิต ให้แก่ผรู้ ั บบริ การ การดําเนิ น ธุร กิ จ
เช่น เดียวกัน ผูน้ าํ จึงต้องสร้างทีจุ ดเริ มต้น ของโรงพยาบาล คื อ ค่ านิ ยม โดยผูน้ าํ จําเป็ นต้องมีการ
สื อสารวิสัยทัศน์ ภารกิ จ เป้ าหมาย รวมถึ งการควบคุ ม ระบบการตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิ ทธิภาพสูงสุ ด (Llona, 1999: 146) ด้วยการสื อสารแนวทางการดําเนิ นธุรกิจโรงพยาบาลให้
บุคลากรทุกคนรับทราบและเข้าใจเป็ นลําดับแรก เพือนําไปสู่การกําหนดและการสร้างค่านิยมในแต่
ละตัวบุคคล ซึงอาจจะออกมาเต็มรู ปแบบ ได้แก่ ค่านิ ยม สโลแกน คําขวัญ ปรัชญาในการดําเนิ น
ธุรกิจ จนบางครังสร้างความสับสนให้แก่ผปู้ ฎิบตั ิงาน ทําให้ผนู้ าํ โรงพยาบาลเอกชนต่างๆ จึงมักเปิ ด
เวที ใ นการอบรมภาคบัง คับซึ งมี ผ ลต่ อ การประเมิ น ผลงานในการรั บ ฟั ง คํา บรรยายจากผูน้ ํา
โรงพยาบาลโดยตรง เพือสร้างความเข้าใจเพิ มมากขึ นจากการสื อสารบ่ อยครั งขึ น รวมถึงการ
รับทราบสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ ว ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กรทีจะได้มี
การพัฒนาศักยภาพความสามารถในการให้บริ การ เพือสร้างขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันให้
มากขึ น โดยมี ค วามมุ่ ง เน้น ในการสร้ า งค่ า นิ ย มควบคู่ ก ับ ความมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพอันเป็ นพืนฐานสําคัญในการให้บริ ก ารของโรงพยาบาล(Corgel, Geron and
Riley, 2004: 45-49)
ค่านิยมหลักใหม่จะค่อยๆ ผสมผสานเข้าสู่วฒั นธรรมเดิม จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมใหม่
อย่างช้าๆ ซึงจะทําให้วฒั นธรรมโรงพยาบาลมีการปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ผ่าน
การสือสารทีเปิ ดกว้างของโรงพยาบาลในลักษณะการสือสารแบบเปิ ด การสื อสารแบบปิ ดและการ
ส่งเสริ มความผูกพันของบุคลากรทีมีต่อองค์กร หากวัฒนธรรมโรงพยาบาลมีความเข้มแข็งจะส่ งต่อ
สมรรถนะของโรงพยาบาลทีเพิ มขึน ทําให้เกิดศักยภาพในเชิงการแข่งขันสูงสุ ดก่อให้เกิดผลลัพธ์
การดําเนินธุรกิจทีสามารถตอบสนองผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในธุรกิจได้อย่างถ้วนทัว
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อันเป็ นรู ปแบบการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนทีจะมีการพัฒนาต่อไปในอนาคต
ซึงจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ มจากการจัดการบรรษัทภิบาล สามารถลดความเหลือมลําระหว่างผูถ้ ือ
หุ ้น ขจัด ปั ญหาความขัด แย้งด้า นผลประโยชน์ ร ะหว่า งผูบ้ ริ ห าร และสร้ า งผลตอบแทนหรื อ
มูลค่าเพิ มในธุรกิจ ส่ งผลให้ราคาหุ ้นเพิ มขึน มีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจดี (Chen, and Wei,
2009) รวมถึงการคํานึ งถึงการปฎิบัติงานที มุ่งให้ความสนใจต่อความปลอดภัยของผูป้ ฎิบตั ิ งาน
ความมันคงในอาชีพการงาน ความมันคงในด้านการดํารงสถานะครอบครัว เพือน ชุมชน อย่างมี
ความภาคภูมิใจในการทํางาน ด้วยการจูงใจเพือให้ผลิต ภาพการทํางานที สู ง ด้ว ยค่ าตอบแทน
แรงงานทีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตลาดทัวไป ด้วยการผลักดันต้นทุนทีเกิดขึนเข้าไปในสินค้าบริ การ
(Hsieh, 2006) ผลจากการจัดการบรรษัทภิบาลจะมุ่งสร้างทัศนคติแห่ งคุณธรรม นวัตกรรมแห่ ง
คุ ณ ธรรมและความสามารถในการพัฒ นาให้เป็ นอุด มการณ์ อุด มคติ ในการนําไปสู่ ก ารสร้ า ง
วัฒ นธรรมองค์กรที เข้มแข็ง (Bacchus, 2003) ในธุ ร กิ จ โรงพยาบาลเอกชนต่อไปในภายหน้า
ตัวอย่าง วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล ผูป้ ฎิบตั ิงานทุกคนจะเกิดการสอดส่ อง
ดูแลอาคารสถานทีทีอาจเป็ นอันตรายต่อการลืนหกล้ม การสอดส่องดูแลสิ งทีจะไม่ปลอดภัยภายใน
โรงพยาบาล เช่น บุคคลแปลกหน้า บุคคลไม่พึงประสงค์ พบเด็กโดยลําพัง เป็ นต้น
ภาพรวมของการสร้ า งวัฒ นธรรมโรงพยาบาลตามแนวความคิ ด ของ William
Buchholz จะทําให้เ กิ ด การสภาพแวดล้อม 3 แนวทาง คื อ (1) Supportive environment คื อ
สภาพแวดล้อมทีเอือสนับสนุนรับฟังความคิดเห็นร่ วมกัน ทําให้เกิดความไว้วางใจกัน ลดแรงกดดัน
ในการปฎิ บตั ิงานร่ วมกัน (2) Paticipative environment คื อ สภาพแวดล้อมทีทําให้รู้สึกความมี
คุณค่าของตนเองและผูอ้ ืน ทําให้เกิดการทํางานร่ วมกันเป็ นทีมงานทีมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการ
งานในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชุมอย่างสร้างสรรค์ การทํางานกลุ่ม
ร่ วมกันในลักษณะสหสาขาวิชาชีพและมีการทํางานข้ามสายงานในการส่ งเสริ มให้เกิดการแบ่งปั น
ประสบการณ์ แลกเปลียนความรู้ ทักษะอย่างสมําเสมอช่วยทําให้การพัฒนาวัฒนธรรมโรงพยาบาล
เป็ นไปด้ว ยดี (3) Trusting environment คื อ วัฒ นธรรมการสื อสารทุ ก ระดับอย่า งทั วถึง ตาม
ข้อเท็จจริ งทีเกิดขึนอย่างตรงไปตรงมา โดยภาพรวมจากสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมจะนําไปสู่
การดําเนิ น งานที ดี (High performance work culture) ทําให้เกิ ด ความผูก พัน ในการยกระดับ
ความสําเร็ จในงาน ทําให้เกิดความกระตือรื อร้น มีจุดมุ่งหมายในการทํางานทีชัดเจน ในการพัฒนาสู่
การบรรลุเป้ าหมายของโรงพยาบาลในลําดับต่อไป (สิทธิศกั ดิ พฤกษ์ปิติกุล, 2555)
2. การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน ควรเป็ นรู ปแบบเชิงโครงสร้างทีมี
การกํา กับ ดู แลอย่า งใกล้ชิด ระหว่ างโครงสร้ า งความเป็ นเจ้า ของกิ จ การและโครงสร้ า งคณะ
กรรมการบริ หาร ทีมักมีผลต่อการผลักดันให้เกิดการใช้หลักบรรษัทภิบาลในการกํากับดูแลกิจการ
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ในเชิงนโยบาย ซึงการกํากับดูแลดังกล่าวมักพบปัญหาด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทีเกิดขึน
ระหว่างกลุ่มผูถ้ ือหุน้ และกลุ่มผูบ้ ริ หาร โดยกลุ่มผูบ้ ริ หารจะมีผลประโยชน์ทีอาจมีความขัดแย้งใน
การแสวงหาผลประโยชน์ เ ข้า เป็ นการส่ ว นตัว สํา หรั บ ผูบ้ ริ หาร ทํา ให้ค ณะกรรมการบริ ษัท
จําเป็ นต้องมีระบบการตรวจสอบการทํางานภายใน (Internal Audit) อย่างใกล้ชิด (Fivos, 2011:
352-364) โดยแก่ น แท้เกิ ด จากจิ ตวิญญาณ เจตนารมณ์ ทางการแพทย์และสาธารณสุ ข ตังอยู่บน
พืนฐานของความมีมนุษยธรรมทีต้องให้การรักษาชีวิตมนุ ษย์ โดยต้องมุ่งเน้นวิสัยทัศน์ พันธกิจที
เหนี ย วแน่ น ในการนําธุ ร กิ จ โรงพยาบาลไปสู่ ก ารบรรลุว ตั ถุประสงค์ข องโรงพยาบาล ดังนัน
ผูบ้ ริ หารมีบทบาทหน้าที ในการกําหนดกลยุทธ์ร ะดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุร กิจ กลยุทธ์ระดับ
ปฎิบตั ิการ คํานึงถึงการประหยัดต่อขนาด และประหยัดต่อขอบเขต โดยใช้เครื องการบริ หารจัดการ
ผ่านกระบวนการอันประกอบด้วย
1. ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วยหลัก 4M’s ได้แก่ (1) การระดมเงินทุน เพือ
ใช้ในการลงทุน และหมุนเวียนในทรัพย์สิน ทีก่อให้เกิด รายได้หมุน เวียน จนสามารถสร้ างความ
เจริ ญเติ บโตทางธุร กิจ (2) การลงทุ นในเครื องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที มีค วามเหมาะสมกับ
ศักยภาพของโรงพยาบาลทีจะดําเนินการตอบสนองความต้องการผูร้ ับบริ การ สามารถสร้างจุดแข็ง
จุดเด่นในการประกอบธุรกิจทีสร้างความได้เปรี ยบเชิงการแข่งขันให้แก่โรงพยาบาล (3) การสรรหา
บุคลากรทีมีศกั ยภาพทีเหมาะสมมีค่านิ ยม วัฒนธรรมองค์กรทีเหมื อนกัน การจัดการความพร้อม
ด้านบุคลากรตามความเหมาะสมกับองค์กร เพือผลักดันองค์กรไปสู่ความสําเร็ จร่ วมกัน (4) การ
จัดการทีมีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างตามเป้ าหมายทีตังไว้
ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลสามารถจัดระบบงาน ระบบปฎิบตั ิงาให้สอดคล้องกับบริ บท เป้ าหมาย ทิศทาง
องค์กรทีจะดําเนินการเพือใช้เป็ นแนวทางตังต้นให้แก่ผปู้ ฎิบตั ิงาน
2. ด้านกระบวนการตามหลัก POSDCoRB ตังแต่ (1) การวางแผนทีใช้เป็ นแนวทาง
ในการจัดการทีเหมาะสมรวมถึงกลวิธี (Tactic) ในการพัฒนาโรงพยาบาล ซึงมีการกําหนดแผน
กลยทธ์เป็ นหลักควบคู่กบั การใช้ Balace scorecare (Kaplan and Norton, 1985) เพือการขับเคลือน
งานตามแผนที กําหนดไว้ (2) การจัด โครงสร้ างองค์ก ร เพือการจัด สรรทรัพยากรที สําคัญเชิ ง
นโยบายในการหวังผลในเชิ งปฏิบัติก าร และเพือตอบสนองต่ อความคาดหวังของผูร้ ั บบริ ก าร
โอกาสขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม เสริ มสมรรถนะหลักในการสร้างความได้เปรี ยบเชิงการ
แข่งขัน การลดความเสียงและสร้างโอกาสทางธุรกิจ (3) การจัดการบุคคลในการคัดเลือกบุคคลที
เหมาะสมเข้ามาปฎิบัติ งาน การดูแลรั กษาบุค ลากรสําคัญและการพัฒ นาบุ คลากรให้เกิ ดความรู้
ความสามารถทักษะเพิ มมากขึน (4) การกําหนดทิศทางการปฎิบตั ิทีชัด เจน ปั ญหาหลักทีควรให้
ความสําคัญต่อการกําหนดทิศทางในการปฎิบตั ิงาน เนื องจากการปฎิบตั ิงานมีความซับซ้อนและ
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เกี ยวข้องกับความร่ ว มมือกัน หลายฝ่ ายงานด้ว ยกัน การกําหนดทิ ศทางจึ งต้องรวมถึงการสร้ าง
ทีมงานให้ชดั เจน ซึงทัวไปจะกําหนดในรู ปแบบคณะทํางานทีมีจาํ นวนมากในธุรกิจโรงพยาบาล
เพือหวังผลต่อเนืองไปสู่การมีส่วนร่ วมในการปฎิบตั ิงานร่ วมกัน (5) การประสานงานภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาล เพือสร้างความร่ วมมือในการปฎิบตั ิร่วมกันกับแผนกอืน องค์กรอืนและบุคคล
อืนให้เกิดความราบรื นสามารถตอบสนองต่อเป้ าหมายด้านความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ
(6) การรายงานผลดําเนินงานทีต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนือง ทังนีโดยรู ปแบบของการ
ติดตามผลงานในธุรกิจโรงพยาบาลมีรูปแบบคล้ายกัน ได้แก่ การประชุมติดตามงานตอนเช้า การ
ประชุ มตามลําดับคณะกรรมการ และคณะทํางานในชุ ดต่ างๆ ซึงมีทงวาระประจํ
ั
าและวาระไม่
ประจํา (7) การนําเสนอเรื องงบประมาณ เพือขับเคลือนธุรกิจในระยะสันและระยะยาว โดยมีระบบ
การติ ด ตาม การตรวจสอบการใช้งบประมาณตามหลัก บรรษัท ภิ บาลด้านความโปร่ ง ใสและ
ตรวจสอบได้ การจัด การกระบวนการทีสําคัญ คื อ การสร้างความไว้วางใจในการดําเนิ น ธุรกิ จ
โรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะความไว้วางใจระหว่างผูป้ ฎิบตั ิงานในโรงพยาบาลเอกชนทีต้องมี
ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน มีความเข้าใจและมีส่วนร่ วมในการปฎิบตั ิงานภายใต้ความไว้วางใจทีมันคง
ต่อกัน ควบคู่กบั การตรวจสอบภายใน ได้แก่ การตรวจสอบแบบไม่เป็ นทางการทีเกิดขึ นระหว่าง
ทีมงานผูป้ ฎิบตั ิงานด้วยกันเอง ในการแวดระวังความผิดผลาดทีอาจเกิด ขึนจากการให้การรักษา
และการตรวจสอบการปฎิบตั ิงานเพือการปรั บปรุ งพัฒนางาน เช่น การตรวจสอบภายในองค์ก ร
ประจําไตรมาส การตรวจสอบโดยผูเ้ ชียวชาญภายใน ซึงผูบ้ ริ หารต้องสร้างสมดุลในด้านความเข้าใจ
ร่ วมกันให้ดีเกียวกับวัตถุประสงค์การดําเนินการ เนืองจากเป็ นความอ่อนไหวเกียวกับความรู้สึกและ
อารมณ์ ทีอาจมองว่าเป็ นการจ้องจับผิด การกล่าวหากล่าวโทษ ทําให้ระบบสามารถสร้างความ
น่าเชือถือ และนําไปสู่ความไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอืนด้วย (Skinner and Spira, 2003: 2835; Halla, 1999: 146)
3. ผลลัพ ธ์ (Output & Outcome) ในการสร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
คุ ณ ภาพการรั ก ษา คุ ณ ภาพการบริ การและความพึ ง พอใจให้แ ก่ ผูร้ ั บ บริ การที สามารถวัด ได้
(วรางคณา ผลประเสริ ฐ, 2555) โดยมีดชั นีชีวัดความสําเร็ จของผลลัพธ์ทางจัดการ ได้แก่ Customer
satisfaction score, Net promoter score, Occurrence and incedent report, Complaint, Turnover rate
เป็ นต้น
การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ผูน้ าํ องค์กรและภาวะความเป็ นผูน้ าํ ทีมาจาก
สายอาชีพแพทย์มีความสําคัญต่อการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระดับสูง เนืองจากมีความรู้
ความเข้าใจและความเชียวชาญทางการแพทย์อนั เป็ นองค์ความรู้เฉพาะทางหลักในการดําเนิ นธุรกิจ
สามารถสื อสารความเข้าใจกับพยาบาล เภสัชกร นัก เทคนิ คการแพทย์ รวมถึงการตัด สิ นใจซื อ
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อุป กรณ์ เ ครื องมื อ ทางการแพทย์ที มี ร าคาและประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ภาวะความเป็ นผูน้ ํา ในธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนจะเป็ นตัวกําหนดการทํางานร่ วมกันเป็ นทีม สร้างความสามัคคี สร้างทีมงานทีมี
ความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจในการมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน (ชาตรี ดวงเนตร, อัฐ ทองแตง, สมอาจ
วงษ์ขุมทอง, 2558) เพือให้องค์ก รสามารถกําหนดเป้ าหมาย ทิศทางองค์กร รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรเพือทําให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กร ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสีย (ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร, 2558)
การจัด การตามหลักบรรษัทภิ บาล มีผลดีต่ อผลประกอบการขององค์ก ร ทังนี
ระดับการใช้หลัก บรรษัทภิ บาลเข้มข้น เข้มแข็ง จะมีผ ลต่ อมูล ค่ ากิ จ การในทางดี ส่ งผลต่ อแรง
สนับสนุ นจากสังคม (Manuel, Oesch, and Schmid, 2010: 36-55) เพือให้เกิดประสิ ทธิภาพเชิ ง
บูรณาการระบบบริ หารจัดการทีดีมีความสัมพัน ธ์กบั การสร้างพืนฐานค่านิ ยม วัฒนธรรมองค์ก ร
โรงพยาบาลทีดี การสร้างการมีส่วนร่ วมทางความคิดเห็นที แตกต่างกันจากผูบ้ ริ หารสู่การนําไป
ปฎิบตั ิร่วมกันได้อย่างแท้จริ ง การวางแผนเสริ มสร้างประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลเชิงบูรณาการผ่าน
ความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ทีร่ วมรับผิดรับชอบในผลงานร่ วมกัน การทําความเข้าใจในบทบาท
หน้าทีลักษณะงานทีต้องปฎิบตั ิงานร่ วมกันในลักษณะทีมงาน เพือการบรรลุสู่เป้ าหมายในประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทีสําคัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พัน ธกิจ วัต ถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ การติดตามผลการ
ปฎิบตั ิงาน และการประเมินผลเพือพัฒนา องค์ประกอบหลักทีสําคัญในการจัดการเชิงบรรษัทภิ
บาล การพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลส่งผลดีดา้ นดีต่อการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ ก่อให้เกิดความ
สนใจลงทุนในธุรกิจโดยตรงจากธุรกิจต่างชาติมากขึน ทําให้เกิดระบบการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
เพิ มสูงขึน เกิดแนวทางพัฒนาธุรกิจ การสร้างระบบเพือรองรับการแข่งขันทีเพิ มขึน (Apostolov,
2011 page 431-437; Shank, Hill and Stang, 2011) โดยแบ่งองค์ประกอบหลักในการจัดการ
บรรษัทภิบาลทีสําคัญ ดังนี
2.1 การบริ หารบุคคลตังแต่การคัดเลือก การรักษาบุคลากร และการครบวาระการ
ทํางาน การอบรมหลักสูตรทีสําคัญ การมอบหมายงานทีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ การแรง
บันดาลใจเพือกระตุน้ การทํางาน การประเมินผลทีเชือมระบบการจ่ายค่าตอบแทนทีเหมาะสม เป็ น
ต้น. ดังนันการทีบริ ษทั ใดมุ่งพัฒนาการจัดการบรรษัทภิบาลให้เกิดขึนในองค์กรด้วยเจตนาทีมุ่งมัน
สร้างสรรค์จะทําให้เกิดประสิ ทธิภาพ ให้ความเสมอภาค ความยุติธรรม การตรวจสอบได้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ (Proimos, 2005: 75-84)
ผลลัพธ์การจัดการบุคลากร คือ การสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ได้แก่
(1) รักษาระดับอัตรากําลังภายในโรงพยาบาลให้เกิดความเหมาะสม เพือสนับสนุ นความสําเร็ จตาม
ภารกิจและกลยทธ์ โดยมีการติดตามผลความคุม้ ค่าของการบริ หารอัตรากําลังคน ได้แก่ Full-Time
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Staff Equivalent ทีเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานทีเกิดขึนภายในโรงพยาบาลต่อการปฎิบตั ิงานของ
พนักงานหนึงทีเรี ยกว่า FTE per AADC การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของงานต่อลักษณะโรคร้ายแรง
ต่อการรั ก ษาคื อการเปรี ยบเที ยบจํานวนชั วโมงการทํางานพนัก งาน 1 คนที มีต่ อปริ มาณงานที
เกียวข้องกับระดับความหนักเบาของโรคโดยค่าเฉลีย (2) ผลลัพธ์ดา้ นบรรยากาศในการทํางานทีมี
ความปลอดภัย การให้สิทธิประโยชน์แก่บุคลากร เช่น Happy and healthy work place โดยมี
ตัวชีวัด ได้แก่ อัตราการเจ็บป่ วยทีเกิดจากการปฎิบตั ิงาน อัตราการบาดเจ็บจากสิ งมีคม ความพึง
พอใจต่อการทํางาน เป็ นต้น (3) ผลลัพธ์ดา้ นความผูกพัน มุ่งมันและทุ่มเทให้กบั โรงพยาบาล จาก
ดัชนีวดั ความผูกพันต่อโรงพยาบาล ผลิตภาพจํานวนพนักงาน การลาออก การร้องทุกข์ อัตราการ
เรี ยนรู้ ความพึงพอใจต่อวัฒนธรรมโรงพยาบาล (4) ผลลัพธ์ในความสําเร็ จในการหน้าทีการงาน
เพือการจูงใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ มโอกาสในการเจริ ญเติบโตในหน้าทีการงาน
และความมุ่งหวังส่วนบุคคล ภาพรวมการดูแลบุคลากรเป็ นสิ งสําคัญสูงสุ ดในการบรรลุเป้ าหมาย
ด้านความปลอดภัยของผูร้ ับบริ การทีต้องใช้คนในการปฏิบตั ิให้บรรลุผลสําเร็ จของเป้ าหมาย (5)
แนวคิดทีทําให้พนักงาน หรื อบุคลากรทางการแพทย์มีส่วนร่ วมในการปฎิบตั ิงานอย่างเป็ นทีมงาน
เดียวกัน สร้างความรู้สึกในการจูงใจ การสร้างคํามันสัญญาในการปฎิบตั ิงาน เพือสร้างความสําเร็ จ
ในการปฎิบตั ิงานร่ วมกันในการมุ่งหวังประสิทธิผล และผลงานทีคุม้ ค่า โดยการให้บุคลากรทางการ
แพทย์มีส่วนร่ วมในฐานะผูป้ ระกอบการในการถือหุน้ โรงพยาบาลด้วยสิทธิพิเศษเหนื อกว่าผูถ้ ือหุ ้น
ทัวไป ทําให้พนักงานมีความรู้สึกในความเป็ นเจ้าของ (Michie and Ougton, 2001: 4-8) (6) การจ่าย
ค่าตอบแทนตามผลงาน เช่น เงินเดือน โบนัส หุน้ และแผนเงินตอบแทนระยะยาว (Fathi and Jean,
2001: 23-33) ซึ งจากการศึก ษาของ Thomsen Steen พบว่ า 72 บริ ษัทในประเทศเดนมาร์ ก มี
มูลค่าเพิ มจากกิจการทีเกิดจากโครงสร้างและรู ปแบบความเป็ นเจ้าของ การแต่งตังคณะกรรมการ
บริ หาร และอํานาจการต่ อรองของกลุ่มผูม้ ีส่ว นได้ส่วนเสี ย ซึงจากการวัดผลพบว่า การจัดการ
บรรษัทภิบาลของบริ ษทั ยังขาดความเชือมโยงการปฎิบตั ิตามมูลค่าขององค์กรตามนโยบาย ภาระ
งาน และเป้ าหมายในการปฎิบตั ิงาน กับผลงานอย่างแท้จริ งทีจะตอบสนองต่อพนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น
อย่างโปร่ งใสและยุติธรรม (Steen, 2005: 10-27)
