
  

รายงานทดีอีาร์ไอ 

ฉบับท่ี 99 เดือนมกราคม 2557  
 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการจาํกดัค่าใชจ้า่ยเพือ่ 

สวสัดิการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

ISSN
 0859-0036 



  

 

 
 

 
 
 
 

แนวทางการจาํกดัค่าใชจ้า่ยเพือ่ 

สวสัดิการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
 



  
 

 

ISSN 0859-0036 
รายงานทีดีอารไ์อ ฉบับท่ี 99 เดือนมกราคม 2557  
เรื่อง  แนวทางการจาํกดัค่าใช้จา่ยเพื่อสวสัดิการรกัษาพยาบาลของข้าราชการ 

 

ผู้สรุป: ชยดล ล้อมทอง 

ผู้ประสานงาน: จิรากร ย่ิงไพบูลย์วงศ์ 
 
 
 
พิมพ์ครั้งท่ี 1 เดือนมกราคม 2557 
จํานวน 700 เล่ม 
(สงวนลิขสิทธิ์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” (มีช่ือเดิมว่า “สมุดปกขาว

ทีดีอาร์ไอ”) มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มานําเสนออย่างเรียบง่ายเพื่อ

จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ ์

 “รายงานทีดีอาร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สังคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนข้ึน “รายงานทีดีอาร์ไอ” จึงจะมาพบกับผู้อ่านเป็น

รายเดือนด้วยรูปเล่มกะทัดรัดซึ่งห่อหุ้มเนื้อหาที่แน่นกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็น

มิตรต่อความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่านท่ัวไป  

นอกจากน้ี จะมีการนํางานวิจัยจํานวนหน่ึงซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวเน่ืองกันมาจัดทําเป็น “รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” 

เป็นครั้งคราวด้วย  
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แนวทางการจํากัดค่าใช้จ่ายเพ่ือ 
สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ* 

บทนํา 
ความท้าทายท่ีสําคัญในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการคือ การขาดระบบ

การบริหารจัดการจนทําให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่ากรมบัญชีกลางจะมีการศึกษา
วิจัยและกําหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายไปได้จํานวนหน่ึงแล้ว แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังคง
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างท่ีรอการพัฒนาเพิ่มเติม   เหตุผลสําคัญ
ประการหน่ึงท่ีทําให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองคือ สวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีให้แก่ข้าราชการ
เป็นระบบท่ีมุ่งเน้นการให้การรักษาพยาบาลเป็นหลัก โดยมีรัฐคอยตามจ่ายค่ารักษาน้ัน  ไม่ใช่
การป้องกันความเจ็บป่วย  อาจกล่าวได้ว่า ระบบสวัสดิการน้ีเป็นระบบท่ีมีการดูแลสุขภาพท่ี
ปลายเหตุเท่าน้ัน ไม่ได้นําแนวคิดของการจัดการสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพในระยะยาวเข้ามา
ประยุกต์ใช้เลย 

บทความน้ีจะแยกเป็นสามส่วน ได้แก ่
1. การบริหารจัดการในด้านผู้ให้บริการ  
2. การบริหารจัดการในด้านผู้มีสิทธิใช้บริการ และ 
3. ข้อเสนอรูปแบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในอนาคต 

ส่วนท่ี 1 การบริหารจัดการในดา้นผู้ให้บริการ 

การศึกษาส่วนน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัจจัยสําคัญท่ีผลักดันค่าใช้จ่ายในการรักษา 
โดยจะเน้นศึกษาการจัดระบบบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและการจัดระบบบริการสุขภาพว่า
สอดคล้องกับรูปแบบค่าใช้จ่ายหรือไม่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้อื่นๆ เพ่ือนํามาปฏิบัติจริง ซ่ึง
การวิเคราะห์ในส่วนน้ีได้อาศัยข้อมูลจากการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการ ระหว่างปีงบประมาณ 2551-2553 และได้ประเมินเจาะลึกในกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีพบมากสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน และกลุ่มผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง    โดยศึกษาข้อมูลการรักษาพยาบาลผ่านทางเวชระเบียนจํานวน 200 คนในระยะเวลา
ตั้งแต่ปี 2551-2553 เพ่ือประเมินคุณภาพและความต่อเน่ืองของการดูแลรักษาของผู้ป่วยโรค
เรื้อรังท้ังสองกลุ่มน้ี  

                                                         
*  สรุปจากรายงานวิจัยช่ือเดียวกัน โดย ดร.อัมมาร สยามวาลา และคณะ รายงานนี้เสนอต่อกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง เม่ือเดือนพฤษภาคม 2554 
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ผลการศึกษาพบว่า มาตรการส่วนใหญ่ของกรมบัญชีกลางเน้นไปท่ีการควบคุม
ค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะเร่ืองการใช้ยา แต่การควบคุมดังกล่าวยังไม่ได้ผลเท่าท่ีควร จากการศึกษา
งานวิจัยท่ีผ่านมา ระบุว่า สาเหตุสําคัญเกิดจากการใช้กลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ป่วยแบบปลายเปิด
หรือจ่ายตามบริการ (Fee-for-service) ซ่ึงเป็นการกําหนดสทิธิประโยชน์ท่ีเปิดกว้างและให้อิสระ
ในการเข้ารับบริการ การใช้ระบบเบิกจ่ายตรงกรณีผู้ป่วยนอก รวมท้ังการขาดระบบและกลไก
ในการทบทวนการใช้ทรัพยากรท่ีเพียงพอ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านยาในสัดส่วนท่ีสูง โดยเฉพาะ
การใช้ยานอกบัญชียาหลัก ทําให้ค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและ
ครอบครัวยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 รูปแบบของค่าใช้จ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
 ปีงบประมาณ  

2551 
ปีงบประมาณ  

2552 
ปีงบประมาณ  

2553 
ปีงบประมาณ  
2551-2553 

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก (ล้านบาท)  38,803  45,531  46,588  130,923 
-  ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกผ่านระบบเบิกจ่าย
ตรง (ล้านบาท)  32,778  37,783  39,103  109,664 

-  ร้อยละของค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกที่เบิกจ่าย
ผ่านระบบเบิกจ่ายตรง  83.47  82.98  83.93  83.76 

ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน (ล้านบาท)  15,227  15,461  15,754  46,442 
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในต่อผู้ป่วยนอก 28.18 : 71.82 23.35 : 73.65 23.27 : 73.73 26.18 : 73.82 
ที่มา: ประมวลผลข้อมูลจากสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 

