รายงานการประชุม คณะทํางานทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจดานบริการรักษาพยาบาล (ครั้งที่ 5)
วันจันทรที่ 12 กันยายน 2548 ณ หองประชุม 1 สํานักงานโรงพยาบาล
รายชื่อผูเ ขาประชุม
1. นพ.อุดม
2. นพ.สุเมธ
3. นพ.กรีฑา
4. นพ.เรืองศักดิ์
5. นพ.อุทัย
6. นพ.สุธรรม
7. พญ.วาริชา
8. นพ.สรยุทธ
9. นพ.สุเชษฐ
10. นพ.บุญประสิทธิ์
11. นพ.ธนะรัตน
12. นพ.นิรันดร
13. นพ.วิรัตน

ชมชาญ
พีรวุฒิ
ธรรมคัมภีร
ลีธนาภรณ
เกาเอี้ยน
ปนเจริญ
เจนจินดามัย
วาสิกนานนท
ชินไพโรจน
กฤตยประชา
บุญเรือง
เกียรติศิริโรจน
วศินวงศ

14. พญ.พรพิมล
15. พญ.กรัณฑรัตน
16. พญ.วิไลวรรณ
17. ทพญ.ฉลอง
18. คุณเนาวนิตย
19. คุณโกสุมภ
20. คุณยุพิณ
21. คุณลักษมี
22.คุณพิชยา
23. คุณชุติมา
24. คุณจงดี
25. คุณเพ็ญนภา

พฤกษประเสริฐ
สุนทรพันธ
วิริยะไชโย
เอื้องสุวรรณ
ทฤษฎิคุณ
หมูขจรพันธ
วัฒนสิทธิ์
สารบรรณ
ศรเลิศล้ําวานิช
แกวมี
มิ่งเมือง
เสงซาย

รายชื่อผูไมมาประชุม
1. นพ.ธวัช
ชาญชญานนท
2. พญ.อรสา
หอรัตนาเรือง
3. นพ.ร.อ.วิชา
จรูญรัตน
4. นพ.วิชัย
ชี้เจริญ
5. นพ.กิตติพงศ เรียบรอย
ผูเขารวมประชุม
1. นพ.สุนทร
วงษศิริ
สรุปผลการประชุม
คณะทํางานแตละทานไดแสดงความคิดเห็นถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธในการพัฒนาดาน
บริการรักษาพยาบาล ซึ่งสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 โดยสรุปดังนี้
X นายแพทยสุธรรม ปนเจริญ ไดนําเสนอหลักคิดโดยพิจารณาถึงนโยบายของรัฐบาลควบคูกับลูกคา
กลุมเปาหมายของโรงพยาบาล ดังนี้

ความหนักเบาของโรค
ประเภทคนไข
- คนไข 30 บาท
- ประกันสังคม/กองทุนทดแทน
- ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- ประกันสังคม/เอกชน

