แถลงการณ์ มูลนิธิเภสัชชนบท และ ชมรมเภสัชชนบท
นับตังแต่
 ทีกระทรวงสาธารณสุข ประกาศอย่างกะทันหันทีจะ “ตัดเบีย เลี ยงเหมาจ่าย” ในโรงพยาบาลชุมชน และ
อธิ บ ายว่าเป็ นการปรั บ เปลี ยนรู ป แบบการจ่ ายค่าตอบแทนเป็ นการจ่ ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิ บัติ ง าน(Pay for
Performance, P4P, พีฟอร์ พี) นัน ส่งผลให้ ขณะนี ความขัดแย้ งกําลังลุกลามไปทัว มีทงผู
ั  ้ สนับสนุน เพราะเชือในหลักการที
รัฐมนตรี ประกาศ ควบคูก่ บั ผู้ตอ่ ต้ านเพราะตระหนักถึงผลเสียทีจะเกิดกับผู้ป่วยในชนบททีจะตามมาเพราะขาดแคลน
ทีมสุขภาพ การตัดสินใจใช้ ระบบใหม่ครัง นี  ขาดการมีส่วนร่ วมของผู้ปฏิบตั ิงานทุกสาขาวิชาชีพ การเร่ งรี บดําเนินการของ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข โดยนําเอาพีฟอร์ พี มาใช้ แทนเบี ยเลี ยงเหมาจ่ายครัง นี  ดําเนินการบนความไม่พร้ อมของ
ทังของฝ่

ายนโยบายและฝ่ ายผู้ปฏิบตั ิ จนทําให้ สงสัยว่ามีวาระซ่อนเร้ นแอบแฝงอยู่หรื อไม่
มูลนิ ธิเภสัชชนบท และชมรมเภสัชชนบท เห็นว่ า เบีย* เลี ย* งเหมาจ่ าย ยังมีความสําคัญในการทีจะเป็ นขวั ญ
กําลังใจให้ ทีมสุ ขภาพทุกสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนและรพ.สต.(สถานี อนามัย) จึงเสนอข้ อเสนอ 3 ข้ อ ต่อ
สังคม ประชาชน รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพือเป็ นการสร้ างขวัญกําลังใจ รั กษา
บุคลากรสาธารณสุขให้ ดาํ รงอยู่ ควบคู่กับการลดความขัดแย้ งทีกําลังลุกลามบานปลายในขณะนี  ดังนี 
1. คงการจ่ ายค่ าตอบแทนในลักษณะเบีย* เลีย* งเหมาจ่ ายไว้ แต่ให้ มีการปรับอัตราของแต่ละวิชาชีพ ให้ มีความเหลือมลํ า
น้ อยลง
2. ควรนํา พีฟอร์ พ.ี มาทดลองใช้ แบบจ่ ายเพิมเติม (On Top) โดยเฉพาะ ในบริการบางอย่ างทีประชาชนยังเข้ าไม่
ถึงและยังไม่ เข้ าใจ เช่น การป้องกันการเกิดโรคเรื อ รัง(primary prevention) การคุ้มครองผู้บริ โภคในชุมชน รวมทังงาน