 
การวิเคราะห์ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 

พบว่า ผู้ป่วยประมาณหน่ึงในสี่ท่ีใช้บริการโรงพยาบาลหลายแห่ง มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มท่ี
เจ็บป่วยมากกว่าและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มท่ีใช้บริการโรงพยาบาลเพียงแห่งเดียว การทบทวน
ข้อมูลการรักษาทําให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 10-24 ของผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังในกลุ่ม
โรคเบาหวานและกลุ่มโรคความดันโลหิตสูง ยังไม่ได้รับการดูแลท่ีต่อเน่ือง และร้อยละ 15-50 
ยังไม่ได้รับการดูแลครบถ้วนตามแนวทางเวชปฏิบัติ นอกจากน้ียังพบว่ากว่าร้อยละ 80 ไม่ได้รับ
การสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือช่วยให้ผูป้่วยสามารถดูแลสขุภาพตนเองได ้ซ่ึงถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ
การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ท้ังน้ียังมีผู้ป่วยอีกจํานวนหน่ึงไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน
แผนการรักษาอย่างเหมาะสมเมื่อแผนการรักษาท่ีใช้อยู่เดิมไม่สามารถควบคุมโรคได้ หรือ
สามารถควบคุมโรคได้แต่ก็ยังมีผลการรักษาท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร  นอกจากน้ียังพบว่า อัตราการรับ
ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังท้ังสองกลุ่มเข้ารักษาในโรงพยาบาลสูงกว่าตัวเลขของประเทศท่ีพัฒนาแล้ว
โดยเฉล่ียกว่าสามถึงสี่เท่า  

ช่องว่างของการดูแลสุขภาพท่ีกล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นโอกาสการพัฒนาการดูแล
รักษาพยาบาลโรคเรื้อรังของผู้ป่วยในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการให้เป็นไป
อย่างต่อเน่ือง ครบถ้วน และทําให้ผู้ป่วยสามารถดูแลสุขภาพตนเองอย่างเพียงพอ ซ่ึงจะช่วย
ป้องกันความเจ็บป่วยให้ไม่ต้องถึงข้ันเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและยังช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่าย
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ในระบบส่วนหนึ่งได้ด้วย กล่าวคือ นอกจากมีผลดีทําให้คุณภาพบริการและสุขภาพของกลุ่ม
ผู้ป่วยดีขึ้นแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย 

ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงเสนอให้กรมบัญชีกลางนําแนวทางการจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรังมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการบริการสุขภาพให้กับผู้มีสิทธิในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ  

การจัดการโรคเรื้อรัง (Chronic Disease Management: CDM) หมายถึง ระบบการ
ประสานงานและบูรณาการการดูแลสุขภาพสําหรับกลุ่มประชากรท่ีเจ็บป่วยด้วยโรค เป็น
เทคนิคการจัดการผู้ป่วยโรคเรื้อรังท่ีมีการนํามาใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพในหลายประเทศ 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีผู้ให้บริการสุขภาพประจําตัวและให้ได้รับการดูแล
สุขภาพภายใต้การจัดการให้เกิดความต่อเน่ือง ครบถ้วน และให้มีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมท่ีมุ่ง
สร้างเสริมความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเพ่ือควบคุมโรคให้ได้ ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบสําคัญของการดูแลสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังดังกล่าว  

หากมีการดําเนินการจัดการโรคเรื้อรังอย่างมีประสิทธิผล ย่อมสามารถลดโอกาสการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนของโรครวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องใช้ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว จากการประมาณการ
เบื้องต้นสําหรับผู้ป่วยสองกลุ่มโรคท่ีนํามาศึกษา น่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะสั้นของ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการสําหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ราว 26 ล้านบาท
ต่อปี และ 157 ล้านบาทต่อปีสําหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ท้ังน้ีคณะผู้วิจัยเสนอให้มี
การตั้งเป็นคณะทํางานรายกลุ่มโรคเพ่ือดําเนินการต่อไป ภายใต้กรอบแนวคิดและแนวทาง 
การทํางานเดียวกันดังรูปท่ี 1  

รูปที่ 1 กรอบระบบการจัดการโรคเร้ือรัง (Chronic Disease Management) 
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ส่วนท่ี 2 การบริหารจัดการในดา้นผู้มีสิทธิใช้บริการ 

การบริหารจัดการในด้านผู้มีสิทธิใช้บริการมาจากหลักการว่า ผู้ใช้บริการควรมีส่วนร่วม
หรือรู้สึกมีส่วนได้ส่วนเสียกับการตัดสินใจรักษาพยาบาล ซ่ึงจะทําให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางท่ีมีการกล่าวถึงกันคือ การร่วมจ่ายของผู้ป่วย และการใช้ระบบ 
Medisave เช่นในประเทศสิงคโปร ์ 

Medisave ในสิงคโปร์เริ่มข้ึนในปี ค.ศ. 1984 เป็นระบบท่ีบังคับให้ผู้ทํางานทุกคนต้อง
แบ่งเงินส่วนหน่ึงจากค่าจ้างเพื่อเข้าบัญชีเงินออมท่ีเก็บไว้เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลในอนาคต 
(compulsory saving) และนายจ้างก็ถูกกําหนดให้สมทบเงินส่วนหน่ึงมาเข้าบัญชีน้ี  ต่อมาในปี 
ค.ศ. 1992 รัฐได้บังคับให้ผู้ ท่ีมีกิจการเป็นของตนเอง (self-employed) และมีรายได้เกิน 
S$6,000 เข้ามาในระบบนี้ด้วย โดยรัฐเป็นผู้กําหนดว่านายจ้างและลูกจ้างจะต้องสมทบเงินเข้า
กองทุนเท่าใด   ในปี ค.ศ. 2010 สัดส่วนเงินสมทบเข้ากองทุนอยู่ระหว่างร้อยละ 6.5-9 ของเงิน
สมทบท้ังหมด และต่างกันตามอายุของลูกจ้าง   สิงคโปร์ไม่ได้ตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเพ่ือบริหาร
จัดการระบบ Medisave แต่ขยายจากระบบเดิมท่ีบังคับให้ผู้ทํางานทุกคนออมเงินเพ่ือไว้ใช้ยาม
ชรา (Compulsory savings scheme for old age) ซ่ึงจัดตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1955 ระบบเดิมน้ี
บังคับให้ผู้ทํางานสมทบเงินจากค่าจ้างมาไว้ในบัญชีสองบัญชีคือ  Ordinary Account  และ 
Special Account   ท้ังน้ี ชาวสิงคโปร์สามารถถอนเงินจากบัญชีท้ังสองน้ีได้เพ่ือจุดประสงค์
บางอย่างตามเงื่อนไขท่ีรัฐกําหนดไว้เท่าน้ัน เช่น เพ่ือซ้ือบ้าน   โดย Central Provident Fund 
(CPF) ซ่ึงเป็นผู้บริหารท้ังสองบัญชีน้ีได้รับมอบหมายให้บริหาร Medisave ด้วย   เมื่อคิดรวมท้ัง
หมดแล้ว ลูกจ้างชาวสิงคโปร์ส่วนมากจะสมทบเงินประมาณร้อยละ 34 ของค่าจ้างเข้ามาใน
บัญชีออมเงิน (ดูรายละเอียดในตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2  สัดส่วนเงินสมทบเข้ากองทุนที่บริหารโดย Central Provident Fund  

อายุของลูกจ้าง เงินสมทบเข้า
กองทุนจากนายจ้าง 

เงินสมทบเข้า
กองทุนจากลูกจ้าง 

เงินสมทบเข้า
กองทุนท้ังหมด 

บัญชีกองทุนท่ีนําเข้า  
(ร้อยละของเงินสมทบท้ังหมด) 