2.2 การบริ หารการเงิน เพือให้เกิ ดประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิ ผลในการจัดหาแหล่ ง
เงินทุน การจัดการระบบจัดซือให้เกิดประสิทธิภาพ การบริ หารสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม การลด
ต้นทุนทางการเงิน การลดความเสียงทางการเงิน การสร้างมูลค่าทางการเงินด้านความโปร่ งใสจาก
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การพัฒนาและเจตนาทีโปร่ งใสอย่างแท้จริ งในรายละเอียดทางการเงิน สร้างผลตอบแทนสูงสุ ดทาง
ธุรกิจ ป้ องกันปัญหาการครอบงํากิจการ การควบคุมภายในจากข้อมูลทีมีความซับซ้อนเป็ นความลับ
และมีจาํ นวนข้อมูลมาก เป็ นเครื องมือชีวัดในระดับความคุม้ ครองทางกฏหมายแก่นักลงทุน เป็ น
ปัจจัยพืนฐานความสําเร็ จขององค์กรทีเกิดจากการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ ส่ งผล
สะท้อนสู่ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียทังหมดได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับบริ การ พนักงาน คู่คา้ เป็ นต้น(Clerke and
Murray, 2001; Chen, Wei, 2009: 273-289, Dunne and Helliar, 2002: 26-31, Roulhac and Breen,
2005: 19-29) การจัดการเงิน เชิงบรรษัทภิบาลเกียวข้องกับความขัด แย้งของตัว แทน (Agency
theory) ทีมุ่งเน้นผลตอบแทนสูงสุดต่อผูถ้ ือหุน้ (Jensen and Meekling, 1976) ทีเชือได้ว่าการมุ่งหวัง
ผลประโยชน์มกั เกิด ขึนอย่างสมําเสมอสําหรับผูบ้ ริ หารทีมีอาํ นาจในคณะกรรมการ รวมถึงการ
ครอบงํากิจการด้วยอิทธิพลทีสามารถยึดโยงกับผลประโยชน์ส่วนบุค คล เพือหวังผลทางธุรกิจทัง
ส่ ว นรวมและส่ ว นบุ ค คล ดังนันการแบ่ งปั นผลประโยชน์ทางธุ ร กิ จ ทีลงตัว ในกลุ่มผูบ้ ริ หารจะ
สามารถช่วยให้การบริ หารดําเนินงานต่อไปอย่างราบรื นขึน การสร้างอํานาจการต่อรอง จึงมีส่วน
เกียวข้องกับการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างผูบ้ ริ หารด้วยกัน แนวทางทีสามารถลดทอนปั ญหาลง
ได้เกียวกับกับการแบ่งปันผลประโยชน์ คือ การสร้างคุณธรรม ศีลธรรม จริ ยธรรมในกลุ่มผูบ้ ริ หาร
(Bebchuk and Fried, 2003; Hao Li, Jahera Jr, and Yost, 2013: 225-227)
การควบคุมและลดต้นทุน ในธุรกิจ โรงพยาบาลเอกชนมีหลายวิธีการด้วยกัน
ได้แก่ (1) การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ (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 เป็ นต้น. (สิ ทธิศกั ดิ
พฤกษ์ปิติกุล, 2555) โดยกระบวนการต่างๆ ได้ถกู นํามาพัฒนาและปรับปรุ งใช้ในการดําเนิ นธุรกิจ
โรงพยาบาลเพือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุ ดในการลดความสูญเสี ยของทรั พยากรและใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่า ควบคู่กบั การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทังนีการผลักดันความเป็ นบรรษัทภิบาล
เพือการจัดการสามารถบังคับใช้ดว้ ยกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพือให้โรงพยาบาลเอกชน
สามารถปฎิบตั ิตาม แต่ไม่สามารถได้ผลชัดเจน หากเกิดความไม่เต็มใจในการปฎิบตั ิก็จะพยายามหา
วิธีการหลีก เลียงทีจะไม่ปฎิ บตั ิ ตามกฏหมาย ด้ว ยการปฎิเสธและไม่ให้ค วามสะดวก เช่ น ความ
พยายามปฎิเสธการรับผูร้ ับบริ การตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนันการจัดการบรรษัทภิ
บาลเป็ นการยากทีจะระบุให้ชดั เจนว่าระดับการใช้บรรษัทภิบาลระดับใดทีเหมาะสม และใช้ตน้ ทุน
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จํานวนมากน้อยเพียงใดให้เหมาะสมคุม้ ค่าต่อการใช้หลักบรรษัทภิบาล (Romon Tomosic, 2001:
24-31)
ตามพระราชบัญญัติ การแพทย์ฉุกเฉิ น เป็ นหลักนิ ติธรรมที ธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนต้องให้ความสําคัญต่อการปฎิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่ งครั ด โดยมุ่งเน้น
เป้ าหมายทีแท้จริ งในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ แนวทางการจัดการกรณี เกิด
เหตุฉุกเฉินซึงมีไม่บ่อยมากนักและเป็ นเหตุจาํ เป็ นต้องความอยูร่ อดของชีวิตตามหลักนิ ติธรรมและ
หลักคุณธรรม ซึงไม่กระทบต่อผลประกอบการต่อฐานะการเงินของโรงพยาบาลเอกชนมากนักและ
เป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย โดยกระบวนการให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ตามพระราชบัญญัติก ารแพทย์ฉุกเฉิ น เช่น ระบบการตอบสนองผ่าน 1666 การรั บผูร้ ั บบริ การที
ประสบเหตุในพืนทีใกล้ทีสุด ไม่มีการตรวจสอบสิทธิความคุม้ ครองและไม่มีการเรี ยกเก็บเงินหรื อ
เรี ยกรั บ เงิ น มัด จํา ตามราคาประเมิ น หรื อการปฎิ เ สธผูร้ ั บ บริ การด้ว ยเหตุ ผ ลนานับ ปการแก่
ผูร้ ับบริ การ เป็ นต้น (อนุชา เศรษฐเสถียร, 2558)
วิกฤติการณ์ทางการเงินในอดีต ล้วนเกิดมาจากความเชือถือด้านความโปร่ งใส
การวัด ผลเชิงตัวชีวัด ทางการเงิน โดยปฎิบตั ิตามระเบี ยบมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป การ
รับรองทางกฏหมาย การเปิ ดเผยข้อมูล กระบวนการบรรษัทภิบาล การตรวจสอบภายใน และการ
ตรวจสอบจากภายนอก (Llona, 1999: 146 การเวิคราะห์ธุรกิจรวมถึงงบการเงินทีมีต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุนของนักลงทุน เกียวข้องกับผลประโยชน์ทางการลงทุน ทีมักมีปัญหาเกียวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึนจํานวนมาก (Agency problem) ทีต้องศึกษาข้อมูลในเชิงลึกหรื ออยู่ในแวดวง
ภายในองค์กรเท่านันทีทราบเป็ นอย่างนี ทังนี ข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์นาํ ไปสู่ผลตอบแทนใน
รู ปแบบต่างๆ อาทิ โบนัส เงินเดือนทีเพิ มมากขึน ค่าตอบแทนอืน เป็ นต้น (Yakhou, 2004: 361-372;
Alnasser, 2012: 269-275) การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส โดยผูต้ รวจสอบจากภายนอกมีผลต่อ
ระดับการใช้หลักบรรษัทภิบาลทีต้องมีการพัฒนาให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ในการเปิ ดเผย
ข้อมูลให้เกิดความชัดเจนถูกต้องเชือถือได้ ทําให้เกิดความน่าเชือถือในการลงทุน ผ่านผูม้ ีบทบาทใน
การกําหนดนโยบาย นักวิจยั ผูบ้ ริ หารผูจ้ ดั การ และนักลงทุนในการสร้างความมีส่วนร่ วมในการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใส (Lei Gao, 2012: 17-31, Heibatollah Sami, Justin Wang, Haiyan Zhou,
2011: 106-114).
องค์ประกอบสําคัญในการขับเคลือนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบรรษัทภิบาลของ
โรงพยาบาลเอกชนมาจากการสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรทีมีความเข้มแข็ง โดยการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กรนัน ผูน้ าํ มีบทบาท และมีอิทธิต่อการสร้างและพัฒนาค่านิ ยม และวัฒนธรรม
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง และเป็ นเครื องมือสําคัญในการขับเคลือนการจัดการบรรษัทภิบาล โดย
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ค่านิยมสือความหมายถึงคุณลักษณะหรื อนิสยั ขององค์กรทีจะนําไปสู่เป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิจ
ด้วยการใช้ขอ้ มูลทีเป็ นข้อเท็จจริ งทีมีอยูใ่ นโรงพยาบาลในการอธิบาย วิเคราะห์ประเมินการกําหนด
โครงสร้างการจัดการบรรษัทภิบาล กระบวนการเพือให้เกิดทิศทางในการจัดการ (Dixon and Rhys,
2003: 39-57) บุคลากรทีเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลจําเป็ นต้องมีคุณลักษณะตามทีกําหนด เพือให้
เกิดทัศนคติ แนวความคิด และพฤติกรรมในการสร้างความร่ วมมือในทิศทางเดียวกัน และเมือมีการ
ปฎิบตั ิอย่างสมําเสมอเป็ นระยะเวลานานจะทําให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรขึน ค่านิ ยมและวัฒนธรรม
องค์กรจึงมีบทบาทและความสําคัญต่อการจัดการบรรษัทภิบาลประกอบด้วย (1) การบริ หารจัดการ
บุคคลตังแต่การรับสมัครพนักงานเข้ามาทํางาน การดูแลรักษาพนักงาน ตลอดจนการสร้างความ
จงรัก ภักดีต่ อองค์กร ดังนันการคัด เลือกบุคคลเข้ามาทํางานในองค์กรโดยเฉพาะในตําแหน่ งที มี
ความสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจจะใช้ความระมัดระวังในการคัดกรอง มีการตรวจสอบประวัติการ
ทํางานจากสถานที เดิ ม สอบถามผูเ้ คยทํางานร่ ว มกัน เพือให้แน่ ใจว่าพนัก งานดังกล่าวมีค วาม
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าทีทีได้รับมอบหมายและเพือให้สอดคล้องกับการเป็ นสหสาขาวิชาชีพที
ย่อมมีความเชียวชาญในคุณลักษณะงานแต่ละด้านเป็ นอย่างดีทาํ ให้การทํางานของแต่ละแผนกมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (2) วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยสําหรับผูร้ ับบริ การ และการเคารพในสิ ทธิ
ผูร้ ับบริ การ การให้บริ การรักษาพยาบาลมีเป้ าหมายหลัก คือ การมุ่งความปลอดภัยในสุ ขภาพ ชีวิต
ของผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ ควบคู่กบั การคํานึ งถึงสิ ทธิมนุ ษยชนด้วยการกําหนดสิ ทธิผรู้ ับบริ การ
ประกาศ เพือให้ผรู้ ับบริ การทราบถึงสิทธิอย่างเปิ ดเผยชัดเจน โปร่ งใส เสมือนเป็ นคํามันสัญญาทีจะ
ให้บริ การโดยมุ่งผูร้ ับบริ การเป็ นสําคัญ (3) การสร้างระบบการตรวจสอบการทํางานระหว่างกัน
เพือดูแลการทํางานร่ วมกัน โดยวัฒนธรรมการทํางานของแต่ละแผนกมีความเกียวข้องกัน ดูแลซึง
กัน และกัน เช่ น กรณี แ พทย์ปฎิ บัติ ต่ อผูร้ ั บบริ ก ารไม่สุภ าพ พยาบาลสามารถทัก ท้ว ง หรื อแจ้ง
ผูบ้ ริ หารเพือทราบ การช่วยกันสอดส่ องบุ คคลแปลกหน้าทีมีพฤติ กรรมไม่พึงพอประสงค์ทีหอ
ผูป้ ่ วยเด็กทีพนักงานจะช่วยกันสังเกตและทวนสอบกับส่วนงานทีเกียวข้อง การพบสิ งผิดปกติต่างๆ
อาทิ นํารั ว ประตูเสีย ผูร้ ับบริ การหกล้ม พนักงานจะช่วยกันสังเกตและดูแลความผิดปกติเหล่านัน
ด้วยการประสานงานกับผูร้ ับผิดชอบทีเกียวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว(สุ รพงษ์ บุญประเสริ ฐ,
สมอาจ วงษ์ขมทอง, 2557)
2.3 การสร้างระบบการทํางานเป็ นทีมและการสร้างกระบวนการภายในทีมีความ
เหมาะสม โดยสร้างการมีส่วนร่ วมในการออกแบบระบบและกระบวนการทํางานร่ วมกัน มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขระบบการทํางาน เพือให้เกิดประสิ ทธิภาพในการทํางานอย่างสมําเสมอ สร้างการมี
ส่วนร่ วมในการประชุมหารื อ รับฟังความคิดเห็นของผูร้ ่ วมกระบวนการทํางาน เนืองจากการทํางาน
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ทุกอย่างภายในโรงพยาบาลล้วนเกียวข้องกับหลายหน่วยงานเสมอทีต้องร่ วมกัน ประสานงานกันใน
การส่งมอบคุณค่าบริ การแก่ผรู้ ับบริ การ (ดุลย์ ดํารงศักดิ, 2558) ได้แก่
2.3.1 การพัฒนาระบบนัดหมายล่วงหน้า ในการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพใน
การอํานวยความสะดวกผูร้ ับบริ การสามารถทํารายการนัดพบแพทย์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทาง
โทรศัพ ท์ นั ด หมาย การทํา ตารางนั ด พบแพทย์ผ่ า นระบบออนไลน์ (คอมพิ ว เตอร์ และ
โทรศัพท์เคลือนที) ผ่านเว๊ปไซค์ของโรงพยาบาล เป็ นต้น เพือให้เกิดการจัดการทีมีประสิทธิภาพใน
การจัดเตรี ยมอัตรากําลังเจ้าหน้าทีตามตารางเวลานัดหมาย เพือให้มีจาํ นวนพนักงานเพียงพอต่อการ
ให้บริ การในแต่ละช่วงวันและเวลา การจัดสรรทรัพยากรเครื องมือเครื องใช้ให้พร้อมต่อการบริ การ
รวมถึงการเตรี ยมแผนงานสําหรับการจัด เตรี ยมระบบการเข้ารักการรักษา ซึ งจะเป็ นการพัฒนา
กระบวนการโดยใช้มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลในการจัดตารางการจัดการงานตามหลัก
บรรษัทภิบาลทีพบว่าเป็ นปัญหาใหญ่ทียังต้องการปรับปรุ ง พัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพสูงมากขึนใน
การตอบสนองความต้องการตามวันเวลาทีผูร้ ับบริ การสะดวก.
2.3.2 การประเมินราคา (Price estimation)
2.3.3 การพัฒนาอย่างต่อเนือง (Continous quality improvement)
2.3.4 การสร้างความพึงพอใจในบริ การ (Customer satisfaction)
2.3.5 การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
2.3.6 การพิจารณาการรักษา (ICD-10)
2.3.7 การประกันสุขภาพ (Health insuranace)
ผลลัพธ์ต่อการดําเนิ น การด้านการเงิ นและการตลาดที มีเป้ าหมายที มี
ความสัมพันธ์กนั เป็ นการวัดผลสําเร็ จเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการวิเคราะห์ทางการเงินควบคู่
กันไป ซึงกลยุทธ์การตลาดเป็ นจุดสําคัญในการจัดการบรรษัทภิบาลที มุ่งเน้นการศึกษาข้อมูลทาง
การตลาด เพือให้การขยายตลาดและกลยุทธ์ก ารตลาดอยู่ภ ายใต้กรอบการจัดการบรรษัทภิ บาล
(Bhasa, 2004: 7-15) โดยมีการวิเคราะห์ผลสําเร็ จทางการตลาดจากแบ่งกลุ่มผูร้ ับบริ การตามกลุ่ม
และวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวมและภาพแยกของกลุ่ม โดยมีดชั นี สาํ คัญที ใช้ชีวัดผลสําเร็ จทางการ
เงิ น ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่ อการลงทุน อัตรากําไรจาการดําเนิ น งาน (EBIT and EBITDA)
อัต ราส่ วนแห่ งหนี (Debt to equity ratio) อัตราส่ ว นการเรี ยกเก็บหนี (Collection days) ซึ งมี
รายละเอียดตัวชีวัดทางการเงินจํานวนมาก ผูว้ ิจยั ไม่สามารถลงรายละเอียดในนี ได้ ซึงเป็ นตัวเลขที
ใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการตัดสินในระดับนโยบายเป็ นสําคัญ (Holland, 2001; Fathi and Pierre, 2001
: 15)
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2.4 การจัดการสาธาณูปโภคขันพืนฐานในการสนับสนุ นการปฎิบตั ิงาน เพือความ
พร้อมใช้ตลอดเวลา เช่น การจัดการระบบนําประปา ระบบไฟฟ้ า ระบบความเย็น ระบบเครื องมือ
ทางการแพทย์ ระบบความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบแก๊สเพือการแพทย์และการ
บริ โภค ระบบอํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ เป็ นต้น เพือสนับสนุ นและอํานวยความสะดวกให้
เกิดคุณภาพการบริ การทีถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย ระบบสาธารณูปโภคมีความสําคัญโดยตรง
ต่อการรักษาพยาบาล เช่น ไฟดับขณะผ่าตัด เป็ นเรื องทีไม่สามารถยอมรับได้ เนืองจากส่ งผลต่อการ
ดูแลความปลอดภัยในชีวิตของผูร้ ับบริ การ ดังนันการเตรี ยมความพร้อมในระบบสาธารณูปโภคเป็ น
เรื องใหญ่ทีมีค วามสําคัญต่อการสนับสนุ นการปฎิบัติงานหลักในทุ กภาคส่ วนเป็ นผูอ้ ยู่เบื องหลัง
ความสําเร็ จของการให้บริ การสุ ขภาพทังระบบ ผลลัพธ์จากการดําเนิ นการ คือ สาธารณูปโภคทุก
ระบบต้องมีความพร้อมใช้ มีการใช้ระบบสํารองเช่น ไฟฟ้ าสํารองจากหลายแหล่ง เช่น เครื องปั นไป
เครื องสํารองไฟฟ้ า เป็ นต้น รวมถึงการจัด ซื อจัด จ้างที ต้องมีร ะบบบริ หารการเงิ น ได้แก่ การ
เปรี ยบเทียบราคาทีโปร่ งใสตามหลักคุณธรรม (ธงชัย วิบูลย์วณิ ชย์, 2556)
2.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร การจัดการระบบบรรษัทภิบาล
ข้อมูลสําคัญของผูร้ ับบริ การ ระบบเอกสารทีน่ าเชือถือ ปลอดภัย เรี ยกใช้งานได้สะดวก การเข้าถึง
ข้อมูลตามหน้าทีความรับผิดชอบ การสร้างระบบทีเอือประโยชน์ต่อการลดปริ มาณงานทําให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ ว สนองตอบต่อความต้องการของผูร้ ับบริ การ ผลลัพธ์ คือ ความปลอดภัยใน
ระบบฐานข้อมูล ความเทียงตรงแม่นยําของข้อมูล และความสามารถในการใช้งานได้อย่างมีประ
สิทธิสูงสุด
2.6 กลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการตลาด ผูบ้ ริ หารเป็ นผูบ้ ทบาทหน้าทีใน
การกําหนดกลยุทธ์ทีมีค วามเหมาะสมกับบริ บทการแข่งขันทางธุรกิ จของแต่ละโรงพยาบาลที มี
ความแตกต่างกัน ขึนอยูก่ บั ศักยภาพและสมรรถนะของแต่โรงพยาบาล โดยยึดหลักกลยุทธ์ทีสําคัญ
ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ดา้ นต้นทุน (2) การมุ่งความแตกต่างเฉพาะทางและ (3) กลยุทธ์เฉพาะส่วน
ทังนี ขึนอยู่กบั ความเหมาะสม โดยให้ความสําคัญต่อวัฏจักรการตลาด เริ มตังแต่ (1) กลยุทธ์การ
เจริ ญเติบโต แบ่งออกเป็ นการเติบโตจากภายในองค์กร ได้แก่ การมุ่งขยายตลาด การพัฒนา การเจาะ
ตลาด การกระจายตลาด เป็ นต้น การเติบโตจากภายนอกองค์ก ร ได้แก่ การขยายตัว ทางธุร กิ จ
แนวดิ ง การขยายธุรกิจแนวนอน และการกระจายการลงทุนในธุรกิจทีเกียวข้อง (2) การคงทีเป็ นกล
ยุทธ์ทีมุ่งการระมัดระวังในการดําเนินธุรกิจ การไม่สนองตอบต่อการเปลียนแปลงมากนัก และการ
ทํากําไรตามศักยภาพทีมี (3) กลยุทธ์การถดถอยทางธุรกิจ ได้แก่ การฟื นฟูกิจการ การเก็บเกียวทาง
ธุรกิจ การเลิกดําเนินการลงทุน (4) กลยุทธ์แบบผสมผสาน ได้แก่ การกระจายงานให้แก่คู่สัญญา
เป็ นต้น (วรางคณา ผลประเสริ ฐ, 2555) การจัดกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบรรษัทภิบาลมีการเปิ ดเผย
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ข้อมูลอย่างโปร่ งใส ชัดเจนทังข้อดีขอ้ เสีย ผลกระทบทีอาจเกิดขึน การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
บริ การทีผ่านงานวิจยั เชิงวิชาการ หรื อได้รับการตรวจสอบมาตรฐานจากสถาบันทีมีความน่ าเชือถือ
ได้
การสร้างความสมดุลด้านการลงทุนธุรกิจเครื อข่ายและคู่คา้ การขยายธุรกิจ และ
การสร้ า งพัน ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ เฉพาะการเจาะตลาดกลุ่ ม เป้ าหมายเฉพาะ (Visser, 2004) เป็ น
องค์ประกอบสําคัญต่อการเสริ มศักยภาพในการแข่ งขัน ไม่ใช่ เพียงเพือการรักษาผลประโยชน์
เฉพาะทางธุรกิจเท่านัน แต่พนั ธมิตรธุรกิจต้องมีความไว้วางใจต่อกัน สามารถช่วยเหลือกันได้ในทุก
สถานการณ์ทีจําเป็ น ลดความขัดแย้งในการปฎิบตั ิงาน โดยเฉพาะอย่างยิ งความก้าวหน้าทางการ
แพทย์มีก ารขยายตัว อย่างรวดเร็ ว การเปลียนแปลงเกิ ดขึ นตลอดเวลา การเสริ มศักยภาพในการ
แข่ งขันที ดี ค วรนําสิ งที ดี ข องพัน ธมิต รหรื อเครื อข่ ายแต่ ละแห่ งมาบูร ณาการเข้าด้วยกัน ในการ
จัดสรร จัดการทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์ต่อผูร้ ับบริ การสูงสุ ด และเพิ มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ธุรกิจ (Lassoued and Elmir , 2005: 701-703; พิชิต กังวลกิจ และคณะ , 2558) กรณี
ตัวอย่างการเกิดวิกฤตินาํ ท่วมใหญ่ปี 2554 โรงงานผลิตนําเกลือ และนํายาล้างไตได้รับความเสี ยหาย
จนหมด บริ ษทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี (ประเทศไทย) จํากัด คงไม่ปิดโรงงานถึงแม้นาํ ท่วมเพือผลิต
นําเกลือและนํายาล้างไตป้ อนให้เพียงพอในกลุ่ม แต่ยงั ต้องคิดถึงโรงพยาบาลอืนทีต้องการถึงแม้จะ
ดําเนินการขาดทุน ในราคาขายเดิม ต้นทุนขนส่งสูงขึนแต่ตอ้ งดําเนิ นการเพือจริ ยธรรม (ประพันธ์
นาคะพันธุ,์ 2558)
ภาพรวมของสภาพแวดล้อมการจัดการทางธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในอนาคต
จะมีการระดับการแข่งขันทีรุ นแรงเพิ มขึนตามลําดับจากปริ มาณผูร้ ับบริ การเพิ มสูงขึนอย่างต่อเนื อง
ส่วนหนึงเป็ นผลจากนโยบายการผลักดันประเทศไทยสู่ความเป็ นศูนย์กลางให้บริ การด้านสุ ขภาพ
ของเอเซีย และการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทําให้เกิดกระแสการตืนตัว ความนิยม
และพฤติกรรม ด้านสุขภาพหลากหลายรู ปแบบเพิ มขึนทังภายในประเทศและต่างประเทศ จํานวน
ผูร้ ับบริ การภายในประเทศเพิ มขึนจากฐานะการเงิน ค่านิ ยม และความคาดหวังในกําลังซือบริ การ
สุขภาพเพิมสูงขึน และจํานวนผูร้ ับบริ การจากต่างประเทศเพิ มขึนจากคุณภาพการรักษา คุณภาพการ
บริ การ รวมถึงราคาเหมาะสม การคมนาคมสะดวกทําให้เกิดความคุม้ ค่าในการเดินทางมารับบริ การ
ทีประเทศไทย ในขณะทีโรงพยาบาลรัฐไม่สามารถตอบสนอง สร้างความเสมอภาคบริ การแก่
ประชาชนอย่างเหมาะสม ทําให้จาํ นวนผูร้ ับบริ การของโรงพยาบาลเอกชนเพิ มสูงขึนอย่างต่อเนื อง
เกิดการขยายตัว รวมกลุ่มของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เพือตอบสนองต่อความต้องการผูร้ ับบริ การ
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ให้เกิดประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลสูงสุ ดในคุณภาพการรั กษาและคุณภาพการบริ การ โดยมุ่งเน้น
ความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของผูร้ ับบริ การเป็ นเป้ าหมายหลัก การเจริ ญก้าวหน้าทางธุรกิจ
อย่างรวดเร็ วส่ งผลให้เกิด การปรั บตัว อย่างมากในธุ รกิจ โรงพยาบาลเอกชน โดยเฉพาะด้านการ
ลงทุนขยายพืนทีบริ การ สถานทีบริ การ ความต้องการบุคลากร ระบบเพือสนองตอบความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การจํานวนมาก จีงเป็ นความสําคัญในระดับเร่ งด่วนทีธุรกิจต้องดําเนิ นการ ตลอดเวลา
หลายปี ทีผ่านมาการปรับตัวของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีวิวฒั นาการความก้าวหน้าตามลําดับจาก
การดําเนิ น งานในธุ ร กิ จครอบครั ว สู่ ก ารเป็ นธุ รกิ จ ขนาดใหญ่ สามารถเข้าเป็ นสมาชิ กในตลาด
หลัก ทรั พย์แห่ งประเทศไทยมากขึ นจากปั จ จุ บัน มี 15 บริ ษ ัท ซึ งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเครื อ ข่ ายธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลเอกชนทีมีขนาดใหญ่ มีโรงพยาบาลทีอยู่บนเครื อข่ายจํานวนหลายโรงพยาบาล ทําให้
ประเทศไทยมีเครื อข่ายโรงพยาบาลทีใหญ่ทีสุดเป็ นลําดับ 2 ของกลุ่มอาเซียนและเป็ นลําดับ 3 ของ
โลก การจัด การโรงพยาบาลเอกชนเริ มมีการพัฒ นาสู่ ความเป็ นอาชี พตามลําดับ ได้แก่ การวิจ ัย
พัฒนาวิชาการทางการแพทย์ใหม่ การลงทุนเครื องมือทางการแพทย์ทีทันสมัยมีราคาสูง การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีทีทันสมัยขึน การส่ งเสริ มและขยายขอบเขตธุรกิ จกว้างไกลมากขึน โดยมีการ
ลงทุนในเครื อข่ายธุรกิจอืนทีเกียวข้องทังธุรกิจไปข้างหน้าและข้างหลังในอุตสาหกรรมทีต่อเนื อง
ตังแต่ตน้ นําถึงปลายนํา การบริ หารจัดการเครื อข่ายทางธุรกิจและการจัดการนวัตกรรมใหม่ทางการ
บริ หารจัดการ นอกจากนีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้เรี ยนรู้การจัดการเชิงบรรษัทภิบาลจากเข้าเป็ น
สมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการปฎิบตั ิตามภายใต้การกํากับ ดูแลโดยสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการมุ่งเน้นการจัดการบรรษัทภิ
บาลและการจัดการด้านบริ การทางสังคม การพัฒนาการเรี ยนรู้การจัดการส่ วนหนึ งเป็ นผลมาจาก
การเจริ ญเติบโตทางธุร กิจทีรวดเร็ ว ธุ รกิจ มีขอบเขตการให้บริ การทีกว้างขวางและเกี ยวข้องกับ
สุขภาพ ชีวิตของผูร้ ับบริ การตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทีผูป้ ระกอบการ
โรงพยาบาลเอกชนต้องให้ความสําคัญอย่างมาก ควบคู่กบั ความคาดหวังในการรับบริ การทีต้องการ
หายจากความทุกข์จากโรคภัย เนืองจากการเติบโตอย่างรวดเร็ วเป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้ธุรกิจขาดการ
พัฒ นาปั จ จัยแวดล้อมที มีค วามหลากหลายและความซับซ้อนต่ อ ความเข้าใจทางการแพทย์ใ น
ช่ว งเวลาสันจึงก่ อให้เกิ ดปั ญหาข้อร้องเรี ยน คดี ความฟ้ องร้องโรงพยาบาล แพทย์และบุค ลากร
ทางการแพทย์เพิ มขึน โดยปัญหาทีเกิดขึนมีทีมาจากสาเหตุทมีี ความเกียวข้องกันหลายด้านเชือมโยง
และส่งอิทธิพลต่อกัน เริ มตังแต่ (1) ผูร้ ับบริ การได้รับความเสี ยหายจากบริ การทางการแพทย์ โดย
ผูร้ ับบริ การขาดความรู้ความเข้าใจในวิธีการรักษา แพทย์ พยาบาลมีการสื อสารและปฎิสัมพันธ์กบั
ผูร้ ับบริ การอย่างเพียงพอ (2) กระบวนการดูแลรักษาผูร้ ับบริ การไม่เพียงพอต่อผลลัพธ์การรักษา
ตามทีคาดหวังของผูร้ ับบริ การ อันเนืองจากความรู้ความสามารถของผูป้ ฎิบตั ิงาน การประสานงาน
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ผูร้ ่ วมทีมงาน ความพร้อมเพียงในการให้บริ การของโรงพยาบาลขาดความพอเพียง และสนองตอบ
ความต้องการของผูร้ ั บบริ การ ทําให้คุ ณภาพการรั ก ษาและคุ ณภาพการบริ การไม่เป็ นไปตามที
คาดหวังไว้ (3) การให้บริ การทางการแพทย์ทีมีความซับซ้อนตามอาการแต่ละบุคคลแตกต่างกัน
วิธีการรักษาแบบใหม่ทีเป็ นทางเลือกและมีอตั ราความเสียงต่อการผลการรักษาเป็ นอุปสรรคหนึ งที
มีโอกาสเกิดขึนได้จากการให้บริ การสุ ขภาพ (4) การสนับสนุ นด้านกฏหมายทีสําคัญจากรัฐบาล
และหน่วยงานของรัฐ ไม่สามารถสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรมและความชัดเจนในแนวทาง
ปฏิบตั ิ รวมถึงการปฏิบตั ิการสนับสนุนจากภาครัฐทีไม่เพียงพอ เช่น การสนับสนุ นการผลิตแพทย์
งบประมาณช่วยเหลือ สิทธิประโยชน์ทางการลงทุน เป็ นต้น ทําให้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขาดที
พึงพาและเผชิญกับความยากลําบากในการดําเนินธุรกิจ เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์ ที 5 การสร้ างความร่ วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
องค์ประกอบทีมีความสําคัญหลัก คือ การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะ
ความขาดแคลนแพทย์และพยาบาลทีมีอตั ราการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจํานวน
มากทีสุด ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็ นปั ญหาทีเรื อรังมานับตังแต่ปี 2500 จน
ปั จจุ บนั ยังไม่สามารถแก้ไขได้เนื องจากอัตราความต้องการบริ ก ารจากบุค ลากรเพิ มสูงขึ นอย่าง
ต่อเนือง ในขณะทีการเพิ มขึนของบุคลากรทางการแพทย์เติบโตไม่ทนั ทําให้เกิดช่องว่างของความ
ขาดแคลนเพิ มมากขึนตลอด ทังนีเนืองจากมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ (1) การผูกขาดผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์อยูภ่ ายในมหาวิทยาลัยและโรงเรี ยนแพทย์เท่านัน การพัฒนาการมีส่วนร่ วมในการ
ผลิตแพทย์พยาบาลร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและโรงเรี ยนแพทย์เกิดขึนน้อย โดยปั จจุบนั
มีเพียงกลุ่มโรงพยาบาลธนบุรีเท่านันทีมีการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม
นอกจากนีอุปสรรคของมหาวิทยาลัยทีผลิตแพทย์ก็ประสบปัญหาในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์
เช่ น กัน ทํา ให้ ต ้อ งพึ งพาโรงพยาบาลในการสร้ า งความมี ส่ ว นร่ วมในการผลิ ต แพทย์ เช่ น
มหาวิทยาลัยสยามผลิตบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลตํารวจ
ส่วน มหาวิทยาลัยรังสิตมีโครงการผลิตแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี ปัจจัยสําคัญหลักทีทําให้
การผลิต แพทย์มีปัญหาคือ เงิ นลงทุนในการผลิตที สูงมากจากการลงทุน ในซือเครื องมือทางการ
แพทย์ทีใช้ไม่คุ ้มค่ า และทีสําคัญคื อการขาดการฝึ กปฎิ บัติในการทํางานจริ งทําให้แพทย์มีเพียง
ทฤษฎีทีไม่สามารถปฏิบตั ิได้ (2) การขาดงบประมาณหรื อนโยบายในการสนับสนุนให้โรงพยาบาล
เอกชนผลิตแพทย์ได้อย่างมีเงื อนไขที ผ่อนปรน และเหมาะสม ทําให้โ รงพยาบาลเอกชนไม่เห็ น
ความจําเป็ นในการผลิตแพทย์และบุค ลากรทางการแพทย์ด ้วยเงินลงทุนทีสู ง ทําให้เกิดความไม่
คุม้ ค่าต่อการลงทุน (3) การผลิตบุคลากรทางการแพทย์มีความสําเร็ จอย่างดีในมหาวิทยาลัยของรัฐที
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ป้อนโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยทําให้ไม่เกิดการขาดแคลน ในขณะที
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การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ควรเป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนองตอบความต้องการ
ของตลาด แต่ ที ผ่านมาเนื องจากการผลิ ต แพทย์ต ้อ งใช้ง บประมาณสู ง ผลิ ต ได้น้อ ยไม่ คุ ้ม ค่ า
มหาวิทยาลัยจึงไม่มุ่งเน้นความสําคัญในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์มากนัก ขอเพียงเพือใช้ใน
โรงพยาบาลเครื อข่ายของมหาวิทยาลัยก็เพียงพอ ทําให้เกิดปั ญหาทีกระทบต่อธุรกิจภาพรวมอย่าง
มาก เนืองจากเมือโรงพยาบาลเอกชนมีแพทย์ไม่เพียงพอก็หาวิธีจูงใจ ชักจูงแพทย์ผเู้ ชียวชาญจาก
โรงพยาบาลรัฐเข้ามาร่ วมงาน การใช้ทุนแทนแพทย์จบใหม่ การให้ทุนเรี ยนต่อแพทย์เฉพาะทาง อัน
เป็ นเหตุให้โรงพยาบาลเอกชนเบียดเบียนทรัพยากรของแผ่นดินทีสร้างด้วยงบประมาณแผ่นดินไป
ใช้ประโยชน์มหาศาลในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน เป็ นต้น อันเป็ นอุปสรรคในการพัฒนาการจัดการ
เชิงบรรษัทภิบาลตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรมและหลักการตอบสนอง
ความกังวลต่อภาวะการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ จะส่ งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ
ในภาพรวม เนืองจากนโยบายการเป็ นศูนย์กลางสุ ขภาพของอาเซียน ทีต้องการเปิ ดเสรี ในการรับ
บริ การสุขภาพจากผูร้ ับบริ การนานาชาติทีมีแนวโน้มการขยายตัวของการเข้ารับบริ การสูงมากขึน
ทุกปี โดยปัจจุบนั มีผรู้ ับบริ การนานาชาติไม่นอ้ ยกว่า 5 ล้านคนต่อปี และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ ม
มากขึ นในอนาคต ซึ งจะทําให้ร ะบบการบริ การสาธารณสุ ข อาจรองรั บการขยายตัว ระดับสู ง
ยากลําบาก ท่ ามกลางการแข่งขัน ทีทวีความรุ น แรงมากขึ นจากการขยายตัว ทางธุ รกิจ สุ ขภาพใน
ระดับ ประเทศ ได้แ ก่ ประเทศจี น ที มี น โยบายการขยายนวัต กรรมโรงพยาบาลต้น แบบที มี
ประสิทธิภาพสูงมีความก้าวหน้าทางวิชาการแพทย์สูงกว่าวิชาการแพทย์ในประเทศไทย ประเทศ
ไต้หวันได้ประกาศนโยบายการเป็ นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่ งทวีปเอเซียอันเป็ นคู่แข่งขันระดับ
ทวีปเอเซีย โดยประเทศไต้หวันมีความเจริ ญก้าวหน้า มีมาตรฐานการแพทย์ วิชาการชันสูงรวมถึง
ความสามารถในการผลิต อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ยาเวชภัณ ฑ์ทีได้มาตรฐานเป็ นที ยอมรั บจาก
นานาชาติ มากขึน อันเป็ นคู่แข่งขันใหม่ทีเข้าสู่ตลาดโลกอย่างเต็มตัว ถึงแม้จะมีนโยบายการเปิ ด
การค้าเสรี นิยมแต่ในแวดวงธุรกิจการแพทย์แล้วยังคงมีการกีดกันผูป้ ระกอบวิชาชีพข้ามประเทศ
เนื องจากอุปสรรคด้านภาษาอังกฤษและข้อจํากัดในการยอมรับมาตรฐานทางการแพทย์ระหว่าง
ประเทศ ทําให้ก ารโยกย้ายแรงงานแพทย์เกิ ด ขึ นได้ยาก ทังนี หากการขาดแคลนบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ยงั ไม่ได้รับการแก้ไข จะส่ งผลกระทบระบบการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาล
เอกชน ที ต้อ งแย่งชิ งแพทย์ทีความเชี ยวชาญที มีผรู้ ั บ บริ ก ารอยู่ในมือจํานวนมากไปทํางานให้
โรงพยาบาลเอกชนมากขึน ภาพรวมของระบบสาธารณสุขของประเทศจะขาดประสิทธิภาพมากขึน
เนืองจากขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์โดยบุคลากรทางการแพทย์จากราชการต้องมีภาระงาน
มากขึน จนทนไม่ไหวต้องมีการย้ายมาทํางานกับโรงพยาบาลเอกชน ในอนาคตมีการคาดการณ์ว่า
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ธุร กิจ โรงพยาบาลเอกชนจะมีข นาดใหญ่ ก ว่าโรงพยาบาลรัฐอย่างแน่ น อน(สมาคมโรงพยาบาล
เอกชน, 2555).
แนวทางของผูเ้ ชี ยวชาญส่ ว นใหญ่ มีค วามเห็ น สอดคล้องกัน เกี ยวกับกลยุทธ์แบ่ ง
ออกเป็ น 3 กลยุทธ์ตอ้ งดําเนินการ ได้แก่
1. การผลิตบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับโรงเรี ยนแพทย์หรื อมุ่งส่งเสริ ม สนับสนุนให้
โรงพยาบาลเอกชนทีมีความพร้อมสามารถผลิตบุคลากรทางการแพทย์ได้เอง ภายใต้การกํากับของ
ภาครัฐ ภายในระยะเวลา 3 – 5 ปี จะสามารถทําให้อตั ราความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์อยูใ่ น
ระดับทีเหมาะสม และสามารถรองรับการพัฒนาทักษะความเชียวชาญของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
เพือรองรั บอัต ราการเจริ ญเติ บโตของผูร้ ั บบริ การชาวต่ างชาติ ในอนาคต อัน ส่ งผลต่ อหลัก การ
ตอบสนอง หลักความเสมอภาค หลัก การมีส่ว นร่ ว ม หลักคุ ณธรรมจริ ยธรรมทางการแพทย์ทีดี
เนื องจากลดภาระงานให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ทําให้มีเวลาในการพัฒ นาตนเอง พัฒ นางาน
พัฒนาวิชาการ เพือตอบสนองความคาดหวังของผูร้ ับบริ การได้อย่างเหมาะสม การสร้างมูลค่าเพิ ม
ให้เกิดการเข้าถึงบริ การทางการแพทย์ได้อย่างทัวถึงและเสมอภาค
2. พัฒนาทักษะ ความชํานาญเฉพาะทางแก่บุคลากรการแพทย์ การสร้างความมีส่วน
ร่ วมภายใต้กรอบการจัดการบรรษัทภิบาลในการพัฒนาทักษะ ความชํานาญเฉพาะทางให้แก่แพทย์
พยาบาลมากขึน ระหว่างโรงเรี ยนแพทย์ แพทยสภาที ต้องเข้าร่ วมในการพัฒนาแพทย์ เพือสร้าง
มาตรฐานทางการแพทย์ทีดี โดยแพทยสภาต้องทบทวนบทบาทหน้าทีในการสนับสนุ น พัฒนา
วิชาชีพแพทย์ให้มากกว่าการดํารงหน้าทีเพือผลประโยชน์ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
3. การวิจยั และพัฒนาวิทยาการหรื อนวัตกรรมทางการแพทย์ การเสริ มสร้างผลงาน
การวิจยั เชิงวิชาการทางการแพทย์ให้มากขึน เพือสร้างนวัตกรรมการแพทย์ในการตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การและสังคม (Wayne Visser, 2004) ให้มากขึน ทังหมดนี จะเกิดขึนได้ตอ้ งมา
จากการใช้กฏหมาย ระเบียบข้อบังคับ การดํารงจิตวิญญาณแห่ งความเป็ นวิชาชีพแพทย์ทีมุ่งรักษา
ผูร้ ับบริ การมากกว่าการคํานึงถึงธุรกิจ และอคติ ฐิติมานะต่างๆ ทีส่งผลกระทบต่อแนวความคิดและ
จริ ยธรรมด้านคุณธรรมในการให้บริ การรักษาพยาบาล (Orozoo, 2014: 285; เกษม วัฒนชัย, 2558)
สรุ ปภาพรวม จากการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิ บาลหรื อโรงพยาบาลคุ ณ ธรรม ที มีค วามสํา คัญในการสร้ า งคนที มี ค วามพร้ อมด้า น
คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณด้วยความมีจิตสํานึ กในความมีศกั ดิศรี (เกษม วัฒนชัย, 2558)
พบว่า แนวโน้มจํานวนผูร้ ับบริ การภายในประเทศและต่างประเทศเพิ มขึน พร้อมกับความคาดหวัง
ทีสูงขึนตามกําลังซือทีเพิ มสูงขึน การจัดการบรรษัทภิบาลสามารถทําให้ธุรกิจมีการขยายตัวอย่าง
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ต่อเนืองได้ ธุรกิจต้องมีคุณภาพการรักษาและคุณภาพการบริ การทีดีควบคู่กบั การสร้างนวัตกรรม
การรั กษาในรู ปแบบใหม่ โดยผูร้ ั บบริ การมีส่ว นร่ วมในการตัด สิ น ใจรัก ษาพยาบาล ภายใต้ก าร
สนับ สนุ น ด้า นการจัด การที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง เพื อตอบสนองเป้ าหมายความปลอดภัย ของ
ผูร้ ับบริ การ ปัจจัยสําคัญทีเป็ นอุปสรรคทีกระทบต่อโครงสร้างยุทธศาสตร์ ทงหมดจะอยู
ั
่ทีการขาด
แคลนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ซึงเป็ นหัวใจสําคัญของการบรรลุเป้ าหมายในการมุ่งเน้น
ความปลอดภัยของผูร้ ั บบริ ก าร จากสภาพแวดล้อมทางธุร กิจ ดังกล่าวข้างต้น ธุร กิ จโรงพยาบาล
เอกชนให้ความสําคัญต่อการพัฒนาระบบการจัดการบรรษัทภิบาล แต่ยงั ต้องกําหนดกรอบ แนวทาง
ในการปฎิ บตั ิให้ชดั เจนมากขึ น โดยการพัฒนายังอยู่ในระยะเริ มแรกของการแปลงและรวบรวม
แนวคิดวิธีการปฎิบตั ิมาใช้ในการสร้างกรอบการปฎิบตั ิแนวบรรษัทภิบาล ตัวอย่างกลุ่มโรงพยาบาล
กรุ งเทพมีพฒั นาระบบบรรษัทภิบาล โดยการส่ งผูบ้ ริ หารระดับสูงของกลุ่มโรงพยาบาลกรุ งเทพ
ศึกษาเรื องการจัดการบรรษัทภิบาลร่ วมกับสถาบันพระปกเกล้า การริ เริ มการสร้างกรอบจริ ยธรรม
ของผูป้ ฏิบตั ิงาน การเข้มงวดเรื องการรักษาจรรยาบรรณทางการแพทย์ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูล
และการตรวจสอบทีชัดเจนมากขึนแก่หน่วยงานในกํากับภาครัฐมากขึน ดังนันการจัดการบรรษัทภิ
บาลของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงเป็ นพัฒนาการทีต้องใช้เวลาในการปรับปรุ ง เสริ มสร้างและ
พัฒนาต่อไปในอนาคตทีต้องมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว มีความซับซ้อนวกวนบนโลกทีมีการ
จัดการบรรษัทภิบาลทีท้าทาย โดยการจัดการบรรษัทภิบาลในรู ปแบบเดิมจะได้รับการพัฒนาให้
เปลียนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อมทีเกิดขึนในแต่ละสถานการณ์ทีมีรูปแบบทีมีความแตกต่างกัน
จากสภาพแวดล้อมทางสังคม กฏหมาย ภาวะเศรษฐกิจทีแตกต่างกัน ซึ งบทบาทของกลุ่มองค์ก ร
กลางจะเข้ามามีบทบาทต่อการดูแล ตรวจสอบการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชนเพิ ม
มากขึ นตามลํา ดับ ซึ งจากการออกแบบเชิ ง กลยุทธ์ท างปรั ช ญาด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางการแพทย์ ในการจัดการทีมีอยู่ภายใต้จิตสํานึ กของผูบ้ ริ หารทีจะดําเนิ นการทาง
ธุรกิจทีสะท้อนระดับความเป็ นบรรษัทภิบาลได้มากน้อยเพียงใด ทําให้เกิดการสร้างการรับรู้ใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมจะมีเพิ มมากขึน เพือแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อการเป็ นส่ วนหนึ ง
ของสังคมที เป็ นมิต ร และเป็ นเครื องมือในการประชาสัมพัน ธ์ธุร กิ จ (Klaus, 2005: 151-158;
Simmons, 2004: 600-611; Ismail Azzam Wajeeh, Aishath, 2012: 197-208) ตัวอย่างการศึกษาการ
ใช้หลัก บรรษัทภิ บาลและผลลัพธ์ก ารจัด การบริ ษ ัทในประเทศญี ปุ่ น ด้านความเชื อถือได้ข อง
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คณะกรรมการบริ ษทั ในด้านการเปิ ดเผยข้อมูลโดยภาพรวมเพิ มขึนร้อยละ 15 ต่อปี (Bauer Rob, and
others, 2007: 236-251)
ตารางที 26 การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน กลยุทธ์ ผลลัพธ์การจัดการบรรษัทภิบาล
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
1.คุณภาพการรักษาและคุณภาพ
การบริ การ
ตอบสนองการรั ก ษาที มี ค วาม
เชี ยวชาญตามมาตรฐานการ
รั บ รองให้ เ ป็ นไปตามความ
คาดหวังของผูร้ ับบริ การ