สร้ างเสริ มสุขภาพ และ ป้องกันโรคอืนๆ ทีพบว่าได้ ผลดีในการเพิมการเข้ าถึงบริ การจําเป็ นทีประชาชนเข้ าไม่ถึง ภายใต้
ระบบบริ การสุขภาพในปั จจุบนั
3. สร้ างการมี ส่ วนร่ วมของทุ กภาคส่ ว นในการพัฒนาระบบการประเมินผลงานและการพิ จ ารณาจ่ายค่าตอบแทน
โดยเฉพาะในระดับกระทรวง โดยจําเป็ นต้ องมีตวั แทนจากกลุ่มวิชาชีพต่ าง ๆ เข้ าร่ วม การสังการไม่เกิดประโยชน์แต่
สร้ างปั ญหา
ข้ อเสนอของมูลนิธิเภสัชชนบท และชมรมเภสัชชนบท นี  ตังอยู
 ่บนฐานความคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา
วิชาชีพต้ องการทําหน้ าทีของตนเองให้ ดีทีสุด โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ป่วยเป็ นหลักเสมอ ไม่ใช่เพียงต้ องการ
รายได้ หรื อผลประโยชน์เพือความสุขสบายของตนเท่านัน การดูแล ”ขวัญกําลังใจ” จึงเป็ นหน้ าทีสําคัญของ “ผู้บริ หาร”
ซึงหากผู้บริ หารไม่สามารถสร้ างขวัญกําลังใจให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานได้ แต่กลับยังสันคลอนให้ ขาดขวัญกําลังใจแล้ ว ถือว่าผู้บริ หาร
นันไม่
 ผ่านการประเมิน
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ข้ อเท็จจริงเกียวกับการจ่ ายค่ าตอบแทนตามผลการปฏิบัตงิ าน(Pay for Performance, P4P, พีฟอร์ พ)ี
มูลนิธิเภสัชชนบท(มภบ.) และ ชมรมเภสัชชนบท(ชภบ.)

ซึงเป็ นเครื อข่ายของเภสัชกรที ทุ่มเทพัฒนางานด้ าน

เภสัชกรรมเพือสังคม โดยเฉพาะสังคมชนบท ได้ รับทราบและติดตามศึกษาอย่างละเอียดแล้ ว มีความคิดเห็นและข้ อห่วงใย
ดังนี 
ค่าตอบแทนเบี ยเลี ยงเหมาจ่าย และ ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน(Pay for Performance, P4P,พีฟอร์ พี)- มี
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน โดย วัตถุประสงค์ของเบี ยเลี ยงเหมาจ่าย นันระบุ
 ไว้ ชดั เจนในหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการจ่าย
ค่าตอบแทน ฉบับ 4 และฉบับ 6ว่า มีเจตนารมณ์เพือสร้ างแรงจูงใจให้ เจ้ าหน้ าที(แพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ
และเจ้ าหน้ าทีอืน) ทีปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต.(สถานีอนามัย)ทุกแห่ง มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เพือแก้ ปัญหาการขาดแคลนเจ้ าหน้ าทีในหน่วยบริ การดังกล่าว ขณะที วัตถุประสงค์ของ พีฟอร์ พี(P4P) นัน เพือสร้ างความ
เป็ นธรรมด้ านค่าตอบแทนทังภายในและระหว่