(ปี) (ร้อยละของค่าจ้าง) (ร้อยละของค่าจ้าง) (ร้อยละของ
ค่าจ้าง) 

Ordinary 
Account 

Special 
Account 

Medisave 
Account 

35 หรือต่ํากว่า  14.5  20.0  34.5  23.0  5.0  6.5 
35 - 45  14.5  20.0  34.5  21.0  6.0  7.5 
45 - 50  14.5  20.0  34.5  19.0  7.0  8.5 
50 - 55  10.5  18.0  28.5  13.0  7.0  8.5 
55 - 60  7.5  12.5  20.0  11.5  0  8.5 
60 - 65  5.0  7.5  12.5  3.5  0  9.0 
เกิน 65  5.0  5.0  10.0  1.0  0  9.0 

ที่มา: Central Provident Fund Board (cpf.gov.sg) 

ในส่วนของการเบิกเงินในบัญชี Medisave มาใช้น้ัน รัฐอนุญาตให้ใช้จ่ายได้เฉพาะกรณี
คนไข้ใน ส่วนคนไข้นอก อนุญาตเฉพาะไม่กี่กรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น MRI, CT scan, เบาหวาน, 
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ผู้ถือบัญชีสามารถเลือกสถานรักษาพยาบาล และห้องพักระดับท่ี
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ต้องการได้ แต่รัฐจะให้การสนับสนุนท่ีต่างกัน สิงคโปร์เน้นว่าทุกคนจะได้รับบริการทาง
การแพทย์ตามมาตรฐานเดียวกัน มีเพียงความสะดวกสบายเท่าน้ันท่ีอาจจะต่างกัน  

นอกจาก Medisave แล้ว รัฐบาลสิงคโปร์เห็นว่าเพียงแค่เงินในบัญชี Medisave อาจไม่
พอสําหรับผู้ท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมาก ในเวลาต่อมารัฐบาลจึง
จัดตั้ง Medishield ขึ้นในปี ค.ศ. 1990 ซ่ึงทุกคนท่ีมีบัญชี Medisave จะได้รับการลงทะเบียนเข้า 
Medishield โดยอัตโนมัติ แต่สามารถเลือกท่ีจะออกจากระบบได้ตามความสมัครใจ เบี้ยประกัน
ของ Medishield จะถูกหักมาจากบัญชี Medisave โดยตรง หลักประกัน Medishield น้ีมี
ลักษณะคล้ายกับกรมธรรม์ของบริษัทเอกชน มีการตั้งค่า deductible และ copayment ท่ีสูง 
แต่ผู้ถือประกันสามารถเบิกเงินจากบัญชี Medisave ของตนมาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเป็น 
deductible และ copayment น้ีได้  เบี้ยประกันของ Medishield คิดตามความเสี่ยงของ
ผู้ประกัน น่ันคือ ผู้ท่ีมีอายุมากจะถูกเรียกเก็บค่าประกันสูงขึ้น และมีการจํากัดว่าผู้ท่ีสามารถซ้ือ
หลักประกันน้ีได้จะต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปีและหลักประกันน้ีจะครอบคลุมผู้ถือประกันถึงอายุ 
85 ปีเท่าน้ัน 

นอกจาก Medishield แล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังได้จัดตั้งกองทุน Medifund ขึ้นในปี ค.ศ. 
1993 เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากจน มีลักษณะคล้ายองค์กรการกุศล รัฐไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีเพ่ือเข้ากองทุนน้ี แต่ใช้วิธีตั้งกองทุนโดยมีเงินเริ่มต้นอยู่ท่ี S$200 ล้าน และนําดอกเบี้ย
จากกองทุนน้ีมาช่วยผู้ป่วยท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน ในปี ค.ศ. 2008 
เงินกองทุนน้ีได้เพ่ิมขึ้นถึง S$1.69 พันล้าน ผู้ท่ีต้องการได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนน้ี จะถูก
ประเมินจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐก่อนว่าสมควรได้รับความช่วยเหลือหรือไม่  

นอกจากระบบท่ีกล่าวไปแล้ว รัฐบาลสิงคโปร์ยังมีหลักประกันอื่นๆ ท่ีเพิ่มเข้ามา
ภายหลัง เช่น Medishield Plus เริ่มข้ึนในปี 1994 โดยเป็นการขยายหลักประกัน Medishield 
ให้สามารถครอบคลุมถึงห้องพักของโรงพยาบาลเอกชน หรือห้องพักช้ันสูงในโรงพยาบาลของรัฐ 
หลักประกันน้ีจัดขึ้นเพ่ือกลุ่มคนท่ีมีรายได้สูง มีการคิดเบี้ยประกันท่ีสูงกว่า Medishield 
นอกจากน้ัน ยังมีหลักประกัน Medifund-Silver เพื่อช่วยผู้สูงอายุท่ีเจ็บป่วย และ Eldershield 
ท่ีเริ่มในปี ค.ศ. 2002 เพ่ือช่วยผู้ท่ีมีความพิการอย่างรุนแรง และต้องการการดูแลรักษาในระยะ
ยาวอีกด้วย 

ระบบประกันสุขภาพของสิงคโปร์เป็นเรื่องท่ีได้รับความสนใจจากนักวิชาการและผู้
กําหนดนโยบายของประเทศต่างๆ อย่างกว้างขวาง ซ่ึงผลการศึกษาต่างบอกถึงข้อดีและข้อเสีย
ท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละมุมมองท่ีหลากหลายของผู้วิเคราะห์ ฉะน้ันสําหรับสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการแล้ว การเลือกใช้ระบบ Medisave เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่ช่วย
กระจายความเสี่ยงและอาจมีผลกระทบกับข้าราชการท่ีมีเงินเดือนต่ํา เน่ืองจาก Medisave ไม่มี
ลักษณะของการประกันในระดับกว้าง เป็นเพียงการกระจายความเส่ียงในระดับครอบครัว
เท่าน้ัน  ในการประยุกต์ใช้ Medisave กับประเทศไทย มีข้อดีท่ีสําคัญ คือ อาจมีส่วนช่วยให้
ข้าราชการคํานึงถึงงบประมาณของตนในการตัดสินใจรับการรักษาพยาบาล  ดังน้ัน การ
ประยุกต์จึงควรนําข้อดีน้ีรวมเข้ากับหลักของการประกันอื่นๆ ด้วย เช่น ควรใช้ร่วมกับลักษณะ
การประกันแบบ Medishield หรือออกแบบการประกันลักษณะอ่ืนร่วมด้วย 
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ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอรูปแบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการใน
อนาคต 

จํานวนของผู้มีสทิธิและค่าใช้จ่ายในอนาคต 

การนําเสนอรูปแบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในอนาคต จําเป็นต้องทราบถึง
จํานวนของผู้มีสิทธิและค่าใช้จ่ายในอนาคต การประมาณค่าใช้จ่ายในอนาคตคํานึงถึงปัจจัย 3 
ประการ ได้แก่  

