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การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตังิานในประเทศไทย 

โดยสํานักงานพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ (IHPP)  
 

 
 
ความเปน็มา 

กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการโครงการ “ทดลองจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน หรือ 
Pay-for-Performance (P4P)” โดยดําเนินการนําร่องที่โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นมา ในลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมเติม 
(addition) นอกเหนือการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบพ้ืนฐานอ่ืนๆ และจากการประเมินผลเบื้องต้นพบว่า
สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งสองแห่งใช้ศักยภาพของตนเองได้มากขึ้น มีผลิตภาพ
การทํางานสูงขึ้น1 2  จึงได้ดําเนินการขยายพ้ืนที่ทดลองรูปแบบเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2551 ในโรงพยาบาล
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
โรงพยาบาลพนมสารคามและโรงพยาบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น และจากประสบการณ์การ
ดําเนินการทดลองในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา ได้เกิดองค์ความรู้ในการกําหนดเกณฑ์การ
จ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในลักษณะแตกต่างกัน แต่ละลักษณะมีจุดเด่นเป็นของตนเอง และ
เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง สรุปย่อสําหรับผู้บริหาร (executive summary) น้ีได้รวบรวม
ประสบการณ์และองค์ความรู้ รูปแบบของ P4P ที่หลากหลาย รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็งของการจ่ายค่าตอบแทน
ในลักษณะดังกล่าว  
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) จัดเป็นเคร่ืองมือช้ินหน่ึงที่ถูกนํามาใช้ในการ

สนับสนุนการปฏิรูปการจัดบริการสุขภาพในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา3 สหราชอาณาจักร4 อิตาลี และ
นิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยมีรูปแบบการพัฒนาและการนําไปใช้ รวมทั้งผลลัพธ์ที่หลากหลาย ถึงแม้จะพบว่า มี 
productivity และคุณภาพของการให้บริการเพ่ิมมากขึ้น แต่การประเมินผลของการจ่ายค่าตอบแทนตามผล
การปฏิบัติงาน ยังมีการศึกษาค่อนข้างจํากัด รวมทั้งการศึกษาผลกระทบจากการจ่ายค่าตอบแทนต่อบุคลากร
ทางการแพทย์ ในลักษณะเป็นรายบุคคลยังมีค่อนข้างน้อย    

รายงานผลของ systematic review โดย Van Herck และคณะ5 พบว่า มีงานวิจัยประเมินผลจํานวน 
128  ช้ินที่เก่ียวข้องกับผลของ P4P ต่อประสิทธิผลทางคลินิกและความเป็นธรรม  โดยด้านประสิทธิผลมีต้ังแต่ 
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วารสารวิชาการสาธารณสขุ 2551.      
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ให้ผลบวกมาก ปานกลาง และไม่พบว่าให้ผลบวกหรือลบ  มีเพียง 3 รายงานที่พบผลลบในผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง 
ในขณะที่งานวิจัยน้ันก็พบผลบวกในผู้ป่วยกลุ่มอ่ืนๆ  ส่วนผลต่อความเป็นธรรม มีต้ังแต่ไม่เกิดผลกระทบ จนมี
ผลให้ความเป็นธรรมสูงขึ้น โดยเฉพาะใน UK  และมีน้อยมากที่รายงานผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนา
คุณภาพ ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว พบว่าผลสําเร็จของ P4P ขึ้นอยู่กับ หลักการพ้ืนฐาน การออกแบบโปรแกรม 
และบริบท ทั้งขององค์กรผู้จ่าย เน่ืองจากมีข้อค้นพบว่า fee-for- service ทําให้เกิดการให้บริการมากเกิน
ความจําเป็น และ capitation reimbursement ทําให้มีการให้บริการน้อยเกินไป6 ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เสนอเพ่ือ
การพัฒนาในอนาคตว่า 1) ควรเลือก และ กําหนดเป้าหมายของ P4P บนพ้ืนฐานของการนําไปสู่การพัฒนา 2) 
ควรใช้ ตัวช้ีวัดเชิงกระบวนการ และ ผลลัพธ์ระยะกลาง เป็นเป้าหมายของการวัดประเมินผล 3) ให้ 
Stakeholder เข้ามามีส่วนร่วม ในการวางโปรแกรม และมีการสื่อสารกันโดยตรง 4)  Payers ควรใช้ P4P ใน
ทิศทางเดียวกัน 5) ให้ความสําคัญในการตอบแทนทั้งเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ และการบรรลุเป้าหมายของงาน 
และ 6) จัดสรรและกระจายสิ่งจูงใจไปสู่ระดับบุคคลและ/หรือระดับทีมงาน 