Primary/Secondary Care

+0.5
+1/+3
+3
+4

[คาใชจาย / จํานวนผูปวย]
Tertiary Care

+ 4 / +4
+ 2/+1
+ 3/+3
+4

 คนไข 30 บาท ในอนาคตจะเปนกลุมเปาหมายหลักในการใหบริการ แนวโนมนโยบายของรัฐบาล
จะเปดโอกาสใหโรงพยาบาลเอกชน เขมาแขงขันในการใหบริการและพยายามปรับวิธีการจายเงิน
 ในอนาคต หากรัฐบาลประกาศนโยบายใหญาติสายตรงผนวกเขากับระบบ 30 บาท โรงพยาบาล
อาจตองปรับกลยุทธ ใหสามารถบริการไดโดยอยาใหขาดทุนมาก และจะตองสราง Valued Added
กลับคืนมาในเชิงของการสรางผลงานวิจัยทางวิชาการ เพื่อใชสําหรับ Train แพทยใชทุน/แพทย
ประจําบาน
นอกจากนี้ยังใหแนวคิดในการพิจารณาจุดยืนของโรงพยาบาล ในสถานการณทรัพยากรที่มีอยูจํากัด โดย
มีหลักคิดใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ตองตรวจสอบวาแนวทางที่เลือกสอดคลอง vision ของเราหรือไม
2. ทางเลือกนั้น สามารถสนองตอบตอ vision ของเราหรือไม
3. พิจารณาความสามารถในการแขงขันและตลาด ที่เปนจุดแข็งของเรา
Y ที่ประชุมตั้งประเด็นการบริหารงานในอนาคต โดยใหพิจารณาวา โรงพยาบาลจําเปนตองแขงขัน
กับโรงพยาบาลเอกชน ใน segment ของคนไข 30 บาทและขาราชการ และการดูแลคนไขกลุม High End
อยางไร คณะทํางานไดวพิ ากษและใหความเห็นสรุปดังนี้
2.1 การแขงขัน กับโรงพยาบาลเอกชนใน segment ของคนไข 30 บาทและขาราชการ ควรมีกลยุทธคือ
1. หากรัฐบาลลดการสนับสนุนงบประมาณสําหรับผูปวย 2 กลุมนี้ โรงพยาบาลอาจจะตอง
พิจารณาผูปวยประกันชีวิต/เอกชนใหมากขึ้น เพื่อเสริมรายไดใหกับโรงพยาบาล
2. ในการใหบริการผูปวยในระบบ 30 บาท โรงพยาบาลสงขลานครินทรจะไดเปรียบ
โรงพยาบาลใหญ ๆ เนื่องจากตนทุนคารักษาพยาบาลต่ํากวาโรงพยาบาลอื่น ๆ แตไดรับเงิน
กลับคืนตาม DRG ที่เทากัน
3. หากพิจารณาวาโรงพยาบาลสงขลานครินทร คือที่พึงของประชาชนในภาคใต ก็จําเปนที่
จะตองรับคนไข 30 บาทและ case refer ซึ่งการบริหารเตียงจะตองมีประสิทธิภาพ มีความ
ยืดหยุน ในปจจุบันการรับ refer ทําไดยาก ระบบไมเอื้อ
2.2 กลยุทธในการดูแลคนไขในกลุม High End
1. ควรสรางความสัมพันธและสรางภาพลักษณของโรงพยาบาลตอชุมชน

2. ควรพยายามเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน และตอบสนองความตองการของชุมชน
Z การเพิ่ม Valued Added ใหกับโรงพยาบาล ก็คือ ตองจัดระบบบริการใหตอบสนองตอโรงพยาบาลอืน่ ๆ
และชุมชนในบทบาทของ Super Tertiary Care และขณะเดียวกันจะตองสรางโรงพยาบาลเครือขายให
เขมแข็ง
[ หากจําเปนตองเปด Private Segment จะตองจัดระบบใหเกิดความสมดุลระหวางการเรียนการสอนและ
การบริการ และจะตองไมเกิด double standard ในการบริการรักษาพยาบาล
\ โรงพยาบาลควรขยายศักยภาพ โดยไมขยายเตียง แตทําอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารเตียง
ตองสรางเครือขายในและนอกภาควิชาใหเขมเข็ง สรางความสัมพันธของคนในองคกร รวมกันทํางาน
และนอกจากนี้ตองสรางเครือขายกับโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในระบบ
] กลไกในการสรางทีมงาน มีหลักสําคัญ คือ
1. คนที่เปนทีมงานตองการอะไร และโรงพยาบาลภายนอกตองการอะไร
2. ตองมีกลไกในการสื่อความเขาใจ
ประธานที่ประชุมสรุปวา การขยายศักยภาพของโรงพยาบาล ควรมีกลยุทธสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. NETWORK
- ภายใน
แนวนอน (ภายในภาควิชา/ระหวางภาควิชา)
แนวดิ่ง (ฝายบริหาร/คณะตาง ๆ/มหาวิทยาลัย)
- ภายนอก
โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข รอบนอก และโรงพยาบาล
อื่น ๆ
2. SYSTEM
ทํางานใหมาก เพื่อใหได output มาก /ระบบตัองเร็วและ
ยืดหยุน
3. RETHINK THE FUTURE
พิจารณาทบทวนใหรอบคอบวา ระบบที่คิดวาดีนั้น ดี
จริงหรือไม/แผนของโรงพยาบาลควรไปในทิศทางใด
ประธานขอนัดประชุมครั้งตอไป ในวันที่ 19 กันยายน 2548 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม 1
สํานักงานโรงพยาบาล โดยขอให รศ.นพ.ธีรสาสน คีรรี ัฐนิคม นําเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศดานการ
บริการรักษาพยาบาลใน 5 ป ขางหนา และสรุปผล SWOT Analysis โดยทีมพยาบาล
พิชยา ศรเลิศล้ําวาณิช / ชุติมา แกวมี
จงดี มิ่งเมือง / เพ็ญนภา เสงซาย
บันทึกรายงานการประชุม

นพ.อุดม

ชมชาญ

ตรวจ/แกไขรายงานการประชุม