1. จํานวนผู้มีสิทธ ิ

การประมาณจํานวนผู้มีสิทธิจําแนกตามโครงสร้างอายุในอีกห้าปีข้างหน้า (2554-2558) 
มีข้อสมมติท่ีสําคัญคือ จํานวนข้าราชการใหม่เพิ่มขึ้นตามอัตราท่ีเกิดข้ึนจริงเมื่อห้าปีก่อนหน้า
และผู้พึ่งพิงของข้าราชการใหม่จะไม่ได้รับสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
เน่ืองจากทุกคนมีสิทธิเดิมอยู่แล้ว (คนไทยทุกคนมีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลประเภทอื่น
อยู่แล้ว) ผลท่ีได้คือ จํานวนผู้มีสิทธิในอีกห้าปีข้างหน้า (ปี 2558) จะลดลงเล็กน้อย โดยเฉลี่ย
ลดลงปีละร้อยละ 0.3 แต่โครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิจะเปลี่ยนไปพอสมควร เช่น ในปี 2553 มีผู้
มีสิทธิท่ีอายุ 50 ปีขึ้นไปประมาณร้อยละ 38 แต่ในปี 2558 จะมีผู้มีสิทธิท่ีอายุ 50 ปีขึ้นไป
ประมาณร้อยละ 45  ดังตารางท่ี 3 

ตารางที่ 3 ประมาณการจํานวนผู้มีสิทธิทัง้หมด (พันคน) 
อายุ (ปี) 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

0-9 309 276 247 219 192 166 
10-19 581 556 527 501 479 455 
20-29 765 835 785 713 691 664 
30-39 1,095 1,104 1,102 1,135 1,106 1,071 
40-49 1,233 1,227 1,204 1,162 1,140 1,129 
50-59 1,193 1,209 1,234 1,262 1,267 1,272 
60-69 614 672 737 774 804 885 
70-79 446 435 424 414 406 403 
80+ 210 222 242 259 275 287 
รวม 6,446 6,536 6,501 6,440 6,360 6,333 

ที่มา: คํานวณโดยคณะผู้วิจัย 

2. ความน่าจะเป็นท่ีผู้มีสิทธมิาใช้สิทธิ 

ความน่าจะเป็นท่ีผู้มีสิทธิมาใช้สิทธิต้องอาศัยจํานวนผู้มีสิทธิและผู้ท่ีใช้สิทธิท่ีได้จาก
ข้อมูลค่าเฉลี่ยของกลุ่มเพศและอายุ (Aggregate level data) หรือข้อมูลระดับครัวเรือน (micro 
data) แล้วจึงนําข้อมูลดังกล่าวมาหาค่าความน่าจะเป็นในการใช้สิทธิ โดยนําจํานวนผู้ใช้สิทธิใน
แต่ละกลุ่มอายุมาหารด้วยจํานวนผู้มีสิทธิท้ังหมดในกลุ่มอายุเดียวกัน  
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การคํานวณโดยใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยตามกลุ่มเพศและอายุ ใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ยตามกลุ่มเพศ
และอายุของสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) แต่เน่ืองจาก สกส. เพิ่งเริ่มเก็บ
ข้อมูลผู้มาใช้สิทธิในปี 2552 ในการวิเคราะห์ครั้งน้ีจึงมีข้อมูลผู้ใช้สิทธิเฉพาะปี 2552 และ 2553 
เท่าน้ัน  

เมื่อนําข้อมูลมาคํานวณทําให้ทราบว่า ช่วงอายุท่ีมีความน่าจะเป็นในการมาใช้สิทธิใน
กลุ่มผู้ป่วยในท่ีสูงเกินร้อยละ 10 มีเพียงสามกลุ่มได้แก่ กลุ่มอายุ 0-10 ปี กลุ่มอายุ 61-70 ปี 
และกลุ่มอายุ 71 ปีขึ้นไป สาเหตุท่ีกลุ่มแรกมีตัวเลขท่ีสูงน่าจะเนื่องมาจาก สกส. นับเด็กแรก
เกิดเป็นผู้ป่วยในด้วย เมื่อเปรียบเทียบความน่าจะเป็นท่ีผู้มีสิทธิมาใช้สิทธิผู้ป่วยในระหว่างปี 
2552 กับ 2553 พบว่าแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

ส่วนผู้ป่วยนอก พบว่ามีความน่าจะเป็นในการใช้สิทธิสูงกว่าผู้ป่วยในมาก โดยในกลุ่ม
อายุ 61 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มท่ีจะใช้สิทธิตั้งแต่ร้อยละ 61 ถึงร้อยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบปี 2552 
กับ 2553 พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากกว่ากรณีผู้ป่วยใน น่ันคือ กลุ่มอายุ 71 ปีขึ้นไปมีแนวโน้ม
การใช้สิทธิเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 0.02-0.05 ส่วนกลุ่มอายุ 51-70 ปีน้ันอาจจะเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงเล็กน้อยข้ึนกับว่าเราใช้ตัวเลขใดในการประมาณการผู้มีสิทธิของปี  2552 ขณะท่ีตัวเลข
ของผู้ท่ีอายุไม่เกิน 50 ปีในปี 2553 ใกล้เคียงกับหรือต่ํากว่าปี 2552  

การคํานวณโดยใช้ข้อมูลระดับครัวเรือน   ใช้ข้อมูลระดับครัวเรือนจากการสํารวจอนามัย
และสวัสดิการ ปี 2546-2549  แบบสํารวจชุดน้ีเป็นการสํารวจกลุ่มตัวอย่างท่ัวประเทศ  โดยมี
คําถามว่าประชากรมีสิทธิรักษาพยาบาลอะไร และการเจ็บป่วยท่ีไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลใน 1 เดือน
ท่ีผ่านมา รวมถึงการรักษาและสวัสดิการรักษาพยาบาลท่ีใช้  เมื่อนําข้อมูลมาคํานวณหาความ
น่าจะเป็นท่ีผู้มีสิทธิมาใช้สิทธิใน 1 เดือนท่ีผ่านมาตามกลุ่มอายุ พบว่า ค่าความน่าจะเป็นเพ่ิมขึ้น
ตามระดับอายุเช่นเดียวกับการคํานวณโดยอาศัยข้อมูลจาก สกส.  