ผลลัพธ์

ความเป็ นบรรษัทภิบาล

ผู ้รั บ บริ ก ารได้รั บ ความคุ ้มค่ า
ในประสิ ทธิ ผ ลการรั ก ษาที
เป็ นไปตามความคาดหวัง

2. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
รั ก ษาพยาบาลร่ วมกัน ระหว่ า ง
โรงพยาบาลและผูร้ ับบริ การ
2.1.ให้ข ้อ มู ล แนวทางขันตอน
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.พั ฒ นาคุ ณ ภาพการรั ก ษา
ตามมาตรฐานการรั บรองทัวไป
มี ร ะบบการตรวจสอบ สอบ
ทานเพือให้แน่ใจว่าเป็ นไปตาม
มาตราฐานระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ

2.1.การรับรู ้ ขอ้ มูล รายละเอียด
การรั กษาสร้ า งการมีส่ วนร่ ว ม
ลดความขัด แย้ง และการฟ้ อง
ดําเนินคดี
2.2.สร้ า งมาตรฐานการรั ก ษา
ตามจรรยาบรรณทางการแพทย์
สามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการรั ก ษาอย่ า ง
เปิ ดเผยและสร้ า งมาตรฐาน
ความรับผิดชอบ

1.สร้างจิตสํานึกตามหลัก
คุณธรรมจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางการแพทย์ใน
การมุ่งความปลอดภัยในชีวิต
ผูร้ ับบริ การ
2.สร้างความโปร่ งใสในการเปิ ด
ข้อมูลการรักษา
3.ความมีประสิ ทธิภาพในการ
รักษาตามมาตรฐานสากลและ
ตามจรรยาบรรณ
2.1.สร้ า งการมี ส่ วนร่ วมในการ
ตั ด 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
ผูร้ ับบริ การ
2.2.หลัก การเปิ ดเผย หลัก การ
ตรวจสอบความน่ า เชื อถื อ ได้
และหลักประสิ ทธิภาพในการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือง
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ตารางที 26 การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน กลยุทธ์ ผลลัพธ์การจัดการบรรษัทภิบาล (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
3.การสร้างนวัตกรรมการดูแล
รักษาพยาบาลรู ปแบบใหม่
3.1.พัฒนาวิชาการรักษา
พยาบาลและเทคโนโลยี
3.2.การรับรองมาตรฐานจาก
สถาบันทีมีความน่าเชือถือ มี
คุณธรรม
4.การจัดโครงสร้างองค์กร
ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร การ
จัดการเชิงบรรษัทภิบาล โดย
การ มุ่งเน้นความปลอดภัยใน
ชีวิตและสุ ขภาพของ
ผูร้ ับบริ การ
4.1.การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้อง
กับเป้ าหมายโรงพยาบาล
4.2.การจัดการทีมุ่งเน้นเป้ า
หมายความปลอดภัยผูร้ ับบริ การ
5.การสร้างความร่ วมมือในการ
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
5.1.สร้ างห ลั ก สู ตร การผลิ ต
แพทย์ร่ วมกัน และสนั บ สนุ น
ด้านวิชาการ.
5.2.สร้ างการมีส่วนร่ วมในการ
แบ่ ง ปั นความรู ้ ท างวิ ช าการ
บุ ค ลากรและเครื องมื อ ทาง
แพทย์ เ พื อตอบสนองความ
คุม้ ค่าในการให้บริ การ.

