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บทคัดย่อ 
 วิวัฒนาการด้านการรักษาพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการนํากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการคิดค้นพัสดุ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพ่ือผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดของผลการรักษา โดยเฉพาะการ
รักษาด้วยการผ่าตัด ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษาท่ีผู้รับบริการต้องร่วมชําระ เนื่องจากพัสดุ
หรือเวชภัณฑ์บางชนิดไม่อยู่ในการคลุมครองของระบบประกันสุขภาพรัฐสามระบบหลัก คือ ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก่อให้เกิดการเจรจา
ต่อรองค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษาระหว่างแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าท่ีของรงพยาบาล และ
ผู้รับบริการ เพ่ือชี้แจงรายละเอียด และข้อดี-ข้อเสียของการรักษาด้วยเวชภัณฑ์ดังกล่าวให้ผู้รับบริการและ
ญาติประกอบการตัดสินใจการร่วมวางแผนการรักษากับทีมสุขภาพ โดยสามารถแบ่งข้ันตอนการเจรจาต่อรอง
ออกเป็น 3 ข้ันตอน  คือ การเจรจาต่อรองก่อนการรักษา การเจรจาต่อรองหลังการรักษา และการเจรจา
ต่อรองเพ่ือผ่อนชําระ ท้ังนี้เพ่ือลดความรุนแรงของปัญหาด้านภาพลักษณ์ท่ีผู้รับบริการมองว่าโรงพยาบาล
และทีมสุขภาพไม่มีจรรยาบรรณ ลดปัญหาด้านการเสียชื่อเสียงเนื่องจากการถูกฟ้องร้องหรือร้องเรียนกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ และลดปัญหาด้านการแบกรับค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษาของทางโรงพยาบาล สามารถ
เพ่ิมสัมพันธภาพอันดีระหว่างทีมสุขภาพและผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดการได้ประโยชน์ร่วมกันท้ัง 2 ฝ่าย 
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Negotiation for over the limit of medical treatment expenses 
 

Chattip  Butnampetch* 
 
Abstract 
 Development of medical treatment has progressed continuously through scientific 
process in discovering new technology and pharmaceutical products, in order to achieve the 
best result of medical treatment, especially surgical procedure.  This results in over the limit 
of medical treatment expenses, which the patient must co-pay.  Some technology or 
pharmaceutical products are not under the coverage of 3 major government health insurance 
systems: civil servants health and welfare system, social security system, and universal health 
coverage system.  This results in negotiation process for over the limit of medical treatment 
expenses among doctors, nurses, or hospital officials, and patients.  This negotiation process is 
to clarify in details the pros and cons of new technology or pharmaceutical products for 
patients and relatives to decide and plan with the health care service provider team.  The 
negotiation process can be divided into 3 stages: negotiation before treatment, negotiation 
after treatment, and negotiation to pay in installments.  This is to improve the public image of 
the hospital, reduce the number of court cases, and reduce the medical expense burden of 
the patients.  This negotiation would improve the relationship and understanding between 
health care provider and patients. 
 