3. ค่ารักษาต่อปีของคนท่ีมาใช้สิทธแิต่ละคน 

ในส่วนน้ีจะเป็นการวิเคราะห์ว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละปีมีการกระจุกตัวอยู่ท่ีคนกลุ่มใดหรือไม่ 
และค่ารักษาท่ีเกิดข้ึนมาจากหมวดใดและเป็นไปในลักษณะเดียวกันในทุกโรงพยาบาลหรือไม่ 
โดยอาศัยข้อมูลการเบิกจ่ายของผู้ป่วยนอกท้ังหมดในปีท่ีต้องการศึกษา แล้วนํามาเรียงลําดับ
จากผู้ท่ีใช้ค่ารักษาน้อยท่ีสุดไปยังผู้ท่ีใช้ค่ารักษามากท่ีสุด แบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ทําให้ได้กราฟท่ี
คล้าย Lorenz curve ท่ีแสดงค่าใช้จ่ายสะสมของคนในแต่ละกลุ่ม  โดยมีเส้น equality line ท่ี
เป็นเส้น 45 องศา ท่ีแสดงถึงกรณีท่ีผู้มีสิทธิทุกคนเบิกจ่ายเท่าๆ กัน 

จากรูปท่ี 2 พบว่า เส้นค่าใช้จ่ายสะสม (เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก) เว้าออกจากเส้น 
equality line แสดงว่ามีความไม่สมดุลเกิดขึ้น เมื่อศึกษาอย่างละเอียดพบว่า ค่าใช้จ่ายผู้ป่วย
นอกถึงร้อยละ 60 กระจุกตัวอยู่ท่ีผู้ใช้สิทธิเพียงร้อยละ 10 เท่าน้ัน ซ่ึงเป็นผู้ใช้สิทธิกลุ่มท่ีมี 
Percentile อยู่ท่ี 90-100  
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รูปที่ 2 การกระจายตัวของค่าใช้จ่ายสะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ที่มา: สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 

เมื่อคํานวณค่ารักษาต่อหัวพบว่า ค่าใช้จ่ายของคนในกลุ่มสุดท้ายน้ันสูงเกินกว่า 87,000 
บาทต่อปี ซ่ึงพบว่า ประชากรในกลุ่มสุดท้ายน้ีร้อยละ 86 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป และค่าใช้จ่ายท่ีใช้
ไปน้ัน ร้อยละ 90 เป็นค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด (ร้อยละ 55 เป็นค่ายาและสารอาหาร
ท่ีใช้ใน ร.พ. และร้อยละ 35 เป็นค่ายาและสารอาหารท่ีใช้ท่ีบ้าน)  ดังน้ัน คํากล่าวท่ีว่าข้าราชการ
เพียงสี่ล้านคนใช้เงินของประเทศจํานวนมากน้ัน อาจจะเป็นการกล่าวโทษข้าราชการแบบเหมา
รวมจนเกินจริง เพราะการกระจายตัวของค่าใช้จ่ายน้ันไม่ได้มีความสมดุลตามท่ีได้กล่าวไปแล้ว  

ประเด็นต่อมาคือเรื่องค่ายาและสารอาหารท่ีใช้ในโรงพยาบาลและบ้านเป็นค่ารักษา
หลักท่ีโรงพยาบาลทุกประเภทนํามาขอเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลางหรือไม่ เมื่อพิจารณาข้อมูล 
ปี 2552 และ 2553 พบว่า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลขนาดใหญ่น้ัน ประมาณ
ร้อยละ 84 ของค่ารักษาผู้ป่วยนอกเป็นค่ายาและสารอาหาร โดยแต่ละโรงพยาบาลมีความ
แตกต่างกันเล็กน้อย (อยู่ในระหว่างร้อยละ 70 และร้อยละ 90)   สําหรับโรงพยาบาลอื่นๆ น้ัน 
โดยเฉลี่ยค่ายาคิดเป็นประมาณร้อยละ 58 ของค่ารักษาท้ังหมด โดยมีความแตกต่างระหว่าง
โรงพยาบาลค่อนข้างมาก คือ บางโรงพยาบาลแทบไม่มีการเบิกจ่ายค่ายาเลย ในขณะท่ีบาง
โรงพยาบาลมีเพียงค่ายาเป็นหมวดท่ีเบิกจ่าย 

ท้ังหมดท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ดังนี้ กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสิทธิประโยชน์ 
คาดการณ์ได้ว่า ถ้าให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความน่าจะเป็นท่ีจะเข้ามาใช้สิทธิเพ่ิมข้ึนปีละร้อยละหน่ึง 
และท่ีอัตราเงินเฟ้อร้อยละหน่ึง ค่ารักษาจะเพิ่มข้ึนเป็น 49.3 พันล้านบาทในปี 2558  แต่ถ้าให้
ผู้สูงอายุมีความน่าจะเป็นท่ีจะเข้ามาใช้สิทธิเพ่ิมข้ึนปีละร้อยละสอง และอัตราเงินเฟ้อเป็นร้อยละ
สามต่อปี ในกรณีน้ีค่าใช้จ่ายจะเพ่ิมขึ้นเป็น 57.7 พันล้านบาทในปี 2558  
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ข้อเสนอรูปแบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในอนาคต 

การศึกษาน้ีเสนอให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบสวัสดิการเฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก โดยยังคง
สวัสดิการสําหรับผู้ป่วยในไว้เช่นเดิม ซ่ึงข้อเสนอรูปแบบของสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
สําหรับข้าราชการในอนาคตน้ัน อาศัยข้อมูลจํานวนผู้มีสิทธิและค่าใช้จ่ายในอนาคต โดยแบ่งเป็น
สองกรณี ดังน้ี 

กรณีท่ี 1 ข้าราชการเกา่และใหม่ได้รบัสวสัดิการรกัษาพยาบาลเหมือนกนั 

เสนอให้ข้าราชการทุกคนมีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น
ข้าราชการเข้าใหม่หรือข้าราชการเดิม โดยยกเว้นเฉพาะกรณีบุตร คู่สมรส และผู้ปกครองของ
ข้าราชการเข้าใหม่ เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีมีสิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลถ้วนหน้าหรือสวัสดิการ
จากประกันสังคมอยู่แล้ว จากการประมาณจํานวนผู้มีสิทธิในปี 2554 ทําให้ทราบว่ามีผู้มีสิทธิ
ประมาณ 6.5 ล้านคน และจํานวนจะลดลงประมาณร้อยละ 0.5-1.2 ต่อปีเน่ืองจากมีการลาออก
จากระบบราชการหรือตาย ซ่ึงจะทําให้ปี 2558 มีผู้มีสิทธิประมาณ 6.3 ล้านคน ทําให้สามารถ
แบ่งรูปแบบสวัสดิการออกเป็นสี่รูปแบบดังน้ี 

รูปแบบท่ี 1  การใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(Universal Coverage: UC) และไม่มี Medical Saving Accounts (MSAs) 

กําหนดให้ข้าราชการทุกคนใช้สิทธิรักษาพยาบาลจาก UC ท่ีถือว่าเป็นสวัสดิการข้ัน
พื้นฐานสําหรับคนไทย ซ่ึงแบ่งได้เป็นสองกรณีคือ  

1. ใช้ UC เพียงอย่างเดียว โดยท่ีค่าเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับประชาชนท่ัวไป และรัฐจ่าย
เช่นเดียวกับประชาชนท่ัวไป โดยกําหนดให้ในปีงบประมาณ 2554 มีค่าเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับ 
2,546.50 บาท และในปี 2555 ค่าเหมาจ่ายรายหัวเท่ากับ 2,895.60 บาท ส่วนในปีต่อไปสมมติ
ให้เพ่ิมปีละร้อยละ 10 (ตามค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา)  