ผลลัพธ์
3.1.สามารถกระจายนวัตกรรม
การรักษาเพือเป็ นประโยชน์
ทางการแพทย์
3.2.สร้างความน่าเชือถือและ
การตรวจรับรองประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลของนวัตกรรมใหม่
ให้เกิดการยอมรับและเชือมัน
ในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
4.1.การจัดสรรทรัพยากร เพือ
การปฎิบตั ิตามโครงสร้างได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.2.มีแนวทางในการปฎิบตั ิงาน
ทีสอดคล้องเข้าใจเป็ นไป ตาม
เป้ าหมายและทิศทางของ
โรงพยาบาล

ความเป็ นบรรษัทภิบาล
3.1.หลักคุณธรรม เพือเผยแพร่
ความรู ้ทางการแพทย์ในการ
ตอบสนองความตามต้องการ
ของผูร้ ับบริ การ
3.2.หลักความโปร่ งใสและ
หลักการตรวจสอบ เพือให้เกิด
ความปลอดภัยต่อผูร้ ับบริ การ

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 รู ้
ความสามารถอย่างเพียงพอแก่
ประชาชนและผู ้ รั บบริ การ
ต่างชาติ
5.2.ตอ บส นอ งคุ ณภ าพ กา ร
รักษาแก่ผรู ้ ับบริ การ

ห ลั ก ก า ร ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม
ต้องการรั กษาอย่างพอเพียงและ
เหมาะสม

4.1.หลักการกระจายแบ่งงานกัน
ทําตามความถนัดทําให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ
4.2.หลักคุณธรรมในการยึดมัน
ในทิศทางของโรงพยาบาล อัน
เป็ นพลังทีสามารถผลักดัน
องค์กรไปสู่ ความเป็ นบรรษัท ภิ
บาล
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สรุ ป การดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ต้องดําเนิ นการอย่างเป็ นระบบ
ตามขันตอนทีกําหนด การปรับเปลียนสามารถกระทําได้ตามสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไปตาม
ความเหมาะสม เพือให้องค์กรสามารถแข่งขันในเชิงการตลาด และเกิดความยืดหยุ่นในการจัดการ
ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเปลียนแปลงไป เนืองจากธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมีปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกที ไม่สามารถควบคุ มได้หลายปั จ จัย ได้แก่ ปั จ จัยแวดล้อมด้านกฏหมาย กฏระเบี ย บ
ข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุ ข ความคาดหวังของผูร้ ั บริ การและความคาดหวังทางสังคม
นับเป็ นองค์กรสําคัญทีสุดในการพิจารณาประเมินความเสียง
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการวิจยั ในครังนี
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หน่วยงานภาครัฐสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนด
นโยบายสาธารณสุขทีสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรมตามหลักคุณธรรม เพือให้เกิดระบบการ
จัด การธรรมาภิ บ าลในการบริ การสุ ข ภาพของประเทศ และลดปั ญ หาความขัด แย้ง ระหว่ า ง
โรงพยาบาลเอกชน ผูร้ ับบริ การและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงใช้เป็ นแนวทางกําหนดมาตรการเพือ
สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม การสร้ างความเสมอภาคในการกํากับดูแลค่ ารักษาพยาบาลและ
คุณภาพการรักษาให้เกิดความเหมาะสม เข้าถึงการบริ การและสร้างความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสียในระบบสุขภาพ.
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ ผูบ้ ริ หารของโรงพยาบาลเอกชนเริ มให้ความสําคัญต่อ
การจัดการบรรษัทภิบาลมากขึน เนืองจากเป็ นหลักการทีสามารถสร้างความเจริ ญก้าวหน้าทางธุรกิจ
ได้อย่างยังยืน ทีผ่านมาได้มีพฒั นาการด้านการจัดการทีดีตามหลักบรรษัทภิบาลทีดีตามลําดับ แต่
ทังนี การจัดการบรรษัทภิบาลเกียวข้องกับผลประโยชน์ทางธุรกิจทีต้องสร้างความสมดุลในด้าน
แสวงหาผลตอบแทนในระดับที เหมาะสม สร้ างความยุติ ธรรม เสมอภาคและตอบสนองต่ อ
ผูร้ ับบริ การเป็ นสิ งสําคัญทีสุด สําหรับแนวทางการปรับปรุ งประสิทธิภาพการทํางาน การลดต้นทุน
และการคิดค้นนวัตกรรมทางการรักษารู ปแบบใหม่จะเป็ นโอกาสพัฒนาธุรกิจทีจะนําไปสู่การสร้าง
โอกาสทางการตลาดในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนได้มากขึนในอนาคต.
3. ข้อเสนอแนะทางวิชาการ การจัด การระบบสาธารณสุ ขเป็ นปั ญหาทีเรื อรังและมี
ความซับซ้อนของปั ญหาหลายด้าน การแก้ไขปั ญหาเชิงบรรษัทภิบาลในโรงพยาบาลเอกชนและ
ธรรมาภิบาลภาครัฐ จําเป็ นต้องมีจดั การเชิงบูรณาการด้วยการสร้างความมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปัญหาร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ ซึงต้องได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการหาฉันทามติร่วมกัน.
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจยั ครังต่อไป
1. สําหรับการวิจยั ในครังต่อไป ผูว้ ิจ ัยเสนอให้ใช้ตน้ แบบทีได้รับจากการวิจยั ครังนี
เพือการทํา วิจ ัย เชิ งปริ มาณ โดยเก็ บข้อมูลความคิ ด เห็ น จากกลุ่มพนัก งานโรงพยาบาลเอกชน
ผูร้ ับบริ การ คู่สัญญา และบุ คคลทัวไป เพือหาระดับความสัมพันธ์และการวิเคราะห์แนวโน้มใน
อนาคตในการยืนยันผลการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน และต่อยอดจากการวิจยั ใน
ครังนี
2. การนําเสนองานวิจยั เชิงเปรี ยบเทียบระหว่างเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ระดับนโยบาย กับการวิ จ ัยเชิ งปริ มาณจากกลุ่มผูร้ ั บบริ ก ารและพนัก งานระดับ ปฎิ บัติ งานใน
โรงพยาบาลเอกชน เพือวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และสามารถนําเสนองานวิจยั ต่อรัฐบาล
และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริ มการพัฒนาระบบสาธารณสุ ขร่ วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในโอกาสต่อไป
3. การนําเสนองานวิจยั ด้าน PAR (Partipation Action Research) เพือเป็ นการศึกษาเชิง
ลึกแบบมีส่วนร่ วมในการปฎิบตั ิงานสําหรับการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
4. การศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ (Benchmarking) เพือเปรี ยบเทียบ
ระดับการจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาล ได้แก่ การเปรี ยบเทียบระหว่างโรงพยาบาลเอกชน
กับโรงพยาบาลเอกชน การเปรี ยบเทียบระหว่างโรงพยาบาลเอกชนกับโรงพยาบาลรัฐ เป็ นต้น
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รายชือผู้เชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือ แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ บุญยรัตพันธุ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทิพา ส่องศิริ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
4. ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธุ์
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
5. ดร.พิมพ์พจี บรรจงปรุ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
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แบบประเมินผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือวิจยั
การวิจยั เรื อง
โดย
สาขาวิชา
คณะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล
นายพรชัย ดีไพศาลสกุล
การจัดการภาครัฐและเอกชน
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อมูลประกอบการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาของเครื องมือวิจยั โดยมีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั
ดังนี
1. ศึกษาแนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์ เพือการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน
2. ร่ างยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน เพือนําไปสู่การสร้างความเป็ น
บรรษัทภิบาล
3. นําเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาล สรุ ปผลแนวทางร่ วมกันในกลุ่มผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาของเครื องมือวิจยั
คําชีแจง การตรวจสอบข้อคําถามปลายเปิ ดเพือการสัมภาษณ์ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การวิจยั หรื อไม่ และโปรดทําเครื องหมาย  ลงในช่องทีตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี
ทําเครื องหมาย 
ในช่อง +1 เมือท่านเห็น ท่านแน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้องกับ
ว่า
วัตถุประสงค์การวิจยั
ทําเครื องหมาย 
ในช่อง 0 เมือท่านเห็นว่า ท่านไม่แน่ใจว่าข้อคําถามมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจยั
ทําเครื องหมาย 
ในช่อง -1 เมือท่านเห็นว่า ท่านแน่ใจว่าข้อคําถามไม่มีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การวิจยั
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ในกรณี ทีท่านมีความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งนิ ยาม และหรื อข้อคําถาม
แต่ละข้อ โปรดเขียนข้อเสนอแนะของท่านลงในช่องเสนอแนะ หรื อให้ขอ้ เสนอแนะโดยตรงต่อ
ผูว้ ิจยั ได้ทีโทรศัพท์ 080-590-7770 หรื อ E-mail address: Pornchaid@gmail.com จักขอบพระคุณ
อย่างยิง

ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

(พรชัย ดีไพศาลสกุล)
นักศึกษาปริ ญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ข้ อคําถามปลายเปิ ด สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
เรือง “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาล”
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(โอกาส/อุปสรรค)
ข้อ
ที

ข้อคําถามในการประเมิน

1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเชิงบูรณาการเกียวกับ
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
พฤติกรรมผูร้ ับบริ การ ชนชันทางสังคม ค่านิยม
วัฒนธรรม ภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์และการเปิ ดเสรี
ทางการค้าอาเซี ยน ทีมีผลต่อโอกาส และความเสี ยง
จากการดําเนินงานโรงพยาบาลเอกชน
2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกียวกับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของโรงพยาบาลเอกชนของไทยใน
ปัจจุบนั และในอนาคต
3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับบทบาทภาครัฐ
เช่น พรบ.สุ ขภาพ การเข้าถึงสิ ทธิ ฯลฯล จะมีผลดี
ผลเสี ยต่อผูร้ ับบริ การ โรงพยาบาล ทังในปัจจุบนั และ
อนาคต
4 กระแสการตืนตัวด้านการรักษาพยาบาล การดูแล
สุ ขภาพทีมีความเจริ ญก้าวหน้าขึนตามปริ มาณของ
ประชากรทีเพิ มสู งขึน ท่านมีมุมมองกลยุทธ์ทาง
การตลาด หรื อกลยุทธ์การจัดการอย่างไร
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357
ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร(จุดแข็ง/จุดอ่อน) และการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร
ข้อ
ที

ข้อคําถามในการประเมิน

1

ท่านมีการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร
ท่านอย่างไร
ท่านมีแนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์ ในการ
ตอบสนองธุรกิจอย่างไร
ท่านมีแนวทางในการจัดการยุทธศาสตร์ ขององค์กร
ในแต่ละด้านอย่างไร
ท่านมีความเห็นเกียวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ใช้หลักบรรษัทภิบาลในองค์กรท่านอย่างไร
ท่านมีความเห็นเกียวกับยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้านมี
การนําหลักบรรษัทภิบาลมาใช้มากน้อยเพียงใด

2
3
4
5
6
7

ท่านมีความเห็นเกียวกับการใช้หลักการจัดการ
บรรษัทภิบาลอย่างไร
ท่านมีความเห็นอย่างไรเกียวกับยุทธศาสตร์ ในการ
พัฒนาองค์กรของท่านในอนาคต

สอด
คล้อง
+1

ไม่
แน่ใจ
0

ไม่สอด
คล้อง
-1

ข้อเสนอ
แนะ

358
ส่ วนที 2 ความเห็นของนักวิชาการ โรงเรียนแพทย์
ข้อ
ที

ข้อคําถามในการประเมิน

1

ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับโครงสร้าง บทบาท อํานาจ
หน้าทีในการผลิตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิค
การแพทย์ทีประสบปัญหาความขาดแคลนในปัจจุบนั
อย่างไร
ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาความ
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับหลักสู ตรในการ
สอนของแพทย์ ในด้านการจัดการธุรกิจ จริ ยธรรม
วิชาชีพ เป็ นต้น เพือเตรี ยมความพร้อมด้านการจัดการ
กิจการโรงพยาบาล
ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับการติดตามผลสัมฤทธิของ
แพทย์ในการทํางาน การจัดการธุรกิจ การพัฒนา
ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์อย่างไร
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับความร่ วมมือ
ภาครัฐบาลและเอกชนในการร่ วมกันผลิตบุคลากร
ทางแพทย์ให้เพียงพอ และมีการบูรณาการเรี ยนการ
ฝึ กสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

2
3

4

5
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ส่ วนที 3 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
ท่านมีความคิดเห็นอย่างเกียวกับการจัดการด้านสําคัญ ดังนี
ข้อ
ที

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

ข้อคําถามในการประเมิน

การนํ าองค์ กร
บทบาท หน้าที และภาวะผูน้ าํ ในการจัดการธุรกิจ
โรงพยาบาลเอกชน
การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร
ให้มีความสอดคล้องกับเป้ าหมายได้อย่างไร
แนวทางการตัดสิ นใจเชิงนโยบาย เป้ าหมาย ทีเกียวข้อง
กับการเปลียนแปลงทางสภาพแวดล้อม
การกําหนดยุทธศาสตร์ (Top-down or Bottom-up) การ
กําหนดผูม้ ีส่วนร่ วมในการทําแผนยุทธศาสตร์
การตลาด
กิจกรรมการตลาดเพือสังคมในการให้ความรู ้
เสริ มสร้าง สนับสนุนสังคมขององค์กรเป็ น
การเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ และการส่ งต่อผูร้ ับบริ การ
ไปยังเครื อข่าย หรื อโรงพยาบาลอืน
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านผูน้ าํ
ความแตกต่าง ผูน้ าํ ต้นทุน
การพัฒนานวัตกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับลูกค้า
การพัฒนาการสร้างความพึงพอใจในการ
รักษาพยาบาล และการให้บริ การ
การรักษาฐานผูร้ ับบริ การเดิม และการสร้างฐาน
ผูร้ ับบริ การใหม่ (แยกเป็ นชาวไทยและชาวต่างชาติ)
มีการจัดการนวัตกรรม และสร้างกลไกในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การตลาดอย่างไร
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360
ส่ วนที 3 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)
ข้อ
ที

ข้อคําถามในการประเมิน

คุณภาพการรั กษา
1 การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรักษา คุณภาพการวินิจฉัย
ของแพทย์ รวมถึงการทํางานเป็ นทีมของแพทย์
พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนัก
กายภาพบําบัด
2 การดูแล ควบคุมด้านคุณภาพด้านชีวอนามัย การติด
เชือของผูร้ ับบริ การ รวมถึงแนวทางป้ องกันทีเหมาะสม
3 การตรวจสอบคุณภาพการรักษาจากแพทย์ ได้แก่ ความ
เหมาะสมในการให้การรักษา การรับผูป้ ่ วย
4 การประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางท่านอืน การให้
ยา เป็ นต้น
5 มีการ Discharge และระบบ/กระบวนการ Refferal ที
เหมาะสมตามศักยภาพให้แก่ผรู ้ ับบริ การจากห้องแล๊ป
การจัดเก็บ เรี ยกใช้เอกสารจากระบบ เป็ นต้น
6 ความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมของเอกสารทาง
การแพทย์ เช่น Medical record
7 การอธิบายผลการวินิจฉัยทังด้านดีและด้านร้ายที
เหมาะสมสําหรับผูร้ ับบริ การและญาติ
8 การให้คาํ แนะนํา และความพร้อมด้านเอกสารสําหรับ
แนะนํากรณี ผรู ้ ับบริ การต้องดูแลหลัง Discharge
9 การพัฒนางานวิจยั ทางการแพทย์
10 ความพร้อมเพียงของทรัพยากรทางการแพทย์ เช่น
เครื องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้อง สาธารณูปโภคที
จําเป็ น สิ งจําเป็ นในห้องเพือการรักษา โดยเฉพาะห้อง
ER รถฉุ กเฉิ น เป็ นต้น
11 การตังใจปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรับรอง HA, JCI,
ISO อย่างต่อเนืองเป็ นกิจวัตร
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361
ส่ วนที 3 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)
ข้อ
ที

ข้อคําถามในการประเมิน

12 แนวทางป้ องกัน และพัฒนาโอกาสทีอาจทําให้เกิด
ความผิดผลาดในการรักษา
คุณภาพบริการ
1 การจัดกระบวนการส่ งมอบคุณค่าให้แก่ผรู ้ ับบริ การ
ครบวงจรตังแต่ เวชระเบียน OPD, Admission, การ
ประเมินราคา, Ward/ICU, แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/
นักเทคนิคการแพทย์/นักกายภาพบําบัด, การเงิน, เวร
เปล, แม่บา้ น, ช่าง, ระบบรักษาความปลอดภัย และการ
ติดตามผลการรักษา เป็ นต้น
2 การให้ความช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูร้ ับบริ การ ด้วยพฤติกรรมและจิตใจบริ การอย่างมือ
อาชีพ
ทรัพยากรบุคคล
1 ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร ทีมีผลต่อ
การตอบสนองผูร้ ับบริ การและการพัฒนาองค์กร
2 การจัดอัตรากําลังอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
3 การจัดการความรู ้ การแบ่งปัน การพัฒนาความรู ้
ภายในองค์กร (Knowledge management and leaning
organization)
4 การสร้างระเบียบวินยั ในการปฎิบตั ิงานทีเหมาะสม
5 คุณสมบัติเฉพาะทีจําเป็ นต่อการปฎิบตั ิงานในแต่ละ
สายงาน (Competency) เช่น พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง
นักบัญชีเฉพาะ เป็ นต้น
6 การคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน การสอนงาน
(Orientation, Training, Coaching, Job specific, On the
job training, Specialist training)
7 การอบรมทีท้าทาย (Talent Management)
8 การรักษาคน (Engagement)
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ส่ วนที 3 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)
ข้อ
ที

ข้อคําถามในการประเมิน

9 การพัฒนาคนเฉพาะด้าน (IDP)
10 การสร้างหลักสู ตรภาคบังคับ(Mandatory)
11 การให้ความสําคัญต่อหลักการบรรษัทภิบาลในองค์กร
เช่น Code of conduct เป็ นต้น
การเงิน
1 การบริ หารสภาพคล่อง การบริ หารหนีสิ น/ทรัพย์สิน
2 การจัดการด้านแหล่งเงินทุน การระดมทุน
3 นักลงทุนสัมพันธ์ และการบริ หารการลงทุน
4 การจัดระบบบริ หารการจัดซือทีเหมาะสม มีมาตรฐาน
5 กระบวนการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภาย
นอกจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
6 การรวมและซือกิจการ (Merger, Acquisition,
Takeover) การถือครองหุน้ บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ร่ วม
7 การขยาย (Expansion) จํานวนโรงพยาบาล
8 การขยายแนวตังและแนวดิ ง (Forward and Backward
integration) เช่น โรงงานผลิตยา ร้านขายยา คลีนิค/โพ
ลีคลีนิค
9 การลงทุนในเครื อข่าย
10 การจัดการทางการเงิน (บูรณาการ)
11 การจัดการงบประมาณด้านการลงทุน และการ
ดําเนินงานทัวไป
12 ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนสิ นค้า ราคาขายสินค้า การ
กระจายรายได้และค่าใช้จ่ายสู่ กิจกรรมทีเหมาะสม
13 การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ใช้สนับสนุนธุรกิจ
โรงพยาบาล เช่น E-payment
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ส่ วนที 3 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)
ข้อ
ที