Keywords:  Negotiation/ medical treatment expenses 
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บทนํา 
การรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นวิธีการรักษาที่จําเป็นและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซ่ึงมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการนําเอาเทคโนโลยีและวิวัฒนาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเกิด
ผลการรักษาที่ดีที่สุดกับผู้รับบริการ สําหรับประเทศไทยวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์บางชนิดต้อง
นําเข้าจากบริษัทผู้ผลิตที่ต่างประเทศ ทําให้ผู้รับบริการต้องร่วมชําระค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์
อุปกรณ์ดังกล่าวในการรักษาด้วย การผ่าตัดเนื่องจากเป็นเวชภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครอง
ของบัญชียาหลักแห่งชาติ กระบวนการในการช้ีแจงรายละเอียดนั้นเป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล
หรือเจ้าหน้าที่ทางการเงินซึ่งเป็นบุคลากรที่สําคัญของโรงพยาบาล และหลายครั้งที่การช้ีแจงประเด็น
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินนี้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ในความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับบริการหรือ
ญาติไม่ต้องการเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการผ่าตัดและมองว่าถูกเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลขูดรีด และหนักที่สุดคือ มองว่าเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลไม่มีจรรยาบรรณในการ
ให้บริการ ส่งผลกระทบให้เจ้าหน้าที่เสียกําลังใจในการทํางานหรือเกิดเป็นปัญหาบานปลาย เป็นต้น 
บางกรณีที่ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาด้วยกลุ่มอาการฉุกเฉินละต้องมีการผ่าตัดเร่งด่วนเพ่ือรักษา
ชีวิต เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินและไม่สามารถจ่ายได้ หรือบางกรณีเกิดความไม่พึงพอใจของญาติในการ
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการผ่าตัดจนมีการร้องเรียนไปยังสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.)  ซึ่งส่ิงเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อช่ือเสียงของโรงพยาบาลและภาพลักษณ์ของสาธารณสุขใน
ประเทศไทยได้ ทําให้ผู้บริหารโรงพยาบาลต้องให้ความสําคัญในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ความขัดแย้งจากการชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการผ่าตัดโดยการใช้หลักการเจรจาต่อรองระหว่าง
ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

 
ความหมายและขั้นตอนการเจรจา 
 การเจรจาต่อรอง คือ การที่ คู่พิพาทเจรจาตกลงกันเอง โดยไม่มีบุคคลที่สามหรือ
บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเจรจาด้วย โดยการเจรจาต่อรองเป็นวิธีการขั้นพื้นฐานที่สุดสําหรับการระงับ
ข้อพิพาทที่มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม สามารถรักษาสัมพันธภาพของคู่กรณี
ด้วยกันเองได้ (ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์, 2560) 
 การเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิภาพ การดําเนินการเจรจาต่อรองให้มีประสิทธิภาพมีแนว
ทางการปฏิบัติ (เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์, 2553) ดังนี้ 

- การเจรจาต่อรองเป็นส่ิงที่ต้องดําเนินการอย่างเป็นระบบ  
- ศึกษาคู่เจรจาต่อรอง คาดเดาความต้องการของคู่เจรจา และเข้าใจในข้อกังวลของ

ฝ่ายตรงข้าม  
- การเตรียมตัว เตรียมการ วางแผนล่วงหน้า เลือกผู้แทนในการเจรจาที่เหมาะสม

และการนําเสนอที่ดีย่อมสามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพในการเจรจาได้ดีที่สุด วางกรอบการเจรจา
ต่อรองในเชิงบวกให้เป็นงานสําคัญที่ร่วมกันทํา และทั้ง 2 ฝ่ายคาดว่าจะได้ประโยชน์  
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- เน้นย้ําความเปิดกว้างของการที่จะรับฟังผลประโยชน์ และเน้นผลประโยชน์ทั้ง 2 
ฝ่าย  

- เมื่อเริ่มการเจรจาต่อรองให้พูดและฟังตามปกติเพื่อให้กระบวนการส่ือสาร
ปฏิสัมพันธ์เป็นไปด้วยดี 

- การเจรจาต่อรองต้องคํานึงถึงการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน  
- มีไหวพริบทั้งการโน้มน้าวใจ การจูงใจ การฟัง การตั้ง คําถาม การตอบคําถาม 

เพื่อแก้ไขปัญหาโดยสันติให้เกิดการประนีประนอม  
- มีความเหมาะสมและสามารถยืดหยุ่นได้ ซึ่งนําผลประโยชน์มาให้ทั้ง 2 ฝ่าย (win-

win) และรู้สึกดีเห็นพ้องกันทั้ง 2 ฝ่าย  
- ปิดท้ายด้วยการสรุปแม้จะไม่สามารถข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่าย หรือผลการเจรจาไม่

เป็นที่น่าพอใจ  
 ขั้นตอนของการเจรจาต่อรอง สามารถกําหนดได้เป็น 3 ขั้นตอน (เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์, 
2553) คือ 

ก่อนการเจรจา จุดมุ่งหมายสําคัญของการเจรจาคือการเกล้ียกล่อมให้ฝ่ายตรงข้ามเกิด
ความเข้าใจ อนุญาต และยอมรับ ความคิดเห็นของตนและปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายตนไว้ โดยมี
เงื่อนไขดังนี้ 