างวิชาชีพ โดยผู้ทีทํางานหนักจะได้ คา่ ตอบแทนรายชิ นทีเหมาะสม เมือฟั งอย่าง
ผิวเผินจะมีความรู้ สึกว่า การจ่ายค่าตอบแทนแบบ พีฟอร์ พี- มีความเป็ นธรรม เหมาะสม ในระบบการทํางาน แต่หากพินิจ
พิจารณา อย่างถีถ้ วนแล้ วจะพบจุดอ่อนของพีฟอร์ พี มากมาย ดังนี 
1. แนวทางการดําเนินการ พีฟอร์ พี- ยังมีช่องโหว่และจุดอ่อนในการนําไปปฏิบตั ิในหน่วยงาน ตัวอย่างดังต่อไปนี 
1.1. ปิ ดกัน* การพัฒนางานเชิงรุ กและงานเชิงพัฒนา เนืองจากกิจกรรมทีให้ เก็บแต้ มได้ ตามคู่มือเป็ นกิจกรรมทีเป็ น
งานตังรั
 บในสถานบริ การ ยกตัวอย่าง จากงานของเภสัชกรรม ได้ แก่งานจ่ายยา งานบริ หารเวชภัณฑ์ งานเภสัช
กรรมคลินิก แต่งานเชิงรุ กและงานพัฒนา ไม่มี(วิธีคิด)คะแนน เช่น กิจกรรมการแก้ ปัญหายาไม่เหมาะสมในชุมชน
การสร้ างเสริ มสุข ภาพ การสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานที จะเป็ นงานสําคัญที จะทํ าให้ ประชาชนสามารถดูแ ล
สุขภาพได้ ด้วยตัวเอง หรื องานสมุนไพร การแพทย์แผนไทย งานส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค หรื องานเชิงรุ กใน
ชุมชน ซึงขัดกับทิศทาง “สร้ างนําซ่ อม” ของระบบสุขภาพของประเทศไทย
1.2. ส่ งผลให้ คนดีไหลออกจากระบบ การทํางานเป็ นทีมเพือคนไข้ หมดไป เนืองจากการจัดสรรเงิน P4P ในทีสุด
กระทรวงเองมีความคิดที จะให้ มีการจัดสรรจากเงินเบี ย เลีย งเหมาจ่ายทัง หมด และประกัน(Guarantee)วงเงิ น
ภาพรวมของโรงพยาบาล อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทีระดับโรงพยาบาล เกิดการถกเถียงว่าวิชาชีพใดจะได้ เงิน
มาก-น้ อยเป็ นการตอบแทน ย่อมต้ องมีการเปรี ยบเที ยบภาระงานของแต่ละวิชาชี พ แน่นอนว่าความขัดแย้ งจะ
เกิดขึ นจนร้ าวฉานไปทัง โรงพยาบาลได้ หากทีมเกิดความรู้ สึกว่า ไม่เป็ นธรรมในการให้ ค่าคะแนน หรื อค่านํ าหนัก
ของงาน จนเกิดความรู้ สกึ ว่า ใคร หรื อ กลุม่ ไหนเสียงดัง สามารถดึงผลประโยชน์เข้ ากลุม่ ตัวเองได้ มากกว่า ลักษณะ
คล้ ายมือใครยาวสาวได้ สาวเอา เมือนัน ความสุขในการร่ วมกันดูแลผู้ป่วยและชุมชน จะถดถอยลงไป จนอาจ
เหือดแห้ งได้ ในทีสุด ซึงถ้ าเจ้ าหน้ าทีไม่มีความสุขคงยากทีจะทํางานเพือผู้ป่วยทีกําลังทุกข์ได้ และในทีสุด “คนดี” ก็
ต้ องล่าถอยออกจากระบบ เพราะความเบือหน่ายกับการแย่งชิงคะแนน

1.3. การเร่ งรี บสังให้ ปลัด...ดําเนินการ “เสียมากกว่ าดี” เนืองจากรายละเอียดการคิดค่าตอบแทนตามแนวคิดพีฟอร์
พียงั ไม่ชดั เจน ขณะทีโรงพยาบาลส่วนใหญ่ยงั ไม่เคยทราบวิธีการ จนสามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้ ในหน่วยงานของ
ตัวเองได้ แต่คณะรัฐมนตรี กลับมีมติให้ หกั เงินเบี ยเลี ยงเหมาจ่าย แล้ วให้ นําเงินนัน ไปคิดพีฟอร์ พี ทัวทังประเทศแล้