1
2

3
4

1

2

ข้อคําถามในการประเมิน

การสนับสนุนทัวไป
ด้านอาคารสถานที การก่อสร้างใหม่ การซ่ อมบํารุ ง
ด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น นําประปา ไฟฟ้ า
โทรศัพท์และเครื อข่ายโทรคมนาคม ขยะ มดหนูแมลง
นํามันเชือเพลิง การสํารองนําประปาเครื องปั นไฟ
ระบบความเย็น เป็ นต้น
เครื องมือทางการแพทย์ การจัดซือ ซ่ อมบํารุ ง จําหน่าย
ด้านอํานวยความสะดวก เช่น การรักษาความปลอดภัย
ระบบป้ องกันเพลิง ระบบรองรั บเหตุการณ์ฉุกเฉิ น
การอํานวยความสะดวกทีจอดรถ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศเครื อข่าย เช่น ระบบเวชระเบียน
ระบบเอกสารการรักษา ระบบการเงิน ระบบจัดซือ
กลาง ระบบบุคคลกลาง ระบบการสนับสนุนกลาง เป็ น
ต้น เพือเป็ นการแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลระหว่าง
เครื อข่าย
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับปัญหาสําคัญในการ
จัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และมีอะไรบ้าง เช่น
การสื อสาร การจัดอัตรากําลัง เป็ นต้น
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ส่ วนที 4 การนําเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการนํายุทธศาสตร์พฒั นาโรงพยาบาลให้เป็ นองค์กรแห่งบรรษัทภิบาล
ตามข้อเสนอดังนี
ข้อ
ที

ข้อคําถามในการประเมิน

สอด
คล้อง
+1

ไม่
แน่ใจ
0

1 ยุทธศาสตร์ ด้านหลักนิติธรรม
1.1 การประสานงานร่ วมกันภาครัฐบาลและเอกชน ด้าน
การกําหนดนโยบายสาธารณสุ ข การปฎิบตั ิตามระเบียบ
แพทยสภาและสภาวิชาชีพ การผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ร่วมกัน
1.2 การเคารพและปฎิบตั ิกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เพือสร้าง
ความเป็ นธรรมทังคุณภาพบริ การ ราคาค่าบริ การ เป็ น
ต้น
1.3 การสร้างนโยบายและให้การสนับสนุนการเข้าถึงสิ ทธิ
ของประชาชน โดยการเพิ มจํานวนโรงพยาบาลรัฐบาล
เพิ มคุณภาพการรักษาและบริ การ
2 ยุทธศาสตร์ ด้านหลักการตอบสนอง ต่ อผู้รับบริ การ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
2.1 การบริ หารจัดการด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาลทีมี
คุณภาพมาตรฐานและบริ การทีดี
2.2 การตอบสนองผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เช่น ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับบริ การ ผูเ้ กียวข้อง สังคมชุมชนที
เหมาะสม
2.3 การแบ่งปัน แลกเปลียนทรัพยากรทางการแพทย์
ระหว่างภาครัฐบาล และภาคเอกชนให้ทวถึ
ั ง เช่น แพทย์
เครื องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สาธารณูปโภค
เป็ นต้น
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ข้อคําถามในการประเมิน

2.4 การตอบสนองความต้องการกลับเข้ารับราชการ การ
จัดสรรสวัสดิการและรายได้ทีเหมาะสมให้แก่บุคลากร
ทางการแพทย์
3 ยุทธศาสตร์ ด้านหลักประสิ ทธิภาพ
3.1 การบริ หารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การใช้
ทรัพยากรร่ วมกันในเครื อข่าย เพือให้เกิดการประหยัด
และการใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัดให้เกิดความคุม้
ค่าสู งสุ ด
3.2 การจัดกระบวนการทํางานทีมีประสิ ทธิภาพ ลดความ
ซําซ้อน ลดความเข้าใจผิดในการประสานงาน พัฒนา
ระบบการทํางาน ลดขันตอนการทํางาน ระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
3.3 การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรับรองทัวไป เช่น JCI,
HA, ISO อย่างต่อเนืองและมีความจริ งใจในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานตามทีกําหนดตลอดเวลา
4 ยุทธศาสตร์ ด้านหลักประสิ ทธิผล
4.1 การมุ่งผลประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพแก่ผรู ้ ับบริ การ และผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ด้านความพึงพอใจในคุณภาพการ
รักษา คุณภาพการบริ การ ทีเป็ นไปตามการรับรู ้และ
ความคาดหวังของผูร้ ับบริ การและผูเ้ กียวข้อง
4.2 การประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินกิจการของ
โรงพยาบาลตามเกณฑ์วดั ทีกําหนด
5 ยุทธศาสตร์ ด้านหลักความเสมอภาค
5.1 การปฎิบตั ิต่อผูร้ ับบริ การอย่างเท่าเทียมกันในการ
รักษาพยาบาล ไม่วา่ ผูร้ ับบริ การจะมีความแตกต่างด้าน
ฐานะการเงิน วิธีการชําระเงิน ความคุม้ ครองพิเศษ เป็ น
ต้น
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5.2 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน ในการคํานึงถึงสิ ทธิ
ผูร้ ับบริ การทีพึงได้รับรู ้อย่างเข้าใจถึงสิ ทธิดงั กล่าวเป็ น
อย่างดี การให้ผรู ้ ับบริ การมีสิทธิในการเลือกรู ปแบบ
การรักษาตามการยินยอม
6 ยุทธศาสตร์ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม
6.1 การสร้างความมีส่วนร่ วม และการตัดสิ นใจร่ วมกันใน
การรักษาพยาบาล ระหว่างทีมงานรักษาและ
ผูร้ ับบริ การหรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
6.2 การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุน อํานวยความสะดวก
ต่อผูร้ ับบริ การ เช่น สิ งอํานวยความสะดวก ผู ้
แปลภาษา และอืนๆ แก่ผรู ้ ับบริ การและผูม้ ีส่วน
เกียวข้อง
6.3 การมีส่วนร่ วมด้านส่ งเสริ มวิชาการ การวิจยั พัฒนา
นวัตกรรมการรักษา และบริ การ
7 หลักการตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ
7.1 สร้างความรับผิดชอบและการพัฒนาสังคม ชุมชน
สิ งแวดล้อม และผูร้ ับบริ การ
7.2 สร้างระบบการตรวจสอบรายละเอียดการรักษาพยาบาล
และกระบวนการขันตอน เอกสาร การรักษาพยาบาลที
ชัดเจน
7.3 ความรับผิดชอบและการยอมรับการตรวจสอบในฐานะ
ผูใ้ ห้การรักษาทังแพทย์ และโรงพยาบาล
7.4 ด้านการวางกรอบนโยบาย การลงมือปฎิบตั ิ และการ
ติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน เช่น ระบบการ
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการวินิจฉัยของแพทย์
ตรวจสอบการเกียวกับยาทังคุณภาพ
7.5 การสร้างความยอมรับในแผนการทํางาน การ
ตรวจสอบในทุกระดับเป็ นวาระประจํา
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ข้อที

8
8.1

ข้อคําถามในการประเมิน

หลักความโปร่ งใส เปิ ดเผย
การให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ และบริ การอย่างครบถ้วน
เกียวกับคุณสมบัติ มาตรฐานการรับรอง ราคา
ข้อจํากัด ข้อยกเว้น ผลข้างเคียง เป็ นต้น แก่
ผูร้ ับบริ การ
8.2 การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจต่อผูถ้ ือหุน้
พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างตรงไปตรงมา
8.3 การเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องรวดเร็ วเหมาะสม
8.4 การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับการรักษา ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลพร้อมอธิบายข้อมูลอย่างละเอียด ชัดเจน
8.5 การเปิ ดเผยข้อขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ (Conflict of
interest)
9 หลักการกระจายอํานาจ
9.1 การมุ่งให้บริ การแก่ผรู ้ ับบริ การให้ได้รับความสะดวก
ทัวถึง ครอบคลุมพืนทีหลัก และให้ความสําคัญต่อการ
ขนย้ายผูป้ ่ วยในสถานทีห่างไกล
9.2 การกระจายอํานาจในการจัดการให้เกิดความคล่องตัว
ในการดําเนินงาน และตัดสิ นใจ
10 หลักคุณธรรมจริยธรรม
10.1 การส่ งเสริ ม การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม จริ ยธรรม
และบรรษัทภิบาลในองค์กร เพือส่ งมอบคุณค่าแก่
ผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
10.2 การสร้างจิตสํานึกในวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(แพทย์ พยาบาล เภสัชกร) การคํานึงถึงความถูกต้อง
สร้างจริ ยธรรมทีดี เอืออาทรต่อสังคม
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10.3 การสร้างจริ ยธรรม (Code of conduct) เกียวกับข้อพึง
ปฎิบตั ิ หลักเกณฑ์ กรอบในการปฎิบตั ิงาน

.....................................................................
พรชัย ดีไพศาลสกุล
ผูว้ ิจยั

.............................................................
(........................................................)
ผูเ้ ชียวชาญ
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ภาคผนวก ข
รายชือผู้ให้ ข้อมูลหลักในการวิจยั
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รายชือผู้ให้ ข้อมูลหลักในการวิจยั ครังนี
กลุ่มผูเ้ ชียวชาญ จากโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 9 คน คือ
1. นายแพทย์ ดุลย์ ดํารงศักดิ
ตําแหน่ง
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริ หารกลุ่ม โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาล
บีเอ็นเอส
ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลสมิติเวช
2. นายแพทย์ พิเชษฐ์ ชุนพิพฒั น์
ตําแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีปฎิบตั ิการ การแพทย์ และผูอ้ าํ นวยการประจําสํานักงาน
บริ ษทั กรุ งเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน)
3. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สมอาจ วงษ์ขุมทอง
ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลกรุ งเทพ หัวหิน
4. นายแพทย์ มัยธัช สามเสน
ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลมหาชัย
5. นายแพทย์ รพีพนั ธ์ วงศ์วานิช
ตําแหน่ง
ผูช้ ่วยประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี
6. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประภัทร สุทธาเวศ
ตําแหน่ง
กรรมการ และกรรมการผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลไทยนคริ นทร์
7. นายแพทย์ เกียรติศกั ดิ จิรโสตติกุล
ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการแพทย์ กลุ่มโรงพยาบาลศุภมิตร
8. คุณเพ็ญรุ่ ง เสาหสม
ตําแหน่ง
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลเอกชัย
9. คุณพิชามญ์ชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์
ตําแหน่ง
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร โรงพยาบาลเอกชัย
กลุ่มผูเ้ ชียวชาญจากหน่วยงานราชการ จํานวน 2 คน คือ
1. นายแพทย์ สุวฒั น์ กิตติดิลกกุล
ตําแหน่ง
ทีปรึ กษาปลัด กระทรวงสาธารณสุข
ผูอ้ าํ นวยการสํานักนโยบาย และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
2. นายแพทย์ สุรพงษ์ บุญประเสริ ฐ
ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

377
กลุ่มผูเ้ ชียวชาญจากนักวิชาการ จํานวน 3 คน คือ
1. พลตํารวจโท นายแพทย์ เลียง หุยประเสริ ฐ
ตําแหน่ง
รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วนิดา เปาอินทร์
ตําแหน่ง
รองคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผูบ้ ริ หารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3. ดร. นายแพทย์ สุธีร์ รัตนะมงคลกุล
ตําแหน่ง
อาจารย์ประจํา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์
กลุ่มบริ ษทั คู่สญ
ั ญา บริ ษทั ประกัน จํานวน 5 คน คือ
1. คุณศิววงศ์ ค่อนดี
ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การ
บริ ษทั SAMPO JAPAN จํากัด
2. คุณสุวิทย์ เก่งวิบูลย์
ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายสินไหมทดแทน
Thai Health Insurance Public Company Limited
3. คุณวรุ ณภา กุณฑลจินดา
ตําแหน่ง
Senior Section Manager of Medical and hospital network
Thai Health Insurance Public Company Limited
4. คุณเพ็ญศรี บัณฑิตนพรัตน์
ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริ ษทั ซีพี
5. คุณสุภาพร พสกภักดี
ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริ ษทั ล๊อกซ์เล่ย ์ จํากัด(มหาชน)
กลุ่มมูลนิธิ จํานวน 4 คน คือ
1. คุณกรรณิกา กิติเวชกุล
ตําแหน่ง
กรรมการ และผูบ้ ริ หาร
มูลนิธิคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
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2. คุณปรี ยานันท์ ล้อเสริ มวัฒนา
ตําแหน่ง
ประธานผูเ้ สียหายทางการแพทย์
3. คุณสําอางค์ สว่างแจ้ง
ตําแหน่ง
หัวหน้ากูภ้ ยั มูลนิธิป่อเต็กตึง
4. คุณชัชวาลด์ อร่ ามวัฒน์
ตําแหน่ง
เจ้าหน้าทีกูภ้ ยั มูลนิธิร่วมกตัญ ู
กลุ่มพนักงานโรงพยาบาลเอกชน จํานวน 5 คน คือ
1. คุณภัทรภรณ์ เลาหกุล
ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายนวัตกรรม โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
2. คุณปรเมธ บุญศรัทธา
ตําแหน่ง
หัวหน้าแผนกการเงิน โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
3. คุณสุภชั ชา กิ งแก้วเจริ ญชัย
ตําแหน่ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
4. คุณโฆสิต เมตติกานนท์
ตําแหน่ง
หัวหน้าศูนย์เอกซเรย์ และภาพวินิฉยั
โรงพยาบาลสุขุมวิท(กลุม่ โรงพยาบาลรามคําแหง โรงพยาบาล
วิภาวดี และโรงพยาบาลวิภาวดีราม)
5. คุณวรรณี วิริยะกังสานนท์
ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการพยาบาล
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชันแนล
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ภาคผนวก ค
หนังสือเชิญผู้เชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือ
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถาม
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ข้ อคําถามปลายเปิ ด สําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
เรือง “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาล”

























ผู ้ เกียวข้ องอืนๆ



แพทยสภา



สมาคมโรงพยาบาล

คู่สัญญา



NGO

บริ ษ ั ทประกั น



ผู ้ รับบริ การ

นักวิชาการ



พนักงาน

โรงพยาบาลเอกชน

ส่ วนที 1 การ
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม 
และการกําหนด
ยุทธศาสตร์
ส่ วนที 2
ความเห็นของ
นักวิชาการ
โรงเรี ยนแพทย์

ส่ วนที 3 การ
จัดการธุ รกิจ
โรงพยาบาล
เอกชน
ส่ วนที 4 การ
นําเสนอ
ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา
ส่ วนที 5 การ
สํารวจ
ความเห็นของ
ผูร้ ับบริ การต่อ

การจัดการ
บรรษัทภิบาล
โรงพยาบาล
เอกชน

โรงพยาบาลรัฐบาล

หน่วยงานภาครัฐบาล

ส่ วนที
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ส่ วนที 1 การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(โอกาส/อุปสรรค)
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเชิงบูรณาการเกียวกับภาพรวมด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และพฤติกรรมผูร้ ับบริ การ ชนชันทางสังคม ค่านิยม วัฒนธรรม ภายใต้กระแส
โลกาภิวฒั น์และการเปิ ดเสรี ทางการค้าอาเซียน ทีมีผลต่อโอกาส และความเสียงจากการ
ดําเนินงานโรงพยาบาลเอกชน
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร
เกียวกับขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงพยาบาล
เอกชนของไทยในปัจจุบนั และในอนาคต
3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับบทบาทภาครัฐ เช่น พรบ.สุขภาพ การเข้าถึงสิทธิ ฯลฯ
จะมีผลดีผลเสียต่อผูร้ ับบริ การ โรงพยาบาล ทังในปัจจุบนั และอนาคต
4. กระแสการตืนตัวด้านการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพทีมีความเจริ ญก้าวหน้าขึนตาม
ปริ มาณของประชากรทีเพิ มสูงขึน ท่านมีมุมมองกลยุทธ์ทางการตลาด หรื อกลยุทธ์การ
จัดการอย่างไร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร(จุดแข็ง/จุดอ่อน) และการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร
1. ท่านมีการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กรท่านอย่างไร
2. ท่านมีแนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์ในการตอบสนองธุรกิจอย่างไร
3. ท่านมีแนวทางในการจัดการยุทธศาสตร์ขององค์กรในแต่ละด้านอย่างไร
4. ท่านมีความเห็นเกียวกับปัญหาและอุปสรรคในการใช้หลักบรรษัทภิบาลในองค์กรท่าน
อย่างไร
5. ท่านมีความเห็นเกียวกับยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านมีการนําหลักบรรษัทภิบาลมาใช้มาก
น้อยเพียงใด
6. ท่านมีความเห็นเกียวกับการใช้หลักการจัดการบรรษัทภิบาลอย่างไร
7. ท่านมีความเห็นอย่างไรเกียวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรของท่านในอนาคต
ส่ วนที 2 ความเห็นของนักวิชาการ โรงเรียนแพทย์
2.1. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับโครงสร้าง บทบาท อํานาจหน้าทีในการผลิตแพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ทีประสบปัญหาความขาดแคลนในปัจจุบนั อย่างไร
2.2. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
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2.3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับหลักสูตรในการสอนของแพทย์ ในด้านการจัดการ
ธุรกิจ จริ ยธรรมวิชาชีพ เป็ นต้น เพือเตรี ยมความพร้อมด้านการจัดการกิจการ
โรงพยาบาล
2.4. ท่านมีความคิดเห็นเกียวกับการติดตามผลสัมฤทธิของแพทย์ในการทํางาน การจัดการ
ธุรกิจ การพัฒนาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์อย่างไร
2.5. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับความร่ วมมือภาครัฐบาลและเอกชนในการร่ วมกัน
ผลิตบุคลากรทางแพทย์ให้เพียงพอ และมีการบูรณาการเรี ยนการฝึ กสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่ วนที 3 การจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ท่านมีความคิดเห็นอย่างเกียวกับการจัดการด้าน
สําคัญ ดังนี
3.1. การนําองค์กร
3.1.1.บทบาท หน้าที และภาวะผูน้ าํ ในการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
3.1.2.การกําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับ
เป้ าหมายได้อย่างไร
3.1.3.แนวทางการตัดสินใจเชิงนโยบาย เป้ าหมาย ทีเกียวข้องกับการเปลียนแปลงทาง
สภาพแวดล้อม
3.1.4.การกําหนดยุทธศาสตร์(Top-down or Bottom-up) การกําหนดผูม้ ีส่วนร่ วมใน
การทําแผนยุทธศาสตร์
3.2. การตลาด
3.2.1.กิจกรรมการตลาดเพือสังคมในการให้ความรู้ เสริ มสร้าง สนับสนุนสังคมของ
องค์กรเป็ น
3.2.2.การเคลือนย้ายผูร้ ับบริ การ และการส่งต่อผูร้ ับบริ การไปยังเครื อข่าย หรื อ
โรงพยาบาลอืน
3.2.3.การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านผูน้ าํ ความแตกต่าง ผูน้ าํ ต้นทุน
3.2.4.การพัฒนานวัตกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับลูกค้า
3.2.5.การพัฒนาการสร้างความพึงพอใจในการรักษาพยาบาล และการให้บริ การ
3.2.6.การรักษาฐานผูร้ ับบริ การเดิม และการสร้างฐานผูร้ ับบริ การใหม่ (แยกเป็ นชาว
ไทยและชาวต่างชาติ) มีการ จัดการนวัตกรรม และสร้างกลไกในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การตลาดอย่างไร

