
ความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล
เพือ่รองรับแผนพฒันาประสิทธิผลของ

ระบบการดูแลสุขภาพ เพือ่ความยัง่ยนืของ

ระบบหลกัประกนัสุขภาพ

แนวคดิจาก ทมีวจิยัของคณะทาํงานพฒันาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการดูแลสุขภาพ

11 ตุลาคม 2559



แนวคดิการปฏิรูปและขบัเคลือ่นการพฒันาหลกัประกนั
สุขภาพถ้วนหน้า สู่ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร

โดยยกระดบัประสิทธิผลของระบบการดูแลสุขภาพ

การใช้บริการ

ที่เกนิจาํเป็น

ปัญหาคุณภาพบริการ

และการดูแลตนเอง

ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน

ที่หลีกเลี่ยงได้

การขยายโครงสร้าง

ระบบบริการ

เพิ่มต้นทุน

ค่าดาํเนินการ

เพิ่มต้นทุน

ในการลงทุน



กรอบแนวคดิของการเพิม่ประสิทธิผลของระบบการดูแลสุขภาพ

โดยการลดการใช้บริการสุขภาพทีห่ลกีเลีย่งได้ หรือป้องกนัได้
Target areas :

1. Preventable illnesses

2. Inappropriate drug use

3. Inappropriate OP visits

4. Avoidable admissions

5. Excessive length of stay

6. Hospital acquired conditions

7. Avoidable readmissions

8. Preventable long-term 
complications

9. Preventable disabilities

Quality‐based Potential Saving

• Access

• Quality of care

• Effective delivery 

• Continuity of care

• Patient Safety

Effective coverage :

• Behavior modification

• Treatment compliance

• Problem-solving

• Timely use of health service

Self-care :
Healthy

Bed‐ridden

Out‐patient

In‐patient
(acute)

In‐patient
(chronic)



(ร่าง) ข้อเสนอของการเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายใต้ระบบ
หลกัประกนัสุขภาพโดยการเพิม่ประสิทธิผลของระบบการดูแลสุขภาพ

เพิม่ประสิทธิภาพจากการเพิม่ประสิทธิผลของการป้องกนัโรคในกลุ่มโรคที่
ป้องกนัได้

เพิม่ประสิทธิภาพจากการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

มุ่งเน้นการจดัการการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง (Chronic disease management)

ส่งเสริมการใช้บริการสุขภาพด้วยความเหมาะสม

ป้องกนัเหตุการณ์หรือกรณทีีไ่ม่พงึประสงค์ทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างพกัการรักษาตวั
ในโรงพยาบาล (Hospital-acquired conditions)

ป้องกนัภาวะพกิาร (Preventable disabilities) ทีเ่ป็นภาระระยะยาวต่อระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
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พฒันาคุณภาพ 
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การจดัการเชิงระบบ 

โดย สธ. และสปสช.

สร้างความสอดคล้องกนัของแผนงานและกจิกรรม

Potential saving สูง

=

“ประชาสุขภาพด-ีระบบ UC ยัง่ยนื”

ขบัเคลือ่นสุขภาพ คุณภาพ และประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร

ในระบบหลกัประกนัสุขภาพไปด้วยกนั ตามหลกั “ประชารัฐ”



จาก “ประเดน็ของระบบ” สู่ความตอ้งการดา้นทรัพยากรบุคคล

ความต้องการ

ทางสุขภาพ

ความต้องการ

ทางสุขภาพ

หลกัประกนั

สุขภาพ

หลกัประกนั

สุขภาพ

ระบบการดูแล

สุขภาพ

ระบบการดูแล

สุขภาพ

ความต้องการ
ด้านทรัพยากร

บุคคล

ความต้องการ
ด้านทรัพยากร

บุคคล

ปัจจยัอื่นๆ ในระบบสุขภาพ ความตอ้งการอื่นๆ ดา้นทรัพยากรบุคคล

ในระบบสุขภาพ



การจดัการทรัพยากรบคุคล

เพื่อนวตักรรมของระบบ

ดแูลสขุภาพ

ปรับโครงสร้าง

หนว่ยงานและสายงาน

รองรับระบบงานใหม่
ใช้โครงสร้างทํางานแบบ

กระจายอํานาจและ

แบบคร่อมสายงาน

เพิ่มกรอบอตัราใหม่

รองรับระบบงานใหม่

พิจารณากรอบอตัรากําลงั

ในระบบงานที่ได้ทบทวน

และปรับปรุงผลติภาพแล้ว

พฒันา/ฝึกอบรมความรู้

เพิ่มเติมเพื่อรองรับ

ระบบงานใหม่

พฒันา/ฝึกอบรม เพื่อ

ปรับเปลี่ยนไปสูง่านใหม่

ยกเลกิ/ปรับเปลี่ยน

ตําแหนง่งานที่หมด

ความจําเป็น



ตวัอย่างความต้องการต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล

ความต้องการต่อการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

ปัจจยัหรือการจดัการที่จะช่วยลด

ภาระด้านทรัพยากรบุคคล

เพิ่มประสิทธิภาพจาก

การเพิ่มประสิทธิผลของ

การป้องกันโรคในกลุ่ม

โรคที่ป้องกันได้

• เพิ่มการเข้าถงึองค์ความรู้เพื่อการ
เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องของอาสาสมคัร