ว
ย่อมหลีกเลียงความเห็นต่างได้ ยาก หากผู้ปฏิบตั ิไม่เข้ าใจ
1.4. บิดเบือนการจ่ าย On Top สําหรั บพีฟอร์ พี จากการศึกษาในโรงพยาบาลนําร่ องต่างๆกว่า ๑๐ แห่งนัน เป็ นการ
ทดลองรู ปแบบการจ่าย พี ฟอร์ พี. ในลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนเพิ มเติม (On Top) นอกเหนื อจากการจ่าย
ค่าตอบแทนในรู ปแบบพื นฐานอืนๆ(รวมถึงเบี ยเลี ยงเหมาจ่ายด้ วย) แต่การสังการของกระทรวงฯกลับให้ นําเงินเบี ย
เลี ยงเหมาจ่ายมาจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการทํางานพีฟอร์ พี ซึงจําเป็ นต้ องมีการศึกษาเพิมเติมทีมากกว่านี 
2. จะมีผลกระทบต่ อวัฒนธรรมความสุขในการทํางานของทีมสุขภาพด้ วยหัวใจมนุษย์ เพราะในระยะยาว อาจทํา
ให้ บุคลากรเกิดทัศนคติการทํางานทีคํานึ งถึงประโยชน์ ตอบแทนทีเป็ นตัวเงินมากเกินไป ดังที เคยปรากฎใน
รายงานต่างประเทศ(Russell Mannion and Huw Davies. Payment for performance in healthcare.BMJ.February
2008.) หลงลืมจิตวิญญาณดังเดิ
 มของความเป็ น”หมอ” กลายเป็ นวัฒนธรรมของระบบทุน เกิดกลายเป็ นแพทย์พาณิชย์
เกิดปั ญหาในเชิงจริ ยธรรม ปั ญหาความสัมพันธ์ระหว่าง “หมอ-คนไข้ ” จนอาจส่งผลกระทบต่อไปถึงสุขภาพและชีวิตของ
คนไข้ ได้
3. ผลกระทบต่ อคุณภาพของการดูแลผู้ป่วย เนืองจากหัวใจสําคัญของระบบสุขภาพคือ การดูแลรักษาให้ ผ้ ปู ่ วยแบบองค์
รวม แต่ พีฟอร์ พี. คํานวณการจ่ายค่าตอบแทนให้ เฉพาะบางกิจกรรมของบริ การทางการแพทย์ งานวิจยั ทีทบทวนระบบพี
ฟอร์ พี ของ Bruin และคณะตีพิมพ์ใน British Medical Journal พบว่า พีฟอร์ พี.-P4Pอาจทําให้ ผลผลิต(productivity)
เพิมขึ นได้ จริ ง แต่ไม่สามารถประกันได้ วา่ จะทําให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับการดูแลรักษาดีขึ น โดยเฉพาะเรื องคุณภาพการรักษา อาจ
ทําให้ คณ
ุ ภาพการรักษาลดลง จากการต้ องการให้ บริ การมากขึ นเรื อยๆ เพราะค่าตอบแทนทีเป็ นแรงจูงใจให้ ม่งุ ทีปริ มาณ
บริ การ
กล่าวโดยสรุ ป มูลนิธิเภสัชชนบท และชมรมเภสัชชนบท เห็นว่า เบี ยเลี ยงเหมาจ่าย ยังมีความสําคัญในการทีจะเป็ นขวัญ
กําลังใจให้ คนอยู่โรงพยาบาลชุมชนและรพ.สต.(สถานีอนามัย) การสร้ างความเป็ นธรรมด้ านค่าตอบแทนทังภายในและ

ระหว่างวิชาชีพนัน ควรเกิดขึ นด้ วยการเพิมค่าตอบแทนให้ ความเหลือมลํ าของแต่ละวิชาชีพลดน้ อยลง การนําเอา พีฟอร์
พี มาใช้ ทวทั
ั งประเทศนั

น ควรนํามาทดลองใช้ แบบจ่ายค่าตอบแทนเพิมเติม(On Top) และจําเป็ นต้ องได้ รับการออกแบบ
และการเตรี ยมความพร้ อมของผู้ปฏิบัติอีกมาก ทังด้
 านการทําความเข้ าใจเครื องมือ การสร้ างวัฒนธรรมทีเข้ มแข็งเพือ
พร้ อมรั บเครื องมือใหม่อย่างมีความสุข หรื อ รองรั บกิจกรรมบริ การที ครอบคลุมมากกว่านี  การตัดเบี ย เลีย งเหมาจ่าย
เปลียนเป็ น พีฟอร์ พี จะส่งผลกระทบต่อไปถึงปั ญหาสมองไหลจากโรงพยาบาลชุมชนเข้ าสูเ่ มืองและภาคเอกชน เกิดการ
ขาดแคลนกําลังคน ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของคนชนบท จนเกิดกลายเป็ นความเหลือมลํ าระหว่างคนชนบทและคน
เมืองได้ ในทีสุด
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