389
3.3. คุณภาพการรักษา
3.3.1.การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรักษา คุณภาพการวินิจฉัยของแพทย์ รวมถึงการ
ทํางานเป็ นทีมของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนัก
กายภาพบําบัด
3.3.2.การดูแล ควบคุมด้านคุณภาพด้านชีวอนามัย การติดเชือของผูร้ ับบริ การ รวมถึง
แนวทางป้ องกันทีเหมาะสม
3.3.3.การตรวจสอบคุณภาพการรักษาจากแพทย์ ได้แก่ ความเหมาะสมในการให้การ
รักษา การรับผูป้ ่ วยใน การประสานงานกับแพทย์เฉพาะทางท่านอืน การให้ยา
เป็ นต้น
3.3.4.ความเหมาะสมในการ Discharge และระบบ/กระบวนการ Refferal ทีเหมาะสม
ตามศักยภาพให้แก่ผรู้ ับบริ การ
3.3.5.ความถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมของเอกสารทางการแพทย์ เช่น Medical record
ผลจากห้องตรวจวินิจฉัยคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บ เรี ยกใช้เอกสารจากระบบ เป็ น
ต้น
3.3.6.การอธิบายผลการวินิจฉัยทังด้านดี/ด้านร้าย รวมถึงวิธีในการบอกด้านร้ายที
เหมาะสมสําหรับผูร้ ับบริ การและญาติ การให้คาํ แนะนํา และความพร้อมด้าน
เอกสารสําหรับแนะนํากรณี ผูร้ ับบริ การต้องดูแลหลัง Discharge
3.3.7.การพัฒนางานวิจยั ทางการแพทย์.
3.3.8.ความพร้อมเพียงของทรัพยากรทางการแพทย์ เช่น เครื องมืออุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ห้องสาธารณูปโภคทีจําเป็ น สิ งจําเป็ นในห้องเพือการรักษา
โดยเฉพาะห้อง ER รถฉุกเฉิน เป็ นต้น
3.3.9.การตังใจปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรับรอง HA, JCI, ISO อย่างต่อเนืองเป็ น
กิจวัตร
3.3.10.แนวทางป้ องกัน และพัฒนาโอกาสทีอาจทําให้เกิดความผิดผลาดในการรักษา
3.4. คุณภาพบริ การ
3.4.1.การจัดกระบวนการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผรู้ ับบริ การครบวงจรตังแต่ เวชระเบียน
OPD, Admission, การประเมินราคา, Ward/ICU, แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/นัก
เทคนิคการแพทย์/นักกายภาพบําบัด, การเงิน เวรเปล, แม่บา้ น, ช่าง, ระบบรักษา
ความปลอดภัย และการติดตามผลการรักษา เป็ นต้น
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3.4.2.การให้ความช่วยเหลือ อํานวยความสะดวกสําหรับผูร้ ับบริ การ ด้วยพฤติกรรม
และจิตใจบริ การอย่างมืออาชีพ
3.5. ทรัพยากรบุคคล
3.5.1.ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรมองค์กร ทีมีผลต่อการตอบสนอง
ผูร้ ับบริ การและการพัฒนาองค์กร
3.5.2.การจัดอัตรากําลังอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.5.3.การจัดการความรู้ การแบ่งปัน การพัฒนาความรู้ภายในองค์กร (Knowledge
management and leaning organization)
3.5.4.การสร้างระเบียบวินยั ในการปฎิบตั ิงานทีเหมาะสม
3.5.5.คุณสมบัติ(Competency)
3.5.6.การคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน การสอนงาน(Orientation, Training, Coaching,
Job specific, On the job training, Specialist training)
3.5.7.การอบรมทีท้าทาย(Talent Management)
3.5.8.การรักษาคน(Engagement)
3.5.9.การพัฒนาคนเฉพาะด้าน(IDP)
3.5.10.การสร้างหลักสูตรภาคบังคับ(Mandatory)
3.5.11.การให้ความสําคัญต่อหลักการบรรษัทภิบาลในองค์กร เช่น Code of conduct
เป็ นต้น
3.6. การเงิน
3.6.1.การบริ หารสภาพคล่อง การบริ หารหนีสิน/ทรัพย์สิน
3.6.2.การจัดการด้านแหล่งเงินทุน การระดมทุน
3.6.3.นักลงทุนสัมพันธ์ และการบริ หารการลงทุน
3.6.4.การจัดซือ และ Supply chain
3.6.5.กระบวนการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายนอกจากผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
3.6.6.การรวม ซือกิจการ (Merger, Acquisition, Takeover) การถือครองหุน้ บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
3.6.7.การขยาย(Expansion) จํานวนโรงพยาบาล
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3.6.8.การขยายแนวตังและแนวดิ ง (Forward and Backward integration) เช่น
โรงงานผลิตยา ร้านขายยา คลีนิค/โพลีคลีนิค
3.6.9.การลงทุนในเครื อข่าย
3.6.10.การจัดการทางการเงิน(บูรณาการ)
3.6.11.การจัดการงบประมาณด้านการลงทุน และการดําเนินงานทัวไป
3.6.12.ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนสินค้า ราคาขายสินค้า การกระจายรายได้และค่าใช้จ่ายสู่
กิจกรรมที เหมาะสม
3.6.13.การพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ใช้สนับสนุนธุรกิจโรงพยาบาล เช่น Epayment
3.7. การสนับสนุนทัวไป
3.7.1.ด้านอาคารสถานที การก่อสร้างใหม่ การซ่อมบํารุ งอาคารเครื องมือเครื องใช้
จัดหาจัดซือทรัพย์สิน
3.7.2.ด้านระบบสาธารณูปโภค เช่น นําประปา ไฟฟ้ า โทรศัพท์และเครื อข่าย
โทรคมนาคม ขยะ มดหนู แมลง นํามันเชือเพลิง การสํารองนําประปาเครื องปั น
ไฟ ระบบความเย็น เป็ นต้น
3.7.3.เครื องมือทางการแพทย์ การจัดซือ ซ่อมบํารุ ง จําหน่าย
3.7.4.ด้านอํานวยความสะดวก เช่น การรักษาความปลอดภัย ระบบป้ องกันเพลิง
ระบบรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน การอํานวยความสะดวกทีจอดรถ
3.8. เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.8.1.การจัดการสารสนเทศเครื อข่าย เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบเอกสารการรักษา
ระบบการเงินระบบจัดซือกลาง ระบบบุคคลกลาง ระบบการสนับสนุนกลาง
เป็ นต้น เพือเป็ นการแบ่งปันทรัพยากร ข้อมูลระหว่างเครื อข่าย
3.9. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกียวกับปัญหาสําคัญในการจัดการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
และมีอะไรบ้าง เช่น การสือสาร การจัดอัตรากําลัง
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ส่ วนที 4 การนําเสนอยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการนํายุทธศาสตร์พฒั นาโรงพยาบาลให้เป็ นองค์กรแห่ง
บรรษัทภิบาลตามข้อเสนอดังนี
4.1. ยุทธศาสตร์ ด้านหลักนิตธิ รรม
4.1.1. การประสานงานร่ วมกันภาครัฐบาล และเอกชน
4.1.1. การกําหนดนโยบายสาธารณสุขทียอมรับบนหลักการและเหตุผลทีดี
ร่ วมกัน
4.1.2. ข้อตกลงการดูแลจากหน่วยงานราชการ เช่น แพทย์สภา กองประกอบ
โรคศิลป์
4.1.3. การสร้างความเป็ นธรรมแก่ผมู้ ีส่วนเกียวข้อง เช่น ความยุติธรรมของ
สัญญาจ้างแพทย์พนักงาน
4.1.4. การผลิตบุคลาการทางการแพทย์ร่วมกัน
4.1.2. การเคารพกฎหมายต่างๆ เช่น พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติประกันสังคม กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค การกําหนดโครงสร้างภาษีทีเหมาะสม
กฎหมาย ความเป็ นธรรมด้านราคาค่าบริ การ เป็ นต้น
4.1.3. การสร้างทางเลือกในการเข้าถึงสิทธิของประชาชน คือ การเพิ มจํานวน
โรงพยาบาล และเพิ มคุณภาพการรักษาและบริ การให้ดีขึน
4.2. ยุทธศาสตร์ ด้านหลักการตอบสนองต่อผู้รับบริการและผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
4.2.1. การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผูร้ ับบริ การ
4.2.2. การตอบสนองผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับบริ การ
ผูเ้ กียวข้อง สังคมชุมชน
4.2.3. การแบ่งปัน แลกเปลียนทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ทวถึ
ั ง เช่น แพทย์ เครื องมือทางการแพทย์ สาธารณูปโภค เป็ นต้น
4.2.4. การนําแพทย์อาวุโสกลับเข้ารับราชการ และการจัดสรรสวัสดิการ รายได้ที
เหมาะสมให้แก่แพทย์
4.3. ยุทธศาสตร์ ด้านหลักประสิทธิภาพ
4.3.1. ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการทรัพยากร เช่น
4.3.1.1. การจัดกระบวนการทํางานทีเหมาะสม
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4.3.1.2. พัฒนาระบบการทํางาน ลดขันตอนการทํางาน ระยะเวลา และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
4.3.1.3. การใช้ทรัพยากรร่ วมกันในเครื อข่าย
4.3.1.4. การจัดการทันสมัยเพือลดต้นทุน เพิ มประสิทธิภาพ
4.3.1.5. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถบุคลากร
4.3.1.6. ยุทธศาสตร์ในการลงทุน เช่น การครอบงํากิจการ การลงทุนที
เหมาะสมกับความต้องการให้บริ การ เป็ นต้น
4.3.1.7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถแก่บุคคลากรของ
โรงพยาบาล
4.3.1.8. การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรับรองทัวไป เช่น JCI, HA, ISO
4.4. ยุทธศาสตร์ ด้านหลักประสิทธิผล
4.4.1. ยุทธศาสตร์การตอบรับจากผูร้ ับบริ การ
4.5. ยุทธศาสตร์ ด้านหลักความเสมอภาค
4.5.1. การปฎิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในการการรักษาพยาบาล
4.5.2. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4.6. ยุทธศาสตร์ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม
4.6.1. การมีส่วนร่ วมในการรักษาพยาบาล / การตัดสินใจ
4.6.2. การสนับสนุนข้อมูลด้านวัฒนธรรม ภาษา กฎหมาย และอืนๆ แก่ผมู้ ีส่วน
เกียวข้อง
4.6.3. การมีส่วนร่ วมด้านวิชาการ
4.7. หลักการตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ
4.7.1. สร้างความรับผิดชอบและการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ งแวดล้อม และ
ผูร้ ับบริ การ
4.7.2. การตรวจสอบรายละเอียดการรักษาพยาบาล
4.7.3. ความรับผิดชอบของผูใ้ ห้การรักษาทังแพทย์ และโรงพยาบาล
4.7.4. ด้านการวางกรอบนโยบาย การลงมือปฎิบตั ิ และการติดตามประเมินผล
4.7.5. การสร้างความยอมรับในแผนการทํางาน การตรวจสอบในทุกระดับเป็ นวาระ
ประจํา
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4.8. หลักความโปร่ งใส เปิ ดเผย
4.8.1. การให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์บริ การ
4.8.2. การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา
4.8.3. การเผยแพร่ นวัตกรรม
4.8.4. การเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องรวดเร็ วเหมาะสม
4.8.5. การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
4.8.6. การเปิ ดเผยข้อขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์ (Conflict of interest)
4.9. หลักการกระจายอํานาจ
4.9.1 การมุ่งผูร้ ับบริ การให้ได้รับความสะดวก ลดขันตอนการดําเนินงาน
4.10.หลักคุณธรรมจริยธรรม
4.10.1. การส่งเสริ ม การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม จริ ยธรรม และบรรษัทภิบาล
ในองค์กร
4.10.2. การสร้างจิตสํานึกในวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ(แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร) การคํานึงถึงความถูกต้อง สร้างจริ ยธรรมทีดี เอืออาทรต่อ
สังคม
4.10.3. การสร้างจริ ยธรรม (Code of conduct) เกียวกับข้อพึงปฎิบตั ิ หลักเกณฑ์
กรอบในการปฎิบตั ิงาน
4.10.4. ความเป็ นผูป้ ระกอบการทีเป็ นธรรม ต่อต้านทุจริ ต
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แบบสอบถาม
เรี ยน
เรื อง

ท่านผูบ้ ริ หาร และเจ้าหน้าทีโรงพยาบาล
ท่านผูร้ ับบริ การ และผูเ้ กียวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน
แบบสํารวจความคิดเห็นเกียวกับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาล”
คําชีแจง

โครงการวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษายุทธศาสตร์ทีมีผลต่อการพัฒนาบรรษัทภิบาล
ของโรงพยาบาลเอกชน เป็ นการวิจยั เชิงประจักษ์ เพือหาความสําคัญของปัจจัยทีมีต่อการพัฒนาการ
ใช้หลักบรรษัทภิบาล เพือตอบสนองผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายได้แก่ ภาครัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน
พนักงาน ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูลทีได้รับจากท่านถือว่ามีความสําคัญและเป็ น
ประโยชน์ทางวิชาการอย่างสูง ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณท่านทีได้แสดงความคิดเห็นและให้ความกรุ ณา
เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนีทุกข้ออย่างตังใจ ด้วยเจตนารมณ์ทีชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้วน ข้อมูลทีได้รับจากท่านจะถือเป็ นความลับไม่พึงเปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ หากท่านมีความ
ประสงค์จะขอรับรายงานสรุ ปเกียวกับการศึกษาครังนี โปรดแจ้งความประสงค์ดา้ นล่างนี โดยแนบ
นามบัตรหรื อชือทีอยู่ หน่วยงานของท่านส่งผ่านซองจดหมายตอบรับ เพือข้าพเจ้าจะได้นาํ ส่งข้อมูล
กลับไปยังทีอยูต่ ามทีท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ หากท่านมีขอ้ เสนอแนะหรื อข้อสงสัยประการใด
เกียวกับแบบสอบถามชุดนีโปรดติดต่อนาย พรชัย ดีไพศาลสกุล บ้านเลขที 39/786-7 หมู่ 1 ซอย
สะแกงาม 14 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 084-4597555 หรื อ E-mail Address: Pornchaid@gmail.com
ข้อมูลทีท่านได้ให้ไว้นีจะไม่แสดงชือผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่มีการเปิ ดเผยเกียวกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลใน
รายงานข้อมูล รวมทังจะไม่ใช้ขอ้ มูลร่ วมกับบุคคลอืนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน
หากท่ านต้องการรายงานสรุ ปผลการวิจ ัยโปรดแนบนามบัต ร หรื อชื อ/ที อยู่ เพือส่ ง
รายงานถึงท่านมาพร้อมกับแบบสอบถามในชุดนี
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ท่านต้องการรายงานสรุ ปผลการวิจยั หรื อไม่
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
สุดท้ายนี ผูว้ ิจยั ขอแสดงความขอบคุณท่านทีให้ขอ้ มูลไว้ ณ โอกาสนี
...............................................................
(นาย พรชัย ดีไพศาลสกุล)
นักศึกษาปริ ญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

แบบสอบถาม
ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไปเกียวกับผู้ให้ข้อมูล
1. เพศ
ชาย
อืนๆ โปรดระบุ
....................................
2. ทีอยู่
กรุ งเทพ และปริ มณฑล
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
3. อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
41 - 50 ปี
61 ปี ขึนไป
4. ระดับการศึกษา
ตํากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท

หญิง

ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก

30 - 40 ปี
51 - 60 ปี

ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาเอก
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5. ระดับรายได้เฉลียต่อเดือน
ตํากว่า 15,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
60,000 บาทขึนไป
6. อาชีพปัจจุบนั
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน
อืนๆ โปรดระบุ
....................................
7. ตําแหน่งงานปัจจุบนั
เจ้าของธุรกิจ
พนักงาน
8. ประสบการณ์ในการทํางาน
น้อยกว่า 5 ปี
11 – 15 ปี
9. ประเภทธุรกิจทีมีประสบการณ์
โรงพยาบาล
บริ ษทั ทัวไป
นักพัฒนา/สิ งแวดล้อม (NGO)
10. จํานวนพนักงานในองค์กร
ตํากว่า 200 คน
501 – 1,000 คน

15,001 – 30,000 บาท
45,001 – 60,000 บาท
ภาคตะวันตก
นักเทคนิคการแพทย์ / นัก
รังสี
นักวิชาการ
เจ้าของธุรกิจ

ผูบ้ ริ หาร
อืนๆ โปรดระบุ
.........................
5 - 10 ปี
มากกว่า 15 ปี

บริ ษทั ประกัน
รับราชการ พนักงานรัฐบาล
อืนๆ โปรดระบุ
.........................
200 - 500 คน
มากกว่า 1,000 คนขึนไป
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11. ประวัติการใช้บริ การโรงพยาบาลเอกชน
เคยใช้บริ การโรงพยาบาลรัฐบาล
เคยใช้บริ การโรงพยาบาลรัฐบาล
และเอกชน
12. สิทธิหลักทีใช้ในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน
ชําระเงินเอง
บริ ษทั ประกัน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หลายสิทธิรวมกัน

เคยใช้บริ การโรงพยาบาล
เอกชน
ไม่เคยใช้บริ การโรงพยาบาล
ใดๆ
นายจ้าง
ประกันสังคม
ข้าราชการ
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ส่ วนที 2 ความคิดเห็นของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียต่อโรงพยาบาลเอกชน
ที

การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
(การให้หลักการบริ หารงานทีมีคุณความดี)

1 ด้ านนิตธิ รรม
1.1.โรงพยาบาลเอกชนมีการปฎิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อบังคับของภาครัฐบาล เช่น กระทรวงสาธารณสุข
แพทยสภา เป็ นต้นมากน้อยเพียงใด
1.2.ความตังใจในการรับข้อร้องเรี ยนของโรงพยาบาล
เอกชนรวมถึงการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรี ยนมากน้อย
เพียงใด
1.3.โรงพยาบาลเอกชนเคารพสิทธิผรู้ ับบริ การ และให้
ความสําคัญต่อสุขภาพของผูร้ ับบริ การมากน้อย
เพียงใด
2.ด้ านความโปร่ งใส
2.1.โรงพยาบาลเอกชนเปิ ดเผยข้อมูลการรักษา ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด
2.2.ความน่าเชือถือในข้อมูล การเปิ ดเผยการให้
คําอธิบายการรักษามากน้อยเพียงใด
3.ด้ านประสิทธิภาพ
3.1.โรงพยาบาลเอกชนให้ความใส่ใจในการดูแล
ผูร้ ับบริ การมากน้อยเพียงใด
3.2.โรงพยาบาลเอกชนมีการทํางานทีมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด เช่น ขันตอนการดําเนินงานการ
ประสานงานภายใน เป็ นต้น

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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ส่ วนที 2 ความคิดเห็นของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียต่อโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)
ที

การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
(การให้หลักการบริ หารงานทีมีคุณความดี)