2. ใช้ UC สําหรับกรณีผู้ป่วยนอก โดยท่ีประมาณร้อยละ 40 ของยอดรวมเป็นค่าเหมา
จ่ายสําหรับผู้ป่วยนอก และคงสิทธิกรณีผู้ป่วยในไว้เหมือนปัจจุบัน คือ มีการเบิกจ่ายตรง
เหมือนเดิม มีการจ่ายเงินแก่สถานพยาบาลแบบระบบวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnostic Related 
Groups: DRGs) ซ่ึงเป็นการจ่ายตรงให้แก่สถานพยาบาล เพ่ือควบคุมค่าใช้จ่ายสําหรับคนไข้ 
เพียงแต่กําหนดให้ global budget สําหรับผู้ป่วยในเท่าปี 2553 หรือเท่ากับ 15,600 ล้านบาท 
และให้เพ่ิมตามอัตราเงินเฟ้อ ในท่ีน้ีสมมติให้อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละหน่ึง (ตารางท่ี 4) 

ตารางที่ 4 ข้อสมมติเหมาจ่ายรายหัว UC และ global budget สําหรับผูป้่วยใน 
ปี  เหมาจ่ายรายหัว UC (บาทต่อคน) global budget ผู้ป่วยใน (พันล้านบาท) 

2554 2,546.50 15.60 
2555 2,895.60 15.76 
2556 3,185.20 15.91 
2557 3,503.70 16.07 
2558 3,854.00 16.23 
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รูปแบบท่ี 2 การใช้บริการจากบริษัทประกันสุขภาพของเอกชน และไม่มี MSAs 
กําหนดให้ซ้ือประกันสุขภาพจากบริษัทเอกชน เพ่ือให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการ

เจ็บป่วยครบทุกประเภท โดยมีค่าเบี้ยประกันท่ีประกอบด้วยต้นทุนค่ารักษาพยาบาลตามโรค
และกลุ่มอายุ คูณกับความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยและการรับการรักษาพยาบาล ซ่ึงทําให้ได้
เพดานเบี้ยประกันดังตารางท่ี 5 ถ้าหากเบี้ยประกันสุขภาพแพงกว่าน้ีก็ไม่เหมาะสมท่ีรัฐจะซื้อ 

ตารางที่ 5 เพดานการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแก่บริษัทเอกชน (บาทต่อหวัต่อปี) 
ปี อายุ 0-30 ปี อายุ 31-60 ปี อายุ 60 ปีข้ึนไป 

2554 740 4,664 17,622 
2555 745 4,811 17,939 
2556 756 4,930 18,311 
2557 755 5,089 18,697 
2558 754 5,248 19,077 

รูปแบบท่ี 3  เป็นแบบผสม เสนอให้ใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลของ UC โดยครอบคลุม
เพ่ิมเติมโรคเรื้อรังแบบ CDM  การคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย  และมี MSAs เพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การรักษาสุขภาพของตน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การรักษาพยาบาลตามสิทธิ UC โดยงบเหมาจ่ายรายหัวเช่นเดียวกับรูปแบบท่ี 1 ดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 4  

2. การรักษาโรคเรื้อรังแบบ CDM เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับบริการท่ีถูกต้องจากแพทย์อย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนค่าใช้จ่ายกรณี CDM จะคํานวณภายใต้อัตราเงินเฟ้อปีละร้อยละหน่ึงและกลุ่ม
ผู้สูงอายุมีความน่าจะเป็นในการใช้สิทธิเพ่ิมร้อยละ 0.01 ในแต่ละปี ค่าใช้จ่ายสําหรับโรคเร้ือรัง
จึงได้ตามตารางท่ี 6 

ตารางที่ 6 ค่าใช้จา่ย Chronic Disease Management กรณีโรคเรื้อรัง 
ปี  พันล้านบาท 

2554 23.6 
2555 24.9 
2556 26.0 
2557 26.9 
2558 28.5 

หมายเหตุ: กรณีอัตราเงินเฟ้อปีละร้อยละหนึ่งและสมมติให้แต่ละปีมีความน่าจะเป็นในการใช้สิทธิของผู้สูงอายุเพิ่มปีละร้อยละ 0.01 
 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มสําหรับการคลอดบุตร จากตารางท่ี 7 จะเห็นว่าข้าราชการหรือคู่สมรสมี
อัตราการผ่าคลอดสูงถึงร้อยละ 61 ในปี 2553 ซ่ึงเป็นการคลอดท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง (ร้อยละ 81 
ของยอดรวมค่าใช้จ่ายในการคลอด) เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการคลอดวิธีธรรมชาติ ซ่ึงถือว่าเป็น
สวัสดิการพื้นฐานสําหรับสวัสดิการการรักษาพยาบาลแทบทุกระบบของทุกประเทศ จึงเสนอให้
เหมาจ่ายต่อครั้งการคลอด โดยใช้อัตราเหมาจ่ายท่ีเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในปี 2553 คือ 
คลอดครั้งละ 11,937 บาท (รวมการฝากครรภ์) ส่วนจํานวนมารดาให้สมมติจํานวนเท่ากับปี 
2553 (กรณีคาดการณ์แบบสูงเพราะในอนาคตอัตราการเจริญพันธุ์จะต่ํา) 
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ตารางที่ 7 ค่าใช้จ่ายเพ่ือการคลอดบุตรของสวัสดิการรกัษาพยาบาลของข้าราชการ 
2548 2549 2550 2551 2552 2553 

จํานวนการคลอดบุตร 
แบบธรรมชาติ 14,234 12,970 11,318 9,765 8,756 8,356 
แบบผ่าคลอด 14,649 15,516 15,012 14,152 13,259 12,801 

รวม 28,883 28,486 26,330 23,917 22,015 21,157 
อัตราผ่าคลอด 51% 54% 57% 59% 60% 61% 

ค่าใช้จ่ายในการคลอด (ล้านบาท) 
แบบธรรมชาติ 94.52 91.36 74.86 61.45 52.39 49.34 
แบบผ่าคลอด 234.13 254.20 209.18 218.42 217.00 204.37 

รวม 328.64 345.56 284.04 279.87 269.39 253.71 
% ผ่าคลอดต่อยอดรวม 71% 74% 74% 78% 81% 81% 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย (บาทต่อการคลอดหน่ึงคร้ัง) 
แบบธรรมชาติ 6,640 7,044 6,615 6,293 5,983 5,904 
แบบผ่าคลอด 15,982 16,383 13,934 15,434 16,366 15,965 

รวม 14,530 14,843 14,038 13,189 12,383 11,937 
ที่มา: ข้อมูลการคลอดและค่าใช้จ่ายจากสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ  

