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บทสรุปผูบริหาร
การศึ ก ษาเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพนั้ น ทั้ ง ในระดั บ นานาชาติ แ ละ
ระดับประเทศนั้นยังมีไมมาก ในประเทศไทยไดมีการกลาวถึงเรื่องธรรมาภิบาลกันอยางกวางขวางในชวง
10-20 ปที่ผานมา โดยแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เนนการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาล โดยมีเปาหมายประชาชนรูสิทธิหนาที่และมีสวนรวม
มากขึ้นในการตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบระบบการบริหารจัดการดานตางๆ ของประเทศ ซึ่ง
ในแผนเดี ยวกั นนี้ ได เ นน การพัฒ นาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ที่ร วมถึงธรรมาภิบ าลของระบบสุขภาพ
ที่ ผ า นมา ระบบสุ ขภาพในประเทศไทยไดมีการพัฒ นาธรรมาภิบ าลในเชิงภาพรวมของระบบ แตป รากฏ
ขอเท็จจริงในการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ดาน คือ การวางแผน,
การผลิต และการบริหารจัดการ ซึ่งที่ผานมาการดําเนินการทั้ง 3 ดานนั้นยังมีสวนรวมของทุกภาคสวน
คอนขางนอย ยกตัวอยางเชน การผลิตที่ตางฝายตางทํา ไมมีการวางแผนรวมกันจึงทําใหไมสอดคลองกับ
แผนพัฒนาระบบสุขภาพที่วางไวทําใหเกิดปญหาการผลิตกําลังคนดานสุขภาพไมเพียงพอ หรือผลิตเกินความ
ตองการ สงผลใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ เปนตน ดังนั้น การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลที่เฉพาะเจาะจง
กับการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของธรรมาภิบาลของการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพ ที่เปนการมีสวนรวมอยางจริงจังและเขมแข็งของทุกภาคสวน นาจะทําใหระบบสุขภาพในภาพรวมของ
ประเทศไทยมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเรื่องของความ
ตองการดานสุขภาพเนื่องจากปจจัยหลายๆ อยาง ไดแก อุบัติการณของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความยากจนซึ่งยัง
ดํารงอยู อุบัติการณโรคใหมๆ (เชน Ebola, ไขหวัดนก) การกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจตางๆ เปนตน ดังนั้น การวางแผนพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหกําลังคนดานสุขภาพมีจํานวนเพียงพอ มีการกระจายอยางเปนธรรม มีสัดสวน
ที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เปนปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการ
พัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศ ที่สอดรับกับเปาหมายสุขภาพในระดับโลกของ Post 2015 Sustainable
Development Goals (SDGs) ดวย
โครงการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของ “แผนงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
ดวยหลักฐานเชิงประจักษ” จัดทําโดยสํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ภายใตสํานักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหวางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ที่ทําการศึกษาระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพ เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคน
ดานสุขภาพ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากสถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
4

วิธีการศึกษา
โครงการนี้ศึกษา ระบบ“ธรรมาภิบาล (Good governance)” ดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ตามกรอบของ UNDP ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติในเรื่อง
นโยบายและกระบวนการตางๆ 2) การมีวิสัยทัศนกวางไกลและระยะยาวในการพัฒนา 3) การมีกระบวนการ
ที่ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกันทั้งตอสาธารณะและตอผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมี
ความโปรงใสและตรวจสอบได และ 5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบ โดยแบงการศึกษาออกเปน
3 สวน คือ
1) การทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาทั้งในและตางประเทศ
2) การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของ
3) ทําการบันทึกกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับงานพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ 2 กรณี ไดแก 1) การวางแผนจาย
คาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ (ตัวอยางระดับพื้นที่ โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย) และ 2) การ
วางแผนโครงการผลิ ต แพทย เ พิ่มเพื่อชาวชนบท (ตัว อยางระดับ ประเทศ สว นกลางในกระทรวง
สาธารณสุข) โดยใชกรอบธรรมาภิบาลมาใชในการวิเคราะห ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนของการ
พัฒนากําลังคนดานสุขภาพที่ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาลในระดับ
องคกร ที่อาจจะสามารถนํามาเปนบทเรียนในการพัฒนาธรรมาภิบาลเชิงระบบในระดับประเทศได
จากการสังเคราะหขอมูลที่ไดโดยวิธีการทั้ง 3 สวนขางตน พบวา ระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพยังไมเกิดขึ้นจริง ทั้งในสวนของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพระดับประเทศ และใน
สวนของการดําเนินงานของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติที่จัดตั้งขึ้นแลว อยางไรก็ดี มีตัวอยาง
กรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่เกิดขึ้นภายใตหลักธรรมาภิบาล เชน กรณีการจายคาตอบแทนตาม
ผลงานของโรงพยาบาลพาน และโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) แมวากรณีศึกษาดังกลาวจะ
เป น ธรรมาภิ บ าลในระดั บ องค กร แตก็ส ามารถใหบ ทเรีย นปจ จัย ความสําเร็จ ที่ส ามารถนํามาปรั บ ใชใน
ระดับประเทศได
ก. ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล
1) การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ มีแนวโนมที่ประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น หาก
ใชแนวทางการดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เปน authority board ที่มีอํานาจ
ในการตัดสินใจ และ ชุดที่ 2 เปน secretary board หรือคณะทํางานที่มีภาคีเครือขายอยางครบถวน
เขามารวมกันศึกษา คัดเลือกประเด็นสําคัญ และผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนงานอยางเปนรูปธรรม
5

2) ในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ ควรจะตองพัฒนากลไกการสื่อสารแบบสองทาง
(two-way communication) เพื่อใหเกิดเชื่อมโยงและเขาใจกันอยางถองแทระหวางคณะทํางาน
และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผลจากการสื่อสารที่ดีและสม่ําเสมอ จะทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีความ
เชื่อมั่นในเรื่องความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได จึงทําใหไมมีปญหาเรื่องการตอตานหรือไม
ยอมรับวิธีการดําเนินงาน
3) ควรใหความสําคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูเขามามีสวนรวมในการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพของประเทศ ตั้งแตคุณสมบัติที่ตองเปนผูมีความรู ความเขาใจในงานนั้นๆ ไปจนถึงการเปนตัว
แทนที่ไดรับการยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํา ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และไดรับการยอมรับ
จากสมาชิกทานอื่นๆ นอกจากนี้ ตองทําความเขากับสมาชิกหรือตัวแทนที่เขามีสวนรวมทุกทานวา
การเปนตัวแทนเขามาทํางานไมไดหมายถึง การมาปกปองผลประโยชนสวนตัว แตหมายถึง การนํา
มุมมอง แนวคิดจากหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนที่ตนเองสังกัดอยูมาแลกเปลี่ยน เปนขอมูลนําเขา
ในการประกอบการพิจารณาแกไขปญหาอยางรอบดาน ดังนั้น การทําความเขาใจในบทบาทหนาที่
และการกลาที่จะใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสวนรวมโดยแทจริง จึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญ
อยางยิ่งของผูเขามามีสวนรวมในการทํางาน
4) การดําเนินงานใหเกิด “ประสิทธิภาพ” ถือเปนหลักการที่สําคัญหนึ่งใน 5 หลักการของกรอบธรรมาภิ
บาลที่ ใชในการศึ กษานี้ ดังนั้ น ในการดําเนิน งานในระดับประเทศที่ยึดหลักธรรมาภิบ าลนั้น ตอง
มุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน ซึ่งจะรูไดดวยการสรางกลไกการติดตามและประเมินผลอยู
เปนระยะ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเนื่อง และเกิดผลลัพธที่ดี
ยิ่งๆขึ้นไป
ข. รูปแบบของระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ขอเสนอแนะรูปแบบของระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่ไดจากการศึกษานี้
มี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1: การวางแผนกําลังคนภายใตคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
คณะกรรมการชุดนี้ เปนคณะกรรมการที่มีอยูแลว มีลักษณะเปน Advisory board สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ
1) คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรมีการสื่อสารสูสาธารณะโดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
เปนการชี้แจงและทําความเขาใจ และแสดงความโปรงใส ในเรื่อง
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- สัดสวนหรือการไดมาของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
- บทบาทของคณะกรรมการในการใหคําแนะนําหรือแสดงความคิดเห็นภายใตหลักฐาน
เชิงประจักษ เพื่อผลประโยชนของประชาชนและสังคมโดยรวม
2) คณะเลขานุการ ควรปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบของคณะทํางานแบบเครือขายที่มีตัวแทนมาจาก
หลายภาคสวน มีการคัดเลือกคนอยางเหมาะสม เพื่อรวมกันคนหาประเด็นปญหาที่สําคัญๆ
ทําการศึกษารวมรวมวิธีการแกไขปญหา ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
เสนอตอคณะกรรมการ Advisory board เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอประเทศใน
ภาพรวมตอไป
3) คณะกรรมการกําลังคนสุขภาพแหงชาติ ควรมีการอภิปรายหาทางออกรวมกันในการพัฒนากลไก
ของการเชื่ อ มโยงข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการในระดั บ ชาติ นี้ เพื่ อ ไปสู ก ารดํ า เนิ น การ
(Implementation) อยางเปนรูปธรรมในทุกระดับ รวมไปจนถึงการพัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผล อยางตอเนื่อง ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองอาศัยการเปดใจพูดคุย หารือ และหาแนวทางการ
แกไขปญหา และ/หรือ ขอติดขัดของแตละภาคสวนรวมกันอยางจริงจังและทะลุปรุโปรง
4) การเลือกประเด็นกําลังคนดานสุขภาพไปสูการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมนั้น ควรเลือกเรื่องที่
เปนทุกฝายไดผลประโยชนรวมกันมาทํากอน (win-win situation) เพื่อใหเห็นผลสัมฤทธิ์รวมกัน
และมีกลไกการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง จากนั้นคอยๆขยับไปทําเรื่องอื่นๆ ที่ยากขึ้นตอไป
รูปแบบที่ 2: การวางแผนกําลังคนภายใตคณะกรรมการควบคุมกํากับงานสุ ขภาพแหงชาติ
(National Health Authority; NHA)
คณะกรรมชุดนี้เปนลักษณะของ Authority board ที่ตองแตงตั้งขึ้นใหม ซึ่งสมาชิกควรมาจากทุกภาคสวน สิ่ง
ที่กระทรวงสาธารณสุขควรทํา คือ
1) การศึกษากฏระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของอยางละเอีย ด เพื่อดําเนิน การแตงตั้งให
คณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจบังคับใชขอเสนอแนะ/ แนวทางตางๆที่ไดมอบหมายไปยังภาคสวนหรือ
องคกรที่เกี่ยวของเพื่อไปดําเนินการตออยางเปนรูปธรรม
2) ตองมีคณะเลขานุการ หรือคณะทํางานระดับปฏิบัติงานอีกหนึ่งชุด ที่สมาชิกผานการคัดเลือกมาจาก
ทุกภาคสวน
3) การสื่อสารทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ และสาธารณะ รวมทั้งการมีเวทีรับฟงความคิดเห็น ทั้งนี้ เพื่อ
ลดแรงตอตาน ขณะเดียวกันก็เปนการเตรียมการเพื่อกําจัดจุดบกพรองที่คาดวาจะกอใหเกิดปญหาใน
อนาคตใหมากที่สุดเทาที่จะมากได กอนการบังคับใชรูปแบบนี้
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4) การสรางกลไกการติดตามประเมินผล เพื่อเปดโอกาสใหเกิดการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการ และ/หรือ กลไกการดําเนินงานเปนระยะๆ
กลาวโดยสรุป คือ สิ่งที่สําคัญมากยิ่งกวาการแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ก็คือ ไม
วาเราจะเลือกใชรูปแบบใดก็ตามในการดําเนินงานดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ตองเปนการมีสวน
รวมอยางเต็มใจจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ยึดหลักฐานเชิงประจักษและผลประโยชนของชาติเปนหลักในการ
พิจารณาเรื่องใดๆ ยอมรับและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงธํารง
รักษาระบบใหเกิดความยั่งยืน”
*************************************
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญ
การพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพให มี จํ า นวนเพี ย งพอ มี ก ารกระจายอย างเป น ธรรม มี สั ดส ว นที่
เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเปนปจจัยหนึ่งในหลายปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนา
สุขภาพที่ยั่งยืนที่สอดรับกับเปาหมายของ Post 2015 Sustainable Development Goals (SDGs)(1)
อยางไรก็ตาม ปญหาการขาดแคลนกําลังคนดานสุขภาพ การกระจายที่ไมเหมาะสม รวมไปจนถึงระบบการ
สนับสนุนที่ไมเพียงพอเหลานี้ยังคงเปนปญหาที่หลายประเทศตองเผชิญ และปญหาเหลานี้จะมีความรุนแรง
มากกวาในประเทศที่กําลังพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว(2) และขณะเดียวกันโลกก็กําลัง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงตางๆในเรื่องของความตองการดานสุขภาพ ไดแก อุบัติการณของโรคที่เกี่ยวเนื่อง
กับความยากจนซึ่งยังดํารงอยู อุบัติการณโรคใหม ๆ (เชน Ebola ไขหวัดนก เปนตน) การกาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจตางๆ เปนตน ดังนั้น จึง
จําเปนตองมีการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพอยางเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเหลานั้น ซึ่งการ
วางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่ดีจําเปนตองอาศัยการคาดการณที่เมนยํา จึงตองพิจารณาทั้งความสามารถใน
การผลิตควบคูไปกับความตองการของผูใช เพื่อใหสามารถผลิตกําลังคนดานสุขภาพที่มีจํานวนหรือปริมาณ
เพี ย งพอ และตองมีคุณภาพและการกระจายที่ เหมาะสม ตรงกับ ความตองการของผูใชในพื้นที่ตา งๆ ซึ่ง
โดยทั่วไปแลว “ผูผลิต” หมายถึงสถาบันการศึกษา ที่มีหนาที่ผลิตบัณฑิตหรือบุคลากรดานสุขภาพที่มีความรู
ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่อยูในเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับของ “ผูใชบัณฑิต” ซึ่งสวนใหญคือ
หนวยงานที่ใหบริการสุขภาพที่มีความตองการบัณฑิตเหลานั้นไปปฏิบัติงานในงานบริการดานสุขภาพ ซึ่งตอง
สามารถใหบริการที่มีคุณภาพและตรงกับความตองการดานสุขภาพที่จําเปนของประชาชนในพื้นที่ตางๆ ดังนั้น
การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูผลิต
และผูใชเพื่อสรางความเข็มแข็งและยั่นยืนในระยะยาวใหกับการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพที่สนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ(2, 3) กลาวกันวา ความรวมมือกันตั้งแตระยะเริ่มตนระหวางผูมีสวนไดสวน
เสีย ไมวาจะเปนผูผลิต ผูใช หรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ (เชน สถาบันควบคุมคุณภาพการศึกษา สภาวิชาชีพ
ตางๆ เปนตน) เปนกระบวนการที่สําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ มีปริมาณ มีคุณภาพ และมีการกระจายที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของประเทศ
ในระยะยาว3 นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของผูผลิตและผูใชภาคเอกชนก็เปนปจจัยสําคัญอีกประการ
หนึ่งที่ควรจะตองนํามาพิจารณาดวยในการวางแผนและบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกระบบสุขภาพของประเทศและสังคมโดยรวม โดยไมกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอการ
แกไขปญหากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ ทั้งในปจจุบันและในอนาคต(2, 3)
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“การอภิ บ าล (Governance)” หมายถึ ง กฎระเบี ย บในการจํ า แนกบทบาทหน าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของของภาครัฐ ผูผลิต และผูใช ซึ่งจะเปนตัวกําหนดปฏิสัมพันธระหวางองคกรตางๆเหลานี้ โดย
ระบบอภิบาลจะเอื้อใหเกิดพลังอํานาจในการบริหารจัดการ และการตัดสินใจในกลุมองคกรตางๆ ทั้งนี้ รวมถึง
ภาคประชาสังคม การเมือง ผูกําหนดนโยบาย และการบริหารสาธารณะดวย(4) นอกจากนี้ โครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (The United Nations Development Program; UNDP) ไดกลาวไววา สถาบันหรือ
องคกรที่มีระบบ “ธรรมาภิบาล (Good governance)” โดยทั่วไปแลวควรจะประกอบดวย 5 องคประกอบ
หลัก ไดแก 1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติในเรื่องนโยบายและกระบวนการตางๆ 2) การมีวิสัยทัศน
กวางไกลและระยะยาวในการพัฒนา 3) การมีกระบวนการที่ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกภาคสวน ที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีบทบาทและความ
รับผิดชอบรวมกันทั้งตอสาธารณะและตอผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งมีความโปรงใสและตรวจสอบได และ 5) มี
ความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบและกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ(5)
สําหรับการศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพนั้นยังมีนอย อยางไรก็ตาม ใน
ป 2010 ไดมีการประชุมเรื่อง “Responsible governance for improved human resources for
health: making the right choices” ที่จัดขึ้นโดย Royal Tropical Institute ในเมือง Amsterdam ซึ่ง
ประกอบดวยผูเขารวมประชุมทั้งหมด 181 คนจาก 31 ประเทศ โดยที่ประชุมไดอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพ ซึ่งที่ประชุม
ดังกลาวไดจําแนกธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพออกมา 5 ประเด็นสําคัญดวยกัน ไดแก 1)
การพัฒนาวิสัยทัศนและนโยบายที่เกี่ยวกับกําลังคนดานสุขภาพ 2) การชวยเหลือใหเกิดประสิทธิภาพดาน
กําลังคน 3) กลไกดานกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ 4) การมีสวนรวมและการใหความคิดเห็น และ 5) การ
พัฒนาความสมรรถนะโดยผานการศึกษาดานสาธารณสุขระดับสูง(6)
ในประเทศไทยไดมีการกลาวถึงเรื่องธรรมาภิบาลกันอยางกวางขวางในชวง 10-20 ปที่ผานมา โดยใน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ทําใหมีการรณรงคปลูกจิตสํานึกใน
เรื่องธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และ
ทุกสถาบัน/ หนวยงาน/ องคกร เปดโอกาสใหประชาชนในระบบสุขภาพจะตองยึดหลักธรรมาภิบาลเพราะ
ระบบสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับประชากร ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ สงผลตอคุณภาพของทุนมนุษยทําให
ผลิตภาพ (productivity) ในการผลิตของประเทศสูงขึ้นซึ่งสามารถชี้วัดโดยมูลคาของรายไดประชาชาติ
ขณะเดียวกันทําใหสุขภาพของประชาชนโดยรวมดีขึ้นดวยการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบ และรวม
ตรวจสอบ ในกระบวนบริหารจัดการประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไดเนน
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การพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรและระบบธรรมาภิบาล(7) อยางไรก็ตาม ที่ผานมาในประเทศไทยยังไม
มีการเนนย้ําเรื่องธรรมาภิบาลที่เฉพาะเจาะจงกับการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
การพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพในประเทศไทยมี สว นเกี่ ย วข องกั บ หลายภาคสว น ทั้ ง กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอื่นๆ รัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคประชาชน เปนตน ดังนั้น การประสานเชื่อมโยงทุกภาคสวนเพื่อการกําหนดวิสัยทัศน รวมถึงการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวนในกระบวนการวางแผน การผลิต การบริหารจัดการ และการควบคุมประเมินผล เพื่อให
ระบบกําลังคนดานสุขภาพที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพของ
ประเทศอยางแทจริงจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง อยางไรก็ตาม ที่ผานมาพบวา ประเทศไทยเรายังขาดรูปแบบ
ของการมีสวนรวมที่ชัดเจนและตอเนื่องของทุกภาคสวนในการวางแผนงานและการบริหารจัดการกําลังคนดาน
สุขภาพ ยกตัวอยางเชน การขาดกลไกการประสานระหวางสถาบันการผลิตและระบบสาธารณสุขนั้น อาจ
สงผลตอการผลิตที่ไมสอดคลองกับความตองการของระบบสุขภาพ ซึ่งสงผลตอปญหาการขาดแคลนในบาง
วิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล ในขณะที่บางวิชาชีพ เชน ทันตแพทย มีแนวโนมจะเต็มตําแหนงที่ไดรับการ
จัดสรรในภาครัฐ และเภสัชกรมีแนวโนมจะเกินความตองการเปนตน(8) ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองคนหาระบบธรรมาภิบาล ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมอยางเขมแข็งจริงจังของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิต ผูใช และภาคสวนตางๆทั้งรัฐและเอกชน เพื่อนําไปสูการวางแผนกําลังคนดา น
สุขภาพที่สนับสนุนความเขมแข็งของระบบสุขภาพที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศไทยทั้งในปจจุบัน
และในอนาคต
2. คําถามการวิจัย
ระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่เกิดขึ้นจากความรวมมือระหวางผูผลิต ผูใช และ
ภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับระบบสุขภาพของประเทศไทย
ควรเปนอยา งไร จึ งจะสามารถตอบสนองตอปญหาหรือความทาทายดานสาธารณสุข ทั้งในระดับ ทองถิ่น
ระดับชาติ และนานาชาติได

11

3. วัตถุประสงค
3.1 วัตถุประสงคหลัก
เพื่อใหไดรูปแบบของระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ที่เกิดจาการมีสวนรวมของ
ผูผลิต ผูใช และภาคสวนที่เกี่ยวของ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
3.2 วัตถุประสงคเฉพาะ
1) เพื่อทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของผูผลิต (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ผูใช (ทั้งภาครัฐและเอกชน) สภาวิชาชีพตางๆ และ
ภาคประชาสังคม จากหลักฐานที่มีอยูทั้งในประเทศและตางประเทศ
2) เพื่ อพั ฒ นาข อเสนอแนะเชิ งนโยบายเกี่ย วกับ รูป แบบของระบบธรรมาภิบ าลในดานการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูผลิต (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ผูใช (ทั้งภาครัฐและ
เอกชน) สภาวิชาชีพตางๆ และภาคประชาสังคม เพื่อสรางความเขมเข็งของกําลังคนดานสุขภาพของ
ประเทศไทย
4. กรอบการศึกษา
ศึ ก ษารู ป แบบของระบบธรรมาภิ บ าลในด า นการวางแผนกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพโดยพิ จ ารณา
ความสัมพันธระหวางหมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ตาม5 องคประกอบหลัก ของคํานิยาม “ธรรมาภิบาล (Good
governance)”ของ UNDP ดังแผนภูมิ 1 (หนาถัดไป)
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แผนภูมิ 1 กรอบการศึกษา
Good governance

participating& being
consensus oriented

1. Producer

2. User

(Public & Private)

(Public & Private)

Human Resources for
Health Development
Planning

being accountable
and transparent

having strategic vision

Production

3. Regulator

being responsive &
effective and efficient

Management

4. Civil society

having equal opportunities
& respecting the rule of law

กรอบแนวคิดในการวิเคราะห
การตีความและอธิบายถึงบทบาทการมีสวนรวมของผูใช ผูผลิต ผูควบคุมกํากับ (หรือสภาวิชาชีพ
ตางๆ) และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพนั้น เปน
ปรากฏการณทางสังคมอยางหนึ่ง ซึ่งสามารถนําแนวคิดธรรมาภิบาล (Good governance) มาอธิบาย
ปรากฏการณ หรือวิธีการที่จะทําใหเกิดการกํากับดูแลองคกรที่ดี ทั้งโครงสราง องคประกอบ ความสัมพันธ
และลักษณะขององคกรที่พึงประสงคในเรื่องการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ โดยการศึกษานี้จะยึดตาม 5
องคประกอบสําคัญของธรรมาภิบาลตามคํานิยามของ UNDP(9) นั่นคือ
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(1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติในเรื่องนโยบายและกระบวนการตางๆ (Legitimacy and voice)
(2) การมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่กวางไกลและระยะยาวในการพัฒนา (Direction)
(3) การมีกระบวนการที่ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ที่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance)
4) ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกันทั้งตอสาธารณะและตอผูมีสวนไดสวน
เสีย ซึ่งมีความโปรงใสและตรวจสอบได (Accountability)
5) มีความยุติธรรมตอทุกฝาย และเคารพตอกฎระเบียบและกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ (Fairness)
5. วิธีการศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1.1) การทบทวนวรรณกรรม (Literature review) จากเอกสารหลักฐานตางๆที่มีอยูทั้งในประเทศ
และตางประเทศ เพื่อใหไดขอสรุปที่แสดงถึงชองวางของปญหาหรือบทเรียนที่สําคัญเกี่ยวกับ
ระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมระหวาง
ผูผลิต ผูใช และภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งรัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม เพื่อใชเปนขอมูล
นําเขาในขั้นตอนที่ 2 ตอไป
1.2) คําที่ใชสืบคน คือ
ไทย:
กําลังคนดานสุขภาพ บุคลากรสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุข อภิบาล ธรรมาภิบาล
การวางแผน
อังกฤษ
Human resources for health, health workforce, health worker,
governance, good governance, planning
1.3) นอกเหนือจากบทความที่สืบคนไดจากฐานขอมูลในและตางประเทศแลว ไดมีการสืบคนหา grey
literature ตามที่ไดรับคําแนะนําจากนักวิจัยหรือผูเชี่ยวชาญดวย
หมายเหตุ แมวาการศึกษานี้จะใชความหลากหลายในการไดมาของบทความที่เกี่ยวของ แตก็ไมไดใชวิธีการ
แบบ Systematic review แตเปนการทบทวนวรรณกรรมแบบ Comprehensive review ที่ไม
จําเปนตองกําหนด inclusion/exclusion criteria, บันทึกจํานวนบทความ และ/หรือทําการ
วิเคราะหคุณภาพของบทความแตละชิ้นที่ใชประกอบในการศึกษาครั้งนี้ 1
0F

1

KEMH Medical Library. What is a Systematic Review and how does it differ from a Literature Review? Available from
http://kemh.health.libguides.com/library/search_tips/faqs/what_is_systematic_review Accessed 6 June 2016.
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ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย
2.1) การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดขอมูลที่จะใชประกอบในการสราง
รูปแบบจําลองเบื้องตนของระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ที่เกิดจาก
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย โดยคาดวาจะ
สัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยจาก 4 สวน
ไดแก ผูผลิต ผูใช องคกรวิชาชีพ และภาคประชาสังคมจํานวนประมาณ 15-20 คน
2.2) การประชุมหารือระหวางผูผลิต ผูใช ผูเกี่ยวของทุกภาคสวน รวมไปจนถึงผูมีสวนไดสวนเสี ย
สําคัญๆ ประมาณ 30 คน เพื่อพิจารณารูปแบบจําลองเบื้องตนของระบบธรรมาภิบาล (ที่ไดจาก
การทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณจากขั้นตอนกอนหนานี้) และรวมกันแกไขปรับปรุงและ
พัฒนารูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมกับสถานการณและบริบทของประเทศไทย เกี่ยวกับระบบธรร
มาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนที่เกิดจากการมีสวนรวมระหวางผูผลิต ผูใช และทุกภาคสวน
ที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเข็มแข็งและยั่งยืนของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ
ไทยในระยะยาวตอไป
2.3) แมวาการศึกษานี้มีเปาหมายที่รูปแบบของระบบธรรมาภิบาล (system governance) อยางไรก็
ดี ทีมนักวิจัยไดทําการศึกษาเพิ่มเติม โดยมีกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับ การพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพในระดับองคกร (organizational governance) อีกดวย ซึ่งในการนี้ ทีมผูวิจัยไดเลือก
ตัวอยางของ ไดแก 1) การวางแผนจายคาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ (ตัวอยางระดับพื้นที่
โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย) และ 2) การวางแผนโครงการผลิตแพทยแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
(ตัวอยางระดับประเทศ สวนกลางในกระทรวงสาธารณสุข) ดวยเหตุผลที่วา หนึ่ง ทั้ง 2 โครงการ
มีความสําเร็จของโครงการในระดับที่นาพอใจและเปนที่ยอมรับ ที่แสดงใหเห็นถึงตัวอยางหรือ
บทเรียนที่เปนรูปธรรมชัดเจนของการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จภายใตหลักธรรมาภิบาล
(good governance) และสอง เปนตัวอยางของการดําเนินการที่แตกตางกัน 2 ระดับ คือ ระดับ
พืน้ ที่ และระดับประเทศ
6. ระยะเวลาดําเนินงาน 9 เดือน (พฤษภาคม 2558-มกราคม 2559)
7. งบประมาณ

ไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ (สวรส.)
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานวิจัยและพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ (สวค.) โดยมี ดร.นารีรัตน ผุดผอง เปนนักวิจัยหลัก
และ นางสาวกานตวรินต กองกุลวัฒน เปนผูประสานงานวิจัย
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผูผลิต ผูใช และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนทั้งรัฐและเอกชน รับรูและมีสวนรวมในการพัฒนา
รูปแบบของระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
9.2 ผูผลิต ผูใช และผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนทั้งรัฐและเอกชน เขาใจบทบาทหนาที่และความ
รับผิดชอบตอระบบธรรมาภิบาล ซึ่งจะนําไปสูการติดตอประสานงาน การรวมมือกัน และการมีความรับผิด
ขอบรวมกันอยางเขมแข็งเพื่อการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยในระยะยาวตอไป
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บทที่ 2
ผลการทบทวนเรื่องธรรมาภิบาล และ การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ในบทนี้เปนการนําเสนอผลที่ไดจากการสืบคนวรรณกรรมที่ผานมาจากฐานขอมูลทั้งในประเทศและ
ตางประเทศโดยใชวิธีการที่ระบุไวในบทที่ 1 ซึ่งเปนการสืบคนแบบ comprehensive review ไมใชลักษณะ
ของ systematic review เนื่องจากบทความที่เกี่ยวของกับธรรมาภิบาลและกําลังคนดานสุขภาพนั้นมีนอย
โดยการศึกษานี้ ไมพบวามีบทความที่เปนเรื่องของธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
โดยตรงเลย ทั้งนี้ พบวา มีวรรณกรรมในตางประเทศที่เกี่ยวกับธรรมาภิบาลกับการพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพโดยทั่วๆ ไป แตไมไดมีการระบุชัดเจนวาเปนเรื่องธรรมาภิบาลของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
แตอยางใด และในสวนของวรรณกรรมในประเทศไทย สวนใหญก็จะเปนการกลาวถึงธรรมาภิบาลกับระบบ
สุขภาพ ที่ไมไดจําเพาะเจาะจงวาเปนธรรมาภิบาลของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพเชนกัน ดังนั้น การ
รวบรวมบทสรุปและเชื่อมโยงประเด็นของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ กับหลักธรรมาภิบาลในการศึกษา
นี้จึงทําไดคอนขางยาก และในบทนี้จึงเปนการนําเสนอบทเรียนที่ผานมาที่เกี่ยวกับการพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพภายใตหลังธรรมาภิบาล ทีค่ าดวาจะเปนประโยชนตอการการสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพของ
ประเทศไทยตอไป
2.1 ธรรมาภิบาล (Good governance)
ในตางประเทศ ไดมีการกลาวถึง การอภิบาล (Governance) โดยการริเริ่มของธนาคารโลก (World
Bank) ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ การมุงเนนใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการตางๆ ของประเทศที่ทําใหเกิดผล
ลัพธอยางที่ตองการ (เชน ประเทศมีรายไดเพิ่มมากขึ้น ประชาชนรูหนังสือมากขึ้น อัตราการตายลดลง เปน
ตน) และที่สําคัญ คือ การพัฒนาตางๆ เหลานี้มีความยั่งยืน(10) โดยธนาคารโลกใหความสําคัญในเชิงเทคนิค
ของภาครัฐ เนื่องจากเห็นวาภาครัฐมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู(7)
องคการอนามัยโลกไดใหนิยามของการอภิบาลไววา การอภิบาล คือ “การสรางความเชื่อมั่นวาการดําเนินงาน
มีกรอบนโยบายและยุทธศาสตรอยู และไดมีการผสมผสานกันระหวางการควบคุมกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
การสรางความรวมมือกัน การจัดการใหมีสิ่งจูงใจและกฏระเบียบที่เหมาะสม ความใสใจในการออกแบบระบบ
การดําเนินงาน และการแสดงถึงความรับผิดชอบ”(11)
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องค กรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสหรัฐอเมริกา (the US Agency for International
Development; USAID) กลาววา การอภิบาล “เกี่ยวของกับความสามารถของรัฐบาลที่จะพัฒนาใหเกิดการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ โดยกระบวนการดังกลาวเปดโอกาส
ให ป ระชาชนเข า มามี ส ว นร ว ม เพื่ อเป น การสรา งความเขม แข็ งมากกวาทํ าใหเกิ ดความออนแอตอระบบ
ประชาธิปไตยของรัฐบาล”(4)
ต อ มาคํ า ว า “การอภิ บ าล” นั้ น ได รั บ การยอมรั บ กั น โดยทั่ ว ไปว า หมายถึ ง การอภิ บ าลที่ ดี (Good
governance) หรือที่เรียกกันวา “ธรรมาภิบาล” นั่นเอง ซึ่งโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (The United
Nations Development Program; UNDP) ไดกลาวไววาสถาบันหรือองคกรที่มีระบบ “ธรรมาภิบาล
(Good governance)” ควรจะประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติใน
เรื่องนโยบายและกระบวนการตา งๆ 2) การมีวิสัย ทัศนกวางไกลและระยะยาวในการพัฒ นา 3) การมี
กระบวนการที่ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 4) ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกันทั้งตอสาธารณะ และตอผูมีสวน
ไดสวนเสีย ซึ่งมี ความโปรงใสและตรวจสอบได และ 5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบและ
กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ(5)
ในประเทศไทยไดมีการกลาวถึงเรื่องธรรมาภิบาลกันอยางกวางขวางในชวง 10-20 ปที่ผานมา ซึ่ง
เปาหมายหลักของการมีธรรมาภิบาลคือ การสรางเสถียรภาพใหกับบานเมือง เพื่อใหประเทศชาติมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยทําใหประชาชนมีความสุข ความพึงพอใจ และไดรับความเปนธรรม
จากบริการที่ไดรับจากภาครัฐ โดยในป พ.ศ. 2542 รัฐบาลไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางระบบ
บริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งก็คือ หลักธรรมาภิบาล นั่นเอง ทั้งนี้ ไดมีการออกระเบียบของสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542(12) ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่กลาวถึงหลัก
ธรรมาภิบาล อยู 6 ประการ คือ
1. หลักนิติธรรม โดยการมีตรากฎหมายที่ถูกตอง เปนธรรม มีการบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย หรือ
กฎ กติกาตางๆ ที่ตกลงไวอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม
2. หลักคุณธรรม โดยการยึดมั่นในความถูกตองดีงาม การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนพัฒนาตนเองไป
พรอมกัน เพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยันอดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริตจน
เปนนิสัยประจําชาติ
3. หลักความโปรงใส เปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติโดยปรับปรุงกลไกการ
ทํางานขององคกรทุกวงการใหมีความโปรงใส
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4. หลักการมีสวนรวม คือ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปญหาสําคัญของประเทศ ทั้งการแจงความเห็นการไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดง
ประชามติ หรืออื่นๆ
5. หลักความรับผิดชอบ คือ การตระหนักในสิทธิหนาที่ มีความสํานึกรับผิดชอบตอสังคม การใสใจ
ปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น
ที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทําของตน
6. หลักความคุมคา คือ การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยใหคนไทยมีความประหยัด ใชของอยางคุมคาสรางสรรคสินคาและบริการที่มีคุณภาพ
สามารถแขงขันไดในเวทีโลก และรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
นอกจากนี้ หลักธรรมาภิบาลยังไดถูกระบุไวในในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติอีกดวย
โดยในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ไดสงเสริมใหมีการรณรงค
ปลูกจิตสํานึกใน เรื่องธรรมาภิบาล คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ
ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน/ หนวยงาน/ องคกร เปดโอกาสใหประชาชนในระบบสุขภาพจะตองยึดหลักธรร
มา ภิบาล เพราะระบบสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับประชากร ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ สงผลตอคุณภาพ
ของทุนมนุษยทําใหผลิตภาพ(productivity) ในการผลิตของประเทศสูงขึ้น ซึ่งสามารถชี้วัดโดยมูลคาของ
รายไดประชาชาติ ขณะเดียวกันทําใหสุขภาพของประชาชนโดยรวมดีขึ้น ไดรวมคิด รวมตัดสินใจ รวม
รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบ ในกระบวนบริหารจัดการประเทศ ซึ่งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 ไดเนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจรและระบบธรรมาภิบาล(13)
อาจกลาวไดวาในประเทศไทย องคกรทุกองคกรไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนไดมีความพยายาม
นําเอาแนวคิดหรือหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการพัฒนาองคกรของตนเอง และในสวนที่เกี่ยวของกับ
ระบบสุขภาพนั้น พบวา เปาหมายหลักที่สําคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพไทย คือ การมีธรรมาภิบาลในการ
จัดระบบสุขภาพใหสมดุล และยั่งยืน เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขภาวะที่ดี นั่นเอง โดยใน
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดระบุพันธกิจของแผนการพัฒนาดังกลาวไววา
“พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สรางภูมิคุมกันตอภัยคุกคาม และสรางเสริมการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน รวมถึงการใชภูมิปญญาไทย”(14)
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นอกจากนี้ ยังพบวา ในการประยุกตใชหลักธรรมาภิบาลในการจัดการองคกรหรือการดําเนินการ
ตางๆ นั้น หลักธรรมาภิบาลอาจแตกแขนงหรือแยกยอยลงไปอีก ซึ่งจะไมตายตัวเพียง 6 หลักการ ดังกลาว
ขางตนเทานั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับบริบทที่เกี่ยวของและการพิจารณาของผูประยุกตใชเองอีกดวย ยกตัวอยางเชน
โครงการทบทวนสถานการณธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ โดย ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต และ ดร.อาจยุทธ
เนติธนากูล ป พ.ศ.2551 ในการศึกษานั้นไดใชหลักธรรมาภิบาลถึง 10 ประการดวยกัน ไดแก หลักนิติธรรม,
หลักคุณธรรม, หลักความโปรงใส, หลักความมีสวนรวม, หลักสํานึกรับผิดชอบ, หลักความคุมคา, การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย, การพัฒนาองคเรียนรู, การบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสวนของการพัฒนาระบบสุขภาพนั้น มีมติสําคัญที่เกี่ยวของกับการอภิบาลที่ควรนําเขามาพิจารณา
โดย นายแพทยวิรุฬ ลิ้มสวาท(15) ไดทําการศึกษากรอบแนวคิดและพัฒนาการของการอภิบาลระบบสุขภาพ
ของประเทศไทย ภายหลั งการประกาศใช พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ 2550 และไดให ขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาเอาไววา การพัฒนาระบบสุขภาพควรใหความสําคัญกับ 3 มิติของการอภิบาล ไดแก มิติของการพัฒนา
เครือขายการอภิบาล, การพัฒนาธรรมาภิบาลในแตละองคกร และการพัฒนากระบวนการและกลไกในการ
อภิบาลโดยอาศัยการตรึกตรองสะทอนคิด ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบสุขภาพอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ การอภิบาลระบบสุขภาพที่ดีนั้นนาจะตองมีความรวมสมัยดวย โดย นายแพทยอําพล
จินดาวัฒนะ(16) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดใหขอคิดเห็นวา “ระบบสุขภาพ” เปนระบบยอย
ของประเทศที่ จํ า เป น จะต อ งมี การอภิ บ าลที่ดีแ ละมีความรว มสมัย กลาวคือ เป น ระบบที่ไม ซับ ซอนและ
เปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสังคม
โดยรวม โดยแบงแนวคิดของการอภิบาลไว 3 ลักษณะ คือ 1) การอภิบาลโดยรัฐ (governance by
government) ที่มีการใชอํานาจสั่งการจากผูบังคับบัญชา มีระบบและโครงสรางชัดเจน แตมีขอดอยคือ จะมี
ความไววางใจหรือเห็นคุณคากันและกันนอย 2) การอภิบาลโดยตลาด (governance by market) ที่มีการใช
กลไกการจัดการตลาดหรือแบบธุรกิจมาทดแทนกลไกภาครัฐบางสวน ทําใหเกิดความมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีความยืดหยุนมากกวา แตขณะเดียวกันก็เกิดความไมแนนอนไดมากเนื่องจากเกี่ยวของกับความผัน
ผวนทางการตลาด และ 3) การอภิบาลแบบเครือขาย (governance by network) ที่มีการทํางานเปน
เครือขาย มีความเปนเจาของรวม มีความเคารพและไววางใจกัน ซึ่งทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “ฉันทามติ” นั่นเอง
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จากแนวคิดตางๆ ขางตน จะเห็นไดวา “ธรรมาภิบาล” เปนหลักการที่ไดรับการยอมรับกันในวงกวาง
วาจะนําไปสูการพั ฒนาประเทศในหลายๆ ดาน ซึ่งในประเทศไทยเองก็ไดมีความพยายามในการนําหลัก
ธรรมาภิ บาลมาประยุ กต ใช เพื่ อการปรับ ปรุงระบบสุขภาพ ทั้งในระดับประเทศและในระดับองคกรตางๆ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาระบบสุขภาพนี้ วางอยูบนพื้นฐานของการมีสวนรวมของทุกภาคสวน โดยมี
เปาประสงคเพื่อใหเกิดความยั่งยืนและกอประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสังคมโดยรวม
2.2 การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ (Human resources for health planning)
องคการอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ไดใหคํานิยามของ กําลังคนดานสุขภาพ
(Health workforce or Human resources for health) เอาไววา กําลังคนดานสุขภาพ หมายถึง คนทุกคน
ที่เขามามีสวนรวมในการกระทําที่มีวัตถุประสงคเบื้องตนเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ (Human resources for
health (HRH) or Health workforce is defined as all people engaged in actions whose primary
intent is to enhance health)(2) ซึ่งกําลังคนดานสุขภาพนั้น ถือเปนหนึ่งใน 6 เสาหลักที่สําคัญในการสราง
ความเขมแข็งของระบบสุขภาพหรือสาธารณสุข(11)

Source: Everybody business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for action. 2007.

คลายคลึงกับ WHO ในระบบสุขภาพของประเทศไทย “กําลังคนดานสุขภาพ” หมายถึง บุคคลหรือกลุมคนที่มี
บทบาทในดานการสรางเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งรวมถึง
บุคลากรดานสาธารณสุข ผูประกอบวิชาชีพดานสาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย
แผนไทย การแพทยพื้นบ านและการแพทยทางเลือก อาสาสมัครดานสุขภาพตางๆ แกนนําและเครือขา ย
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สุขภาพ ตลอดจน บุคคลตางๆ ที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับสุขภาพ(17) กลาวไดวา บุคลากรดานสุขภาพ หมาย
รวมถึง บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพดานสุขภาพ ทั้งที่ทํางานภาครัฐและภาคเอกชน เต็มเวลาหรือทํางานกึ่งเวลา
ทํางานเดียวหรือควบหลายงาน รวมถึงการไดรับหรือไมไดรับคาจางก็ตาม นอกจากนี้ ยังรวมกลุมบุคลากรที่
ทํางานดานการศึกษาในวิชาชีพสุขภาพ งานวิจัยและงานดานสรางเสริมสุขภาพดวย นั่นยอมหมายความวา
ระบบสุขภาพที่เขมแขงจะตองมีกําลังคนดานสุขภาพที่เพียงพอทั้งปริมาณ สัดสวน (ของแตละสาขาวิชาชีพ)
การกระจายอยางเปนธรรม มีคุณลักษณะที่ตอบสนองความตองการดานสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใตสภาพแวดลอมและทรัพยากรที่มีอยูของประเทศนั้นๆ ดังนั้น การพัฒนากําลังคนดา น
สุขภาพ ไดแก การวางแผน การผลิต และการจัดการอยางเหมาะสม จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบสุขภาพ
สําหรับ การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ (HRH Planning) หมายถึง การวางแผนใหสอดคลองกับการ
คาดการณ หรือการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของประชากร ที่มีตอจํานวนและความตองการ
ดานกําลังคนตอการจัดบริการสุขภาพ โดยการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพจะคํานึงถึงการมีจํานวนและ
ประเภทของกํ า ลั งคนด า นสุ ขภาพที่ เ พี ย งพอ และมีคุณภาพหรือความสามารถในการใหบ ริการสุขภาพที่
เหมาะสมกับความตองการของประชาชนและเหมาะสมกับเวลานั้นๆดวย(18)
ดังนั้น การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ (effective HRH planning) จึงหมายถึง การ
คาดการณอนาคตไดอยางทันทวงที ในเรื่องปญหาการขาดสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานของกําลังคนดาน
สุขภาพ ซึ่งจะมีผลตอการบริการสุขภาพ หรือ การประเมิน อยางเปนระบบถึงความตองการกําลังคนดา น
สุขภาพ และปจจัยกําหนดที่เกี่ยวของกับการตอบสนองความตองการเหลานั้น(2) ดวยเหตุนี้ การวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพจึงมีความสําคัญและเปนความทาทายอยางมาก เนื่องจากตองอาศัยขอมูลความตองการ
จากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐและเอกชน มาประกอบในการวิเคราะห เพื่อนําไปสูการคาดการณอยางแมนยําที่
จะตอบสนองความตองการทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพจึงมีความจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมอยางเขมแข็ง และจริงจังและตอเนื่องจากทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของอยางแทจริง
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2.3 ผลการทบทวนธรรมาภิบาลกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
2.3.1 ผลการทบทวนวรรณกรรมในตางประเทศ
สําหรับการศึกษาเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพนั้นยังมีนอย อยางไรก็ตาม
เมื่ อกล าวถึ งธรรมาภิ บ าลของเรื่ อ งกํ า ลั งคนดา นสุขภาพโดยทั่ว ไป ควรประกอบด ว ย 4 มิติ ไดแก (1)
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (2) ความเปนธรรมและความเทาเทียม (3) การเปนหุนสวนและการรวมมือกัน
และ (4) การกํากับดูแล ซึ่งตองอาศัยผูนําที่เขมแข็ง ประกอบกับความตั้งใจและพันธสัญญาทางการเมือง
เพื่อใหผูเกี่ยวของเกิดความรูความเขาใจในประเด็นปญหาตางๆ เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือการบรรลุ
เปาหมายที่ตองการ(19)
2.3.1.1 แนวคิดของการใชธรรมาภิบาลเพื่อถมชองวางระหวางการวางแผนและการปฏิบัติ
ในป 2010 ไดมีการประชุมเรื่อง “Responsible governance for improved human
resources for health: making the right choices” ที่จัดขึ้นโดย Royal Tropical Institute ใน
เมือง Amsterdam โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพิจารณาถึงประโยชนของระบบอภิบาลที่ชวยปรับปรุงการ
นํานโยบายดานกําลังคนดานสุขภาพไปสูการปฏิบัติ ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก การประชุม
ดังกลาวมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 181 คนจาก 31 ประเทศ โดยที่ประชุมไดอภิปรายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณเกี่ยวกับเรื่องธรรมาภิบาลในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพ และเห็น
รวมกันวาทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติ การมีผูนําที่เขมแข็ง รวมกับเปาหมายและพันธสัญญา
ทางการเมื อง จะชวยเรงใหเกิดความพยายามและกอใหเกิดความสามัคคีเปน อันหนึ่งอันเดียวกัน
ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความเขาใจประเด็นปญหาสําคัญของสวนรวม และสรางความเข็มแข็งในการไปสู
การเปลี่ยนแปลงและการดําเนินงานตางๆ และถึงแมวาจะมีการวางแผนกําลังคนในหลายๆ ประเทศ
แตดูเหมือนวาการดําเนินงานตามแผนงานไมกาวหนาเทาที่ควร ซึ่งปญหานี้จําเปนตองไดรับการแกไข
เพื่อเปนการลดชองวางระหวางการพัฒนานโยบายกับการดําเนินงานตามนโยบาย (หรือระหวางการ
วางแผน และการปฏิบัติ) โดยที่ประชุมดังกลาวไดจําแนกธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับกําลังคนดาน
สุขภาพออกมา 5 ประเด็นสําคัญดวยกัน ไดแก 1)การพัฒนาวิสัยทัศนและนโยบายที่เกี่ยวกับกําลังคน
ด า นสุ ขภาพ 2)การช ว ยเหลื อให เกิดประสิทธิภ าพดานกําลังคน 3)กลไกดานกฎระเบีย บตา งๆ ที่
เกี่ยวของ 4)การมีสวนรวมและการใหความคิดเห็น และ 5)การพัฒนาสมรรถนะโดยผานการศึกษา
ดานสาธารณสุขระดับสูง(6)
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2.3.1.2 ประเด็นปญหาสําคัญเกี่ยวกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
(ก) เรื่องกําลังคนดานสุขภาพไมไดรับการใหความสําคัญในระดับตนๆ จากภาครัฐ
กลาวกันวา รัฐบาลในหลายประเทศสวนใหญไมไดกําหนดใหเรื่อง “กําลังคนดาน
สุขภาพ” เปนเรื่องที่มีความสําคัญอันดับตนๆ หรือกลาวในอีกในหนึ่งคือ การวางแผนและ
กํ า หนดกฏเกณฑ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เรื่ อ งกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ มี ค วามยุ ง ยากซั บ ซ อ นโดย
ธรรมชาติของตัวมันเอง เนื่องจากมีความเกี่ยวของกับประเด็นทางการเมือง และเรื่องอื่นๆ
อี กหลายเรื่ อง ซึ่ งมี ค วามจํ าเปน จะตอ งอาศัย การลงทุ น ที่คอ นขา งสูงในการจัดทํา ระบบ
ฐานขอมูล ที่อาจไมสามารถรับประกันไดวาจะไดประโยชนหรือผลลัพธตามความคาดหวัง(20)
และสืบเนื่องจากการไมไดรับการลงทุนหรือสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องกําลังคนดานสุขภาพ
ดังกลาว ทําใหเกิดความคิดริเริ่มโดยกลุมนักวิจัยที่ไมไดอยูในภาครัฐ ของกลุมประเทศลาติน
อเมริกาและคาริบเบียน (a regional non-govermental initiative) ไดรวมกันพัฒนาและ
คัดเลือกการเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพ เพื่อใชในการติดตามประเมินผล
และใหขอเสนอแนะตอผูมีอํานาจการตัดสินใจในประเด็นสําคัญตางๆ ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค
(ข) เรื่องระบบขอมูลกําลังคนดานสุขภาพที่เปนปจจุบัน ถูกตอง และครบถวนเพื่อใชใน
การวางแผน
ประเด็ น ป ญ หาสํ า คั ญ อย า งหนึ่ งของการพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพในหลายๆ
ประเทศ คื อ การขาดระบบฐานข อ มู ล กํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ และข อ มู ล จํ า เป น อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของในการใชคาดการณ หรือวางแผนจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมกับความตองการใน
อนาคต การวางแผนและบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นยอมขึ้นอยู
กั บ คุ ณภาพของข อมู ล และสถิ ติที่ นํา มาใช ป ระกอบการพิจ ารณา (21) โดยทั่ ว ไปแล ว การ
วางแผนกําลังคนดานสุขภาพเปนการประเมินสถานการณกําลังคนที่เปนอยู ณ ปจจุบัน แลว
พยายามพิจารณาแนวโนมหรือความเปนไปไดในอนาคตมาประกอบ เพื่อใหสามารถวาง
แผนการผลิตหรือจัดสรรกําลังคนใหเหมาะสมกับความตองการทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
ดังนั้น หากไดขอมูลหรือหลักฐานที่ถูกตองแมนยํา ยอมมีความเปนไปไดสูงที่การคาดการณ
จะถูกตองหรือใกลเคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากที่สุด การพัฒนาฐานขอมูลที่ถูกตอง
ทันทวงที เพื่อการใชในการวางแผนจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ซึ่งการพัฒนาระบบฐานขอมูล
และการประเมินผลควรเปนกระบวนการความรวมมือของผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ ไดแก
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ผูจัดบริการสุขภาพ หนวยงานทองถิ่นและภาครัฐ รวมไปจนถึงภาคเอกชนอื่นๆ ที่ไมแสวงหา
ผลกําไรทั้งในและตางประเทศ(21)
กล า วกั น ว า ไม เ ฉพาะแตการขาดขอมู ล สําคั ญ ๆ เกี่ย วกับ กํา ลังคนดานสุขภาพในหลายๆ
ประเทศนั้ น ไม ได เ กิ ดขึ้น เฉพาะแตในระดับ ประเทศเทานั้น แตเกิดขึ้น มาตั้งแตในระดั บ
ทองถิ่น ซึ่งทําใหมีความยากลําบากในการนําขอมูลพื้นฐานที่จําเปนมาใช เพื่อใหรัฐบาล
สามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะในแตละพื้นที่(22)
2.3.1.3 กลไกที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพที่สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล
จากการทบทวนพบวา ตัวอยางที่ชัดเจนของกลไกในการใชธรรมาภิบาล กับการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศยังไมมีใหเห็นอยางชัดเจน แตอยางไรก็ตาม พบวา มีตัวอยาง
ของการทํางานเฉพาะประเด็นในบางประเทศ ที่กลาวถึงความสําคัญของการใชหลักธรรมาภิบาลใน
การวางแผนงานหรือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งบางสวนมีความเกี่ยวของกับกําลังคนดาน
สุขภาพอยางหลีกเลี่ยงไมได
(ก) การใชหลักฐานเชิงประจักษในการสรางนโยบาย (Evidence-based policy
formulation)
ขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริการสุขภาพ มีความเกี่ยวของกับวางแผนและการ
บริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ ใหมีความเหมาะสมกับความตองการของสถานบริการใน
พื้นที่ และสอดคลองกับสถานการณที่เปนอยูในพื้นที่หรือทองถิ่น ณ ชวงเวลานั้น ยกตัวอยาง
เช น ในประเทศลาวได จั ด ให มี ก ารใช ค วามช ว ยเหลื อ กั น ระหว า งหน ว ยงาน (aid
effectiveness efforts) ซึ่งอาศัยการปรับปรุงระบบการอภิบาลกําลังคนดานสุขภาพเปน
จุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ กฏระเบียบ รวมไปจนถึงการ
จัดสรรงบประมาณตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เริ่มดวยการแลกเปลี่ยนหรือใชขอมูลรวมกัน
ในการวิเคราะหกรอบอัตรากําลัง (staffing quota system) ซึ่งความพยายามนี้สงผลใหมี
การวิเคราะหสถานการณกําลังคนดานสุขภาพรวมกันระหวางหนว ยงาน และผลักดันให
รัฐบาลมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่จําเปนเพื่อใชประกอบในการวางแผนดวย(23)
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(ข) การมีวิสัยทัศนและผูนําในการดําเนินงาน (Leadership and vision)
การมีวิสัยทัศนของผูนํา และมีทิศทางยุทธศาสตรในการดําเนินงานวางแผนและ
บริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ พบวา มีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหการดําเนินงาน
พัฒนาหรือปรับปรุงบริการตางๆ ในทองถิ่นประสบความสําเร็จ ยกตัวอยางเชน โครงการ
วางแผนจัดการกําลังคนดานสุขภาพ เพื่อตอสูกับปญหาดานเอชไอวีเอดสในกลุมประเทศ
แอฟริกาใต เชน ในประเทศ Botswana พบวา พันธสัญญาของประธานาธิบดีที่จะตอสูและ
แกไขปญหาดังกลาว ไดกระตุน ใหเกิดกลไกความรว มมือระหวางรัฐและเอกชน (publicprivate partnership mechanisms) ที่เขมแข็งเปนอยางดี ซึ่งสงผลใหจํานวนผูติดเชื้อฯ ที่
มีโอกาสเขาถึงบุคลากรดานสุขภาพเพิ่มมากขึ้น(24)
(ค) ความรวมมือกันและการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย และการ
วางแผน (Partnerships and participation)
ความเปนหุนสวนหรือการมีสวนรวมในการทํางานนั้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะ
จะชวยกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมในการกําหนดนโยบายหรือวางแผนงานตางๆ เชน
การรวมมือกันระหวางสถาบันการผลิตภาครัฐและเอกชน ระหวางรัฐบาลกับองคกรพัฒนา
เอกชนตา งๆ เปน ตน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกลุมผูมีสว นไดสวนเสียอื่นๆ อีก เชน กลุม
วิชาชีพตางๆ ซึ่งการรวมมือกันตั้งแตระยะเริ่มแรกของการวางแผนหรือการพัฒนานโยบายมี
ความสําคัญเชนกัน เนื่องจากจะชวยลดการตอตานจากกลุมวิชาชีพตางๆ ได เมื่อนโยบาย
นั้นๆ ถูกนําไปดําเนินการ ยกตัวอยาง เชน ในการกําหนดนโยบายและการวางแผน เชน
donor Vs. government และ public Vs .Private ซึ่งจะกอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของ
รวมและลดการตอตาน ทั้งนี้ ทุกฝายควรมีสวนรวมกับการวางแผนงานตางๆ ตั้งแตเริ่มตน(25)
ยกตัวอยาง เชน การประสานความรวมมือระหวางรัฐและผูใหทุน (donor) ใน
ประเทศมาลาวี พบวา ผลจากการที่รัฐบาลไดรับคํามั่นสัญญาจากผูนําการใหทุน 2 แหลง คือ
Department for International Development (DFID) ของอังกฤษ and United
States Agency for International Development (USAID) ของสหรัฐอเมริกา ทําใหเขา
สามารถโนมนาวใหแหลงใหทุนอื่นๆ เพิ่มเงินคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานได(26)
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อีกตัวอยางหนึ่ง เปนการประสานความรวมมือระหวางรัฐกับเอกชนในประเทศ
ทานซาเนี ย โดยพบว า การเปดโอกาสใหเจาหนาที่ผ ดุงครรภที่เกษียณแลว ในเขตชนบท
สามารถรับทําคลอดไดนั้น มีสวนสําคัญในการชวยใหประเทศกาวไปสูความเปาหมายของ
การเพิ่มอัตราการทําคลอด โดยกําลังคนที่ไดรับการฝกฝนแลว (skilled birth attendance)
ได(27)
(ง) การวางแผนและขับเคลื่อนนโยบายโดยการมี ความรั บผิ ด ชอบร วม (a
collective responsibility)

key

ในประเทศอังกฤษ มีคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของกําลังคนดานสุขภาพที่
เรียกวา Health Education England (HEE) ไดเสนอแนะแนวทางการวางแผนกําลังคน
ดานสุขภาพเพื่อใหการสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศ(28) ทั้งนี้ ไดระบุไวในรายงาน
ดังกลาววา การวางแผนการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ ตองมีระบบอภิบาลที่ชัดเจนเปน
รู ป ธรรม ซึ่ ง เกิ ด จากการมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ของผู เ กี่ ย วข อ งทุ ก ภาคส ว น ตั้ ง แต
ระดับชาติไปจนถึงระดับพื้นที่ เริ่มตั้งแตเรื่องงบประมาณหรือการลงทุนทางดานการศึกษา
และพัฒนากําลังคน มีกระบวนการทํางานที่บูรณาการรวมกัน(integration) ภายใตหลักฐาน
เชิงประจักษ(evidence based) มีการพิจารณาตรวจสอบสิ่งที่เกี่ยวของอยางรอบดาน
(triangulation) เพื่อใหการดําเนินงานมีความเขมแข็ง (robust) และตอบสนองความทาทาย
(challenge) ตางๆ อยางเหมาะสม
2.3.2 ผลการทบทวนวรรณกรรมในประเทศไทย
2.3.2.1 ธรรมาภิบาลในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ที่ผ า นมาในประเทศไทย ยังไมเคยมีการพูดถึงธรรมาภิบ าลในการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพเปนการเฉพาะ สวนใหญจะเปนการพูดถึงธรรมาภิบาลในระบบสุขภาพ (หรือการอภิบาล
ระบบสุ ข ภาพ) อย า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาจากหลั ก การของธรรมาภิ บ าลแล ว อาจกล า วได ว า
การดําเนินกิจการงานใดๆ ก็ตาม ควรใชหลักธรรมาภิบาลมาเปนกรอบหรือแนวทางในการดําเนินงาน
ซึ่งจะทําใหการดําเนินงานนั้นๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สรางความพึงพอใจและ
เป น ธรรมต อสาธารณะ โดยจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและเสถีย รภาพของสังคม
โดยรวม(7, 15, 16)
2.3.2.2 ประเด็นปญหาของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในประเทศไทย
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ในชวงกอนป พ.ศ. 2520 ไมมีการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่ชัดเจนในประเทศไทย แตมี
การกําหนดความตองการกําลังคนตามขอกําหนดขององคการอนามัยโลก โดยทําในบุคลากรสุขภาพ
14 สาขา หลังจากนั้นประเทศไทยมีความพยายามวางแผนกําลังคนมาอยางตอเนื่องจากหนวยงาน
ตางๆ เชน การวางแผนโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในป พ.ศ. 2515 ที่วางสัดสวน
แพทยที่เหมาะสมตอประชากรไวที่ 1: 5,000 และในการวางแผนไดสรุปใหเพิ่มจํานวนการผลิตแพทย
ของประเทศ หรือการวางแผนแมบทบุคลากรดานสาธารณสุขในป พ.ศ. 2546 โดยกระทรวง
สาธารณสุข โดยใชสัดสวนบุคลากรตอประชากร และไดเสนอใหมีการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม
นอกจากนี้ ยั งมี การศึกษาทางวิช าการ เรื่องการคาดการณความตองการบุคลากรดานสุขภาพใน
สาขาวิชาชีพตางๆ ในอนาคต เชน การคาดการณความตองการแพทย ทันตแพทย หรือเภสัชกร(29, 30)
เปนตน อยางไรก็ตาม พบวาปญหาของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในประเทศไทยที่ผานมานั้น
พบวา มีขอจํากัดในหลายๆ ดาน 2 โดยตารางที่ 2.1 เปนการแสดงผลการเปรียบเทียบประเด็นปญหา
การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่ผานมาของประเทศไทย กับหลักธรรมาภิบาลของ UNDP
1