- ต้องใช้ข้อมูลมาก ชัดเจน และถูกต้องเพียงพอ  
- ต้องศึกษาคู่เจรจาพยายามคาดเดาข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการและความ

คาดหวังของคู่เจรจา 
- การเลือกผู้เจรจาที่เหมาะสม 
- มีการเตรียมการ การวางแผนล่วงหน้า การระบุเป้าหมาย จุดยืน และผลที่ต้องการ 

เรื่องที่จะต่อรอง กําหนดขั้นตอน กําหนดกลยุทธ์ กลวิธี เทคนิคการนําเสนอ และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ประกอบการนําเสนอ และหาทางเลือกเผ่ือไว้ 

- เตรียมจากลาด้วยยินดีแม้ว่าจะไม่ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย (Win-Win) ต้อง
สรุปให้ชัดเจนและต้องตรงกัน และสรุปผลการเจรจาเพื่อลงนามทั้ง 2 ฝ่าย 

ระหว่างการเจราจา ควรสร้างความประทับใจในการพบกันครั้งแรกโดยการตรงต่อเวลา
มีการสร้างบุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ เพราะคู่เจรจาจะตัดสินเราจากบุคลิกภาพ การนําเสนอข้อมูลต้อง
ชัดเจน แม่นยํา อย่ายืนคนละข้างกับผู้รับบริการหรือกับความคิดของคู่เจรจา โดยต้องหาจุดร่วมกัน
และพูดภาษาเดียวกัน ไม่ควรพูดในส่ิงที่เราต้องการพูดโดยไม่สนใจผู้ฟัง และต้องเปล่ียนมิติวิธีการพูด
เพื่อนําเสนอประโยชน์ที่คู่เจรจาจะได้รับ ทําให้เห็นว่าคู่เจรจาจะได้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่
ดี 

ก. การจัดการเพื่อให้เกิดการร่วมมือ ประกอบด้วย 
- จัดการกับอารมณ์ของตน โดยการทําใจให้สงบทั้งก่อนการเจรจาและระหว่างการ

เจรจาต่อรอง 
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- จัดการกับอารมณ์ของคู่เจรจาโดยการใช้ความเป็นมิตรเพื่อทําลายกําแพง
ความรู้สึกอคติ 

- จัดการกับการถกเถียง ยืนกราน หรือเผชิญหน้ามาเป็นการร่วมมือ 
ข. ทักษะที่จําเป็นต้องใช้ในการเจรจาต่อรอง  
- การโน้มน้าวใจ หรือการจูงใจ คือการพูดชักจูงให้ฝ่ายตรงข้ามยอมเปล่ียนแปลง

ความคิดของตนเอง และหันมาคล้อยตามความคิดของเราโดยมีแนวทางดังนี้ 
- การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลน้ันๆก่อน ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นจากข้อเสนอแนะของเรา  
- การเจรจาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น หากเริ่มเจรจาจากประเด็นง่ายๆ

ก่อน  
- มุ่งเน้นให้คู่เจรจารับทราบถึงจุดยืนที่เหมือนกัน โดยไม่พยายามพูดถึงจุดยืนที่แตกต่าง

กัน เพราะจะช่วยให้มีโอกาสร่วมมือกันมากขึ้น  
- การพูดถึงเรื่องต่างๆ ทั้งแง่ดีและแง่เสีย จะมีผลกระทบต่อความคิดของผู้ฟังมากกว่า

การพูดถึงด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  
- เมื่อคู่เจรจากําลังพิจารณาถึงแง่ดีและแง่เสียของประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ควรเก็บ

ความคิดเห็นของเราไว้กล่าวตอนท้ายสุด  
- ผู้ฟังมักจดจําส่ิงที่ฟังตอนต้นและตอนท้ายได้มากกว่าส่ิงที่ฟังตอนช่วงกลางๆ และที่

สําคัญผู้ฟังมักจดจําส่ิงที่ฟังตอนท้ายได้มากกว่าส่ิงที่ได้ฟังตอนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือต้องฟังเรื่อง
ที่ไม่คุ้นเคย  