3. การใช้ MSAs สําหรับข้าราชการแต่ละคน เน่ืองจากการเปลี่ยนรูปแบบของสวัสดิการ
จะทําให้รัฐสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ แต่ข้าราชการจะได้รับความครอบคลุมในสิทธิประโยชน์
ท่ีไม่เหมือนเดิม ดังน้ัน เพื่อให้ข้าราชการไม่รู้สึกว่ารัฐผิดสัญญาในการให้สวัสดิการรักษาพยาบาล
ตามท่ีตกลงไว้ก่อนหน้า จึงชดเชยด้วยการให้ข้าราชการมี MSAs โดยรัฐนําเงินค่าใช้จ่ายท่ีประหยัด
ได้มาเฉลี่ยคืนเข้า MSAs ให้แก่ข้าราชการ ท้ังน้ี การท่ีข้าราชการมีบัญชีบํานาญกับกองทุน
บําเหน็จบํานาญของข้าราชการ (กบข.) อยู่แล้ว จึงให้รัฐออมเข้าบัญชีของแต่ละคนใน กบข. 
และให้เงินน้ีใช้เพ่ือการรักษาพยาบาลตามความต้องการ คือ ใช้ในการรักษาพยาบาลในคลินิค
หรือโรงพยาบาลเอกชน (ซ่ึงไม่รวมอยู่ใน UC) หรือกรณีข้าราชการเข้าใหม่ ก็ให้ใช้เงินจากบัญชี
น้ีในการรักษาพยาบาลนอกสิทธ ิUC แก่บุตร คู่สมรส และผู้ปกครองได้ด้วย โดยท่ีทุกคนจะต้อง
จ่ายค่าบริหารจัดการให้แก่ กบข. ร้อยละหน่ึงของเงินท่ีได้รับ ในปี 2554 งบประมาณท่ีรัฐจะ
ให้แก่ข้าราชการท่ีสูงสุดเท่ากับ 54,700 ล้านบาท แล้วนําจํานวนน้ีไปหักด้วยค่าใช้จ่ายในส่วน
ของโรคเรื้อรัง และการคลอดบุตร จากน้ันจึงนําท่ีเหลือมาหารด้วยจํานวนข้าราชการ ทําให้
ประมาณได้ว่าในป ี2554 ข้าราชการแต่ละคนจะได้รับเงนิออมจากรัฐเดือนละ 746 บาทและเสีย
ค่าบริหารจัดการให้แก่ กบข. จํานวน 7.46 บาท จึงเหลือ 738.32 บาทอยู่ใน MSAs ส่วนในปี
ต่อๆ ไป (ปี 2555-58) ให้การสมทบเข้า MSAs เพ่ิมขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ซ่ึงในท่ีน้ีสมมติให้
เท่ากับร้อยละหน่ึง โดยข้าราชการจะได้รับเงินออมประมาณเดือนละ 740-770 บาท 

รูปแบบท่ี 4  สวัสดิการเหมือนท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่ให้มี CDM สําหรับโรคเร้ือรังและ
ให้มีการควบคุมการใช้ยานอกบัญชียาหลักเข้มข้นขึ้น การประมาณค่าใช้จ่ายกรณีน้ีได้เหมือน
รูปแบบท่ี 2 โดยใช้กรณีอัตราเงินเฟ้อร้อยละหน่ึงต่อปี และให้ความน่าจะเป็นในการใช้บริการ
ของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นปีละร้อยละ 0.01 (สามารถประมาณค่าใช้จ่ายโรคเรื้อรังได้ในตารางท่ี 6) 
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กรณีท่ี 2 ข้าราชการใหม่ได้รับสวัสดกิารแตกตา่งจากข้าราชการเก่า 

รูปแบบที่ 5 เสนอให้ข้าราชการใหม่ได้รับสวัสดิการแตกต่างจากข้าราชการเก่า โดย
ข้าราชการเก่าได้รับสิทธิเหมือนรูปแบบท่ี 4 คือ ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลเหมือนเดิม โดยมี
การควบคุมการใช้ยานอกบัญชียาหลักให้เข้มขึ้น และมี CDM เพิ่มเติมสําหรับกรณีเจ็บป่วย
เรื้อรัง ดังน้ัน ในระยะยาว ค่าใช้จ่ายเพ่ือการรักษาพยาบาลน่าจะค่อยๆ ลดลง เมื่อมีการจัดการ
โรคเรื้อรังดีขึ้นและจํานวนผู้มีสิทธิไม่เพ่ิมข้ึน   ส่วนข้าราชการเข้าใหม่ให้ใช้สิทธิ UC เหมือน
ประชาชนท่ัวไป แต่รัฐชดเชยด้วยการจ่ายเงินเข้า MSAs ให้แก่ข้าราชการใหม่ โดยจํานวนท่ีรัฐ
สมทบเข้า MSAs เท่ากับรูปแบบท่ี 3 แต่ค่าบริหารจัดการท่ีข้าราชการใหม่จะต้องจ่ายจะสูงกว่า 
คือเท่ากับร้อยละสาม เน่ืองจากจํานวนข้าราชการใหม่มีน้อยทําให้ไม่เกิดการประหยัดจากขนาด   

จากรูปแบบท้ังหมดท่ีกล่าวมา เราสามารถสรุปค่าใช้จ่ายท่ีรัฐจะต้องสมทบในแต่ละ
รูปแบบได้ดังตารางท่ี 8   โดยรูปแบบท่ี 1 กรณีใช้ UC ซ่ึงจะเป็นกรณีท่ีรัฐจะมีค่าใช้จ่ายต่ําท่ีสุด
ท่ีประมาณ 16,640-24,410 ล้านบาท แต่ถ้าใช้ UC เฉพาะผู้ป่วยนอกและใช้สวัสดิการผู้ป่วยใน
แบบเดิมโดยคุม global budget ไว้ รัฐจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 22,260-26,000 ล้านบาท  

รูปแบบท่ี 2 และ 4 จะมีค่าใช้จ่ายเท่ากันโดยควบคุมให้ใกล้เคียงกับปัจจุบัน  ส่วนท่ี
แตกต่างกันคือ รูปแบบท่ี 2 ให้บริษัทเอกชนจัดการ ส่วนรูปแบบท่ี 4 ให้รัฐจัดการเช่นเดิม ซ่ึง
รูปแบบน้ีจะแพงเน่ืองจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท้ังของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ แต่
ถ้ามี CDM ก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายน้อยลงได้  

สําหรับรูปแบบท่ี 3 จะต้องใช้เงินจากรัฐประมาณปีละ 54,700-60,220 ล้านบาท ส่วน
รูปแบบท่ี 5 ต้องการเงินจากรัฐมากท่ีสุด เพราะข้าราชการใหม่ท่ีเข้ามามีอายุน้อย ทําให้รัฐไม่ได้
ประหยัดมากนัก แต่ในระยะยาวมากๆ ค่าใช้จ่ายของรูปแบบน้ีจะลดลงเข้าใกล้รูปแบบท่ี 1 มากข้ึน 

ตารางที่ 8 สรุปค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกและ MSAs (พันล้านบาท) 
2554 2555 2556 2557 2558 

กรณีที่ 1 ข้าราชการเดิมและเข้าใหม่ได้รับสวัสดิการเดียวกัน
รูปแบบ 1 1.1 16.64 18.82 20.51 22.28 24.41 

1.2 22.26 23.29 24.12 24.99 26.00 
รูปแบบ 2 64.41 67.16 69.43 71.40 74.61 
รูปแบบ 3 54.70 56.18 57.42 58.47 60.22 
รูปแบบ 4 64.41 67.16 69.43 71.40 74.61 

กรณีที่ 2 ข้าราชการใหม่ได้รับสวัสดิการแตกต่างจากข้าราชการเดิม
รูปแบบ 5  65.72 68.44 70.66 72.59 75.21 