จากการทบทวนรูปแบบการใช้ P4P ในต่างประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าตอบแทนโดย 
payer ที่จ่ายให้แก่หน่วยบริการ ตามเป้าหมายบริการท่ีกําหนด ซึ่งมีทั้งลักษณะที่แยกส่วนเป็นรายโรค หรือ
เป็นโปรแกรมการรักษาพยาบาล แต่มีจํานวนน้อยที่สะท้อนการเช่ือมโยง P4P เข้ากับ performance 
management ในการบริหารงานบุคคล ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าจะมีการใช้ P4P อย่างแพร่หลาย แต่มี
การศึกษาไม่ก่ีช้ินที่ทําการศึกษาผลของการใช้ นโยบาย P4P ในโรงพยาบาล ที่เช่ือมโยงกับการบริหารงาน
บุคคลโดยการให้สิ่งจูงใจกับคนทํางาน พบว่า P4P plan เช่น ในโครงการ Bridges to Excellence (BTE) 
จ่ายเงินเพ่ิมให้แพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานได้ตามมาตรฐานและมีผลลัพธ์ ที่ผ่านการประเมินโดย NCQA จะ
ได้รับเงินเพ่ิม เช่น $100 ต่อราย7 ส่งผลให้มีการทํางานตาม Standard guideline for procedures 
บางอย่างมากข้ึน8 มีผลต่อการจ้างงาน และการ ใช้กระบวนการทํางานแบบใหม่เพ่ิม9 จํานวนผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาด้วยยาที่เหมาะสม10 ลดวันนอนในโรงพยาบาล และผู้ป่วยพึงพอใจ11 

ในประเทศอิหร่าน12 มีการนําระบบ P4P มาใช้ในโรงพยาบาลต้ังแต่ปี 1997 โดยให้สิ่งจูงใจทางการ
เงินแก่โรงพยาบาลท่ีมีผลงานถึงระดับเป้าหมาย โดยการประเมินผลโรงพยาบาล ในมิติต่างๆ แล้วจัดอันดับ
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โรงพยาบาลตามผลงาน ซึ่งพบว่ามีผลต่อพฤติกรรมของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในการปรับปรุง
คุณภาพ และสร้างผลงาน โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานในระดับบุคคลที่พยายามรักษา
หรือยกระดับผลงานของโรงพยาบาล เพราะรายได้ของโรงพยาบาลคือผลประโยชน์ของเขาด้วย โดยเฉพาะใน
ภาคเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามผลงานของโรงพยาบาล แต่ในภาครัฐรายได้เพ่ิมของโรงพยาบาลจะไม่
ไปที่บุคคลโดยตรง แต่จะถูกนําไปพัฒนา facility ต่างๆ และลงทุนเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาล และสภาพแวดล้อม
ในการทํางานซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อผลิตภาพของคนทํางาน 

จากเอกสารบทเรียนการใช้ P4P ที่ศึกษาโดยองค์การอนามัยโลกในประเทศ Estonia ในปีค.ศ. 
200813 ได้ระบุว่า การใช้ P4P ในการให้บริการสุขภาพน้ัน อาจเกิดภาวะ จัดบริการทางการแพทย์เฉพาะ
กิจกรรมบางอย่างที่ใช้คํานวณการจ่ายค่าตอบแทน โดยละเลย “การรักษาให้ผู้ป่วยดีขึ้น (make patients 
better)” แบบองค์รวม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของระบบสุขภาพ การคํานึงถึงกิจกรรมหรืองานบริการที่มี
ค่าตอบแทนเท่าน้ันเป็นผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา unintended consequences ของการจ่ายค่าตอบแทน
แบบ P4P    
 งานวิจัยที่ทบทวนระบบ P4P ของ Bruin และคณะ14 ตีพิมพ์ใน British Medical Journal ปีค.ศ. 
2011 โดยได้ทบทวนระบบ P4P ในประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมัน ออสเตรเลีย พบว่า ระบบ P4P แม้จะทํา
ให้ productivity ของบริการทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น แต่ ไม่มีหลักฐานทางวิชาการอ้างอิงได้ว่า จะทําให้ผู้ป่วย
ได้รับบริการสุขภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพการรักษา แต่ในทางกลับกัน อาจจะเกิดผลทางลบ ที่
เรียกว่า “distortion effect” คือ จะไปลดคุณภาพในการรักษาลง เมื่อต้องให้บริการสุขภาพมากข้ึนเรื่อยๆ 
เพราะมีแรงจูงใจที่เป็นค่าตอบแทน และมีโอกาสมากที่บุคคลากรทางการแพทย์จะลดคุณภาพในการรักษาลง
โดยมุ่งปริมาณบริการ  
 

ผลการทดลองดําเนินการในโรงพยาบาลสังกัด สป.  
ผลด้านบวก 
 จากผลการทดลองจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.ทั่วไป ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระยะแรกตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 และระยะที่สองตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2551 เป็นต้นมา ซึ่งการทดลองในพื้นที่ดังกล่าว กระทําในบริบทที่มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนอ่ืนๆอยู่แล้ว พบ
ผลด้านบวกท่ีเกิดขึ้นดังต่อไปน้ี  

1. การประเมินผลในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลท่ัวไปท่ีทดลองจ่ายค่าตอบแทนตามผลการ
ปฏิบัติงาน พบว่า ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น มีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับมากขึ้น 

2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการมีความกระตือรือร้นในการทํางาน ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงพยาบาล
มากขึ้น เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  

3. โรงพยาบาลสามารถเพ่ิม productivity มากขึ้น และมีข้อมูลผลงานที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริง  
4. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P แบบ 

on top แม้ว่าจํานวนเงินที่ได้รับจากการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวจะไม่มากนัก  
5. บุคลากรที่ทํางานหนักและมีความรับผิดขอบสูง มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น  
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ผลกระทบด้านลบ 
สําหรับจุดอ่อนของการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P โดยใช้วิธี work point system คือ ภาระการเก็บ

ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม รวมทั้งภาระในการตรวจสอบความถูกต้อง 
(verification) ความถูกต้องของข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ได้มีการบันทึกไว้ นอกจากน้ี ผลกระทบในระยะยาว 
อาจมีผลทําให้บุคลากรเลือกปฏิบัติงานที่มีค่าคะแนนหรือนํ้าหนักของการปฏิบัติงานสูง โดยอาจหลีกเลี่ยงการ
ให้บริการท่ีมีค่าคะแนนน้อยหรือไม่มีค่าคะแนนเลย รวมทั้ง อาจเกิดผลกระทบต่อทัศนคติการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้คํานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นตัวเงินมากเกินไป ดังปรากฏในรายงานต่างประเทศ 
international literature15   
 
 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. ภาวะผู้นําของผู้บริหารในทุกระดับ โดยเฉพาะผู้อํานวยการโรงพยาบาล   
2. การยึดเป้าหมายและความสําเร็จขององค์กร รวมทั้งประโยชน์ของผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นหลัก  
3. การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
4. การเลือกคณะกรรมการแกนนํา หรือ key person 
5. กระบวนการมีส่วนร่วมของการบริหารการเปลี่ยนผ่านทั้งในระดับสถานพยาบาล Participatory 

Change management  
6. การมุ่งเน้นการสร้างจิตสํานึกในเรื่องการให้บริการผู้ป่วยให้หายเป็นปกติ มากกว่าการพยายามในการ

เก็บแต้ม P4P 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา P4P 
จากประสบการณ์ ในการดําเนินการ P4P ในประเทศไทย ในอนาคต กระทรวงสาธารณสุข น่าจะใช้

รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P เฉพาะในการเพ่ิม demand and supply ของบริการบางอย่างที่
ประชาชนยังเข้าไม่ถึง และยังไม่เกิดอุปสงค์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการป้องกันปฐมภูมิ (primary prevention) 
ของโรคต่อไม่ติดต่อเร้ือรัง (chronic non communicable diseases NCD) ซึ่งเป็นบริการที่มีความสําคัญ
และมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สูง (cost-effective) และไม่ควรที่จะใช้ P4P เป็นการทั่วไปในบริการทาง
สุขภาพทั้งหมด ทั้งน้ีเมื่ออุปสงค์และอุปทานเกิดขึ้นเป็นปกติแล้ว P4P น้ันก็ควรเลิกไป เช่นเดียวกับที่ กสธ. 
เคยประสบความสําเร็จในการเร่งรัดบริการวางแผนครอบครัวมาแล้ว  
 
ข้อจํากัดของการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P  

1. การศึกษารูปแบบและสรุปบทเรียนของ P4P ที่ผ่านมา อยู่ในบริบทของการจ่ายค่าตอบแทนใน
ลักษณะเพ่ิมเติม (on top) จากการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ ตามปกติ ซึ่งหากมีการเปลี่ยน
บริบทของการจ่ายค่าตอบแทน เช่น การใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P ทดแทนการจ่าย
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ก็จะต้องมีการศึกษาผลกระทบและความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้
บริบทใหม่ด้วย  

2. จุดอ่อนและจุดแข็งของ P4P ซึ่งการนําไปใช้ดําเนินการทางนโยบายในวงกว้าง จําเป็นต้องอาศัยการ
ศึกษาวิจัยที่สามารถพัฒนารูปแบบให้มีความสอดคล้องกับสถานพยาบาลแต่ละระดับให้มากขึ้น   

                                                            
15

 Russell Mannion and Huw Davies. Payment for performance in health care. BMJ. February 2008.   



3. ความหลากหลายของ รพ.ชุมชน ทําให้มีความต้องการงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operation research) 
เพ่ือพัฒนารูปแบบ P4P ที่มีความเหมาะสมกับ รพ.ชุมชนแต่ละพ้ืนที่และแต่ละขนาดในอนาคต   

 
 
 
 
 

 

 