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบประเด็นปญหาการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทยกับหลัก
ธรรมาภิบาลของ UNDP
หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นปญหาการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของ
ประเทศไทย
1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติ (Legitimacy and การมีขอจํากัดของการรวมมือกันในการวางแผนการผลิต
หรือการจัดการกําลังคนระหวางภาคสวนตางๆ ไมวาจะ
voice)
ผูผลิ ต ผู ใช ทั้ง ภาครัฐ และภาคเอกชน ตางฝา ยตา งทํ า
(หนา 2)
2) การมีวิสัยทัศนกวางไกลและระยะยาว (Direction)

ผู เ กี่ ย วข องในการวางแผนมองภาพอนาคตของระบบ
สุขภาพและการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่แตกตาง
กัน (หนา 2)

3) การมีกระบวนการที่ตอบสนองความตองการของผูมี - การมีขอจํากัดในการบูรณาการการใชบุคลากรระหวาง
สวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วิชาชีพ (Skill mix/cadre mix) เขามาประกอบในการ
วางแผนหรือคาดการณกําลังคนดานสุขภาพ ซึ่งบางครั้ง
และประสิทธิผล (Performance)
ทําใหจํานวนบุคลากรที่คาดประมาณบางครั้งสูงเกินความ
ตองการที่แทจริง (หนา 2)
2

ขอเสนอ “ระบบสุขภาพที่พึงประสงคและปจจัยที่กระทบตอความตองการกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย” (เพื่อการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพในทศวรรษหนา). โดย คณะอนุกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนกําลังคนแหงชาติ ณ หอง
ประชุมสานใจ 1/2 อาคารสุขภาพแหงชาติ วันที่ 14 ตุลาคม 2558.
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หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นปญหาการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของ
ประเทศไทย
- การคาดการณค วามต องการกํ าลั งคนด านสุขภาพยั ง
มุ ง เน น เรื่ องจํ า นวนบุ ค ลากรที่ ต องการ โดยมิ ไ ด ล ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ถึ ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ ค ว า ม ส า ม า ร ถ
(Characteristic and competency) ที่พึงประสงคใน
แต ล ะวิช าชี พเพื่ อนํา ไปสูการกํา หนดแนวทางการผลิ ต
บุคลากรดังกลาวใหสอดคลองกับบริบทความตองการของ
ประเทศอยางแทจริง (หนา 2)

4) ความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ซึ่ ง มี ค วามโปร ง ใสและ ไมพบหลักฐานเชิงประจักษ
ตรวจสอบได (Accountability)
5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบ (Fairness) ไมพบหลักฐานเชิงประจักษ

2.3.2.3 การพัฒนากําลังคนดานสุขภาพโดยใชกลไกคณะกรรมการระดับชาติ
ถึ ง แม ว า ที่ ผ า นมา ประเทศไทยจะมี ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ ซึ่ ง ได แ ต ง ตั้ ง
“คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ” โดยใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. 2550 มาตรา 25(8) เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
รวมทั้งกํากับติดตาม ประเมินผลสําเร็จตามแผนฯ (คําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติที่ 5/2552,
2552) โดยคณะกรรมการชุดนี้มี นายแพทยมงคล ณ สงขลา เปนประธาน แตอยางไรก็ตามผลจาก
การประเมินครึ่งแผนยุทธศาสตรฉบับนี้ พบวา มีชองวางของการขับเคลื่อนงาน (implementation
gap) ใหเปนไปตามบทบาทหรือการวางแผนของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพดังกลาว ไมวาจะ
เปนเรื่องของการใหคําปรึกษาคณะรัฐมนตรี การติดตามความสําเร็จของแผน ซึ่งสาเหตุสําคัญคือ
กลไกการขั บ เคลื่ อนที่ มีห ลายๆ หนว ยงานเขามามีสว นรว มนั้น ยังไมมีความชัดเจน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากแตละหนวยงานตางมีวัฒนธรรมการทํางาน และความเขาใจในเจตนารมณของแผน
กําลังคนดานสุขภาพที่แตกตาง สงผลใหเกิดชองวางระหวางคณะกรรมการชุดดังกลาวกับผูมีสวนได
สวนเสียหลัก (Major stakeholder) รวมถึงเรื่องการไมยอมรับการเกิดขึ้นของกลไกการทํางานจาก
คณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งทําใหความมุงมั่น(commitment) ที่จะเขามารวมกันทํางานอยางจริงจัง
เพื่อใหมีพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามเจตนารมณของแผนกําลังคนดานสุขภาพยังไมไดผลมาก
นัก(31) การเปรียบเทียบผลการประเมินการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ โดยคณะกรรมการกําลังคน
ดานสุขภาพแหงชาติจากรายงานดังกลาว กับหลักธรรมาภิบาลของ UNDP ดังแสดงในตาราง 2.2
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ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพโดยคณะกรรมการกําลังคนดาน
สุขภาพแหงชาติ กับหลักธรรมาภิบาลของ UNDP
หลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมิ นการพั ฒนากํา ลังคนด านสุ ขภาพ โดย
คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
1) การมีสวนรวมและมีฉันทามติ (Legitimacy and องค ป ระกอบของผู เข า มามี ส ว นร ว มในคณะกรรมการ
voice)
กํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพแห ง ชาติ มี ค วามครอบคลุ ม และ
พอเพียงตอการบรรลุเปาหมาย (หนา 32)
2) การมีวิสัยทัศนกวางไกลและระยะยาว (Direction)
วิสัยทัศนในการพัฒนาอาจจะไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางแทจริง โดยพบวา แมคณะกรรมการฯ จะรับรู
บทบาทของการเปนคณะกรรมการฯ แตยังมีความเขาใจ
ในวัตถุประสงคและเปาหมายไมตรงกันเทาใดนัก
ตลอดจนความรับผิดชอบที่มีตอแผนฯ (หนา 40)
3) การมีกระบวนการที่ตอบสนองความตองการของผูมี - การดําเนินงานของคณะกรรมการในสวนกลางอาจมีผล
ส ว นได ส ว นเสี ย จากทุ ก ภาคส ว น ที่ เ ป น ไปอย า งมี สูก ารปฏิบัตไิ ดเพียงบางเรื่อง (หนา 52)
- ผลจากการดําเนินงานดังกลาวขางตนอาจเปนเพียง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Performance)
จุดเริ่มตนของการขับเคลื่อนแผนฯ เทานั้น ยังคงมีขอควร
พิจารณาหลายประการเพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
ในแผนยุทธศาสตรฯ (หนา 54)
- มีชองวางของการเชื่อมตอระหวางกลไกระดับชาติกับ
กลไกระดับพืน้ ที่ (หนา 38)
4) ความรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ซึ่ ง มี ค วามโปร ง ใสและ สมาชิกคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ สวน
ตรวจสอบได (Accountability)
หนึ่งมุงปกปององคกร บางสวนเขาใจวาภารกิจดานนี้เปน
บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข สวนหนึ่ง มุงการตอบ
โจทยตามความสนใจเฉพาะที่เปนภารกิจและประโยชน
ขององคกร สวนหนึ่งเขาใจวามีหนาที่ อภิปรายและให
ความเห็นในเรื่องที่ฝายเลขานุการนําเสนอในที่ประชุม
ฯลฯ (หนา 40)
5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบ (Fairness) คณะกรรมการมีความพยายามในการกระจายความเปน
ธรรม ในการเขาถึงกําลังคนดานสุขภาพของประชาชนใน
ทุกพื้นที่ แตพบวายังแกไขปญหาไดเพียงบางพื้นที่เทานั้น
(หนา 52)
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อยางไรก็ตาม ทิศทางหรือแนวโนมของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย
นาจะเปนไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากในขณะนี้ ไดมีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานการศึกษา
คื อ คณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษาสํ า หรั บ กํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพเพื่ อ ศตวรรษที่ 21 โดยมี
ศาสตราจารย นายแพทยวิจ ารณ พานิชเปนประธาน ดังนั้น การวางแผนและพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพภายใตความรวมมือของคณะกรรมการแหงชาติทั้ง 2 คณะนี้ นาจะทําใหการวางแผนการผลิต
การใช รวมไปจนถึงการบริหารจัดการเพื่อใหไดกําลังคนดานสุขภาพที่เหมาะสมมากขึ้น ทั้งจํานวน
การกระจาย สมรรถนะ และประสิทธิภาพการทํางานที่ตอบสนองตอความตองการจําเปนดานสุขภาพ
ของประชาชนอยางแทจริงมากยิ่งขึ้น
2.3.3 ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ในสวนนี้จะนําเสนอผลการทบทวนบทบาทของภาคสวนหรือองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มี
ส ว นได ส ว นเสี ย หรื อ เกี่ ย วข องกั บ เรื่ องการวางแผนกําลังคนด านสุขภาพทั้ งในและต างประเทศ โดยแบ ง
ออกเปนกลุมใหญๆ ได 4 กลุม ไดแก (1) ผูใช (2) ผูผลิต (3) สภาวิชาชีพตางๆ ซึ่งเปนผูควบคุมดูแลผูประกอบ
วิชาชีพ และ (4) ภาคประชาสังคม ซึ่งมีโอกาสไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบจากการปฏิบัติงานของผู
ประกอบวิชาชีพ
2.3.3.1. ผูใช (User)
ผูใช หมายถึง ผูที่ตองการใชกําลังคนดานสุขภาพไปปฏิบัติงานเพื่อรองรับระบบหรือบริการ
สุ ข ภาพที่ จั ด เตรี ย มไว ใ ห เ หมาะสมกั บ ความต อ งการด า นสุ ข ภาพของประชาชน ดั ง นั้ น “ผู ใ ช ”
โดยทั่วไป ก็คือ หนวยบริการสุขภาพตางๆ ที่มีหนาที่ในการจัดบริการทางการแพทยและสาธารณสุข
ที่ตอบสนองตอความจําเปนขั้นพื้นฐานทางดานสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะตองมีความเชื่อมโยงสอด
ประสานกับกิจกรรมดานการสงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู หรือกิจกรรมการดําเนินงานดานสุขภาพ
อื่นๆ ในลักษณะองครวม ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพตางๆ ไดอยางสะดวก
และทั่วถึง โดยหนวยบริการสุขภาพก็จะมีตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมไปจนถึง
หนวยบริการที่เชี่ยวชาญเฉพาะ เชน excellence center สําหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา
โรคมะเร็ง หนวยบริการทันตกรรม หรือหนวยบริการเฉพาะดานอนามัยการเจริญพันธุ เปนตน โดย
สถานบริการตางๆ เหลานี้จ ะใหบริการสุขภาพที่แตกตางกัน ออกไปตามระดับความสามารถและ
เครื่องมือทางการแพทยที่มีอยูของสถานบริการ โดยจะมีระบบการใหคําแนะนําปรึกษาและระบบสง
ตอระหว างสถานบริ การแต ละระดับ เพื่อใหประชาชนไดรับ บริการสุขภาพที่เหมาะสมตามความ
จําเปนและมีความปลอดภัยโดยบุคลากรที่มีคุณภาพ(32, 33)
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สําหรับประเทศไทยผูใชกําลังคนดานสุขภาพรายใหญที่สุดก็คือ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐ ที่รับผิดชอบในการจัดบริการสุขภาพหรือบริการทางการแพทยและสาธารณสุขสวน
ใหญ ข องประเทศ นอกจากนี้ ก็ จ ะเป น ผู ใ ช ที่ เ ป น หน ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพของหน ว ยงานอื่ น ๆ เช น
โรงพยาบาลเอกชน คลินิก หนวยบริการสุขภาพของเทศบาล หรือขององคการปกครองสวนทองถิ่น
เปนตน
2.3.3. 2. ผูผลิต (Producer)
ในแงของการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ ผูผลิต (Producer) ยอมหมายถึง สถาบันการศึกษา
นั่นเอง อาจกลาวไดวา สถาบันการศึกษา เปนองคประกอบสําคัญอยางยิ่งที่ควรจะเขาไปมีสวนรวมใน
การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ เนื่องจากสถาบันการศึกษาจะทําหนาที่รับผิดชอบการ
ผลิตบัณฑิตหรือกําลังคนดานสุขภาพใหมีทั้งจํานวนและคุณภาพที่เหมาะสม ที่จะสามารถตอบสนอง
ตอความตองการดานสุขภาพของประชาชนไดอยางมีป ระสิทธภาพ(34-36) ดังนั้น จะตองมีการ
จัดเตรียมหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และจะตองมีการปฏิรูปหลักสูตร
การเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป และ/หรือ ความตองการ
จําเปนดานสุขภาพของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่งจะมีความแตกตางกันในแตละยุค
แตละสมัย ยกตัวอยางเชน มหาวิทยาลัย Muhimbili ในประเทศแทนซาเนียและมหาวิทยาลัยหลายๆ
แห ง ในประเทศจี น ได ทํ า การปฏิ รู ป หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนในสาขาวิ ช าด านสุ ข ภาพ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหไดบัณฑิตที่พรอมทํางานใหชุมชนซึ่งสามารถบรรลุความตองการดานสุขภาพของ
ประชาชน โดยเริ่ ม ที่ ก ารปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี จากการสอนแบบอิ ง ความรู
(knowledge-based education) มาเป น การสอนแบบอิ ง สมรรถนะ (competency-based
education) โดยสมรรถนะของบัณฑิตที่จบการศึกษาจะเปนตัวตั้งในการกําหนดขอบเขต (domain)
ในการปฏิรูปปรับปรุงหลักสูตร ทั้งดานความรู ทักษะ ทัศนคติ และความเปนมืออาชีพ เชน ขอบเขต
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ในการกระตุนการทํางานเปนทีมเวิรคอยางเคารพซึ่งกันและกัน
ความสัมพันธระหวางแพทยและผูปวยหรือชุมชน การมีทักษะการใหความรูที่ดีแกประชาชน การคงไว
ซึ่งทักษะความรูในการดูแลรักษาผูปวย การเขาใจและบริหารจัดการที่ดีตอระบบสุขภาพ และความมี
จรรยาบรรณในดานการเก็บรักษาขอมูลของผูปวย เปนตน
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เมื่อกลาวถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษาสําหรับบุคลากรสาธารณสุข หรือกําลังคนดานสุขภาพ
WHO ไดมีแนวทางสําหรับดําเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 ขึ้นมา(37) เพื่อสนับสนุนให
สถาบันการศึกษาทั่วโลก ทําการผลิตกําลังคนดานสุขภาพที่มีคุณลักษณะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพของประชาชนอยางเหมาะสม ซึ่งจะตองอาศัย
ความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา กับหนวยงานดานสุขภาพ รวมไปจนถึงองคกรภาคีเครือขาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งในประเทศไทยไดมีคณะกรรมการ “การปฏิรูปการศึกษา
วิ ช าชี พ ด า นสุ ข ภาพให ส อดคล อ งกั บ ความจํ า เป น ด า นสุ ข ภาพในบริ บ ทสั ง คมไทย" ตั้ ง แต วั น ที่
24 มิถุนายน 2555 หลังจากนั้นไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคลากรดาน
สุขภาพในศตวรรษที่ 21 (พ .ศ .2557-2561) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และมีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรฯ ดังกลาว โดยมี ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช
เปนประธานกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกลาวในประเทศไทยใหบรรลุผลสําเร็จ
และมีความสอดคลองกับการเคลื่อนไหวในระดับโลกดวย
สําหรับในประเทศไทยการผลิตกําลังคนดานสุขภาพ มีทั้งการผลิตจากภาครัฐและเอกชน
โดยการผลิตของภาครัฐ และ/หรือ กระทรวงสาธารณสุขนั้น สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) จะมี
หนาที่หลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรใหแกกระทรวงสาธารณสุข ไดแก หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี คื อ พยาบาลวิ ช าชี พ นั กวิ ช าการสาธารณสุข และหลักสูตรประกาศนีย บัตรสํ าหรับ การผลิ ต
บุคลากรสายสนับสนุน เชน ทันตาภิบาล ผูชวยเภสัชกร เจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน เจาหนาที่เวชกิจ
ฉุกเฉิน พนักงานแพทยแผนไทย รังสีเทคนิค พนักงานเวชสถิติ เปนตน โดยสถาบันพระบรมราชชนก
จะทําหนาที่ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํารวจขอมูลความตองการบุคลากรของสถาน
บริการสุขภาพในการที่จะมากําหนดนโยบาย และความตองการการผลิตกําลังคนดานสาธารณสุข
ใหสอดคลองกับปริมาณความตองการของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข
ในสวนการผลิตแพทยเพื่อรองรับระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขนั้น สํานักงานบริหาร
โครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) ซึ่งการคัดเลือกและผลิตแพทยภายใตโครงการนี้
จะเปนความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยตางๆ โดยมุงเนนการกระจายแพทย
ใหปฏิบัติงานอยูในพื้นที่ชนบทของประเทศ โดยในสวนของการควบคุมมาตรฐานและคุณภาพของ
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนั้น จะเปนบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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2.3.3.3. สภาวิชาชีพ หรือผูควบคุม กํากับ ดูแล (Regulator)
สภาวิชาชีพ โดยทั่วไปแลว หมายถึง หนวยงานที่ทําหนาที่ในการควบคุม กํากับ และดูแลให
บุคลากรวิชาชีพปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และสอดคลองกับหลักจริยธรรม
โดยเป าหมายสู งสุ ดของสภาวิ ช าชีพตางๆ คือ การปกปองและคุมครองประชาชนผูมารับ บริ การ
สุขภาพจากบุคลากรเหลานั้น ขณะเดีย วกันก็สรางศรัทธาและความเชื่อมั่นตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเหลานั้นดวย ซึ่งโดยปกติแลว สภาวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นในประเทศตางๆ จะมีกฎหมายบัญญัติ
รองรับใหมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอยางชัดเจน ซึ่งในแงของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพแลว
สภาวิชาชีพของผูประกอบอาชีพดานสุขภาพหรือสาธารณสุข สมควรเขามามีสวนรวมในการกําหนด
คุณลักษณะของบุคลากรในสาขาวิชาชีพตางๆ ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติงานภายใต
กรอบของกฏหมายวิชาชีพที่บัญญัติไว นอกจากนี้ สภาวิชาชีพควรดําเนินการโดยใชกลไกเสริมสราง
ธรรมาภิบาลของผูประกอบวิชาชีพดวยโดยใชหลักการของ “ความรับผิดชอบ (accountability)”
เปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อเปนการเฝาระวังและสงเสริมประสิทธิภาพระบบสุขภาพ(38)
สําหรับผูประกอบวิชาชีพที่ถูกตองตามกฎหมาย ที่อยูในระบบบริการสุขภาพหรือสาธารณสุข
ของประเทศไทยจะประกอบดวย ผูประกอบวิชาชีพ กลุมตางๆ ดังนี้
1. ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือกลุมแพทย ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525
2. ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ หรือกลุม พยาบาลหรือผดุงครรภ ตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ พ.ศ. 2528 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
3. ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือกลุมทันตแพทย ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537
4. ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือกลุมเภสัชกร ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537
5. ผูประกอบโรคศิลปะ ใน 4 สาขาตาม พ.ร.บ.การประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 ซึ่งไดแก (1) ผู
ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต (2) ผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผน
ไทย (3) ผูป ระกอบโรคศิ ล ปะ สาขากายภาพบําบัด และ (4) ผูป ระกอบโรคศิล ปะ สาขาเทคนิค
การแพทย
6. ผูประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน หรือกลุมหมออนามัย ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ. 2556
นอกเหนื อ จากสภาวิ ช าชี พ ดั ง กล า วข า งต น ซึ่ ง ต อ งปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพของ
ประชาชนโดยตรงแลว หากกลาวถึงพื้นฐานของการเกิดปญหาดานสุขภาพ โดยใช One health
concept(39) ก็จะตองคํานึงถึงความสัมพันธของสุขภาพคน (human health) สุขภาพสัตว (animal
health) และสิ่งแวดลอมที่ดี (environmental health) อีกวิชาชีพหนึ่ง ก็จะเขามามีบทบาทดาน
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สุขภาพและควรมีสวนรวมในการวางแผนงานดานสุขภาพดวย คือ สัตวแพทย ซึ่งจะประกอบอาชีพ
ภายใตเกณฑมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2553 ของสัตวแพทยสภา
2.3.3.4. ภาคประชาสังคม (Civil society)
ภาคประชาสังคม หมายถึง องคกรพัฒนาเอกชน หรือกลุมประชาชนภาคสวนตางๆ ถือเปนผู
มีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในระบบสุขภาพ อาจกลาวไดวา ในสวนที่เกี่ยวของกับกําลังคนดานสุขภาพ
นั้ น อาจกล าวไดว า กลุ ม บุ คคลเหลา นี้ถื อเปน “ผูใ ช ” อี กกลุม หนึ่ง ก็ว าได เนื่อ งจากพวกเขาเป น
ผูรับบริการสุขภาพ ซึ่งมีโอกาสไดรับผลกระทบทั้งดานบวกและดานลบตอสุขภาพ และความปลอดภัย
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของกําลังคนดานสุขภาพ ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานดีมี
ประสิทธิภาพ ไมมีความบกพรอง ประชาชนเหลานี้ยอมไดรับบริการสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพ และ
ในทางตรงกันขาม ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพ มีความบกพรองในการปฏิบัติงาน (ทั้งโดยตั้งใจและไม
ตั้งใจ) ซึ่งอาจเกิดจากศักยภาพ ประสบการณ หรือความสามารถในการปฏิบัติงานไมไดคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม ยอมมีโอกาสทําใหประชาชนไมปลอดภัยหรือสุขภาพไมดี
ขึ้นอยางที่ควรจะเปน
นอกจากบทบาทการเปน ผูใช แล ว ในบางประเทศ หรื อแม แต ในประเทศไทยเอง ภาค
ประชาสังคมอาจเขามามีบทบาทในฐานะ “กําลังคนดานสุขภาพ”อยางไมเปนทางการ (informal
HRH) ที่เกี่ยวของกับการใหบริการสุขภาพบางประเภท ยกตัวอยางเชน ในประเทศไทย การใหบริการ
ดานเอชไอวี/เอดสในโรงพยาบาลหลายๆ แหง มีตัวแทนจากกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีเขามารวมใหบริการ
ดวย โดยพวกเขาเขามารวมใหการดูแล ใหคําแนะนําหรือแลกเปลี่ยนประสบการณตางๆ กับผูติดเชื้อ
เอชไอวีที่มารับบริการ ณ คลินิกยาตานไวรัสของโรงพยาบาล หรือการบริการแพทยแผนไทย จะมี
กลุมประชาชนในทองถิ่นที่รวมตัวกัน เปนกลุมผูผลิตยาสมุนไพร เพื่อใชในการรักษาโรคอยางงายๆ
ในชุมชน หรือกลุมหมอนวดที่มีความเชี่ยวชาญ หรือสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยกลามเนื้อดวยการ
นวด เปนตน ตัวอยางในตางประเทศ ก็อยางเชนใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเชียใต ประกอบดวย
บังคลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เนปาล และศรีลังกา จะพบวามีการฝกฝนใหอาสาสมัครในหมูบานหรือ
ทองถิ่น ที่เรียกวา community health workers เพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และใหคําแนะนํา
การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่น(40)
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บทที่ 3
ผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับธรรมาภิบาล
ในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
นอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรมที่มีอยูในประเทศและตางประเทศแลว การศึกษานี้ไดมีการ
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพ
ดวย ทั้งนี้ เพื่อเปนการสืบคน และรวบรวมขอมูลวาในทางปฏิบัติแลว หลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพ ควรเป น อย า งไร ในบทนี้ จะเป น การนํ า เสนอผลที่ ไ ด จ ากการสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 11 ทาน ในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
3.1 การใชหลักธรรมาภิบาลกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
อาจกล า วได ว า หลั ก ธรรมาภิ บ าล ถื อ เป น แนวคิ ด ที่ ดี ที่ ค วรนํ า มาเป น กรอบหรื อ แนวคิ ด ในการ
ดําเนินงานตางๆ ที่มุงใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้ จากการสัมภาษณพบวา ไมมี
ผูใดขัดแยง ในหลักการที่จะนําหลักธรรมาภิบาล มาใชเปนแนวทางในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของ
ประเทศไทย โดยผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาววา
“ธรรมาภิบาลมันมีในทุกเรื่องอยูแลว มันตองมีการใชธรรมาภิบาลในทุกเรื่อง มันถึงจะทําแลวไดดี ...ธรรมาภิ
บาลก็คือการปกครองที่เอื้อเฟอ เผื่อแผ เกื้อกูลแลวก็เปนการทํางานกันอยางเปนมนุษยวางั้นเถอะ รวมแลวนี้
ก็หมายความวาไมมีใครที่ทําแลวทําใหคนอื่นเคาเดือดรอน หรือวาการทํานี่มาจากความคิดเห็นของคนกลุม
นอย ไมใช! เพราะทุกคนมีสิทธิ์มีสวนแลวก็ตองรับผิดชอบรวมกัน...”

อยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณหลายทานกลาววา ในการนําหลักการหรือแนวคิดดังกลาวมาใชนั้น ควรจะตอง
ปรับใหมีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยดวย
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3.2 ลักษณะของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล
จากการสัมภาษณ พบวา ลักษณะของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพภายใตหลักธรรมาภิบาล 5
ประการ ดังคํานิยามของ UNDP นั้น ควรจะมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) การมีสวนรวมและแสดงฉันทามติ
• ภาคสวนที่เกี่ยวของตางๆ ที่ระบุไวในการศึกษานี้มีความเหมาะสม
สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย ที่โครงการวิจัยนี้ระบุไว
ไดแก ผูผลิต (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ผูใช (ทั้งภาครัฐและเอกชน) องคกรวิชาชีพ และภาคประชาสังคม ซึ่งจาก
การสัมภาษณ พบวาผูใหขอมูลทุกคนเห็นตรงกันวา ทุกภาคสวนที่ระบุนี้มีความเหมาะสม และสมควรที่จะมามี
สวนรวมและแสดงฉันทามติในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย
ตัวอยางผูใหสัมภาษณไดกลาววา
“ภาคสวนที่ 1 ผูใชนะ จะจําแนกวารัฐหรือเอกชนอะไรก็แลวแต อันที่ 2 ผูผลิต ที่อยูใน section ใหญ อันที่
3 สภาวิชาชีพก็อยูในกระบวนการผลิตในแงของมาตรฐาน กํากับมาตรฐานการผลิตนะ อันสุดทายภาค
ประชาสังคม อันที่จริงก็อยูในภาคการใชนะ ถาผมแบงนะก็มีภาคใชกับภาคผลิตก็จะมีผลิตในการลงมือ
ทํางานกับคอยทํา regulate คอยควบคุมการผลิต ไมวาจะเปนมาตรฐานการผลิตหรือมาตรฐานการใช
วิชาชีพ ผมมองแบบนี้นะ”
“ในยุคปจจุบันนี้ ไมมีเรื่องราวไหนในยุคปจจุบันที่ใครจะสามารถทําไดโดยลําพังตอไปแลว มันหมดยุคที่
ทํางานตามลําพังแลว ยุคนี้เปนยุคที่ผูบริหารจะตองสานพลังจากภาคีที่เกี่ยวของ ผมมองยังงั้นครับ เพราะงั้น
ภาคภาคีที่เกี่ยวของของผมเนี่ยจะมีภาคผลิต ภาครับผลผลิต”

• ประเด็นสําคัญในกระบวนการมีสวนรวม
ก. การไดรับการยอมรับหรือความเคารพจากผูเกี่ยวของ
ในสวนของกระบวนการมีสวนรวมและแสดงฉันทามตินั้น ขึ้นอยูกับวา รูปแบบหรือกระบวนการที่ถูกจัดการ
ขึ้ น มานั้ น เป น ไปในลั กษณะใด แต สิ่ งที่ มีค วามสํา คัญ อยางยิ่ง คือ การไดรั บ การยอมรั บ หรือความเคารพ
(respect) ในความคิดเห็นของพวกเขา จากคณะบุคคลทุกกลุมผูเขามารวมอยูในคณะทํางานวางแผนกําลังคน
ดานสุขภาพที่จัดตั้งขึ้นมานั้น ดังจะใหไดจากตัวอยางที่ผูใหสัมภาษณกลาววา
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“มันตองใหความไววางใจ โดยที่ผานมาพูดหลายเวทีแลว ถาหากวา mindset ไมเปลี่ยน แลวมองวา
ภาคเอกชนไมมีคุณภาพ ภาคเอกชนไมมีคุณภาพเทาภาครัฐ แลวเราเชิญเคาเขามาฟง โอเคเรามีงานทําเยอะ
เราก็ไปทําสวนของเราไมยุงกับคุณ ก็จะไมไดรับความรวมมือ”
“ตอง trust กัน แลวก็ไมรูสึกวาเราดีกวา เราเกงกวา แตเรากําลังทุกคนมีขอดีหมด และก็ทํางานรวมกัน ...
คิดดวยกันไปดวยกัน”

ข. การเขามามีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน
สิ่งที่มีความสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การใหเขาเขามามีสวนรวมในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ตั้งแตเริ่มตน ซึ่งผูใหสัมภาษณเกือบทุกคน กลาวถึงความสําคัญในการมีสวนรวมตั้งแตในระยะแรกวาจะทําให
พวกเขารู สึกถึ งการมีส วนร วมอยางแทจริง และเปนการสงเสริมใหพวกเขารูสึกถึงการเปนเจาของรวมผล
ผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนรวมกันอีกดวย ดังเห็นไดจากตัวอยางของผูใหสัมภาษณที่กลาววา
“ถาเราใหเคาเขามาตั้งแตแรก เคาจะ concern เคาจะรวมคิดรวมทํา เคาจะรวมเปนเจาของ ดีไมดีเคา
อาจจะมีวิธีคิดเชิงระบบที่อาจจะชวยเราไดดวยซ้ําไป เพราะเคามีกลยุทธอยู”
“ถาเราเริ่มตนตั้งแต include เคาเขามาเปนกรรมการตั้งแตแรก ใหมารับรูรับทราบปญหาเหมือนกัน...ไม
อยากใชคําวา brainwash ใหเขามารับรูปญหาวาเนี่ยก็เปนปญหาของเราดวย แนนอนที่สุดเคาก็มีศักยภาพ
กลับไปคิดตอไดวาองคกรเคาสามารถขานรับยังไง ตอบรับยังไง สอดรับยังไง เคาก็มีวิธีการ เชื่อวาอยางงั้น
แลวเคาก็จะไมรูสึกวาเคาถูกแยกมารับคําสั่งหรือนโยบายอยางเดียว”

(2) การแสดงวิสัยทัศนและยุทธศาสตร
การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในการศึกษานี้ หมายถึง การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในภาพ
กวางในระดับมหภาค (macro level) หรือในระดับประเทศ ดังนั้น ในการเขามามีสวนรวมในการวางแผนของ
ทุกภาคสวนนั้น จึงจําเปนจะตองอาศัยบุคคลที่เปนผูนํา หรือผูบริหารที่มีความรูความสามารถในการมองเชิง
ระบบในระดั บ ประเทศได ดั ง นั้ น อาจกล า วได ว า หากผู ที่ เ ป น ตั ว แทนของภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งเป น ผู มี
ประสบการณและมีวิสัยทัศนกวางไกล ยอมมีโอกาสที่จะชวยชี้นําหรือวางแผนกําลังคนดานสุขภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอระบบสุขภาพในระยะยาว ซึ่งจากการสัมภาษณ ไมพบวามีผูใหสัมภาษณ
ทานใดกลาวถึงเรื่องนี้โดยตรงเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณ พบวา สิ่งที่จะชวยใหทิศทาง
ของนโยบายและยุทธศาสตรดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ มีความเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของทุก
ภาคสวนที่จะนําเอาไปปฏิบัติ (implementation) นาจะเกิดขึ้นจากองคประกอบที่สําคัญ ดังตอไปนี้
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• การเห็นความสําคัญและเชื่อมั่นในสิ่งที่คณะผูทําหนาที่วางแผนฯ คิดขึ้นมา
ซึ่งผูใหสัมภาษณเกือบทุกทาน ไดกลาวถึง การสรางความเชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมจริงๆ ยกตัวอยางเชน ผูใหสัมภาษณกลาววา
“เราจะตองศรัทธากับเชื่อมั่นกอนวา กรรมการชุดนี้เปนคนขับเคลื่อนประเทศ ถาเราเชื่อมั่น เราศรัทธา ใน
ฐานะที่เปนผูทรงคุณวุฒิ แลวยอมรับซึ่งกันและกัน แลวทุกคนก็ตองทําตามนโยบายนี้ เพราะถือวามันมาจาก
การมีสวนรวมทั้งหมดแลว มันก็จะเกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรที่ทานวางแผนไว”
“ถาหากวาเราวางแผนอยางนี้ เราผลิตอยางนี้ เราใชประโยชนอยางนี้ เรารักษากันอยางนี้ และประโยชนที่
เคาไดรับ มันจะไดรับเต็มที่ อะไรที่มันเปนอุปสรรคอยูจะไดรับการแกไข ถาเปนอยางนั้นมันทําใหเกิดความ
เชื่อมั่นในระบบนะครับ แลวการทํางานมันก็จะเปนการทํางานที่สอดคลองแลวก็เปนอันหนึ่งเดียวกัน”

• การใชหลักฐานเชิงประจักษเปนตัวนําในการวางแผนฯ
ผูใหสัมภาษณหลายทาน ไดเนนย้ําวา การวางแผน วิเคราะห หรือคาดการณใดๆ ในดานกําลังคนดาน
สุขภาพ ควรที่จะเปนไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ แนวโนม และบริบทของประเทศไทย
ดังนั้น จึงตองใชขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษในการการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
“ตองมีขอมูลที่เชื่อถือได เอามาเถียงกัน ไมใชเถียงบนคนหนึ่งคิดอยาง คนหนึ่งมีขอมูลคิดอยางหนึ่ง คนยึด
ขอมูลอีกอยางหนึ่ง”
“การทําสานเสวนา การทํายุทธวิธีเพื่อหาทางออกรวมนะ ทั้งหมดทั้งสิ้นเรื่องสานเสวนาหรืออะไรตางๆ เนี่ย
ตองยืนอยูบน data information และ knowledge นะ อยาใชความเชื่อมาคุยนะ ถาเกิดใครใชความเชื่อ
ผมไมคุยดวย เพราะวาคุยแลวเดี๋ยวทะเลาะกัน”

• ตัวแทนที่เขามารวมในการวางแผนเปนตัวแทนของหนวยงานนั้นๆ อยางแทจริง
ตัวแทนของแตละหนวยงานหรือแตละภาคสวนที่เขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ ควรมีอํานาจใน
การตัดสินใจ กําหนดทิศทาง และสั่งการใหเกิดการปฏิบัติไดจริง
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“จริงๆ ดวยกระบวนการคนที่มีอํานาจ คือ กระบวนการของคณะกรรมการที่ represent แลวนะ นั่นคือ
องคกรนะ และองคกรนั้นก็จะมีอํานาจตามบทบาทหนาที่ขององคกรนั้นๆ โดยอาศัยอํานาจการสานเสวนา
เพื่อใหออกขอผลลัพธออกมา แลวนําขอผลลัพธนั้นเขาสูการขับเคลื่อน”
“ผูคนที่เขามา join ก็จะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนหนา หมายความวาเปน routinely ของหนวยงานอื่นๆ
โดยเฉพาะเชน ถามีผูแทนกระทรวงตางๆ เคาก็ไมไดใหความสําคัญกับกลไกอะไรแบบนี้มากนะ จะสงใครมา
ก็ได... ...เออ....เวลาคิดเคาก็ทําแผนออกมา ยุทธศาสตรเคาเขียนดีนะ เขียนสวย พอชั้นการเอายุทธศาสตร
ไป implement มันก็ไมมีกลไกอีก”

(2) การตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• การเห็นภาพอนาคตของระบบสุขภาพรวมกัน
การอภิปราย วางแผน หรือตัดสินใจใดๆ ก็ตาม เกิดจากการมองเห็นภาพอนาคตของระบบสุขภาพ
ของประเทศในอนาคตรวมกัน โดยผูใหสัมภาษณทุกคน เห็นตรงกันทุกฝายวาจะวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ใหตอบโจทยหรือตอบสนองตอภาพอนาคตที่ทุกฝายตองการผลักดันใหระบบสุขภาพของประเทศไทยกาวไปสู
ทิศทางนั้น ดังจะเห็นไดจากตัวอยางการใหความเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่กลาววา
“การวางแผนมันไมควรจะตางคนตางวางนะครับ เวลานี้คือมันจะตองมี Issue อันเดียวคือวาเรื่องการบริการ
ดานสุขภาพนะครับ แลวก็มีอะไรบางแลวอันนี้ควรจะเปนองคกรรวม หรือกลุมรวมกันที่ทํารวมกันเพื่อใหมัน
มี integrate ใหรูวาอะไรเปนไร ไมใชวาฝายวางแผนกําลังคนก็วางไป ฝายผลิตก็วางไป ฝายใชก็ทําไปนะครับ
ไมเกี่ยวกันเลยที่ผานมานี่เกี่ยวนอยมาก เพราะฉะนั้นผมวาเปนจุดออนของประเทศที่สิ่งตางๆ มันคิดโดยคนละ
แบบหมด”

• การอภิปราย วางแผน หรือตัดสินใจรวมกัน ควรขึ้นอยูกับหลักฐานเชิงประจักษที่มีอยูเปนหลัก
การวางแผนนอกจากจะตอบสนองตอแนวโนมหรือภาพอนาคตแลว ตองตอบความตองการดาน
สุขภาพที่จําเพาะได และสงเสริมสุขภาวะของประชาชนสวนใหญอยางแทจริง ภายใตขอมูลหรือหลักฐานที่มี
อยูจริง
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“บางคนก็พกอัตตามา พกความรูสึก พกความเชื่อมาโดยไมไดอยูบน evidence - based ไมวาจะเปน
data information หรือ knowledge ตรงนี้ก็จะทําใหอีก 2 ขั้วไมอยากแยงดวย ไมอยากทะเลาะดวย จะ
กลายเปนวานโยบายขาขึ้นเนี่ยจะเปนนโยบายที่เกิดจากความเชื่อบางครั้ง ไมใชทุกครั้งนะ แลวพอเปน
บางครั้งมันเกิดขึ้นโดยที่ไมมีคนมาคอยเขมงวดในสิ่งเหลานี้นะ เสี่ยงอยางยิ่งครับเพราะเมื่อใดที่เราใสขยะลง
ไปในการคิดแผน มันก็จะไดแผนที่เปนขยะออกมา”
“ทุกวันนี้ถาพูดถึงในสํานักปลัดเอง ในการประชุมทุกครั้ง ก็จะมีการใชขอมูลเปน evidence - based หมด
โดยตอนนี้ที่นาตื่นเตนก็คือ เรามีการแชรขอมูลกัน ในสมัยกอน ถานองทราบ บริบทของกระทรวงฯ มันจะตาง
คนตางอยู”

• การมีจุดมุงหมายเพื่อสวนรวม หรือผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก
หากการวางแผนเปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนของหนวยงาน องคกร หรือกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ยอมไมใชการวางแผนที่ตอบสนองความตองการของทุกฝาย และมีแนวโนมที่จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ
เพราะผูเสียผลประโยชน ไดรับผลกระทบ หรือไดรับผลตอบแทนที่ไมคุมคา ยอมเกิดความตอตานและไมนํา
แผนการเหลานั้นไปสูการปฏิบัติ หรือนําไปปฏิบัติอยางไมเต็มใจและไมมีประสิทธิภาพ ผลลัพธที่เกิดขึ้นอาจจะ
ไมเปนไปอยางที่ตั้งเปาหมายไว
“expert ไมจําเปนตองอยูในกระทรวงหมด ตองไดคนมารอบดานเลย แลวก็ตองมีกติกากลายๆ วาตองมา
ทํางานของสวนรวม สวนกลางจริงๆ เปาหมายตองชัดเจนนะวา ทําเพื่อสวนกลาง”
“ถาเราเกิดสานเสวนาจนตกผลึกเนี่ยเพื่อประโยชนสุขของบานเมือง เราไดทางออกรวมแบบนี้นะเปนฉันทา
มติ สานเสวนาอยางสุนทรียสาระภาษาดวยสันติวิธี ใหออกมาเปนสินคาที่เปนทางออกรวม ถามวาใครมันจะ
ไมทํา”

(4) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ ความโปรงใสและตรวจสอบได
ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา กระบวนการทุกอยางที่เกี่ยวของกับการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพควรมีความโปรงใส เชน การคัดเลือกตัวแทนเขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ
“ถาพูดแบบออมๆ คือมันทาทายตอเรื่องวามันโปรงใสตั้งแตตนหรือเปลา กระบวนการไดมา คือมองหนาไป
นี่คนกันเองทั้งนั้น พอคนกันเองทั้งนั้น....”
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“ถาถามวาบางครั้งถาเอาคนมาแลวไม represent ตรงนี้คืออันตรายเสมือนหนึ่งแอบอางมา และโดยทั่วไป
เรามักจะชวนคนคอเดียวกันนะ ประเภทรสนิยมตองกัน คุยกันงาย มันก็จะบิดเบือนขอมูลครับเพราะมันจะ
ไดเสี้ยวหนึ่งของสังคม”

และควรมีความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ เชน มีการเปดเผยขอมูลตัวเลขที่ใชในการวางแผนฯ และ
แลกเปลี่ยนขอมูลกันในคณะทํางานผูเขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ และเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ
“หลักการทางดาน government ที่ตองมี participation มีความรับผิด รับชอบ accountability อะไรก็
วาไป ความโปรงใสทั้งหลาย”
“แชรกันรูขอมูล แชรความรู เพราะวาขอมูลยังไงเราก็ไมครบถูกไหม มันจะมี Experience จากผูใชผูผลิต
อะไรทั้งหลายนะ ก็มาแชรกัน แลวก็หาทางที่จะตกลงทําความเขาใจนะที่จะไปมี Action ปรับใหดีขึ้น ถูก
ไหม ทุกฝายไดประโยชน ซึ่งทางเรา เราก็เปนนักวิชาการเราก็จะไปวิเคราะหหาขอมูลที่ใหมันชัดขึ้น และทํา
ใหฐานขอมูลมันแมน ครบถวน แมนยิ่งขึ้น อะไรอยางนี้”

(5) มีความยุติธรรม และเคารพตอกฎระเบียบและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
ในกระบวนการวางแผนฯ และการตัดสินใจตางๆ ตองคํานึงถึงความเปนธรรมในการเขาถึงและการ
กระจายบุคลากรตามความตองการประชาชนหรือพื้นที่ ตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชน
และยึดผลประโยชนของประเทศชาติเปนหลัก ในขณะเดียวกันก็ควรมีความเปนธรรมตอคณะทํางานหรือภาค
สวนที่เขามามีสวนรวมในการวางแผนดวย
“ถาพูดถึงเรื่องการรับรูบทบาทหนาที่ เรื่อง fairness เราก็ไมคอยไดแตะเทาไหร ความเปนธรรมกับทุกภาค
สวนเนี่ย ไมรูวาเราเนนที่ความเปนธรรมกับผูใชบริการ เทาเทียมเปนธรรม การเขาถึงเนี่ย กับ fairness ใน
เรื่องของการมีสวนในดานการวางแผน”
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3.3 ขอเสนอแนะกลไกเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
สําหรับกลไกหรือขอเสนอแนะเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความยั่งยืนของการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศไทย ที่ไดจากการสัมภาษณนั้น พอจะสรุปได ดังนี้
1) กลไกการมีตัวแทนหนวยงานอยางแทจริง
ผูใหสัมภาษณสองในสามกลาววา ปญหาของคณะกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
ที่ผานมาคือ การมีชองวางระหวางการวางแผนและการปฏิบัติ นั่นคือ แมวาจะมีการคิดวางแผนงานที่ดี แตยัง
พบวาไมมีการดําเนินงานอยางที่ไดวางแผนไวอยางแทจริง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากตัวแทนที่มาเขารวมในการ
วางแผนยังไมใชตัวแทนที่แทจริงของหนวยงานนั้นๆ หรือไมไดมีอํานาจในการสั่งการในหนวยงานของตนให
เกิดผลในการปฏิบัติ
“ถาไมมีกลไก ประเด็นการเชื่อมตอ มันก็เปนแคหลักการเฉยๆ เปนการกําหนดหลักการที่ไมมีใครปฏิบัติก็ไม
เห็นเปนไร อันเนี้ยคือปญหาไง”

2) กลไกการสานเสวนาโดยใชสันติวีธี
ผูใหสัมภาษณทานหนึ่งเสนอแนะวา ในกระบวนการแสวงหาทางออกรวม ความใชแนวทางสันติวิธี
“ผมคอนขางเชื่อในกระบวนการเคลื่อนหาทางออกรวมนะ การเจรจาหาทางออกรวม ซึ่งจะเปนเรื่องของการ
ใชกระบวนการทางสันติภาพ หรือสันติวิธีนะ ซึ่งผมจะมี 6 process นะ”

3) กลไกการติดตามผลการดําเนินงาน
กลไกการติ ดตามและประเมิ น ผลจากการวางแผนหรือการดําเนิน งานตางๆ จะเปน หลักฐานเชิง
ประจักษที่ชี้ใหเห็นวา การวางแผนหรือการดําเนินงานตามการวางแผนดังกลาวเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่
วางไวหรือไม และจะเปนขอมูลที่นําไปสูการปรับปรุงใหการทํางานดียิ่งขึ้น โดยผูใหสัมภาษณทานหนึ่ง ได
ยกตัว อย างวา ควรจะมีการติดตามผลของการปฏิรูปการศึกษา ดานการผลิตบุคลากรสาธารณสุขดว ยวา
ประสบความสําเร็จตามความมุงหมายหรือไม
“คําถามวันนี้คือ มีสถาบันไหนบางที่เอา transformative learning ไปใชอยางจริงจัง อยางเนี้ยมันจะเปน
ตัวบอกนา คือเคาจะทําโดยกระบวนการที่กลาวอางวากระบวนการที่เราทําแผนหรือเปลา ก็ไมเปนไร แตวา
สุดทายเนี้ยมันยังไง เชน transformative ที่เราคิดวาเปนเปาหมายอันนึงเนี่ย มันถูก achieve ไปบางหรือ
เปลา”
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บทที่ 4
อภิปรายและสรุปผลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ
เมื่อสังเคราะหผลที่ไดทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณแลว พบวา “ธรรมาภิบาล”
เปนสิ่งที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาควรใชเปนแนวทางในการดําเนินการทุกอยาง ซึ่งโดยภาพรวมแลวไดรับความ
เชื่อมั่นวาจะนําไปสูผลสําเร็จตามความมุงหวังของแผนการดําเนินงานนั้นๆ ซึ่งในบทที่ 4 นี้จะเปนการนําเสนอ
ผลที่ไดจากการสังเคราะหทั้งจากผลการทบทวนวรรณกรรมและผลจากการสัมภาษณ โดยการศึกษานี้ พบ
ขอสรุปเบื้องตน ดังตอไปนี้
4.1 ความหมายของธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
จากผลการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ พบวา ธรรมาภิบาลในดานการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพ หมายถึง
“การมีสวนรวมและฉันทามติในการพัฒนา และปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพใหมีประสิทธิภาพทั้งในระดับนโยบายและยุทธศาสตร ที่มุงเนนใหเกิดประโยชนแกสวนรวมหรือระบบ
สุขภาพของประเทศเปนหลัก มิใชผลประโยชนของตนเอง กลุมบุคคล หรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น
โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมที่เกี่ยวของอยางละเอียดรอบดาน เคารพกฏกติกา มีความยุติธรรม มีความโปรงใส
และตรวจสอบได และแสดงถึงความรับผิดชอบ (ของตนเองหรือหนวยงาน) ในการตอบสนองตอความตองการ
ดานสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชนของสังคมโดยรวมอยางแทจริง”
4.2 การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพภายใตระบบธรรมาภิบาล
ในสวนนี้ จะเปนการนําเสนอการผลการสังเคราะหขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและ
การสัมภาษณ โดยยึดตามกรอบการศึกษาในการพิจารณาวาสิ่งที่ไดมานั้น มีความสอดคลองกับหลักธรรมา
ภิบาลของ UNDP ที่ใชในการศึกษานี้หรือไม อยางไร โดยจะนําเสนอผลตามหลักการ 5 ขอ ไดแก 1) การมี
สวนรวมและมีฉันทามติ (Legitimacy and voice), 2) การมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการพัฒนา
(Direction), 3) การมีกระบวนการที่ตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (Performance), 4) ทุกภาคสวนมีบทบาทและความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งมีความโปรงใสและ
ตรวจสอบได (Accountability) และ 5) มีความยุติธรรมตอทุกฝาย และเคารพตอกฎระเบียบและกฎหมาย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (Fairness)
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1. การมีสวนรวมและฉันทามติ (Legitimacy and voice)
จะเห็นไดจาก ผลการทบทวนวรรณกรรมที่พบวา ความเปนหุนสวนหรือการมีสวนรวมในการทํางาน
นั้นมีความสําคัญอยางมาก เพราะจะชวยใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมในการกําหนดนโยบายหรือวางแผน
งานตางๆ เชน การรวมมือระหวางสถาบันการผลิตภาครัฐและเอกชน ระหวางรัฐบาลกับองคกรพัฒนาเอกชน
ตางๆ เปนตน ซึ่งควรเปนการรวมมือกันตั้งแตระยะเริ่มแรก เนื่องจากจะชวยลดการตอตานไดเมื่อนํานโยบาย
นั้นๆ ไปดําเนินการ(25-27) ซึ่งสอดคลองกับสิ่งที่ไดจากการสัมภาษณ โดยผูใหสัมภาษณเกือบทุกคนกลาวถึง
ความสําคัญในการมีสวนรวมตั้งแตในระยะแรกวาจะทําให พวกเขารูสึกถึงการมีสวนรวมอยางแทจริง และเปน
การสงเสริมใหพวกเขารูสึกถึงการเปนเจาของรวมผลผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนรวมกันอีกดวย ดังเห็น
ไดจากตัวอยางของคํากลาวที่วา
“ถาเราใหเคาเขามาตั้งแตแรก เคาจะ concern เคาจะรวมคิดรวมทํา เคาจะรวมเปนเจาของ ดีไมดีเคา
อาจจะมีวิธีคิดเชิงระบบที่อาจจะชวยเราไดดวยซ้ําไป เพราะเคามีกลยุทธอยู”

นอกจากนี้ กระบวนการมีสวนรวมจะชวยใหเกิดมีความเปนเจาของรวม มีความเคารพและไววางใจกัน ซึ่งทํา
ใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “ฉันทามติ” อีกดวย ซึ่งจะมีรูปแบบสอดคลองกับการอภิบาลแบบเครือขาย(16)
สรุป
ประเด็นปญหา
ทุกภาคสวนไดรับความเทาเทียม และมีกระบวนการคัดเลือกเขามามีสวนรวมอยางโปรงใส หรือไม
สิ่งที่ควรจะเปน
o ทุกภาคสวน ไดแก ผูผ ลิตและผูใช (ทั้งภาครัฐและเอกชน) สภาวิช าชีพ และภาคประชาสังคม มี
ความสําคัญเทาเทียมกัน และสมควรเขามามีสวนรวมและมีฉันทามติในการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพของประเทศไทย
o การมีสวนรวมนั้นจําเปนจะตองเกิดตั้งแตเริ่มตน ซึ่งจะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมและมีความ
จริงจังในการคิดวางแผนงานรวมกัน มิใชเปนเพียงการไดรับเชิญเขามามีสวนรับรูในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เทานั้น
2. การมีวิสัยทัศนและทิศทางในการพัฒนา (Direction)
ผลการทบทวนวรรณกรรมไดยืนยันวาการมีผูนําที่ดี และผูนําไดใหพันธะสัญญาที่จะผลักดันงานนั้นๆ จะ
สงผลการให การดํ า เนิ น งานมี โอกาสประสบผลสําเร็จ ตามเปาหมาย ดังตัว อยาง การใหพัน ธะสัญ ญาของ
ประธานาธิบดีประเทศ Botswana ที่จะตอสูและแกไขปญหาเอชไอวีเอดส ไดกระตุนใหเกิดการรวมมือกัน
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อยางเขมแข็งระหวางรัฐและเอกชน ซึ่งสงผลใหจํานวนผูติดเชื้อฯ ที่มีโอกาสเขาถึงบุคลากรดานสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้น(24) และในทํานองเดียวกันผลจากการสัมภาษณ พบวา ผูนําที่ดีจะทําใหเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา
จากคณะกรรมการหรือผูที่เขารวมทํางาน และในขณะเดียวกันก็จะทําใหคณะกรรมการภายในการนําของเขา
ไดรับยอมรับจากผูที่ทํางานตอบสนองตอนโยบายที่คณะกรรมการคิดขึ้นมาดวย ยกตัวอยางจากคํากลาวที่วา
“เราจะตองศรัทธากับเชื่อมั่นกอนวา กรรมการชุดนี้เปนคนขับเคลื่อนประเทศ ถาเราเชื่อมั่น เราศรัทธา ใน
ฐานะที่เปนผูทรงคุณวุฒิ แลวยอมรับซึ่งกันและกัน แลวทุกคนก็ตองทําตามนโยบายนี้ เพราะถือวามันมาจาก
การมีสวนรวมทั้งหมดแลว มันก็จะเกิดการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรที่ทานวางแผนไว”

สรุป
ประเด็นปญหา
การวางแผนฯ ดําเนินการภายใตผูนําที่เหมาะสม และมองทิศทางขางหนารวมกันเพื่อผลประโยชนโดยรวมของ
ชาติเปนที่ตั้ง หรือไม
สิ่งที่ควรจะเปน
o การมีผูนําที่ดี ซึ่งควรจะตองทําหนาที่เปนคนกลาง (mediator) ระหวางภาคสวนตางๆ ที่เขามา
รวมกันวางแผนฯ ควรประกอบดวย การมีบารมีเปนที่ยอมรับนับถือ (reference power) และการมี
ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ (expert power) เกี่ยวกับกําลังคนดานสุขภาพ เพื่อใหเกิดการ
ยอมรับจากทุกภาคสวน
o การคิดและพิจ ารณาวางแผนรว มกันภายใตห ลักฐานเชิงประจักษ นั่น คือ ทุกภาคสวนตองเขามา
รวมกันวางแผนโดยยึดตามหลักฐานที่มีอยูจริง โดยไมมีการใชอารมณ อคติ หรือความลําเอียงใดๆ
มาประกอบการตัดสินใจ
o การคิดวางแผนโดยมีผลลัพธเพื่อประโยชนของประเทศชาติโดยรวม มิใชเพื่อการปกปองผลประโยชน
ของภาคสวนใด ภาคสวนหนึ่งหรือองคกรสวนตนเปนการเฉพาะ
3. การตอบสนองความตองการของทุกภาคสวน (Performance)
ผลการสั มภาษณ พบว า สิ่ งที่ จ ะช ว ยใหการตอบสนองความตองการผูมีสว นไดสว นเสีย เปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คือ 1) การวางแผนโดยมองเห็นภาพของระบบสุขภาพรวมกันระหวางผูมีสวน
เกี่ยวของจากทุกภาคสวน 2) การอภิปราย ตัดสินใจรวมกันโดยยึดหลักฐานเชิงประจักษ และ 3) การวางแผน
และการตัดสินใจรวมกันนั้น ยึดผลประโยชนชาติเปนเหนือประโยชนสวนตน ซึ่งคอนขางสอดคลองกับสิ่งที่ได
จากการทบทวนวรรณกรรม ดังตัวอยางจากประเทศลาว ซึ่งอาศัยการปรับปรุงระบบการอภิบาลกําลังคนดาน
สุขภาพ เปนจุดเริ่มตนในการเปลี่ยนแปลงการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ โดยจัดใหมีการใชความชวยเหลือ
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กันระหวางหนวยงาน (aid effectiveness efforts) เริ่มดวยการแลกเปลี่ยนหรือใชขอมูลรวมกันในการ
วิเคราะหกรอบอัตรากําลัง (staffing quota system) ซึ่งความพยายามนี้สงผลใหมีการวิเคราะหสถานการณ
กําลังคนดานสุขภาพรวมกันระหวางหนวยงาน และผลักดันใหรัฐบาลมีการปรับปรุงระบบฐานขอมูลที่จําเปน
เพื่อใชประกอบในการวางแผนดวย(23)
สรุป
ประเด็นปญหา
การวางแผนฯ เปนกระบวนการที่มุงตอบสนองความตองการจําเปนของทุกภาคสวนอยางแทจริง หรือไม
สิ่งที่ควรจะเปน
o การวางแผนที่จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควรเกิดจากการตัดสินใจรวมกันภายใตหลักฐาน
เชิงประจักษ และยึดผลประโยชนชาติเปนหลัก
o การวางแผนเพื่อตอบสนองตอความตองการดานสุขภาพหรือปญหาตอประชาชนเปนสําคัญ เชน การ
ผลิตตองผลิตบุคลากรสุขภาพ เชน แพทย หรือพยาบาล ที่มี “คุณภาพ” ตรงตามความตองการของ
ผูใช (ประชาชน) ยกตัวอยางเชน ในอนาคตประเทศไทยจะเปนสังคมผูสูงอายุ บุคลากรสุขภาพที่มี
ความรูและความสามารถใน การดูแลผูสูงอายุควรเปนอยางไร หรือปญหาสุขภาพจะเกิดจากโรคไม
ติดตอ (NCD) ที่เกิดจากพฤติกรรมดาน สุขภาพ (เบาหวาน ความดัน ฯ) ดังนั้น บุคลากรสุขภาพที่จะ
สงเสริมประชาชนเกิดการดูแลสุขภาพตนเอง (self-care) เพื่อการปองกันโรคหรือปญหาสุขภาพ
เหลานี้ควรเปนอยางไร เปนตน
4. ความรับผิดชอบรวมตอสาธารณะและความโปรงใส (Accountability)
ผลการทบทวนวรรณกรรม พบวา ในการวางแผนควรจะตองมีลักษณะของการมีความรับผิดชอบ
รวมกันของคณะกรรมการ ดังตัวอยางของ คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาของกําลังคนดานสุขภาพประเทศ
อังกฤษที่เรียกวา Health Education England (HEE) ไดเสนอแนะแนวทางการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
เพื่อใหการสนับสนุนระบบสุขภาพของประเทศ(28) ทั้งนี้ ไดระบุไวในรายงานดังกลาววา การวางแผนการ
พัฒนากําลังคนดานสุขภาพตองมีระบบอภิบาลที่ชัดเจนเปนรูปธรรม ซึ่งเกิดจากการมีความรับผิดชอบรวมกัน
ของผู เกี่ย วของทุกภาคสวนตั้งแตระดับชาติไปจนถึงระดับพื้นที่ เริ่มตั้งแตเรื่องงบประมาณหรือการลงทุ น
ทางดานการศึกษาและพัฒนากําลังคน เปนตน สําหรับในประเทศไทยเองก็ไดมีความพยายามในการพัฒนา
กํ า ลั งคนด า นสุ ขภาพร ว มกั น ภายใต คณะกรรมการระดับ ชาติ ได แก คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพ
แหงชาติ ที่มีนายแพทยมงคล ณ สงขลา เปนประธาน โดยมีตัวแทนจากหลายๆ ภาคสวนเขามาทํางานรวมกัน
เช น มี ตั ว แทนจากผู ใ ช จ ากโรงพยาบาลเอกชน หรื อ สภาวิ ช าชี พ ต า งๆ เป น ต น เพื่ อ ร ว มกั น พิ จ ารณาให
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ข อเสนอแนะเชิ ง นโยบายในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วขอ งกับ กํา ลัง คนดานสุข ภาพ ซึ่ ง รวมถึ ง เรื่ องการวางแผนฯ ดว ย
อาจกลาวไดวา กลไกการทํางานในลักษณะเชนนี้ จะเปนการประสานความรวมมือกันทํางานในลักษณะของ
co-ordination function ซึ่งมารวมกันพิจารณาเรื่องสําคัญๆ ที่เกี่ยวของแลวใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งมี
ขอจํากัดในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเนื่องจากไมมีอํานาจในการสั่งการ โดยผลการประเมินครึ่งแผน
ยุ ท ธศาสตร ที่ เ กิ ด จากการทํ า งานของคณะกรรมการชุ ด นี้ พบว า มี ช อ งว า งของการขั บ เคลื่ อ นงาน
(implementation gap) ที่ไมมีความชัดเจนหรือเชื่อมโยงกันระหวางระดับชาติกับระดับทองถิ่น ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากแตละหนวยงานตางมีวัฒนธรรมการทํางานและความเขาใจในเจตนารมณของแผนกําลังคนดาน
สุขภาพที่แตกตาง สงผลพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามเจตนารมณของแผนกําลังคนดานสุขภาพยังไม
ไดผลมากนัก(31) และในสวนของการพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุข คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาสําหรับบุคคลากรดานสุขภาพใน
ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2557 – 2561) โดยมี ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช เปนประธาน ซึ่งระบุไว
คอนขางชัดเจนวาเปนคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ดังนั้น อาจจะไมมีขอจํากัดของการขับเคลื่อนนโยบายเหมือน
คณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ อยางไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้เกิดขึ้นภายหลัง และ
ณ ตอนนี้จึงยังไมมีผลการประเมินที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการชุดนี้ ในการทํางานรวมกันในรูปแบบของ
คณะกรรมการนั้น ประเด็นสําคัญที่ควรคํานึงซึ่งก็สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาล คือ สัดสวนหรือตัวแทนของ
ภาคส ว นที่ เ ข า มี บ ทบาทที่ ผ า นกระบวนการคัดเลือกอยางโปรงใส รวมไปจนถึ งการมีความรับ ผิดชอบต อ
สาธารณะรวมกัน เชน การเปดเผยขอมูลผลการดําเนินงานหรือขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของสูสาธารณะ ดังจะเห็น
ได จ ากตั ว อย า ง ความคิ ด เห็ น จากผู ใ ห สั ม ภาษณ ที่ ก ล า วถึ ง การคั ด เลื อ กตั ว แทนเข า มามี ส ว นร ว มในการ
วางแผนฯ เอาไววา
“ถาพูดแบบออมๆ คือมันทาทายตอเรื่องวามันโปรงใสตั้งแตตนหรือเปลา กระบวนการไดมา คือ
มองหนาไปนี่คนกันเองทั้งนั้น พอคนกันเองทั้งนั้น....”
และการความสําคัญของการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะวา
“แชรกันรูขอมูล แชรความรู เพราะวาขอมูลยังไงเราก็ไมครบถูกไหม มันจะมี Experience จาก
ผูใชผูผลิตอะไรทั้งหลายนะ ก็มาแชรกัน แลวก็หาทางที่จะตกลงทําความเขาใจ นะที่จะไปมี Action
ปรับใหดีขึ้น ถูกไหม ทุกฝายไดประโยชน ซึ่งทางเรา เราก็เปนนักวิชาการเราก็จะไปวิเคราะหหา
ขอมูลที่ใหมันชัดขึ้น และทําใหฐานขอมูลมันแนน ครบถวน แมนยิ่งขึ้น อะไรอยางนี้”