หมายเหตุ: อัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1 

ข้อเสนอของรูปแบบท่ี 3 และ 5 ได้นํา MSAs มาใช้ในการศึกษาน้ีด้วย โดยเสนอให้ 
กบข. เป็นองค์กรจัดการ MSAs ซ่ึงข้าราชการแต่ละคนมีบัญชีใน กบข. อยู่แล้ว ในแต่ละเดือนให้
รัฐสมทบเงินเข้า MSAs  เงินน้ีจะสะสมไปเร่ือยๆ เมื่อเจ็บป่วย ก็ไปพบแพทย์ (ท่ีสถานพยาบาล
ของรัฐหรือเอกชนก็ได้) โดยการสํารองจ่ายเองไปก่อน (เบิกจ่ายได้ตามระเบียบท่ีจะต้องตกลง
กันไว้ก่อน) จากนั้นจึงนําหลักฐานส่งให้ต้นสังกัดตรวจสอบและส่งให้แก่ กบข. เพ่ือโอนเงินค่า
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รักษาให้แก่ข้าราชการ โดยรูปแบบท่ี 3 ครอบคลุมข้าราชการท้ังหมดจึงมีการคิดค่าบริหาร
จัดการถูกกว่า คือร้อยละหน่ึงของเงินสมทบ เช่น ปี 2554 รัฐสมทบให้คนละ 746 บาทต่อเดือน 
เงินจํานวนร้อยละหน่ึงของเงินสมทบ (7.46 บาท) จะถูกหักออกทันทีท่ีเข้า กบข. และส่วนท่ี
เหลือจึงเข้า MSAs ของแต่ละคน ในแต่ละปี กบข. จะได้รับเงินประมาณ 300 ล้านบาทในการ
บริหารการเบิกจ่าย MSAs ส่วนในกรณีรูปแบบท่ี 5 ค่าบริหารจัดการคิดท่ีร้อยละสามของเงิน
สมทบ ดังน้ัน ในแต่ละเดือนจะถูกหักประมาณ 23 บาท ทําให้มีเงินบริหารปีละประมาณ 33 
ล้านบาท	

การวิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย และความเป็นไปได ้

รูปแบบต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ันครอบคลุมเฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก ส่วนกรณีผู้ป่วยใน
สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบการจ่ายเงินแบบระบบวินิจฉัยโรคร่วม ฉะน้ัน
เราสามารถวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียและความเป็นไปได้ของรูปแบบต่างๆ ได้ดังนี ้

รูปแบบท่ี 1  

ข้อดีคือ ทําให้สามารถควบคุมงบประมาณได้ชัดเจน และยังสร้างความเท่าเทียมกันทาง
สังคมและคนไทย ในการได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาล ทําให้คนไทยมีสวัสดิการโดยรวมดีขึ้น  

ข้อเสียคือ การลดความครอบคลุมของการรักษา และอาจจะรวมถึงคุณภาพการรักษา 
จึงอาจเกิดการต่อต้านจากผู้ท่ีเคยใช้สิทธิเป็นประจํา  

รูปแบบท่ี 2  

ข้อดีคือ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวท่ีชัดเจน ทําให้วางแผนการบริหารงบประมาณได้ และยังอาจ
ทําให้เกิดเครือข่ายโรงพยาบาล ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ข้าราชการในการได้รับการ
รักษา  

ข้อเสียคือ บริษัทประกันเอกชนมักมีการกําหนดเพดานของค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อปี 
และมักจะกําหนด copayment หรือ coinsurance อย่างไรก็ดี ถ้ามีการแข่งขันในธุรกิจท่ีดีพอ 
การกําหนดข้อจํากัดเหล่าน้ีก็อาจจะไม่รุนแรงจนถึงข้ันยอมรับไม่ได้ ข้อเสียอีกประการสําหรับ
ผู้ป่วยเรื้อรังคือ จะทําให้ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองสําหรับกรณีผู้ป่วยนอกเมื่อค่าใช้จ่ายมาก
จนเกินเพดาน 

รูปแบบท่ี 3  

ข้อดีคือ ช่วยให้ผู้มีสิทธิใช้บริการเพ่ิมประสิทธิภาพของการใช้จ่าย ในขณะเดียวกันก็มี
ระบบท่ีช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับข้าราชการด้วยระบบ CDM สําหรับคนท่ีดูแลสุขภาพดียัง
สามารถมีเงินออมเก็บไว้ใช้ยามเกษียณอายุได้อีก  

ข้อเสียคือ การควบคุมค่าใช้จ่าย CDM อาจจะไม่ง่ายนักถ้าข้าราชการไม่ดูแลสุขภาพใน
ระยะยาว และค่าใช้จ่ายเพื่อ MSAs ก็มีไม่น้อย ดังน้ัน รัฐอาจจะไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 
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นอกจากน้ี ผู้ท่ีไม่ดูแลสุขภาพก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ท่ีมีผู้สูงอายุเป็นผู้
พึ่งพิงก็จะใช้เงินจาก MSAs สูงด้วย 

รูปแบบท่ี 4  

ข้อดีคือ มีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันน้อยมาก ดังน้ัน จะไม่ทําให้ผู้มีสิทธิในปัจจุบัน
เกิดการต่อต้าน การมี CDM จะช่วยดูแลสุขภาพในระยะยาวให้แก่ข้าราชการ  

ข้อเสียคือ มีค่าใช้จ่ายสูง ขาดระบบการจัดการทําให้การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นไปได้ยาก 
รัฐไม่สามารถกําหนดเพดานของค่ารักษาได้เหมือนกับบริษัทประกันของเอกชน 

รูปแบบท่ี 5  

ข้อดีเหมือนกับรูปแบบท่ี 4 เพราะให้ข้าราชการเกา่ไดร้ับสวัสดกิารเช่นเดิมแตเ่พ่ิม CDM 
นอกจากน้ี ยังมีข้อดีคือ การมี MSAs อาจช่วยให้ข้าราชการใหม่รักษาสุขภาพ เพ่ือลดการเบิก
เงินออมส่วนตัวมาใช้ ซ่ึงเป็นผลดีแก่ภาวะสุขภาพของคนไทยโดยรวม ถ้ารัฐต้องการควบคุม
ค่าใช้จ่ายในระยะยาว รูปแบบน้ีก็เหมาะสมมาก  

ข้อเสียคือ ข้าราชการใหม่ได้รับสวัสดิการท่ีน้อยกว่าข้าราชการเดิม ซ่ึงสามารถแก้ไข
ด้วยการชดเชยความแตกต่างน้ีด้วยเงินเดือนท่ีสูงข้ึน ควรปรับให้เหมาะสมกับสาขาวิชาชีพต่างๆ 
ความขาดแคลน และการแข่งขันกับเอกชน นอกจากน้ี รูปแบบน้ีจะไม่สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลได้ในระยะส้ัน เพราะยังมีข้าราชการเก่าอยู่จํานวนมาก 
ในขณะเดียวกันก็ต้องจ่ายชดเชยให้แก่ข้าราชการใหม่ในอัตราท่ีสูงด้วย ดังน้ัน ถ้าต้องการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเร่งด่วนในระยะสั้น รูปแบบน้ีก็อาจจะไม่เหมาะสม   
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