- การกล่าวถึงประเด็นต่างๆ ซ้ําอีกครั้ง จะช่วยให้คู่เจรจาเกิดความเข้าใจและยอมรับ
ประเด็นนั้นๆ ได้มากขึ้น 

การฟัง ในการเจรจาต่อรองไม่เพียงแต่ใช้หูฟังเฉยๆเพื่อให้ได้ยินเสียง   ที่คู่สนทนาพูด
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ตาสังเกตทา่ทีและสีหน้าของฝ่ายตรงขา้ม ใช้ใจคิดหาแผนการรับมือ และใช้
สมองทําความเข้าใจกับแรงจูงใจของฝ่ายตรงข้ามด้วย การฟังเช่นนี้จึงจะเป็นการฟังที่ถูกต้อง 

อวัจนภาษา การใช้ภาษากายหรืออวัจนภาษาแทนคําพูดหรือวัจนภาษา สามารถส่ือ
ความหมายได้ดีกว่า เพราะโดยมากแล้วผู้คนจะเช่ืออากัปกิริยาของเรามากกว่าคําพูด ดังนั้นภาษากาย
จึงสามารถถ่ายทอดและสื่อความหมายถึงคู่สนทนาของเราได้เช่นกัน ภาษากายสามารถถ่ายทอดถึงวิธี
คิดของแต่ละบุคคลในขณะนั้น บางท่าทางบ่งบอกถึงพื้นฐานนิสัยใจคอซ่ึงก็เท่ากับว่าเขาสามารถล่วงรู้
ถึงความคิด จิตใจ และอุปนิสัยของคนรอบข้างได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าจะรู้จักกันได้เพียงไม่นาน 

เทคนิคการตอบ การตอบคําถามที่ดีต้องคิดอย่างรอบคอบก่อนหากไม่เข้าใจคําถามอย่าง
ถ่องแท้ไม่ควรตอบตามใจชอบโดยเด็ดขาดวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการแก้ปัญหาน้ีคือ พยายามคาดเดา
สถานการณ์ต่างๆล่วงหน้าและหาวิธีรับมือไว้ก่อนนอกจากนี้เพื่อ ช่วยให้เราสามารถตอบคําถามได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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เทคนิคการถาม จุดมุ่งหมายสําคัญในการตั้งคําถามคือเริ่มการสนทนาเพื่อให้การเจรจา
ดําเนินต่อไป เช่น การต้ังคําถามเป็นการคาดเดาแนวโน้มการเคล่ือนไหวของฝ่ายตรงข้าม  การตั้ง
คําถามเป็นนําเสนอข้อมูล การตั้งคําถามเป็นการกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มมากขึ้น การตั้ง
คําถามเป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบโต้ การตั้งคําถามเป็นการกระตุ้นให้ฝ่ายตรงข้ามพิจารณา ประเด็น
ปัญหาใดปัญหาหน่ึง การตั้งคําถามเป็นการวกเข้าประเด็นเดิม 
 

หลังเจรจา สรุปผลการเจรจาเพื่อลงนามทั้ง 2 ฝ่าย ประเด็นที่สําคัญหลังจากนี้คือการ
รักษาคําพูด การรักษาข้อตกลง 
 
ข้อดี – ข้อด้อยของการเจรจา  
 ข้อดีของการเจรจา (ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์, 2560) มีดังนี้ 

1) เป็นวิธีการที่สามารถทําได้ง่ายที่สุด  
2) ไม่สร้างบาดแผลหรือความขัดข้องหมองใจระหว่างคู่กรณี ทําให้มีโอกาสรักษา

สัมพันธภาพระหว่างคู่กรณีไว้ได้มาก 
3) เสียค่าใช้จ่ายน้อย หรืออาจไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
4) สามารถรักษาความลับได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไม่มีบุคคลอื่นนอกจากคู่กรณีที่

เกี่ยวข้องเท่านั้น 
5) คู่กรณีจะได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากตนเองเป็นผู้เลือก ผลการเจรจาทําให้ทั้งสอง