48

สรุป
ประเด็นปญหา
ผูมีสวนรวมในการวางแผนฯ แสดงถึงความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย และสรางความโปรงใส และมีการ
เปดเผยขอมูลสูสาธารณะ หรือไม
สิ่งที่ควรจะเปน
o กระบวนการไดมาซึ่งตัวแทนของทุกภาคสวนตองเปนไปอยางโปรงใส และไดรับการยอมรับวาเปน
ตัวแทนของภาคสวนหรือองคกรนั้นๆ อยางแทจริง หากไมมีเหตุผลหรือขอกําหนดที่แสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาบุคคลที่ไดรับเลือกเขามารวมอยูในคณะวางแผนกําลังคนดานสุขภาพนั้น ไดมาอยางไร โดย
วิธีการใดแลว อาจกอใหเกิดความไมใชมั่นในระบบในเรื่องความโปรงใสของการไดมาซึ่งสมาชิกภาพ
และอาจนําไปสูการไมยอมรับในการเปนตัวแทนของภาคสวนอยางแทจริง
o การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการวางแผนฯ สูสาธารณะ ถือเปนการแสดงความรับผิดชอบและ
แสดงความโปรงใสในการวางแผนฯ อยางหนึ่ง ณ ปจจุบันนี้ ถึงแมวาฐานขอมูลรวมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
กําลังคนดานสุขภาพนั้นยังไมมี แตอยางไรก็ตาม ภาคสวนตางๆ จะมีขอมูลของแตละวิชาชีพเฉพาะที่
แตกตางกันออกไป ดังนั้น การแชรขอมูลเหลานี้รวมกันจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวางแผนฯ
ขณะเดียวกันก็เปนการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ และนํามาซึ่งการยอมรับในทิศทางการวางแผน
ไมวาจะเปนตัวเลขหรือจํานวนการผลิต การคาดการณ ความตองการ หรือแนวทางการปรับปรุง
คุณภาพบัณฑิต วามีที่มาที่ไปอยางไร เปนตน
o การไดมาซึ่งขอเสนอแนะตองเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการพิจารณารวมกันในที่ประชุมหรือเกิดจากการ
วางแผนร วมกัน ที่มีการรั บฟ งความคิดเห็น ของทุกภาคสวนอยางแทจริง มิไดเปน การปกธงหรือมี
บทสรุปไวลวงหนาแลว โดยเพียงแครอใหสมาชิกจากทุกภาคสวนมาอยูกันพรอมหนาเพื่อรับรูวา
ขอสรุปเปนแบบนี้เทานั้น
5. ความยุติธรรมและเคารพตอกฏระเบียบตางๆ (Fairness)
ผลการสัมภาษณ พบวา ประเด็นความเปนธรรมนั้น นอกเหนือจากความเปนธรรมในเรื่องสัดสวนและ
ตัวแทนของภาคสวนตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ แลว ควรจะตองคํานึงความเปนธรรมใน
การตอบสนองความตองการของประชาชน ยกตัวอยางเชน การกระจายบุคลากรสุขภาพอยางเปนธรรมให
ประชาชนที่ตองการความชวยเหลือดานสุขภาพมีโอกาสเขาถึงบุคลากรสุขภาพอยางเทาเทียมกัน ดังตัวอยาง
ของผูใหสัมภาษณทานหนึ่งซึ่งกลาววา
“ถาพูดถึงเรื่องการรับรูบทบาทหนาที่ เรื่อง fairness เราก็ไมคอยไดแตะเทาไหร ความเปนธรรมกับทุกภาค
สวนเนี่ย ไมรูวาเราเนนที่ความเปนธรรมกับผูใชบริการ เทาเทียมเปนธรรม การเขาถึง...”
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ประเทศไทยเองก็ประสบปญหาในเรื่องนี้มาตลอด เนื่องจากบุคลากรสุขภาพมักจะมีอยูอยางหนาแนนในเขต
เมืองมากกวาพื้นที่ชนบท จึงไดมีการใชเรื่องของคาตอบแทนที่เปนตัวเงินเพิ่มขึ้นในบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูใน
เขตชนบท(41) นอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)(42, 43) ซึ่งมีเปาประสงคเพื่อธํารง
รักษาแพทยหรือบุคลากรสุขภาพอื่นๆ ใหทํางานดูแลประชาชนในเขตชนบทยาวนานมากขึ้น ซี่งเปนหนึ่งใน
ขอแนะนําเรื่องการธํารงรักษาบุคลากรสุขภาพไวในพื้นที่ชนบทของ WHO(44)
สรุป
ประเด็นปญหา
การวางแผนฯ มีกระบวนการที่ใหความยุติธรรมตอทุกฝาย และเคารพกฎกติการวมกัน หรือไม
สิ่งที่ควรจะเปน
1) ความเปนธรรมและยุติธรรมตอประชาชน
- กระบวนการวางแผนฯ และการตัดสินใจตางๆ ตองคํานึงถึงความเปนธรรมในการเขาถึงและการ
กระจายบุคลากรตามความตองการประชาชนหรือพื้นที่
- ทุกภาคสวน ตองเคารพในการกฏกติกาที่กําหนดไว และยึดถือหลักคุณธรรมในการวางแผนฯ โดย
การตัดสินใจเพื่อผลประโยชนโดยรวมของประเทศชาติเปนหลัก
2) ความเปนธรรมและยุติธรรมตอภาคสวนที่เขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ
- ควรมีความยุติธรรมในเรื่องสัดสวนของตัวแทนภาคสวนตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ
ที่ ผ า นมาเนื่ อ งจากผู ใ ช กํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพส ว นใหญ และผู ผ ลิ ต (บางส ว น) เป น ผู แ ทนจากกระทรวง
สาธารณสุข ดังนั้น ผูเขามามีสวนรวมในการวางแผนฯ จึงประกอบดวยตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขเปน
สวนใหญ อยางไรก็ตาม เรื่องสัดสวนอาจไมใชปญหา หากมีการชี้แจงถึงที่มาที่ไปในการคัดสรรผูเขามามีสวน
รวมในการวางแผน มีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจน ขณะเดียวกันในกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นและ
การวางแผนรวมกันนั้นมิไดละเลยความสําคัญของภาคสวนอื่นๆ ที่อาจมีสัดสวนนอยกวา ก็จะทําใหขอสรุป
หรือผลลัพธของการวางแผนตางๆ ไดรับการยอมรับวามีความยุติธรรม
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4.3 ขอเสนอแนะทางออก
ขอเสนอแนะทางออกไดมาจากการวิเคราะหและสังเคราะหผลการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งผูวิจัยไดจัด
เวทีนําเสนอขอสรุปนี้ตอผูเกี่ยวของใน side meeting ของการประชุมระดับชาติประจําปเรื่อง การพัฒนา
การศึกษาสําหรับบุคลากรดานสุขภาพครั้งที่ 2 (The 2nd Annual National Health Professional
Education Reform Forum; ANHPERF) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ โดยมี
ผูเขารวมการประชุมรับฟงความคิดเห็นทั้งหมด 38 ทาน (ดังเอกสารแนบ) จากนั้นไดมีการปรับปรุงแกไขอีก
เล็กนอยตามขอคิดเห็นตางๆ ที่ไดจากการประชุมดังกลาว ซึ่งสรุปไดดังนี้
4.3.1 กลไกที่จะชวยใหเกิดการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพรวมกันอยางยั่งยืน
(1) กลไกการเปนตัวแทนภาคสวนหรือองคกรที่แทจริง
- ผูที่เปนตัวแทน ตองพยายามนําความรู ประสบการณ และขอมูลที่มีอยูมาประกอบการวางแผนฯ
โดยยึดถือผลประโยชนสวนรวมหรือประเทศชาติเปนหลัก
- ผู ที่เ ปน เป นตั ว แทน ตองมี อํานาจในการตัดสิน ใจแทนภาคสวนหรือองคกรตนเองอยูพอสมควร
สามารถนําขอสรุปจากที่ประชุมกลับไปแจงตอตนสังกัด และผลักดันใหเกิดการนําไปดําเนินการตอไดอยาง
เหมาะสม
- ผูที่เปนตัวแทน ตองมีบทบาทที่ชัดเจนและตอเนื่องในการเขามามีสวนรวมการวางแผนฯ (ไมควร
เปลี่ยนแปลงคนที่รับผิดชอบบอยๆ)
(3) กลไกสานเสวนาแบบสันติวิธี ซึ่งคาดวาจะนําไปสูการมีความศรัทธาและความเชื่อมั่นตอกระบวนการ
วางแผนฯ และนําไปสูการปฏิบัติจริง (implementation)
ซึ่งกระบวนการทางสันติวิธี ประกอบดวย 6 องคประกอบ คือ
1) ทุกวาจาที่พูดขอใหเปนสุนทรียสาระ
2) เนนการสานสัมพันธภาพดวย ใชความจริง (truth) เพื่อใหเกิดความไววางใจ
3) เคารพจุดยืนและขอจํากัดของกันและกัน (เปดเผยสิ่งเหลานี้และทุกคนตองกลาพูด)
4) ตองเชื่อมั่นวาทุกปญหามีทางออกและมีทางออกมากกวาที่เราเห็น (พหุทางเลือก)
5) ทุกทางเลือกตองมีการกํากับภายใตความเปนธรรม ในลักษณะของ equity หรือ equality ก็ได
6) การเคารพตอ committee (อยาหลอกลวงหรือมี hidden agenda หรือปกธงไวแลว แตแคเชิญ
เขาเขามาพูดคุย โดยไมไดรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของเขาอยางแทจริง)
(3) กลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
51

ในการวางแผนและดําเนินการตางๆ ตองมีระบบการติดตามและประเมินผลจากการดําเนินการนั้นๆ
เพื่อใหทราบวาการวางแผนและตั้งเปาหมายไวนั้น ไดผลสัมฤทธิ์มากนอยเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคอยางไร
เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งๆ ขึ้น ยกตัวอยางเชน เมื่อมีการกําหนดไวแลววา สถาบันการผลิตจะ
ผลิ ตกํ า ลังคนด า นสุ ขภาพโดยใช ห ลักการของ transformative learning ก็อาจจะตองมีการติดตาม
ประเมินผลวาดําเนินการไปแลวอยางไรบาง และไดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม มากนอยเพียงใด
เปนตน
4.3.2 รูปแบบของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ผลจากการทบทวนวรรณกรรม ไม พ บรู ป แบบที่ ชั ด เจนในการวางแผนกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพใน
ระดับประเทศ โดยสวนใหญจะเปนการวางแผนในระดับพื้นที่เพื่อการแกไขปญหาเฉพาะเรื่องเปนหลัก อยางไร
ก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ พอจะจําแนกรูปแบบของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพสําหรับประเทศไทย
ออกมาได 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1: การมี “คณะกรรมการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ”ตามรูปแบบเดิมที่มีอยูแลว แตตอง
มี ก ลไกของการมี ส ว นร ว มจากทุ ก ภาคส ว นที่ ชั ด เจนมากขึ้ น และมี ข อ เสนอแนะแนวทางที่ ส ามารถเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรมหรือมีกระบวนการผลักดันใหนําไปสูการปฏิบัติจริงได
ผลการทบทวนวรรณกรรมพบวา ที่ผานมา ประเทศไทยมี คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ซึ่งได
แตงตั้งคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ โดยใชอํานาจตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.
2550 มาตรา 25 (8) เพื่อการเพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีในการขับเคลื่อน
และผลักดันการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรทศวรรษกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งกํากับติดตาม
ประเมินผลสําเร็จตามแผนฯ (คําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติที่ 5/2552, 2552) แตก็ยังพบวามีชองวาง
ของการขับเคลื่อนงาน (implementation gap) ใหเปนไปตามบทบาทหรือการวางแผนของคณะกรรมการ
กําลังคนดานสุขภาพดังกลาว
อยางไรก็ตามผลจากการสัมภาษณ พบวา ครึ่งหนึ่งของผูใหสัมภาษณ เห็นวา การมีคณะกําลังการ
วางแผนกําลังคนดานสุขภาพแหงชาตินั้นมีความเหมาะสมดีแลว เพียงแตตองปรับปรุงในเรื่องการสรางความ
ชัดเจนหรือการมีความสวนรวมกันอยางจริงจังจากทุกภาคสวน กระบวนการในทุกขั้นตอนตองโปรงใสและ
เกิดขึ้นจากการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวนอยางแทจริง ขณะเดียวกันก็ตองสรางความศรัทธาและ
เชื่อมั่นจากทุกภาคสวนในการเห็นความสําคัญของการวางแผนที่เกิดขึ้นรวมกัน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยาง
แทจริง ตัวแทนที่เขามาตองนําไปสื่อสารตอองคกรตนเองและนําไปสูการดําเนินการอยางจริงจัง มิใชเปนเพียง
การรับฟงและรับรูวาการอะไรขึ้น แตในการปฏิบัติงานจริงจะรับฟงหรือปฏิบัติตามนโยบายองคกรตนเองเปน
หลักโดยเห็นความสําคัญหรือไมไดนําเอาสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวางแผนรวมกันนั้น ไปดําเนินงานใหสอดประสาน
กับแผนงานขององคกรตนเองแตอยางใด
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รูปแบบที่ 2: การมีองคกรควบคุมกํากับดานสุขภาพของชาติ (National Health Authority: NHA) ซึ่งเปนผูมี
อํานาจตัดสินใจ และสั่งการใหเกิดการดําเนินการตามการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศชาติอยาง
เปนรูปธรรม
ผลจากการสั มภาษณ พบว า หนึ่งในสามของผู ใหสัมภาษณ เห็น ดว ยกั บ การมีองคกรที่ทํา หนา ที่
ควบคุมกํากับทิศทางของการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีอํานาจในการตัดสินใจ รวมถึงการสั่ง
การใหเกิดผลในทางปฏิบัติตามการวางแผนฯ อยางแทจริง (ภาคสวนหรือองคกรที่เกี่ยวของตองรับฟงและ
นําไปปฏิบัติ) ทั้งนี้ NHA (authorized body) จะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีอํานาจในการตัดสินเรื่อง
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่ไมใชเฉพาะแตเรื่องกําลังคนดานสุขภาพเทานั้น ดังนั้น NHA อาจประกอบไป
ดวยคณะผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานขอมูลและระบบสุขภาพ ดานเศรษฐกิจสุขภาพหรือการเงินการคลัง และ
ดานกําลังคนดานสุขภาพ เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวา NHA จะมีบทบาทในการวิเคราะหและตัดสินใจภาพรวมของ
ระบบสุขภาพของประเทศไทยทั้งหมด โดยการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพเปนเพียงสวนหนึ่งของระบบ
สุขภาพเทานั้น
ทั้งนี้ เพื่อใหกลไกของการพัฒนาระบบสุขภาพในรูปแบบของการมี NHA เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยใหการตัดสินใจและสั่งการตางๆ เกิดจากการกลั่นกรองและพิจารณาจากหลักฐานทางวิชาการอยางแทจริง
จะตองมี กลุมที่ทําหน าที่ ศึกษาค นควา สรางงานวิจัย หรือรวบรวมขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ หรือคณะ
เลขานุการ (secretariat body) ของกลุมตางๆ ไมวาจะเปนดานขอมูลและระบบสุขภาพ ดานเศรษฐกิจ
สุขภาพหรือการเงินการคลัง และดานกําลังคนดานสุขภาพ เพื่อทําหนาที่ประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ และจัดทําขอมูลนําเขาให NHA พิจารณากอนการตัดสินใจและสั่งการตางๆ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอระบบสุขภาพของประเทศชาติโดยรวมอยางเหมาะสมตอไป
4.4 ขอจํากัดการศึกษา
- การศึกษานี้ เปนเพียงการทบทวนวรรณกรรมดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่มีอยูอยาง
จํากัด ซึ่งไมมีรูปแบบหรือตัวอยางการดําเนินงานดานการวางแผนดังกลาวในระดับประเทศที่ใชหลักธรรมาภิ
บาลใหเห็นอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจน อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปแลวการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของแตละ
ประเทศจําเปนตองพิจารณาจากบริบทหรือสถานการณเฉพาะของประเทศเปนสําคัญ ดังนั้น จึงอาจจะไมมี
ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งอาศั ย ตั ว อย า งหรื อ รู ป แบบหรื อ การดํ า เนิ น การวางแผนกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพจาก
ตางประเทศมาใชสําหรับประเทศไทย
- ขอมูลที่ไดการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของ เปนขอมูลเชิงคุณภาพสวนหนึ่งที่ชวยชี้แนะทิศทาง
หรื อรู ป แบบของการวางแผนการกํ า ลั งคนดานสุขภาพ ซึ่งไมส ามารถกลาวไดว า เปน คํ าตอบหรือตัว แทน
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ประเทศไดอยางแทจริง อยางไรก็ตาม การศึกษานี้ก็ไมไดออกแบบโดยตั้งเปาหมายเพื่อหาตัวแทนของประเทศ
ไทยในเรื่ องการวางแผนกํ า ลั งคนด านสุขภาพแตอยางใด แตเปน ความพยายามในการคน หารูป แบบหรื อ
ทางเลือกในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของประเทศชาติจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อเปนสวน
หนึ่งในการสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ ผลที่ไดจากการศึกษานี้จึงถือเปนขอเสนอแนะทางเลือก
บางอยาง ที่อาจนําไปสูการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพรวมกันอยางยั่งยืนของประเทศเทานั้น
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บทที่ 5 กรณีศึกษาที่ 1:
ธรรมมาภิบาลกับการจายคาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ
ดังที่ไดกลาวไวแลวในระเบียบวิธีการวิจัยวา เพื่อตองการใหเห็นรูปธรรมของความสําเร็จและบทเรียน
สํ าคั ญบางอย า งที่ เ กี่ ย วข อ งการการพั ฒ นากําลังคนด านสุขภาพอย างชัดเจนมากยิ่งขึ้น การศึกษานี้จึงได
ทําการศึกษาเพิ่มเติมเปนกรณีศึกษาเพื่อเรียนรูปจจัยความสําเร็จของการมีธรรมาภิบาลในระดับองคกรดวย
โดยในบทนี้จะเปนการนําเสนอผลการคนควาและเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการ
จายคาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ โดยใชกรณีศึกษาที่โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเปน
ตัวอยางของความสําเร็จในระดับทองถิ่น สืบเนื่องจากการที่กระทรวงสาธารณสุขไดริเริ่มใหมีนโยบายการจาย
คาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพหรือบุคลากรผูปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เรียกวา “การจาย
คาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน” หรือ Pay for Performance (P4P) ในปพ.ศ. 2544 โดยเริ่มจาก
นางสุ ด ารั ต น เกยุ ร าพั น ธ รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงสาธารณสุข ในขณะนั้น ได ป ระชุมคณะทํางานศึกษา
รูปแบบการจายคาตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขเพื่อวางแผนการดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อเปนการขานรับตอแนวคิด
ของ พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ใ นสมั ย นั้ น ที่ ต อ งการให มี ก ารปรั บ รู ป แบบการทํ า งานของ
ขาราชการโดยใหประเมินตามผลงาน ประกอบกับในชวงนั้นมีการดําเนินโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคหรือ
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจายงบประมาณของหนวยบริการสุขภาพที่
กระจายเงินไปตามจํานวนประชากรที่สถานบริการนั้นๆ ใหการดูแล (เรียกกันโดยทั่วไปวา “งบประมาณตอหัว
ประชากร”) สงผลใหรูปแบบบริการรักษาพยาบาลเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอยางหนึ่งคือ มี
จํ า นวนผู รั บ บริ ก ารสุ ข ภาพมี ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง มี แ นวคิ ด การปรั บ รู ป แบบการจ า ยค า ตอบแทนบุ ค ลากร
สาธารณสุขหรือผูปฏิบัติงานในหนวยบริการตางๆ เพื่อรองรับกับระบบการรักษาพยาบาลที่เปลี่ยนไป โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ และสรางขวัญกําลังใจในการทํางานมากขึ้นจากภาระการบริการ
สุขภาพที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง
คณะทํางานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทยฑิฆัมพร จางจิต ผูอํานวยการโรงพยาบาลพาน
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนหนึ่งในคณะทํางานนั้น ไดรวมกันทําการศึกษาและจัดทํารูปแบบการจาย
คาตอบแทนตามผลงานดังกลาว ซึ่งใชเวลานานถึง 2 ปในการจัดทําหลักเกณฑการดําเนินงานจนแลวเสร็จ
หลั งจากนั้ น จึ งมี การเป ดรั บ สมั ครโรงพยาบาลนํารอ งเพื่อทดลองดําเนิน การจ ายคาตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นมา โดยโรงพยาบาลพานเปนหนึ่งในโรงพยาบาลที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนโรงพยาบาล
นํารองของโครงการ จากโรงพยาบาลนํารองทั้งหมด 11 แหง โรงพยาบาลพานถือเปนตัวอยางของการประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการจายคาตอบแทนตามผลงาน สามารถแสดงผลของการเพิ่มคาตอบแทน
ตอประโยชนที่ประชาชนผูรับบริการไดรับ รวมถึงรายรับของโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นจากผลการทํางานที่เพิ่มขึ้น
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นั่นหมายถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น และไมเกิดความขัดแยงในองคกร โดยยังมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาว
อยูจนถึงปจจุบันนี้เปนเวลานานมากกวา 10 ปแลว ดังนั้น โรงพยาบาลพานจึงถูกเลือกใหมาเปนกรณีตัวอยาง
ของการบันทึกบทเรียนที่ดีของการจายคาตอบแทนกําลังคนหรือผูปฏิบัติงานดานสุขภาพตามผลการปฏิบัติงาน
โดยจะเนนในชวงระยะเวลาของการวางแผนงานและใชกรอบแนวคิดของธรรมาภิบาลมาทําการศึกษา ภายใต
ความเชื่อที่วา “การวางแผนงานทีด่ ีภายใตหลักธรรมาภิบาล ไดนําไปสูความสําเร็จในทางปฏิบัติ” ซึ่งในบท
นี้จะเปนการสรุปบทเรียนของการวางแผนดําเนินงานการจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานตามผลการทํางานของ
โรงพยาบาลพาน ภายใตกรอบแนวคิดของหลักธรรมาภิบาล
5.1 การมีสวนรวมและฉันทามติ (Legitimacy and voice)
พบวา การวางแผนดําเนินงานของโครงการนี้ในโรงพยาบาลพาน มีสวนรวมของทุกฝายตั้งแตเริ่มตน
ภายหลังจากไดรับ นโยบายเรื่องการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานจากกระทรวงสาธารณสุขแล ว
นายแพทยฑิฆัมพรไดนําหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแบบใหมนี้มาใชในโรงพยาบาลพานในชวงปลายป
พ.ศ.2546 ซึ่งกอนหนานี้ในชวงที่คณะทํางานทําการศึกษาและจัดทําคูมือหลักเกณฑการดําเนินงานนั้น ทุกครั้ง
ที่นายแพทยฑิฆัมพรกลับจากการประชุมรวมกับคณะทํางานของกระทรวงฯ จะมีการใหขอมูลชี้แจงเพื่อทํา
ความเขาใจกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในโรงพยาบาลมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเปนการเตรียมการเจาหนาที่ใหมี
ความพรอมและปองกันการเกิดปญหาอันเนื่องมาจากความไมรูหรือไมเขาใจของพวกเขา โดยหลักเกณฑการ
จายคาตอบแทนแบบใหมนี้จะมาในรูปแบบของการใหคะแนน แบงเปนการใหคะแนนตามปริมาณงานและ
คุณภาพของงาน เพื่อทดแทนการใหคาตอบแทนในรูปแบบเดิมที่เปนการเหมาจาย โดยโรงพยาบาลพานได
จัดตั้งคณะทํางานโครงการจายคาตอบแทนตามผลงานของโรงพยาบาลขึ้นโดยในชวงแรกๆ ไดเลือกหัวหนา
หนวย และ/หรือตัวแทนจากหนวยตางๆ ในโรงพยาบาล ทั้งนี้ ไดมีเกณฑการคัดเลือก คือ พยายามเลือกบุคคล
ที่ มี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะเป น คนที่ ก ระตื อ รื อ ร น และมี คุ ณ ธรรมเข า มาร ว มในคณะทํ า งานของโรงพยาบาลโดย
นายแพทยฑิฆัมพร กลาววา
“สิ่งที่เราคิดในใจและคุยกันวาคนที่ถูกคัดเลือกเขามาตองเปนคนที่มีคุณธรรมสูง คือใหใชเงินเปน
เครื่องมือ ไมใชใชเงินเปนสรณะ ตรงนี้มีการคัดเลือก… แตแนนอนวา 1 คนตองเปนผูบริหาร
หมายถึงวาเปนหัวหนาฝายตางๆ”
ซึ่ งคณะทํ า งานของโรงพยาบาลได เ รี ย กรูป แบบการจา ยเงิน ค าตอบแทนแบบใหมนี้ว า “Work point
payment system” หรือ “ระบบการจายคาตอบแทนตามคะแนนงาน” แทนการเรียกวา P4P เนื่องจากเห็น
วาเปนการจายเงินตามคะแนนการทํางาน ซึ่งจะมีความหมายที่ตรงกับรูปแบบระบบการจายคาตอบแทนที่ทาง
โรงพยาบาลจัดทําขึ้นมากกวาซึ่งการที่เจาหนาที่ทุกฝายของโรงพยาบาลมีตัวแทนเขามามีสวนรวมในการ
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วางแผนงานโครงการนี้ตั้งแตเริ่มตนนั้น ถือเปนเรื่องที่ดีและสอดคลองตามกรอบแนวคิดของหลักธรรมาภิ
บาลที่ทุกฝายของโรงพยาบาลเห็นพองตองกันที่จะขานรับนโยบายการจายคาตอบแทนตามคะแนนงาน มี
ความยินดี และกระตือรือรนที่จะชวยกันวางแผนการดําเนินงานโครงการดังกลาว โดยมีเปาหมายหรือฉันทา
มติที่จะรวมกันทํา งานใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของโครงการ ซึ่งนอกจากจะทําใหไมมีผูใดมา
คัดคานการดําเนินงานแลว ยังทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของรวมกันอีกดวย
5.2 การมีวิสัยทัศนและยุทธศาสตรในการพัฒนา (Direction)
สําหรับโครงการจายคาตอบแทนตามคะแนนงานนั้น นายแพทยฑิฆัมพร ผูอํานวยการโรงพยาบาล
แมจะเปนผูไปรับนโยบายดังกลาวมาจากกระทรวงสาธารณสุข แตก็ไมไดรับหนาที่เปนหัวหนาหรือประธาน
โครงการนี้ของโรงพยาบาลพานเองแตอยางใด แตไดมอบหมายใหคุณเรือนแกว คําหลวง พยาบาลอาวุโสของ
โรงพยาบาลพานทํ า หน า ที่ เ ป น หั ว หน า โครงการนี้ ทั้งนี้น ายแพทยฑิฆัมพร ได รับ หนาที่เปน ที่ป รึกษาของ
โครงการดังกลาวแทน อาจกลาวไดวานายแพทยฑิฆัมพร ถือเปน “ผูนํา”ของโรงพยาบาลพาน เปนผูมี
วิสัยทัศนที่ดี เห็นถึงความเปนไปได และความสําคัญของระบบการจายคาตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน
โดยเชื่อวาจะกอใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในโรงพยาบาล จึงผลักดันใหมีการ
ดําเนินงานตามโครงการ และถึงแมจะไมไดทําหนาที่เปนผูนําโครงการโดยตรง แตก็ไดมอบนโยบายและชี้แนะ
เป า ประสงค ข องการดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจนให กั บ หั ว หน า โครงการ คือ คุ ณ เรื อ นแก ว คํ า หลวง ให รั บ ไป
ดําเนินงานเองอยางอิสระ โดยทําหนาที่เปนเพียงแตผูใหคําแนะนําและชวยกํากับทิศทางของการทํางานอยาง
เหมาะสม ซึ่งทําใหโครงการนี้ไมมีกระแสตอตานและไดรับการยอมรับจากเจาหนาที่สวนใหญของโรงพยาบาล
เนื่องจากการไดรับโอกาสใหรวมกันคิดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระโดยไมรูสึกวาถูกควบคุมหรือกดดันจาก
ผูอํานวยการ ดังจะเห็นไดจากผูใหสัมภาษณทานหนึ่งกลาววา
“จุดแข็งนี่ก็คือ พอดีแบบวาตรงนี้คือผูนํา เพราะวา ผอ. นี่คือทานเปนคนที่เปนตนคิดในเรื่องของ
work point แมในระดับกระทรวงตรงที่วา เออ…เอากิจกรรมมากําหนดเปนแตมงานสิ มีการประกัน
ขั้นต่ําอยางนี้สิ แลวคิดระบบการจายอะไรตรงนี้ขึ้นมา ทานเปนตนคิดตรงนี้แลวก็จิตวิทยาในการ
บริหาร เทคนิคในการบริหารทานนี่สูงนะ”
ซึ่งการมองการไกลถึงประโยชนของการจายคาตอบแทนตามการทํางาน และการเปดโอกาสใหเจาหนาที่
โรงพยาบาลชวยกันวางแผนจัดทํารูปแบบการดําเนินงานเฉพาะที่เปนของโรงพยาบาลพานอยางอิสระ
คณะทํางานทุกคนมีสิทธิ์ในการพูดคุยแสดงความคิดเห็น โดยไมมีผูอํานวยการโรงพยาบาลมานั่งคอยควบคุม
กํากับเปนยุทธศาสตรการทํางานที่แยบยล ที่ทําใหคณะทํางานหรือเจาหนาที่โรงพยาบาลรูสึกถึงความเปน
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เจาของรวมกัน และใชความคิดในการพัฒนารูปแบบการจายคาตอบแทนดังกลาวโดยอิสระที่เหมาะสมกับ
บริบทการทํางานที่เปนรูปแบบเฉพาะของโรงพยาบาลพานไดเปนอยางดี
5.3 การตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ (Performance)
โรงพยาบาลพานไดแบงการใหคะแนนเพื่อการจายคาตอบแทนออกเปน 2 สวน คือ ปริมาณงานและ
คุณภาพงาน เนื่องจากการจายคาตอบแทนปริมาณงานเปนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยมีวิธีคิด คือ
หากมีผูปวยเขารับบริการมาก ยิ่งทําใหไดคาตอบแทนเพิ่มขึ้น แตขณะเดียวกันตองมีการจายคาตอบแทนโดย
คิดจากการใหคะแนนในสวนของคุณภาพงานดวย ทั้งนี้ เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพงานที่ทํา เพราะไมเชนนั้น
งานที่ออกมาอาจมีแตปริมาณ แตขาดคุณภาพได ซึ่งโรงพยาบาลพานจะเปดโอกาสใหแตเจาหนาที่แตละคน
ประเมินผลการทํางานของตัวเองและสงผลการประเมินไปใหหัวหนาหนวย จากนั้นหัวหนาหนวยจะสงผล
การประเมินดังกลาวตอไปยังคณะทํางานที่มีตัวแทนจากทุกหนวยของโรงพยาบาลเขารวมทําการประเมิน
“ตอนนั้นสิ่งที่แกนนําจะทําอันดับแรกเลยคือการคิด calibrate point นั่นคือเอางานทุกอยางมา
แปลงเปนคะแนนทั้งหมด แปลงจากไหน เราเริ่มตนดวยการใหเจาหนาที่นี่ก็เปนการมีสวนรวมของ
เจาหนาที่ระดับลางวาเราใช JD (job description) ของจริงคือคุณไปลิสตมาเลยวา วันๆ คุณทํา
อะไรบาง… เอาจอบของจริงมาพูดกันเลย”
หลักเกณฑจายคาตอบแทนภายใตแนวคิดที่วา “คนทํางานนอยไดนอย คนที่ทํามากไดมาก” พบวา
สงผลดีตอโรงพยาบาลพานมากกวาระบบเดิมที่เปนการจายเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย โดยพบวาทําใหผูปฏิบัติงานมี
ความกระตือรือรนมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ปกติเขาไดรับคาอยูเวร 600 บาท ถามีคนไข 3 คนก็ไดเทานี้ ถามา
20 คนก็ไดเทานี้ และเขาจะรูสึกไมชอบเวลาคนไขมากเนื่องจากรูสึกเหนื่อย ประกอบกับเกิดความรูสึกที่วา
ทํางานมากหรือนอยก็ไดคาตอบแทน 600 บาทเทากัน ซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของเขาดวย แต
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบการจายคาตอบแทนตามคะแนนการทํางาน พบวา ผลลัพธที่ไดกลับเปนตรงกัน
ขาม นั่นคือ เวลามีคนไขมามาก เจาหนาที่จะรูสึกยิ่งชอบ เพราะเขารูวาจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มมากขึ้น กลาว
ไดวาสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานของเขามากขึ้นไปดวย ขณะเดียวกันผูปวยหรือคนไขที่มารับบริการ
ของโรงพยาบาลพานตางรูสึกพอใจเพราะรูสึกวาตนเองไดรับการใสใจและดูแลที่ดีขึ้นดวย นอกจากนี้สิ่งที่
ตามมาคือประสิทธิภาพดานกําลังคน โดยพบวา แตเดิมเคยรับคนเขาทํางานเทาไหรก็ไมพอ แตเมื่อใชวิธีการ
จายคาตอบแทนแบบนี้ เจาหนาที่ตางรูสึกวาไมตองมีคนทํางานเยอะก็ได เพราะเขายินดีทํางานเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากไดรับคาตอบแทนมากขึ้น ซึ่งตรงนี้เปนแรงจูงใจการทํางานที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการจายเงินตาม
คะแนนงาน ที่ตางจากแบบเหมาจายที่อาจทําใหเกิดการเกี่ยงงานกันได
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อย า งไรก็ตาม การจ ายค าตอบแทนรูป แบบนี้ จะตองมีการกําหนดเพดานการจายเอาไวดว ย โดย
นายแพทยฑิฆัมพร กลาววา เนื่องจากรายไดของโรงพยาบาลมาจากงบประมาณตอหัวประชากร (เหมาจาย
รายหั ว ) จากสํ า นั ก งานหลั กประกั น สุ ข ภาพแห งชาติ (สปสช.) หากไมมี เ พดานการจา ยคา ตอบแทนเลย
งบประมาณที่ไดอาจจะไมเพียงพอ ซึ่งการกําหนดเพดานการจายคาตอบแทนนี้เปนการควบคุมระบบไมให
บิดเบี้ยว เพราะการจายตามปริมาณงานเพียงอยางเดียวอาจทําใหเกิดการจายที่ไมสิ้นสุดได และนอกจากนี้
อาจมีการใสตัวเลขปริมาณงานที่มากเกินจริงได ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดเพดาน เชน หมอตรวจคนไข 1 คน
ได 30 บาท ตรวจ 20 คนได 600 บาท โดยจะหยุดเพดานการจายไวที่ 600 บาท หากมีคนไขมาเกินกวานี้
ปรับใหเปนระบบเหมาจายไป อาจกลาวไดวาเปนการนํา 2 ระบบ (การจายตามปริมาณงานกับการเหมาจาย)
มาประยุกตรวมกัน ซึ่งในตางประเทศก็พบวามีการใชวิธีการแบบนี้เชนเดียวกัน ดังนั้นสําหรับโรงพยาบาลพาน
หลักการบริหารเบื้องตน คือ จะตองมีการประเมินรายไดโรงพยาบาลกอน เพื่อดูวามีรายรับรายจายเทาไหร
เชน ประเมินปนี้มีรายรับ 100 ลานบาท ตัดเปนรายจาย 90 ลานบาท ก็จะมีเงินคงเหลือ 10 ลานบาทที่
สามารถนํามาจายเปนคาตอบแทนตามระบบนี้ได เปนตน โดยเงินจํานวน10 ลานบาทนี้ จะแบงออกเปน 3
สวน คือ สวนแรก 50% นํามาจายเปนคาตอบแทนตามปริมาณงาน สวนที่สองอีก 30% หลังนํามาจายเปน
คาตอบแทนเชิงคุณภาพ และที่เหลืออีก 20% จะเก็บไวเปนเงินลงทุนและสํารอง ซึ่งวิธีการแบบนี้จะทําให
โรงพยาบาลอยูไดโดยไมขาดทุน และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานก็ไดรับคาตอบแทนตามคะแนนงานซึ่งทําใหเขาพึง
พอใจและมีความสุขกับการทํางาน ซึ่งสงผลดีตอประชาชนเพราะเจาหนาที่เต็มใจใหบริการแกเขา
“…ตรงนี้มานะจะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจ มันจะทําใหคนที่ไมมีเวร ก็จะมีเวิรคพอยทออก มันจะ
เปนขวัญและกําลังใจใหเจาหนาที่อยางมากเลยคะ ก็ถือวาทีมผูบริหารเปนผูที่หนูยอมรับเลยวาเกง ที่
ใหความสําคัญกับเจาหนาที่ เจาหนาที่ก็ทํางานอยางมีความสุข”
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รูปภาพ 5.1 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการทํางานของเจาหนาที่โรงพยาบาลพาน พ.ศ. 2551-2558
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ความพึงพอใจความพึงพอใจในการทํางานของเจ้ าหน้ าที่ รพ.พาน (ภาพรวม)