สาธารณสขุ

• ภาระการบริการที่ลดลงจากการลด
กลุม่โรคที่ป้องกนัได้

• ระบบสารสนเทศในการจดัการ
สขุภาพเป็นรายบคุคล

เพิ่มประสิทธิภาพจาก

การใช้ยาอย่าง

สมเหตุสมผล

• ผู้ประกอบวิชาชีพ เชน่ เภสชักร

คลนิิก

• เพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อ
สนบัสนนุการตดัสนิใจการใช้ยาใน

การรักษาโรคอยา่งสมเหตสุมผล

• ระบบ Tele-consultation

• ระบบห้องปฏิบตัิการและสารสนเทศ
เพื่อการบริหารการใช้ยาปฏิชีวนะ

• ระบบให้คําปรึกษาและ Call center

ด้านการใช้ยา



ตวัอย่างความต้องการต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล

ความต้องการต่อการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

ปัจจยัหรือการจดัการที่จะช่วยลด

ภาระด้านทรัพยากรบุคคล

มุ่งเน้นการจดัการการ

ดแูลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรือ้รัง

• เพิ่มความรู้และความเข้าใจของผู้
ประกอบวิชาชีพ และอาสาสมคัร

สาธารณสขุด้านระบบการดแูลผู้ ป่วย

โรคเรือ้รังที่สําคญั

• การทํางานร่วมกนัเป็นทีมสหสาขา
วิชาชีพ

• ระบบจดัการการเรียนรู้ตอ่เนื่องของ
บคุลากรสาธารณสขุ

• ระบบสารสนเทศในการจดัการ
สขุภาพเป็นรายบคุคล

• แนวทางการดแูลสขุภาพโรคเรือ้รัง
แบบทีมสหสาขาวิชาชีพ

ส่งเสริมการใช้บริการ

สุขภาพด้วยความ

เหมาะสม

• ทบทวนกรอบอตัรากําลงัของการ
ดแูล Acute-care

• พิจารณากรอบอตัรากําลงัของระบบ
การดแูลแบบ Step-down

• นวตักรรมระบบการดแูลผู้ ป่วยแบบ 

Step-down

• ระบบสง่ตอ่ผู้ ป่วย“ขาลง”ที่เข้มแข็ง

• ระบบ Tele-consultation



ตวัอย่างความต้องการต่อการจัดการทรัพยากรบุคคล

ความต้องการต่อการจัดการ

ทรัพยากรบุคคล

ปัจจยัหรือการจดัการที่จะช่วยลด

ภาระด้านทรัพยากรบุคคล

ป้องกันเหตุการณ์หรือ

กรณีที่ไม่พงึประสงค์ที่

อาจเกดิขึน้ระหว่างพกั

การรักษาตวัใน

โรงพยาบาล

• พิจารณาโครงสร้างและสายงานด้าน
การพฒันาคณุภาพและการจดัการ

ความปลอดภยัของผู้ ป่วยอยา่งเป็น

ระบบ

• การฝึกอบรมผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

• การศกึษาวิจยัระบบ กระบวนการ

และการจดัการทางกายภาพเพื่อ

ป้องกนัการติดเชือ้ในโรงพยาบาล

• ระบบพฒันาคณุภาพที่เข้มแข็งทัง้ใน
ระดบัสถานพยาบาลและประเทศ

ป้องกันภาวะพกิาร 

(Preventable disabilities) 

ที่เป็นภาระระยะยาวต่อ

ระบบหลักประกัน

สุขภาพ

• ความเชี่ยวชาญของการดแูลผู้ ป่วย
อบุตัิเหตแุละฉกุเฉิน

• ผู้ดแูลผู้ ป่วยที่บ้านและชมุชน
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในสถาน
ประกอบการและชมุชน (จป.ชมุชน)*

• ระบบสนบัสนนุและพฒันา
อาสาสมคัรสาธารณภยั

• ระบบการดแูลสขุภาพระยะยาวแบบ
มีสว่นร่วม



เพือ่จดัการความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลเพือ่หลกัประกนัสุขภาพทีย่ัง่ยนื
ไม่ใช่เป็นเพยีงเรื่อง “หาคนมาเพิม่” แต่ต้องการ “นวตักรรม” ของการจดัระบบ

ความต้องการทางสุขภาพ

การจดัการในระบบ...
ความต้องการใช้บริการลดลง ความต้องการใช้บริการเพิม่ขึน้

ทาํให้ความต้องการในการใช้

ทรัพยากรบุคคล เพิม่ขึน้

นัก “กลิง้”
= โอกาสพฒันาอนัยิง่ใหญ่ของการ

จดัการทรัพยากรบุคคลเชิงระบบ

ผู้บริหารยอดนักวิ่ง
But, ของจริง vs ของเทียม ?

อตัราส่วนและส่วนผสม ?

ทาํให้ความต้องการในการใช้

ทรัพยากรบุคคล น้อยลง

ผู้จัดการอันสามารถ
= การจดัการทรัพยากรบุคคลมี

ประสิทธิภาพ

ผู้นําอันชาญฉลาด
= นวตักรรมของการขบัเคลื่อนและ

จดัระบบบริการสาธารณสุข



แลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น...