3.3.คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะของแพทย์
พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์มีมาก
น้อยเพียงใด
4.ด้ านประสิทธิผล
4.1.ผลลัพธ์การรักษาพยาบาล และการบริ การทีได้รับ
จากโรงพยาบาลเอกชนมีความถูกต้องเหมาะสมตาม
มาตรฐานการแพทย์มากน้อยเพียงใด
5.ด้ านการตอบสนอง
5.1.โรงพยาบาลเอกชนให้ความเป็ นธรรมในการรักษา
และคิดค่าบริ การทีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด
5.2.โรงพยาบาลเอกชนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริ การได้มากน้อยเพียงใด เช่น การ
ตอบสนองต่อการดูแล การให้บริ การทีเหมาะสม การ
ช่วยเหลือ การให้ขอ้ มูล เป็ นต้น
6.ด้ านตรวจสอบได้ เชือถือได้
6.1.โรงพยาบาลเอกชนมีความน่าเชือถือในคุณภาพ
การรักษา และบริ การมาน้อยเพียงใด
6.2.โรงพยาบาลเอกชนสามารถตรวจสอบการรักษา
ค่ารักษา มาตรฐานตามที HA, JCI รับรองจนทําให้
ท่านมีความเชือถือได้มากน้อยเพียงใด

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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ส่ วนที 2 ความคิดเห็นของผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสียต่อโรงพยาบาลเอกชน (ต่อ)
ที

การจัดการบรรษัทภิบาลของโรงพยาบาลเอกชน
(การให้หลักการบริ หารงานทีมีคุณความดี)

7.หลักการกระจายอํานาจ
7.1.โรงพยาบาลเอกชนพยายามกระจายพืนทีให้บริ การ
ไปสู่ทุกพืนทีอย่างครอบคลุม เพือการดูแลผูร้ ับบริ การ
มากน้อยเพียงใด
8.หลักการมีส่วนร่ วม
8.1.โรงพยาบาลเอกชนสามารถสร้างการมีส่วนร่ วมใน
การปฎิบตั ิงานในโรงพยาบาล การมีส่วนร่ วมต่อความ
รับผิดชอบทางสังคม การให้ความรู้ประชาชน อย่าง
ตรงไปตรงมา การสร้างทางเลือกการรักษา เป็ นต้น
มากน้อยเพียงใด
9.หลักความเสมอภาค
9.1.โรงพยาบาลเอกชนให้บริ การโดยเท่าเทียมกัน
เสมอภาคกัน สําหรับผูร้ ับบริ การทุกเพศ ทุกวัย ทุก
ฐานะการเงิน ทุกสิทธิทังประกันสังคม ประกัน
สุขภาพ ทัวไป ไม่ว่าผูร้ ับบริ การจะมีประกันชําระเงิน
เอง ก็ให้บริ การเสมอภาคมากน้อยเพียงใด
10.หลักคุณธรรม และจริยธรรม
10.1.โรงพยาบาลเอกชนมีคุณธรรม จริ ยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพ ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน
มากน้อยเพียงใด
10.2.โรงพยาบาลเอกชนมีการจัดการทีมีธรรมาภิบาล
คุณธรรม จริ ยธรรมในระดับใด

ระดับความคิดเห็น
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีสุด
กลาง
ทีสุด
(5) (4) (3) (2) (1)
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ส่ วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาลในอนาคต
ที

การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาลในอนาคต

มาก
ทีสุด
(5)

1. หลักนิตธิ รรม
1.1 การประสานงานร่ วมกันภาครัฐบาลและเอกชน
ด้านการกําหนดนโยบายสาธารณสุข การปฎิบตั ิ
ตามระเบียบแพทยสภา และสภาวิชาชีพ การผลิต
บุคลากรทางการแพทย์ร่วมกัน
1.2 การเคารพและปฎิบตั ิตามกฎหมาย เช่น
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัติประกันสังคม กฎหมายคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค เพือสร้างความเป็ นธรรมทังคุณภาพ
บริ การ ราคาค่าบริ การ เป็ นต้น
1.3 การสร้างนโยบาย และให้การสนับสนุนการเข้าถึง
สิทธิของประชาชน โดยการเพิ มจํานวน
โรงพยาบาลรัฐบาล เพิ มคุณภาพการรักษาและ
บริ การ
2. หลักการตอบสนอง ต่อผู้รับบริการ และผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสีย
2.1 การบริ หารจัดการด้านการเข้าถึงการ
รักษาพยาบาลทีมีคุณภาพมาตรฐานและบริ การทีดี
2.2 การตอบสนองผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย เช่น ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับบริ การ ผูเ้ กียวข้อง สังคม
ชุมชนทีเหมาะสม

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีสุด
(4) (3) (2) (1)
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ส่ วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาลในอนาคต
(ต่อ)
ที

การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาลในอนาคต

2.3 การแบ่งปัน แลกเปลียนทรัพยากรทางการแพทย์
ระหว่างภาครัฐบาล และภาคเอกชนให้ทวถึ
ั ง เช่น
แพทย์ เครื องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
สาธารณูปโภค เป็ นต้น
2.4 การตอบสนองความต้องการกลับเข้ารับราชการ
การจัดสรรสวัสดิการ และรายได้ทีเหมาะสม
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
2.5 การส่งเสริ ม พัฒนา สนับสนุน จูงใจให้บุคลากร
ตอบสนองต่อนโยบาย แนวทางปฎิบตั ิต่อ
ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
2.6 การตอบสนองต่อสิ งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์เครื องมือเครื องใช้
ระบบความปลอดภัย
2.7 การมุ่งตอบสนองความคาดหวัง คุณค่า ความ
คุม้ ค่าในการรักษาแก่ผรู้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสีย
3. หลักความมีประสิทธิภาพ
3.1 การบริ หารจัดการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การ
ใช้ทรัพยากรร่ วมกันในเครื อข่าย เพือให้เกิดการ
ประหยัด และการใช้ทรัพยากรทีมีอยูอ่ ย่างจํากัด
ให้เกิดความคุม้ ค่าสูงสุด

มาก
ทีสุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีสุด
(4) (3) (2) (1)
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ส่ วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาลในอนาคต
(ต่อ)
ที

การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาลในอนาคต

3.2 การจัดกระบวนการทํางานทีมีประสิทธิภาพ ลด
ความซําซ้อน ลดความเข้าใจผิดในการ
ประสานงาน พัฒนาระบบการทํางาน ลดขันตอน
การทํางาน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ
3.3 การปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรับรองทัวไป เช่น
JCI, HA, ISO อย่างต่อเนืองและมีความจริ งใจใน
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามทีกําหนด
ตลอดเวลา
3.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับ
ระบบปฎิบตั ิงาน ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลทาง
การแพทย์ เวชระเบียน การจัดซือ การพยาบาล
การเงิน ควบคุมทรัพย์สิน ควบคุมยา/เวชภัณฑ์/
สารเคมี เครื องมือทางการแพทย์ เป็ นต้น
3.5 การกําหนดโครงสร้างองค์กร เป้ าหมายทางธุรกิจ
ยุทธศาสตร์การทํางานทีชัดเจน
3.6 การเสริ มศักยภาพเครื องมือ อุปกรณ์ และฝึ กอบรม
ทังทฤษฎีปฎิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
3.7 ระบบการตรวจสอบภายใน และภายนอก ระบบ
การป้ องกันมาตรการรองรับ เตรี ยมการสําหรับ
การทํางาน โดยเน้นทีผูร้ ับบริ การ
3.8 การทําแผนปรับปรุ ง/พัฒนาอย่างต่อเนือง บูรณา
การการแก้ปัญหาร่ วมกัน

มาก
ทีสุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีสุด
(4) (3) (2) (1)
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ส่ วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาลในอนาคต
(ต่อ)
ที

การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาลในอนาคต

4. หลักประสิทธิผล
4.1 การมุง่ ผลประโยชน์ดา้ นสุขภาพแก่ผรู้ ับบริ การ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียด้านความพึงพอใจใน
คุณภาพการรักษา คุณภาพการบริ การ ทีเป็ นไป
ตามการรับรู้ และความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ
และผูเ้ กียวข้อง
4.2 การประเมินผลความสําเร็ จในการดําเนินกิจการ
ของโรงพยาบาลตามเกณฑ์วดั ทีกําหนด
4.3 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผูน้ าํ การ
ประเมินผลงาน การแบ่งปันผลประโยชน์ใน
องค์กร การปฎิบตั ิตน เพือเอือต่อการใช้หลัก
บรรษัทภิบาล
5. ด้ านความเสมอภาค
5.1 การปฎิบตั ิต่อผูร้ ับบริ การอย่างเท่าเทียมกันในการ
รักษาพยาบาล ไม่ว่าผูร้ ับบริ การจะมีความแตกต่าง
ด้านฐานะการเงิน วิธีการชําระเงิน ความคุม้ ครอง
พิเศษ เป็ นต้น
5.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน ในการคํานึงถึงสิทธิ
ผูร้ ับบริ การทีพึงได้รับรู้อย่างเข้าใจถึงสิทธิดงั กล่าว
ได้อย่างดี การให้ผรู้ ับริ การมีสิทธิในการเลือก
รู ปแบบการรักษาตามความยินยอม

มาก
ทีสุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีสุด
(4) (3) (2) (1)

406
ส่ วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาลในอนาคต
(ต่อ)
ที

การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาลในอนาคต

6. ยุทธศาสตร์ ด้านหลักการมีส่วนร่ วม
6.1 การสร้างความมีส่วนร่ วม และการตัดสินใจ
ร่ วมกันในการรักษาพยาบาล ระหว่างทีมงาน
รักษา และผูร้ ับบริ การ หรื อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
6.2 การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุน อํานวยความ
สะดวกต่อผูร้ ับบริ การ เช่น สิ งอํานวยความสะดวก
ผูแ้ ปลภาษา และอืนๆ แก่ผรู้ ับบริ การและผูม้ ีส่วน
เกียวข้อง
6.3 การมีส่วนร่ วมด้านส่งเสริ มวิชาการ การวิจยั
พัฒนานวัตกรรมการรักษา และบริ การ
7. หลักการตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบ
7.1 สร้างความรับผิดชอบและการพัฒนาสังคม ชุมชน
สิ งแวดล้อม และผูร้ ับบริ การ
7.2 สร้างระบบการตรวจสอบรายละเอียดการ
รักษาพยาบาล กระบวนการ ขันตอน เอกสารการ
รักษาพยาบาลทีชัดเจน
7.3 ความรับผิดชอบ และการยอมรับการตรวจสอบใน
ฐานะผูใ้ ห้การรักษา ทังแพทย์ และโรงพยาบาล

มาก
ทีสุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีสุด
(4) (3) (2) (1)
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ส่ วนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาลในอนาคต
(ต่อ)
ที

การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ความเป็ น
บรรษัทภิบาลในอนาคต

7.4 ด้านการวางกรอบนโยบาย การลงมือปฎิบตั ิ และ
การติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน เช่น ระบบการ
ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการวินิจฉัยของ
แพทย์ ตรวจสอบเกียวกับยาทังคุณภาพ
7.5 การสร้างความยอมรับในแผนการทํางาน การ
ตรวจสอบในทุกระดับเป็ นวาระประจํา
8. หลักความโปร่ งใส เปิ ดเผย
8.1 การให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ และบริ การอย่างครบถ้วน
เกียวกับคุณสมบัติ มาตรฐานการรับรอง ราคา
ข้อจํากัด ข้อยกเว้น ผลข้างเคียง เป็ นต้น แก่
ผูร้ ับบริ การ
8.2 การเปิ ดเผยข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจต่อผูถ้ ือ
หุน้ พนักงาน และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ตรงไปตรงมา
8.3 การเบิกจ่ายเงินอย่างถูกต้องรวดเร็ วเหมาะสม
8.4 การเปิ ดเผยข้อขัดแย้งในเชิงผลประโยชน์
(Conflict of interest)

มาก
ทีสุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีสุด
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(ต่อ)
ที
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บรรษัทภิบาลในอนาคต
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9. หลักการกระจายอํานาจ
9.1 การมุง่ ให้บริ การแก่ผรู้ ับบริ การให้ได้รับความ
สะดวก ทัวถึง ครอบคลุมพืนทีหลัก และให้
ความสําคัญต่อการขนย้ายผูป้ ่ วยในสถานที
ห่างไกล
9.2 การกระจายอํานาจในการจัดการให้เกิดความ
คล่องตัวในการดําเนินงาน และตัดสินใจ
10. หลักคุณธรรม จริยธรรม
10.1 การส่งเสริ ม การสร้างค่านิยม วัฒนธรรม
จริ ยธรรม และบรรษัทภิบาลในองค์กร เพือส่ง
มอบคุณค่าแก่ผรู้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสีย
10.2 การสร้างจิตสํานึกในวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกร) การคํานึงถึง
ความถูกต้อง สร้างจริ ยธรรมทีดี เอืออาทรต่อ
สังคม
10.3 การสร้างจริ ยธรรม (Code of conduct) เกียวกับ
ข้อพึงปฏิบตั ิ หลักเกณฑ์ กรอบในการปฎิบตั ิงาน
การเสนอข้อคิดเห็นอืนๆ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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แบบสอบถาม
เรี ยน
เรื อง

ท่านผูบ้ ริ หารโรงพยาบาล
ท่านผูเ้ กียวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน
แบบสํารวจความคิดเห็นเกียวกับการคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชน
สู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล
คําชีแจง

โครงการวิจยั นี มีว ตั ถุประสงค์ เพือศึกษายุทธศาสตร์ ที นําโรงพยาบาลเอกชนสู่ ก าร
จัดการบรรษัทภิบาล เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เพือหาความสําคัญของยุทธศาสตร์ ทีสามารถสร้าง
ความเป็ นบรรษัทภิบาล ในการตอบสนองผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายได้แก่ ภาครัฐบาล โรงพยาบาล
เอกชน พนักงาน ผูร้ ับบริ การ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ข้อมูลทีได้รับจากท่ านถือว่ามีความสําคัญ
และเป็ นประโยชน์ทางวิชาการอย่างสูง ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณท่านทีได้แสดงความคิดเห็นและให้ความ
กรุ ณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามชุดนีทุกข้ออย่างตังใจ ด้วยเจตนารมณ์ทีชัดเจน ถูกต้อง
ครบถ้ว น ข้อ มูลที ได้รั บจากท่ า นจะถือเป็ นความลับไม่พึง เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะ หากท่ านมี
ข้อเสนอแนะ หรื อข้อสงสัยประการใดเกียวกับแบบสอบถามชุดนี โปรดติดต่อนาย พรชัย ดีไพศาล
สกุล บ้านเลขที 39/786-7 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม 14 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 080-590-7770 หรื อ Line id : Pornchaid และ E-mail Address :
Pornchaid@gmail.com
หากท่านต้องการรายงานสรุ ปผลการวิจยั โปรดแนบนามบัตร หรื อแจ้งชือนามสกุล ทีอยู่
เพือข้าพเจ้าจะจัดส่งรายงานถึงท่านในโอกาสต่อไป
ท่านต้องการรายงานสรุ ปผลการวิจยั หรื อไม่
ต้องการ
ไม่ตอ้ งการ
สุดท้ายนี ผูว้ ิจยั ขอแสดงความขอบคุณท่านทีให้ขอ้ มูลไว้ ณ โอกาสนี
...............................................................
(นาย พรชัย ดีไพศาลสกุล)
นักศึกษาปริ ญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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การตัดสินใจคัดเลือก “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนสู่ ความเป็ นบรรษัทภิบาล”
ขอให้ท่านโปรดตัด สิ น ใจเลือกยุทธศาสตร์ ทีท่ านมี ค วามเห็ น ด้ว ยว่าสามารถพัฒ นา
โรงพยาบาลสู่ความเป็ นบรรษัทภิบาล โดยเลือกยุทธศาสตร์ ทีดีทีสุ ดไม่เกิน 5 ยุทธศาสตร์ โดยระบุ
ลําดับในช่อง “ความสําคัญ” ได้แก่ (1) สําคัญทีสุด (2) สําคัญ (3) ปานกลาง (4) น้อย (5) น้อยทีสุด
ที
รายชือยุทธศาสตร์
ความสําคัญ
1 ยุทธศาสตร์สร้างนวัตกรรมการบริ การสุขภาพรู ปแบบใหม่ เช่น
(1.1.)บูรณาการท่องเทียวเชิงสุขภาพ (1.2) การสร้างศูนย์เฉพาะทาง เช่น
ความงาม เต้านม มีบุตรยาก (1.3) การดูแลผูร้ ับบริ การตลอดชีวิต
(Healthcare companions) (1.4) การสร้างศูนย์เคลือนย้ายผูร้ ับบริ การครบ
วงจร (1.5) บริ การผูร้ ับบริ การวิกฤต
2 ยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมด้านการลงทุน เช่น (2.1.) การลงทุน
ด้านนวัตกรรมผลิตยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ (2.2.) การรับสิทธิ
ทางด้านภาษี (2.3.) การขยายจํานวนโรงพยาบาล คลีนิค โพลีคลินิค ให้
ครอบคลุม
3 การสร้างความร่ วมมือในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ (3.1.) การผลิต
บุคคลากรทางการแพทย์ร่วมกับโรงเรี ยนแพทย์ (3.2.) การพัฒนาทักษะ
ความชํานาญเฉพาะทางแก่บุคลากรการแพทย์ (3.3.) การวิจยั และพัฒนา
วิทยาการ หรื อนวัตกรรมทางการแพทย์
4 การเสริ มสร้างคุณภาพการรักษา คุณภาพบริ การ และปฎิสมั พันธ์การมีส่วน
ร่ วมในการรักษาพยาบาลร่ วมกันระหว่างโรงพยาบาลและผูร้ ับบริ การ
4.1. การสร้างความมีส่วนร่ วม เพือให้บริ การดูแลรักษา/ตัดสินใจร่ วมกัน
(โรงพยาบาล/ ผูร้ ับบริ การหรื อญาติ)
4.2. พัฒนาคุณภาพรักษา ตามมาตรฐานการรับรองระดับประเทศ/นานาชาติ
5 การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร การจัดการเชิงบรรษัทภิบาล โดยการ
มุ่งเน้นความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผูร้ ับบริ การ (5.1.) การสร้าง
ค่านิยม วัฒนธรรมแห่งความปลอดภัย
(5.2.) การจัดการตามหลักบรรษัทภิบาล
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ที
รายชือยุทธศาสตร์
ความสําคัญ
6 การสร้างเครื อข่ายการรักษาพยาบาลร่ วมกันระหว่างเอกชนและรัฐบาล ใช้
ทรัพยากรเครื อข่ายของโรงพยาบาลให้เกิดความคุม้ ค่าสูงสุด
7 การพัฒนาความรู้ความสามารถ เพิ มศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
7.1. การสร้างกระบวนการ ทีมงาน และเตรี ยมความพร้อมการปฎิบตั ิหน้าที
ตามมาตรฐานนานาชาติ.
8 การประสานการดูแลผูร้ ับบริ การกับโรงพยาบาลเครื อข่าย
8.1. การพึงพาศักยภาพของโรงพยาบาลเครื อข่าย ทีมีความชํานาญมากกว่า
ในการดูแลผูร้ ับบริ การอย่างดีทีสุด
8.2. การมุ่งเน้นกระบวนการรักษาต่อเนือง การเคลือย้ายผูร้ ับบริ กาทีมี
ประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก จ
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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417

418

419
ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชือ – สกุล
ทีอยู่

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2555
ประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2533 – 2536
พ.ศ. 2537 – 2538
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2539 – 2542

พ.ศ. 2542 – 2549
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