ฝ่ายรู้สึกว่าตนเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริง 
ข้อด้อยของการเจรจา (ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์, 2560) มีดังนี้ 
1) หากคู่กรณีไม่สมัครใจเข้าร่วมเจรจาก็ไม่สามารถบังคับได้ 
2) แม้คู่กรณีสมัครใจเข้าร่วมเจรจา แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าท้ายที่สุดจะสามารถ

หาข้อยุติได้ ซึ่งแตกต่างจากการดําเนินคดีในช้ันศาล ซึ่งผลสุดท้ายปัญหาจะต้องยุติลง
โดยคําพิพากษาของศาล 

 
การรักษาผู้ป่วยในในระบบประกันสุขภาพรัฐสามระบบหลัก คือ ระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเครื่องมือ
สําคัญทางการเงินการคลังสําหรับพิจารณาจ่ายเงินให้สถานพยาบาลคือ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
(Diagnosis related group, DRG) (สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2554), (กรมบัญชีกลาง, 
2559) ซึ่งแต่ละระบบมีอิสระในการกําหนดชุดสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายเงิน ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการและระบบประกันสังคม  เริ่มใช้กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis related 
group, DRG) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นํากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 
(Diagnosis related group, DRG) มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  ปัจจุบันประเทศไทยใช้กลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วมฉบับที่ 5 ซึ่งประกาศใช้ในเดือนเมษายน 2555 โดยทั้ง 3 ระบบ จ่ายเงินให้กับสถานพยาบาล
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คู่สัญญาสําหรับบริการผู้ป่วยใน และในส่วนของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุและเวชภัณฑ์ใน การ
บําบัดรักษาโรคน้ัน ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการจะต้องมีรายการกําหนดอยู่ใน
หนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันมี 4 ฉบับ (กรมบัญชีกลาง, 2548)  ได้แก่ 

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548 
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 370 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2550 
- ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 236 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 

ซึ่งรวมรายการที่สามารถเบิกได้ทั้งส้ิน 381 รายการ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะต้องมี
รายการกําหนดอยู่ในประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราเรื่องค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สําหรับ
การเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ุ (กรมบัญชีกลาง, 2549) และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยาอ้างอิงการคลุมครองตามบัญชียาหลักแห่งชาติทั้ง 3 ระบบ 
 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของกองทัพเรือ สังกัด
กระทรวงกลาโหมให้บริการดูแลรักษาพยาบาลกําลังพลกองทัพเรือ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป 
งานการรักษาพยาบาลด้านศัลยกรรม ได้แก่ ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 
ศัลยกรรมประสาท  ศัลยกรรมหลอดเลือดและหัวใจ ศัลยกรรม Head&Neck ศัลยกรรมระบบทางเดิน
อาหาร ลําไส้และทวารหนัก  ศัลยกรรมเด็ก การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียม หัตถการส่องกล้องระบบ
ทางเดินอาหาร ลําไส้และทวารหนัก (คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่น
เกล้าประจําปี 2559-2562, 2560) โดยการเข้ารับการรักษามีทั้งในรูปแบบฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน ซึ่ง
หลายการผ่าตัดที่ต้องให้ผู้รับบริการร่วมชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเนื่องจากเวชภัณฑ์ดังกล่าวนั้น
ศัลยแพทย์ผู้ทําการผ่าตัดลงความเห็นแล้วว่าจําเป็นและจะส่งผลดีต่อผลการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดไส้
เล่ือน การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ําดีโดยการส่องกล้องการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น 
ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการจํานวนมาก และบ่อยครั้งที่เกิดความขัดแย้งในการเจราจาประเด็นด้าน
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการผ่าตัดนี้  
 กรณีศึกษา 
 กรณีศึกษาที่ 1: การผ่าตัดไส้เล่ือนจะมีส่วนเกินจากการผ่าตัดเป็นเงิน 2,150 บาท ซึ่งเกิด
จากการ     ใช้เวชภัณฑ์ที่เรียกว่า  Mesh Graft สําหรับการปิดรอยต่อบริเวณที่มีการเย็บซ่อมลําไส้ซึ่ง
จะสามารถป้องกันการกลับเป็นซ้ําได้ดีกว่าการไม่ใช้เวชภัณฑ์ดังกล่าว  
 ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาด้วยโรคไส้เล่ือนขาหนีบด้านซ้าย ศัลยแพทย์มีแผนการรักษา
ด้วยการผ่าตัดนําลําไส้กลับเข้าไปในช่องท้องและเย็บซ่อมรูหรือตําแหน่งที่ลําไส้ออกมา โดยก่อนทํา
การรักษาด้วยการผ่าตัดศัลยแพทย์ทําการชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษากับ
ผู้รับบริการและญาติ พร้อมทั้งการลงนามการรับทราบข้อมูลดังกล่าว และทําการนัดมานอน
โรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัด เมื่อกระบวนการรักษาเสร็จส้ินจึงดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
จํานวน 2,150 บาท กับเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล  
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 กรณีศึกษาที่ 2: การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ําดีโดยการส่องกล้องมีส่วนเกินจากการผ่าตัดเป็นเงิน 
5,000 บาท ซึ่งเกิดการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่องกล้อง การผ่าตัดโดยการส่องกล้องได้รับความนิยม
เพิ่มขึ้นเน่ืองจากผลการผ่าตัดที่ดีกว่า การฟื้นฟูระยะหลังการผ่าตัดรวดเร็วกว่า อัตราการครองเตียงต่ํา 

ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาด้วยโรคน่ิวในถุงน้ําดี ศัลยแพทย์มีแผนการรักษาด้วยการผ่าตัด
นิ่วในถุงน้ําดีโดยการส่องกล้อง โดยก่อนทําการรักษาด้วยการผ่าตัดศัลยแพทย์ หรือพยาบาลทําการ
ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษากับผู้รับบริการและญาติ พร้อมทั้งการลงนามการ
รับทราบข้อมูลดังกล่าว และทําการรักษาตามแผนการรักษา เมื่อกระบวนการรักษาเสร็จส้ินจึง
ดําเนินการชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจํานวน 5,000 บาท กับเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาล แต่หลาย
กรณีที่ผู้รับบริการไม่สามารถชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการผ่าตัดดังกล่าวได้ ทําให้โรงพยาบาลต้อง
แบกรับภาระค่าใช้จ่าย และหลายครั้งผู้รับบริการมองว่า ผู้ให้การรักษาพยาบาลขาดจรรยาบรรณเรียก
เก็บเงินจากผู้รับบริการ  
 กรณีศึกษาที่ 3: การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจมีส่วนเกินจากการผ่าตัดเป็นเงิน 20,000 บาท 
ซึ่งเกิดจากการใช้ยาและเวชภัณฑ์จากการผ่าตัด ซึ่งการผ่าตัดนี้เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรค
เส้นเลือดหัวใจตีบ ในการผ่าตัดประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการนัดผู้ป่วยมานอนเพ่ือรับการรักษา
และชี้แจงรายละเอียด การปฏิบัติตนและค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการผ่าตัดโดยแพทย์และพยาบาลแล้ว 
เน่ืองจากเป็นเงินจํานวนไม่น้อย  