ร้ อยละ

90.09

90

89.23
86.28

87.59

88.65

85
80

77.56

75
70

2551

2553

แหลงขอมูล: ฝายวิชาการและประเมินผล โรงพยาบาล พาน
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5.4
การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น โดยเป น การทํ า งานที่ โ ปร ง ใส และตรวจสอบได
(Accountability)
ดังที่ไดกลาวเอาไวแลวตั้งแตแรกวา การคิดและดําเนิน งานโครงการจายคาตอบแทนตามผลการ
ทํางานของโรงพยาบาลพานนั้น เกิดจากการมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกฝาย และประการสําคัญอยางยิ่งคือ
Work point payment system ที่โรงพยาบาลพานนํามาใชนั้น เปนหลักเกณฑที่ใชกับเจาหนาที่ทุกคน
ทุกฝายในโรงพยาบาล ไมวาจะอยูในสวนใด ไมวาจะเปนวิชาชีพแพทย พยาบาล เจาหนาที่ฝายบริหาร
(Back office) หรือฝายวิชาการ และยังเปนการคิดอยางครอบคลุมทุกการทํางานใน 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่
ไมจําเพาะตองเปนในโรงพยาบาลเทานั้น เชน การไปออกหนวยหรือการทํางานสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกนอก
สถานที่ เปนตน ซึ่งการทํางานทั้งหมดสามารถนํามาคิดเปนผลงานได นอกจากนี้โรงพยาบาลยังสามารถเพิ่ม
รายละเอี ย ดของค า ตอบแทนเพื่ อ เป น การตอบสนองต อ นโยบายเฉพาะของโรงพยาบาลเองได อี ก ด ว ย
ยกตัวอยางเชน โรงพยาบาลมีนโยบายสรางเสริมสุขภาพนําซอม ก็สามารถเพิ่มคะแนนพิเศษใหกับคนที่ทํางาน
เหลานี้ได ซึ่งจะทําใหทุกคนตั้งใจมุงทํางานตามนโยบายของโรงพยาบาล เชน ทันตแพทยแตเดิมอาจทําหนาที่
แครักษาฟนในโรงพยาบาล แตเมื่อมีนโยบายสรางนําซอมก็เพิ่มการทํางานดานสรางเสริมสุขภาพ ดวยการ
ออกไปทํางานเคลือบหลุมรองฟนปองกันฟนผุใหเด็กนักเรียนในโรงเรียนตางๆ เปนตน
ดังนั้น เจาหนาที่ทุกคนจึงมีสวนรวมในการจดรายละเอียดงานที่ทํา เพื่อคํานวณเปนแตมคะแนนทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากนั้นหัวหนาหนวยจะเปนผูรวบรวมสงใหคณะทํางานที่มีตัวแทนจากทุกสวน
โดยจะมีการเปรียบเทียบแตมของแตละกลุม ซึ่งยอมรับวาในชวงแรกมีบางกลุมบางฝายใหแตมตัวเองมากไป
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บาง นอยไปบาง ตองคอยๆ ปรับกันไปใหเกิดความเหมาะสม แตยอมรับวาดวยระบบนี้ทําใหเกิดการพัฒนา
บุคลากรมากยิ่งขึ้นดวย เพราะเจาหนาที่แตละคนจะรูวาวันนี้ไดทํางานอะไรไปบางและตองเพิ่มเติมหรือแกไขที่
จุดใดบางเพื่อเปนการพัฒนาตนเอง
“ผลงานมันตามตัวคุณเนาะ นอกจากไดการประเมินผล ไดการพัฒ นาตัวเอง เอาขอมูลมาพัฒนา
ตัวเองเสร็จมันจะรูสึกวา มันเปนผลงานที่เราภูมิใจเพราะ 1. เราทําดวยตัวเองดวยน้ําพักน้ําแรง 2.คน
อื่นแยงผลงานเราไมได แตเบื้องหลังของตรงนี้ก็คือวาจะตองออกแบบใหเก็บเองนะ เก็บของตัวเอง
ไมใชคนอื่นเก็บให”
ทั้งนี้ โรงพยาบาลพานไดมกี ารเปดเผยคะแนนผลการทํางานใหสมาชิกทุกคนในหนวยงานรับทราบกันโดยทั่ว
กัน ซึ่งมีผลดี คือ ทําใหเกิดการรับรูและปรับตัวในการทํางานของตนเอง
“เปดเผยคือหมายความวา เราไมเคยมีความลับ คือที่การเงินจะมีเลยถาคุณสงสัยคุณเปดดูได คือคุณ
มาขอดูไดเลย ไมไดเปนความลับอะไรเลย วาใครทํางานเทาไหร แรกๆ ก็เหมือนเปนโทษนะ ที่ผม
เรียนคือวา ใหมๆ ก็เกิดการพูดตรงๆ วาเหมือนอิจฉานะ วาทําไมคนนั้นไดมากคนนี้ไดนอย แบบนี้ แต
เราก็บอกยินดีใหดูเพราะเราคิดวามันจะเกิดการ calibrate และปรับตัวเอง”
“อยางหนูอยูในตึกนะคะ มันก็จะมีอยางคนที่ทํางานเยอะกวา เราจะเห็นความแตกตางจากการสรุป
แตละเดือน เพราะ Miss work point (เจาหนาที่ที่ทําหนาที่สรุปผลงานของทุกคนในหนวยงานของ
ตนเอง) จะสรุปและใหเราเซ็นตรับทราบ วาเราไดเดือนนี้เทานี้”
5.5 การมีความยุติธรรม เคารพตอกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ (Fairness)
การจายคาตอบแทนตามคะแนนงานของโรงพยาบาลพานคอนขางมีความยุติธรรม และมีกฎระเบียบ
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน กลาวคือ
(1) คาคะแนนของเจาหนาที่ทุกระดับมีคาเทากัน ดังนั้น ขอขัดแยงระหวางวิชาชีพภายในโรงพยาบาล
พานจึงแทบจะไมมีใหเห็น โดยเจาหนาที่ทานหนึ่งไดอธิบายวา
“คือจุดดีของเราเนี่ย ก็คือเราทํานี่เราทําทุกวิชาชีพแลวรวมเปนถวยเดียวกัน 1 แตมของหมอกับหนึ่ง
แตมของคนงานเนี่ยถาเปนเงินเทากัน สมมติเดือนนี้ 1 แตมเทากับ 1.50 สตางค แพทยก็ไดแตมละ
1.50 สตางค คนงานก็ไดแตมละ1.50 สตางคเทากัน แตจํานวนแตมของหมอจะเยอะกวาคนงานก็
แลวแตวาจะมากจะนอยกันนั้น คือเรารวมเปนถวยเดียว แตวาอยางโรงพยาบาลอื่นที่ทํานี่บางทีก็แยก
ถวย แลวดึงของแพทยมากอน...”
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(2) มีการตรวจสอบคะแนนอยางเปนระบบ คือ การตรวจกันเองภายในหนวยงานกอน จากนั้นจึงมี
การตรวจสอบจากเจาหนาที่หนวยบริหารกลางอีกครั้ง โดยถาเห็นวามีความผิดปกติที่หนวยบริการใดจะมีการ
สง “ทีมนวล (soft)” คือ ทีมที่คอนขางประนีประนอมและมีความนุมนวล เขาไปตรวจสอบการปฏิบัติงานกอน
และนอกจากนี้ ภายหลังจากดําเนินการจายคาตอบแทนไปแลวก็จะมีการขอหลักฐานรับรองการปฏิบัติงาน
ของเขาดวย
“มันก็จะมีกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบดานแรกก็คือ โอเคแตมนี้เวลาคุณจะสงเนี่ยหัวหนางานของ
คุ ณ ต องเซ็ น รั บ รองมาก อ นใช ไหมคะ มั น ก็ จ ะเกิ ด การชํ าเลื องดู กั น ภายในหนว ยงานของเขาเอง
(หัวเราะ) เพราะเงินมันกอนเดียวกันเนาะ แลวพอศูนยคุณภาพเปนผูรวบรวม ...ก็ตองมาควิกสแกน
(quick scan) กอนดูความเคลื่อนไหววาโอเค เดือนนี้มันไปโปงตรงไหนมากหรือเปลาสมมติไปโปงตรง
ตึกหญิงอยางนี้ คนไขตึกหญิงเยอะหรือเปลาอะไรอยางนี้นะคะอันนี้ตรวจสอบชั้นหนึ่ง และหลังจาก
นั้นก็โอเคเราจะมีการตรวจสอบโดยระบบอีกทีก็คือ พอจายเงินแลวเนี่ยผลงานของแตละเดือนแลวก็
สงใหกรรมการตรวจไปตรวจอยางนี้ อันนี้เขาก็จะขอหลักฐงหลักฐานกันคือเขม”
นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนแตมคะแนนหรือผลการปฏิบัติงานไปตามภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไปของ
เจาหนาที่อยางเปนระบบและเปนธรรมกับทุกฝาย
“มันจะมีคณะกรรมการตรวจสอบแตมที่ไขวกันตรวจ ทุกหนวยจะเปนตัวแทนในคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวย จะไขวกันตรวจที่ละสามเดือนก็เอาเขาคณะกรรมการ แลวอยางคุณเรือนแกวเปน
กรรมการ ก็อาจจะตัดสินใจได ถาไมไดก็เอาเขาคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจแลวก็เอามาปรับ บาง
เรื่อง เชน ถาตองมีการปรับแตมเยอะเกินไปก็จะเอาเขาทีมนําเวิรคพอยทอีกทีหนึ่ง เพื่อเพิ่มแตม หรือ
ลดแตม”
ตาราง 5.1 สรุปผลการวิเคราะหระบบการจายคาตอบแทนตามคะแนนงานของโรงพยาบาลพานเปรียบเทียบ
กับหลักธรรมาภิบาล
หลักการของธรรมาภิบาล
1. การมีสวนรวมและฉันทามติ
(Legitimacy and Voice)

สิ่งที่โรงพยาบาลพานทํา
- มี การคั ด เลื อ กตั ว แทนจากทุ กฝ า ยเข า มามี ส ว นร ว มในคณะทํ า งานของ
โรงพยาบาล
- เจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมในการคิดคะแนนจากการทํางานจริงของตนเอง

2. การมีผูนําที่ดีและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน

- มีผูนําที่มอบนโยบายการทํางาน โดยระบุเปาหมายที่ตองการอยางชัดเจน
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หลักการของธรรมาภิบาล
(Direction)

สิ่งที่โรงพยาบาลพานทํา
เปดโอกาสใหมีการทํางานอยางอิสระ แตคอยติดตาม ใหคําแนะนําและกํากับ
ทิศทางใหเปนไปตามเปาหมาย