ผู้รับบริการเข้ารับการรักษาด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ศัลยแพทย์มีแผนการรักษาผ่าตัด
หลอดเลือดหัวใจ โดยการผ่าตัดศัลยแพทย์ทําการชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษา
กับผู้รับบริการและญาติ ซึ่งเคยเกิดกรณีที่หลังรับการรักษาตามแผนการรักษาแล้ว ญาติผู้รับบริการไม่
พึงพอใจที่ต้องร่วมชําระค่าใช้จ่ายโดยเมื่อแพทย์เจ้าของไข้และพยาบาลผู้ให้การดูแลชี้แจงและเจรจา
ต่อรองแล้ว แต่ไม่ประสบความสําเร็จ ไม่สามารถหาข้อสรุปจากประเด็นดังกล่าวได้ ต่อมาญาติทําการ
ร้องเรียนไปยังสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยญาติผู้ป่วยเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
เรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าวและต้องการใช้เงินจํานวนดังกล่าวในการอํานวยความสะดวกด้านการพักฟื้นที่
ห้องพิเศษ เจ้าหน้าที่สํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับทราบเรื่องดังกล่าวจึงทําหน้าที่
เป็นผู้เจรจาข้อขัดแย้งดังกล่าวและได้ข้อสรุปในเรื่องนี้โดยการให้ผู้รับบริการร่วมชําระค่าใช้จ่าย
ส่วนเกินดังกล่าวกับทางโรงพยาบาล 
  ซึ่งยังมีอีกหลายการผ่าตัดที่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษา โดยกลุ่มผู้รับบริการที่มีการ
เจรจามากที่สุด คือ กลุ่มของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินงาน 3 
ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนการเจรจาก่อนการรักษา ส่วนใหญ่ผู้รับบริการในกลุ่มนี้จะเป็นผู้รับบริการที่
นัดมาเพื่อรับ   การรักษาโดยการผ่าตัด โดยแพทย์จะเป็นผู้แจ้งถึงรายละเอียดการรักษารวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายส่วนเกินในการรักษาล่วงหน้า เพื่อมีการวางแผนการรักษาร่วมกันระหว่างแพทย์และ
ผู้รับบริการ โดยแพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้รับบริการ เมื่อได้ข้อสรุปแผนการ
รักษาแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้ผู้รับบริการลงช่ือในเอกสารรับทราบการช้ีแจงรายละเอียดและยินยอมชําระ
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ค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความเข้าใจก่อนการเข้ารับ
การรักษา 

2. ขั้นตอนการเจรจาหลังการรักษา เป็นการเจรจาเมื่อผู้รับบริการได้รับการรักษาแล้ว 
โดยผู้รับบริการมีทั้งผู้รับบริการที่นัดมารับการผ่าตัดแต่ขณะทําการผ่าตัดนั้น แพทย์พบว่าต้องใช้วัสดุ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมจากที่เคยแจ้งไว้ และผู้รับบริการฉุกเฉินที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดโดย
ด่วนเพื่อรักษาชีวิต เกิดเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายส่วนเกนิที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อน ในกรณีนี้นั้น แพทย์หรือ
พยาบาลจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับผู้รับบริการและญาติ หากไม่สามารถได้
ข้อสรุปจากการเจรจา จะส่งเรื่องต่อให้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในการเจรจาเพื่อต่อรองการชําระ
ค่าใช้จ่ายต่อไป 

3. ขั้นตอนการเจรจาเพื่อผ่อนชําระ ในขั้นตอนนี้เป็นการเจรจาในกลุ่มผู้รับบริการที่ไม่
สามารถชําระค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการรักษาได้หรือจ่ายได้บางส่วน ดําเนินการเจรจาต่อรองโดย
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของทางโรงพยาบาล ซึ่งเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์จะแจ้งรายละเอียดของ
ผู้ป่วยในเรื่อง     สิทธิการรักษา  ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน และระเบียบวิธีการผ่อนผันค่าใช้จ่าย โดยเม่ือได้
ข้อตกลงเก่ียวกับเรื่องการเงินแล้ว จะมีการทําหนังสือสัญญาการผ่อนชําระหนี้สินระหว่างผู้รับบริการ
และทางโรงพยาบาลต่อไป 

 
สรุป 

การเจรจาต่อรองเป็นแนวทางการลดความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และหากมีทักษะการ
เจรจาต่อรองที่ดีจะทําให้การทํางานมีความราบรื่นและเกิดความสุขในโรงพยาบาลที่แวดล้อมไปด้วย
ความเปราะบางและละเอียดอ่อนของความรู้สึกของผู้มารับบริการ ญาติ และเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้
แนวโน้มการบริหารโรงพยาบาลเป็นไปในทิศทางที่ดี คือ ด้านค่าใช้จ่ายที่ทําให้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย 
คือ ผู้รับบริการหายจากความเจ็บป่วยและเจ้าหน้าที่ไม่เกิดความเครียดหรือหมดกําลังใจในการทํางาน 
ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ลดการเกิดการฟ้องร้อง เกิด
เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสาธารณสุขไทย 
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