3. การตอบสนองความตองการผูมีสวนได - คนทํางานมีความพึงพอใจในการทํางานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (จาก 77.6% ในป
ส ว นเสี ย และประสิ ท ธิ ภ าพของการ พ.ศ. 2551 เพิ่มขึ้นเปน 88.7% ในปพ.ศ. 2558)
ดําเนินงาน (Performance)
- มีเสียงสะทอนจากผูรับบริการถึงการไดรับบริการที่กระตือรือรนจากเจาหนาที่
โรงพยาบาลพาน
- แนวโนมคะแนนการทํางาน (work point) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแตเริ่มมี
โครงการนี้มาจนถึงปจจุบัน
4. การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ในการ - มีการเปดเผยขอมูลการใหคะแนนหรือผลการปฏิบัติงานใหรับทราบโดยทั่วกัน
ทํ า ง า น โ ป ร ง ใ ส แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด ทุกเดือน
(Accountability)
- สามารถตรวจสอบหลักฐานการจายคาตอบแทนกับเจาหนาที่การเงินได
5. การมีค วามยุ ติธ รรม และเคารพต อ - งานของเจาหนาที่ทุกระดับมีความสําคัญ โดยใหคาของแตมคะแนนเทาๆ กัน
กฎระเบียบ (Fairness)
แตอาจจะมีความแตกตางในเรื่องของภาระรับผิดชอบ เชน แพทยอาจมีความ
รับ ผิ ด ชอบมากกว า ในบางกรณี ซึ่ ง เจ าหน า ที่ ทุ กฝ ายยอมรั บ ได โดยไม มี ก าร
ต อ ต า นหรื อ ร อ งเรี ย นเรื่ อ งความเหลื่ อ มล้ํ า ระหว า งวิ ช าชี พ เกิ ด ขึ้ น ภายใน
โรงพยาบาลพาน
- มี ร ะบบการตรวจสอบอย า งเป น ระบบเช น เริ่ ม จากการประเมิ น ตนเอง
ตรวจสอบจากหัวหนางาน การ cross check ระหวางหนวยงาน และการ
ตรวจสอบจากทีมบริหารกลาง
- เปดโอกาสใหแกไขระบบการใหคะแนนตามภาระงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
คณะทํางานรวมกันพิจารณาอยางเปนธรรม
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กลาวโดยสรุป ระบบการจายคาตอบแทนตามคะแนนงานของโรงพยาบาลพานมีจุดเดน คือ คอนขาง
ครบทุกองคประกอบสําคัญของ ธรรมาภิบาล (Good governance) จะเห็นไดวาเจาหนาที่ทุกคนมีสวนรวมใน
การวางแผนโครงการตั้งแตเริ่มตน ไดคิดคะแนนงานของตนเอง มีตัวแทนจากทุกฝายเขาไปมีสวนรวมในกลุม
แกนนําหรือคณะทํางานของโรงพยาบาล ประกอบกับการมีผูนําที่มีวิสัยทัศนในการพัฒนาที่เปดโอกาสให
เจาหนาที่มีการคิดดําเนินโครงการนี้อยางเปนอิสระ สอดคลองกับบริบทเฉพาะของการทํางานในโรงพยาบาล
ถึงแมจะมีเสียงบนบางในระยะแรกๆ แตก็ไมพบวามีการตอตานอยางรุนแรง ทุกขั้นตอนเกิดจากการสมัครใจ
และเปนฉันทามติของทุกฝาย นอกจากนี้ยังมีระบบการตรวจสอบการทํางานอยางเปนระบบและเปนธรรม
มีการเปดเผยขอมูลใหทุกฝายรับทราบอยางโปรงใส และมีกระบวนการรับฟงและใหโอกาสในการปรับเปลี่ยน
ระบบการใหคะแนนใหสอดคลองกับบริบทการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา รวมไปจนถึงการเพิ่ม
คะแนนงานใหกับงานบางอยางที่เปนการตอบสนองนโยบายเฉพาะของโรงพยาบาลอีกดวย ซึ่งระบบการจาย
คาตอบแทนตามคะแนนงานของโรงพยาบาลพานมีแนวโนมที่ดี และอาจกลาวไดวาเปนระบบหรือวัฒนธรรม
องคกรที่ยั่งยืนแลว มีการจัดมหกรรมเวิรคพอยตครบรอบ 5 ป และ 10 ป ซึ่งนอกจากจะเปนการเฉลิมฉลอง
หรื อ ตอกย้ํ า ความสํ า เร็ จ ของโครงการแลว ยัง เปน การกระตุน เตื อนใหเจ าหน าที่ เห็น ความสํ าคัญ เรี ย นรู
ปรับปรุง และพัฒนาการทํางานของพวกเขาใหดียิ่งขึ้นตอไป
ความเชื่อมโยงปจจัยความสําเร็จของโรงพยาบาลพานกับขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในระดับประเทศ
1. การบริหารจัดการเรื่องคาตอบแทนตามผลงานของโรงพยาบาลพานที่ประสบความสําเร็จนั้น เกิดขึ้น
จากการทํางานของคณะกรรมการ 2 ชุด และทั้ง 2 ชุดมีภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ หรือผูมีสวนไดสวน
เสียอยางครบถวน โดยชุดที่ 1 เปนคณะกรรมการระดับทํางาน และชุดที่ 2 เปนคณะกรรมการที่มี
อํานาจในการตัดสินใจ ดังนั้น อาจกลาวไดวา การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ
ภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการทั้ง 2 รูปแบบที่เสนอแนะไวในตอนทายบทที่ 4 นั้น
มี แ นวโน ม ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ได ม ากยิ่ ง ขึ้ น หากใช แ นวทางในลั ก ษณะที่ ค ล า ยคลึ ง กั น นี้ คื อ
มี authority board และ secretary board หรือคณะทํางานที่มีภาคีเครือขายอยางครบถวนเขา
มารวมกันขับเคลื่อนงานอยางเปนรูปธรรมดวย
2. โรงพยาบาลพานมีการสื่อสารสองทาง (two-way communition) ระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน
หรื อ ระหว า งคณะทํ า งานกั บ ผู มี สว นไดส ว นเสีย อย างสม่ํา เสมอ และผลจากการสื่อ สารที่ ดีทํ าให
ผูเกี่ยวของทุกฝายมีความเชื่อมั่นในเรื่องความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได จึงทําใหไมมีปญหา
เรื่ อ งการต อ ต า นหรื อ ไม ย อมรั บ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน ดั ง นั้ น การวางแผนกํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพใน
ระดับประเทศ ควรจะตองพัฒนากลไกการสื่อสารแบบสองทางใหเกิดเชื่อมโยงและเขาใจกันอยางถอง
แทระหวางคณะทํางานและผูมีสวนไดสวนเสีย
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3. การคั ด เลื อ กคณะทํ า งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารของโรงพยาบาลพาน มี ส ว นสํ า คั ญ ทํ า ให ง านประสบ
ความสํ า เร็ จ เนื่ อ งจาก การคั ด เลื อ กผู เ ข า มามี ส ว นร ว มในการทํ า งานที่ เ หมาะสม โดยมองทั้ ง
ความสามารถและความตั้งใจในการทํางาน ดังนั้น ในการทํางานระดับประเทศ จึงควรใหความสําคัญ
กับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูเขามามีสวนรวมในการทํางาน ตั้งแตคุณสมบัติที่ตองเปนผูมี
ความรู ความเขาใจในงานนั้นๆ ไปจนถึงการเปนตัวแทนที่ไดรับการยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํา
ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และไดรับการยอมรับจากสมาชิกทานอื่นๆ นอกจากนี้ ตองทําความ
เขาใจกับสมาชิกหรือตัวแทนที่เขามีสวนรวมทุกทานวา การเปนตัวแทนเขามาทํางานไมไดหมายถึง
การมาปกปองผลประโยชนสวนตัว แตหมายถึง การนํามุมมอง แนวคิดจากหนวยงาน องคกร หรือ
ภาคสวนที่ตนเองสังกัดอยูมาแลกเปลี่ยน เปนขอมูลนําเขาในการประกอบการพิจารณาแกไขปญหา
อยางรอบดาน ดังนั้น การทําความเขาใจในบทบาทหนาที่ และการกลาที่จะใหความคิดเห็นที่เปน
ประโยชนตอสว นร วมโดยแท จริง จึงเปน คุณสมบัติที่สําคัญ อยางยิ่งของผูเขามามีสว นรว มในการ
ทํางาน
4. โรงพยาบาลพาน มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ทั้งในสวนของเจา หนาที่
โรงพยาบาล และผูมารับบริการสุขภาพ ทําใหเกิดการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
ซึ่งการดําเนินงานใหเกิด “ประสิทธิภาพ” ถือเปนหลักการที่สําคัญหนึ่งใน 5 หลักการของกรอบ
ธรรมาภิบาลที่ใชในการศึกษานี้ ดังนั้น ในการดําเนินงานในระดับประเทศที่ยึดหลักธรรมาภิบาลนั้น
ต อ งมุ ง หวั ง ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพของการทํ า งาน ซึ่ ง จะรู ไ ด ด ว ยการสร า งกลไกการติ ด ตามและ
ประเมินผลอยูเปนระยะ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเนื่อง และเกิด
ผลลัพธที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป
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บทที่ 6 กรณีศึกษาที่ 2:
ธรรมาภิบาลกับโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
เพื่อใหเกิดความเขาใจหลักการธรรมาภิบาลอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขี้น การศึกษานี้ไดเลือกโครงการ
ในระดั บ ประเทศอี กโครงการหนึ่ งมาเปน กรณีศึกษา ซึ่งเปน โครงการที่เกี่ย วของกับการวางแผนการผลิต
กําลังคนแพทยเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนและการกระจายตัวที่ไมเหมาะสมของแพทยในประเทศไทย คือ
“โครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท”(Collaborative project to increase production of rural
doctor; CPIRD) โดยกระทรวงสาธารณสุขไดริเริ่มใหมีโครงการ CPIRD ตั้งแตปพ.ศ. 2537 ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประเทศไทยในขณะนั้นเกิดวิกฤตการณแพทยสมองไหล (Brain drain) คือ แพทยลาออกจากภาครัฐไปทํางาน
เอกชน และลาออกเพื่อเดินทางไปทํางานในตางประเทศเปนจํานวนมาก ประกอบกับปญหาของการกระจาย
ตัวอยางไมเหมาะสม กลาวคือ แพทยสวนใหญจะทํางานอยูในเขตเมืองมากกวาเขตชนบท เกิดการขาดแคลน
แพทยในพื้นที่ชนบท และทําใหประชาชนในชนบทไมไดรับการดูแลสุขภาพอยางทั่วถึง ตามความตองการ
จําเปนของพวกเขา ดังนั้น จึงไดมีการจัดทําโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตแพทยใหมี
จํ า นวนที่ เ พี ย งพอ และสามารถไปทํ า งานในเขตพื้ น ที่ ช นบทที่ มี ค วามขาดแคลนตามความต อ งการของ
ประชาชนได ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นภายใตแนวคิดที่วา มีการคัดเลือกนักเรียนจากชนบท ใหเขาไดศึกษาวิชาชีพ
แพทยในเขตภูมิภาคของตน แลวกลับไปทํางานที่บานเกิดของตนเอง (rural recruitment, local training,
and hometown placement) ซึ่งถือเปนกลวิธีหนึ่งในการแกไขปญหาการกระจายตัวที่ไมเหมาะสม และ
สงเสริมการคงอยูของแพทยในเขตพื้นที่ชนบท โดยโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทนี้เปนความรวมมือ
ระหวางกระทรวงสาธารณสุขกับทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหมหาลัยในเขตภูมิภาคที่ขาด
แคลนแพทยเขารวมเปนแหลงผลิตแพทยใหแกพื้นที่ชนบทในเขตภูมิภาค โดยเริ่มรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา
2538 เปนตนไป และเพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคใน พ.ศ.2540
กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดตั้ง “สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)” เพื่อ
รับผิดชอบโครงการดังกลาว ซึ่งสํานักงานนี้มีฐานะเทียบเทากองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนแพทยที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยที่เขารวมเปน
แหลงผลิตจะไดรับการทดสอบและคัดเลือก โดยขบวนการมีสว นรวมในระดับ จังหวัดใหเขารับการศึกษา
วิช าชี พแพทยดวยหลั กสู ตรที่กระทรวงสาธารณสุขไดพัฒ นาขึ้น จากฐานแนวคิดการศึกษาที่ใหผูเรียนเปน
ศูนยกลางโดยใชปญหาเปนหลัก โดยนักศึกษาจะเขารับการศึกษาขั้น pre-clinic (ป 1-3) ในมหาวิทยาลัยที่
ตั้งอยูทั้งในสวนกลาง และที่ตั้งอยู ณ ภูมิภาคนั้น จากนั้นจะเขารับการศึกษาขั้น clinic (ป 4-6) ในศูนย
แพทยศาสตรศึกษาซึ่งสวนใหญเปนโรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญที่มีความพรอม และตั้งอยู
ณ จังหวัดของพื้นที่ขาดแคลนแพทย นอกจากนี้ ยังมีเครือขายของโรงพยาบาลชุมชนในระดับอําเภอที่จ ะ
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รองรับการฝกงาน หลังจากนั้นเมื่อจบการศึกษา บัณฑิตแพทยเหลานี้จะตองกลับไปทํางานยังพื้นที่ที่คัดเลือก
ตนมาเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป ทั้งนี้ มีการทําสัญญาและเปนขอกําหนดผูกพันธใหบัณฑิตแพทยกลับไป
ทํางานในพื้ นที่ ดังกลา ว (กรณีที่ไมปฏิบัติตามสัญญาจะตองชดใชทุน เปนเงิน 400,000 บาท) ซึ่งวิธีนี้เปน
เสมือนสะพานเชื่อมใหบัณฑิตแพทยสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากอุปสรรคในเรื่อง
ความแปลกแยกแตกตางของศาสนา ภาษาถิ่น วิธีชีวิตและวัฒนธรรมไดถูกกําจัดออกไปตั้งแตทางเขาสูระบบ
นําสงกําลั งคน และบั ณฑิ ตแพทย เหลา นี้น าจะคงอยูในระบบไดนาน เนื่องจากปจ จัย ดานแรงจูงใจภายใน
(internal motivation) คือ การกอใหเกิดความคุนเคยและผูกพันธกับการดูแลรักษาและแกไขปญหาสุขภาพ
ประชาชน รวมถึงสิ่งแวดลอมตางๆ ในชนบทนั้นไดมีการสนับสนุนใหเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาของการศึกษา
วิชาชีพแพทยภายใตโครงการนี้
6.1 การมีสวนรวมและฉันทามติ (Legitimacy and voice)
การวางแผนการดําเนินโครงการ CPIRD ตั้งแตในระยะแรกนั้น แมดูเหมือนวาโดยหลักการแลวจะเปน
โครงการความรวมมื อระหวางกระทรวงสาธารณสุข (ผูใช) และกระทรวงศึกษาธิการ (ผูผ ลิต) แตก็พบวา
ผูเกี่ ยวของหรือมีสว นไดสวนเสีย หลักอื่นๆ ไดเขามามีบ ทบาทในโครงการดว ยเชนกัน ไดแก ผูใชในระดับ
ทองถิ่น คือ สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลตางๆ ที่ขาดแคลนแพทย สถาบันรวมผลิตแพทยในระดับ
ภูมิภาค คือ ศูนยแพทยศาสตรศึกษาตางๆ และการเขามามีสวนรวมของสภาวิชาชีพแพทยที่ใหการรับรอง
หลักสูตรการผลิตแพทยในโครงการ (regulator) โดยผูใหขอมูลซึ่งมีบทบาทในสําคัญในตั้งแตระยะเริ่มตนของ
โครงการกลาววา
“เราไมได top down ลงไป เราเปน bottom up ตั้งแตระดับพื้นที่ เราไมไดทําแผนที่เดียวทั้ง
ประเทศ เราทําไปตามภูมิภาค ผมตองเดินสายไปทุกภูมิภาค แลวคอยมารวมกัน รวมกันเสร็จก็เขามา
ในกลุมสถาบันแพทยศาสตรใหเขารับรอง และที่สําคัญตองถูกรับรองโดย แพทยสภา ไมงั้นแพทย
เหลานี้ จบมาก็ไมได license”
นอกจากนี้ ผูเขามามีสวนรวมยังรวมไปจนถึงสํานักงบประมาณที่ดูแลดานการเงินการคลังของประเทศ
และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่มีบทบาทสําคัญในการจัดหากรอบอัตรากําลังที่ตองสอดรับกับ
อัตราการผลิตแพทยที่เพิ่มขึ้นดวย
“มาตั้งแตผูใชทองถิ่นก็คือ สสจ. โรงพยาบาลตางๆ ตั้งแตตน… หลังจากนั้นมาก็เขาแพทยสภาเสร็จ
แลวไปรัฐบาล …ก็คือกระทรวงสาธารณสุขนําเขา รัฐบาลก็ตองไป stakeholders ที่เกี่ยวของ เพราะ
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มีเรื่องการเงิน.... แลวกพ.ก็ตองมา โอ มั้ย ปนี้ เราจะมีแพทย เทานี้คน เขาเรียนปนี้ จบ ปนูน กพ. ก็
ตองเตรียมอัตรา”
6.2 การวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่ชัดเจน (Direction)
ในการริเริ่มโครงการ CPIRD นั้น อาจกลาวไดวาผูนําหรือผูริเริ่มใหเกิดโครงการมิไดเปนตัวบุคคลที่
ชัดเจนแตเปนความรวมมือกันอยางเขมแข็งระหวาง ผูใช กับ ผูผลิต โดยการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีใน
สมัยนั้น โดยผูใช คือ ผูตองการกําลังคนแพทยเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ นั่นก็คือ กระทรวง
สาธารณสุข สวนผูผลิต คือ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
รวมกัน คือ การเพิ่มจํานวนแพทยและการกระจายของแพทยไปยังเขตพื้นที่ชนบท ขณะเดียวกันก็เปนการเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาวิชาแพทยศาสตรแกนักเรียนในชนบท ซึ่งถือเปนปจจัยสงเสริมที่จะเพิ่มโอกาสหรือความ
เปนไปไดในการกลับไปประกอบอาชีพรับใชประชาชนในภูมิลําเนาของตนเองภายหลังจบการศึกษา
“มีการคุยกันวาถาเราจะทําใหแพทยอยูยาว มันมีวิธีการอื่นๆ ไหม นอกเหนือจากการใหคาตอบแทน
หรืออะไรตางๆ ตรงนี้คะ มันก็เลยมีกระบวนการเรื่องของการเอาเด็กพื้นที่เขามาเรียน ก็หวังวาเมื่อ
เด็กกลับไปพื้นที่ตัวเองแลวจะอยูยาวมากขึ้น”
ซึ่งแผนการผลิตแพทยตามมติคณะรัฐมนตรี มีดังนี้
1. ผลิตแพทยตามโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท พ.ศ.2538 – 2549 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อ 7 มิถุนายน 2537 โดยมีเปาหมายรับนักศึกษาแพทยในชวงปการศึกษา 2538 กับ 2549 จํานวน 3,000
คน ซึ่งจะไดผลผลิตแพทย ตั้งแตป 2544 ถึง ป 2555 รวม 3,000 คน
2. ผลิตแพทยตามโครงการเรงรัดการผลิตแพทย ของโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท
พ.ศ.2547– 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 15 มิถุนายน 2547 โดยมีเปาหมายรับนักศึกษาแพทย ในชวงป
การศึกษา 2547– 2556 จํ า นวน 3,807 คน ซึ่งจะไดผลผลิตแพทยตั้งแตป พ.ศ.2552 ถึงป พ.ศ.2562
รวม 3,807 คน
6.3 การตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพ (Performance)
เพื่อใหโครงการบรรลุวัตถุประสงคทั้งจํานวนและการกระจายที่เหมาะสม ทางฝายผูใชคือ กระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย จะทําหนาที่ใน
การระบุจํานวนและความตองการแพทยในพื้นที่ ซึ่งถือเปนการกําหนดพื้นที่การรับนักศึกษาและโควตาจังหวัด
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ของแตละเครือขายการผลิตดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการกระจายโดยใชขอมูลการกระจายแพทยตามระบบขอมูล
สารสนเทศทางภูมิศาสตรเขามารวมพิจารณา ในขณะที่ผูผลิตทําหนาที่ในการผลิตกําลังแพทยใหไดตาม
มาตรฐานวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยที่เปนแหลงผลิตมีวิธีคัดเลือกนักเรียนเขาสูโครงการอยางเปนมาตรฐาน
โดยจะวิธีสอบวัดความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร รวมกับการสัมภาษณ และการ
สังเกตพฤติกรรม เมื่อนักเรียนผานกระบวนการคัดเลือกเขามาสูระบบการศึกษาแลว มหาวิทยาลัยและศูนย
แพทยศาสตรศึกษา รวมถึงแหลงฝกนักศึกษาแพทยก็จะรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ และที่สําคัญคือ การบรรจุ community base practice ใหแกนักศึกษาแพทย เพื่อเปดโอกาส
ใหเขาไดเรียนรู มีประสบการณตรง และมีความคุนเคยกับระบบบริการสุขภาพ ระบบการสงตอผูปวย และ/
หรือสิ่งแวดลอมตางๆ ในชนบท
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการ CPIRD นับตั้งแตเริ่มรับนักศึกษาเมื่อ ปพ.ศ. 2538
จนถึงขณะนี้เปนเวลารวม 20 ปแลว พบวา กําลังแพทยที่ผลิตภายใตโครงการนี้ ถือไดวาประสบความสําเร็จใน
การตอบสนองการแกไขปญหาเรื่องความขาดแคลนแพทยและการกระจายแพทยสูพื้นที่ชนบทไดอยางเปนที่
นาพอใจ ไดแก
ทัศนคติตอการปฏิบัติงานพื้น ที่ชนบท ผลการเปรีย บเทีย บทัศนคติของนักศึกษาแพทยชั้นปที่ 1
ป พ.ศ. 2550 พบวา นักศึกษาแพทยที่คัดเลือกดวยระบบ CPIRD และ One District One Doctor (ODOD)
มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานในชนบทสูงกวานักศึกษาที่คัดเลือกโดยระบบปกติ (Entrance และ Quota) อยาง
ชัดเจน โดยพวกเขาเห็นวา ผูรวมงานมีการชวยเหลือเกื้อกูลกันมากกวา บรรยากาศของการทํางานมีความเปน
มิตร และมีความเปนกันเองสูง เปนตน (42)
การคงอยูในพื้นที่ชนบท ผลการประเมินผลผลิตบัณฑิตแพทยในโครงการรุนที่ 1-8 จํานวน 1,402
คน จากเปาหมายการผลิตเมื่อสิ้นสุดโครงการในป 2556 รวมทั้งสิ้น 14,457 คน พบวา โครงการนี้ไดผลิต
แพทยใหคงอยูในระบบของกระทรวงสาธารณสุขรอยละ 70 ซึ่งมากกวาการคงอยูของแพทยระบบปกติ โดย
รอยละ 32 คงอยูในชุมชน รอยละ 6.2 คงอยูในรพศ./ รพท. รอยละ 30 อยูระหวางการศึกษาตอ ซึ่งประมาณ
ครึ่ งหนึ่ งเลือกตน สังกัดโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งแสดงวาเมื่อพวกเขาจบการศึกษาจะมีแพทยกลับ ไปทํางาน
โรงพยาบาลชุมชนในเขตชนบทเพิ่มมากขึ้น โดยคาดวาจะมีแพทยคงอยูในชุมชนประมาณรอยละ 45 (43)
แมโครงการ CPIRD จะสามารถตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีประสิทธิภาพใน
ระดับที่นาพอใจ อยางไรก็ตาม พบวามีความทาทายหรือประเด็นปญหาบางอยางที่ตองการการปรับปรุงและ
พัฒนา ซึ่งไดแก
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1) แนวโนมการคงอยูในชนบทของแพทย CPIRD ลดลงใกลเคียงกับกลุมแพทยระบบปกติ
แมจะพบวาการคงอยูในชนบทโดยการทํางานชดใชทุนครบ 3 ปของแพทย CPIRD (83.02%) จะสูงกวาแพทย
ที่ผลิตตามปกติ (52.04%) แตเมื่อวิเคราะหแนวโนมของการคงอยูแลว (Hazard ratio) กลับพบวา แนวโนม
การคงอยูในชนบทของแพทย CPIRD ลดลงใกลเคียงกับกลุมแพทยระบบปกติมากขึ้น โดยพบวาแพทยระบบ
ปกติ มีการยายที่ทํางานหรือออกจากชุมชน 1.2 เทาของแพทยโครงการ CPIRD ซึ่งถือวามีความใกลเคียง
กันมาก (43) (37)
2) การกระจายโอกาสเขาสูการศึกษาแพทยใหแกเด็กชนบทอยางแทจริง วัตถุประสงคหนึ่งของ
โครงการ คือ การเพิ่มโอกาสใหกับนักเรียนในพื้นที่ชนบท แตในทางปฏิบัติพบวากระบวนการคัดเลือกนักเรียน
เขาสูโครงการนี้ยังมีขอจํากัด โดยพบวา ในบางจังหวัดที่เปนที่ตั้งของศูนยแพทยศาสตรศึกษาหรือจังหวัดขนาด
ใหญไดรับโควตาจํานวนมากกวา และในจังหวัดที่มีความขาดแคลนและหางไกลความเจริญ แมจะไดรับโควตา
แตนักเรียนในพื้นที่นั้นไมสามารถผานการคัดเลือกเขามาศึกษาได จึงจําเปนตองยกโควตาใหแกจังหวัดอื่น
นอกจากนี้ยังพบวา แมสัดสวนเด็กที่มีภูมิลําเนาอําเภอเมืองและตางอําเภอจะมีสัดสวนใกลเคียงกัน 107:109
แตจํานวนเด็กที่มีภูมิลําเนาตางอําเภอจํานวน 109 คน จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนตางอําเภอเพียง
38 คนเทานั้น ซึ่งแสดงใหเห็นวา การกระจายโอกาสไปยังเด็กนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในชนบทที่แทจริงภายใต
โครงการนี้นั้นยังไมทั่วถึง (43)
3) การติด ตามควบคุมคุณ ภาพศูนยแพทยศาสตรศึกษาในสวนภูมิภ าคใหไดตามมาตรฐาน
เนื่ อ งจากการผลิ ต แพทย ภ ายใต โ ครงการนี้ ต อ งอาศั ย แหล ง ผลิ ต ในระดั บ พื้ น ที่ ดั ง นั้ น นอกเหนื อ จาก
มหาวิทยาลัยที่เขารวมในโครงการ 14 แหงทั่วประเทศแลว ยังมีศูนยแพทยศาสตรศึกษาที่เปนแหลงฝกแก
นักศึกษาแพทยอีก 37 แหง ซึ่งการมีแหลงฝกแพทยจํานวนมากและหลากหลายในแตละพื้นที่ การมีระบบ
ติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพของแหลงผลิตแพทยจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยผูให
สัมภาษณทานหนึ่งไดใหความเห็นวา
“ตอนแรกคาดวาศูนยแพทยฯ นาจะมีประมาณ 20 แหง ...แตปจจุบันงอกขึ้นมาถึง 30 กวาแหง”
“บางคณะรับเด็กแค 32 คน แตมี 3 ศูนยแพทย การจัดการมันก็ตองเพิ่มขึ้นเยอะ ทั้งเรื่องสิ่งกอสราง
ศู น ย แพทย เรื่ องของการพั ฒ นา เรื่องของคณะก็ตองวิ่ง 3 ศูน ย ซึ่งตรงนี้เ องมัน ก็อาจทําใหดอ ย
คุณภาพในเรื่องของการกํากับ เรื่องของพัฒนาหรือเปลา พี่ก็ไมแนใจ อันนี้ตองไปผาดู”
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ดังนั้น การติดตามประเมินผลและการใหการสนับสนุนแกแหลงที่รวมผลิต ไมวาจะเปนความพรอมใน
ดานอัตรากําลังโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาศักยภาพครู/อาจารยที่ทําหนาที่ในความรูและฝกฝนนักศึกษา
แพทย หรื อความพร อมในเรื่ องอุ ป กรณการเรีย นการสอนที่เพีย งพอและทัน สมัย สอดรับกับ สิ่งแวดลอมที่
เปลี่ ย นแปลงไปตามยุ คสมั ย จึ ง เป น เรื่ องที่โ ครงการตอ งให ความสําคั ญ ควรมีก ารปรับ ปรุงและพัฒ นาอยู
ตลอดเวลา
6.4 การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น โดยเป น การทํ า งานที่ โ ปร ง ใส และตรวจสอบได
(Accountability)
ในกระบวนการคัดเลือกนักเรียนจากชุมชนภายใตโครงการ CPIRD เพื่อใหนักเรียนจากชุมชนทองถิ่น
ในจังหวัดนั้นๆ เขาเรียนแพทยศาสตรใกลบาน และกลับไปทํางานที่ภูมิลําเนานั้น พบวาแตละมหาวิทยาลัยที่
รับเด็กเขาเรียนมีการดําเนินการแตกตางกันในกระบวนการคัดเลือก การกําหนดเกณฑ แตอยางไรก็ตาม ในทุก
พื้นที่มีกระบวนการดําเนินงานในรูปกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และนอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหทุก
ภาคสว นที่เกี่ยวของเขามามีสว นรวม เชน สาธารณสุขจั งหวัด หรือโรงพยาบาลชุมชน เขามารวมกําหนด
จํา นวนโควต าแพทย ในพื้ น ที่ของตนใหส อดคลองกับความตองการ เปน ตน โดยภาพรวมแลว พบวา เด็ก
นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเขาสูโครงการ CPIRD โดยรวมแลวคอนขางจะเปนเด็กที่มีเศรษฐานะต่ํากวาเด็กที่
ไดรับการคัดเลือกจากระบบปกติ โดยผลการศึกษาที่ผานมา พบวา นักศึกษาแพทยจากโครงการ CPIRD และ
ODOD มาจาก Quintile ที่ 5 (รวยที่สุด โดย Quintile ที่ 1 จนที่สุด) ในสัดสวนที่ต่ํากวา (60%) เมื่อ
เปรียบเทียบกับนักเรียนแพทยจากระบบปกติ (80%)(42)
6.5 การมีความยุติธรรม เคารพตอกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ (Fairness)
ถึงแมวาแตละมหาวิทยาลัยที่เขารวมเปนแหลงผลิตแพทยใหแกโครงการ CPIRD จะมีกระบวนการ
คัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาสูระบบการศึกษาที่แตกตางกันบางในแตละแหง ในสวนของวิธีการและเกณฑที่ไช เชน
การสอบขอเขียน การสัมภาษณ หรืออื่นๆ เปนตน อยางไรก็ตาม ทุกมหาวิทยาลัยลวนมีเปาหมายเดียวกัน คือ
การผลิ ต แพทย ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ ม าตรฐานผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมที่ กํ า หนดโดยแพทยสภา
นอกจากนี้ ทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย ได จั ด ระบบการเรี ย นการสอนเน น หนั ก ให เ ป น ผู ที่ มี ค วามรู ความเข า ใจ มี
ประสบการณและมีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานในชนบท พรอมที่จะใหบริการสาธารณสุขเชิงรุกแกประชาชน
ในชุมชนอีกดวย ดังนั้น การผลิตแพทยภายใตโครงการนี้ถือไดวา เปนการเคารพตอกฏระเบียบเดียวกันในเรื่อง
การผลิตแพทยใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่แพทยสภากําหนด นั่นคือ การผานการสอบรวบยอด โดย
บัณฑิตแพทยทุกคนไมวาจะจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาใด จะตองผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ
(National license examination) ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกัน
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ตาราง 6.1 สรุปผลการวิเคราะหโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบทเปรียบเทียบกับหลักธรรมาภิบาล
หลักการของธรรมาภิบาล
1. การมีสวนรวมและฉันทามติ
(Legitimacy and Voice)

2. การวิสัยทัศนในการพัฒนาที่ชัดเจน
(Direction)

สิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการ CPIRD
- เป น โครงการความร ว มมื อ ระหว า งกระทรวงสาธารณสุ ข (ผู ใ ช ) และ
กระทรวงศึกษาธิการ (ผูผลิต) แตมีการปรึกษาหารือกับผูเกี่ยวของไมวาจะเปน
สภาวิชาชีพ (Regulator) สกอ. มหาวิทยาลัย รวมไปจนถึงภาคสวนในระดั บ
พื้นที่ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน เปนตน ในการ
กําหนดโควตาการผลิตแพทยใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่
- ไมสามารถระบุตัวผูนําโครงการไดชัดเจน เนื่องจากเปนความรวมมือระหวาง
กระทรวงสาธารณสุข (ผู ใช ) และกระทรวงศึกษาธิการ (ผู ผ ลิ ต) แต ได มี ก าร
กําหนดวิสัยทัศน และ/หรือ เปาหมายของการผลิตแพทยในโครงการนี้รวมกัน
ระหวาง 2 หนวยงานอยางชัดเจน คือ การเพิ่มจํานวนและการกระจายแพทยสู
พื้นที่ชนบท และเพิ่มโอกาสการศึกษาแพทยศาสตรแกนักเรียนในชนบท

3. การตอบสนองความตองการผูมีสวนได -นั กศึ กษาแพทย ที่ คั ด เลื อกด ว ยระบบ CPIRD มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อการทํ า งานใน
ส ว นเสี ย และประสิ ท ธิ ภ าพของการ ชนบทสูงกวานักศึกษาที่คัดเลือกโดยระบบปกติ (Entrance และ Quota)
ดําเนินงาน (Performance)
- โครงการนี้ผลิตแพทยใหคงอยูในระบบของกระทรวงสาธารณสุขรอยละ 70 ซึ่ง
มากกวาการคงอยูของแพทยระบบปกติ โดยรอยละ 32 คงอยูในชุมชน รอยละ
6.2 คงอยูในรพศ./รพท. และรอยละ 30 อยูระหวางการศึกษาตอ ซึ่งประมาณ
ครึ่งหนึ่งเลือกตนสังกัดโรงพยาบาลชุมชน
*ประเด็นเพื่อการปรับปรุง: แนวโนมการคงอยูในชนบทของแพทย CPIRD ลดลง
ใกลเคียงกับกลุมแพทยระบบปกติมากขึ้น
4. การมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบร ว มกั น ในการ - มีการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับพื้นที่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาสู
ทํ า ง า น โ ป ร ง ใ ส แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ไ ด โครงการนี้รวมกัน เพื่อใหเกิดความโปรงใส แตการจัดการในแตละพื้นที่ในเรื่อง
(Accountability)
กระบวนการและเกณฑการคัดเลือกจะมีความแตกตางกัน
*ประเด็นเพื่อการปรับปรุง: การกระจายโอกาสไปยังเด็กนักเรียนที่มีภูมิลําเนาใน
ชนบทที่ แท จริง ภายใตโครงการนี้นั้ นยั งไมทั่ วถึง (แต ได เกิ ดโครงการ One
District, One Doctor (ODOD)
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หลักการของธรรมาภิบาล

สิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการ CPIRD

5. การมีค วามยุ ติธ รรม และเคารพต อ - การดํา เนิน โครงการทํ าตามมติ ของคณะรัฐ มนตรี และปฏิ บัติ ตามกฏกติ ก า
กฎระเบียบ (Fairness)
เดียวกันในเรื่องของการคัดเลือกนักเรียนจากชนบท นักเรียนทุกคนตองทําสัญญา
ชดใชทุนในพื้นที่อยางนอย 3 ป และกรณีผิดสัญญาตองชดใชทุนเปนจํานวนเงิน
4 แสนบาท
- บัณฑิตแพทยทุกคนจากโครงการนี้ ตองผานการสอบ National license
exam กอนปฏิบัติงานทุกคนเชนเดียวจากแพทยระบบปกติ
*ประเด็นเพื่อการปรับปรุง: มีแหลงฝกแพทยจํานวนมากและหลากหลายในแต
ละพื้นที่ การมีระบบติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพของแหลงผลิตแพทย
จึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญ

โดยสรุป โครงการ CPIRD เปนตัวอยางหนึ่งของงานพัฒนากําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ
ที่ ก ารดํ า เนิ น งานส ว นใหญ ค อนข า งสอดคลอ งกับ หลั กการสํ า คัญ ของธรรมาภิ บ าล โดยเปน การวางแผน
ดําเนินการผลิตกําลังคนแพทยเพื่อแกไขปญหาความขาดแคลนและการกระจายแพทยของประเทศ ซึ่งที่
ผานมาพบวามีผลลัพธที่คอนขางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตรากําลังคนแพทยที่เพิ่มขึ้นในระบบสุขภาพของประเทศไทยอยางตอเนื่อง และคง
อยูในเขตพื้นที่ชนบทอยางนอยเปนระยะเวลา 3 ปตามเงื่อนไขของโครงการ ซึ่งโดยรวมแลวแพทยจาก
โครงการ CPIRD มีการกระจายและคงอยูในพื้นที่ชนบทในอัตราที่สูงกวาแพทยที่คัดเลือกเขาสูการศึกษาจาก
ระบบปกติ แตอยางไรก็ตาม โครงการยังมีความทาทายหรือมีประเด็นปญหาที่ตองการการแกไขปรับปรุง
ตอไป คือ เรื่องของการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อใหไดเด็กนักเรียนที่มาจากพื้นที่ชนบทอยางแทจริง เรื่องอัตรา
การคงอยูในชนบทที่แมเริ่มลดลง ซึ่งหากไมไดรับการแกไข แนวโนมในอนาคตการคงอยูของแพทยที่คัดเลือก
จากโครงการ CPIRD อาจจะไมมีความแตกตางกับแพทยที่คัดเลือกจากระบบปกติ และเรื่องของระบบติดตาม
ประเมิ น คุ ณภาพของสถาบั น การศึ กษาหรื อแหลงที่รว มผลิตแพทยซึ่งเกิดขึ้น เปน จํา นวนมากและมีความ
หลากหลายในแตละพื้นที่
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ความเชื่อมโยงปจจัยความสําเร็จของโครงการ CPIRD กับขอเสนอแนะตอการดําเนินงานในระดับประเทศ
1) ความสําเร็จของโครงการนี้เกิดจากการมี strategic direction ไปในทิศทางเดียวกันของกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ กลาวคือ เปนความรวมมือระหวาง กระทรวงสาธารณสุข (ผูใช)
และกระทรวงศึกษาธิการ (ผูผลิต) มีการกําหนดวิสัยทัศน และ/หรือ เปาหมายของการผลิตแพทยใน
โครงการนี้รวมกันระหวาง 2 หนวยงานอยางชัดเจน คือ การเพิ่มจํานวนและการกระจายแพทยสูพื้นที่
ชนบท และเพิ่มโอกาสการศึกษาแพทยศาสตรแกนักเรียนในชนบท ซึ่งเปนลักษณะของ win-win
situation ของทั้ งสองหน ว ยงาน ดัง นั้น ในการขั บ เคลื่ อนงานพัฒ นากํา ลัง คนด านสุข ภาพใน
ระดับประเทศ จึงควรพยายามมองหาโอกาสของการทํางานที่มีการกําหนด strategic direction ที่
ชัดเจนรวมกัน และอาจเลือกสถานการณที่ทุกฝายไดผลประโยชนรวมกันมาทํากอน ทั้งนี้ เพื่อใหไดรับ
ความรวมมืออยางเขมเข็งและประสบความสําเร็จไดงาย เกิดกําลังใจในการทํางานของทุกฝาย เพื่อ
นําไปสูความรวมมือกันแกไขปญหาที่ยากขึ้นไปอีก
2) โครงการ CPIRD ยังมีขอจํากัดของการสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) ในเรื่อง
ของกระบวนการคัดเลือกนักเรียนเขาสูโครงการกับผูมีสวนไดสวนเสีย สงผลใหเกิดประเด็นปญหาที่
ตองปรับปรุงเกี่ยวกับ การกระจายโอกาสไปยังเด็กนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในชนบทที่แทจริงภายใต
โครงการนี้นั้นยังไมทั่วถึง ดังนั้น จึงเปนการเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการสื่อสารสูสาธารณะ
และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหเกิดความเขาใจและรวมมือกันอยางเขมแข็งของคณะทํางาน
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บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ
การทบทวนระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ เพื่อสรางความเขมแข็งของ
ระบบสุขภาพของประเทศไทยนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรูปแบบของระบบธรรมาภิบาลในดาน
การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ที่เกิดจาการมีสวนรวมของผูผลิต ผูใช และภาคสวนที่เกี่ยวของ ที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย ซึ่งนอกเหนือจากการทบทวนวรรณกรรมที่ผานมาทั้งในและตางประเทศแลว ไดทํา
การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูเกี่ยวของ และนอกจากนี้ยังไดทํากรณีศึกษาที่เกี่ยวกับงานพัฒนากําลังคนดาน
สุขภาพ 2 กรณี ไดแก 1) การวางแผนจายคาตอบแทนกําลังคนดานสุขภาพ (ตัวอยางระดับพื้นที่ โรงพยาบาล
พาน จังหวัดเชียงราย) และ 2) การวางแผนโครงการผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาวชนบท (ตัวอยางระดับประเทศ
สวนกลางในกระทรวงสาธารณสุข) โดยใชกรอบธรรมาภิบาลมาใชในการวิเคราะห ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นภาพที่
ชัดเจนของการพัฒนากําลังคนดานสุขภาพที่ประสบผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมภายใตหลักธรรมาภิบาล โดย
ขอเสนอแนะที่สรุปไดจากผลการศึกษานี้ มีดังตอไปนี้
7.1 ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานภายใตกรอบธรรมาภิบาล
1. การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ มีแนวโนมที่ประสบความสําเร็จไดมากยิ่งขึ้น หาก
ใชแนวทางการดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 เปน authority board ที่มีอํานาจ
ในการตัดสินใจ และ ชุดที่ 2 เปน secretary board หรือคณะทํางานที่มีภาคีเครือขายอยางครบถวน
เขามารวมกันศึกษา คัดเลือกประเด็นสําคัญ และผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนงานอยางเปนรูปธรรม
2. การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพในระดับประเทศ ควรจะตองพัฒนากลไกการสื่อสารแบบสองทาง
(two-way communication) เพื่อใหเกิดเชื่อมโยงและเขาใจกันอยางถองแทระหวางคณะทํางาน
และผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งผลจากการสื่อสารที่ดีและสม่ําเสมอ จะทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีความ
เชื่อมั่นในเรื่องความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได จึงทําใหไมมีปญหาเรื่องการตอตานหรือไม
ยอมรับวิธีการดําเนินงาน
3. ควรใหความสําคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูเขามามีสวนรวมในการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพของประเทศ ตั้งแตคุณสมบัติที่ตองเปนผูมีความรู ความเขาใจในงานนั้นๆ ไปจนถึงการเปนตัว
แทนที่ไดรับการยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํา ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และไดรับการยอมรับ
จากสมาชิกทานอื่นๆ นอกจากนี้ ตองทําความเขาใจกับสมาชิกหรือตัวแทนที่เขามีสวนรวมทุกทานวา
การเปนตัวแทนเขามาทํางานไมไดหมายถึง การมาปกปองผลประโยชนสวนตัว แตหมายถึง การนํา
มุมมอง แนวคิดจากหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนที่ตนเองสังกัดอยูมาแลกเปลี่ยน เปนขอมูลนําเขา
ในการประกอบการพิจารณาแกไขปญหาอยางรอบดาน ดังนั้น การทําความเขาใจในบทบาทหนาที่
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และการกลาที่จะใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอสวนรวมโดยแทจริง จึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญ
อยางยิ่งของผูเขามามีสวนรวมในการทํางาน
4. การดําเนินงานใหเกิด “ประสิทธิภาพ” ถือเปนหลักการที่สําคัญหนึ่งใน 5 หลักการของกรอบธรรมา
ภิบาลที่ใชในการศึกษานี้ ดังนั้น ในการดําเนินงานในระดับประเทศที่ยึดหลักธรรมาภิบาลนั้น ตอง
มุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพของการทํางาน ซึ่งจะรูไดดวยการสรางกลไกการติดตามและประเมินผลอยู
เปนระยะ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานอยางตอเนื่อง และเกิดผลลัพธที่ดี
ยิ่งๆ ขึ้นไป
7.2 รูปแบบของระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
ขอเสนอแนะรูปแบบของระบบธรรมาภิบาลดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ที่ไดจากการศึกษา
นี้ มี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ 1: การวางแผนกําลังคนภายใตคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
ขอดี เปน Advisory board ที่มีอยูแลว เพียงแตตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน โดยเริ่มจาก
การกระตุนใหผูเขารวมในคณะกรรมการใหเห็นแกผลประโยชนสวนรว ม และคิดแกไขปญหาในนามของ
คณะทํางานชาติจริงๆ มิไดเขามาเพื่อทําหนาที่ปกปองผลประโยชนขององคกรหรือหนวยงานตนสังกัดของ
ตนเอง นอกจากนี้ยังมีความจําเปนตองมีเลขาคณะทํางานที่เขมแข็งที่มาจากหลายเครือขาย เพื่อรวมกันศึกษา
ประเด็น ปญ หาสํ าคั ญที่ เ กี่ย วข องกับ การพัฒ นากําลังคนดานสุขภาพของประเทศ เขาสูการพิจารณาของ
คณะกรรมการ ซึ่งตองมีหลักฐานเชิงประจักษสนับสนุนอยางชัดเจน และทันทวงที สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกที่มีผลกระทบตอกําลังคนดานสุขภาพ
ขอดอย เปนเพียงคณะทํางานที่มีความสัมพันธกันในแนวราบ คือการประสานความรวมมือ พูดคุย เจรจาหา
แนวทางแกไขปญหา แตไมมีอํานาจการบังคับใชใดๆ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางชัดเจนเปนรูปธรรม นอกเสีย
จากวาตัวแทนจากทุกภาคสวนที่เขามีสวนรวม สามารถนําไปกระตุนใหองคกรหรือตนสังกัดของตนเองเห็น
ความสําคัญ ยอมรับ และปฏิบัติตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ได
ขอเสนอแนะ หากยังคงดําเนินการวางแผนการพัฒนากําลังคนภายใตรูปแบบนี้ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ
1. คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ควรมีการสื่อสารสูสาธารณะโดยเฉพาะผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อ
เปนการชี้แจงและทําความเขาใจ และแสดงความโปรงใส ในเรื่อง
- สัดสวนหรือการไดมาของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพแหงชาติ
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- บทบาทของคณะกรรมการในการใหคําแนะนําหรือแสดงความคิดเห็นภายใตหลักฐาน
เชิงประจักษ เพื่อผลประโยชนของประชาชนและสังคมโดยรวม
2. คณะเลขานุการ ควรปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบของคณะทํางานแบบเครือขายที่มีตัวแทนมาจาก
หลายภาคสวน มีการคัดเลือกคนอยางเหมาะสม เพื่อรวมกันคนหาประเด็นปญหาที่สําคัญๆ
ทําการศึกษารวบรวมวิธีการแกไขปญหา ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
เสนอตอคณะกรรมการ Advisory board เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอประเทศใน
ภาพรวมตอไป
3. คณะกรรมการกําลังคนสุขภาพแหงชาติ ควรมีการอภิปรายหาทางออกรวมกันในการพัฒนากลไก
ของการเชื่ อมโยงข อเสนอแนะจากคณะกรรมการในระดับ ชาตินี้ เพื่อ นํ าไปสูการดําเนิน การ
(Implementation) อยางเปนรูปธรรมในทุกระดับ รวมไปจนถึงการพัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผล อยางตอเนื่อง ซึ่งสิ่งเหลานี้ตองอาศัยการเปดใจพูดคุย หารือ และหาแนวทางการ
แกไขปญหา และ/หรือ ขอติดขัดของแตละภาคสวนรวมกันอยางจริงจังและทะลุปรุโปรง
4. การเลือกประเด็นกําลังคนดานสุขภาพไปสูการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมนั้น คณะเลขานุการ
หรื อ คณะทํ า งาน ควรเลื อ กเรื่ อ งที่ เ ป น ทุ ก ฝ า ยได ผ ลประโยชน ร ว มกั น มาทํ า ก อ น (win-win
situation) เพื่อใหเห็นผลสัมฤทธิ์รวมกันและมีกลไกการทํางานรวมกันที่เขมแข็ง จากนั้นคอยๆ
ขยับไปทําเรื่องอื่นๆ ที่ยากขึ้นตอไป
รูปแบบที่ 2: การวางแผนกําลังคนภายใตคณะกรรมการควบคุมกํากับงานสุ ขภาพแหงชาติ
(National Health Authority; NHA)
ขอดี เปน Authority board ที่ตองแตงตั้งขึ้น มีอํานาจในการสั่งการ ซึ่งจะทําใหเกิดการวางแผนงาน
กําลังคนอยางบูรณาการจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่แทจริง
ขอดอย การใชอํานาจบังคับอาจเกิดกระแสตอตานได และการแตงตั้ง NHA ใหเกิดขึ้นนั้น อาจตองใชเวลา
พอสมควร เนื่องจากจําเปนตองมีการแกไขกฏระบียบที่สงผลกระทบตอหลายกลุมที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมี
ความจําเปนตองพิจารณาคุณสมบัติและสัดสวนผูเขารวมใน NHA รวมไปจนถึงกําหนดอํานาจหรือบทบาท
หนาที่ในการทํางานที่ชัดเจนอีกดวย และประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือ องคกรนี้ควรจะ
เปนองคกรอิสระ หรืออยูภายใตกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหากอยูภายใตกระทรวงสาธารณสุข ก็มีโอกาสจะ
ประสบปญหาในเรื่องการไมไดรับการยอมรับในเรื่องความเปนกลางอยางแทจริง จากทั้งภาคเอกชนหรื อ
ภาครัฐอื่นๆ ที่ไมไดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปนตน
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ข อ เสนอแนะ หากจะมี ก ารวางแผนการพั ฒ นากํ า ลั ง คนด า นสุ ข ภาพภายใต รู ป แบบนี้ สิ่ ง ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบ
(กระทรวงสาธารณสุข) ควรทํา คือ
1) การศึกษากฏระเบียบ ขอบังคับ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของอยางละเอียด เพื่อดําเนินการแตงตั้งให
คณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจบังคับใชขอเสนอแนะ/ แนวทางตางๆ ที่ไดมอบหมายไปยังภาคสวนหรือ
องคกรที่เกี่ยวของเพื่อไปดําเนินการตออยางเปนรูปธรรม
2) การสื่อสารทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ และสาธารณะ รวมทั้งการมีเวทีรับฟงความคิดเห็น ทั้งนี้
เพื่อลดแรงตอตาน ขณะเดียวกัน ก็เปน การเตรีย มการเพื่อกําจัดจุดบกพรองที่คาดวาจะกอใหเกิด
ปญหาในอนาคตใหมากที่สุดเทาที่จะมากได กอนการบังคับใชรูปแบบนี้
3) การสร า งกลไกการติ ด ตามประเมิ น ผล เพื่ อ เป ด โอกาสให เ กิ ด การตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ และ/หรือ กลไกการดําเนินงานเปนระยะๆ
หมายเหตุ ในขณะนี้ (กุมภาพันธ 2559) กระทรวงสาธารณสุขกําลังอยูในชวงของการปฏิรูปดาน
สาธารณสุขรองรับการปฏิรูปของประเทศไทย ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมา 9 คณะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
คณะทํางานขับเคลื่อนและปฏิรูปดานอภิบาลระบบ โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปดาน
สาธารณสุขรองรับการปฏิรูปประเทศ ที่ผานมา (9-10 ก.พ. 59) คณะทํางานชุดนี้ ไดเสนอใหรูปแบบกลไกการ
อภิบาลระบบสุขภาพ ไว 3 รูปแบบ คือ 1) คณะกรรมการประสานงานดานนโยบายแหงชาติ (รูปแบบ
ประสานงานแบบเดิม ที่ไมมีอํานาจสั่งการ) 2) คณะกรรมการความรวมมือ (มีอํานาจพอสมควร ดูแลเฉพาะ
ประเด็นสําคัญที่ถูกเสนอเขามาใหพิจารณาเทานั้น) และ 3) คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ (มีอํานาจ
สั่ งการ ควบคุ มกํ า กั บ ติ ดตามทุ ก เรื่ องที่เกี่ ย วข อง) 3 ซึ่ งเป น รูป แบบที่คลา ยคลึ งกับ ขอเสนอทางเลือ กจาก
การศึกษานี้
2

ขอเสนอดังกลาวมีขอแตกตางจากการศึกษานี้ คือ เปนการอภิบาลระบบสุขภาพทั้งระบบ ทุกเรื่องที่
เกี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพ เข น ระบบการเงิ น การคลัง ระบบฐานข อมู ล ระบบการพัฒ นากํา ลั งคนในทุ กด า น
(วางแผน ผลิต ใช) จึ งไม ใช รู ป แบบเฉพาะเพื่อการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพดังเชน การศึกษานี้ และ
ขอเสนอดังกลาวไมไดเนนวาตองเปนธรรมาภิบาล (Good governance) แตระบุวาเปนระบบอภิบาล
(Governance) เทานั้น อยางไรก็ดี คําวาอภิบาลนั้น นาจะเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปแลววาตองหมายถึง
“Good governance” นั่นเอง
3

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและปฏิรูปดานสาธารณสุขรองรับการปฏิรูปประเทศ. คณะทํางานชุดที่ 4: คณะทํางาน
ขับเคลื่อนและปฏิรูปดานอภิบาลระบบ. วันที่ 9-10 ก.พ. 59. โรงแรมริชมอนด. นนทบุรี.
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ตาราง 7.1 เปรียบเทียบรูปแบบขอเสนอจากการศึกษานี้ กับ รูปแบบขอเสนอการปฏิรูปดานการอภิบาล
ระบบกระทรวงสาธารณสุข
ลักษณะ
การศึกษานี้
การปฏิรูปอภิบาลระบบกระทรวงสธ.
ระดับ

ระดับประเทศ แตเนนเฉพาะประเด็น ระดับประเทศ ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพ
การวางแผนกําลังคนฯ

ขอเสนอ

2 รูปแบบ

3 รูปแบบ

1) Collaboration Board (soft
power
ขอดี: มีอยูเดิม ไมนามีขอขัดแยง

คณะกรรมการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพที่มีอยูแลว

คณะกรรมการประสานงานดาน
นโยบายสุขภาพแหงชาติ
- กระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน

ขอดอย: ไมมีอํานาจสั่งการใหเกิดการ
ดําเนินการอยางเปนรูปธรรม

- คณะกรรมการทุกภารกิจดาน
สุขภาพ

2) Co-operation Board
ขอดี: จัดตั้งไดโดยคําสั่งคสช.มติครม .
หรือ ระบียบสํานักนายกฯ

คณะกรรมการความรวมมือดาน
สุขภาพแหงชาติ

ขอดอย: พิจารณาเฉพาะเรื่อง
สําคัญๆ/ ขอขัดแยง ที่ถูกเสนอมา

-คณะกรรมการที่เกี่ยวของในประเด็น
ที่ถูกเสนอใหเขามาพิจารณา

3) Authorization Board
(hard power)
ขอดี: มีอํานาจสั่งการทําใหเกิดการ
ดําเนินงานเกิดเอกภาพ
ขอดอย: ตองแกไขกฏระเบียบ/พรบ .
อาจมีแรงตานสูง

การมี National Health Authority
เพื่อพิจารณาและสั่งการในเรื่องการ
วางแผนกําลังคนดานสุขภาพ

- รองนายกดานสุขภาพ

คณะกรรมการนโยบายสุขภาพ
แหงชาติ
- นายกเปนประธาน
- คณะกรรมการทุกภารกิจดาน
สุขภาพ
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กลาวโดยสรุป คือ สิ่งที่สําคัญมากยิ่งกวาการแสวงหารูปแบบที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ก็คือ ไม
วาเราจะเลือกใชรูปแบบใดก็ตามในการดําเนินงานดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ตองเปนการมีสวน
รวมอยางเต็มใจจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ยึดหลักฐานเชิงประจักษ และผลประโยชนของชาติเปนหลักในการ
พิจารณาเรื่องใดๆ ยอมรับและนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงธํารง
รักษาระบบใหเกิดความยั่งยืน”
*************************
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ภาคผนวก
1. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่ใหสัมภาษณ 11 ทาน
ลําดับ

ชื่อ-สกุล

หนวยงาน

1

ดร.นันทพันธ ชินล้ําประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2

แพทยหญิงอัจฉรา นิธิ
อภิญญาสกุล

ผูอํานวยการสํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทยเพิ่มเพื่อชาว
ชนบท

3

นายแพทยวิจารณ พานิช

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และผูทรงคุณวุฒิ

4

นายแพทยอาวุธ ศรีศุกรี

ประธาน consortium แพทย

5

นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ

ผูทรงคุณวุฒิสํานักวิชาการ

6

นายแพทยไพศาล เกื้ออรุณ

ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก

7

นายแพทยมงคล ณ สงขลา

ผูทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการกําลังดานสุขภาพแหงชาติ

8

นายแพทยสุรพจน สุวรรณ
พานิช

อดีตผอ.โรงพยาบาล กรุงเทพคริสเตียน

9

ดร.อาทิตย อุไรรัตน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

10

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมขาราชการพลเรือน

11

ศาสตราจารยนายแพทยรัชตะ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
รัชตะนาวิน
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2. แนวทางการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียในงานวิจัย
“การทบทวนระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพเพื่อสรางความเขมแข็งของ
ระบบสุขภาพของประเทศไทย”
ประเด็น
1. การรับรูตอบทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบของ
ตนเองและหนวยงานของ
ตนเอง

แนวคําถาม
- ทานและหนวยงานของทานควรมีสวนรวมในดานการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ในเรื่อง
ตอไปนี้ หรือไม อยางไร
1) การใหความคิดเห็นหรือแสดงฉันทามติเกี่ยวกับการนโยบายสําคัญๆ ในเรื่องการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพของประเทศ
2) การแสดงวิสัยทัศนหรือยุทธศาสตรการวางแผนกําลังดานสุขภาพของประเทศ
3) การดําเนินงานทีต่ อบสนองตอความตองการของสาธารณะและหรือผูมีสวนไดสวนเสีย/อยาง
เหมาะสม
4) บทบาทความรับผิดชอบตอผูม ีสวนไดสวนเสีย สังคม และสาธารณะ และกระบวนการที่
โปรงใสและตรวจสอบไดในเรื่องที่เกี่ยวของกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
5) บทบาทสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมตอบุคลากรสาธารณสุข ตอผูมีสวนไดสวนเสีย และตอ
ประชาชน หรือบทบาทในการกําหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพหรือไม อยางไร

2. ความคิดเห็นตอองคกร
อื่นๆ ที่ควรมีสวนรวมอยูใน
ร ะ บ บ ธ ร ร ม า ภิ บ า ล ใ น
บริ บ ทของประเทศไทย
รวมถึงขอเสนอแนะกลไกที่
จะก อ ให เ กิ ด การทํ า งาน
อย า งเป น รู ป ธรรมและ
ยั่งยืน

- ทานคิดวา สมาชิกหรือองคกรใดบางที่ควรเขามามีสวนรวมในดานการวางแผนกําลังดาน
สุขภาพ ในเรื่องดังกลาวขางตน ไดแก (1) การแสดงความเห็นและฉันทามติ (2) การแสดง
วิสัยทัศนหรือยุทธศาสตร (3) การตอบสนองตอสาธารณะและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย (4) การ
แสดงความรับผิดชอบและสรางกระบวนการทีโ่ ปรงใสในเรื่องการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
และ (5) การสงเสริมความเปนธรรมหรือการกําหนดกฏระเบียบตางๆ

3. อื่นๆ....

- ทานมีขอเสนอแนะอื่นๆ อีกหรือไม อยางไร

- ทานคิดวา ใครควรจะมีบทบาทสําคัญหรือเปนผูรับผิดชอบหลักในเรื่องเหลานี้บา ง
- กลไกที่จะชวยผลักดันใหเกิดการทํางานอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนในเรื่องนี้ ควรเปนอยางไร
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บันทึกการประชุมหองยอยวันที่ 4 สิงหาคม 2558
เรื่อง: “ธรรมาภิบาลกับการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ: ทางออกของอนาคต”
เวลา: 9.00-12.00 น.
สถานที่: หองประชุมบุษบา โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
จํานวนผูเขารวมประชุม: 38 คน (ดังรายชื่อแนบทาย)
1. ประเด็นสําคัญจากการนําเสนอ และ/หรือ อภิปรายโดยวิทยากร
ดร.นารีรัตน ผุดผอง นักวิจัย:
• นําเสนอขอคนพบเบื้องตนจากโครงการวิจัยเรื่อง การทบทวนระบบธรรมาภิบาลในดานการวางแผน
กําลังคนดานสุขภาพ เพื่อสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพของประเทศไทย
- คนสวนใหญเชื่อวาธรรมาภิบาลเปนสิ่งที่ดี และที่ควรนํามาใชเปนแนวทางการดําเนินงานตางๆ
ซึ่งรวมถึงการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
- ที่ผานมาประเทศไทย การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพของไทยยังขาดการรวมมือกันอยางจริงจัง
ของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดแก ผูใช ผูผลิต สภาวิชาชีพ และภาคประชาสังคม
- รูปแบบของความรวมมือในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่ไดจากผลการทบทวนวรรณกรรม
และการสัมภาษณ คือ
รูปแบบที่ 1 อาจขับเคลื่อนโดยใชการดําเนินงานของคณะกรรมการกําลังคนดานสุขภาพ (โดยมี
นายแพทยมงคล ณ สงขลาเปนประธาน) เหมือนเดิม แตจําเปนตองปรับปรุงใหในเรื่องของ
องคประกอบผูเขามามีสวนรวม และการเชื่อมโยงไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
รูปแบบที่ 2 อาจมีหนวยงานที่เรียกวา National Health Authority ซึ่งประกอบดวยคณะ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีอํานาจในการพิจารณาและตัดสินใจใหการวางแผนเกิดผลในทางปฏิบัติ
รองศษสตราจารยแพทยหญิงนันทนา ศิริทรัพย ผูผลิต:
• ควรใหคํานิยามใหชัดเจนวากําลังคนดานสุขภาพ หมายรวมถึงใครบาง
• การผลิตและการจัดการกําลังคนดานสุขภาพยังขาดกลไกการบูรณาการที่ชัดเจน ในการชี้ทิศทางการ
วางแผนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและตรงเปาหมาย
• ตองไปเริ่มตนตั้งแตการหาความตองการของประชาชนหรือประเทศวาเปนอยางไร รวมทั้งมีการปฏิรูป
การศึกษาใหเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการของกําลังคนดานสุขภาพของประเทศ
• การวางแผนที่ดีจะตองตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนทุกภาคสวนและเปนไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ ผูใชภาครัฐ/กระทรวงสาธารณสุข:
• ควรมีการศึกษายอนหลังจากประสบการณที่ผานมา วาความลมเหลวในการวางแผนกําลังคนที่ผานมา
เกิดจากอะไร ทําไมจึงไมไดผล
• Model ทางดานสุขภาพที่ประเทศไทยตองการคืออะไร และตองประกอบดวยบุคลากรประเภท
ใดบาง
• การวางแผนกําลังคนตองมีการวางแผนระยะยาว ปฏิบัติอยางรวดเร็ว และมีการปรับเพื่อใหมีความ
ทันสมัยและแกปญหาไดอยางแทจริง (project long, but act short and adjust often) เพราะ
กําลังคนดานสุขภาพมีพลวัตสูงมาก
• การศึกษาวิจัยงานวิชาการไมควรใชระยะเวลานาน เมื่อศึกษาวิจัยไดผลแลวควรนําไปใชปฏิบัติเลย
เพื่อความทันตอเหตุการณและบริบทของสังคม
• การมีธรรมาภิบาลในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพที่ดีนั้น หมายถึง การวางแผนนั้นตองเปนการ
วางแผนที่มีประสิทธิภาพดวย มิใชเพียงแตการมีธรรมาภิบาลอยางเดียว
แพทยหญิงประภา วงศแพทย ผูผลิต/ใช ภาคเอกชน:
• การมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนสิ่งสําคัญในการวางแผนกําลังดานสุขภาพรวมถึงภาคเอกชน เพราะ
ภาคเอกชนเปนสวนหนึ่งของระบบสุขภาพในการเปนผูผลิต และผูใชกําลังคนดานสุขภาพ
• การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ ควรคํานึงถึงบุคลากรที่อยูในภาคสวนอื่นๆ ที่ไมใชโรงพยาบาลดวย
เชน แพทยและพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อใหการวางแผนมีความครอบคลุมและถูกตอง
แมนยํา
ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท ภาคประชาสังคม:
• การวิจัยดานกําลังคน ตองใชวิชาการเปนหลักในการนํา และวางแผนระบบกําลังคนที่มีความ
สลับซับซอน โดยตองเกิดการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและมีธรรมาภิบาลในการวางแผนที่สอดคลอง
กับบริบทของประเทศไทย
• กลไกคณะกรรมการกําลังดานสุขภาพแหงชาติ ยังไมสามารถแกปญหา และนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรมดังนั้นควรมีความมุงมั่น ศรัทธา และรวมมือกันตอไปในการวางแผนการแกปญหา
กําลังคนดานสุขภาพ
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2. ประเด็นสําคัญในระหวางการอภิปรายในรวมกับผูเขารวมประชุม
• ควรใหคํานิยามใหชัดเจนวากําลังคนทางดานสุขภาพหมายรวมถึงใครบาง
• การวางแผนฯ ตองเริ่มตนตั้งแตการหา Needs ของประชาชนหรือประเทศวาเปนอยางไร รวมทั้งมี
การปรับ transforming education ใหเหมาะสม และตอบสนองตอความตองการนั้น
• การมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนสิ่งสําคัญ เพราะในปจจุบันมีการทํางานเปนทีมลดนอยลง
• จําเปนตองมีกลไกที่สําคัญ และมีประสิทธิภาพที่เปน National health authority ที่มีประสิทธิภาพ
และมีความเปนกลาง
• ธรรมาภิบาลที่นํามาใชนั้นตองสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย
• ควรมีศรัทธา ความเชื่อรวมกัน และเปาหมายที่วาเราจะไปถึงรวมกัน
3. ประเด็นสําคัญซึ่งที่ประชุมเห็นตรงกัน
• ควรคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศเปนหลัก มากกวาผลประโยชนสวนตน
• การวางแผนตอบสนองความตองการดานสุขภาพของประชาชนอยางแทจริง
• การผลิตกําลังคนดานสุขภาพที่เหมาะสมทั้งจํานวนและมีคุณภาพ และควรมีคุณลักษณะที่สอดคลอง
กับความตองการของประชาชน
• การใชขอมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษในการวางแผน
• การมีสวนรวมของทุกภาคสวน และใหความสําคัญกับตัวแทนทุกภาคสวนอยางเทาเทียมกัน
4. ประเด็นเปนขอขัดแยงหรือเห็นไมตรงกันในที่ประชุม
ไมมี
5. ประโยคหรือคําพูดจากที่ประชุมที่นาสนใจ
“เราเขาใจคําวา ธรรมาภิบาล อยางถองแทแลวหรือยัง และเขาใจตรงกันหรือไม” (รองศาสตราจารย
แพทยหญิงนันทนา)
“การวางแผนกําลังคนดานสุขภาพนั้นตอง Project long, Act short, Adjust often” (นายแพทย
ศุภกิจ)
“การมีธรรมาภิบาลในการดําเนินงานนั้น หมายถึง การทํางานตองมีประสิทธิภาพดวย ดังนั้น ถาการ
วางแผนฯ หรือดําเนินงานใดๆ ไมมีประสิทธิภาพ ยอมไมใชธรรมาภิบาล” (นายแพทยศุภกิจ)
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รายชื่อผูเขารวมการประชุม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ - สกุล
นางสาวดัชนี สุวรรณคม
ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
นอ.หญิง ดร.วัชราภรณ เปาโรหิตย
อ.พรพิศ เมืองเกา
รศ.ดร.ปยะรัตน นิลอัยยกา
นายแพทยศุภกิจ ศิริลักษณ
นางลัดดาวัลย ไวยสุระสิงห
ดร.นฤมล เอนกวิทย
ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท
ดร.ประภา วงศแพทย
นายอรัมษ เจษฎาญานเมธา
นายแพทยภิเศก ลุมพิกานนท
ดร.ดรุณี รุจกรกานต
รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร
พญ.บุญมี สถาปตยวงศ
อ.คทาวุธ ผิวจินดา
นายแพทยพนมศักดิ์ วรรณไพโรจน
ดร.ณัฐาศิริ ฐานะวุฑฒ
ผศ.ดร.สุจิตรา บุญหยัง
นายแพทย วิศาล มหาสิทธิวัฒน
ดร.กานดา ชัยภิญโญ
ดร.บุญเตือน วัฒนกุล
ดร.ศุกรใจ เจริญสุข
ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
นางพรทิพย วชิรดิลก
ศ.ดร.วีรพงศ ปรัชชญาสิทธิกุล

หนวยงาน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พระพุทธชินราช
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
มูลนิธิเพื่อผูบริโภค
ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม
กสพท.
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สภากายภาพบําบัด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลําดับ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

ชื่อ - สกุล
ดร.รุงเพชร สงวนพงษ
รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย
คุณหญิงกอบจิตต ลิมปพยอม
พญ.อรุณี ทิพยวงศ
ผศ.นายแพทยสมชาย สุนทรโลหะนะ
กูล
ศาสตราจารยนายแพทยเทพ หิมะ
ทองคํา
พญ.ณัฏฐินี นันทาทอง
ภญ.ดร. ใจนุช กาญจนภู
อ.สพ.ญ.ดร. ศิริพร เพียรสุขมณี
ผศ.ดร.นันทพันธ ชินล้ําประเสริฐ
นายพยอม ระวังพันธุ

หนวยงาน
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ
ผูอํานวยการศูนยทดสอบทางวิชาการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลหาดใหญ
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โรงพยาบาลเทพธารินทร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยสยาม
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี
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